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 مشكلت االلوهيت : المحاضرة الرابعت 
ولكن هل ٌتفك هذا مع . المدٌس أوغسطٌن إلى أن هللا هو األزلً الخالك لكل ماهو موجود ٌذهب •

علً الفور نجد أوغسطٌن . الفلسفة الٌونانٌة من حٌث أنها تذهب إلى المول بمدم المادة االولً 
ٌنتصر للمسٌحٌة وٌذهب الً المول بالخلك من عدم ، وبالتالً ال ٌتجاوز مولفه هذا عن كونه دفاعاً 

 .  عن المسٌحٌة 
وتمشٌاً مع الخلك من العدم ، نجد أن هللا ٌتمتع بمدره مطلمة ال تحدها حدود ، وعلً ذلن حٌنما •

نتحدث عن صدور العالم عن هللا ، ال نستطٌع المول بأنه صدر صدوراً ضرورٌاً ، ألن ذلن ال ٌتفك 
 .وهنا ٌذهب أوغسطٌن إلى المول بأن صدور العالم لٌس ضرورٌاً .ولدرته المطلمة 

وبهذا نجد أن العالم لٌس . ٌتفك أوغسطٌن وافالطون معاً فً حمٌمه أن التغٌر ٌعنً عدم الكمال •
وبهذا نجد أن العالم لٌس الحمٌمة الكاملة وٌرجع ذلن إلى . الحمٌمة الكاملة وٌرجع ذلن إلى الكمال 

ما ٌسٌطر علٌه من تغٌر ، حٌث أن التغٌٌر ٌعنً الفساد وعدم الكمال ، وذلن ٌعنً أن الحمٌمة 
الكاملة لدٌها تعنً الثبات وعدم التغٌر وهذا االتفاق بٌن أوغسطٌن والفلسفة الٌونانٌة ال ٌعنً أن له 

 .مولفاً خاصاً ولكنه ال ٌخرج عن كونه متمشٌاً مع مولفه إال وهو الدفاع عن المسٌحٌة 
.  هنان اختالف أساسً فً تصور هللا وعناٌته بالنسبة ألوغسطٌن عن تصور الفلسفة الٌونانٌة •

اإلله لدي الفلسفة الٌونانٌة وال سٌما أرسطو ال ٌهتم بالعالم وال ٌعتنً به ، الن ذلن ال ٌتفك وكماله 
ٌختلف ذلن التصور تماماً مع أوغسطٌن ، من حٌث أن هللا لدٌه خلك العالم من العدم بحرٌة مطلمة ، 

 . انعدام العناٌة اإللهٌة لدي أوغسطٌن ، تعنً هالن العالم . وٌعتنً بالعالم والموجودات 
ٌرجع البعض النجاح الذي حظٌت به المسٌحٌة خالفاً للفلسفة الٌونانٌة وال سٌما الفلسفة •

ذلن ألن العناٌة . االفالطونٌة والروالٌة راجع إلى االختالف األساسً بٌنهما فً فكرة العناٌة االلهٌة 
 .  اإللهٌة لدي االفالطونٌة والروالٌة غٌر موجودة ، وأن وجودها لدي المسٌحٌة أدي إلى انتشارها 

 


