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 ماذا اكن قبل اهللا؟ 
 بقلم أر. يس. سربول 

قبل   موجود . وذللك قد �سألون، ماذا اكن  سبب، فيجب أن ي�ون هللا  سبب  نتيجةللك    تاكن  نادل انلاس أنه إُ� قد  
مستمد  غ� اهللا  وجود  إنا. اهللا موجودً فيه لم ي�ن  وقت ابدً هناك أ . لم ي�ننتيجة ليس األز�اهللا؟ ل�ن اهللا 
ة �شلك أ�رث  املخلوق اهللا عن م�ِّ يُ . ال يشء نفسه ، وال يعتمد ىلع أي يشء خارج نفسهمن يشء خارج  من  شدَّ

  ذاته و�فتقر إىل قوة الوجود يف  من آخر �ستمد وجوده، ومتغ�ِّ ، ويعتمد ىلع غ�ه هذا، ألن املخلوق، حب�م تعر�فه، 
 . و�ىل األبد (رسمدي)  زلنذ األموجود م فهو ؛لوجوده ءيش عتمد ىلعاهللا ال يل�ن  .  من ذاتهو

يبىق    فوجوده.  الوجود اهللا عن  فيه  ف  يتوقَّ س يف املستقبل    هناك وقت  لن ي�ون.  ا يف االجتاه اآلخر أيًض   ةرسمديَّ ال�س�  
ىلع  يشء أي  ن لم ي�ن هناكإ. ، فقد اكن هناك يشء موجود دائًما موجود  اكن هناك يشء نإ .إىل األبد  ا بذاتهقائمً 

ال يم�ن احلصول ىلع يشء من ال يشء. ىلع العكس من    هألنيم�ن أن ي�ون موجود اآلن،  يشء    فال ،  اإلطالق
ا  دائمً فهو موجود موجود  ما هوو .ا دائمً يشء ما  هناكاكن  هأن يف حد ذاته ىلع يُدل فهذايشء اآلن، تواجد ذلك، إذا 

  صفة �   رسمديتهاهللا اليح. ذلا فإن  أي ، ذاته  الوجود منقدرة ىلع  اذلي دليه ال  الشخص   ذاته. هذا هو ذاته ومن  يف
من األزل  ذاته وجود يف للقوة ال دليه   َمن بواسطة ون�لوقنحن  ف:  تسبيحوال العبادةىلع  نفوسنا  ثأخرى �ب أن حت 

 . كهذا �ىل األبد. ختيل عظمة اكئن  و

  ختالفهاا إىل  إىل طهارته فحسب، بل أيًض   ال �ش�  قداستهف  اهللا عنا.  م�ِّ ، ر�ما أ�رث من أي يشء آخر، تُ رسمديتهإن  
يف نهاية حياة   .ةزمنيَّ  ا �لوقات، بطبيعته أننا  هو  �ن البرش بيننا  املشرتك  يشءالا. �تلف عنَّ  بمع� أنه، سموه أو 

اسمه وتوار�خ والدته ووفاته. �ن نعيش ىلع هذه   ا عليه منقوش دفن، يتم وضع عالمة ىلع قربه الشخص، عندما يُ 
ق  ليس فقط فيما يتعلَّ  غ� �دود هو ف . هللاال توجد مثل هذه اتلوار�خ األرض ب� هذين اتلار��: امليالد واملوت. 

  ة ترتبط رسمديَّ إىل األبد.  زلمن األ موجود  اهللا. إنه لم يتواجد فيه لم ي�ن هناك وقتبالزمان.  باملاكن بل أيًضا 
عن   عمليًّا اغئب " ة الوجود ذاتيَّ مصطلح "فإن  ،. ومع ذلك)seitya(ة وجوده  ذاتيَّ  أي وجوده اذلايت،ب وثيًقا ا رتباطً ااهللا 

 ". اذلاتمن وجود الأو كيان ال " هوبذاتيَّة الوجود املقصود إن  مفردات املسييح العادي. 

أسباب   " امسيحيًّ  لست أنا ملاذاكتابه " ، يف)Bertrand Russell( اعلم الر�اضيات والفيلسوف برتراند راسلأوضح 
كتابات الكون. ثم قرأ  وجود  ا بأنه �ب أن ي�ون هناك � لرشح  ، اكن راسل مقتنعً ةراهق املسن  حىت  ف إيمانه.    عدم 

  سبب   تُرجع  اهللا، واليتة لوجود  ة اتلقليديَّ ، اذلي اعرتض ىلع احلجة الكونيَّ )John Stuart Mill(   جون ستيوارت ميل
  نتيجة ن لك أ ينص ىلعة، اذلي هذا املنطق ىلع قانون السببيَّ يعتمد . العلَّة األو� ايلاآلن  ةاملوجود  وجود األشياء
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لك يشء، �ب أن ي�ون هناك علَّة سابقة لاكن  ند ميل أنه إ. أ�َّ ةسابق سبب سابق أو علَّة ا �ب أن ي�ون هل
�لوق مثل أي شخص آخر.    إذن ، فهوعلَّة سابقة. ول�ن إذا اكن هللا هل علَّة سابقةنفسه �ب أن ي�ون  فإن اهللا

راسل ىلع هذا   أبىق. � خاطئةة لوجود اهللا ر أن احلجة الالكسيكيَّ هذا يف أواخر سن املراهقة، قرَّ راسل عندما قرأ 
 ة. �ف خاطئ لقانون السببيَّ � ىلع تعر بُ  قد رأيه حىت وفاته، وفشل يف إدراك أن رأيال

، فانلتائج. سبب، وليس أن لك يشء �ب أن ي�ون هل  سبب  ا �ب أن ي�ون هل نتيجةة أن لك قانون السببيَّ م علِّ يُ 
، ة زمنيَّ — نتيجة أن نفرتض أن لك يشء هو  ب. ومع ذلك، ال �نفسها خارج  يشء عن  ناجتةحب�م تعر�فها، 

اذلي   الكيان األز�ال يوجد يشء غ� عقال� حول فكرة الوجود اذلايت، ف. ا غ�ه ىلع ةعتمد ، وممرشوطة، ة�دود 
توما األ�و��)    أوضحا ول�ن (كما  منطقيًّ   ا . يف الواقع، مثل هذا املفهوم ليس فقط مكنً داخل نفسهدليه قوة الوجود  

يف ماكن ما، بطر�قة ما، أن ي�ون دليه قوة الوجود، ألنه بدون    ،يشء ما ل   فالبد  ،يشءأي    ليك يُوجدا.  منطقيًّ   ا رضور�ًّ 
باتلأ�يد  قوة الوجود يف ذاته، وال يعتمد ىلع أي يشء خارج نفسه،    إن َمن هل  قوة الوجود، ال يشء يم�ن أن ي�ون.

َْدِء َخلََق اُهللا  ر اجلملة األو� من العهد القديم: "ا. نتذكَّ  اهللا عنَّ م�ِّ . هذا ما يُ �شلك رسمدي قوة الوجود  هل يِف ابلْ
رَْض"

َ
َماَواِت َواأل يف — يقةاهللا، هو �لوق. لك يشء يف اخلل باستثناء). لك يشء يف الكون، ١ :١ ت�و�ن( السَّ

هذا اجلانب  تماًما  يتجاوز  .ة لرسمديَّ ا صفة متلك ي �ىل األبد و  زل. اهللا وحده هو من األزمنيَّةهل بداية  — الكون
  تسبيحه ل دلفع نفوسنا ا اكفيً ي�ون وحده �ب أن  حبيث يف هذا العالم نتخيَّلهاملهيب من طبيعة اهللا أي يشء 

ال نفكر يف هذه األمور يف كث� من األحيان بما فيه الكفاية.    إننا .  �ذاتهو   ذاتهوحده دليه قوة الوجود يف    فاهللا.  بادتهوع 
 عبادته.  نندفع �ويجب أن فالقوة للك يشء آخر موجود، بما يف ذلك أنفسنا،   وهو مصدر، أز�إذا فكرنا يف اكئن 

 

انفورد  ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة س
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك  

 .)The Holiness of God( "قداسة اهللا" 

 

 .  يلجون� موقعتم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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