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مها إقرار إيمان وستمنست   ية اإلهليةالعنا   كما قدَّ
 جون و. تويدال بقلم  

ة. وكما يقول الرسول بولس، إن طرقه بعيدة عن االستقصاء )رومية  (. 33: 11يف بعض األحيان، تبدو طرق اهلل حمِّير
ونت اإلهلية،  العناية  يف  ثقتنا  نضع  أن  كثًِّيا ىلع  ابلعض  بعضنا  املؤمنون  حنن  نشجع  السبب،  غِّي  وهلذا  يده  ر  ذكَّ

(. وإننا نلجأ إىل العناية اإلهلية عندما تكون  28:  8املنظورة، ونستيح يف معرفتنا بأنه يدير لكَّ يشء خلِّينا )رومية  
(. فعندما ترضبنا حمنة، ويفاجئنا شعور بالفرح، ويغمرنا حزن،  33:  11طرق اهلل "بعيدة َعِن االْسِتْقَصاِء" )رومية  

تدفعنا الظروف إىل احلافة، وال نملك أجوبة، نعلم، كمؤمنني، بطريقة ما، وبشلك ما، أن وتطرق الفرص أبوابنا، و
 احلل يَكُمن يف العناية اإلهلية.

سواء اكنت جيدة، أو سيئة، أو أي يشء    -تَكُمن جاذبية العناية اإلهلية يف كونها تضع لكَّ حلظة من حلظات حياتنا  
م يف لك يشء، لكننا مع ذلك ال  يف إطار خطة اهلل للكر يش  -فيما بينهما  ء. فإننا نقول ألنفسنا إن اهلل هو املتحكر

زنلا نصارع يف سبيل ربط فوىض حياتنا بيقينية اتلعيني اإلليه. فإننا، كمخلوقات حمدودة وساقطة، ال نثق يف كثِّي  
دث املؤمنون يف املايض كثًِّيا  من األحيان يف أن اهلل سيقودنا، ويرشدنا، ويوجهنا حسب إرادته الصاحلة والسيادية. ت 

 عن العناية اإلهلية من أجل دعم وتشديد إيماننا يف خضم شكوك احلياة وعدم يقينيتها.

علرم. 
ُ
بينما كنُت أعمل ىلع كتابة هذا املقال، كنُت أتمَّشَّ يف أحناء احلرم اجلاميع للكية الهوت اإلصالح، حيث أ

ثم عدُت إىل مكتيب مارًّا باملقىه اخلاص باللكية جللب قهويت. وبينما كنُت أنتظر القهوة، تدثُت مع أحد طاليب،  
يكن يدري أنين أكتب مقااًل عن العناية اإلهلية، ابتدأ يتأمل يف مدى    وسأتُله عن يشء معنيَّ يف حياته. ومع أنه لم 

صعوبة عدم معرفتنا أو فهمنا دائًما لطرق اهلل. ثم قدم يل مثااًل توضيحيًّا جيًدا. فقد أخربين بأنه عند سفره بالسيارة،  
يل، وإىل أين يذهب، وكيف يُفضل أن تكون اخلريطة مفتوحة ىلع هاتفه اذليك، حىت يعرف طوال الوقت ماكنه احلا 

سيصل إىل وجهته. وأقرَّ بأنه ال حيب السفر عندما ال تكون حبوزته خريطة يمكن أن يتبعها، بل يف املقابل يتوَّلَّ  
صديق هل أو أحد أفراد اعئلته قيادة مسار الرحلة خطوة خبطوة. وقد جنح يف توضيح وجهة نظره. فهو يعلم جيًدا أنه  

 اهلل، لكنه يتمىن لو أمكنه أن يرى خريطة يمكن أن تبنير هل إحداثيات حياته باتلفصيل. ينبيغ أن يثق يف عناية

  العناية  لغز)"  The Mystery of Providence  ( بعنوانJohn Falvelيف املؤلَّف الالكسييك للبيوريتاين جون فالفيل )
زمنة الضيق، هو أن يتأملوا يف أعمال العناية  أ  يف  سيما   وال  القديسني،  واجبات  بني   من: " اللكمات  هذه   قال  ،"(اإلهلية

روا يف   اإلهلية ألجلهم يف لك أحواهلم، وعرب لك مراحل حياتهم". بتعبِّي آخر، حيثُّ فالفيل املؤمنني هنا ىلع أن يفكر
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ر   ىلع  العناية اإلهلية عند لكر منعطف يف حياتهم، بل وأن يتلكَّموا مع املؤمنني اآلخرين عن طرقه. لكن، يك نفكر
 حنو جاد وسليم يف "أعمال العناية اإلهلية"، يلزم أن يكون دلينا فهم واضح ملا نقصده بمصطلح "العناية اإلهلية". 

العقائد األساسية ىلع حنو أفضل من إقرار   الكتاب املقدس عن  ال توجد الكثِّي من املصادر اليت تلخص تعايلم 
اإلقرار اخلامس من هذا  الفصل  تاريخ  إيمان وستمنست. ويف  اإلهلية يف  للعناية  اتلعريفات  أدق  واحًدا من  ، جند 

الكنيسة. وسندرس مًعا يف بقية هذا املقال املقاطع األربعة األوَّل من الفصل اخلامس من إقرار إيمان وستمنست،  
 اليت تتناول العقيدة الكتابية للعناية اإلهلية باتلفصيل.

اإلهلية بتتميم قضاء اهلل األزيل )انظر الفصل اثلالث من إقرار إيمان   املقطع االفتتايح للفصل اخلامس يربط العناية
 وستمنست( يف نطاق خليقة اهلل )انظر الفصل الرابع من إقرار إيمان وستمنست(، قائاًل: 

اهلل اخلالق العظيم للكر األشياء حيمل، ويُوّجه، ويُنّظم، وحيكم لكَّ املخلوقات، واألفعال، واألشياء،  
ا إىل صغِّيها، بعنايته لكيَّة احلكمة والقداسة، وحسب سابق علمه املعصوم من اخلطأ،  من كبِّيه

، ملدح جمد حكمته، وقدرته، وعدهل، وصالحه، ورمحته )إقرار إيمان  ورأي مشيئته احلر وغِّي املتغِّير
 ( 1. 5وستمنست 

ي ُيَعد ديلاًل رائًعا إىل فهم إقرار إيمان  )"احلقائق اليت نعتف بها"(، اذل  The Truths We Confessيف الكتاب بعنوان  
هوت الُمصلَح". بدًءا ذي   وستمنست، وصف د. سربول املقطع السابق من إقرار اإليمان بأنه "ملخص ال مثيل هل لالَّ
بدء، الحظ إن إقرار اإليمان يربط العناية اإلهلية بعمل اخللق اإلليه. فبما أن اهلل خلق لك األشياء، فهو حيكمها.  

يس اهلل منعزاًل أو منفصاًل عن خليقته، لكنه متداخل إجيابيًّا يف العالم اذلي خلقه، موجًها لك يشء، كبًِّيا اكن  ل
 يفاجئه  ال   أملك   وإن .  حياتك  بأحداث   مبال    غِّي   شخًصا   أم صغًِّيا، وفق خطته السيادية. عزيزي القارئ، ليس اهلل 

قلبك، وأحداث حياتك،    املجرات  خلق  اذلي  فاإلهل.  غرة  حني  ىلع  يأخذه  أو يعرف عدد شعر رأسك، وخماوف 
 (. 33-26: 10؛ 34-25: 6وتفاصيل مستقبلك )انظر مىت 

يعج الكتاب املقدس بآيات تشهد عن حفظ اهلل خلليقته، وتوجيهه وحكمه هلا، وتنظيمها. وإيلك جمرد حفنة من  
جزء من أجزاء اخلليقة: "لُكَّ َما َشاَء الرَّبُّ َصنََع يِف بأن العناية اإلهلية تمتد إىل لك   6:  135هذه اآليات. يعلرم مزمور  

أمثال   رنا  ويَُذكر اللَُّجِج".  لُكر  َويِف  ابْلَِحاِر  يِف  رِْض، 
َ
األ َويِف  َماَواِت  "  3:  15السَّ ُمَراقِبَتَاِن   بأنه  الرَّبر  َعيْنَا  َماَكن   لُكر  يِف 

احِلِنَي". ويقول دانيال   احِلِنَي َوالصَّ ُيْعِطي   22-21  :2الطَّ ُب ُملُوًًك.  َيْعِزُل ُملُوًًك َويُنَصر ْزِمنََة. 
َ
ْوقَاَت َواأل

َ
ُ األ إن اهلل "ُيَغِّير

اَر. َيْعلَُم َما ُهَو يِف الظُّ  ْْسَ
َ
انلُّوُر".    لَْمِة، وَِعنَْدُه يَْسُكنُ احْلَُكَماَء ِحْكَمًة، َويَُعلرُم الَْعاِرفِنَي َفْهًما. ُهَو يَْكِشُف الَْعَمائَِق َواأل
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...   28-24: 17ويقول أعمال الرسل  ء  ِي َخلََق الَْعالََم َوُُكَّ َما ِفيِه ... ُهَو ُيْعِطي اجْلَِميَع َحيَاًة َوَنْفًسا َوُُكَّ يَشْ إن "اإِلهُل اذلَّ
نَّنَا بِِه حَنْيَا َوَنتَ 

َ
ْوقَاِت الُْمَعيَّنَِة َوحِبُُدوِد َمْسَكِنِهْم ... أل

َ
ح عربانيني  وََحتََم بِاأل ُك َونُوَجُد". ويرصر بأن اهلل االبن،    3:  1َحرَّ

ْشيَاِء بَِكِلَمِة قُْدَرتِِه". فالشهادة املتنوعة للكتاب املقدس مفادها أن اهلل 
َ
  األقنوم اثلاين يف اثلالوث، هو "َحاِمٌل لُكَّ األ

م يف لك يشء يف السماء وىلع األرض. قال توماس واطسون ) (: "إن اهلل ليس شبيًها ببنَّاء  Thomas Watsonمتحكر
 يبين بيتًا، ثم يتكه، بل هو نظِّي القبطان اذلي يقود سفينة اخلليقة بأكملها".

ثم يربط إقرار إيمان وستمنست العناية اإلهلية ليس فقط باخللق، بل أيًضا بما يسَّمَّ "رأي مشيئته ]مشيئة اهلل[  
م اهلل   ". فإن أحداث اخللق والعناية اإلهلية تُظِهر تكشف خطة اهلل الاكملة للعالم. بتعبِّي آخر، يتمر احلر وغِّي املتغِّير

والع اخللق  أعمال  األزيلة يف  املوجز تلعليم  أحاكمه  نا ديلل وستمنست  يمدُّ اهلل؟  ما يه أحاكم  اإلهلية. لكن  ناية 
رأي  األزيل، حسب  قصده  اهلل يه  "أحاكم  تقول:  ذلك  عن  بإجابة خمترصة  واجلواب  السؤال  طريق  عن  اإليمان 

ا حيدث يف حياتك  (. ببساطة أكرث، لكُّ م7مشيئته، اذلي به، وملجده، قد سبق فعنيَّ لكَّ ما حيدث" )إجابة السؤال  
ْكَمة  َصنَْعَت"  حِبِ لُكََّها   ! يَا رَبُّ ْعَمالََك 

َ
أ ْعَظَم 

َ
أ "َما    حيدث وفًقا حلكمة اهلل غِّي املحدودة، كما يقول اكتب املزمور: 

 (. 24: 104)مزمور 

دة أن تكون حمتجبة عن أعيننا، رنا عقيدة العناية اإلهلية بأنه يف حني يمكن ملقاصد اهلل املحدَّ يظل بإماكننا   تَُذكر
أن نستمد اتلعزية من معرفتنا بأن لكَّ ما يأيت علينا إنما هو نابع من خطة اهلل الصاحلة واحلكيمة حلياتنا. قطًعا، هذا  
احلق اثلمني يكمن وراء اتلحريضات الكثِّية نلا باالتكال ىلع اهلل اليت جاءت يف سفر األمثال. فإننا نوىص، ىلع  

م سبلنا )أمثال    سبيل املثال، بأن نتلك ىلع (. والرب هو اذلي يهدي  6- 5:  3الرب، وليس ىلع فهمنا، ألنه هو من سيقور
ز بها أنا وزوجيت  21:  19(، ومشورته ومقاصده تثبت إىل األبد )أمثال  9:  16خطواتنا )أمثال   (. وإحدى الطرق اليت نعزر

الوثوق ابلعض ىلع  بعضنا  ى  نتحدَّ أننا  احلقائق يف اعئلتنا يه  تلك  يعطيه نلا،   من  بما  يف حكمة اهلل، واالكتفاء 
واتلحِّلر باألمانة فيما يدعونا إىل أن نفعله لكَّ يوم. فإننا نستيح يف اهلل ونتلك عليه ألننا نعلم أن ال يشء يقع خارج  
 . نطاق عنايته. فما من "جزيئات منشقة"، مثلما اعتاد د. سربول أن يقول. وُك ما حيدث هو حبسب مشيئته، وملجده

يف املقطع اتلايل من إقرار إيمان وستمنست، جند تفرقة صعبة لكن مهمة يف الوقت نفسه بني العلة األوَّل والعلل 
  اثلانوية، اكتلايل:

قابلة  أن لكَّ يشء حيدث دون  األوَّل، مع  العلَّة  هو  اذلي  اهلل وقضائه،  بسابق علم  يتعلق  فيما 
أو للخطأ، لكن بواسطة هذه العناية ن يأمر اهلل لكَّ يشء باحلدوث وفًقا لطبيعة للتغيِّي  فسها، 

 ( 2. 5العلل اثلانوية، سواء العلل الرضورية، أو احلرة، أو املرشوطة )إقرار إيمان وستمنست 
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 يف جزء سابق من إقرار اإليمان، طرح علماء الهوت وستمنست هذه الفكرة نفسها القائلة:

، ودون قابليَّة للتغيِّي، لكَّ  اهلل، منذ األزل، حبسب رأي مشيئته الِّلكر ا حلكمة والقداسة، عنّي حبريَّة 
ما حيدث. ومع ذلك، ليس اهلل بهذا هو مصدر اخلطية، كما أن إرادة املخلوقات بهذا ال تُنتَهك.  

د )إقرار إيمان وستمنست  .  3كذلك، ال تُنزَتع حريَّة أو مرشوطية العلل اثلانويَّة، بل باألحرى تُوطَّ
1) 

حيان هما من أكرث املقاطع يف إقرار اإليمان بأكمله اليت تتسم جبودة الصياغة واثلقل الالهويت. فقد رأينا هذان اتلرص
بالفعل أن عناية اهلل يه اليت تتسبب يف تنفيذ خطته املعيَّنة مسبًقا للكر يشء، ويف استمرار عمل هذه اخلطة. فعند  

فكرة عن العناية اإلهلية تفتض أن اهلل ينسحب من العالم من  تفكِّينا يف ُحكم اهلل للخليقة، جيب أن نرفض أية  
ناحية، أو يعامل البرش ىلع أنهم جمرد آالت من ناحية أخرى. فإننا نرفض ًّلكًّ من الربوبية والقدرية، ألن لكيهما 

يشء. وال واحد    يشوره عالقة اهلل بالعالم. فبحسب الربوبية، ال يفعل اهلل شيئًا. أما حبسب القدرية، يفعل اهلل لك 
 من هذين الرأيني مقبول. 

وبقول إقرار اإليمان إن اهلل هو العلة األوَّل أو الرئيسية للكر ما حيدث، وتأكيده يف الوقت نفسه ىلع مرشوعية العلل  
خالل   من  مقاصده  م  يتمر اهلل  أن  بمعىن  اإلنسان،  وحرية  اهلل  سلطان  بني  توافق  وجود  ىلع  بهذا  د  أكَّ اثلانوية، 

ْنتُْم قََصْدُتْم  االخت
َ
يارات احلرة للمخلوقات، ومن خالل علل ثانوية أخرى. قال يوسف إلخوته، اذلين باعوه عبًدا: "أ

ا اهلُل َفَقَصَد بِِه َخِّْيًا" )تكوين  مَّ
َ
ا، أ (. اكن إخوة يوسف مذنبني بتهمة اتلآمر ضد أخيهم، والكذب ىلع  20: 50يِل ََشًّ

؛ لكن اهلل عمل من خالل هذه األحداث حىت يويف بوعوده إلبراهيم، وإسحاق، (37أبيهم بشأن موته )اقرأ تكوين  
(. وباملثل، يف رواية سفر اخلروج ألفعال فرعون ضد شعب إْسائيل، نَعلَم أن فرعون 24:  50ويعقوب )انظر تكوين  

كننا ُُنرَب مراًرا  (؛ ل32:  8قَّسَّ قلبه، ورفض إطالق شعب إْسائيل من عبودية أرض مرص )ىلع سبيل املثال، خروج  
(. تبنير هذه  12:  9أيًضا بأن أفعال فرعون هذه اكنت ناجتة عن أن اهلل نفسه قَّسَّ قلبه )ىلع سبيل املثال، خروج  

 انلصوص الكتابية وجود عمل متبادل أو تالق  بني مشيئة اهلل وإرادة اإلنسان.

 ( مبدأ اتلوافق قائاًل:Geerhardus Vosَشح جِّيهاردوس فوس )

 ما يمكن ألير إنسان أن يفعله هو أن يتأمل يف تاريخ حياته يلكتشف أنه اكنت هناك يد عليا لكُّ 
تكم حياته وتديرها. وعند هذه املرحلة، تصِّي هناك صلة وثيقة للغاية بني إيماننا بعمل اهلل  

ه حىت أفعانلا احلرة نفسها. وبغض انلظر عن كون    املتداخل معنا وبني اتكانلا عليه. فهو يوجر
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الكيفية اليت يفعل بها ذلك ربما تفوق إدراكنا، هو يعمل ىلع أي حال يف تداُخل وتوافُق معنا. فال 
يشء، أو قدر، أو مصادفة يمكن أن تؤثر فينا، وهذا حيافظ ىلع حريتنا، بل ما يؤثر فينا هو فقط  

 (.1: 21؛ 1: 16؛ أمثال 4: 104عمل اهلل املتداخل معنا )مزمور 

للكر األشياء. إال أن هذا اتلرصيح، وفًقا تللخيص إقرار اإليمان للكمة اهلل، ال يليغ    لعلة األوَّل والرئيسية إن اهلل هو ا 
العادية والطبيعية من أجل  الوسائل  العناية اإلهلية، يستخدم اهلل  لغز  البرش احلرة. فيف  أفعال  أو  الطبيعة  قوانني 

( العالقة بني اهلل بصفته العلة األوَّل  J. Gresham Machenتقيق مقاصده السيادية. يوضح ج. جريشام ماكني )
"يستخدم اهلل العلل اثلانوية من أجل    للك يشء، وبني العلل اثلانوية اكجلاذبية أو قراراتنا الشخصية، قائاًل يف إجياز: 

ه، بل يه وسائل  تتميم ما يتوافق مع قصده األزيل. فالعلل اثلانوية ليست قوى مستقلة حيتاج اهلل إىل تعاونها مع
ته، اكتلايل:  م ماكني مثااًل توضيحيًّا تلعزيز ُحجَّ  يستخدمها كما يشاء تماًما". ثم قدَّ

ختيَّل ميع أنك اكتشفَت وجود ثقب  يف لوح زجايج ناتج عن عيار ناري. سيكون من الطبييع أن  
ه فعل إطالق تستنتج أن هذا اثلقب تسبَّب فيه اختاق رصاصة للزجاج، األمر اذلي تسبَّب في

ناري.  بسالح  ما  شخص  إمساك  فيه  تسبَّب  اذلي  الزناد،  سحب  أيًضا  فيه  تسبَّب  اذلي  انلار، 
كمؤمنني، حنن نؤكد أن اهلل يلك السلطان ىلع لك يشء. وبما أنه يعنّي لكَّ ما حيدث، فهو إذن العلة  

زناد، كما ال نستطيع  األوَّل تللك األحداث. ومع ذلك، ال نستطيع أن نقول إن اهلل هو َمن سحب ال
أن ننسب إىل اهلل فعل كرس الزجاج. يرُصُّ ماكني ىلع أن الشخص اذلي أطلق انلار هو املسؤول  
عن ادلمار اذلي تسبَّبت فيه الرصاصة. فإن حكم اهلل يف عنايته اإلهلية ال يُليغ مسؤويلة اإلنسان  

 عن أفعاهل.

 السلطان وإننا أيًضا خملوقات أخالقية مسؤولة. فبما أن اهلل هو  يعرض إقرار اإليمان مبدأ اتلوافق يلقول إن اهلل يلكُّ 
العلة األوَّل للكر ما حيدث، "حيدث لك يشء دون قابلة للتغيِّي أو للخطأ" حبسب قصده اذلي حتَّمه مسبًقا. فإن  

يعة العلل اثلانوية، سواء خطة اهلل األزيلة للعالم ال تتغِّيَّ أو تسقط؛ إال أنه أمر أحداث اتلاريخ باحلدوث "وفًقا لطب
 . (2. 5العلل الرضورية، أو احلرة، أو املرشوطة" )إقرار إيمان وستمنست 

الحظ جيًدا أن علماء الهوت وستمنست أشاروا إىل ثالثة أنواع من العلل اثلانوية: الرضورية، واحلرة، واملرشوطة.  
َة    22:  8اتنا. ىلع سبيل املثال، يقول تكوين  العلة الرضورية، من وجهة نظرنا، يه العلة الالزمة يك نعيش حي إن "ُمدَّ

، وََصيٌْف وَِشتَاٌء، َوَنَهاٌر َويَلٌْل، اَل تََزاُل". فإن فصول ا رِْض: َزْرٌع وََحَصاٌد، َوبَرٌْد وََحرٌّ
َ
يَّاِم األ

َ
لسنة العادية رضورية  لُكر أ

ْمَس لإِلَِضاَءةِ َنَهاًرا،بأن   35:  31والزمة يك نستمتع بإيقاع حياتنا. ويُذكّرنا إرميا   َوفََرائَِض الَْقَمِر    اهلل هو "اجْلَاِعُل الشَّ
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العالم ىلع حنو   تأكيد، ليس اهلل حمتاًجا إىل خليقته، لكنه يف حكمته أدار ورتَّب  يَلاًْل". بكل  لإِلَِضاَءةِ  َوانلُُّجوِم 
ها نلا )انظر مزمور   جيعلنا حباجة إىل الشمس، والقمر، وانلجوم حىت نعيش األيام والليايل  (. 12: 90اليت أعدَّ

منا اهلل حنن املخلوقات يك   ثم يشِّي إقرار اإليمان إىل العلل احلرة. فلكُّ ما خلقه اهلل يعمل وفًقا لطبيعته. فقد صمَّ
ال   نكون اكئنات أخالقية مسئولني عن أفاكرنا، وتأمالتنا، ومشاعرنا، ولكماتنا، وأفعانلا، وسلوكنا، إىل آخره. فإننا 

بد أن نقف أمام اهلل نلعطي حسابًا عن أعمانلا. يقول إقرار اإليمان إنه عندما خلق اهلل آدم وحواء يف جنة عدن،  
اكنا "خاضعني إلماكنيّة اتلعّدي، لكونهما تُرًك حلرّية إرادتهما، اليت اكنت خاضعة للتغيِّي" )إقرار إيمان وستمنست  

عنيه ذلك هو أنه عندما أكلت حواء من الشجرة املحظورة، فعلت ذلك بمحض (. من بني ما ي5-1.  9؛  1.  3؛ انظر  2.  4
ْكِل،   رأت. فقد  6:  3إرادتها. الحظ األفعال املذكورة يف تكوين  

َ
املرأة أن ثمار شجرة معرفة اخلِّي والرش َجيرَدٌة لِْْل

ذت  مها،    واشتهت وتذلَّ  بما رأته، ورغبت يف احلكمة اليت اكنت تلك الشجرة تقدر
َ
ْعَطْت    ِمْن َثَمرَِها َخَذْت  فَأ

َ
َكلَْت، َوأ

َ
َوأ

َمَعَها  يًْضا 
َ
أ َكَل   رَُجلََها 

َ
اهلَل َصنََع  3. ونتيجة أفعاهلما، وقعا تت لعنة )انظر تكوين  فَأ نَّ 

َ
"أ (. وبكلمات اجلامعة، 

ا ُهْم َفَطلَبُوا اْخِتَااَعت  َكِثَِّيًة" )اجلامعة  مَّ
َ
فعىل حنو نعجز عن إدراكه بالاكمل، يعنير اهلل  (.29: 7اإِلنَْساَن ُمْستَِقيًما، أ

والحظ اتلوافق   24-22:  2حياتنا املحدودة، بينما ال يقورض ابلتة من أفعانلا االختيارية )اقرأ بعناية أعمال الرسل  
 واتلداخل بني خطة اهلل القاطعة واحلتمية، والسلوك اآلثم لذلين صلبوا يسوع(. 

ستبعد أو تتجاهل العلل اثلانوية املرشوطة. من منظور البرش، العلة املرشوطة يه العلة ثاثلًا، العناية اإلهلية ال ت
م الكتاب   -اليت تعتمد يف حدوثها ىلع يشء آخر. تأيت العلل املرشوطة يف كثِّي من األحيان يف شلك "إن إذن". ويقدر

نه إذا ثبت أن واحًدا من بين إْسائيل ، نقرأ أ5:  19وتثنية    13:  21املقدس العديد من األمثلة ىلع ذلك. يف خروج  
، حذر ميخا 36-13:  22ملوك  1مذنب بتهمة القتل غِّي املتعمد، فقد عنيَّ هل اهلل موضًعا يمكن أن يلجأ إيله. ويف  

ث بلسان اهلل. فإذا مات ملك إْسائيل يف احلرب،  انليب من موت أخآب امللك، حىت يربهن ىلع مصداقيته كمتحدر
"فَلَْم    سيتربهن حينئذ أن ميخا نيب حقييق؛ لكن إذا رجع أخآب من املعركة سالًما، ومثلما أوضح ميخا نفسه، 

 (. فإن مصداقية ميخا كنيبٍّ اكنت مرشوطة بعودة أخآب من املعركة إما حيًا أو ميتًا. 28َيتَلَكَِّم الرَّبُّ يِب" )اآلية 

نؤكد بهذا أن اهلل يعنير لك يشء ويديره ىلع حنو يضع  عندما نتحدث عن العالقة بني العلة األوَّل والعلل اثلانوية، 
قوانني الطبيعة وأفعال البرش يف احلسبان. فإن سلطان اهلل ال يليغ العلل اثلانوية، بل باألحرى يوطدها. فإن مقاصده  

وعن عمد قضاءه    األزيلة تتحقق يف اتلاريخ بفعل العناية اإلهلية. فاهلل، بصفته العلة األوَّل للكر يشء، يتمم يف حكمة
واملسايع   العمل،  أسواق  وتقلبات  اإلمرباطوريات،  وسقوط  وصعود  للفصول،  املستمر  اتلعاقب  بواسطة  السيادي 
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- 5:  10ايلومية للبرش املحدودين واملسؤولني أخالقيًا، وأصحاب القرارات، واخلطاة )انظر ىلع سبيل املثال، إشعياء  
 (. 7-6، وال سيما اآليتني 19

يشِّي املقطعان اتلايلان من الفصل اخلامس من إقرار إيمان وستمنست إىل سمتني مهمتني للعناية اإلهلية. تتعلق  
السمة األوَّل باملعجزات، حيث نقرأ ما يِّل: "اهلل، يف عنايته العاديَّة، يستخدم الوسائل، لكنه مع ذلك هل احلرية أن  

له. فيف  3.  5رسته" )يعمل بدونها، أو يتجاوزها، أو خيالفها، حسب م (. فالعالم اذلي خلقه اهلل ليس منيًعا أمام تدخُّ
املعتاد، يستخدم اهلل الوسائل اثلانوية، مثل قوانني الطبيعة، من أجل تتميم مقاصده. إال أنه ليس ملزًما بأن حيدَّ 

ر أن يشق مياه ابلحر األمحر، أو ي مه بعنايته اإلهلية يف هذه الوسائل. فقد يقرر شيف املرىض، أو خيرج الشياطني،  تكُّ
أو يقيم شخًصا من املوت، حىت يظهر قدرته ىلع أن خيلرص شعبه. ليس الغرض من تلك األعمال الفائقة للطبيعة 
م  هو أن تتعارض مع استخدام اهلل للوسائل العادية، أو تقوض من استخدامها، بل الغرض منها هو توسيع نطاق تكُّ

( اللكمات اتلايلة:  Archibals Alexander Hodgeاإلهلية. قال أركيبادل ألكسندر هودج )اهلل يف لك يشء بعنايته  
"إن نظام الطبيعة واملعجزات ليسا متعارضني مًعا، لكنهما باألحرى عنرصان يف نظام واحد متاكمل، متابطان مًعا  

ية من أجل تتميم خطته األزيلة اليت  ىلع حنو وثيق". يستخدم اهلل القانون الطبييع، وأعمال البرش، واملعجزات اإلهل
، ملجده.   ال تتغِّيَّ

السمة اثلانية للعناية اإلهلية اليت يذكرها إقرار اإليمان يه أن سلطان اهلل ىلع لكر يشء جيب أال يُفَهم منه بأي حال 
 من األحوال أن اهلل هو مصدر اخلطية. يقول اإلقرار: 

لفحص، وصالحه غِّي املحدود يه صفات تتجىلَّ مجيعها إن قوة اهلل القديرة، وحكمته ابلعيدة عن ا 
ارتكبها   اليت  األخرى  اخلطايا  األول، وُك  السقوط  لتشمل حىت حدث  وتمتد  بقوة يف عنايته، 
املالئكة والبرش، ليس فقط من خالل سماحه حبدوثها، بل قد مجع اهلل مع السماح تعيينًا حكيًما  

ْلحداث، داخل تدبِّي متعدد األوجه، وذلك بهدف تقيق  وفعااًل للغاية، وكذلك ترتيبًا وضبًطا ل
اغياته املقدسة. ومع ذلك، فبما أن الرش والفساد نابعان فقط من املخلوق، وليس من اهلل، اذلي  
هو يلكُّ القداسة والرب، فليس اهلل إذن هو مصدر اخلطية أو املؤيرد هلا، وال يمكن أن يكون كذلك  

(5 .4 ) 

األساس الفكرة  والبرش،  تَكُمن  املالئكة  فقط من  نابعة  اخلاطئة  األعمال  إن  القائل  املقطع يف اتلرصيح  ية هلذا 
( ديكسون  دافيد  احتكم  اتلرصيح،  هذا  إثبات  سبيل  ويف  اهلل.  من  الالهويت  David Dicksonوليس   ،)

:  1حبقوق )حبقوق  (، و14:  9(، ودانيال )دانيال  4:  5(، وداود )مزمور  4:  32اإلسكتلندي، إىل شهادة موىس )تثنية  
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(؛ ثم قدم عدة ُحجج مبنية  16: 2؛ 5: 1يوحنا 1(، ويوحنا )18-13: 1(، ويعقوب )يعقوب 5-3: 3(، وبولس )رومية 13
 ىلع هذه انلصوص الكتابية والعديد من انلصوص الكتابية األخرى، يك يبنير أن اهلل ليس هو مصدر اخلطية: 

 جوهره، فهو طاهر وخال  من أير خطأ أو عيب. ألن اهلل قدوس وصالح ىلع حنو غِّي حمدود يف •
 ألن اهلل اكمل تماًما، فهو ال يمكن أن خيفق أو أن يكون عمله ناقًصا.  •
ألن اهلل هو ديان العالم، فهو انلايه عن أير خطية أو إثم، وهو يبغض اخلطية، وينتقم منها، لكونها خمالفة   •

سة.   لطبيعته القدوسة، وكذلك لرشيعته املقدَّ

يأخذنا الفصل اذلي يدور حول العناية اإلهلية يف إقرار إيمان وستمنست إىل ما وراء كواليس اتلاريخ يك يطبع يف 
الفكرة القائلة إن ال يشء ىلع اإلطالق خارج عن نطاق حكم اهلل. فهو يعلم لكَّ يشء، ويعنير لكَّ يشء،  أذهاننا  

ه لك يشء خلِّي أوئلك اذلين هم يف املسيح، ملجد اسمه الواحد يف ثالوث )أفسس   (. فعندما نتعرَّض 14-3:  1ويوجر
ة اهلل، تُساعدنا دقة إقرار إيمان وستمنست أن  لضغوط، ونصاب باحلِّية، ونتألم، وحنزن، ونندهش من غموض عناي

 ( قائلني: William Cowperنرنم مع ويليام كوبر )

 يف أعماق مناجم ال يُسرَب غورها 
  مناجم براعة ال ختفق ابلتة

 خيزن نلا اهلل خططه الُمحَكمة،
 ويتمم مشيئته السيادة. 

نَّ ِمنُْه َوبِِه َوهَلُ   األكرث من ذلك أيًضا أن هذا يدفعنا إىل الوقوف أمام إهلنا 
َ
يلكر السلطان، قائلني مع الرسول بولس: "أل

بَِد. آِمنَي" )رومية 
َ
ْشيَاِء. هَلُ الَْمْجُد إِىَل األ

َ
 (. 36: 11لُكَّ األ

 

تويدال و.  بمدينة سانفورد والية    د. جون  الالهوت يف لكية الهوت اإلصالح  وأستاذ علم  األكادييم  العميد  هو 
 Johnأحد الشيوخ املسئولني عن اتلعليم يف الكنيسة املشيخية بأمريكا. وهو أيًضا مؤلف كتاب  فلوريدا. وهو  

Owen and Hebrews  .)"جون أوين والرسالة إىل العربانيني"( 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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