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عناية اهلل ُ
المعلنة يف الكتاب املقدس
بقلم روبرت روثويل

ُّ
ً
سمعت ً
ً
َ
ُ
سمعت ذلك ،وربما سمعتُه عددا من املرات
لسبب"؟ أنا
شخصا غري مؤمن يقول" :لك يشء حيدث
يوما
هل
ٍ
ُ
يفوق قدريت ىلع اإلحصاء .ال أدري ً
ً
فيم جيب أن أفكر عندما أسمع ذلك .فمن ناحية ،أ َ ُّ
تماما َ
شخصا
َس بأن أسمع
ً
َسيعا من االعتقاد بأن
غري مؤمن يشك يف أن األشياء حتدث بال هدف .فيف انلهاية ،يمكن ألحدهم أن ينتقل

بعض األمور حتدث بال هدف ،إىل االعتقاد بأن احلياة نفسها بال هدف ،ثم إىل العدمية ابلحتة اليت تؤدي إما إىل
االنتحار ،أو إىل اتباع سلوك اجتمايع عدايئ .لكن من انلاحية األخرى ،أعلم ً
جيدا أنه عندما ُّ
يقر معظم غري

املؤمنني بأن لك يشء حيدث لسبب ،هم ال يفكرون يف السبب الصحيح .فهم يرون اعدة أن القدر األعىم وغري
ِّ
العاقل هو اذلي يتحكم يف لك يشء .لكن ،كيف يمكن أن يكون دلى قدر أعىم وغري اعقل سبب للك يشء؟

فاملعىن واهلدف ال ينبعان إال من اكئنات اعقلة تضع خطة وتسىع إىل تنفيذها .فإذا اكن لك يشء حيدث لسبب ،فإن
ً
شخصا – هو ً
حتما َمن يقرر السبب وراء حدوثه.
شيئًا  -أو باألحرى

َّ
َّ
ِّ
كمؤمنني ،نعلم أن لك يشء حيدث لسبب ألن شخص اهلل ،الواحد يف ثالثة أقانيم ،خلق لك يشء ،ودليه خطة للك
ِّ
ما حيدث .فهو املتحكم يف لك يشء إىل حد أنه ال يمكن لعصفور أن يسقط إىل األرض دون أن يشاء ذلك (مىت
َّ
 .)29 :10وهو يعمل لك يشء ،وليس فقط بعض األشياء ،حسب رأي مشيئته (أفسس  .)11 :1هذا هو يف األساس ما
ً
وقصدا للعالم ،وأنه حيكم اتلاريخ
يعنيه الالهوتيون بمصطلح العناية اإلهلية [ ،]providenceوهو أن دلى اهلل خطة

ُّ
حبيث يساهم لك يشء من أصغره إىل أكربه يف تتميم تلك اخلطة وهذا القصد .فهو ليس جمرد مراقب سلب للتاريخ،
عني اتلاريخ من أجل حتقيق اغية حمددة ،وهو يوجه هذا اتلاريخ ً
لكنه باألحرى َّ
أيضا حبيث يبلغ تلك الغاية ال حمالة.
ال يوجد ما ي ُ َّ
سىم باملصادفة
ِّ
ِّ
ُّ
دلى لك املسيحيني عقيدة من نوع ما عن العناية اإلهلية ،وذلك ألن الكتاب املقدس يُعلم بوضوح بأن اهلل متسلط
ً
شخصا قد يقول إنه مؤمن بينما ينكر يف الوقت نفسه أن الرب متحكم يف األمور الكربى،
ىلع لك يشء .ال أعرف

مثل االنتخابات الرئاسية ،أو الرباكني ،أو احلروب العاملية .لكن يف العقيدة الكتابية اخلاصة بالعناية اإلهلية ،لسنا
ُّ
حند حتكم اهلل فقط يف أحداث اتلاريخ الكربى ،لكننا نتحدث ً
أيضا حىت عن أصغر األمور ،اليت تصل إىل نتيجة
ْ
ْ ْ َ َ َّ ُ ُّ
ُْ َُ َُْ
الر ِّب لك ُحك يم َها" .فإن إلقاء الرند ،وهو املاكفئ اتلقريب
احلض ين ،و يمن
إلقاء الرند .يقول أمثال " ،33 :16الق ْرعة تلَق ييف ي
تماما .لكن األمر ليس كذلك .فقد َّ
يف العرص احلديث ملمارسة إلقاء القرعة يف القديم ،تبدو نتيجته عشوائية ً
عني
ً
حتديدا نتيجة إلقاء الرند.
الرب

https://ar.ligonier.org/

َ
لكن ،يك حيصل اهلل ىلع نتائج إلقاء الرند اليت عيَّنها ،جيب باتلأكيد أن حتدث عدة أمور أخرى .فينبيغ أن يُلَق
َّ
تماما من القوة .فإذا زادت القوة عن احلد ،سينقلب إىل رقم آخر غري الرقم َّ
الرند باملقدار الصحيح ً
املعني .وإذا قلت
َّ
القوة عن احلد ،فربما ال يتدحرج الرند ىلع اإلطالق .وباتلايل ،ىلع اهلل أن يتحكم يف ذراع ُمليق الرند حىت حيصل
ُ
ليق الرند أمام مروحة مكيِّف
ىلع انلتيجة اليت ينشدها .وماذا لو اكنت هناك نسمة هواء خفيفة عند إلقاء الرند ،أو أ ي
ً
اهلواء؟ يف لكتا احلاتلني ،ستلعب شدة اهلواء ً
بسيطا ،يف نتيجة إلقاء الرند .إذن ،هذا أمر آخر ىلع الرب أن
دورا ،ولو
لكن حركة اهلواء متصلة ً
َّ
أيضا بدرجة حرارة الغرفة ،املتصلة
يتحكم فيه حىت حيصل ىلع انلاتج اذلي عيَّنه.
بدورها حبركة جزيئات اهلواء ،تلك احلركة اليت تتحدد عن طريق اذلرات املوجودة يف تلك اجلزيئات ،ويف انلهاية
عن طريق اجلسيمات دون اذلرية .فينبيغ أن تتحرك تلك اجلسيمات واجلزيئات بالطريقة الصحيحة ً
تماما الالزمة
خللق درجة حرارة الغرفة الصحيحة ً
تماما ،الالزمة بدورها خللق الظروف الالزمة يك يعطي الرند الرقم اذلي اختاره
ًّ
الرب .هذا تبسيط زائد عن احلد لألمر .فبمجرد الوصول إىل املستوى دون اذلري ،تتعقد األمور حقا.

َّ
ً
مرارا ،إنه ال يوجد "جزيء منشق" واحد يف لك
اهلدف من لك ذلك هو أن نقول ،مثلما ذكرنا د .أر .يس .سربول

اخلليقة ،يعمل خارج نطاق حتكم الرب السيادي وتوجيهه .فال يمكن أن حيدث ذلك ،ألنه إذا حادت أصغر
َّ
األشياء عن حتكم اهلل ،فإن انلتائج املتتايلة املرتتبة ىلع ذلك يمكن أن ِّ
تغري لك يشء .فيف انلهاية ،ومثلما ذكرنا
د .سربول ً
أيضا ،ال يوجد ما ي ُ َّ
سىم باملصادفة.
العناية اإلهلية ايلومية
إن إدراكنا لعدم وجود ما ي ُ َّ
سىم باملصادفة جيب أن يعيد صياغة نظرتنا إىل احلياة ايلومية بشلك كبري .دعونا نواجه

األمر ،فمعظمنا ال يمثل أهمية كبرية يف نظر العالم .فربما يكون نلا تأثري يدوم ىلع حفنة قليلة من األشخاص،
وبعد موتناَ ،ساعن ما سنُنىس .ألجل هذا ،من السهل ً
جدا أن نظن أن أفعانلا ال تمثل أهمية ،أو أن اهلل ليس
ً
ً
متداخال يف حياتنا إىل هذا احلد .ربما نظن أنه متداخل يف شؤون قادة العالم ،لكنه ً
ً
كبريا نلا
اهتماما
قطعا ال يويل
نغري احلفاظات ،وحناول احلفاظ ىلع أوالدنا املراهقني ً
فيما ِّ
بعيدا عن املتاعب ،ونعمل لسااعت طويلة لتسديد قيمة
القرض العقاري ،ونتجاذب أطراف احلديث مع جرياننا ،ونصارع لذلهاب إىل الكنيسة لك أسبوع ،وحناول
ً
االسرتخاء يف املساء ،ونلعب اللعبة نفسها مع أطفانلا الصغار للمرة املليون ،ونستذكر استعدادا لالختبار القادم ،إىل

آخره.

ً
لكن حقيقة العناية اإلهلية ختربنا بعكس ذلك .فأوال ،العناية اإلهلية تعين ليس فقط أن اهلل حيكم لك يشء
َ ٌ ُ َّ َ ْ
ويوجهه ،بل ً
"حا يمل لك األشيَا يء
أيضا أنه حيفظ لك األشياء .خيربنا عربانيني  ،3 :1ىلع سبيل املثال ،بأن اهلل ،بابنه ،هو
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َ
كل َمة قُ ْد َرته" .لم يكتف اهلل خبلق لك يشء ،لكنه أ ً
ُ
كنت أقول ألوالدي
يضا حيفظ لك األشياء (حنميا .)6 :9
يب ي ي
يي
ي
َّ
لك يشء  -بما يف ذلك حنن ً
ً
أيضا  -سيتالىش يف احلال
مؤخرا إنه إذا توقف الرب عن احلفاظ ىلع وجود العالم ،فإن
إىل العدم .فإننا معتمدون بالاكمل ،يف لك حلظة ،ىلع استمرار اهلل يف حفظ خليقته .فالكون ال يستمر بقوته.

وبناء ىلع حق العناية اإلهلية احلافظة للخليقة ،يمكن أن نكون حمقني يف استنتاجنا بأن الرب يرى أن ثمة أهمية
كبرية للك يشء يف اخلليقة ،حىت تلك األمور اليت نرى أنها دنيوية وتافهة .فخالقنا ليس الشخص اذلي قد يهدر

وقته وطاقته ،إن جاز اتلعبري ،ىلع أمور تافهة وعديمة األهمية .وذلا ،فإن حقيقة حفظه للك يشء ،بما يف ذلك حياتنا
العادية وقراراتنا ،تعين يف حد ذاتها أن تلك األشياء تمثل قيمة .هذه القيمة ليست نابعة يف انلهاية ،باتلأكيد ،منا
حنن؛ بل باألحرى ،تكمن القيمة يف الكيفية اليت جيعل بها اهلل لك األشياء تعمل ً
معا خلرينا وملجده ،ويف الكيفية

معا يف خطته السيادية (إشعياء 7-6 :43؛ رومية َّ .)28 :8
اليت ينسج بها لك يشء ً
عرب رومية  36 :11عن هذه الفكرة
َ ُ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ً
َ َّ ْ ُ
َ
َ
َ
َ
قائال" :ألن يمنه وبي يه وَل لك األشياءيَ .ل المجد إيىل األب يد .آ يمني".

ِّ
لك يشء يتجىل يف األمور احلياتية البسيطة ً
نواع ما .فإن تفضيلنا تناول ادلجاج
وباتلايل ،فإن حكم اهلل وحفظه ل
ً
ىلع الغداء بدال من األسماك ،واختيارنا نلوع الورود اليت سزنرعها يف حديقتنا ،وتفضيلنا لرياضة كرة القدم ىلع
ً
ابليسبول ،واختاذنا ً
قرارا بسلوك الطريق ذي املناظر اخلالبة بدال من الطريق الرسيع املبارش ،ورغبتنا يف أن يقص
ً
ً
َّ
ً
دروسا يف رقص ابلايله بدال
مصفف الشعر نصف بوصة من شعرنا بدال من بوصة اكملة ،واختيارنا أن تتلَق بناتنا
ِّ
َّ
وموجه من الرب يف انلهاية ،وباتلايل يمثل قيمة يف خطته .ال يُقصد بهذا احلق أن
من كرة القدم  -لك هذا حمكوم
َّ
يصيبنا بالشلل .فإننا لن نتسبَّب يف خروج ملكوت اهلل عن مساره إذا فضلنا ادلجاج ىلع األسماك .ويف حقيقة
األمر ،إن ً
قرارا كهذا ،يف املعتاد ،ال يمثل أية أهمية .فال توجد يف ُ
تناول ادلجاج أو األسماك يف حد ذاته خطية أو بر.

ومع ذلك ،فإن القرار اذلي نتخذه ،حىت يف أمر يبدو عديم األهمية كهذاَ ،ل تأثريات ىلع امللكوت ال يسعنا إدراكها.

ٍّ
ويك نصيغ األمر بطريقة أخرى ،يمكن أن نقول إن العناية اإلهلية يه واقع يويم إىل حد كبري .فالكتاب املقدس ال
يعلن نلا عن اإلَل اذلي تؤيِّده الربوبية ،اذلي هو غري مكرتث وغري متداخل بشلك كبري يف حياة خليقته .بل حيدثنا

نلا الكتاب املقدس عن اإلَل الواحد احلقييق ،القريب منا (إرميا  ،)24-23 :23ليس فقط بمعىن أنه موجود يف لك
ً
ماكن مع خليقته ،بل أنه موجود ومتداخل يف أحداث اخلليقة وقرارات خملوقاته ،ومن خالهلا ً
أيضا .فهو يظل خمتلفا
ً
ً
ومنفصال عن هذه األمور ،لكن مع ذلك ،فإن يده حتمل تلك األمور وتوجهها ،اعمال لك يشء  -وليس فقط بعض
األشياء -حسب رأي مشيئته (أفسس .)11 :1
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العناية اإلهلية غري العادية
إن قراراتنا اليت تبدو عديمة األهمية لن ترضب خبطط اهلل عرض احلائط .لكن ماذا عن القرارات واألفعال األكرب

واألشد أهمية؟ لن تفسد تلك القرارات واألفعال خطة الرب ،ألن عنايته اإلهلية ال ترسي فقط ىلع األمور ايلومية،
بل ً
أيضا ىلع األمور اليت يمكن أن نسميها بغري العادية – أي تلك األفعال اليت تؤثر بمزيد من الوضوح ىلع مسار
ُّ
تاريخ العالم وامتداد ملكوت اهلل .يف واقع األمر ،يمكن أن نقول إنه بسبب حتكم العناية اإلهلية يف األمور ايلومية
العادية ،ال بد أنها تتحكم ً
أيضا يف األمور غري العادية.

َ ْ ُ ُ ُ ً َ ُ َ ِّ ُ ُ ً
ُ
ب ُملوًك" .ال توجد الكثري من األمور اليت ت َعد وثيقة الصلة بشلك مبارش
يقول دانيال  21 :2إن اهلل "يع يزل ملوًك وينص
َّ
ً
بمسار اتلاريخ مثل ُحاكم العالم .فإن صعود امللوك وسقوطهم هو أحد األمور غري العادية اليت ينبيغ أن حتدث وفقا
ملقاصد اهلل ً
تماما ،حىت تتحقق خطته للتاريخ ولشعبه .سنتناول فيما ييل اعتالء امللك كورش العظيم عرش فارس

يف اعم  538ق.م .كمثال توضييح ىلع ذلك.

فقبل هذا اتلاريخ بمئيت اعم ،وقبل أن يصري بلالد فارس دور رئييس يف املشهد العاليم بزمان طويل ،بل وقبل أن

يودل كورش ،وقبل سب مملكة يهوذا إىل بابل ،تنبأ إشعياء انلب بأن كورش سيصعد إىل السلطة ،ويغلب ،ويطلق
َساح ايلهود املسبيني يك يعودوا إىل أرضهم (إشعياء  .)13-1 :45لكن ً
قطعا ،يك حيدث ذلك ،اكن ينبيغ وقوع عدد

َّ
ً
رئيسا لفارس ،ويملك،
ضخم من األحداث ،واختاذ عدد كبري من القرارات بطريقة حمددة ،حىت يصبح كورش
ً
َّ
حبيث يتمكن ايلهود من العودة إىل أرضهم .فأوال ،اكن ال بد أن يُسب ايلهود إىل بابل .لكن ،لم يكن من املمكن
أن حيدث ذلك إال إذا غزت بابل اإلمرباطورية األشورية ،اليت اكنت تبدو آنذاك لكية القدرة ،واليت اكنت يه القوة

اليت حتكم العالم يف أيام إشعياء .لكن ،لم يكن من شأن بابل أن تقوم بذلك إال إذا قام األباطرة األشوريون
ً
جناحا من أشور يف أرض املعركة .ويك حيدث ذلك،
باختاذ سلسلة من القرارات اخلاطئة ،فيصري ابلابليون بهذا أكرث

َّ
اكن ينبيغ أن يربز يف بابل رجال سياسة حمنكون ،وأن يتبع ملك أشور مشريين أردياء ،أو يتخذ هو نفسه قرارات
ً
َّ
خاطئة .لكن ،لم يكن من املمكن أن يربز رجال السياسة املحنكون هؤالء يف بابل دون أن حيصلوا أوال ىلع
َّ
اتلعليم اجليد ،ويكتسبوا اخلربات اجليدة ،األمر اذلي من شأنه أن يتطلب أن يودل رجال السياسة املحنكون هؤالء
َّ
تتكون مثل
يف العائالت املناسبة اليت يمكن أن توفر هلم ذلك اتلعليم وتلك اخلربات .ثم لم يكن من املمكن أن
َّ
هذه العائالت إال باختاذ قرارات زواج سليمة ،إىل آخره .من انلاحية األخرى ،يتطلب وجود مشريين أردياء يف أشور
سلسلة مماثلة من األحداث.
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ً ً
ويك يرتيق كورش إىل السلطة ،اكن ينبيغ أن يكون موجودا أوال .وباتلايل ،اكن ينبيغ أن جيتمع الزوجان املناسبان
معا يلنجبوا هذا الطفل .وبللوغ هذه املرحلة ،اكن ينبيغ أن تتفق اعئلتان ً
ً
معا ىلع زواج وادلة كورش من وادله .وًكن
ٌّ
ُ
ينبيغ أن يكون لك منهما يف السن اليت تسمح َل بإجناب األوالد ،وذلك حىت حيبل بكورش .وباتلايل ،اكن ينبيغ

أن حيظى وادلا كورش حبماية من احلوادث ،واألمراض ،واملزيد من األمور األخرى اليت قد تقيض ىلع حياتهما قبل

والدة كورش .ويك حيدث ذلك ،اكن ينبيغ أن يتخذ أجداد كورش القرارات الصحيحة من جهة االعتناء بوادلي
كورش يف أثناء نشأتهما ،األمر اذلي يعين أنه اكن ينبيغ ىلع األجداد من اجليل الرابع أن يتخذوا القرارات السليمة

من جهة تربية أجداد كورش ،إىل آخره.

أبسط األمور هنا ،لكن الفكرة اليت أود توصيلها يه أنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن ِّ
إنين ِّ
يعني اهلل ارتقاء
ُ
ُّ
َّ
شخص مثل كورش إىل السلطة ،وإطالق َساح ايلهود ،وأن يتحكم يف ذلك ،بمعزل عن اتلحكم يف عدد ال حيىص
ُّ
من اتلفاصيل ادلقيقة األخرى ،مثل قرارات األهل ،وأحداث اتلاريخ الشخصية .وال بد أن يمتد هذا اتلحكم حىت

إ ىل اجلينات الوراثية ،ألنه لم يكن من املمكن أن يعتيل كورش العرش إال إذا أبقاه جهاز مناعة جسمه ىلع قيد
ِّ
احلياة لفرتة طويلة بما يكيف تلويل السلطة .فإذا وقع َل خطب ما ،حىت يف أتفه األمور ،ويف أية مرحلة من املراحل
ً
ُّ
نلقل مثال إنه ورث قابلية جينية لإلصابة بمرض مميت – فسيضيع لك يشء.ُ
َ
متتال .نلتتبَّع ،ىلع سبيل املثال ،تاريخ أبطال حدث من
تمارس هلا تأثري
إن القرارات اليت تتخذ واألفعال اليت
ٍ

األحداث غري العادية ،وذلك بالرجوع إىل الوراء ملسافة بعيدة بما يكيف ،وسنكتشف حينئذ أن احلدث وأبطاَل
أصبحوا ً
واقعا فقط بعد تاليق املاليني من القرارات متناهية الصغر ،اليت اختذها عدد ال حيىص من األشخاص
املختلفني ،من أجل الوصول بالشخص املناسب إىل الظرف املناسب يف الوقت املناسب ً
تماما ،حىت يتخذ القرارات
اليت تتسبَّب يف وقوع احلدث .فيك يودل املسيا من نسل داود (إشعياء  ،)10-1 :11حبسب انلبوات ،اكن ينبيغ أن يظل

نسل داود ىلع قيد احلياة حىت وقت ميالد املسيا .وولم يكن لنسل داود أن يظل ىلع قيد احلياة إال إذا ساهم عدد
ُ
ال حيىص من القرارات ،يتخذها أفراد من نسل داود ،إىل جانب عوامل أخرى خارجة عن سيطرة نسل داود ،مجيعها

بطريقة ما ،ولو بشلك بسيط ،يف حفظ هذا النسل .يتضح هذا يف سفر راعوث ،حيث تنتيه سلسلة من األحداث
يبدو أنها تقع بمحض الصدفة بزواج بوعز وراعوث ،سلفا داود .نقول لك هذا ِّ
نلبني أن عناية اهلل تعمل يف األمور

َّ
حتكم اهلل ً
أيضا يف أمور احلياة ايلومية .فلك يشء حيدث لسبب ألن اهلل
غري العادية ألجل تنفيذ خطته فقط إذا
َّ
يرتب حدوث لك يشء لسبب.
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العناية اإلهلية فينا ومن خالنلا
جيب أن نفهم من ذلك أنه يف حني أن االختيار بني ادلجاج والسمك ليس يف حد ذاته ً
قرارا أخالقيًّا بوجه اعم ،أو
قرارا عديم األهمية .فمن املمكن أن يلعب هذا القرار ً
قرارا يمثل أهمية مبارشة ،لكنه ليس يف نهاية املطاف ً
ً
دورا،

ىلع سبيل املثال ،يف إصابة واحد من اذلرية املستقبلية بنوع من احلساسية ،فيختار هذا الشخص بدوره أال يذهب

مطعم للمأكوالت ابلحرية بل إىل مقىه .ويف هذا املقىه ،يلتيق بفتاة من أهل املنطقة حتب القهوة اليت يقدمها
إىل
ٍ
ِّ
ً
ً
مؤثرا ،أو قاضيًا ،أو رئيس مجهورية ،يؤثر يف تاريخ العالم .فكر
مبرشا
هذا املقىه ،فيزتوج بها يف انلهاية ،وينجبان
ً
َّ
ميع قليال .فلم يكن لوادلا هذا القائد أن يلتقيا ابلتة إذا فضل جدهما األكرب ادلجاج ىلع السمك أو العكس.
ُ
يف الوقت نفسه ،يف حني تتحكم العناية اإلهلية يف لك يشء ،ال جيعل هذا من اهلل حمرك عرائس عظيم يمسك
بكل اخليوط ،حبيث ال تكون القرارات يه فعليًّا قراراتنا حنن ،وحبيث ال تمثل دوافعنا أهمية ،وحبيث ال يكون

َّ
لكن الرب يعمل يف ومن خالل قراراتنا ،وأفعانلا ،ودوافعنا ،حبيث تظل هذه
نلا أي تأثري حقييق ىلع جمرى اتلاريخ.
يه قراراتنا ،وأفعانلا ،ودوافعنا حنن ،لكنها تعمل مع ذلك حنو تتميم مقاصد اهلل .فإن قراراتنا ،وأفعانلا ،ودوافعنا
ً
تتوافق مع قرارات الرب ،وأفعاَل ،ودوافعه ،بمعىن أنها تعمل مجيعها ً
معا ،وفقا لطبيعة لك فاعل هلا ،سواء اكن اإلنسان

أم اهلل ،من أجل تتميم ما عيَّنه اهلل .يُسيم الالهوتيون هذا املبدأ باسم عقيدة اتلوافق .ويمكن العثور ىلع أفضل
رشح هلذه العقيدة بانلظر إىل بعض األمثلة الكتابية اتلوضيحية.
من بني األمثلة اتلوضيحية الشهرية هو قصة حياة يوسف ،وال سيما امللخص اذلي نقرأه ىلع لسان يوسف نفسه
مر به .فبعدما باعه إخوته ً
ملجمل ما َّ
عبدا ،وقاىس سوء املعاملة يف مرص ،ثم ارتَق عن يمني فرعون ،وتصالح مع
َ ًْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ ُ ْ
اهلل َف َق َص َ
رشا ،أَ َّما ُ
ِي َش ْعبًا َكث ً
اعئلته ،قال إلخوته" :أَ ْنتُ ْم قَ َص ْد ُت ْم يل َ ًّ
ح َ
ريا" (تكوين
يل
،
م
و
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ُّ
 .)20 :50فعندما قام إخوة يوسف ببيعه ً
عبدا ،اكنت نواياهم الوحيدة رشيرة ومتمثلة يف اتلخلص منه .فقد اكن هذا
هو دافعهم والسبب يف قيامهم بهذا .لكن ،اكنت دلى الرب خطة أخرى خمتلفة .فقد أراد الرب أن يأيت بيوسف إىل
ِّ
َّ
يتسىن َل يف انلهاية أن ينضم إىل بالط فرعون ،وأن خيلص من املجاعة ليس فقط العالم بوجه اعم ،بل
مرص ،حىت
نسل إبراهيم املختار بصفة خاصة .وًكنت الوسيلة اليت استخدمها الرب تلحقيق هذا القصد الصالح وهذه انلتيجة
َّ
يتسىن يلوسف أن يصل
اجليدة يه السماح إلخوة يوسف باتلخطيط لغرض رشير ،بل وتنفيذ أفعاهلم الرشيرة ،حىت

إىل مرص .وقد فعل اهلل لك ذلك دون أن تكون دليه أية نوايا رشيرة ،ودون أن يرتكب الرش .لكن نوايا إخوة
يسوف وأفعاهلم ،ونوايا الرب وأعماَل توافقت ً
معا ،ىلع الرغم من االختالف اجلوهري بينها ،حبيث ذهب يوسف يف
انلهاية إىل مرص.
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يف تعليم د .سربول عن العناية اإلهلية ،اكن يستشهد يف املعتاد بنص أيوب  1كمثال توضييح ملبدأ اتلوافق .فيف هذا

األصحاح ،سىع الشيطان إىل القضاء ىلع أيوب ،وسمح َل الرب برضب أيوب ،فرسق اللكدانيون مجاَل .ثم وقعت
ً
أمورا خمتلفة بدوافع
أحداث كثرية ،واعىن أيوب من شعور شديد بالفقدان ،فعل أبطال هذه األحداث مجيعهم

خمتلفة .فقد سىع الشيطان إىل تشويه سمعة أيوب ،وإثبات أنه لم يكن ً
عبدا أمينًا للرب ،وذلا هيج لك األحداث

ضد أيوب .أما الرب ،فسىع إىل تزكية أيوب ،وإثبات أنه عبده األمني ،وذلا سمح للشيطان أن يعمل ضده .ولم يكن
اللكدانيون يدرون شيئًا عن احلوار اذلي دار بني اهلل والشيطان ،بل لك ما رأوه أمامهم هو رجل ثري ،فاشتهوا خرياته

يعان من خسارة
ألنفسهم ،وهلذا َسقوا مقتنيات أيوب .لك هذه األحداث سارت بطرق خمتلفة ،لكن أيوب لم ي

مادية إال بعدما أراد الشيطان تشويه سمعته ،وسمح َل اهلل بذلك ،ورأى اللكدانيون ثراء أيوب واشتهوه .فإن هذه
ً
العنارص اثلالثة توافقت ً
ً
قدوسا واعدال طوال الوقت.
معا يك تتسبب يف معاناة أيوب ،بينما ظل اهلل

ِّ
ربما أفضل مثال للتوضييح لعقيدة اتلوافق هو صلب ربِّنا وخملصنا .فعندما نتطلع إىل الشخصيات املختلفة اليت
ساهمت يف هذا احلدث ،جند الكثري من ادلوافع واألفعال املختلفة( .مع أننا سنذكر ،يف األمثلة اتلايلة ،أن أقانيم
اثلالوث اثلالثة متحدون ً
معا يف ادلافع نفسه ،ولك منهم متداخل يف عمل اآلخر ،لكننا يف حدث تتميم اخلالص،
ِّ
ِّ
َّ
يمكن أن نسلط الضوء ىلع أعمال خاصة وحمددة متصلة بكل أقنوم ىلع حدة) .فقد أسلم يهوذا يسوع ألن دافعه

اكن احلصول ىلع املال .ولم ترق للسلطات ايلهودية الشهرة اليت اكن يسوع حيظى بها ،وشعروا باتلهديد من انتقاداته
هلم .أما السلطات الرومانية ،فأرادت فقط أن يتوقف ايلهود عن الشجار حىت ال يتحول شجارهم إىل ثورة أو

انقالب .وأراد الشيطان أن يضع نهاية خلدمة املسيح وهجماته ىلع مملكته .وذهب يسوع إىل الصليب طواعية حىت
ُ ِّ
يُكفر عن خطايا شعبه ويطيع أباه .أما اآلب ،فأرسل يسوع إىل الصليب حىت ِّ
يتمم وعوده بأن خيلص شعبه .والروح

ُ
َّ
ويتمجد املخلص (إشعياء 53؛ مىت 16-14 ،5-3 :26؛
القدس حفظ يسوع ىلع الصليب حىت تصنَع كفارة فعالة،
ً
أدوارا يف
26-24 :27؛ يوحنا 16 :3؛ 49-45 :11؛ رومية 32 :8؛ عربانيني 14 :9؛ رؤيا  .)4 :12هؤالء مجيعهم اذلين لعبوا
ُ
أعظم حدث وقع يف تاريخ الفداء اكن عليهم أن يؤدوا تلك األدوار حىت تصنَع الكفارة .ويف حني اختلف لك واحد
َّ
منهم عن اآلخر من حيث دوافعه وأفعاَل ،توافقت لك األشياء ً
معا تلنفيذ خطط الرب ومقاصده .وقد أدار اهلل لك

ذلك دون أن يرتكب أي خطأ ،ودون أن ينتهك إرادة أبطال هذا احلدث من أفراد .قال بطرس للجمهور يف يوم
َ
َْ ْ
حتُ َ
ومة َوعلْمه َّ
وه ُم َسلَّ ًما ب َم ُش َ
وه َو َقتَلْتُ ُم ُ
السابقَ ،وبأَيْ يدي أَ َث َم ٍة َصلَبْتُ ُم ُ
"هذا أَ َخ ْذ ُت ُم ُ
وه" (أعمال
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الرسل .)23 :2
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لك يشء حيدث لسبب
ًّ
إن العناية اإلهلية معناها أن لك يشء حيدث لسبب ،سواء األمور الكبرية أو الصغرية ،وسواء اخلري أو الرش .فيف

انلهاية ،حيدث لك يشء لسبب وجيه ،ألن اهلل ،بموجب العناية اإلهلية ،يعمل لك يشء حسب رأي مشيئته الصاحلة

والاكملة (أفسس  .)11 :1يمكننا أن نقول املزيد عن هذا ،وسنفعل هذا بالفعل يف مقاالت الحقة ،لكننا رأينا يف هذا
ٍّ
املقال أساسيات اتلعليم الكتايب :فإن ُحكم اهلل ،بموجب عنايته اإلهلية ،يعمل يرسي ىلع لك من أمور احلياة ايلومية

واألمور غري العادية ً
أيضا .وحكمه هذا يتحقق فيما يفعله خملوقاته ،ومن خالل ما يفعلونه .فهو متسلط ىلع لك ما
ً
حيدث ،ويضيف معىن وهدفا ىلع لك يشء ،حىت وإن عجزنا حنن عن تميزي هذا اهلدف وهذا املعىن .عالوة ىلع ذلك،
فإن عنايته اإلهلية السيادية ،اليت تتحكم يف لك يشء ،ال جتعل ما نفعله عديم املعىن أو األهمية .فبدون العناية

اإلهلية ،لن يكون ليشء معىن.

ُ
القس روبرت روثويل هو ِّ
حمرر مساعد يف جملة تابل توك ،ومن كبار الكتَّاب يف هيئة خدمات يلجونري .وهو أستاذ

مساعد مقيم يف لكية الهوت اإلصالح بمدينة سانفورد ،والية فلوريدا .وقد كتب ادلراسات ايلومية يف الرساتلني
ُ
األوىل واثلانية إىل كورنثوس ،اليت ن يرشت يف جملة تابل توك يف اعم .2021

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.

