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اشكالية العالقة بين العناية اإللهية وحرية االرادة 

 في الفلسفة اليهودية في العصر الوسيط
 

 

)*(   حنان كامل متولي
 

الملخص 
 

تعتبر قضٌة العناٌة اإللهٌة من أعقد وأصعب القضاٌا الدٌنٌة، لٌس فً الفكر 
الدٌنً الٌهودي فحسب وإنما فً الدٌانات السماوٌة األخرى، بل وحتى فً األدٌان 

. غٌر السماوٌة
إن قضٌة العناٌة اإللهٌة قضٌة شابكة ترتبط بقضاٌا دٌنٌة وفلسفٌة غاٌة فً 

التً " حرٌة اإلرادة"الخصوصٌة ال ٌجوز عدم اإلٌمان بها أو إنكارها، مثل قضٌة 
ٌدخل فً نطاقها مفاهٌم دٌنٌة متعددة مثل القضاء والقدر، والجبر واإلختٌار، 

كما ٌطلق علٌها الفالسفة _ واإلستطاعة، والعلم اإللهً، وقضٌة العدل اإللهً
المسلمون وسعدٌا جاءون، أو الثواب والعقاب مثلما ٌطلق علٌها معظم الفالسفة 

. الٌهود
إشكالٌة العالقة بٌن العناٌة "وعلى الرغم من أننا قصرنا عنوان البحث على 

أن نتطرق _ من خالل البحث _ إال أنه ٌجب وبالضرورة " اإللهٌة وحرٌة اإلرادة
ولهذا فإنه ٌمكننا تحدٌد . إلى الموضوعات السابقة الذكر ألنها ترتبط ببعضها البعض

:  الهدف من هذه الدراسة فً النقاط التالٌة
تعتبر قضٌة العناٌة اإللهٌة والثواب والعقاب من ثوابت العقٌدة الٌهودٌة، فقد  -

ُطرحا فً العهد القدٌم والتلمود، فً حٌن أن العلم اإللهً وحرٌة اإلرادة لم ٌعالجا فً 
كتب الشرٌعة الٌهودٌة، واقتصرت معالجتهما من قبل الفالسفة الٌهود فقط، بل 

وأصبحا قضاٌا فلسفٌة بحتة، وبالتالً فهً قضاٌا استحدثت فً الفكر الٌهودي بصفة 
العناٌة "عامة، وفً نفس الوقت فقد وقع الفالسفة الٌهود فً مشكلة دٌنٌة معقدة وهً 

، فما هو موقف الفالسفة من هاتٌن القضٌتٌن؟، وما هً حقٌقة العناٌة وما "اإللهٌة
هً حقٌقة اإلرادة؟، وهل حرٌة اإلرادة تتعارض مع العناٌة اإللهٌة أم ال ٌوجد 

من : تعارض بٌنهما؟، وما هً الكٌفٌة التً  ناقش بها الفالسفة موضوعات مثل
الفاعل الحقٌقً فً الوجود والمحرك له؟، هل هو العناٌة اإللهٌة أم إرادة اإلنسان؟، 
هل لإلنسان أن ٌختار مسار حٌاته وٌحدده أم أن الرب قدر مصٌره؟، وإذا كانت 

األمور كلها مقدرة من ذي قبل فكٌف ٌحاسب هللا اإلنسان؟، هل أجمع الفالسفة الٌهود 
على رأي واحد فً هذه القضاٌا الدٌنٌة والفلسفٌة؟، هل وقع بٌنهم خالف أو 

تضارب؟، وإذا كان هناك خالف فما أسبابه؟، هل من أسبابه تبنً كل منهم اتجاهاً 
معٌناً بتؤثٌر الفلسفتٌن اإلسالمٌة أو الٌونانٌة؟، ومحاولة الدمج بٌنهما وبٌن ما ورد فً 
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الدٌانة الٌهودٌة، أم كانت الدٌانة الٌهودٌة هً المصدر الذي استقى منه الفالسفة 
الٌهود أفكارهم فً هذا الصدد، ولكن كان لكل منهم أسلوبه فً فهم النص، وبؤسلوب 

هل تؤثر الفالسفة الٌهود بالفلسفة :آخر، ٌمكن طرح التساإل على النحو التالً
واللتان ناقشتا هذا الموضوع على نطاق واسع من المنظور – الٌونانٌة واإلسالمٌة 

أم إنها بوصفها قضاٌا عقابدٌة عولجت معالجة ٌهودٌة محضة، _ الفلسفً والدٌنً 
 . تعتمد على ما ورد فً كتب الدٌن والشرٌعة الٌهودٌة  

إن قضٌة العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة من القضاٌا المهمة التً لم ٌسبق معالجتها  -
من ذي قبل فً الفكر الٌهودي بصفة عامة والفلسفة الٌهودٌة بصفة خاصة، وعلى 

العناٌة اإللهٌة : المحور األول:- هذا األساس فقد قسمنا البحث إلى مقدمة ومحورٌن
: ، ونناقش فٌه(2)فً كتب الشرٌعة الٌهودٌة

.  العناٌة اإللهٌة فً التلمود- العناٌة اإللهٌة فً العهد القدٌم          ب- أ
العالقة بٌن العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة فً الفلسفة الٌهودٌة فً : المحور الثانً

 .العصر الوسٌط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *



 فً انفهضفت انٍٍُدٌت فً انعصز انُصٍط اشكانٍت انعالقت بٍه انعىاٌت اإلنٍٍتَحزٌت االرادة
 

 485 (2014  مارس–ٌىاٌز) 42انمجهذ - حُنٍاث آداب عٍه شمش 

The Problematic Relationship between the Divine and 

the Freedom of the Will in Jewish Philosophy in the 

Middle Ages 
 

Hanan Kamel Metwally)*( 
 

Abstract 

The issue of divine providence of the most complex and 

difficult religious issues , not only in Jewish religious thought , but in 

the other monotheistic religions , and even in non - monotheistic 

religions.  
The issue of divine providence thorny issue related to issues of 

religious and philosophical very privacy may not be a lack of faith or 

denied, such as the issue of "free will", which enters into the scope of 

the concepts of multiple religious, such as acts of God, algebra and 

choice, and the reach, and divine science, and the issue of divine 

justice _ as called philosophers Muslims, Saadaa, Jan, or reward and 

punishment as the so - called most Jews philosophers. 
Although we we fail title search on "problematic relationship 

between divine providence and free will," but that it must necessarily 

_ through _ research that we address to the above-mentioned subjects 

because they are linked to each other . For this we can determine the 

purpose of this study in the following points:  
 -The issue of divine reward and punishment of the constants of the 

Jewish faith, has put forward in the Old Testament and the Talmud, 

while the divine science and freedom will not Iega in the books of 

Jewish law, and was confined addressed by philosophers Jews only, 

and even become issues of philosophical purely, and therefore issues 

introduced in Jewish thought in general, and at the same time he fell 

Jewish philosophers in the religious complex problem is "divine 

providence", what is the position of the philosophers of these issues?, 

and what is the truth and what is the reality of care will?, and whether 

free will incompatible with divine providence whether or not there is a 

conflict between them?, and what how discussed by philosophers such 
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topics as: the actor 's real presence and the engine him?, is it divine or 

human will?, do for a person to choose the path of his life and 

determined by the mother that the Lord as his fate?, and if things were 

all ability than ever before, how accountable God's rights?, do the 

whole philosophers Jews on one opinion on these issues of religious 

and philosophical?, you signed, including a dispute or conflict?, and if 

there is a dispute, what causes?, it causes the adoption of each trend a 

certain influence Islamic or Greek?, and try to merge between them 

and what is stated in the Jewish religion , or the Jewish religion is the 

source, who drew him philosophers Jewish ideas in this regard, but 

each had his style in the understanding of the text, and a different way 

, you can put the question on the as follows: 
Are you influenced by Greek philosophy Jewish philosophers and 

Islamic - and which discussed this topic on a wide range of 

philosophical and religious perspective _ or is it as ideological issues 

dealt with purely Jewish treatment, based on what was in the books of 

religion and Jewish law. 
 _The issue of divine providence and free will of the important issues 

that have never dealt with before in Jewish thought in general and 

Jewish philosophy in particular, and on this basis has divided the 

search to the front and two axes : 
 -The first axis: Divine Providence in the books of Jewish law (2), and 

discuss it: 
A - Divine Providence in the Old Testament - Divine Providence in 

the Talmud 

The second axis: the relationship between the divine providence and 

free will in Jewish philosophy in the Middle Ages 
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 مـقدمـة
تعتبر قضٌة العناٌة اإللهٌة من أعقد وأصعب القضاٌا الدٌنٌة، لٌس فً الفكر 
الدٌنً الٌهودي فحسب وإنما فً الدٌانات السماوٌة األخرى، بل وحتى فً األدٌان 

. ()غٌر السماوٌة
إن العناٌة اإللهٌة من ثوابت : وتكمن صعوبة هذه القضٌة فً عدة نقاط

العقٌدة فً أٌة دٌانة، فهً تدخل فً نطاق العقابد التً ال ٌجوز عدم اإلٌمان بها، 
فضالً عن أن هذه القضٌة ترتبط ارتباطاً وثٌقاً بقضاٌا أخرى لها وجهان أحدهما 

التً ٌدخل فً نطاقها مفاهٌم دٌنٌة " حرٌة اإلرادة"دٌنً واآلخر فلسفً، مثل قضٌة 
متعددة مثل القضاء والقدر، والجبر واإلختٌار، واإلستطاعة، والعلم اإللهً، وقضٌة 

كما ٌطلق علٌها الفالسفة المسلمون وسعدٌا جاءون، أو الثواب _ العدل اإللهً
. والعقاب مثلما ٌطلق علٌها معظم الفالسفة الٌهود

وهذه القضاٌا ٌرجع إلى أن كالً " العناٌةاإللهٌة"ومكمن الصعوبة بٌن قضٌة 
منهما ٌناقض اآلخر، فإذا سلمنا بحرٌة اإلرادة كان ذلك معناه بالضرورة إنكار 

العناٌة والعلم اإللهً، فإذا  كان الرب ٌعلم من البداٌة ما سٌحدث لإلنسان وما سٌفعله 
فإن اإلنسان لن ٌستطٌع أن ٌختار أو ٌعمل _ وهذا هو مفهوم العناٌة والعلم اإللهً _ 

على خالف هذا العلم اإللهً السابق، وبالتالً لن ٌكون حراً وإنما مجبراً فً أفعاله، 
والعكس كذلك، اذا افترضنا أن اإلنسان خاضع للعناٌة اإللهٌة والعلم اإللهً أي 

مجبر، سٌتناقض ذلك مع العدل اإللهً والحساب وما ٌعقبه من ثواب أو عقاب، ألنه 
فً هذه الحالة لن ٌكون اإلنسان مسبوالً عن أفعاله، وإنما العناٌة هً المسبولة عن 
هذه األفعال وبالتالً كٌف ٌحاسب اإلله اإلنسان على هذا الفعل، وكل هذه األمور 

. تإدي  للتناقض مع قضٌة العدل اإللهً
ولذا فإن قضٌة العناٌة اإللهٌة قضٌة شابكة ترتبط بقضاٌا دٌنٌة وفلسفٌة غاٌة 

.  فً الخصوصٌة ال ٌجوز عدم اإلٌمان بها أو إنكارها
إشكالٌة العالقة بٌن العناٌة "وعلى الرغم من أننا قصرنا عنوان البحث على 

أن نتطرق _ من خالل البحث _ إال أنه ٌجب وبالضرورة " اإللهٌة وحرٌة اإلرادة
إلى الموضوعات السابقة الذكر ألنها ترتبط ببعضها البعض ألن كالً منها ٌإدى إلى 

. اآلخر فً تسلسل ال ٌشعر معه القارئ إنه انتقل إلى موضوع آخر مختلف
:  ولهذا فإنه ٌمكننا تحدٌد الهدف من هذه الدراسة فً النقاط التالٌة

تعتبر قضٌة العناٌة اإللهٌة والثواب والعقاب من ثوابت العقٌدة الٌهودٌة، فقد ُطرحا - 
فً العهد القدٌم والتلمود، فً حٌن أن العلم اإللهً وحرٌة اإلرادة لم ٌعالجا فً كتب 
الشرٌعة الٌهودٌة، واقتصرت معالجتهما من قبل الفالسفة الٌهود فقط، بل وأصبحا 
قضاٌا فلسفٌة بحتة، وبالتالً فهً قضاٌا استحدثت فً الفكر الٌهودي بصفة عامة، 
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العناٌة "وفً نفس الوقت فقد وقع الفالسفة الٌهود فً مشكلة دٌنٌة معقدة وهً 
، فما هو موقف الفالسفة من هاتٌن القضٌتٌن؟، وما هً حقٌقة العناٌة وما "اإللهٌة

هً حقٌقة اإلرادة؟، وهل حرٌة اإلرادة تتعارض مع العناٌة اإللهٌة أم ال ٌوجد 
تعارض بٌنهما؟، هل ٌمكن التوفٌق بٌنهما؟، وما هً الكٌفٌة التً  ناقش بها الفالسفة 

من الفاعل الحقٌقً فً الوجود والمحرك له؟، هل هو العناٌة : موضوعات مثل
اإللهٌة أم إرادة اإلنسان؟، هل لإلنسان أن ٌختار مسار حٌاته وٌحدده أم أن الرب قدر 

مصٌره؟، وإذا كانت األمور كلها مقدرة من ذي قبل فكٌف ٌحاسب هللا اإلنسان؟، 
وكٌف ٌتحقق العدل اإللهً؟، هل أجمع الفالسفة الٌهود على رأي واحد فً هذه 

القضاٌا الدٌنٌة والفلسفٌة؟، هل وقع بٌنهم خالف أو تضارب؟، وإذا كان هناك خالف 
فما أسبابه؟، هل من أسبابه تبنً كل منهم اتجاهاً معٌناً بتؤثٌر الفلسفتٌن اإلسالمٌة أو 
الٌونانٌة؟، ومحاولة الدمج بٌنهما وبٌن ما ورد فً الدٌانة الٌهودٌة، أم كانت الدٌانة 

الٌهودٌة هً المصدر الذي استقى منه الفالسفة الٌهود أفكارهم فً هذا الصدد، ولكن 
. كان لكل منهم أسلوبه فً فهم النص

هل تؤثر الفالسفة : وبؤسلوب آخر، ٌمكن طرح التساإل على النحو التالً
 واللتان ناقشتا هذا الموضوع على نطاق واسع –الٌهود بالفلسفة الٌونانٌة واإلسالمٌة 

أم إنها بوصفها قضاٌا عقابدٌة عولجت معالجة _ من المنظور الفلسفً والدٌنً 
.  ٌهودٌة محضة، تعتمد على ما ورد فً كتب الدٌن والشرٌعة الٌهودٌة  

إن قضٌة العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة من القضاٌا المهمة التً لم ٌسبق معالجتها _ 
.  من ذي قبل فً الفكر الٌهودي بصفة عامة والفلسفة الٌهودٌة بصفة خاصة

:-  وعلى هذا األساس فقد قسمنا البحث إلى مقدمة ومحورٌن
: ، ونناقش فٌه()العناٌة اإللهٌة فً كتب الشرٌعة الٌهودٌة: المحور األول

العناٌة اإللهٌة فً التلمود  - العناٌة اإللهٌة فً العهد القدٌم              ب- أ
العالقة بٌن العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة فً الفلسفة الٌهودٌة فً : المحور الثانً

.  العصر الوسٌط 

:  العناية اإللهية في كتب الشريعة اليهودية: المحور األول
: العناية اإللهية في العهد القديم-أ

 إلى "בונס שמחה אורבך""أورباخ سمحاه بوناس" ٌشٌر الباحث الٌهودي 

، وإنها حجر الزاوٌة فً ()إن فكرة العناٌة كانت فكرة محورٌة فً العقٌدة الٌهودٌة
كل اآلداب المقرابٌة، فكل قصص المقرا التارٌخٌة والتشرٌعٌة تإكد على هذه العقٌدة 

ٌظهر فً  لم" השגחה" وذلك على الرغم من أن مصطلح العناٌة ذاته ()وتإٌدها

ٌُستخدم فٌه، وإنما اُستخدم الفعل مرة واحدة فً سفر المزامٌر فً  العهد القدٌم أو 
 تطلعمن مكان ُسكناه "" הארץ ישבי כל אל השגיח שבתו ממכון: "الفقرة التالٌة

. ()"إلى جمٌع سكان األرض
 "קולר""كولر" و"קויפמן""قوٌفمان"واستناداً إلى هذه الفقرة ذهب الباحثان 
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إلى القول بؤن عناٌة الرب عامة وغٌر مقتصرة على بنً إسرابٌل فقط، فهً ـ من 
إن " قوٌفمان"وجهة نظرهماـ تضم كل الشعوب األخرى أفراداً وجماعات، بل ٌرى 

عناٌة الرب تمتد لتشمل الشعوب الوثنٌة، فهذه الشعوب من وجهة نظره لن تحاسب 
على عبادة األوثان وإنما ستحاسب على األخطاء األخالقٌة فقط، ألن الرب لم ٌمنح 
هذه الشعوب توراة تشرٌعٌة مثلما منح بنً إسرابٌل، وإنما منحهم توراة أخالقٌة، 

، وبالتالً فقد (سام وحام وٌافث)فعلى سبٌل المثال حرم الرب القتل على نوح وأبنابه 
إذاً فالرب لن ٌحاسب هذه الشعوب على عبادتها لألوثان . حرم القتل على كل البشر

وإنما سٌحاسبها على انتهاكها القوانٌن األخالقٌة، ألنه منحهم قانوناً أخالقٌاً وشملهم 
. ()بعناٌته األخالقٌة

قد أكد على أن عناٌة الرب عامة، تشمل كل " أورباخ"وعلى الرغم من أن 
 דרכי כל על פקוחות עיניך אשר "(:)البشر، وذلك استناداً إلى فقرة أرمٌا التً تقول

، إال إنه رأى أن ..."الذي عٌناك مفتوحتان على كل طرق بنً آدم ...'' "אדם בני

هناك عناٌة خاصة منحها الرب إلسرابٌل، وذلك ألنها تمٌزت عن سابر الشعوب 
.  ()بالعهد الذي قطعته مع الرب

القول بفكرة العناٌة الخاصة، حتى لو كان الرب ٌقول " قوٌفمان"وقد رفض 
لٌس _ من وجهة نظر قوٌفمان_عن نفسه إنه ٌسكن بٌن بنً إسرابٌل ألن هذا السكن 

إال ظهوراً خاصاً للفٌض اإللهً وال ٌعنً إنكماش العناٌة أو انحصارها داخل 
كما إنه ٌرى أن الرب ٌسٌطر على كل العالم وٌقوده فً جمٌع أموره، . إسرابٌل فقط

، ()فمصٌر سام وحام وٌافث قد تحدد من خالله)فهو الذي حدد مصٌر كل الشعوب 
، وهو الذي فرق لغة الشعوب وقسمهم إلى (()وكذلك مصٌر نمرود وملك بابل وأكد

. () وحاكم سدوم بسبب أعمالها اآلثمة()شعوب وقبابل
منهجاً وسطاً بٌن الرأٌٌن السابقٌن فقد ذهب إلى " أورباخ إفراٌم"وقد اتخذ 

القول بؤن هناك فقرات فً العهد القدٌم تبدو للوهلة األولى كما لو كانت ُتْقصر العناٌة 
:   التً تقول()على بنً إسرابٌل فقط مثل فقرة التثنٌة

، " ٌعتنً بها الرب إلهك عٌنا الرب علٌها دابماً من أول السنة إلى آخرهاأرض"
 الذي البيتقدست هذا  "...()، وفقرة الملوك(أرض كنعان)فالمقصود هنا باألرض 

فالمقصود " بنٌته ألجل وضع اسمً فٌه إلى األبد وتكون عٌناي وقلبً هناك كل األٌام
، فهو ٌرى "حافظ إسرائيلإنه ال ٌتعب وال ٌنام  "()، وفقرة المزامٌر(الهٌكل)بالبٌت 

أن هذه الفقرات لم تؤت لتسلب العناٌة عن أمم العالم وعن كل أنحاء المعمورة، وإنما 
  (.)أتت لتوضح أن إلسرابٌل عناٌة خاصة تمٌزها عن سابر الشعوب األخرى

إن كل ما ٌحدث لإلنسان فً هذا العالم، إنما هو موجه من " قوٌفمان"وٌرى 
الرب وبإرادة الرب وعلمه وال توجد أٌة أسباب خارجٌة أو تدخل لإلنسان فٌما 

عن رأي " اورباخ سمحاه"فً حٌن ٌختلف رأي . ٌحدث له أو ما ٌحدث فً العالم
، فهو ٌرى أن أعمال اإلله تظهر فً حٌاة اإلنسان ولكن هذه الحٌاة لٌست "قوٌفمان"
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من فعل الرب فقط، وإنما اإلنسان ٌشارك فً األعمال كلها، فاإلله ٌعمل كعنصر 
موجه لحٌاة اإلنسان والبشرٌة، ولكن الحقٌقة أن الفعل كله ُعلق فً ٌد اإلنسان، ثم 

ٌؤتً الفعل اإللهً كرد فعل فقط، سواء كان قاضٌاً ٌحكم على اإلنسان وفقاً ألعماله، 
فالرب علٌه أن ٌمهد . أو كان المسٌطر الذي ٌعتنً وٌحرص على سابر مخلوقاته

الطرٌق لإلنسان ثم ٌكافبه بالثواب أو العقاب، وذلك وفقاً لعمل اإلنسان سواء كان 
 .  () ً خٌراً أو شرا

، وهذا "نظام"مع هذا الرأي، فهو ٌرى إن العناٌة بمثابة " كولر"وٌتفق 
النظام هو نظام طبٌعً ثابت ذات قوانٌن سماوٌة وأرضٌة، واإلله علٌه أن ٌرشد 

: وهذه العناٌة تصل لإلنسان عبر طرٌقتٌن. اإلنسان فقط
ٌُعبر عنه )طرٌقة مباشرة وتكون من خالل تجلً الشخٌناه  أي الحلول اإللهً الذي 

، أوطرٌقة غٌر مباشرة من خالل نبً ٌرسله الرب أو (فً صورة النور اإللهً
.  ()(كالمالبكة)ظهور كابنات حٌة 
التً من " المعجزات"هاتٌن الطرٌقتٌن بمثابة " اورباخ سمحاه"وٌعتبر 

خاللها تتحقق العناٌة اإللهٌة، إال أنه ٌضٌف إلٌهما أمراً آخر وهو قوانٌن الطبٌعة 
التً أعدها الرب مع خلق العالم والتً أكدت علٌها اآلداب المقرابٌة فً عدة 

.  ()مواضع
أحد " العناٌة اإللهٌة"كوسٌلة لتحقٌق " بقوانٌن الطبٌعة"وقد شكل اإلٌمان 

االتجاهات الربٌسة فً التلمود، ولدى بعض الفالسفة الٌهود كما سٌتضح لنا من 
. الصفحات التالٌة

 :العناية اإللهية في التلمود_ ب 
كمصطلح لم ٌظهر فً  " ההשגחה" "العناٌة"سبق أن ذكرنا أن لفظ 

التلمود، وإنما ورد فٌه فقرات تتضمن هذا المعنى، وعلى هذا األساس ٌمكننا تقسٌم 
االتجاهات الفكرٌة التً وردت فً التلمود عن مضمون أو معنى العناٌة إلى ثالثة 

.  اتجاهات
هو االتجاه الذي ٌإمن بالعناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة فً ذات الوقت، : االتجاه األول

.  وٌسعى هذا االتجاه إلى التوفٌق بٌنهما
ٌحاول أن ٌعزل العناٌة اإللهٌة عن التدخل فً اإلرادة اإلنسانٌة، وبدالً : االتجاه الثاني

.  من أن ٌنسب قضاء اإلنسان وقدره إلى الرب، ٌنسبه إلى القوانٌن الطبٌعٌة والحظ
فهو االتجاه الذي ٌرى أن اإلنسان مجبر، وسنناقش كل : أما االتجاه الثالث واألخير

. اتجاه من هذه االتجاهات على حده

 . اإليمان بالعناية اإللهية وحرية اإلرادة: االتجاه األول
ٌسعى هذا االتجاه إلى التوفٌق بٌن العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة، حٌث ٌرى 
أنه ال ٌوجد أي تعارض بٌنهما فاإلنسان هو المسبول عن أفعاله، والفعل اإللهً ما 

هو إال رد فعل لعمل اإلنسان، بمعنى آخر أن كمال الفعل اإلنسانً ال ٌمكن فصله أو 
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:  عزله عن المشٌبة اإللهٌة وٌتضح ذلك من الفقرة التالٌة
"   עליו אחוס אני, חס לא חייו על אם : ואומרים"

. ()"على حٌاته فهل أخشى علٌه ؟ (أي اإلنسان)إن لم ٌخش: "وقالوا
:  ومن المقوالت األخرى التً تعبر عن هذا االتجاه قول راب عقٌبا التالً

המעשה לפני והכל נדון העולם ובטוב נתונה והרשות צפוי הכל"
()   "

حرٌة االختٌار )، والحرٌة مكفولة (وفقاً للعلم اإللهً أو العناٌة)كل األمور مقدرة "
الثواب )، ونحكم العالم بالخٌر، وكل وفق عمله(اإلنسانً التً منحها الرب لإلنسان

". (والعقاب وتحقٌق العدل اإللهً
تعنً القضاء " األمور المقدرة"إن هذه الفقرة ُتجمل موضوع البحث، فعبارة 
تعنً " الحرٌة مكفولة"والقدر، أو العلم اإللهً السابق والعناٌة اإللهٌة، وعبارة 

تشٌر إلى أن هللا هو مصدر الخٌر " نحكم العالم بالخٌر"اإلرادة اإلنسانٌة، وعبارة 
فقط، واألصل فً العالم هو الخٌر، وبالتالً فالشر ٌؤتً من اإلنسان ومن أفعاله، 

الذي ٌجازي اإلنسان ثواباً أوعقاباً " العدل اإللهً"تعنً " كل وفق عمله"وعبارة 
وفقاً لعمله الذي صنعه بالحرٌة التً منحها الرب له، وهذه الفقرة تشٌر إلى إنه ال 

. ٌوجد أي تناقض بٌن هذه القضاٌا الدٌنٌة والفلسفٌة محل الدراسة
" צפוי"وتجدر اإلشارة إلى أن مفسري المشنا قد اختلفوا فً تفسٌر كلمة 

ٌعنً " צפה"الواردة فً قول راب عقٌبا، فقد طرحوا السإال هل الفعل " مقدر"

، فقد ذهبوا إلى أن هذا الفعل "الرإٌة اإللهٌة"أم ٌعنً " القضاء والقدر أي العناٌة"
إن كل ما ٌفعله اإلنسان ٌكون بعلم الرب ألنه سبق وأن قدره له من ذي قبل، "ٌعنً 

وبالتالً فإن هذا ال ٌنفً المعرفة أو العلم اإللهً، ولكنهم قصروا العلم اإللهً على 
القابم والحاضر فقط، وأنكروا علم الرب بالمستقبل وذلك استناداً إلى تفسٌرهم لمعنى  

الرإٌة "الوارد فً سفر األمثال فقد رأوا أن هذا الفعل قد اُستخدم بمعنى " צפה"الفعل 
"  טובים ו רעים צופות יהוה עיני מקום בכל "3: 15فً سفر األمثال " الحاضرة

.  ()" الطالحٌن والصالحٌنمراقبينفً كل مكان عٌنا الرب "
لعمل الصالحٌن والطالحٌن ال تعنً " مراقبة الرب أو رإٌته"ونرى إن 

بالضرورة عدم علمه بؤعمالهم من ذي قبل، أو أنه ٌراقبهم ألنه ال ٌعلم ما ٌنون فعله، 
.   فقط" الرإٌة الحاضرة"وال نستشف من معنى الفعل إنه ٌشٌر إلى 

שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל: "وٌنتمً إلى هذا االتجاه الفقرة
كل شا  "(")

". فً ٌد الرب عدا مخافته
" كل شا فً ٌد الرب: "وٌمكننا أن نقسم هذه الفقرة إلى شقٌن، الشق األول

أي إن الرب هو الحاكم والمسٌطر والمسٌر لكل األمور فً إشارة إلى عناٌته التً 
تشمل كل العالم، والتؤكٌد على فردٌته كفاعل وحٌد لكل أحداث العالم، الشق الثانً 

، أي مخافة الرب فهً فً ٌد اإلنسان الذي له مطلق الحرٌة فً أن "عدا مخافته"
. ٌخاف الرب فٌطٌعه وٌفعل الخٌر أو ال ٌخاف الرب فٌعصاه وٌفعل الشر
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عن المصابب أو اآلآلم التً تحل باإلنسان حٌث ٌقول " راب عقٌبا"وكذلك ما أورده 
:  عنها

نجعلها تقسم أال تحل  (أي المصابب واآلآلم)حٌنما نقدرها على اإلنسان "
ٌرتكب أي )وحٌنما ٌحل مٌعادها، ٌعبد العبادات األجنبٌة ...علٌه إال فً الٌوم الفالنً 

ُحكم علٌنا أال نحل علٌه اآلن ولكن هذا الجاهل تصرف : تقول المصابب. (خطؤ
.  ()"بحماقة فسننتهك قسمنا

فهذه المقولة تشٌر إلى أن الرب قد قدر بالفعل كل شا من ذي قبل، ولكن 
تحقق هذا القدر مرهون بفعل اإلنسان، وٌرتبط باختٌاره ارتباطاً وثٌقاً، بل هو الذي 

.   فاختٌار اإلنسان هو الذي ٌنفذ القدر وٌخرجه من القوة إلى الفعلاً ٌعجل بحدوثه، إذ
ومما ٌشٌر أٌضاً إلى أن القدر ٌكون مرهوناً بإرادة اإلنسان ما ورد فً 

:  المخٌلتا فً القول التالً
وإذا أراد . مسموع ماذا نسمع؟ علمنا إنه إذا أراد اإلنسان أن ٌسمع نسمعه"

 (.)..."أن ٌنسى ننسٌه فً الحال
إن الرأي الخاص بمساعدة العناٌة اإللهٌة فً اختٌار " أورباخ"وٌرى 

  (مدرسة)"بٌت مدراش"اإلنسان لم ٌكن رأٌاً فردٌاً، وإنما كان االعتقاد السابد لدى 
حقٌقة إن اختٌار اإلنسان ٌخضع لقضاء الرب وقدره، ولكن " راب إسماعٌل"

االختٌار ذاته ٌتوقف على رغبة اإلنسان وقراره، وأن الرب منح الحرٌة لإلنسان كً 
ٌبطل أو ٌوقف قوانٌن الطبٌعة التً تسٌطر علٌه، وبعد أن ٌثبت اإلنسان قوته فً 
السٌطرة على قوى الشر واختٌار الخٌر، وبعد أن ٌعلم أن هذه القوة تؤتٌه من اإلله، 

وٌتفق رأي بٌت مدراش راب إسماعٌل مع رأي راب . ٌؤتً اإلله لٌساعده وٌؤخذ بٌده
عقٌبا الذي رأى أن اإلنسان ٌجب أن ٌعلم إنه مسبول عن أفعاله، إال أن هذه 

الحرٌة التً ُمنحت لإلنسان كً ٌختار بها طرٌقه، : المسبولٌة ترتبط بشٌبٌن هما
.  ()وعْلم اإلنسان بؤنه سٌحاسب أمام من ٌرى أفعاله وٌراقبها

هناك فقرات أخرى تنتمً إلى هذا االتجاه، ولكنها ربطت بٌن الفعل 
ٌُْعرف فً فلسفة _ اإلنسانً والعناٌة اإللهٌة من خالل سلسلة من األسباب  فٌما 

 ـ وهذه الفقرات ترى أن الفعل اإلنسانً ٌنجم عن سلسلة من ()أرسطو بالسببٌة
فهً ترمً إلى القول باإلرادة _وهً اإلله _ األسباب إلى أن ٌصل إلى العلة األولى 

 : اإلنسانٌة وبالعناٌة اإللهٌة، وٌتضح ذلك من ردود راب ٌهوشع بن حنانٌا حٌنما ُسبل

ٌُْكثر من الجلوس فً أماكن تعلم : ماذا ٌفعل اإلنسان كً ٌكون حكٌماً ؟ قال"
ٌُقل من التجارة_ الٌشٌفا_ الدٌن  قالوا إن كثٌرٌن منا ٌفعلون ذلك ولم ٌفدهم فً . و
ٌتوسع فً التجارة وٌؤخذ وٌعطً فً : ماذا ٌفعل اإلنسان كً ٌصبح ثرٌاً؟ قال...شا 

ٌُْجد معهم : أجابوا. أمور البٌع والشراء ماذا ٌفعل ...كثٌرون منا ٌفعلون ذلك ولم 
أجابوا إن كثٌرٌن . اإلنسان كً ٌنجب أبناء ذكوراً ؟ أجاب ٌتزوج من إمرأة تحفظه

ٌُْجدي معهم .  ()..."منا ٌفعلون ذلك وال 
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من هذا النص ٌتضح أن كل شا ُمقدر لإلنسان ٌرتبط باختٌاره وباألسباب 
المإدٌة لهذا االختٌار، ولكن عناٌة الرب هً التً تضع أسباب ومسببات أي عمل 

، حتى الموت ذاته الذي ال ٌمكن أن ٌحدث بإرادة ()ٌختاره اإلنسان بإرادته الحرة
اإلنسان أو اختٌاره ارتبط باألسباب التً من شؤنها أن تفضً لقضاء الرب، وفً ذات 

:  الوقت تخضع إلرادة اإلنسان، وٌتضح ذلك من النص التالً
إن مٌعاد الموت قُدر على اإلنسان منذ بدء : قال راب إسماعٌل"
، فالرب قد قدر الموت على هذا اإلنسان من ذي قبل، ولكن أفعال هذا ()"الخلٌقة

 . ()"الشخص أو أعماله هً التً تإدي إلى موته
وٌبدو أثر الفلسفة الرواقٌة جلٌاً على أصحاب هذا االتجاه والمنتمٌن له من 

إن القضاء عبارة عن تسلسل العلل واألسباب فكل "الٌهود، فالفلسفة الرواقٌة ترى 
حادث نتٌجة لعلة وكل علة مرتبطة بعلة أخرى، فاللٌل علة النهار، والشتاء علة 

من حٌث إنه علة عامة لجمٌع  (اإلله)الصٌف وهكذا، أما القدر فهو العقل الكلً 
   (.)"الموجودات، أي العلة األولى

من هنا ٌمكننا القول إن هذا االتجاه ٌرى أن على اإلنسان أن ٌدرك أن 
الكون ٌخضع لقوانٌن صارمة، ودوره أن ٌكتشف هذه القوانٌن وٌتكٌف معها، وهذا 
التكٌف من شؤنه أن ٌعطً لإلنسان شعوراً بؤنه حر، وأن اإلرادة اإلنسانٌة ال غنى 

.   لها عن العناٌة اإللهٌة

: اإليمان بقوانين الطبيعة والحظ في تحديد مصير اإلنسان:االتجاه الثاني
ٌذهب هذا االتجاه إلى أن العناٌة اإللهٌة ال دخل لها فٌما ٌحدث لإلنسان، 

، أو حتى البرج الذي ُولد فٌه اإلنسان، هما (البخت)وإنما قوانٌن الطبٌعة والحظ 
المسبوالن عما ٌحدث له فً هذا العالم، وعلى هذا األساس فإن هذا االتجاه ال ٌإمن 

بالقضاء والقدر، وبالتالً فإن ما ٌحدث لإلنسان فً هذا العالم حادث وٌخضع 
. للصدفة والعرض 

ومن الفقرات التً تشٌر إلى استقاللٌة قوانٌن الطبٌعة عن العناٌة اإللهٌة، 
: وإلى عملها بمعزل عن اإلله، الفقرة التالٌة 

דין הוא שלא – ו זרעה בקרקע  (ו הלך )הרי שגזל סאה של חטים  "...

. ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין , תצמח אלא עולם כמנהגו נוהג והולך 

אלא עולם כמנהגו . דין הוא שלא תתעבר – הרי שבא על אשת חברו : דבר אחר 

ו שוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין, הולך 
()

                                                    . " 

إن ُحْكم من سرق مكٌاالً من الحنطة وزرعها فً األرض أال تثمر، "...
أمر . وإنما وفقاً لقوانٌن الطبٌعة فإنها ستنمو، أما الجهالء فسٌحاسبون فً اآلخرة

إنها )إن ُحْكم من دخل بزوجة صدٌقه أال تحمل، وإنما وفقاً لقوانٌن الطبٌعة : آخر
" . ، والجهالء سٌحاسبون فً اآلخرة(ستحمل

إذاً فإن قوانٌن النمو والمٌالد الطبٌعٌة تعمل بدون تمٌٌز وبدون تدخل من 
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.  العناٌة اإللهٌة، وإنما اإلنسان ٌختار فعله والرب ٌتركه وٌرجا حسابه إلى اآلخرة 
وهناك فقرة أخرى تشٌر إلى إستقاللٌة قوانٌن الطبٌعة عن العناٌة اإللهٌة، 
وعلى قدرتها فً إصابة اإلنسان خٌراً أو شراً، وأنها تلعب دوراً مهماً فً تقدٌر 

:  مصٌره، وٌتضح ذلك من القول التالً 
צינים : "שנאמר, חוץ מצינים פחים, הכול בידי שמים: אמר רב חנינא"

שומר נפשו ירחק מהם, פחים בדרך עיקש
()

." 

وقٌاساًعلى ذلك )كل شا بقضاء الرب عدا البرد والحر : قال راب حنانٌا"
إن الظواهر الطبٌعٌة صعبة المراس، ومن ٌرٌد أن : "، فقد قٌل(أي ظاهرة طبٌعٌة

".  ٌحفظ نفسه علٌه أن ٌبتعد عنها
ومن الفقرات التً تشٌر إلى أن الحظ هو الذي ٌقدر مصٌر اإلنسان وٌحدده 

: الفقرة التالٌة
אלא במזלא תליא , לא בזכותא תליא מילתא, ומזוני, בני, חיי"

מילתא
()

 ." 

لٌس . واألبناء والرزق (الصحة)حظ اإلنسان هو الذي ٌحدد له الحٌاة  "
". عمله

ومن الواضح إن الفقرة السابقة تجمع كل ما ٌخص اإلنسان وٌهمه فً حٌاته 
أهم المحاور فً حٌاة اإلنسان فً هذا الكون، وقد ذهب " فالصحة واألبناء والرزق"

أصحاب هذا االتجاه إلى القول بإن الحظ هو المسبول األول عن تقدٌر هذه األمور 
إذاً ٌمٌل هذا االتجاه إلى القول إن العناٌة اإللهٌة لٌست هً .ولٌست العناٌة اإللهٌة 

المسبول الوحٌد عن تحدٌد مسار اإلنسان وإنما هناك أمران آخران ال ٌقالن أهمٌة 
. عنها، وهما قوانٌن الطبٌعة والحظ

ومن الواضح أن التلمود قد تؤثر بالفلسفة الٌونانٌة فً هذه الفكرة، وخاصة 
، فً القدرة "بالبخت"، الذي ُعرف لدٌه "الحظ"فلسفة أرسطو، الذي اعتقد فً قدرة 

ومن جملة االسباب التً تفسر . على تحدٌد مصٌر اإلنسان واعتبره أمراً إلهٌاً شرٌفاً 
:  بقوله " الطبٌعة"وقوع حدث ما لإلنسان، وٌعرفه أرسطو فً كتابه 

لو كانت هذه الغاٌات )إنه الحدوث العارض لوقابع قابلة ألن تكون غاٌات "
مثلما ٌلقى دابن، ذهب للسوق لشراء ما ٌلزمه، شخصاً  (صادرة عن الفكر واالختٌار

. ()"مدٌناً له فٌطالبه بالدٌن، أو حٌنما ٌعثر اإلنسان على كنز بالصدفة

االتجاه )اإليمان بالعناية اإللهية، وإنكار حرية اإلرادة : التجاه الثالثا
 :(الجبري

ٌإمن هذا االتجاه بالعناٌة اإللهٌة فقط، وٌنكر حرٌة اإلرادة، وٌرد كل حدث 
فً حٌاة اإلنسان إلى العناٌة اإللهٌة، وٌرفض تدخل قوانٌن الطبٌعة أو الحظ فً 

.  تحدٌد مصٌر اإلنسان
:  ومن الفقرات التً تعبر عن هذا االتجاه فً التلمود الفقرة التالٌة
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"אין אדם נוקב אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה"
()

 . 

". إن اإلنسان ال ٌحرك ساكناً فً األرض إال بؤمر من السماء"
"כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא:"وكذلك الفقرة

()
 . 

، وقد فسر أصحاب هذا االتجاه هذه الفقرة على إنها "إن كل ما ٌفعله الرب"
". إلى أن كل ما ٌفعله الرب ٌكون لصالح اإلنسان"تشٌر 

إنه قبل والدة المولود : "روى راب ٌهودا عن رابً: وفً فقرة أخرى ورد
ابن فالن لفالنة، ابنة فالن لفالن، زرع فالن : بؤربعٌن ٌوماً، ٌنادي منادي قابالً 

".  ()لفالن
وتشٌر الفقرة األخٌرة إلى أن مصٌر اإلنسان وحٌاته محددان من قبل مولده، 
فعناٌة الرب تقدر من سٌتزوج مْن، ومن سٌرث مْن، وذلك ألن العلم اإللهً سابق 

وعلى هذا األساس ال ٌكون لإلنسان أي دخل فً اختٌاراته، . على مٌالد اإلنسان
وإنما عناٌة الرب هً التً توجهه إلى اختٌار األمور التً قدرتها له هذه العناٌة قبل 

:  مٌالده، وهذا ما تشٌر إلٌه الفقرة التالٌة
إن الرب ٌسٌطر على كل أرواح البشر، وأضاف : "قال راب إسماعٌل"

اعلم جٌداً أنه طالما أن اإلنسان على قٌد الحٌاة "راب إلٌعازر بن راب ٌوسً الجلٌلً 
بٌده نفس كل حى  ... 10: 12فإن نفسه تكون فً ٌد خالقه، كما ورد فً أٌوب 

". ()وروح كل البشر
من الموضوعات األخرى الخاصة بالعناٌة اإللهٌة التً ناقشها التلمود، نوع 

العناٌة، هل هً عناٌة تضم كل الكابنات الحٌة؟، أم تقتصر على الجنس البشري 
وكذلك عالقة العناٌة اإللهٌة واإلرادة اإلنسانٌة بالثواب والعقاب، وهو ما ()فقط؟

.  سوف نناقشه فً الصفحات التالٌة
:  أنواع العناٌة فً التلمود_ 

ٌشٌر التلمود إلى نوع واحد من العناٌة هو العناٌة العامة التً تضم كل 
الكابنات الحٌة، فكما أن عناٌة الرب تشمل كل الجنس البشري، فإنها تشمل أٌضاً 

–  تلمٌذ الراب عقٌبا_ "راب شمعون بن ٌوحآى"الحٌوانات؛ وٌتضح ذلك مما رواه 
الذي رأى صٌاداً ٌصطاد الطٌور، وفً ذلك الحٌن صدر صوت من السماء ٌقضً 

وحٌنبذ أدرك راب شمعون أن الطٌر لم ٌكتب علٌه الموت إال . بصٌد الطٌر من عدمه
.  ()بقضاء الرب، وأن اإلنسان غٌر مسبول عن أفعاله

ومن الفقرات األخرى التً تدل على أن عناٌة الرب عامة، فقرة التلمود 
:  التالٌة

נשר שמקבלו בכנפיו ומניחו לפניה ואלמלי מקדים רגע אחד או "...

מתאחר רגע אחד מיד מת
()

 ." 

حٌث كان الحوار بٌن حكماء التلمود ٌدور حول الظبٌة التً من الممكن أن 
ٌسخر لها الرب نسراً ٌتلقاه بجناحه : "تفقد ولٌدها حٌن تضعه على قمة الجبل فقالوا
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".  قدم لحظة أو أخر لحظة لمات فً الحال (النسر)وٌضعه أمامها، ولو إنه 
ה וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים"יושב הקב: "وكذلك الفقرة

()
 . " 

". إن الرب ٌجلس وٌطعمهم من أكبرهم حتى أصغرهم"
وتشٌر الفقرة األخٌرة إلى أن عناٌة الرب بكابناته وصلت إلى حد اهتمامه 
بتوفٌر الطعام والغذاء لكل الكابنات الحٌة ومن ضمنها الحٌوانات، مما ٌإكد على أن 

.                                                                  هناك اتجاه فً التلمود كان ٌرى أن عناٌة الرب عامة
 : عالقة العناية اإللهية وحرية اإلرادة بالثواب والعقاب في التلمودـ 

ٌمكننا أن نجمل هذه العالقة اعتماداً على فقرة وردت فً التلمود تنسب 
وهً نقالً عن لسان راب مابٌر فً تفسٌره لفقرة سفر " אחר" "آحر"لشخص ٌدعى 

فً ٌوم الخٌر كن بخٌر، وفً ٌوم الشر اعتبر أن الرب جعل هذا :"14: 7الجامعة 
". (أي خلق الخٌر والشر)...مع ذاك 

األخٌار واألشرار وخلق الجنة والنار  (الرب)لقد خلق :"وقد أكمل قابالً 
فإذا فاز الصدٌق أخذ نصٌبه ونصٌب صدٌقه فً . وكل منهما له نصٌب فً أحدهما

".  ()جنة عدن، وإن خسر الشرٌر سٌؤخد نصٌبه ونصٌب صدٌقه فً جهنم
إن الفقرة السابقة تربط بٌن القضاٌا الدٌنٌة والفلسفٌة محل الدراسة، بحٌث ال 

:  ٌبدو بٌنها أي تعارض، فهً تضم أربع نقاط مهمة
ـ العلم اإللهً، أي العناٌة، فعناٌة الرب وقضاإه وقدره جعله ٌعلم مسبقاً أن هذا العالم 
سٌضم الخٌروالشر، لذا فقد خلق الجنة والنار، ألنه علم أن هناك من ٌستحقون الجنة 

.  وهناك من ٌستحقون النار
إن اإلنسان بدوره ٌعلم أن هناك ثواباً وعقاباً، : ـ اإلرادة اإلنسانٌة أو حرٌة االختٌار

وأن محلهما الجنة أو النار، وٌترتب على ذلك أن ٌختار اإلنسان األشٌاء التً ٌعلم 
.  أنها ستقربه للجنة وتبعده عن النار

إن العدل اإللهً قضى بؤن ٌعلم اإلنسان أن الرب خلق  الجنة والنار، : ـ الخٌر والشر
وأن هناك إثابة للصالحٌن الذٌن اختاروا هذا الطرٌق أي طرٌق الخٌر، وعقاباً 

للطالحٌن الذٌن اختاروا الطرٌق اآلخر أي طرٌق الشر، وبالتالً فالرب لم ٌفرض 
حقٌقة إن العناٌة اإللهٌة على علم مسبق باختٌار اإلنسان، . على اإلنسان أٌاً منهما

ولكن الرب لم ٌفرض علٌه هذا االختٌار، وٌإكد هذا أٌضاً على حرٌة االختٌار 
.  اإلنسانى

ٌترتب على ما سبق من خلق للجنة والنار، ومن اختٌار اإلنسان : ـ الثواب والعقاب
بٌن الخٌر أوالشر، أن ٌتحقق العدل اإللهً باإلثابة بالجنة أو العقاب بالنار، وهو ما 

.  أدركته العناٌة اإللهٌة من ذي قبل
وهناك نص آخر ٌإكد إنه ال ٌوجد أي تعارض بٌن العناٌة اإللهٌة وحرٌة 

وهو من – "الراب ٌنآى"اإلرادة والثواب والعقاب، وقد ورد هذا النص على لسان 
:  ، ورد فٌه1:1من خالل تفسٌره لفقرة سفر التكوٌن _آوابل األمورابٌم فً فلسطٌن 
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" منذ أن خلق الرب العالم وقد علم أعمال األخٌار وأعمال األشرار"
ٌشٌر " وقال الرب لٌكن نوراً . "أشار بها إلى أعمال األشرار" واألرض كانت خربة

، وهذه ٌقصد بها أعمال "ورأى الرب أن هذا النور حسن"بها إلى أعمال األخٌار، 
أي فرق بٌن أعمال األخٌار واألشرار، " فصل الرب بٌن النور والظالم"الصدٌقٌن، و

،وهذه هً "ودعا الظالم لٌالً "وهذه هً أعمال األخٌار، " ودعا الرب النور نهار"
". ()أعمال األشرار

إذاً فالرب على علم مسبق بكل أعمال اإلنسان بخٌرها وشرها، وبالطرٌق 
الذي سٌختاره اإلنسان، وهذا هو قضاء هللا الذي قدره من خالل علمه وعناٌته، وهذا 

. القضاء قُدر مع خلق العالم
وتؤكٌداً على ترسٌخ فكرة حرٌة اإلرادة اإلنسانٌة فً التمٌٌز بٌن الخٌر 

والشر والقدرة على اختٌار أٌاً منهما، ورد فً التلمود أكثر من فقرة تشٌر إلً هذه 
:  الفكرة، نذكر منها على سبٌل المثال الفقرة

".  ()خلق الرب غرٌزة الشر، وخلق التوراة...قال ربا "
– فكما خلق الرب غرٌزة الشر فً النفس اإلنسانٌة، فقد خلق أٌضاً التوراة 

التً بمقتضاها ٌستطٌع اإلنسان أن ٌتغلب على غرٌزة الشر بداخله، بل – رمز الخٌر
إن الرب ذاته ٌمكنه أن ٌساعد اإلنسان فً التغلب على غرٌزة الشر كما ٌتضح من 

:  الفقرة التالٌة
 (من اإلثم الذي ارتكبه)إن اراد أن ٌتطهر " "בא לטהר מסייעין אותו "

. ()"نساعده
وهناك قصة وردت فً التلمود تإكد إن الخٌر من الرب والشر من اإلنسان 

:  ورد فٌها
كانت إسرابٌل صالحة طوال العام، لذا فقد : "قال راب شمعون بن ٌوحآى"

فماذا ٌفعل الرب ... قضى الرب لها بؤمطار غزٌرة، ولكنها أخطؤت فً نهاٌة العام 
وقد قضً بسقوط األمطار؟ وزع هذه األمطار فً البحار واألنهار والصحاري حتى 

وإن كانت إسرابٌل طالحة ...، (كً ال ٌنتفع بها بنو إسرابٌل)ال ترتوي األرض منها
طوال العام، وقضى الرب لها بؤمطار قلٌلة ثم عادت وتابت، فهل ٌزٌد الرب هذه 

ولكن ماذا ٌفعل الرب؟ . ألن األمر قُضً من قبل. إن ذلك غٌر ممكن. األمطار
ٌرسل هذه األمطار القلٌلة إلى األرض وٌصحبها طل ورٌاح حتى ترتوي األرض 

".  ()منها
:  من قراءتنا للرواٌة السابقة ٌمكننا أن نستنتج منها ما ٌلً

.  إن الخٌر من هللا والشر من اإلنسان- 
إن أفعال اإلنسان هً التً تحدد قضاء اإلنسان وقدره، والعناٌة اإللهٌة هً التً - 

.  تنفذ هذا القضاء والقدر وفقاً لعمل اإلنسان
.   إن قضاء الرب وقدره ال ٌتغٌران مطلقاً - 



 فً انفهضفت انٍٍُدٌت فً انعصز انُصٍط اشكانٍت انعالقت بٍه انعىاٌت اإلنٍٍتَحزٌت االرادة
 

 499 (2014  مارس–ٌىاٌز) 42انمجهذ - حُنٍاث آداب عٍه شمش 

ٌإخذ على هذه الرواٌة إنها تنفً عن الرب العلم، فكٌف ال ٌعلم الرب أن بنً - 
إسرابٌل سٌتوبون فً نهاٌة العام أو أنهم سٌخطبون فً نهاٌة العام، وبالتالً وبناء 
على عدم علم الرب اضطر إلى تغٌٌر قضابه وقدره فً اتجاهات أخرى غٌر تلك 
التً حددها من قبل، وهذا غٌر مقبول، ألن فكرة العناٌة اإللهٌة تستند على العلم 

اإللهً، وإال لن ٌكون هناك معنى للثواب والعقاب، ألن الرب سٌحدد قضاء اإلنسان 
. بالخٌر أو الشر دونما أن ٌعلم ما سوف ٌفعله هذا اإلنسان وهذا غٌر ممكن

العالقة بين العناية اإللهية وحرية اإلرادة في الفلسفة اليهودية :المحورالثاني
: في العصر الوسيط

كانت قضٌة العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة اإلنسانٌة من القضاٌا المهمة التً 
،وقد ()شغلت الفالسفة الٌهود فً العصر الوسٌط، مثلما شغلت الفالسفة المسلمٌن

عولجت هذه القضٌة فً الفلسفة الٌهودٌة من زاوٌتٌن مختلفتٌن ٌمثل كل منهما اتجاهاً 
هذا " سعدٌا جاءون"،فهناك من قال بحرٌة اإلرادة اإلنسانٌة، وقد تبنى ()فلسفٌاً 

واالتجاه ، () االتجاه مقتفٌاً فً ذلك أثر المعتزلة الذٌن قالوا إن اإلنسان خالق أفعاله
الثانً اعتقد فً العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة، وقد سعى هذا االتجاه للتوفٌق بٌن 

الذي " ٌهودا الالوى"هاتٌن القضٌتٌن بكل ما أوتً من قوة، وقد مثل هذا االتجاه 
عالج هذا الموضوع معتمداً على الفلسفة اإلسالمٌة أحٌاناً، وعلى فلسفة أرسطو أحٌاناً 

وٌنتمً إلى . الذي تبنى فلسفة أرسطو فً هذا الشؤن" موسى بن مٌمون"أخرى، و
، إال أنه تبنى منهجاً مختلفاً كل االختالف ()"حسٌدآى كرسكس"هذا االتجاه التوفٌقً 

عن المناهج الفلسفٌة، فقد اعتمد على العقٌدة الٌهودٌة فً المقام األول فً معالجته 
.  لهذا الموضوع، ثم لتوجهاته الفلسفٌة، وبالتالً فقد كانت معالجته له مختلفة

 وقد تناول .القائل بحرية اإلرادة اإلنسانية ويمثله سعديا جاءون: االتجاه األول

تحت " األمانات واالعتقادات"هذا الموضوع بالتفصٌل فً المقال الرابع من مإلفه 
".  الطاعة والمعصٌة والجبر والعدل"عنوان 

إن اإلنسان حر، وقد أعطاه الرب القدرة واالستطاعة على " "سعدٌا"ٌرى 
عمل ما أمره به واالمتناع عما نهاه عنه، وذلك مبٌن من العقول والكتب، أما فً 
العقول فإن الحكٌم ال ٌكلف أحداً ما لٌس فً طاقته، وال ما ٌعجز عنه، ومن الكتب 

انصتً إلً أٌتها الجزابر ولتجدد القبابل قوة  "1: 41ما ورد فً سفر إشعٌا ...
". ()لٌقتربوا ثم ٌتكلموا لنقدم معاً إلى المحاكمة

فالفقرة السابقة توضح  لنا أن راب سعدٌا ٌإمن بؤن الرب قد أعطى اإلنسان 
، أي إرادة كافٌة وحرٌة تمكنه من االختٌار بٌن الخٌر والشر، "قدرة وإستطاعة"

وبالتالً فاإلنسان مسبول عن أفعاله، بل هو خالقها وموجدها وأن الرب أعطى 
، وبالتالً فاإلنسان لٌس مجبراً، "الحرٌة"اإلنسان األداة التً تمكنه من االختٌار وهً 

. واختٌاره هو الذى سٌحدد جزاءه بالثواب أو العقاب
وإذا قارنا آراء سعدٌا السابقة بآراء المعتزلة فً هذا الصدد سنجد أن آراءه 
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تتطابق مع آرابهم، وأنه 
فقد . استخدم مصطلحاتهم ومفاهٌمهم فً التعبٌر عن رأٌه فً هذا الموضوع

أن لإلنسان قدرة، وأن دور هللا اقتصر على خلق هذه القدرة فً "رأى المعتزلة 
البشر، ولم ٌجعلوا هللا خالقاً ألفعال اإلنسان، وإنما اعتبروا اإلنسان هو خالقها، حٌث 

لإلنسان، وبالتالً قدرته على الخلق واإلٌجاد، وتبع إثباتهم القدرة " القدرة"أثبتوا 
، وقد دعموا هذه اآلراء بعدد من األدلة ـ ""حر االختٌار"لإلنسان بالقول أن اإلنسان 

إن حرٌة االختٌار ذاتها هً : "وقد تبعهم سعدٌا جاءون فً ذلك ـ ومن هذه األدلة
أساس التكلٌف، فلو لم ٌكن اإلنسان حراً لما صح تكلٌفه، ولما كان القصد من التكلٌف 
هو تعرٌض المكلف للثواب، وجب أن ٌكون هذا اإلنسان قادراً على القٌام بما ُكلف 

به، أو على تركه ألن عدل هللا ال ٌمكن أن ٌحاسب اإلنسان على شا فُرض علٌه ولم 
".  ()ٌختاره

" العقول والكتب"فً الفقرة السابقة إلى أن هناك أدلة من " سعدٌا" وقد أشار 
أن الرب ال ٌكلف أحداً مما لٌس "، ودلٌله العقلً "قدرة وإستطاعة"تإكد أن لإلنسان 

وهو ما سبق أن قالت به المعتزلة الذٌن اعتمدوا فً " فً طاقته وال ما ٌعجز عنه
علً طرٌقٌن ٌستند أحدهما للعقل واآلخر " قدرة وإستطاعة"إثباتهم أن لإلنسان 

أن العاقل ٌمٌز بٌن ما فً مقدوره وبٌن ما لٌس فً "للشرع، أما دلٌلهم العقلً فهو 
. ، أي التكلٌف()"مقدوره

، أي "التقدم للمحاكمة: "وهو" الدلٌل الذي من الكتب"إلى " سعدٌا"ثم أشار 
المحكمة اإللهٌة التً ٌثاب فٌها الصالح، وٌعاقب فٌها الطالح، وهو نفس الدلٌل الذي 

فترى ".  قدرة وإستطاعة"أتت به المعتزلة من الشرع للداللة على إن لإلنسان 
فالعبد مثاب على فعله "المعتزلة أن دلٌل الشرع ٌستند على فكرة الثواب والعقاب، 

ومعاقب على إثمه، وإن دل ذلك على شا ٌدل على أن فعله واقع منه، ألنه ال ٌصح 
توبٌخه أو الثناء علٌه بما ال ٌقع منه، فلو كانت األفعال بخلق هللا لبطلت قاعدة 

.  ()"التكلٌف والمدح والذم والثواب والعقاب
مسبول مسبولٌة كاملة _فً فكر المعتزلة _ وهذه الفقرة تإكد أن اإلنسان 

.  عن أفعاله
أثر المعتزلة فؤتى بؤدلة أخرى تدل على أن الخالق ال " سعدٌا"وقد اقتفى 

دخل له فً أعمال اإلنسان بوجه عام، وأنه ال ٌجبرهم على الطاعة أو المعصٌة، وأن 
:  اإلنسان هو خالق أفعاله وموجدها، وبالتالً فهو مسبول عنها، وهً أربعة أدلة

:  يقول سعديا في هذا الدليل: ـ دليل الحس أو الشعور1
إن اإلنسان ٌقدر أن ٌتكلم وٌقدر أن ٌسكت وٌقدر أن ٌمسك وٌقدر أن "

، دون أن تكون هناك قوى خارجٌة تدفعه للقٌام بتلك األفعال، ألنه لو كانت "ٌترك
. ()"هناك قوى خارجٌة لشعر بها

التً منحها الرب لإلنسان، " القدرة واالستطاعة"وهذا الدلٌل ٌشٌر إلى 
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وتدخل الحرٌة فً إطار هذه القدرة، ألن اإلنسان فً هذه الحالة سٌكون قادراًعلى 
. االختٌار بٌن أمرٌن من خالل القدرة التً منحها الرب له

:  يقول فيه سعديا:  ـ دليل العقل2
، فال ٌصح أن ٌشترك  الرب مع اإلنسان فً "فساد أن ٌكون فعل واحد من فاعلٌن"

القٌام بفعل واحد، وقد أتى بؤربعة أدلة تدل على صحة هذا الرأي، وهً تعتبر تفسٌر 
:   للرأي السابق أكثر منها دلٌل فٌقول

ٌُجبر عبده على شا فقد جعل فعل الواحد لهما"  أ ـ  ". من ظن أن الخالق عز وجل 
أن فعل العبد "وهذا الدلٌل الذي أتى به سعدٌا  ٌعد نقالً لكالم المعتزلة الذٌن قالوا 
فاعلٌن لدى )مقدور واحد وهذا المقدور ال ٌصح وال ٌنبغى أن ٌوزع بٌن قادرٌن 

، ألن لكل علة معلول واحد ولكل مقدور قادر واحد، والقدرة التً تحقق (سعدٌا جاإن
هذا الفعل وتخرجه إلى حٌز الوجود هً القدرة الفاعلة على الحقٌقة، وبالتالً فإن 
الفعل البشري واحد وهو مقدور لإلنسان ومن ثم فإن اإلنسان فاعل أفعاله على 

 .   ()"الحقٌقة
ب ـ ولو كان الرب سٌجبر اإلنسان فلن ٌكن هناك معنى للثواب أو العقاب، ألنه كٌف 

.   ٌحاسب الرب اإلنسان على شا أُجبر على فعله رغماً عنه
لو جبر الرب اإلنسان على فعل ما، ال ٌصح عقابه علٌه، وأٌضاً لو كان الناس "ج ـ 

مثل . ألن كل منهما عمل فٌما اُستعمل فٌه. مجبورٌن، وجب الثواب للمإمن والكافر
وجب علٌه األجر . الملك الذي استعمل صانعٌن األول فً البناء واآلخر فً الهدم

".  لكل منهما
، وٌكون الرب على علم "ال ٌجوز أن ٌكون اإلنسان مجبوراً إال وكان مقدورا"د ـ 

بؤن اإلنسان فً قدرته القٌام بهذا العمل أو ال ٌستطٌع القٌام به، وٌرتبط هذا الدلٌل 
.   ()بالقدرة واإلستطاعة التً ٌمنحها الرب لإلنسان قبل تكلٌفه باألعمال

وفً هذه األدلة التً استشهد بها سعدٌا من العهد القدٌم على أن : ـ دليل الكتاب3

اإلنسان لدٌه القدرة وأنه باستطاعته أن ٌفعل أي شا دون رغبة اإلله، ٌشٌر إلى أن 
الرب كان ٌتبرأ من أخطاء اآلثمٌن، وأن هذه األفعال قاموا بها من تلقاء ذاتهم، دونما 
أن ٌجبرهم الرب على فعلها، وبالتالً لو أن الرب كان هو المسبول عن هذه األفعال 

: فكٌف ٌتبرأ منها، وقد استشهد على ذلك بفقرة إشعٌا التالٌة
وٌل للنبٌٌن المتمردٌن، ٌقول الرب، حتى أنهم ٌجرون رأٌاً ولٌس منً  "

، كذلك فقد تبرأ الرب من "وٌسكبون سكٌباً ولٌس بروحً لٌزٌدوا خطٌبة على خطٌبة
لم أتكلم . لم أرسل األنبٌاء بل هم جروا" : فقال21: 23فعل الكاذبٌن فً سفر إرمٌا 

. ()"معهم بل هم تنبؤوا

:  ـ دليل اآلثار أي المشنا والتلمود4
:  ب33وٌستشهد فً هذا الدلٌل بفقرة التلمود الواردة فً مسٌخت براخوت 

".  كل شا فً ٌد الرب عدا مخافته"
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فً عنوان " سعدٌا جاءون"الذي استخدمه " العدل"وأخٌراً إن مصطلح 
وٌشٌر ". بالقدرة التً منحها الرب لإلنسان لٌفعل كٌفما ٌشاء"مقالته ٌشٌر إلى إٌمانه 

هذا المصطلح إلى األصل الثانً من األصول الخمسة التً قالت بها المعتزلة، فؤصل 
وٌعنً هذا المصطلح فً فكر . العدل ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة بعد أصل التوحٌد

العباد على أفعال محددة، وكلفهم " أقدر"أن اإلنسان قادر ومختار وأن هللا "المعتزلة 
والعدل اإللهً ٌقضً بؤال ٌتدخل الرب فً أفعال العبد مادام سٌحاسبه فً . بآدابها

.  ()"النهاٌة، وبالتالً فإن اإلنسان مسبول عن أفعاله وخالقها
ومن معنى هذا المصطلح فً فكر المعتزلة ٌتبٌن لنا أن سعدٌا جاءون قد 

بكل ما ٌتضمنه من أفكار ومفاهٌم تتعلق بالعناٌة اإللهٌة وحرٌة " أصل العدل"نقل 
اإلرادة من المعتزلة، وأنه أتى بؤدلة من كتب الشرٌعة الٌهودٌة لٌدعم بها رأٌه، 

ولٌثبت أن الشرٌعة الٌهودٌة قد تطرقت لهذه المفاهٌم وعالجتها وأوجدت حلوالً لها، 
وأن مرجعٌته فً طرح هذه المفاهٌم كانت الشرٌعة الٌهودٌة، ومع كل ذلك فال مجال 

 .  للشك فً أثر فكر المعتزلة على سعدٌا جاءون
   

:  االتجاه التوفيقي بين العناية اإللهية وحرية اإلرادة: االتجاه الثاني
ٌمكننا تقسٌم هذا االتجاه ـ من ناحٌة معالجته للموضوع ـ إلى اتجاه فلسفً 

" ٌهودا الالوي"ٌمثله 
، "حسٌدآى كرسكس"، واتجاه فلسفً دٌنً ٌمثله "موسى بن مٌمون"و

.  وسندرس بداٌة االتجاه الفلسفً، ثم االتجاه الفلسفً الدٌنً
: أ ـ االتجاه الفلسفي

مفهوم العناٌة، : ناقش هذا االتجاه كل الموضوعات المتعلقة بالعناٌة مثل
وأنواع العناٌة، وطرق وصول العناٌة، وعالقتها بالثواب والعقاب، وعالقتها بحرٌة 

.  اإلرادة 
     ناقش ٌهودا الالوي هذه الموضوعات فً المقال الخامس من كتابه 

:  حٌث كتب قابالً " كتاب الرد والدلٌل فً ُنصرة الدٌن الذلٌل"
أقول إن جمٌع المعلومات منسوبة للعلة األولى على ضربٌن، إما على "

أي العلة األولى وإما عن طرٌق التسلسل، مثال الضرب األول النظام )القصد األول 
والترتٌب الظاهر فً الحٌوان والنبات واألفالك الذي ال ٌمكن للعاقل المتؤمل أن 
، ...ٌنسبه إلى اتفاق بل إلى قصد صانع حكٌم ٌضع كل شا موضعه وٌعطٌه حقه

وربما وجدت أسباب أسبابها حتى تنتهً إلى األفالك ثم إلى علل األفالك ثم إلى العلة 
األولى فبحق قال القابل إن الكل قدر هللا تعالى وبحق قال آخر باالختٌار أو االتفاق 

".  ()من غٌر أن ٌخرج شا من ذلك عن قدر هللا
:  من خالل قراءتنا لهذا النص ٌمكننا أن نستنتج ما ٌلً

إن جمٌع المعلومات منسوبة إلى العلة األولى على ضربٌن إما : "من خالل الفقرةـ 
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..."  مثال الضرب األول النظام والترتٌب ... على القصد األول 
ٌربط العلم اإللهً بالعناٌة اإللهٌة، فقد أشار إلى العلم " الالوي"ٌتضح لنا أن 

هو ما ٌعنً فً فلسفة أرسطو " ، والعلة األولى"جمٌع المعلومات"اإللهً بلفظ 
وٌقصد " نظام"أي اإلله، ورأى أن هذه المعرفة تتجلى من خالل " المحرك األول"

".    العناٌة اإللهٌة"بالنظام 
الذي رأى أن هناك " موسى بن مٌمون"وهذا الرأي ال ٌختلف عن رأي 

عالقة وثٌقة بٌن العلم اإللهً والعناٌة، وهما طبقاً له شٌا واحد، فالرب ٌعلم العالم 
.  ()وقوانٌنه ألنه علتها

وإذا قارنا اآلراء الفلسفٌة السابقة بآراء الفالسفة المسلمٌن سنجد أنها تتطابق 
" ابن سٌنا"ـ بصفة خاصة ـ نقالً عن تعرٌف " ٌهودا الالوي"معها وٌكاد ٌكون قول 

: للعناٌة اإللهٌة، الذي عرفها بقوله
هً كون األول عالماً لذاته بما علٌه الوجود من نظام الخٌر وعلة لذاته  "

للخٌر والكمال، وراضٌاً به على النحو المذكور فٌفعل نظام الخٌر على الوجه األبلغ 
فً اإلمكان، فٌقتضً عنه ما ٌعقله نظاماً وخٌراً على الوجه األبلغ الذي ٌعقله فٌضاناً 

".  ()على أتم تؤدٌة إلى النظام بحسب اإلمكان فهذا هو معنى العناٌة
كون األول عالماً "بؤنها " العناٌة"من خالل هذا التعرٌف ٌعرف ابن سٌنا 

كما " نظام"، أي أن العناٌة هً ذاتها العلم اإللهً، وهً التً نظمت الكون "لذاته
، من الذات اإللهٌة إلى جمٌع ()"ٌفٌض"ورد فً تعرٌف الالوي وأن هذا الخٌر 

.  العالم والموجودات المادٌة
: وهذا الرأي قد سبق وأن قال به الفارابً حٌث عرف العناٌة بؤنها

وأن البارئ ... إحاطة علم هللا لجمٌع األشٌاء فمصدر كل شا عنه "
جمٌع العالم ال ٌعزب عنه مثقال حبة من خردل وال ٌفوت عناٌته شا من ()مدبر

". ()أجزاء العالم
على أن هذه التعرٌفات ال تختلف كثٌراً عن تعرٌف الرواقٌة للعناٌة التً 
إن : "ذكرت أنها تعنً المعرفة اإللهٌة أو فكر هللا أو النظام، على حسب القول التالً

فكر هللا ٌرعى الكون وٌهٌمن على نظام العالم وٌدبر األشٌاء، فالقدر هو التدبٌر الذي 
وضع األمور فً نصابها ولم ٌترك للمصادفة منفذاً تنساب منه وهو العناٌة الحاضرة 

".  ()فً العالم كله والتً رتبت األمور على أحسن ما ٌكون
: كذلك جعلت الرواقٌة الرب علة لجمٌع ما هو حادث فً الكون حٌث قالوا

.  ()"إن هللا وحده علة لجمٌع ماهو موجود"
.  والمقصود أنه الفاعل الوحٌد والربٌس لكل ما فً الوجود

، هل ()فً تحدٌد  نوعٌة العلم اإللهً" ابن مٌمون"وقد اختلف الالوي مع 
هو جزبً أم  كلً؟  

فذهب الالوي إلى أن عناٌة الرب عناٌة كلٌة ولٌست جزبٌة وحجته فً ذلك 
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: أن الجزبٌات تتغٌر فٌقول
فوق المعرفة الجزبٌة ألن الجزبٌات تتغٌر من لحظة إلى ... إنه ٌسمو"

ستجد أن اإلله ال  (ألنها لو تغٌرت)أخرى، ولكن المعرفة اإللهٌة ال ٌمكن أن تتغٌر 
.  ()"ٌعرفك

وهذا رأي أرسطو الذي ذهب إلى أن علم الرب كلً ثابت ال ٌتغٌر وال 
ٌتبدل، ألن التغٌر والتبدل من سمات الجزبً، وبالتالً إذا كان علم الرب جزبً فذلك 

:  ٌعنً أن علمه متغٌر، وهذا غٌر ممكن، فٌقول
ال ٌصلح  (الجزبً)إن العلم هو العلم الكلً، وال علم بالجزبً وإن المتغٌر "

هو وحده ٌصح أن ٌكون موضوعاً  (الكلً)أن ٌكون موضوعاً للعلم وإنما الثابت 
.  ()"فال ٌقبل أن ٌتغٌر موضوعاً  (علم هللا)للعلم، ألن العلم علم أزلً أبدي 

إن هللا ٌعطً كل مادة : "وٌإكد الالوي علم هللا بالكلٌات فً قوله التالً
أحسن ما ٌمكن قبوله من الصور وأجملها وإنه تعالى جواد ال ٌمنع لطفه وحكمته 

وتدبٌره عن شا وإن حكمته فً البرغوث والبعوض مثالً لٌست مقصرة عن حكمته 
.  ()"فً نظام األفالك ولكن اختالف األشٌاء من موادها

ٌعتقد أن عناٌة الرب لٌست كلٌة فقط " الالوي"ومن الفقرة السابقة ٌتضح أن 
وإنما تشمل كل الكابنات الحٌة وأن هذه العناٌة تتساوى درجاتها بالنسبة لكل 

المخلوقات، فال تفاوت فً درجات العناٌة من كابن آلخر أو حتى من شخص آلخر، 
الذي تبنى رأي أرسطو القابل بؤن " موسً بن مٌمون"وهو فً هذا الرأي ٌختلف مع 

:  عناٌة الرب تشمل اإلنسان فقط  مثلما ٌعترف فً قوله التالً
إن العناٌة اإللهٌة إنما هً فً هذا العالم السفلً أعنً من تحت فلك "

أما سابر الحٌوانات ناهٌك النبات ... () تعنً بؤشخاص نوع اإلنسان فقط ()القمر
وغٌره فإن رأى فٌها هو نفسه رأي أرسطو فال اعتقد بوجه أن هذه الورقة سقطت 

وال أن هذا العنكبوت افترس هذه الذبابة بقضاء هللا وإرادته  () بعناٌة الرب
وال أن هذه السمكة لما اختطفت هذه الدودة من وجه الماء إنما كان ذلك ...الشخصٌة 

وإنما العناٌة ... بمشٌبة إلهٌة بل هذا كله عندي باإلتفاق المحض كما ٌراه أرسطو
اإللهٌة عندي فً ما أراه تابعة للفٌض اإللهً والنوع الذي اتصل به ذلك الفٌض 
العقلً حتى صار ذا عقل وانكشف له كل ما هو مكشوف لدى العقل هو الذي 

بل اعتقد إن العناٌة تابعة للعقل والزمة ... صحبته العناٌة اإللهٌة وقدرت أفعاله كلها
. ()..."له إن العناٌة إنما تكون من عاقل والذي هو عقل كامل على كمال 
للكابنات " ابن مٌمون"وهذه الفقرة األخٌرة من النص تفسر لنا سبب استبعاد 

الحٌة األخرى من العناٌة، ألن العناٌةـ من وجهة نظره ـ تصل من خالل العقل، فهً 
عبارة عن اتصال العقل البشري بالعقل الفعال، وبما أن الكابنات الحٌة غٌر اإلنسان 

كذلك ٌفسر لنا ـ ابن مٌمون ـ أسباب . تفتقد العقل، فبالتالً ال ٌمكن أن تصلها العناٌة
تفاوت البشر فً مقدار العناٌة، وٌذكرمنها العقل الذي هو وسٌلة االتصال بالعقل 
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الفعال  فهو ٌرى أن مقدار العناٌة ٌتوقف على مدى قدرة اإلنسان على التواصل مع 
هذا العقل الفعال، فكلما زاد االتصال به زادت العناٌة اإللهٌة والعكس صحٌح، وهذا 
ٌتوقف بدوره على مدى كمال اإلنسان ودرجته عند خالقه ألن البشر من وجهة نظره 

أنواع، فمنهم العلماء ومنهم الجاهلون ومنهم الصالحون ومنهم الطالحون، حٌث 
:  ٌقول

فقد علم أن الفٌض اإللهً الموجود متصالً بنوع اإلنسان أعنً العقل   "
... اإلنسانً، إنما هو ما وُجد من العقول الشخصٌة وهو ما فاض على زٌد وعمر

وإذا كان كذلك فٌلزم على ما ذكرته فً الفصل المتقدم أن أي شخص من أشخاص 
الناس نال فً ذلك الفٌض حظاً أوفر بحسب تهٌإ مادته ورٌاضته كانت العناٌة به 
أكثر ضرورة إن كانت العناٌة تابعة للعقل كما ذكرت فال تكون العناٌة اإللهٌة 
بؤشخاص نوع اإلنسان كلها على السواء بل تتفاضل العناٌة بهم كتفاضل كمالهم 

اإلنسانً، وبحسب هذا النظر ٌلزم ضرورة أن تكون عناٌته تعالى باألنبٌاء عظٌمة 
جداً وعلى حسب مراتبهم فً النبوة، وتكون عناٌته بالفضالء والصالحٌن على حسب 
فضلهم وصالحهم، إذ ذلك القدرعن فٌض العقل اإللهً هو الذي أنطق األنبٌاء وسدد 
أفعال الصالحٌن وكمل علوم الفضالء بما علموا، وأما الجاهلون العصاة فبحسب ما 

عدموا من ذلك الفٌض هان أمرهم وانصبوا فً نظام سابر أشخاص أنواع 
" .  ()الحٌوان

العناٌة على البشر فقط، " ابن مٌمون"وهكذا فقد وجدنا أنه فً حٌن قصر 
وقال بتفاوت مقدار العناٌة من شخص آلخر واستثنى الجاهلٌن منهم وجعلهم على قدم 

المساواة مع الحٌوانات، رأى الالوي أن عناٌة الرب تشمل كل المخلوقات وأن 
مقدارها متساو بٌن كل الكابنات الحٌة، ولكنه قسم العناٌة إلى نوعٌن عناٌة عامة لكل 

: البشر، وعناٌة خاصة اختص بها الرب بنً إسرابٌل، وٌوضح ذلك قوله التالً
ولكن للممٌز أن ٌمٌز قوماً من قوم وشخصاً من شخص وزمناً من  "...

زمن ومكاناً من مكان، فٌرى أن الحوادث اإللهٌة إنما ظهرت على األكثر فً أرض 
.   ()"مخصوصة وهً المقدسة وفً قوم مخصوصٌن وهم بنو إسرابٌل

وإن : "طرق وصول العناٌة أو تحققها فً النص التالً" الالوي"وقد وضح 
شبت قربت تصور ذلك بهذا القسمة التؤثٌرات إما إلهٌة وإما طبٌعٌة وإما اتفاقٌة وإما 

اختٌارٌة، فاإللهٌة عن السبب األول نافذة والبد من سبب لها غٌر هللا تعالى وأما 
الطبٌعٌة فعن أسباب متوسطة مهٌبة لها ومبلغها آخر كمالها ما لم ٌعق عابق قبل أحد 

.  الثالثة أقسام 
وأما االتفاقٌة فعن أسباب متوسطة أٌضا ولكنها بالعرض ال بالطبع والنظام 

وال عن قصد وألنها تهٌإ لكمال ما تبلغه وتقف عنده وٌستثنى فٌها سابر األقسام 
. الثالثة

وأما االختٌارٌة فسببها إرادة اإلنسان فً حال اختٌاره واالختٌار من جملة 
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األسباب المتوسطة، وأما الشناعة الالحقة بمن ٌقول باالختٌار إلخراجه بعض األمور 
عن قدر هللا تعالى فنحتج علٌها بما تقدم إنه لٌس ٌخرجها عن قدر هللا بالجملة بل 
ٌرده إلٌه بطرٌق التسلسل وتلحقه بعد ذلك شناعة أخرى وهً إخراجه تلك األمور 

"  ()عن علمه ألن الممكن المحض مجهول بطبعه
:  وعلى ذلك فإن طرق تحقق العناٌة تكون من خالل أربع طرق

وهً القضاء والقدر وقد وصفه بالقصد والنفاذ فال مفر منه، وكذلك : إلهٌة -
 .بالنظام والترتٌب، وربطه باألسباب التً ترد فً النهاٌة إلى العلة األولى

أي تخضع لقوانٌن الطبٌعة ولذا فهً تخضع للصدفة وتحدث : ()طبٌعٌة -
 .عرضاً، وال عالقة لها بالنظام وال األسباب

، ()وهً مثل سابقتها، وقد أشار التلمود من ذي قبل إلى تلك الطرٌقٌن: إتفاقٌة -
وقد أشار أرسطو إلٌهما من ذي قبل، وقد قسم االتفاقٌة إلى نوعٌن اإلتفاق 

بالمعنى الدقٌق ثم البخت، فاالتفاق ٌكون بالنسبة إلى الكابنات الحٌة الالعاقلة، 
 . ()أما البخت فٌكون لألفعال اإلنسانٌة

أي اإلرادة اإلنسانٌة التً ترتبط بدورها باألسباب التً تردها للقدر : االختٌار -
. اإللهً

إن الالوي قد آمن بالعناٌة اإللهٌة وبحرٌة اإلرادة اإلنسانٌة، ورأى إنه ال 
تعارض بٌنهما، ووفق بٌنهما من خالل ربطهما باألسباب مقتفٌاً فً ذلك أثر الفالسفة 
المسلمٌن، فكل شا فً الكون له سبب وعلة، وهذه األسباب تسٌر فً سلسلة طوٌلة 

إن قضاء هللا هو : "حتى تصل إلى العلة األولى، وهو ما ذهب إلٌه ابن سٌنا بقوله
وبذكر ...، وقدره هو إٌجاد األسباب للمسببات (أي عناٌته)علمه المحٌط بالمخلوقات 

". ()السبب والمسبب تظهر الحكمة اإللهٌة فً وجود هذه الموجودات
إن الوضع الكلً لألسباب : "وهو أٌضاً ما ٌتضح من قول الغزالً التالً

الكلٌة بحركاتها، المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها، المعدودة المحدودة بقدر معلوم ال 
". ()ٌزٌد أو ٌنقص ولذلك ال ٌزٌد شا عن قدره

وقد طرحت الفلسفة الرواقٌة هذا الرأي من ذي قبل، فهً ترى أن القضاء 
تسلسل العلل واألسباب تسلسالً ٌستلزم أن ٌكون كل حادث نتٌجة لعلة وكل : "ٌعنى

".  ()علة مرتبطة بعلة أخرى وهكذا
والقول باالختٌار فقط، فهو ٌإمن "إنكار القضاء والقدر " الالوي"وٌرفض 

:  باالختٌار واالتفاق إذا آمنا أنهما من قدر هللا على حد قوله التالً
وبحق قال آخر باالختٌار واالتفاق من غٌر أن ٌخرج شا من ذلك عن قدر "

: فٌقول" بالشناعة"، وٌصف عدم القول بالقضاء والقدر والقول باالختٌار فقط ()"هللا
أما الشناعة الالحقة بمن ٌقول باالختٌار وإلخراجه بعض األمور عن قدر هللا "

تعالى، فٌمنح علٌه بما تقدم أنه لٌس ٌخرجه عن قدر هللا بالجملة بل ٌرده إلٌه عن 
".  ().طرٌق التسلسل وتلحقه شناعة أخرى وهً إخراجه تلك األمور عن علمه
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، "العلم اإللهى"وٌرفض إنكار " القضاء والقدر"إذاً ٌرفض الالوي إنكار 
والقول باالختٌار أو حرٌة اإلرادة بمعزل عنهما، فإرادة اإلنسان على الرغم من أنها 
نابعة من اختٌاره إال أن هذا االختٌار ٌخضع فً النهاٌة لقضاء هللا وقدره، فمن وجهة 
نظره أن هذه األمور الثالثة ال تعارض فٌما بٌنها وٌجب اإلٌمان بها معاً، وهذا ما 

اعلم أن كل شا ٌحدث وفقاً : "أٌضاً فً قوله التالً" ابن مٌمون"نستشفه من قول 
لرغبته، ولكن طبقاً لعلمنا كٌف؟ مثلما أراد الخالق أن تصعد النار والرٌاح إلى أعلى، 

وكذلك سابر مخلوقات العالم أن تكون فً سلوكها كما ...والمٌاه واألرض إلى أسفل 
أراد، كذلك أراد أن تكون حرٌة اإلنسان فً ٌده، وكل أعماله ملك له، وال ٌكون له 
مجبراً ولكنه من نفسه وفكره الذي أعطاهما له الرب ٌفعل اإلنسان كل الذي ٌستطٌع 

". ()فعله
 وقد سبق أن عرض الفالسفة المسلمون هذه اآلراء السابقة، فعلى سبٌل 

إن للعبد إرادة : "موضحاً وجهة نظره فً هذه الموضوعات" ابن سٌنا"المثال ٌقول 
وفعالً، وفوق إرادة العبد هناك إرادة الرب، التً صدر عنها الكون على أحسن وجه 

ورسمت لكل كابن طرٌقاً ٌسٌر فٌه  (النظام)متمثالً فً العناٌة اإللهٌة التى نظمت 
وما اإلنسان إال واحداً من هذه . بمحض إرادته واختٌاره فً حدود السنن الكلٌة

. ()"الكابنات ٌتحرك بقدرته وٌتصرف بإرادته دون خروج عن النظام العام
قضاء )إن العناٌة اإللهٌة تعنً خضوع الكون لسنن إلهٌة " الكندي"وٌقول 

، ولكن هذه العناٌة ال تتعارض مع إرادة اإلنسان التً (عناٌة هللا)ونظام محدد  (هللا
.  ()"هً قوة نفسٌة تحركها الخواطر

والفالسفة المسلمٌن، الذٌن " الالوي"معبراً عن رأي " الفارابً"وٌعتبر رأي 
ربطوا العناٌة بحرٌة اإلرادة بجملة األسباب، وأثبتوا أنه ال تعارض بٌنهما على 

أنه ال ٌجوز أن ٌكون اإلنسان مبتدباً فعالً من األفعال من "اإلطالق، فٌرى الفارابً 
غٌر استناد إلى األسباب الخارجٌة التً لٌست باختٌاره، وتستند تلك األسباب إلى 

الترتٌب، والترتٌب ٌستند إلى التقدٌر، والتقدٌر ٌستند إلى القضاء، والقضاء ٌبعث عن 
األمر وكل شا مقدر، فإن ظن ظان أنه ٌفعل ما ٌرٌد وٌختار ما ٌشاء، استكشف عن 
اخباره هل هو حادث قبله أو غٌر حادث فٌه، لزم أن ٌصحبه ذلك االختٌار منذ أول 
وجوده، وٌلزم أن ٌكون مطبوعاً على ذلك االختٌار، ولزم القول بؤن اختٌاره مقتضً 

ولكل حادث سبب ولكل حادث  (صدفة أوعرضا)منه من غٌره وإن كان حادثاً 
.   ()"محدث فٌكون باختٌاره عن سبب اقتضاه ومحدث أحدثه

ال اختٌار لإلنسان، وال "إن عدم التناقض بٌنهما أتى من " الفارابً"وٌفسر 
تتناقض " ال مصادفة فً الطبٌعة "، ومن الواضح أن الجملة "مصادفة فً الطبٌعة

، وأثرها على قدر (أي السنن الكونٌة)" قوانٌن الطبٌعة"الذي اعتقد فً " الالوي"مع 
.  اإلنسان، وأرجعها إلى المصادفة والعرض متؤثراً فً ذلك برأي أرسطو

سبب اعتقاده فً هذه المقولة السابقة ـ على الرغم من " الفارابً"ٌفسر لنا 
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إٌمانه باالختٌار وقوانٌن الطبٌعة ـ أنه ال ٌمكن عزل االختٌار أو قوانٌن الطبٌعة عن 
ـ وذلك كما ٌعتقد " العلة األولى"جملة األسباب التً مردها حتماً وبالضرورة إلى 

. الالوي
أنه ٌجب القول بحرٌة اإلرادة، ألن األمور لو كانت " الالوي"كذلك ٌرى 

تجري فً هذا الكون بقضاء هللا وقدره فقط دون وجود لحرٌة اإلرادة لما وجب 
حساب اإلنسان، وٌرى أن هذا هو الذي ٌدفع البشر للقول بقضاء هللا أو إرجاع كل ما 

فً الكون من أمور إلى هللا دون إرادة اإلنسان، ألن ذلك أوثق وأقوى فً اإلٌمان 
:  على حد قوله التالً

سبباً للكون لوجب حصول قوم فً  (أي العلم اإللهً والعناٌة)لو كان العلم "
جنة عدن لعلم هللا أنهم صالحون من غٌر أن ٌخطبوا، وآخرون فً جهنم ألنهم 

عاصون من غٌر أن ٌذنبوا، ولوجب أن ٌشبع اإلنسان من غٌر أن ٌؤكل لعلم هللا أنه 
التً اعتبرها الالوي الرابطة بٌن )سٌشبع فً وقت كذا وبالتالً تسقط األسباب 

ولما كانت الحوادث هً إلهٌة أم غٌرها من األقسام ... (العناٌة وحرٌة اإلرادة
وكان فً اإلمكان أن تكون كلها إلهٌة آثر الجهود ونسبها  (اختٌارٌة، اتفاقٌة، طبٌعٌة)

". ()إلى هللا ألن ذلك أوثق وأقوى فً اإلٌمان
وإذا كان اإلنسان " عناٌة"إلى القول إنه إذا كانت هناك " الالوي"إذاً ٌرمً 

وإذا كان ما ٌربط بٌنهما هو سلسلة من األسباب تنتهً إلى العلة " حرٌة اإلرادة"لدٌه 
، فاإلنسان مسبول عن أفعاله ولٌست العناٌة اإللهٌة هً السبب فٌما (الرب)األولى 

أو سبباً لما ٌختاره وبالتالً فإن العناٌة وحرٌة " لو كان العلم سبباً للكون"ٌحدث له، 
. ()اإلرادة ال ٌتعارضا مع العدل اإللهً، أي الثواب والعقاب

وٌنطوي هذا القول بالطبع على تناقض، ولكن العقٌدة اإلٌمانٌة التً ألزمت 
اإلٌمان بالعناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة، وبالتالً القول بالثواب والعقاب، " الالوي"

وإذا كان الالوي قد ربط بٌن العناٌة . هً التً أوقعته فً هذا التضارب والتخبط
"  ابن مٌمون"، فإن "العلة األولى"التً مردها إلى " باألسباب"اإللهٌة وحرٌة اإلرادة 

:  ، فٌقول"العقل"قد ربط بٌنهما من خالل 
إنما العناٌة اإللهٌة عندي فً ما أراه تابعاً للفٌض اإللهى، والنوع الذي "

اتصل به ذلك الفٌض العقلً حتى صار ذا عقل وانكشف له كل ما هو مكشوف لدى 
العقل، هو الذي صحبته العناٌة اإللهٌة وقدرت أفعاله كلها على جهة الجزاء 

".  ()والعقاب
إذ أن الفٌض اإللهً الذي ٌستمده االنسان ٌرتبط بعقله أي بمعرفته وعلمه، 
فكلما زادت هذه المعرفة استطاع عقله أن ٌتواصل مع الفٌض اإللهً، وبالتالً ٌزداد 
قربه من الرب فٌقوى إٌمانه، وٌبتعد عن المعصٌة، وٌكون عامالً فً زٌادة الخٌر، 
الذي ٌعتبر اإلرادة اإللهٌة األولى وهو فً ذات الوقت هدف الرب من خلق هذا 

وعلى هذا النحو تتفق اإلرادة أو القضاء اإللهً مع اإلرادة اإلنسانٌة، وإذا . العالم
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حدث العكس أي انقطعت عالقة العلم اإلنسانً بالفٌض اإللهً ٌبتعد اإلنسان عن 
وٌوضح . الرب، وٌرتكب المعصٌة فٌحدث الشر، وهو عكس إرادة هللا وقضابه

فً أنه كلما اقترب اإلنسان من الرب كلما حل علٌه " ابن مٌمون"النص التالً اعتقاد 
إن سالمة بعض أشخاص الناس من اآلفات، ووقوع بعضهم فٌها، : "الخٌر فٌقول

لٌس ذلك بحسب قواهم البدنٌة واستعدادتهم الطبٌعٌة، بل ذلك بحسب الكمال والنقص، 
".  ()أعنً قربهم من هللا أو بعدهم عنه، فلذلك كان القرٌبٌن منه فى غاٌة الوقاٌة

ال ٌرى تعارضاً بٌن العناٌة " ابن مٌمون"ومن القول السابق أٌضاً ٌتضح أن 
اإللهٌة وحرٌة اإلرادة، وبالتالً فإن اإلنسان مسبول عن أفعاله، وٌجب أن ٌعاقب 

:  علٌها خٌراً أو شراً، وهو ما ٌوضحه فً القول التالً
وٌجب أال تإمن بقول من قال إن الرب قدر على اإلنسان منذ مولده أن "

فال ٌوجد من ٌجبره أو ٌحكم علٌه، وال من ٌشده إلى أحد ... ٌكون صالحاً أو طالحاً 
والرب لم ... ، وإنما بإرادته ٌمٌل للطرٌق الذي ٌرٌده (الخٌر أو الشر)الطرٌقٌن 

إن حرٌتنا فً ٌدنا وكل ما ٌرٌد أن ... ٌقض على اإلنسان أن ٌكون صالحاً أو طالحاً 
".   ()ٌفعله اإلنسان من خٌر أو شر ٌفعله

" ابن مٌمون"إذاً فاإلنسان هو الذي ٌختار طرٌقه، وبالتالً كما ٌقول 
ولذا فنحن نحاسبه وفقاً لعمله إن فعل خٌراً نكافبه، وإن فعل شراً نعاقبه، كما ورد "...

". ()واعلم إن الرب سٌؤتً لٌحاسبك" 9: 11فً سفر الجامعة 
رأٌه فً " ابن مٌمون"وعلى هذ األساس ٌتحقق العدل اإللهً، وٌجمل 

:"... فً القول التالً" االستحقاق"الثواب والعقاب والعدل اإللهً الذي أطلق علٌه 
وكذلك من جملة القواعد أنه تعالى ال ٌجوز علٌه الجور بوجه من الوجوه، وأن كل 
ما ٌنزل بالناس من البالٌا أو ٌصلهم من النعم، الشخص الواحد أو الجماعة، كل ذلك 

على جهة االستحقاق بالحكم العدل الذي ال جور فٌه أصالً ولو ضربت الشخص 
شوكة فً ٌده وأزالها لحٌنه لكان ذلك عقاباً له، ولو نال أٌسر لذة لكان ذلك جزاء له 

إن الكل تابع ...وكل هذا باستحقاق، وهو قوله تعالى لكنا نجهل وجوه االستحقاق 
لالستحقاق وعلى هذا الرأي جرى كالم جمهور أحبارنا، وصرحوا فً كل موضع 
أنه الزم ضروري فً حقه تعالى العدل وهو أن ٌجازى الطابع على كل فعله من 

".   ()وأنه ٌعاقب على كل فعل خارج عنهما... أفعال البر واإلستقامة 
  (العودة لليهودية):ب ـ االتجاه الفلسفي الديني 
، وقد عالج نفس الموضوعات التً "حسدآى كرسكس"ٌمثل هذا االتجاه 

، مثل مفهوم العناٌة، وأنواعها، ووسابل "ابن مٌمون"و" الالوي"سبق أن عالجها 
تحققها، وعالقتها بالثواب والعقاب وحرٌة اإلرادة، ولكن الجدٌد فً هذا االتجاه الذي 

ٌرجع إلى استمداده مفاهٌمه ومصطلحاته من العقٌدة الٌهودٌة، ومن " كرسكس"تبناه 
محاولة معالجته لقضٌة العناٌة اعتماداً على مفاهٌم العقٌدة الٌهودٌة، واالبتعاد عن 

، وربطها "باألسباب"قد ربط العناٌة اإللهٌة  " الالوي"فلسفة أرسطو، فإذا كان 
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الذي ٌصل من العقل الفعال إلى "بالعلم ومقدار الفٌض اإللهً " "موسى بن مٌمون"
، فهو "بالحب اإللهى" "العناٌة اإللهٌة"ربط " كرسكس"، فإن "العقل اإلنسانً"

إن العناٌة هً ثمرة الحب الحمٌم المتبادل من الخالق اإللهً : "ٌعرفها بقوله
". ()لمخلوقاته ومن المخلوقات لخالقها، وهً تنمو وتزداد مع زٌادة هذا الحب

ٌتفاوت من شخص آلخر " بن مٌمون"وعلى هذا إذا كان مقدار العناٌة لدى 
ٌتوقف على مقدار الحب " كرسكس"فإن مقدار العناٌة لدى " لكماله العقلً"وفقا 

المتبادل بٌن الرب والمخلوقات، وٌتمثل هذا الحب فً طاعة الرب واإلنصٌاع 
ألوامره، وترتب على ربطه العناٌة بمقدار الحب اإللهً إلى قوله بؤربع طرق تتحقق 

".  ()من خاللها العناٌة اإللهٌة، وقد أطلق علٌها وسابط
ولكن كلما كان اإلنسان قرٌباً من الرب ومطٌعاً له تنعدم هذه الوسابط 

وتصله العناٌة من الرب مباشرة، فعلى سبٌل المثال ذهب إلى أن العناٌة كانت تصل 
إلى موسى من الرب مباشرة دون وسٌط، وعدا موسى كانت العناٌة تصل من خالل 

المالبكة، واألنبٌاء، والقضاة والحكماء، واألجرام : وسابط، وهذه الوسابط هً
السماوٌة أو األبراج، والوسابط الثالث األولى مقتصرة على بنى إسرابٌل فقط، أما 

األخٌرة فهً خاصة بالشعوب األخرى، وعلى هذا األساس فقد قسم العناٌة إلى 
: نوعٌن

 ـ على غرار ٌهودا الالوي ـ وقد اختصهم بهذه العناٌة عناية خاصة ببني إسرائيلـ 
: ألنه من وجهة نظره أن الرب مٌزهم عن غٌرهم من الشعوب بثالث مٌزات وهً
أنهم الشعب المختار، وأنهم آمنوا بالتوراة، وأنهم التزموا بالعهد الذي قطعه الرب 
معهم وهو الختان، ولكنه جعل هذه العناٌة ُتمنح وفقاً لدرجة الكمال الروحً الذي 
وصلوا إلٌه، ووفقاً للزمان والمكان، وقد قسم هذه العناٌة بدورها إلى عناٌة نوعٌة 
ٌتدرج فٌها البشر، فهناك عناٌة خاصة بالرجال نظراً لتكلٌفهم بوصاٌا أكثر من 

. النساء، وعناٌة خاصة بالكهنة وعناٌة خاصة بالحكماء
، وتضم بداخلها إلى جانب البشر سابر الكابنات الحٌة، وهذه العناٌة عناية عامةـ 

.  ()تصل عن طرٌق األجرام السماوٌة
إذاً فإن سابر الشعوب واألمم ال تخضع للعناٌة اإللهٌة، وإنما ما ٌحدث لها 

. تكون أموراً حادثة تحدث عرضاً أو بالصدفة وتخضع للحظ أو البخت
وقد اعتمد كرسكس على السببٌة فً التوفٌق بٌن حرٌة اإلرادة والعناٌة 

اإللهٌة إلى جانب افتراضه وجود نوعٌن من اإلرادة، هما اإلرادة الداخلٌة وهً التً 
تنبع من اإلنسان، وإرادة خارجٌة تؤتٌه من الخارج، ال شؤن له بها، وبالتالً فحٌنما 
ٌحاسب الرب اإلنسان ٌحاسبه على اإلرادة األولى الداخلٌة ولٌس اإلرادة الثانٌة التً 

تتم من خالل محرك خارجً ٌدفع اإلنسان الختٌار االتجاه الذي حددته العناٌة 
نفس األمر فٌما ٌتعلق باإلرادة، ترٌد أو ال ترٌد، فاإلنسان ٌرٌد حٌنما :"... فٌقول

ٌكون السبب داخلٌاً وال ٌرٌد حٌنما ٌشعر بسبب خارجى، ألن اإلرادة واالختٌار لدٌه 
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فؤي . هً أحاسٌس ومشاعر بداخل اإلنسان ولٌس لها مقابل فً الوجود الخارجً
الخٌر )إرادة ترتبط بمجموعة من األسباب، فكما أن اإلرادة حرة تختار أي اتجاه 

، فإنها ال تنفً أن هذا االختٌار ٌتم من خالل محرك أو دافع، وهذا المحرك (أوالشر
هو الذي ٌحسم  االختٌار اإلنسانً، وكذلك اإلرادة فهً تظل إرادة فً حد ذاتها ولٌس 

إجباراً، ألن اإلنسان سٌكون لدٌه حرٌة االختٌار بٌن هذا األمر أو ذاك، ولكن 
المحرك الخارجً هو الذي ٌحركه كً ٌحسم األمر تجاه واحد من الضدٌن ومن 

جانبه ٌؤتً الخٌر، فالسببٌة تفتقد اإلجبار، كما أن السببٌة هً التً ٌنتقل بها الفعل إلى 
طرٌق اإلرادة، وهً كما لو كانت عمالً دون إرادة، وبالتالً ٌجوز العقاب علٌها، 

". ()ألن اإلنسان ال ٌكون مجبراً فً هذه الحال
فطالما أن اإلنسان ستكون لدٌه الفرصة الختٌار أحد االتجاهٌن، فبالتالً 

العناٌة من هذه " كرسكس"ٌحق عقابه أو إثابته على اختٌاره، وكذلك فقد أخرج 
العالقة، وأصبحت العالقة بٌن السببٌة وحرٌة اإلرادة، وبالتالً انتفى عنصر اإلجبار 

وبناء على ذلك فلن ٌكون هناك أي تعارض بٌن العناٌة وحرٌة . الذي تمثله العناٌة
.  اإلرادة، فقد اعتبر السببٌة أمراً خارجاً عن إطار حدود اإلنسان وال إجبار فٌها أٌضاً 

:  منها" حرٌة اإلرادة اإلنسانٌة"وقد أتى كرسكس بعدة أدلة للداللة على 
لو كان اإلنسان مجبراً على أفعاله، ولو كانت كل األمور مقدرة من البداٌة، فلن  -

ٌكون هناك أي معنى للمجهودات الشخصٌة التً ٌبذلها اإلنسان لتحقٌق كماله، 
أو ألي عمل ٌقوم به، ولن ٌكون فً حاجة ألن ٌنؤى بنفسه عن فعل الشر، وألن 
كل شا سٌكون متوقعاً من البداٌة، فلن ٌكون هناك أي أثر لعمل اإلنسان على ما 

 . سٌحدث فً المستقبل

لو كان اإلنسان مجبراًً  على أعماله وكل شا مقدر فال طابل وال فابدة من  -
 . وصاٌا التوراة، وال ٌوجد ما ٌجبره على االلتزام بها

لو كان اإلنسان مجبراً على أفعاله فلن ٌكون هناك مجال للثواب والعقاب، ألن  -
اإلنسان فً هذه الحالة لن ٌكون مسبوالً عن أفعاله، ألن الثواب والعقاب ال ٌكون 

إال على األمور االختٌارٌة التً تنبع من إرادة اإلنسان الحرة، ولٌس على 
ولما كان الثواب والعقاب من عقابد . األمور التً ٌكون اإلنسان مجبراً علٌها

التوراة، فمن الضروري أن ٌكون اإلنسان حراً كً ٌستطٌع االلتزام بهذه 
. ()العقٌدة

ومن هنا فقد انتقل لمعالجة عالقة الحرٌة اإلنسانٌة بالثواب والعقاب، وقد 
ربط معالجته لهذه القضٌة بتعرٌفه للعناٌة على أنها تعنً الحب المتبادل بٌن الرب 

إن الرب هو الحب وهدف اإلنسان وسعادته ٌكمن فً إعادة الحب :"واإلنسان، فٌقول
لإلله وااللتصاق به والتوحد معه، وهذا لن ٌحدث إال من خالل االلتزام بالوصاٌا 

اإللهٌة من خالل فعل الخٌر، بمعٌار السعادة والشوق واللهفة وإحساس السعادة الذي 
ٌشعر به اإلله حٌنما ٌفعل اإلنسان الخٌر، إن الشعور بالسعادة والسعً إلى النظر فً 
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حقٌقتها أمور ترتبط باإلرادة واالختٌار، والذي ٌترتب علٌهما أمر الثواب 
.   ()"والعقاب

اذاً فؤي عمل خٌر أو شر ٌؤتً باشتراك اإلرادة، ٌمكن أن تصاحبه السعادة 
والشوق والتضحٌة، وهذا ٌإدي بدوره إلى االلتصاق باإلله أو االبتعاد عنه، وهو ما 

إن اشتراك : "ال ٌنطبق على العمل الذي ٌحدث من خالل إجبار خارجى، فٌقول
اإلرادة مع  الشعور بالسعادة هما وسٌلة االقتراب من الرب أو العكس، أي الشعور 
باأللم حٌن االبتعاد عنه، وبدون هذا االشتراك لن ٌكون هناك مجال للشعور بالسعادة 

ومن هنا ٌتضح أن الثواب والعقاب ال ٌقعان بسبب الفعل فً حد ذاته وإنما ... أو األلم
من الشعور المصاحب لهما، فالشعور غٌر ممكن بدون العنصر اإلرادي وهو الذي 

... وهو فقط الذي من شؤنه أن ٌإدي لالبتعاد عنه... ٌإدي إلى االلتصاق بالرب 
فالسعادة أو األلم ٌلزمهما إٌجابٌة داخلٌة من شعور الٌقظة والحنٌن لاللتصاق بالرب 

وفقد هذا الشعور باألعمال الطٌبة أو . أو حاشا هلل االنفصال عنه إن نقص الشعور
الشرٌرة ٌإدي إلى ال مباالة بالنسبة للثواب أو العقاب، أي السعادة أو األلم لاللتصاق 

إن الثواب لٌس إال إلتصاقاً بالرب وهو السعادة الكبرى ... بالرب أو االنفصال عنه
ٌُفعل بحب وإرادة، والعقاب لٌس إال  للسٌر قدماً فً طرٌق الرب من خالل فعل 

انفصاالً عن الرب، وهو أكبر ألم ممكن أن ٌلم باإلنسان، وهذا االنفصال ال ٌؤتً من 
إن هدف السعادة هو الخٌر ...خالل األعمال الشرٌرة فقط وإنما من االستغراق فٌها، 

والكمال وهذه السعادة تعمل على إٌجاد أدوات ترشد اإلنسان لفعل الخٌر، ومن هذه 
". ()األدوات الثواب والعقاب، فهً من األسباب الدافعة لفعل الخٌر

ثم ٌنتقل إلى معالجة نقطة أخرى وهً عالقة العناٌة وحرٌة اإلرادة بالخٌر 
والشر، وذلك فً إطار تفسٌره لمحتوى سفر أٌوب والذي ٌدور حول تحقق العدل 

". الشرٌر ٌؤتٌه الخٌر، والصدٌق ٌؤتٌه الشر"اإللهً من خالل مناقشته لقضٌة أن 
إن العناٌة ال تصل لإلنسان الشرٌر، وبالتالً فكٌف  ٌؤتٌه الخٌر " كرسكس"فٌرى 

إن الخٌر المقدر على هذا اإلنسان الشرٌر ٌؤتٌه من " كرسكس"وٌصل إلٌه؟، ٌقول 
األجرام السماوٌة، وٌكون عقابه الوحٌد هو سلب العناٌة منه، وفً الوقت نفسه فإن 
العناٌة ال تتدخل لمنع وصول هذا الخٌر إلٌه، ولكنها تتجاهله، لذا فال عجب أن ٌصل 

أما الجزء الثانً من هذه القضٌة وهو وقوع األذى أو الشر للصدٌق، . الخٌر للشرٌر
إن هذا الشر الذي وقع على اإلنسان الخٌر هو فً : "فقد وضع له عدة تبرٌرات منها

حقٌقته خٌر قد حل علٌه لٌحمٌه من شر أكبر كان سٌحل علٌه من القوانٌن الطبٌعٌة 
قارن )أو أن هذا الشر قد أتاه فً لحظة انفصل فٌها عقله عن الرب . (السنن الكونٌة)

مما أدى إلى توقف وصول العناٌة اإللهٌة له، _  (ما ورد لدى موسى بن مٌمون
ٌُترك هذا الصدٌق فرٌسة لمصابب الطبٌعة وكوارثها أما الخٌر الذي ٌصل إلى . و

الشرٌر، والشر الذي ٌحل بالصدٌق فلٌس لهما أي صلة بالعدل اإللهً، ألن العدل 
إن الشر ٌحل بالصدٌق الذي بدأ ٌتورط فً أفعال . اإللهً ال ٌمنع وصول الخٌر العام
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الشر حتى ٌمنعه من االستمرار فً هذه األفعال، وهذا الشر لصالحه وهو فً ظاهره 
.  ()"شر ولكن باطنه خٌر

الحب "مثل " كرسكس"ومن النظر فً المفردات السابقة التً استخدمها 
، نجد أن معظم هذه المصطلحات تدخل فً إطار "االلتصاق"، و"السعادة"، و"اإللهً

التصوف الذي عرفته الٌهودٌة، حٌث استخدمت هذه المصطلحات على نطاق واسع، 
كان متصوفاً، وإنما كان فٌلسوفاً فً المقام األول، " كرسكس"ولكن ال ٌمكن القول أن 

وٌنعكس ذلك بوضوح من خالل كتاباته، وبالتالً فال ٌمكننا أن نعزي استخدامه هذه 
المصطلحات إلى اتجاه صوفً نما لدٌه، وفً نفس الوقت لم نتمكن من التوصل إلى 

ـ وهً " الوسابط"المصدر الذي استقى منه هذه المصطلحات، وباستثناء مصطلح 
الكلمة التً استعارها من فٌلون ـ للتعبٌر عن وسابل وصول العناٌة وتحققها، نجد أنه 
ابتعد عن استخدام المصطلحات الفلسفٌة وبخاصة ما ٌتصل منها بالفلسفة الٌونانٌة، 

، وذلك فً تحدٌد العالقة "للسببٌة"وإن ظهر تؤثره بالفلسفة اإلسالمٌة فً استخدامه 
. بٌن الحرٌة والعناٌة اإللهٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الخاتمة 
لم ٌظهر فً العهد " ההשגחה " "العناٌة"على الرغم من أن مصطلح - 

كان بارزاً بوضوح " العناٌة"القدٌم، إال أن الباحثٌن قد ذهبوا إلى أن مضمون فكرة 
فٌه، ولكنهم اختلفوا فً ماهٌة هذه العناٌة ونوعٌتها، فمنهم من اعتقد فً وجود عناٌة 
عامة تضم كل البشر، ومنهم من اعتقد أنه إلى جانب هذه العناٌة العامة هناك عناٌة 

.  خاصة اختص بها الرب بنً إسرابٌل
من وجهة نظرنا أنه بدأ ٌظهر فً العهد القدٌم مالمح فكرة الجبر - 

واالختٌار، فقد ذهب بعض الباحثٌن إلى أن العناٌة فً حد ذاتها ما هً إال نوع من 
الجبر، فً حٌن رأى آخرون أن عناٌة الرب تعتبر رد فعل للعمل اإلنسانً، وإلى 

.  جانب العناٌة والعمل اإلنسانً هناك أٌضاً قوانٌن الطبٌعة
فً التلمود، ولكن معناه ظهر بشكل - أٌضاً " - العناٌة"لم ٌرد مصطلح - 
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ضمنً، ومن هنا فقد قسمنا االتجاهات الفكرٌة التً وردت عن هذا المصطلح فً 
.  التلمود إلى اتجاهات ثالثة

االتجاه األول ٌإمن بالعناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة، أي اإلٌمان بالجبر 
واالختٌار، وٌسعى هذا االتجاه إلى التوفٌق بٌنهما، حٌث ٌرى أنهما ٌكمالن بعضهما 
البعض، فاإلنسان مسبول عن أفعاله والرب هو الرقٌب والحسٌب على أفعاله، وهناك 

، وهً من األفكار الربٌسة فً الفلسفتٌن الٌونانٌة "السببٌة"رابط ٌربط بٌنهما وهو 
ٌنتج عن سلسلة من  (حرٌة اإلرادة)واإلسالمٌة، وتقوم على أساس أن الفعل اإلنسانً 

، فكل شا مقدر لإلنسان ٌرتبط باختٌاره (العناٌة)األسباب ترتبط بالعلة األولى 
باألسباب المإدٌة لهذا االختٌار، ولكن عناٌة الرب هً التً تضع أسباب ومسببات 

.  أي عمل ٌختاره اإلنسان بإرادته الحرة
والحظ فً تحدٌد  (السنن الكونٌة)اإلٌمان بقوانٌن الطبٌعة : االتجاه الثانً

مصٌر اإلنسان، وهذا االتجاه ال ٌإمن بالقضاء والقدر، وإنما ٌعتقد أن كل ما ٌحدث 
.  لإلنسان فً هذا العالم حادث وٌخضع للصدفة والعرض

وترجع أصول هذه الفكرة إلى أرسطو الذي عرف الحظ لدٌه بالبخت، 
واعتبره قادراً على تحدٌد مصٌر اإلنسان، ولكنه لم ٌعتبره أمراً منفصالً عن العناٌة 
اإللهٌة، بل اعتبره أحد وسابل الرب فً تحقٌق عناٌته، واعتبره أمراً إلهٌاً شرٌفاً 

.  ومن جملة األسباب التً تفسر وقوع حدث ما لإلنسان
ٌإمن بالعناٌة اإللهٌة فقط، وٌنفً حرٌة اإلرادة، ومعنى ذلك : االتجاه الثالث

.  أن هذا االتجاه ٌمٌل إلى القول بالجبر
ٌنص التلمود على وجود عناٌة عامة تضم كل الكابنات الحٌة، وتضم كافة  -

البشر دون تمٌٌز، ولم ٌمٌز إسرابٌل بعناٌة خاصة لها على نحو ما ذهب الباحثون 
.  فً قراءتهم للعهد القدٌم

ٌعتقد التلمود أنه ال تعارض بٌن العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة والثواب - 
.  والعقاب، فكل هذه القضاٌا ترتبط ببعضها البعض

عولجت العالقة بٌن العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة فً الفلسفة الٌهودٌة من - 
زاوٌتٌن مختلفتٌن، فاالتجاه األول هو االتجاه القابل بحرٌة اإلرادة اإلنسانٌة، وعلى 

مقتفٌاً فً ذلك أثر المعتزلة وناقالً ألفكارها بكل ما " سعدٌا جاإن"رأس هذا االتجاه 
. تضمنه من المفاهٌم واألفكار والتعبٌرات اإلسالمٌة

فقد ذهب سعدٌا إلى القول بحرٌة اإلنسان التً وهبها الرب له من خالل 
، وأتى بؤدلة أربعة للداللة على صحة هذا الرأي، وهً نفس "القدرة واإلستطاعة"

.  األدلة التً استند علٌها المعتزلة
االتجاه الثانً اعتقد فً العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة، وقد سعى هذا - 

– " ٌهودا الالوى"االتجاه إلى التوفٌق بٌن هاتٌن القضٌتٌن، وقد مثل هذا االتجاه 
الذي عالج هذا الموضوع معتمداً على الفلسفة اإلسالمٌة أحٌاناً، وعلى فلسفة أرسطو 
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.  الذي تبنى فلسفة أرسطو" موسً بن مٌمون"أحٌاناً أخرى، و
مفهوم العناٌة، : وقد ناقش هذا االتجاه الموضوعات المتعلقة بالعناٌة مثل

.  وأنواعها، وطرق وصولها، وعالقتها بالثواب والعقاب، وحرٌة اإلرادة
ربط هذا االتجاه العلم اإللهً بالعناٌة، وذهب إلى أنهما وجهان لعملة واحدة، 

" الفارابً"وقد تؤثر الفالسفة الٌهود بهذا الرأي عبر الفالسفة المسلمٌن وعلى رأسهم 
". ابن سٌنا"و

فً تحدٌد نوعٌة العلم اإللهً، هل هو " ابن مٌمون"اختلف الالوي مع  -
جزبً أم كلً؟ فقد رأى الالوي أن عناٌة الرب كلٌة، وقد تؤثر فً هذا برأي أرسطو، 
ورفض أن تكون معرفته جزبٌة ألن الجزبٌات قابلة للتغٌٌر، وبناء على ذلك ذهب 
الالوي إلى أن عناٌة الرب عامة تشمل كل الكابنات الحٌة على نحو ما ورد فً 

أن " ابن مٌمون"التلمود، وأن هذه العناٌة متساوٌة بٌن كل األشخاص، فً حٌن رأى 
عناٌة الرب تقتصر على البشر فقط، وعلته فً ذلك أن العناٌة ترتبط بالفٌض اإللهى، 
والفٌض اإللهً ٌتصل بالعقول، واإلنسان هو الكابن الوحٌد صاحب العقل، وبالتالً 

.  فالعناٌة تقتصر على اإلنسان فقط
وهذا أٌضا هو سبب تفاوتها من شخص آلخر، ألن مقدار العناٌة ٌتوقف 
على مدى قدرة اإلنسان على التواصل مع هذا العقل، فكلما زاد االتصال به زادت 
العناٌة، وكلما قل قلت العناٌة، وقد ظهر هذا االتجاه فً التلمود متؤثراً بؤرسطو، 

.  وظهر لدى الالوي متؤثراً بالفالسفة المسلمٌن أمثال ابن سٌنا والغزالً
اإللهٌة والتً تكمن فً : ـ حدد الالوي أربع طرق لوصول العناٌة وهً

القضاء والقدر، والطبٌعٌة أي قوانٌن الطبٌعة وهً تخضع للصدفة وتحدث عن 
طرٌق العرض، ومثلها االتفاقٌة التً ٌدخل ضمنها الحظ أو البخت، وأخٌراً االختٌار 
أي اإلرادة اإلنسانٌة التً ترتبط بدورها باألسباب التً تردها للقدر اإللهً، ونالحظ 
أن طرق وصول العناٌة التً حددها الالوي تعبر عن االتجاهات التً ظهرت فً 

.                                                                             التلمود عن العناٌة
ربط الالوي بٌن العناٌة اإللهٌة وحرٌة اإلرادة، من خالل سلسلة - 

من األسباب تنتهً إلى العلة األولى، فقد ذهب إلى أن اإلنسان مسبول عن أفعاله وأن 
العناٌة اإللهٌة لٌست هً السبب فٌما ٌحدث له، ومن ثم فإن العناٌة وحرٌة اإلرادة ال 
تتعارضان مع العدل اإللهً أي الثواب والعقاب، بٌنما ربط ابن مٌمون بٌنهما من 
خالل العقل، وذهب إلى أن الرب لم ٌقض على اإلنسان أن ٌكون صالحاً أو طالحاً 
وإنما منح اإلنسان الحرٌة لٌفعل ما ٌرٌده من خٌر أو شر، وعلى هذا األساس ٌتحقق 

.  العدل اإللهً
إلى االتجاه الثانً، إال أنه انتهج منهجاً مختلفاً " حسٌدآى كرسكس"ٌنتمً -

عن المناهج الفلسفٌة، فقد اعتمد على العقٌدة الٌهودٌة فً معالجته لهذا الموضوع ثم 
لتوجهاته الفلسفٌة، فقد استمد مفاهٌمه من الدٌانة الٌهودٌة، محاوالً بذلك االستغناء عن 
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المتبادل بٌن اإلنسان " الحب"فلسفة أرسطو ومصطلحاته، فقد ربط العناٌة بمقدار 
.  واإلله

وضع كرسكس أربع طرق تصل العناٌة من خاللها، وقد أطلق علٌها -
الوسابط تؤثراً بفٌلون، وهً، المالبكة، واألنبٌاء، والقضاه، واألجرام السماوٌة أو 

فٌما ٌشبه قوانٌن الطبٌعة كما ورد فً التلمود ـ وقد خصص هذا الوسٌط – األبراج 
" حسٌدآى كرسكس"األخٌر لكل الشعوب عدا بنً إسرابٌل، وبالتالً ٌمكننا القول بؤن 

قد قصر العناٌة علً بنً إسرابٌل على اعتبار أن قوانٌن الطبٌعة والبخت هً وسابط 
. تعمل من تلقاء ذاتها

إلى أنه ال ٌوجد أي تعارض بٌن العناٌة اإللهٌة وحرٌة " كرسكس"توصل -
اإلرادة على اإلطالق ألنه ال توجد عالقة بٌنهما من األساس، فقد قصر العالقة بٌن 

. السببٌة وحرٌة اإلرادة، وبالتالً انتفى عنصر اإلجبار الذي تمثله العناٌة
ومنها استنتج أن اإلنسان " حرٌة اإلرادة اإلنسانٌة"على " كرسكس"دلل - 

ٌجب أن ٌكون خاضعاً لمبدأ الحساب متمثالً فً الثواب والعقاب، ومن هنا انطلق إلى 
.  دراسة عالقة الحرٌة بالثواب والعقاب 

إلى أن الثواب الحقٌقً ٌكمن فً االلتصاق بالرب الذي " كرسكس"ذهب -
، أما العقاب فٌؤتً باالنفصال عن الرب، "الحب اإللهً"ٌصل إلٌه اإلنسان من خالل 

ٌُقدر مصٌره إما  وذلك كلما ابتعد اإلنسان عنه، وبالتالً فإن اإلنسان هو الذي 
.  بااللتصاق أو االنفصال الذي ٌعتبر أكبر عقاب ٌمكن أن ٌصٌب اإلنسان

وأخٌراً، وكما سبق وأن ذكرنا، ٌعتبر هذا الموضوع من الموضوعات -
الصعبة والشابكة، وربما ٌتضح ذلك بجالء من التوجهات المختلفة والمتفرعة سواء 
 .     فً التلمود أو بٌن الفالسفة الٌهود، وٌرجع ذلك إلى الطبٌعة العقابدٌة للموضوع ذاته
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إن هذه القضٌة ذات طابع الهوتً بحت، وقد : أوالً : لم ٌناقش أرسطو موضوع العناٌة لسببٌن .1

.  حرص فً فلسفته أن ٌنؤى باهلل عن العالم، بل إنه ٌكاد أن ٌعزل هللا عن العالم
.  148ت، ص .، دار المعارف ، د2مدكور، إبراهٌم، فً الفلسفة اإلسالمٌة منهج وتطبٌق، ج

: انظر. ألن فلسفته فً اإلنسان انحصرت فً دابرة األخالق باعتبارها أهم ما ٌهم اإلنسان: ثانٌاً 
 . 53ت ، ص،.كرم، ٌوسف، تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، القاهرة، دار المعارف، مصر، د

ولكنه ناقش أموراً أخرى ترتبط بموضوع العناٌة مثل العلم اإللهً، الكلٌات والجزبٌات، العلل أو 
.  السببٌة

أمٌن، عثمان، : راجع فً هذا الصدد ، . إال إن الرواقٌٌن قد أولوا أهمٌة كبرى لهذا الموضوع
- 170، ص 1959، 2الفلسفة الرواقٌة، مكتبة النهضة المصرٌة، مطبعة لجنة التؤلٌف والترجمة، ط

199  .
تجدر اإلشارة إلى أن مفهوم العناٌة اإللهٌة لم ٌظهر بشكل واضح فً العهد القدٌم أو التلمود،  .2

ولذا فإن  (القضاء والقدر)وإنما ظهر بشكل ضمنً من خالل فقرات معٌنة دلت على معناه العام 
دراستنا فً هذا المحور ستعتمد على فقرات من كتب الشرٌعة تشٌر إلى المعنى العام لمفهوم العناٌة 

.  أو فقرات فسرها الباحثون على أنها تشٌر للعناٌة
كانت من ضمن الموضوعات  (الجبر واإلختٌار)تجدر اإلشارة إلى إن قضٌة  العناٌة اإللهٌة  .3

التً اختلفت الفرق الٌهودٌة حولها إبان فترة الهٌكل الثانى، حٌث اتخذ الفرٌسٌون منهجاً وسطاً 
فآمنوا بالعناٌة اإللهٌة، وذهبوا إلى أن هناك أموراً معٌنة تتعلق بالعناٌة، وأموراً أخرى ال تتعلق بها 

نسب الفرٌسٌون كل شا للعناٌة عدا فعل الخٌر )مثل الخٌر والشر الذي ٌرتبط فعلهما باإلنسان 
وعلى الرغم من ذلك فقد رأى الفرٌسٌون إن العناٌة اإللهٌة تتدخل فً فعل الخٌر والشر  (والشر

وحسم األمر تجاه أي منهما ٌكون من خالل تدخل الرب وقدرة اإلنسان على التحكم فً غرٌزته، 
واعتقدوا أن اإلنسان ٌستطٌع أن ٌغٌر من مجرٌات األمور بمقدار معٌن، أما اإلسٌٌم فقد قالوا بالجبر 
وذهبوا إلى إن كل أمور العالم وكل عمل اإلنسان قُدرا من ذي قبل وفقاً للعناٌة اإللهٌة وإن اإلنسان 

لقد قُدر : "ال ٌمتلك اإلرادة لفعل أي شا واختصروا عقٌدتهم فً هذا الشؤن فً المقولة التالٌة
الحاضر والمستقبل وفقاً للعلم اإللهً، وقد أعد لكل المخلوقات أفعالها وهً تقوم بتنفٌذ هذه األفعال 

ـ مخالفٌن فً ذلك الفرٌسٌٌن ـ أما الصدوقٌٌن فقد كفروا بالجبر " وفقاً لعلم الرب الذي ال ٌتغٌر
وعناٌة الرب بمخلوقاته وادعوا إن اإلنسان هو المسبول عن كل أفعاله، وذهبوا إلى القول إنه لو 
كانت هناك عناٌة إلهٌة لكان الرب مصدراً للشر، وعلى حد إعتقادهم إن الرب لم ٌخلق الشر، كما 

. إن كفرهم بالبعث ٌدعوننا أن نستنتج أن اإلنسان هو صاحب القرار فً هذا العالم 
 החברה , ישראל עם של הסטוריה בספר מאמר , שני בית בתקופת ישראל דת, ד, פלוסר

 ל"חז, א אפרים, אורבך:  وكذلك انظر .ב" מסת , ם"בע ישראל עם של ההיסטוריה להוצאת
 ירושלים , העברית האונבריסטה , מאגנס ל"י ש"ע ספרים הוצאת , דעות ו אמונות פרקי

  . 227, עמ, הדפסה חמישית , ג "תשמ,
משנתו , חלק שלישי , עמודי המחשבה הישראלית , שמחה בונס , אורבך .4

, ירושלים , ההסתדרות הציונית העולמית , הפילוסופית של חסידאי קרשקש 
 .221, א "תשכ

  .14: 33مزامٌر  .5

, ספר שני , כרך שני , הוצאת מוסד ביאליק , תולדות האמונה הישראלית , חזקיאל, קויפמן .6

חברה להוצאת אינצקלופידיה  , 15כרך , אנצקלופידיה עברית  , 441- 438, תל אביב

.  475-476, עמ, ט"תשכ, ירושלים, ם "בע
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 19:32أرمٌا  .7

.  222, עמ, שמחה, אורבך .8

 27-26 : 9تكوٌن  .9

 10-8: 10تكوٌن  .10

 8- 1: 11تكوٌن  .11
 .436, עמ, קויפמן; 19-16: 18تكوٌن  .12

 12: 11تثنٌة  .13

 3 : 9ملوك أول  .14
 4: 121مزامٌر  .15
 .228, עמ, אפרים , אורבך .16
 .222,עמ, שמחה, אורבך .17

نفسه فً موضع آخر، حٌث ٌرى إن التارٌخ اإلنسانً ٌتؤلف من عناصر " أورباخ"ٌناقض 
حرٌة اإلرادة، القوانٌن الطبٌعٌة، العناٌة اإللهٌة، إال أن للعناٌة صالحٌات علٌا فٌما : ثالثة هً

( 21: 19 )ٌتعلق بتحدٌد نهاٌة المسار التارٌخً وٌدعم رأٌه ذلك باإلستشهاد بفقرة األمثال 
".  فً قلب اإلنسان أفكار كثٌرة لكن مشورة الرب تثبت: "التالٌة

  .476- 475, עמ , אנצקלופידיה .81
إن  "7: 3،عاموس "الصانع مالبكته رٌاحاً وخدامه ناراً ملتهبه "4- 104راجع فً ذلك مزامٌر 

باركوا  "22 – 20: 103، مزامٌر "السٌد الرب ال ٌصنع أمراً إال وهو ٌعلن سره لعبٌده األنبٌاء
".  الرب ٌا مالبكته المقتدرٌن قوة الفاعلٌن أمره عند سماع صوت كالمه

فً تقدٌر مصٌر " قوانٌن الطبٌعة"بؤدلة من العهد القدٌم لٌإكد على أثر " أورباخ"ٌستشهد  .19
أنا الذي وضعت الرمل تخوماً للبحر فرٌضة أبدٌة ال ٌتعداها  "...22: 5أرمٌا : اإلنسان ،راجع 

مدة كل أٌام األرض زرع  "22: 8، تكوٌن "فتتالطم وال تستطٌع وتعج أمواجه وال تتجاوزها
".  وحصاد وبرد وحر وصٌف وشتاء ونهار ولٌل وال تزال

.  222, עמ ,שמחה ,אורבך:انظر

بها تإكد أن الرب هو المتحكم والمسٌطر على " أورباخ"ومع ذلك فالفقرة األولى التً ٌستشهد 
.  قوانٌن الطبٌعة

 בירור ? השמים מכוון אירוע כל האם, אריאל שמואל הרב :انظر,  א129 שבת, גמרא .20
   .ההשגחה בסוגיות

 227, עמ , אורבך, א104 שבת .21

, התנאים בדורות ישראל חכמי של לדמותם החכמים של עולמם, הפתוחה האונבירסיטה .22
  .228, עמ, אורבך, 2, עמ, 1978 , אביב תל, עקיבא רב, 11 יחידה

  . ב 33 ברכות .32
إن تفسٌر هذه الفقرة ٌعنً إن كل أحوال اإلنسان، مثل كونه طوٌالً أو قصٌراً، غنٌاً أو " راشً"ٌرى 

فقٌراً وكذلك أحداث حٌاته كلها، بؤمرالرب، ولكن كونه خٌراً أو شرٌراً لٌس بؤمر الرب وال فً ٌده 
, שם:انظر.  وإنما فً ٌد اإلنسان، فقد أعطاه طرٌق الخٌر والشر، وعلى اإلنسان أن ٌختار بٌنهما

  . 66, עמ
  .232, עמ, אורבך .24

  .239, עמ, שם .25
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  .242, 228, עמ, אורבך .26

تعتبر السببٌة أو العلٌة من ضمن الوسابل التً اعتمد علٌها الفالسفة المسلمون والٌهود فً  .27
 .العناٌة اإللهٌة واإلرادة اإلنسانٌة ـ وذلك بتؤثٌر أرسطو ـ التوفٌق بٌن

 . ב 70נדה   .28

  .237, עמ, אפרים , אורבך .29

 . א  32שבת   .30

 .238, עמ, אפרים , אורבך .31

  .171-170عثمان، الفلسفة الرواقٌة ،ص  .32

  .ב 54  זרה עבודה .33

  .ב  144 בתרא בבא .34

  . א 28 קטן מועד .35

  ".  משמים מכוון ארוע כל האם" :للمزٌد راجع 

أرسطوطالٌس، الطبٌعة، ترجمة اسحق بن حنٌن، المكتبة العربٌة، الدار القومٌة للطباعة  .36
  .131- 112- 111، ص 2 ، مقالة 1، ج1964والنشر، القاهرة، 

  .ב 7 חולין .37

  .ב 60 ברכות .38

  .ב18 קטן מועד , א 2 סוטה .39

 .243, עמ, אורבך .40

 . من الدراسة28-27راجع ص . ناقش الفالسفة الٌهود أنواع العناٌة بكافة صورها وأشكالها .41

  .משמים מיכוון ארוע כל האם .42

  .ב16, בתרא בבא .43

 .  478, עמ, האינצקלופידיה העברית : راجع ;  ב 107שבת  .44

  .א15חגיגה  وردت هذه الفقرة فً مسٌخت;  234, עמ, אורבך .45

 .234, עמ, אורבך .46

  .א 16 בתרא בא .47

 . ב29 מנחות,  א 55 עבודה זרה, ב  38יומא  .48

  .252- 250 עמ,אורבך .49

العناٌة "قد اسهبت فً معالجة موضوع  (المتكلمون)تجدر اإلشارة إلى إن الفرق اإلسالمٌة  .50
، بما ٌحتوٌه من قضاٌا مختلفة ومتعددة مثل القضاء والقدر أو الجبر فً مقابل االختٌار "اإللهٌة

.  أوحرٌة اإلرادة
وهو المرجع -وقد تضاربت آراء هذه الفرق وانقسمت إزاء هذه القضاٌا نظراً ألن القرآن الكرٌم 

وردت فٌه آٌات كثٌرة تدل على أن كل شا بقدر، وأن اإلنسان مجبر على - الربٌس لهذه الفرق
َما أََصاَب ِمْن ُمِصٌَبٍة فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ "22انظر على سبٌل المثال سورة الحدٌد آٌة )أفعاله 

ِسٌرٌر  ٌَ  ِ ، (13، السجدة 36النحل : وكذلك" أَْنفُِسُكْم إاِلاَّل فًِ ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل أَْن َنْبَرأََها إِناَّل َذلَِك َعلَى هللااَّل
 انظر)وآٌات أخرى تدل على أن اإلنسان لٌس مجبوراً على أفعاله وإنما ٌكتسبها من جراء أعماله، 

ْعفُو َعْن  َوَما" 30 الشورى آٌة  سورةعلى سبٌل المثال ٌَ ِدٌُكْم َو ٌْ أََصاَبُكْم ِمْن ُمِصٌَبٍة َفبَِما َكَسَبْت أَ
، فهذه اآلٌات باالضافة إلى وجهات النظر العقلٌة قد أدت عند كل فرٌق من هذه الفرق إلى ("َكثٌِرٍ 

العراقً، محمد عاطف، مشكلة الحرٌة فً الفكر اإلسالمً، مقال فً كتاب : راجع. الخالف والجدل
. 191- 190، ص، 1974دراسات فلسفٌة، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، 
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مالت إلى تؤٌٌد جانب واحد دون اآلخر، _ على عكس الفالسفة _ وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الفرق 

فالجبرٌة أو الجهمٌة، نسبة إلى جهم بن صفوان، كانت أول من قالت بالجبر، فاإلنسان ال قدرة له 
أبو رٌان، محمد علً، تارٌخ الفكر الفلسفً فً : انظر. وال اختٌار، وأن هللا هو الذي قدر علٌه أفعاله

 ؛ العلً، خالد، جهم بن صفوان ومكانته فً 260- 258، ص 1980، 4اإلسالم، دار المعرفة، ط
 . 115-114 ، ص 1965الفكر اإلسالمً، منشورات المكتبة األهلٌة، مطبعة اإلرشاد، بغداد ، 

وٌنتمً إلى هذا اإلتجاه األشاعرة الذٌن رأوا أن إرادة هللا تعم كل الوجود وتشمله، وأن األفعال 
عون، فٌصل بدٌر، علم الكالم : انظر. اإلنسانٌة كلها من خلق هللا، أما اإلنسان فإنه ٌكتسب ما ٌفعله

.  319- 317 و314 م ، ص 2010ومدارسه، مكتبة االنجلو المصرٌة ، القاهرة، 
على الرغم )التً تبنت االتجاه القابل بحرٌة اإلرادة " القدرٌة" كانت فرقة " الجبرٌة"وعلى خالف 

ٌبدو من معناه أنه ٌشٌر إلى المإمنٌن بالقدر والجبر، إال أنه اُستخدم " القدرٌة"من أن هذا االسم أي 
، وقد رأت أن لإلنسان قدرة على فعل الخٌر والشر (بالمعنى المضاد أي المنكرٌن  للقدر والجبر

.  وأنه خالق أفعاله 
عبد الرحمن، التراث الٌونانً فً الحضارة اإلسالمٌة، الناشر وكالة المطبوعات،  بدوي،: انظر

.  198ت، ص .الكوٌت، د
وتنتمً المعتزلة إلى هذا االتجاه، أما أهل السنة والجماعة فقد تلمسوا منهجاً وسطاً بٌن الجبر 

أن أفعال العباد كلها مخلوقة هلل تعالى، ومع ذلك فهم ٌرون أن للعبد "فقد ذهبوا إلى . واإلختٌار
أبو الوفا، الغنٌمً التفتازانً، دراسات : راجع". استطاعة، فالعبد من وجهة نظرهم مخٌر مستطٌع

. 78- 76، ص 1957 ، 1فً الفلسفة اإلسالمٌة ، ط
 ومعظم الفالسفة المسلمٌن والٌهود ٌتخذون هذا المنهج الوسط ـ كما سٌتضح لنا من خالل هذه 

.  الدراسة
وقع اختٌارنا على هإالء الفالسفة، ألنهم خٌر من ٌمثل هذه االتجاهات التً عالجت البحث  .51

موضوع الدراسة، حٌث إن كالً منهم قد تناول هذا الموضوع من كافة الجوانب، وقد انتمً من 
 .أتى بعدهم من الفالسفة التجاه من هذه االتجاهات، وتبناه

حمثم مشكهت انحزٌت مبحثاً أصاصٍاً مه مباحث انمعخزنت، ًٌَ مخفزعت عه أصم مه أصُنٍم انخمضت،  .52

 .191انعزاقى ، ص : اوظز" انعذل"َوعىً بً 

م، وهو ٌعتبر آخر 1410م فً مدٌنة برشلونة وتوفً فً عام 1340فً عام " كرسكس"ُولد  .35
الفالسفة الٌهود العظام فً األندلس، وقد تعلم الشرٌعة والفلسفة، إال أن مٌوله كانت تتجه 
للشرٌعة، وٌعتبره الباحثون أنه هو الذي طهر الٌهودٌة من الفلسفة الٌونانٌة وخاصة فلسفة 

وقد انتقد نظرٌات أرسطو وخاصة ". كرسكس"كما أطلق علٌه " ابن مٌمون"أرسطو، وتابعه 
نظرٌاته فً الطبٌعة والمكان والزمان والحركة والمادة والالنهابً، وذلك من خالل أهم مإلفاته 

، وقد سعى من خالل هذا "ה אור" "نور الوصٌة"أو " نور الرب"وهو كتابه الذي عرف ب 

الذي عاد " اإلله"الكتاب إلى العودة إلى الحٌاة الدٌنٌة الٌهودٌة الصرفة، سواء فً مصطلح 
 باإلله بدالً من  "הדבקות" "االلتصاق"، و"العقل الفعال"بدالً من " إله الرحمة"ثانٌة لٌكون 

" .   האלוהית הידיעה" "العلم اإللهً"

وٌتؤلف هذا الكتاب من أربع مقاالت، وقد ناقش موضوع العناٌة اإللهٌة، وما ٌتعلق بها من قضاٌا 
فً المقال الثانً من هذا . (مثل العلم اإللهً، واإلرادة، والثواب والعقاب، والخٌروالشر)أخرى 

، وقد قسم هذا المقال إلى ستة أركان "أركان التوراة"أي " תורה פינות"الكتاب وقد أطلق علٌه 

وناقش فً الركن الثانً الذي " العلم اإللهً"ناقش فً الركن األول الذي ٌحتوي على خمسة فصول 
القدرة "، وفً الركن الثالث الذي قسمه إلى فصلٌن ناقش  "العناٌة اإللهٌة"ٌحتوي على ستة فصول 



 فً انفهضفت انٍٍُدٌت فً انعصز انُصٍط اشكانٍت انعالقت بٍه انعىاٌت اإلنٍٍتَحزٌت االرادة
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، والركن الخامس وٌقع فً ست فصول ناقش "النبوة"، أما الركن الرابع فقد ناقش فٌه "اإللهٌة

، أما الركن السادس واألخٌر والذي قسمه إلى ستة فصول فقد ناقش فٌه الخٌر والشر "حرٌة اإلرادة"
  . 23- 17, עמ, שמחה, אורבך: راجع. وجزاء اإلنسان من ثواب أوعقاب

.  152 – 150صعذٌا جاءَن، ص  .54

ا :" ٌعبز رأي صعذٌا جاؤن فً ٌذا انصذد عه اٌَت انقزاوٍت انكزٌمت  اا ما ٍاا نٍا ْصعا َُ ُ واْفًضا إاِله  هُِّف َّللاه الا ٌُكا

باجْ  ا اْكخاضا ٍٍْاا ما ها عا َا باْج  ضا  . 286صُرة انبقزة اٌَت " . كا

َمما ال شك فًٍ إن صعذٌا جاؤن قذ اقخبش رأي انمعخزنت َعبز عىً بٍذي انخعبٍزاث انقزآوٍت انخً اصخخذمٍا 

 .انمعخزنت

غنٌم، سمٌح، فلسفة القدر فً فكر المعتزلة، دار الفكر اللبنانً، سلسلة علم الكالم، بٌروت،  .55
.  74ـ 68، ص 1،1992ط

اعتقدت المدرسة الماترٌدٌة، التً كانت تمثل أهل السنة والجماعة فً عصرها، أن هللا خلق لإلنسان 
أن أفعال اإلنسان "فقد رأوا . ٌمكناه من االختٌار الحر، وعلى أن ٌكتسب ما ٌرٌده" قدرة واستطاعة"

االختٌارٌة تقع بقدرة واستطاعة ٌخلقها هللا عند قصد اكتساب الفعل بعد سالمة األسباب، فحٌنما 
ٌقصد اإلنسان فعل من األفعال مع توافر أسبابه وآالته ٌخلق هللا قدرة هذا الفعل، وعلى سبٌل المثال 

عون، علم الكالم :راجع ". فحٌنما ٌقصد اإلنسان فعل الشر ٌخلق هللا له قدرة على فعل الشر
 .  377-373 و 331ومدارسه، ص،

، ولكنها فضلت "خالق أفعاله"واتفقت اإلثنا عشرٌة الشٌعٌة مع المعتزلة فً القول بؤن اإلنسان هو 
ألن "إن اإلنسان محدث أفعاله ال خالقاً لها، "، فقالت "الخلق"بدالً من " إحداث"استخدام مصطلح 

 .    148للمزٌد ، انظر المرجع السابق ، ص " . الخلق من صفات الذات اإللهٌة فقط
.   192العراقً، ص  .56

كانت من األمور األخرى التً اتفقت " بالقدرة واإلستطاعة والتكلٌف"وتجدر اإلشارة أن اإلٌمان 
" القدرة"أن اإلنسان قادر على أفعاله، وإن "فٌها اإلثنا عشرٌة مع المعتزلة، فقد رأت اإلثنا عشرٌة 

ضرورٌة ألن هللا ال ٌكلف العباد ما ال طاقة لهم به، ألن تكلٌفه ما ال ٌطاق ٌدخل فً دابرة القبح و 
" . هللا منزه عن فعل القبح

  .   150عون، ص، : راجع 

  .192العراقً، ص،  .57

  .152سعدٌا جاءون، ص  .58

  .251عون، ص، .59

  .153ـ 152سعدٌا جاءون، ص  .60

 .153السابق، ص  .61

؛ لطف ، سامً نصر، الحرٌة المسبولة فً الفكر 252عون، علم الكالم ومدارسه، ص، .62
 .380ت ، ص .اإلسالمً، مكتبة الحرٌة الحدٌثة، القاهرة، د

 הוצאיו , הלוי יהודה ר תאליף, אלדליל אלדין פי אלדליל ו אלרד כתאב , יהודה, הלוי .63
 , ז"תשל , מאגנס, העברית האונברסיטה , ש"ע ספרים הוצאת , בנעט צבי דוד לאור

 .217-219, עמ , ה מאמר
, 1975, ם"בע ירושלים , כתר הוצאה בית , הבינים בימי פילוסופית הגות, קולט, סירט .64

 .247, עמ

، ص 1967، 1شٌخ األرض، تٌسٌر، المدخل إلى فلسفة ابن سٌنا، دار األنوار ، بٌروت، ج .65
432. 
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هذه الكلمة فً نفس الغرض حٌث اعتبرا العناٌة بمثابة فٌض " ابن مٌمون"و" الالوي"استخدم  .66

 .من الدراسة28 -27انظر ص .إلهً 

 .من الدراسة26:فً تعرٌف العناٌة انظر ص " التدبٌر"استخدم الالوي نفس اللفظة  .67
عفٌفً، زٌنب، الفلسفة الطبٌعٌة واإللهٌة عند الفارابً، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة،  .68

  .296ت، ص .د

 .193أمٌن، ص  .69

 .196السابق، ص ،  .70

تجدر اإلشارة إلى أن الفالسفة المسلمٌن، ومن تبعهم من الفالسفة الٌهود قد اختلفوا فً تحدٌد  .71
نوعٌة العناٌة اإللهٌة، هل هً عناٌة كلٌة أم جزبٌة ؟ فذهب الفارابً إلى أن العلم اإللهً جزبً 

وكلً، وهو نفسه رأي ابن سٌنا، فً حٌن ذهب بعض الفالسفة إلى أن هللا ال ٌعلم إال نفسه، وال ٌعلم 
الجزبٌات ألنها تتغٌر، ولو كان ٌعلمها لتغٌر علمه، ألن العلم تابع للمعلوم، وإذا تغٌر المعلوم تغٌر 

. وقد اتبع الفالسفة الٌهود هذا الرأي وأخذوا به . العلم، وهذا الرأي ٌرجع فً أصله إلى أرسطو
 ، لجنة 3ج، تارٌخ الفلسفة فً اإلسالم،  ترجمة محمد عبد الهادي أبو رٌدة ، ط.دي ٌور، ت: انظر

 .  266، هامش ص 1954التؤلٌف و الترجمة والنشر، القاهرة، 
  .א , א מאמר, הלוי .72

 .126ـ 125 ، ص 1980، دار القلم ، بٌروت ، 2بدوي، عبد الرحمن، أرسطو، ج .73
 .  223, עמ , כ , ה מאמר, הלוי .47

بالعناٌة العامة لكل " ابن جرشون "قالحٌث " الالوي"مع رأي " الوي بن جرشون"ٌتفق رأي 
:  المخلوقات التً خلقها الرب، ألنه أعطاها وسابط وأدوات تدافع بها عن وجودها فً الحٌاة فٌقول

ٌعتنً بالموجودات سواء بؤن ٌصنع لها أدوات جسمانٌة أو قوى نفسٌة  (الرب)قلنا إن العقل الفعال "
تحافظ بها على وجودها الشخصً وتبعد عنها األذى، فالنحلة تصنع العسل الذي تؤكل منه حٌنما 

"  تفتقد للطعام بدون أن ٌكون لها عقل عملً ترتب به هذه األعمال
  .368, עמ, סירט: انظر 

هناك اعتقاد فً الفلسفة اإلسالمٌة والٌهودٌة أن الشر موجود تحت فلك القمرـ أي على  .75
األرض فقط ـ ولذا ذهب ابن مٌمون إلى القول بإن عناٌة الرب تكون تحت سطح القمر فقط،  ألن 

.  العوالم غٌر األرضٌة ال تحتاج عناٌة الرب، ألن الخٌر هو السابد فٌها
إن الشر موجود فٌما تحت فلك القمر، وعالم ما تحت : "قارن ما ورد لدى ابن سٌنا فً هذا الصدد

إذاً فحتى الشر ضبٌل جداً بالنسبة للخٌر الذي ٌعم . فلك القمر عالم صغٌر إذا قسناه بباقً الوجود
.  230ـ227شٌخ األرض، ص : انظر" سابر الموجودات

وتجدر اإلشارة إلى أن أرسطو هو صاحب هذا الرأي، فقد ذهب إلى أن عناٌة الرب تنتهً عند 
: "... قابالً " داللة الحابرٌن"إلى رأي أرسطو السابق فً مإلفه " ابن مٌمون"كوكب القمر، كما أشار 

 , מימון בן: انظر " وقد نص اإلسكندر وقال إن رأي أرسطو أن عناٌة الرب انتهت عند فلك القمر
.   من الدراسة27و كذلك انظر ص  . 335, עמ , יז פצל אלחארין דלאלה

بؤدلة من العهد القدٌم للداللة على أن عناٌة الرب مقتصرة على اإلنسان " ابن مٌمون"أتى  .67
، وكذلك "ألن عٌنه على طرق اإلنسان وهو ٌرى كل خطواته  "21: 34فقط، مثل فقرة أٌوب 

 .י פרק ,ג חלק,  אלחארין דלאלה, מימון בן:  انظر 19 : 32 ، إرمٌا 15: 33مزامٌر 

 عناٌة ال أنه ورأى فقط، البشري الجنس على العناٌة قصر قد مٌمون ابن أن من الرغم على .77
على ذلك بؤن الرب قد أمر بذبح الحٌوانات، واستخدامها فً سابر األمور  واستشهد للحٌوانات،
" عناٌة نوعٌة"إال أنه ناقض نفسه حٌث اضطر للقول بالعناٌة للحٌوانات وأطلق علٌها .الحٌاتٌة



 فً انفهضفت انٍٍُدٌت فً انعصز انُصٍط اشكانٍت انعالقت بٍه انعىاٌت اإلنٍٍتَحزٌت االرادة
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انظرعلى . المسبولة عن توفٌر الطعام للكابنات الحٌة_ من وجهة نظره _ وهً "מינית השגחה"

، مزامٌر ..."المعطً للبهابم طعامها لفراخ الغربان التً تصرخ  "9 : 147سبٌل المثال، مزامٌر 
وهذه اآلراء كلها ترجع ". أعٌن الكل إٌاك تترجى وأنت تعطٌهم طعامهم فً حٌنه "15: 14

إلى أن التوصٌة بعدم إٌالم " ابن مٌمون" على ذلك، كما أشار" ابن مٌمون"ألرسطو مثلما ٌنص 
الحٌوان أثناء الذبح ال تعتبر عناٌة، وإنما هدفها أن ٌكون اإلنسان رحٌماً بالحٌوان، وأال ٌتعامل معه 

  .341-342, עמ, יז פרק, שם:انظر.بوحشٌة 

  .  342 -340, עמ, שם .78

بؤدلة من المقرا تدل على تفاوت العناٌة من " ابن مٌمون"وقد أتى  , 343, עמ, יח פצל, שם .79

تكوٌن "  لكأنا ترسال تخف ٌا أبرام "شخص آلخر مستشهداً  بقول الرب إلبراهٌم علٌه السالم 
وها "؛ وقال لٌعقوب 3 : 26تكوٌن "  وأبارككفؤكون معك" ، فً حٌن أنه قال إلسحق 1: 15

, סירט :راجع أٌضاً    344, עמ, שם:  انظر15: 28تكوٌن "  وأحفظك فٌما تذهبأنا معك
  . .369, עמ

 .220, עמ , כ מאמר , הלוי .80

 .219- 218, עמ , שם .81

 . من الدراسة 14- 12راجع ص،  .82

  .137؛ بدوي، ص 140ـ 111أرسطو، ص  .83

لجملة األسباب على غرار " القوانٌن الطبٌعٌة واإلتفاقٌة "وٌفسر أرسطو سبب عدم رد  
إن االتفاق هو الحدوث بالعرض لوقابع كان ٌمكن أن تكون : "فٌقول" اإللهٌة واالختٌارٌة"

فكل ما ٌحدث من الحوادث " .غاٌات لو أنها كانت صادرة عن جوهر الشا وطبٌعته الحقٌقٌة
الصادرة عن إلتقاء األجسام دون قصد، وحٌنما تكون هذه النتابج الحادثة لٌست صادرة عن 

".  طبٌعة الشا المتحرك ، ٌعتبر صادراً عن االتفاق ال عن العلة
  .  138بدوي، ص : راجع 

تؤثراً بؤرسطو، فً حٌن استخدم الفالسفة " القوانٌن الطبٌعٌة "استخدم الفالسفة الٌهود مصطلح  .84
 . وهو ما ٌتفق مع هوٌتهم اإلسالمٌة ،"السنن الكونٌة"المسلمون مصطلح 

  .55، ص 1917ابن سٌنا، رسالة فً القضاء والقدر، القاهرة،  .85

، 1982عون، فٌصل بدٌر، الفلسفة اإلسالمٌة فً المشرق، مكتبة الحرٌة الحدٌثة، القاهرة،  .86
 .450ص، 

 . من الدراسة 13راجع، ص  .87

  .219, עמ כ , ה מאמר, הלוי .88

  .219, עמ, שם .89

 ארץ , אביב תל, ם"בע ראשונים הוצאת , מדע ספר , תורה משנה, משה, מימון בן .09
 . רלד, עמ , ה" פ , תשובה הלכות , ו"תש , ישראל

إن الجنس البشري ٌخضع للعناٌة الكلٌة ": "ابن مٌمون"وفً موضع آخر فً داللة الحابرٌن قال 
الذي هو جزء من الوجود الطبٌعً فٌها، وٌخضع لها أٌضاً كل إنسان كجزء ألنه جزء من سلوك 

العالم الطبٌعً، إال أن قوانٌن هذه الطبٌعة وبإرادة الخالق ظهرت إرادة اإلنسان ومن هذه الناحٌة فقد 
".  اإلرادة والحرٌة"منح 
 . 341 , עמ, יז פצל,ג, אלחארין דלאלה, מימון בן: انظر 

 .44ـ 43ابن سٌنا، القضاء والقدر، ص  .91

 . 175ـ 172 ، ص 1950، 1الكندي، رسابل الكندي الفلسفٌة، القاهرة، ج .92
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:  بما ورد فً الفلسفة األبٌقورٌة فً القول التالً" الالوي وابن سٌنا والكندي"قارن ما ورد لدى 

إن أفعال الناس وإن كانت واقعة تحت حكم القدر إال أنها حاصلة عن االختٌار، واإلنسان على كل "
هإالء الفالسفة بٌن نوعٌن من العلل، العلل األصلٌة أو  ولذا فقد فرق" حال قادر على ترك الفعل

، "السنن الكلٌة"الكاملة وهً إرادة اإلنسان الحرة، والعلة المساعدة وهً الظروف المحٌطة أو الكلٌة 
 .  172أمٌن، ص : راجع" والقدر لٌس هو السبب أو العلة األصلٌة فٌما ٌحدث لإلنسان

سنجد أن الفالسفة المسلمٌن، والفالسفة الٌهود وٌمثلهم فً ذلك الالوي، لم ٌخرجوا اختٌار اإلنسان 
 . عن قضاء هللا وقدره، وهذا بالطبع نابع من عقٌدتهم الدٌنٌة وذلك على خالف الفالسفة الٌونان

. 145؛ مدكور، ص 130عفٌفً، ص ، .93
ٌقول باختٌار اإلنسان على الرغم من أن هذا االختٌار " الفارابً"ٌمكننا أن نستنتج من هذه الفقرة أن 

 .قد قُدر له من ذي قبل
  .219, עמ , כ, ה מאמר, הלוי .94

 منح هللا بؤن "فذهب إلى القول وسط، بحل التناقض هذا من ٌخرج أن" رشد ابن "حاول وقد .59
 وفً وقدرته، إرادته ولٌدة فؤفعاله وضده، الشا فعل من ٌمكنه وقدر أموره، بها ٌصرف إرادة العبد
 خاضعتان هما بل طلٌقتٌن لٌستا واإلرادة القدرة هذه ولكن ومسبولٌته حسابه بحق ٌبرر ما هذا

ومقٌدتان بنظام الكون وسننه وهذا النظام من تدبٌر هللا وصنعه وحده وهو  وداخلٌة، خارجٌة ألسباب
 ". ما ٌسمى بالقضاء والقدر

، 1995 ،القاهرة، 2إبراهٌم، زكرٌا، مشكلة الحرٌة، مكتبة مصر، دار الطباعة الحدٌثة، ط: انظر
؛ العراقً، محمد عاطف، النزعة العقلٌة فً فلسفة ابن رشد، مكتبة الدراسات 228ـ 224ص،  

  .202ـ 200 ، ص ، 1968الفلسفٌة، دار المعارف بمصر، 
  .340, עמ , יז פצל, אלחארין דלאלה, מימון בן .96

  .344, עמ, יח פצל, שם .97

  .רלב- רלא, עמ, תורה משנה, מימון בן .98

  .רלד, עמ, שם .99

  .  339, עמ, יז פצל, אלחארין דלאלה, מימון בן .100

 .נד א , נג  ב, עמ, קרשרש .101

  .ב – א לד, עמ, שם .102

تجدر اإلشارة إلى أن فٌلون قد سبق أن أشار إلى فكرة الوسابط التً تحقق القدرة اإللهٌة، ففً نطاق 
حدٌثه عن صفة القدرة التً ٌعتبرها قدرة علٌا ٌتم من خاللها حدوث األشٌاء وتحركها وكل ما 
ٌجري فً الكون من أحداث، فقد رأى أن ذلك ال ٌتم مباشرة بؤن تصل هذه القدرة إلى العالم أو 

مثال الصور األفالطونٌة، القوى الطبٌعٌة، : المخلوقات، وإنما ٌتم من خالل أربع وسابط هً
.  المالبكة، الجن

. 270ت ، ص، .تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، ترجمة وتعلٌق محمد ٌحٌى فرج، دار الثقافة الجامعٌة ، د
" .  كرسكس"قارن مسمٌات هذه الوسابط بنظٌرتها لدى 

 

  .239- 227, עמ , שמחה , אורבך ,   ב לח , א לה, עמ, קרשקש .103

  .ב– א מט, עמ, קרשרש .104

  .ב -א מח, עמ, שם .105

 ב-א נ, עמ, שם .106

 א נה ,  א לו, עמ, שם .107

 לח , ב לז, עמ, שם .108


