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 ؟ )ihiloNx E(  "اخللق من العدم"  يع� ماذا 
 بقلم أر. يس. سربول 

اخللق. وقد  عقيدة  العالم العلما� � وسطإليمان املسييح األ�رث ثباتًا يف ا ت العقيدةحىت عرص اتلنو�ر، اكن
خت ليس فقط عن طر�ق  واملنطق،  وا عن طر�ق العقل  ول�ن أيًض   اإلعالن ليس فقط عن طر�ق  هذه العقيدة    ترسَّ

فكرة   يشء يأيت من العدمالوسطى، اكنت فكرة  عصورفالسفة ال ل  بالنسبةا عن طر�ق العلم. ادلين ول�ن أيًض 
أو �ب  اذلايت  الوجود القدرة ىلع  يجب أن ي�ون هلف، ما ة. إذا اكن هناك يشء وغ� منطقيَّ  ،ةوغ� علميَّ  ،سخيفة

هذه انلقطة   .يشء ىلع اإلطالقأن يوجد . خالف ذلك، ال يم�ن الوجود اذلايت ء دليه القدرة ىلع أن يأيت من يش
يقيننا  إضعاف  اخللق. إذا استطاعوا  عقيدة  زوا اهتمامهم ىلع  � يف القرون األخ�ة ر�َّ مهمة ألن امللحدين والعلمانيِّ 

ص تخلَّ تصت من عقيدة اخللق، ختلَّ  ن. ألنك إة لوجود اهللايمكنهم إضعاف أي حجَّ فبأننا نعيش يف اعلم �لوق، 
 من اخلالق. 

ر هذا املفهوم بدقة هو  . والاكتب اذلي طوَّ )nihilo ex( لق من العدماخل  ة � ة الالكسيكيَّ املسيحيَّ  اخللق عقيدةإن 
  ُمسبًَقا منذ األزل . لم يأخذ اهللا مادة موجودة العدمبالكون إىل الوجود من  نطق قال إن اهللا قد حيث أوغسطينوس. 

 . من البرشالفنان� عمل   ال �شبه فعمل اهللا يف اخللقالعالم احلايل.  تلصبحاعد ت�و�نها أاعد �شكيلها أو أ و

 ولكنه أخرج يعتقد ماي�ل أ�لو، اذلي �ت تماثيل رائعة من احلجر.  انظر إىل
ً

ماي�ل أ�لو أنه لم �لق تمثاال
  عمل دون بنفسها ت�ون قد خلقت اتلمثال من سجنه احلجري. ال يم�ن تصور أن تماثيله يم�ن أن ة  شخصيَّ 

ة ماي�ل أ�لو يف قدرته الفر�دة ىلع إاعدة �شكيل كتلة من احلجر إىل تمثال رائع.  انلحات ابلارع. اكنت عبقر�َّ 
ابليضاء لوحاته بن يبدأ أملا� رامربانت ام األ. و�املثل، اكن يلع الرسَّ اخلامول�ن اكن عليه أن يبدأ ببعض املواد 

فه. �ن نطلق ىلع هذا مصطلح  حتت ترصُّ وبالفعل املواد املوجودة دليه بيف العمل  بدايعقه اإللوان. و�ن تألُّ واأل
. اهللا وحده هو القادر ىلع فعل  العدماإلبداع، ول�ن ال أحد يف هذا العالم دليه القوة أو القدرة ىلع خلق يشء من  

 ذلك. 

هللا مثل هذا اليشء؟  ا أن يفعل د ىلع عقيدة اخللق من العدم، ي�ون السؤال الواضح هو، كيف يم�نعندما نؤ�ِّ 
عة. ول�ن يف عمل اخللق، لم  قبَّ المن  ا أرنبً  ُ�رجالساحر اذلي هو اهللا  أنمثل السحر، حيث  ي�اد ي�ون األمر
. أو علَّة  سبب  نتيجةلك  ة. �ب أن ي�ون لعات، وال حىت عصا سحر�َّ ال قبَّ وال أرانب،  ودعة،  ا ت�ن هناك مرايا خ

ق . العللهناك أنواع �تلفة من   توضييح مثالب مستعينًا ، العللمن  ة أنواعأرسطو، ىلع سبيل املثال، ب� عدَّ فرَّ
  الوسيليَّة  تهعلَّ وكتلة احلجر؛  � ،يشءال ا يأيت منه اليت )،material( املاديَّة تهعلَّ : مثالع �َّات تلنصل
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)instrumental(  ق انلتيجة،الوسيلة اليت بها  ، أي ات  األدوات اليت �ستخدمها انلحَّ أي  ،  � املطرقة واإلزميل  تتحقَّ
اتلخطيطي  الرسم  � تيجة،انل �شابهها الفكرة اليت �ب أي  ،)formal( الصور�َّة تهعلَّ و؛ تلحقيق انلتيجة 

هو جتميل مب�  ُصنع من أجله اتلمثال، الغرض اذلي أي  )،final( الغائيَّة تهعلَّ و؛ اتلمثال أثناء �شكيلستخدم المُ 
قكما سبب آخر. أي أو ما، ق غرض يقحت مع� باتلمثال، و  الاكفيةو) efficient( الفاعلةالعلل أرسطو ب�  فرَّ

)sufficient(:  إىل    بانلتيجة   لإلتيانالقوة الالزمة    �   العلَّة الاكفية اتلمثال؛ وات، اذلي �ُشلكِّ انلحَّ   �  العلَّة الفاعلة
  الوجود.   ح�ِّ 

العلَّة  ت . اكنعلَّة صور�َّة، وعلَّة اغئيَّة، وعلَّة فاعلة، وعلَّة اكفيةهناك  ت. اكنعلَّة وسيليَّةأو لم ي�ن للخلق مادة 
  قصده.   حبسب، ول�ن  ذللك  حتياجاو لكونه يف  أفكرة اهللا وخطته خللق العالم، ليس لوجود رضورة ما    �الصور�َّة  

العلَّة   نتاخللق. اك عمل عن طر�ق من ابلداية بتنفيذها  اهللا بادر اليت  طةاخل  أياهللا،  قصد � العلَّة الغائيَّة تاكن
ألنه   العلَّة الفاعلة والعلَّة الاكفيةإىل تمجيده). اكن اهللا هو أيًضا ي �د اهللا املطلق وخ�نا (اليت يُؤدِّ  الغائيَّة �

 . إ�اد يشء من العدموحده اكن دليه القدرة ىلع 

اهللا   نطقاإلل�.  باألمر أو اإللزامذلك  أوغسطينوس  ب�لمته. داع  ؟اخللق من العدمعمل اهللا  أ�زبأي وسيلة 
إىل  ذ ب�ل يشء يظهر و�أيت � و —بمع� "�ب أن ي�ون هناك"— )١٤، ٦ ،٣ :١ و�ن(ت�"يِلَُ�ْن"  مة:�لب
القول؛  يل�ن  : "امللككثً�ا ما قال    ،)Siam of King the and Anna("  سيام  وملك  آنا "وجود. يف الفيلم السينمايئ  ال

. يف اخللق، لم ي�ن هناك كتلة من احلجر أو كتلة من املادة  م�ن إلغاؤه طوري ال ي هذا أمر إمربا  ويل�ن الفعل". 
حتدث ببساطة عن طر�ق   األشياءمة، ول�ن اكن هناك فقط أمر اهللا، اذلي وحده هل القدرة ىلع جعل نظَّ غ� المُ 

 انلطق باألمر. اكنت قوة لكمته � اليت خلقت. 

. نرى هذا األمر يظهر إىل حد  بأمر منهحتدث    األشياءهللا أن �عل  ا  يقدر الة،  ة الفعَّ و�رادته السياديَّ   و��لمة قدرته
  )، ٣٩ :٤  سمرق ِابَْ�ْم!" (. قال �سوع: "اْسُكْت! بأمر من �سوع  وتوقف نوء الر�اح العظيم اجلليلما عندما هدأ حبر  

 
ً

ورصخوا خبوف من  . ينقص  من أن فصار هدوء عظيم وسكنت الر�ح. ونتيجة ذللك، ازداد خوف اتلالميذ بدال
ومهيبة دلرجة   ،ومقدسة ،ليا دليه سلطة عُ يلتقوا �شخص أبًدا ). فهم لم ٤١: ٤ "َمْن ُهَو هَذا؟" (مرقس :قائل��سوع 

 أن الر�اح وابلحر يُطيعانه.

لعازر، كما يصفه الكتاب    موته بأر�عة أيام، اكنقام لعازر من ب� األموات. بعد  أكما أظهر �سوع هذه القوة عندما  
" ("املقدس   ننَْتَ

َ
د  .  )٣٩  :١١  يوحنا قَْد أ ل. عند  بدأ تتحلَّ   جسدهبالفعل، وأن    قد مات هذا الوصف حقيقة أن لعازر  يؤ�ِّ

ناًء ىلع  ب ).٤٣ :١١ (يوحنا َعاَزُر، َهلُمَّ َخارًِجا!" لِ "  قائًال: قامة لعازر من ب� األموات، وقف �سوع خارج القرب ورصخإ
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دلمسيح املت ل األمر اللفظي ، و�دأ  ة ادلمو�َّةوعياأل عرب، بدأ قلب لعازر ىلع الفور يف انلبض وضخ ادلم جسِّ
 ا.حيًّ   و�دأت موجات ادلماغ، واستيقظ لعازر وخرج من القرب رجًال  ق،األ�سج� يف اتلدفُّ 

  (رومية واحلياة من املوت    العدما من  د اهللا، اذلي وحده �ستطيع أن �رج شيئً ث بولس عن تفرُّ يف رسالة رومية، حتدَّ 
من املوت الرويح وتنقلنا من ملكوت الظلمة إىل   تُقيمنا � اليت للكمة اهللا قوة النشطة ال�ربنا بولس أن  ).١٧ :٤

.  )١١: ٥٥شعياء إد لكنيسته أن لكمته لن تعود إيله فارغة ألنها حتتوي ىلع قوته (اهللا أن يؤ�ِّ �ستطيع ملكوت انلور. 
 بمجرد أمر نطق به.   الكون الشاسع بأ�مله من العدم حرتام أن خالقنا شلكَّ ا �ن نقف يف مهابة و

م  ا  سبقً مادة مُ   عدم وجود ىلع الرغم من    . العدمق من مفهوم اخللق من  ة العميقة تتدفَّ لفلسفيَّ بعض األسئلة ا منها نظَّ
أنه لم ي�ن هناك   عقيدة اخللق من العدم ع� تيشء ىلع اإلطالق.  أنه لم يوجدكما لو  األمر  ليس ف اهللا الكون،

م من الكتاب  اهللا نفسه وواقعه الرويح موجود. نتعلَّ هناك دائًما  ، ول�ن من الواضح أنه اكن مادي أو ملموس واقع 
فلسفة  اخللط ب� اخلالق واملخلوق هو الوقوع يف إن  .الكون أو أي جزء منه واهللا نفسهأال �لط أبًدا ب� املقدس 

، بولس اخلالق. ومع ذلك �سمع من الرسولاليت تليغ اتلمي� الواضح ب� املخلوق وو، )pantheismوحدة الوجود (
ُك َونُوَجُد" (أعمال أ� " عن الشعراء ايلونانيِّ  نقًال  ْيَا َوَ�تََحرَّ

َ
�ن نعتمد بالاكمل  نُوَجدليك ف ).٢٨ :١٧ الرسل�َّنَا بِِه �

اخللق األص� ول�ن    عمل. �ن نعتمد عليه ليس فقط يف  ه�فظ وجود هو  ،  اهللا  . فاذلي �لقهافظةىلع قوة اهللا احل 
 .أيضا للوجود من حلظة إىل أخرى. ال توجد حياة بمعزل عنه

�طر�قة ما  واهللا،  وجود ا إذا اكنت أشياء الكون � امتداد لعندما نقول إن وجودنا هو باهللا، فإننا نطرح السؤال عمَّ 
غ� املحدود  . من الصعب أن نفهم كيف يم�ن هللا،  وحدة الوجود من فلسفة    ى خرأجزء منه. وهذا يؤدي إىل أشاكل  

وجودنا ب ندين�ن �شلك ما، . وجودهتماًما عن �تلف ل لك يشء ومع ذلك �سمح بوجود يشء ، أن يتخلَّ يف وجوده
نا لوجوده هو، ول�ن هذا ال 

ِّ
�ب أن ، وال لقالوجود اذلايت والوجود باخل ب�  فرقبأي شلك من األشاكل. هناك  يؤهل

 نا ا ىلع قوة فينا ولكنعتمادً ا. �ن ال نتواجد الال �دود تنبع من  ظايا آهلة صغ�ة أو شأبًد�َا كأننا نفكر يف أنفسنا 
يشء ال يم�ن    يف اخللقحتت تأث� قوته    و�وننا نُوجدلسنا اهللا،    �ن وجودنا.  من أجل  اهللا    وجود   لك ثانية ىلعيف    لكنتَّ 

ا و�سبقنا، فمن  : ما لم ت�ن قوة الوجود تلك أعظم منَّ ىلع يق� من اآليت . يمكننا أن ن�ون ه فرسِّ أن يُ  ألحدٍ 
 .ي�ونن أاملستحيل ألي يشء 

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( س لإلصالحة الكتاب املقدَّ فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكيَّ يف مدينة سانفورد بوالية )Reformation 
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Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 

 

 . يلجون� وقعتم �رش هذه املقالة يف األصل يف م
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