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مدخم 

 
واالنتاج،  القرن السابع عشر، ىو القرن الذىبي، في تاريخ المارونية، من حيث الخصب،

واالشعاع، في مجاالت الفكر، والمغات، والفمسفة، والالىوت، والروحانية، والقداسة، وكان 
البطريرك إسطفان الدوييي، خالصة المارونية، التي تأسست عمى صخرة اإليمان، فكان معمًما، 

وقد . الفقر والظمموكاىًنا وأسقًفا، وأخيًرا بطريرًكا يذود عن أمتو بالمسان والقمم، متحدًيا الجيل و
والتأليف فضاًل عن األعمال الرسولية والرعوية، فترك انصرف طوال حياتو، إلى التنقيب والتعميم 

من اآلثار العممية، ما تعجز عنو مؤسسة بكامميا، فأغنى المكتبة العربية، بمؤلفاتو المتنوعة، 
ين، وقد استحق لتواريخو حتى عد بصواب من أعمم بطاركتنا المبرزين، وأشير مؤرخينا المعروف

الجميمة، أن يدعى أبا التاريخ الماروني والمبناني مًعا، وقد وصفو أيًضا أحد معاصريو الحمبيين، 
. الغة مواعظو، وتدفق كالمو الروحي، بالفيمسوف الروحاني، فم الذىبفي أحد كتبو، لب

 
واستعراض مؤلفاتو، أما  ولقد سعى الكثيرون، إلى كتابة سيرة حياة البطريرك إسطفان الدوييي،

في  أبدعالذي " منارة األقداس"أطروحتي ىذه، فتحاول إبراز األبعاد الفمسفية، لفكر الدوييي في 
. فكان بيذا، حتى اليوم رائًدا محمًقا...  -اإلنسان  –الكون  –اهلل  –درسو 
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مقدمت 

ومنيم من يولد، فنشعر . من الناس، من يولد ويعيش، إلى أن يمفو الكفن، وكأن أحًدا لم يولد
فإذا . بوجوده، من غير أن يترك أثًرا، ومنيم من يولد، ليمأل كف األرض، فتغص ىذه بو وتضج

ىو ابن األرض كميا، وأحد كبار آبائيا، ومن ىؤالء من ال يرضى بالتراب، فيجعل نعميو في 
فتحار، وتمجد ربك األرض، ورأسو في ىذا الكون الالمتناىي، في السماء، فيرتبط بين االثنين، 

األرض والسماء، ىكذا كان اإلنسان البطريرك : ناتعطية، التي تشترك في صوغيا االثنليذه ال
اتقد اإليمان في نفسو، حتى رقي المراتب الدينية، ال حًبا بيا، وال بعظمتيا . إسطفانوس الدوييي

يرًكا مارونًيا، كاألساقفة األرضية، بل تابع استجابة لذاك النداء األسمى، فأصبح أسقًفا، ثم بطر
. والبطاركة الباقين، إذ سبقيم بمجاالت كثيرة

 
وراء كل ىذا و. عاش القداسة، وعجائبو حًيا وميًتا تشيد لووعن طريق النسك والصالة والرسالة 

: أىم مؤلفاتو. حقق الرسالة، وبالعمل الدؤوب جمع العمم، فكان رأس اإلدارة والتأليف
 
سيرة حياة  -4. البراءات البابوية -3. سمسمة بطاركة الطائفة المارونية -2. تاريخ األزمنة -1

كتاب  -7. منارة األقداس -6. تاريخ الطائفة المارونية -5. تالمذة المدرسة المارونية في روما
. النوافير -10. رتبة لبس اإلسكيم الرىباني -9. كتاب تصحيح التكريسات -8. الشرطونية

. كتاب في األلحان السريانية -13. كتاب الجنازات -12. والرتب الكنسيةكتاب التبريكات  -11
أما مرجعنا الرئيسي في . كتاب المواعظ -16. المحاورة الالىوتية -15. مقاالت عقائدية -14

. منارة األقداسىذا البحث، فيو كتاب 
 

فقد جاءت الثمار  كبير، كان لممدرسة المارونية فضل. "إن مدرسة روما، كانت لو المعين األكبر
الذي كان أول من سعى لتجديد المحاورات الفمسفية، التي أعطتيا عمى يد البطريرك الدوييي، 

". المدارس المارونيةالفمسفية، التي انقطعت لمدة من الزمن، من 
 

ولم تكن سعة عممو، مبعثًا لحب المجد، بل تقرب بو إلى الناس جميعيم، وصار في حقول 
يخ، مرجع البحاثة الصادقين، ررجيا، والوعظ، والتبشير، وكذا في األدب والتاالالىوت، والميتو

. الساعدين وراء الحقيقة
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بذاتو،  أرسطون منطق مار توما األكويني، الذي ىو منطق إ"تأثر الدوييي بتوما األكويني،  لقد
، في معالجة أصبح الطريقة المتبعة، في معالجة أي موضوع عند الدوييي، والقاعدة التي اتخذىا

". منارة األقداسموضوع 
 

مار توما، ىو معالجتو المنطقية لكل األمور، ىذا المنطق المشعل، وما برىن لنا تأثره بمدرسة 
ولقد حاول الدوييي، ربط الفمسفة بالالىوت، . الذي يدل عمى الحقيقة بالبرىان، وليس بالعاطفة

البطريرك العظيم، من غيرة وعمم وسنرى ىذا من خالل عممو، لندرك بعض ما أدركو ىذا 
أما في . في الفصل الثاني، نبرىن كيف استدل الدوييي عمى اهلل، من خالل العقل. وقداسة

أما في الفصل الثالث، فسنتطرق . الفصل الثالث، فسنتطرق لمعالقة بين اهلل، من خالل العقل
وفي الفصل الرابع، نعالج . ة مًعالمعالقة بين اهلل، والكون، واإلنسان، فاهلل ىنا ىو الخالق والعل

. آراء الدوييي الفمسفية، والالىوتية، من خالل التاريخ، والميتورجيا، والعمل
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انفصم األول 

هللا 

 
كيف وجد ىذا الكون لو لم يكن ىناك موجد؟ وكيف عمق عمى كل ما في ىذا الكون الشاسع، 

فمن الناس من  .نسانوجد لإلكل شيء . وقد تسمر كل جرم، لو لم يكن ىناك ميندس الروح
. آمنوا وارتاحوا، ومنيم من التيب اإللحاد في ذىنو

 
الصغيرة، التي تترك مفتوحة، أمام االحتماالت، وأمام قضية اهلل ووجوده، ليست من القضايا 

النفي واإلثبات، إنيا قضية كبيرة جًدا، واألدلة عمى إثبات وجود اهلل يجب أن تكون كبيرة، 
ولكن قبل التطرق إى . ىذا ما دفع البطريرك الدوييي، إلى أن يثبت ىذه القضيةوضخمة جًدا، 

. وجود اهلل، يقتضي التعريف بو
 

درج الفالسفة عمى تعريف اهلل، بواجب الوجود، فمن يكون واجب الوجود ىذا؟ كان مدار بحث 
ائن من ىو الك" :وتساءل" بحث الفيمسوف عن عمة وجود الكينونة"عند الفالسفة، كأفالطون مثاًل 

من ىو اهلل؟ ما طبيعتو؟ : مدار البحث ىذا، عند الالىوتيين، فكان في ىذه األسئمة أما". األزلي
كيف يتكون؟ 

 
لكن البطريرك الدوييي، خرج عن ىذين المدارين من األسئمة، إذ جمع بين النظرة الالىوتية، 

ن بالنسبة إليو، التعرف إلى اهلل، ليس واألخرى الفمسفية، رابًطا بين الجدل العقمي والالىوتي، فكا
. فقط باالىتداء إليو، من خالل العقل، بل بالتعرف الوجداني

 
تعريف اهلل  -أ
 

ىذا اإللو يكون روًحا . "مبتعد كل البعد عن التركيب. اهلل بالنسبة لمدوييي، روح محض بسيط
فاهلل إًذا ىو العاقل والعارف والشامل ". بسيًطا وأزلًيا وعالًيا وقدوًسا، ورحوًما وينبوع جميع الخيرات

. غير المحدود، البسيط واألزلي، فيو ال يتركب من جوىر وعرض وال يتأّلف من مادة وصورة
. وليس جنًسا أو نوًعا

 
يقول أفالطون . لم تغب عن البطريرك الدوييي، نظرة الفالسفة إلى اهلل، بل ىي قريبة من نظرتو

عمى أنو الروح السامية، الفطنة، يظير اهلل " ال يتغير وىو أيًضا روح انو أزلي، اهلل الدائم أبًدا،"
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اقتبس الفالسفة معرفة "ونستدل أيًضا عمى ىذا، بقول الدوييي  الفائقة، الصانع الماىر والقدير،
اهلل، وتحققوا انو عقل واحد بسيط أزلي، غير متحول، بعيد عن الحس، ناج من كل عرض، بدء 

". يدركو العقل، وال يصفو لسان، يستحق السجود والكرامة، من كافة الطبائعاألشياء بأسرىا، ال 
 

وكذلك أفالطون المعظم في : "ما رأيناه عند أفالطون، عن واجب الوجود، يؤكده الدوييي إذ قال
أعني واجب الوجود، الذي ال : الفالسفة، عندما سئل من ىو خالق الروح، وما اسمو، أجاب قائالً 

اية، فأنو في الزمان كل شيء يتغير، واهلل يغير األزمنة، وىو ال يتغير، إذ أنو يعم بدء لو وال نو
". الكل، والكل بو، والكل حاضر أمام وجيو، ماضًيا كان أو مزمًعا

 
اهلل عند . لقد وجدنا في حديث الدوييي عن اهلل، تقارًبا مع الفالسفة، وكان أبرزىم أفالطون

وعند ". لكل شيءع األول، والسبب الالزم، الكمال والغاية السامية الداف"الدوييي، ىو عمة الوجود 
". كم الكونالممتاز المعقول، والقادر الذي يحإنو أب، وعمة كل ما ىو موجود، السبب : "أفالطون

 
: اسم اهلل -ب
 

يقول الدوييي، ان هلل عدة أسماء، نرى بعضيا في الكتب المقدسة، وبعضيا اآلخر، أسماء 
يسمى اهلل في الكتب المقدسة، بأسماء مختمفة، بعضيا، يمحظ فيو إبداعو لمبرايا، "سفة يطمقيا الفال

الطون، فقد آثر تسميتو بالكائن، وبعضيا، مراحمو وكرمو عمييا، والبعض، أسماء أخرى، أما أف
وألجل ذلك، عندما اصطفى موسى، وكممو، ليخرج الشعب من عبودية ... عني صاحب الوجودأ

 أنا عنيأنا ىو الكائن، أ: فكان جوابو لو ذلك، يا سيدي من أنت؟ وما ىو اسمك؟مصر، قال لو 
إن الدوييي يؤّيد نظرية أفالطون، وكذلك ما جاء في الكتب المقدسة، ". صاحب الوجود ولم أزل

. ويقول بأن اهلل ىو الكائن، أي الذي كان، والموجود، أي الذي ىو، واآلتي، أي الذي لم يزل
 

ففي الكتاب المقدس كانت تسميتو . ك الدوييي في تسميتو هلل لم يبتعد عن الفالسفةوحتى البطرير
يفيم الفالسفة بشكل عام اهلل ويصورونو عمى أنو الكائن السامي المطمق بمنتيى "بالكائن وكذلك 

". االستقاللية، مصدر كل الخير، كائن حي وفعال
 
: طبيعة اهلل -ج
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إبراز الترابط بين الفمسفة والالىوت، يرى الطبيعة اإلليية، من يحاول البطريرك إسطفان الدوييي، 
. خالل الكتب المقدسة ويؤكد لنا ىذه الطبيعة، مستنًدا إلى البراىين الفمسفية

 
. ىو اهلل المعروفإلًيا واحًدا، اهلل، ىو الذي يحوي اآلب واالبن والروح القدس، كميا مًعا، تمثل 

وىذه بذاتيا، تمثل طبيعة اهلل، " إن اهلل ذو ثالثة أقانيم"ثة أقانيم فالجوىر اإلليي، يتضمن إًذا ثال
وىي متساوية بالطبع والصورة، وليا نفس الفعل، وتممك العقل والقدرة عمى إيجاد اإلنسان، أي 

ذوي عقل ... متساوين بالطبع والصورة، ليكون اإلنسان عمى شبييم وصورتيم. "قدرة الخمق
وذوي إرادة واحدة وسمطان واحد، لئال يعرف الخمف بينيم، ... نسانوحياة، ليفيضوىما عمى اإل

موعيا وحدة اهلل، أي اهلل الواحد، واألقانيم من حيث فطبيعة ىذه األقانيم، تمثل بمج" وتبطل الخمقة
جاء الوحي . فاآلب واالبن والروح، ىم كائن سماوي واحد اهلل،العدد ثالثة، ال تنقسم في جوىر 

وجند الفمسفة والمنطق البشري . حقيقة، واستفاض في إبرازىا عمم الالىوتالمسيحي بيذه ال
. إليضاحيا

 
قد أكد لنا الدوييي ىذه الحقيقة، فاستند إلى أرسطو والعمماء، دعًما لنظرتو الالىوتية، في طبيعة 

ال  إن األشياء كميا محصورة في ثالثة: ليس كاماًل إال الثالوث، وقال العمماء: قال أرسطو"اهلل 
". رابع
 

من كل ىذا، نستنتج أن اهلل ىو الثالوث، ىو اإللو غير المولود، وىو العمة التي تبدأ بيا الحياة، 
فيو الخالق، والضابط المحيي، والمقدس، وىو غير المدرك، وغير الموصوف، والثابت غير 

. أما صفاتو فعديدة. المتحول
 
: صفات اهلل -د
 
كمال اهلل  -1
 

عن ذكرىا كاممة، وذلك لضعف طبيعتنا البشرية، التي بيا ال نستطيع نحن  إن هلل صفات نعجز
فيو ذخيرة . البشر، إدراكو، من ىذه الصفات، أنو كامل، عادل، محب، كريم قادر، حكيم وحر

". قد رأينا أن الصفات الفاضمة، ال تكون منقطعة عنو... "الحكمة، والقدرة، وعنصر الحياة
. فاآلب يتحكم بالوجود والبشرية، ألنو الكمال. صول إلى الكمالوبواسطة اآلب، نستطيع الو

بالنسبة لمدوييي، يعتقد اإلنسان، انو . وميما حاول اإلنسان، الوصول لمكمال، فانو يظل عاجًزا
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يصل لدرجة الكمال، لكن ذلك غير صحيح، ألن ما يقدمو  أنبتقدمتو القرابين لمرب، يمكنو 
 يمكنيا أن تمنعيم من الفساد، غير ثابتة في الحياة، وال الناس من ذبائح، مركب من مادة

وكل كمال موجود  اهلل فيو الكمال، أما. قرابين كانت، عبر العيود، رمًزا لتقريب الناس من اهلللاف
". فيجب أن نعتقد أن فيو مجموع اإلحسان والكمال، وننفي عنو الحاجة والنقصان وأما اهلل". فيو
 

نراه . وبما أنو غير كامل، فانو يدرك أن ىناك ما ينقصو، ىو الكمالإن اإلنسان غير كامل، 
يصبو إليو، ويطمح دائًما لموصول إليو، لكن ذلك يكون دائًما دون جدوى، بدون مساعدة اهلل، 
ألن اإلنسان مركب، وميما حاول الوصول، فانو ال يستطيع وحده، ألن اهلل فقط ىو الكامل 

سان في عطش دائم إلى األفضل، وبالتالي إلى الكمال، األمر الذي يحيا اإلن"والمتحكم بالوجود 
وبما أن اهلل كامل، فيو يممك القدرة ". يحتم وجود قدرة كاممة، تيبو ىذا العطش، وتعطيو االكتفاء

عمى خمق الكمال ويتبين ذلك في الكون وتكوينو، وطريقة خمقو من المادة، كالتراب واألفالك 
. اإلنسان، الذي يجسد أكمل ما خمق اهلل وكونوالطبيعة، وصواًل إلى 

 
إن اهلل يتمتع بالكثير من الصفات، فميما قمنا ال يسعنا أن نذكر إال القميل من صفاتو، وقد رأينا 
أن اهلل يتمتع بالكمال، من يممك الكمال، يممك كل شيء، وكل الصفات، من يممك الكمال، فيو 

. هللالكمال، يساوي المطمق، يساوي ا... مطمق
 
تو مقدرة اهلل وحك -2
 

عند التكمم عمى القدرة اإلليية، عند الدوييي، يجب في الوقت نفسو، أن نتكمم عمى الحكمة، 
. فالقدرة والحكمة، كمتاىما مكممتان واحدتيما األخرى. ألنيما، عنده، متالزمتان مترابطتان

 
: قدرة اهلل –أ 
 

من خالل الفمسفة، ومن خالل : ل أمرينمن خال ،نرى عند الدوييي، ان القدرة تظير لنا
... الالىوت

 
: من خالل الفمسفة -

توالد الكائنات، وتكّون الطبيعة، يحثنا عمى التفكير، فمعجزة النظام الطبيعي، قد ىندستو قوة إن 
يكون سبب جعل الكائنات تتوالد، وأن يكون سبب امتداد  أنخارقة، إذ ال يمكن أي إنسان، 
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وجود قوة، حركت توالدىا منذ البداية، لتتمكن من االستمرار في الوجود، إًذا  تناسميا، فذلك يؤكد
ال يمكن أيًضا أي إنسان، أن يقوم بتحقيق ىذا، وال أي مخموق أرضي، ألن اإلنسان ال يممك 

": منارة األقداس"لنا الدوييي، بقولو في  وىذا ما يؤكده. القدرة ىذه، فاهلل وحده، ىو الذي يممكيا
 
حسن التأمل في تغيير األزمنة، وموافقتيا ودوران األفالك، ومضادة العناصر والتحاميا، فمن أ"

حبابيا، ال بد تودوران الكواكب، وعداوة الطبائع واحتفاظيا، وخضوع الخميقة السمفية لمعالية، واس
ل غيره، أن يعبر بأن ليا عمة عاقمة، وقادرة تنيرىا، ألن ما ال عقل لو، ال يمكن أن يتدبر إال بعق

". كالسيم الذي ال يصيب المرمى، إن لم ترسمو يد رجل عاقل
 
من خالل الالىوت  -

يستفيض الالىوت في ذكر األمثمة، عمى قدرة اهلل، وحسبنا مثاًل، يستقيو الدوييي من اإليمان 
يستحيل . "المسيحي، بقولو أن الخبز والخمر يستحيالن بالقدرة اإلليية، إلى جسد الرب ودمو

ىنا يظير لنا اهلل العمي القدرة، فمو لم يكن " الخبز إلى جسد الرب، وجوىر الخمر إلى دموجوىر 
فالكائنات البشرية جميعيا . كمي القدرة، لما استطاع أن يحول الخبز إلى جسد، والخمر إلى دم

رأينا،  وقد. عاجزة عن القيام بمثل ىذا، لكنيا، بالعكس، تبرىن عمى قدرة اهلل، في توالدىا وتناسميا
ى الخمق، إذ أن معرفة قدرة اهلل أمر معجزة، ألنو يممك قدرة ال محدودة، باتت في قدرتو عل

ظيرت لنا، في خمق الكائنات، وقد ظيرت أيًضا، في خمقو اإلنسان، حين ربط الروح بالجسد، 
. بطبع واحد

 
: حكمة اهلل -ب
 

. فمسفي والىوتي: لمحكمة اإلليية وجيان
 
الوجو الفمسفي  -
عطاء كل من الخالئق فعاًل وميزة، كل إ ن كل ما فعمو اهلل، مصوغ بحكمة، فيندستو الكون، وا 

ط عن أعمال اهلل ليست متشوشة، وعديمة النظام، ولكنيا ترتب"ىذا يظير لنا جمًيا ىذه الحكمة 
اهلل بحكمتو، يرى األشياء الماضية كالحاضرة أمامو، فيو يفيم ف" بعضيا مع بعض بغاية الحكمة

اهلل ىو . ألشياء بالكمال، ألنو ىو الذي أوجدىا، ويدركيا دون أن يغيب شيء من أمام عينيوا
أما تقسيم الزمان، إلى ماض وحاضر ومستقبل، ... حضور مطمق، ليس فيو ماض وال مستقبل

... فيو من عالم اإلنسان
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الوجو الالىوتي  -

يتركنا، بل صعد إلى اآلب بجسده،  من جية أخرى، عندما أراد المسيح، أن ينتقل إلى اآلب، لم
وترك لنا أيًضا جسده، الذي نتناولو في سر االفخارستيا، وقد تركو لنا، بحكمة ال توصف وال 

". في سر القربان تظير لنا حكمة اهلل غير المدركة. "تدرك
 
: اتحاد القدرة والحكمة -ج

عل ما يشاء، فانو يخمق نستدل عمى حكمة اهلل من قدرتو، فانو من غير تعب أو تكميف، ويف
. الوجود من العدم، وأعظم المتفقيين، يعجز من إدراك قدرتو ىذه

 
فمقدرتو وحكمتو غير منقطعتين عن جوىر ألوىتو، غير "والحكمة والقدرة ثنائي ال ينفصل 

ذا بنوع ال يدرك وال يوصف، يتحول الخبز إلى جسد الرب، والخمر " "المحصور وغير المدرك وا 
فان اإلنسان وحده، يعجز . ن ىذه الجممة تدل، بنوع خاص، عمى قدرة اآلب وحكمتوإ". إلى دمو

عن سموكو درب الخالص، وعن فعل أي شيء، ألن اهلل وحده، ىو الذي يممك القدرة والحكمة، 
وىكذا، فاهلل قادر عمى كل شيء، يممك قدرة غير . واإلنسان ليس سوى مخموق من مخموقاتو

. ما متحدتانمحدودة، وحكمة أزلية وه
 
اهلل والحرية  -3

إن اهلل حرية مطمقة، ليس عنده قيد خارج عنو، أو يؤثر عميو، فالحرية ىذه ال حدود ليا، ال بداية 
وال نياية، فإن هلل الحرية، في الخمق، يمكنو خمق الكائنات، ساعة يشاء، ويمكنو كذلك عدم 

يتو نسبية، وجزئية لكن رحف ما اإلنسانالخمق، فميس ىناك، من خارجو، ما يؤثر، ألنو ىو الكل، أ
ومما ال شك فيو أن اإلنسان، في حاجة إلى اهلل، ليصنع سعادتو، . "لو، رغم ذلك حرية يتمتع بيا

". كما أنو في حاجة إلى اهلل ليوجد، لكنو يظل حًرا في رفض سعادتو
 

قدرة التمييز بين ا، ووىبنا وبالنسبة إلى البطريرك الدوييي، كذلك، أعطانا اهلل الحرية، فجعمنا أحرارً 
أعطانا اهلل حرية العيش، وحرية االختيار، وحيث يكون ىو موجوًدا، تكن الحرية، . الخير والشر
ىذه الحرية، " وحيث يكون روح الرب، فيناك الحرية"الرب ىو الذي يؤمن لنا الحرية . ويكن العدل

يمكننا االستنتاج، أن اهلل . ور الدنيويةىي التي تقودنا لمعرفة اهلل ولالتكال عميو في جميع األم
يممك حرية ال متناىية، أما اإلنسان، فحريتو جزئية، ونسبية، واهلل وحده ىو الذي ييبو ىذه 

اهلل ىو الروح األزلي، الذي ال يتغير، ذو طبيعة واحدة، تتأّلف من الثالوث، فاهلل كامل، . الحرية
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ستدفعنا إلى إثبات وجوده، وىذا ما سنراه في ويممك الكثير من الصفات، فكل ىذه الصفات، 
. الفصل المقبل
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انفصم انثاوي 

انبزاهيه عهى إثباث وجىد هللا 

 
الماورائية، وأبرزىا كان فكرة اهلل،  ، أن يبرز بعض المواضيع"منارة األقداس"في  حاول الدوييي

الممحدين، إلثبات وجود اهلل،  حاول الرد عمى. كيف نظر فييا الدوييي، الىوتًيا وفمسفًياوقد رأينا 
فاعتمد أربعة براىين عقمية، تبين لنا تأثره بتوما األكويني، الذي اعتمد خمس براىين، إلثبات 
وجود اهلل، فالبرىان األول، عن طريق الحركة، والثاني، عن طريق العمة الفاعمة، والثالث، عن 

. والخامس، عن طريق تدبير الكون طريق اإلمكان والوجوب، والرابع، عن طريق درجات الكمال،
الطريقة التي يتبعيا الدوييي، "لكن الدوييي كان يتمتع بطريقة خاصة في معالجة المواضيع، 
. خمقت عنده حًسا خاًصا، قاده إلى نوع من الموضوعية النسبية

 
حركت إن اإلنسان يحاول دائًما معرفة خالقو، ليذا كانت الفمسفة، تسعى إلى معرفة العمة، التي 

وبالرغم من محاولة معرفة . الكون، والالىوتيون يسعون إلى معرفتو، من خالل الكتب المقدسة
اهلل، فقد وجب إثبات ذلك، وعمل الفالسفة والالىوتيين، ال يمكن أن يتناقض، ألنيم مشدودون 

وليذا يمكن أن . عمى الرغم من إلحاد بعض الفالسفةمًعا، نحو ىدف واحد، ال تناقض فيو، 
برىن عن وجود اهلل، من خالل وجود الكائنات الحسية، التي ىي من نتائج خمقو، من خالل ي

المادي، نستطيع أن نصل إلى اهلل، وىذه طريقة مار توما، من المرئي إلى الالمرئي،  العالم
والالفت عند الدوييي، تأثره الكامل بو، ىذا ما يّتضح من المقابالت في األفكار، بين الدوييي 

. ا األكوينيوتوم
 

: البراىين الفمسفية عمى وجود اهلل الحي
: النظام الطبيعي -أ

ينطمق العقل البشري من المخموقات، من األشياء، من الطبيعة، ويصل إلى اهلل المصدر، من 
والعالم بدوره، بمخموقاتو . السبب األول المبدع، الميندس والمنظم. خالل مراحل متصاعدة

. ا، كي يصل بنا، يقودنا كي يرفعنا، إلى صانعو وخالقو ومنظمووأنظمتو مخموق، ىو أيًض 
 

فمن أحسن التأمل في تغير األزمنة وموافقتيا، "يقول الدوييي، كما رأينا في الفصل السابق، 
تدبرىا، ألن ما وخضوع الخميقة السفمية لمعالية واستحبابيا، ال بد انو يقر بأن ليا عمة عاقمة قادرة 

ن أن يتدبر بعقل غيره، كالسيم الذي ال يصيب المرمى، ان لم ترسمو يد رجل ال عقل لو، ال يمك
نستدل بالخميقة، عمى وجود . فال يعقل قول الناس، بأن العالم وجد بنفسو دون فنان. عاقل
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فمعجزة ىذا النظام الطبيعي، ال يمكن أن تكون قد ىندستيا، إال قوة . الخالق، وعمى طبيعتو
السماوية، واألرض،  واألجرامفيناك الكون، والطبيعة، . الكون الخارجي لننطمق من نظام. خارقة

وجميع المخموقات التي عمييا، كل ىذا النظام، يفرض وجود منظم، ىذا المنظم ىو اهلل العمة 
يقول الدوييي، بأن . فالعقل ال يقبل إطالًقا، أن يكون نظام ىذا الكون كمو، دون منظم. العاقمة

. مل في ىذا الكون والخالئق، اقتبس الفالسفة معرفة اهللالفالسفة، من التأ
 

وىذه النظامية، ىي كفيمة بأن إن الفيمسوف العربي ابن رشد، يتحدث أيًضا عن نظامية الكون، 
يرى ابن رشد أن العالم بجميع ما فيو، خاضع لنظام ال "تكون دلياًل، لمبرىان عمى وجود اهلل، 

منو، فإذا رأيت حجًرا موجوًدا عمى األرض، فوجدت الشكل،  يمكن أن يوجد أتقن منو، وال أتم
وكذلك األمر في العالم كمو، فان ما فيو من الموجودات المختمفة، كالشمس والقمر والكواكب 

ىناك نظاًما، لو اختّل شيء منو، الختل وجود  أنوسائر األشياء عمى األرض، تدل عمى 
أجزاء العالم، إلنسان، وليس يمكن أن تكون جميع المخموقات كميا، فكأن كل شيء وجد لمنفعة ا

موافقة لإلنسان والحيوان والنبات، باالتفاق، بل يجب أن يكون ذلك، في قاصد قصده، أو مريد 
اسم الصانع والخالق، "ىذه العمة المسببة لمعالم، أطمق عمييا أفالطون، ما ترجمتو " اراده، وىو اهلل

". ى طريقة فنان، عيونو مرتكزة عمى مثالىو الذي يوجد الطبيعة المادية، عل
 

: العمة األولى والمحرك األول -ب
في الكون، ونظمتو تنظيًما، يستحيل عمى أي كائن، أن  أوجدتيرى الدوييي في اهلل، عمة قد 

يكون سبًبا في تكوينو، ثم ينتقل من قولو، ان اهلل عمة الوجود، إلى القول، انو ىو العمة األولى، 
فمن خالل ". فمعترف بحكم العقل، وجود عمة فاعمة أولى ىي اهلل: "وتوما األكوينيكقول أرسطو 

خمق . "المحسوسات، يقول الدوييي، نستطيع أن نصل إلى العمة األولى، التي ىي محرك الكون
التخالف، إلى لنا ىذا العالم محسوًسا، كي نيتدي مما، نرى فيو من حسن االنتظام وتوافق 

انو من المستحيل، "ويرى أفالطون أيًضا " بالعمة األولى، التي تربطو وتحركو اإليمان، والتصديق
في الكون، إًذا، حركة دائمة وتسمسل، فتوالد الكائنات مثاًل، ". أن يولد أًيا يكن، من غير سبب

حركت توالدىا ىذا منذ البداية، لكي ال يؤكد تسمسل بعضيا من بعضيا اآلخر، وبيذا ىناك قوة، 
نرى أن األشياء ذوات حياة، "ن ندرك، أن ذلك يستحيل أن يكون من أي فعل أرضي، تفنى، ونح

بيض، والبيض لاالطيور من . ، والبذور من النباتفي حركة وتغيير دائمين، النبات من البذور
من الطيور، وكذلك البشر، يتناسمون أحدىم من اآلخر، من غير أن أحًدا منيم يخمد عمى 

إن كل ىذا يبرىن ". لسمة ىذا التناسل، ليا بدء أولي، يحركيا وال يتحركاألرض، إذ ال بد أن س
: عمى وجود عمة واحدة، فالكون سمسمة أحداث في العالم المادي
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. ىناك عمة، تأتي من عمة سابقة
 

. في العالم النباتي عمة، تأتي من عمة سابقة
 

. وفي العالم الحيواني عمة، تأتي من عمة سابقة
 

. نساني االجتماعي عمة، تأتي من عمة سابقةوفي العالم اإل
 

رأينا حتى اآلن، ان الكون ىو ىذه السمسمة من األحداث، وان كل حادث، ىو من قبل مفعول، 
ويفترض فاعاًل، وعندما نرى، أن كل مفعول يفترض فاعمو، ندرك أن ىناك فاعاًل أول، ألننا إذ 

ي وجود كل شيء، ألن والمفعول، وسننفننفي وجود ىذا الفاعل األول، سننفي وجود الفاعل 
الفاعل األول، ىو الذي أوجدىا، وىذا بكل وضوح ظاىر في الخالئق، فال يمكننا أن ننكر، توالد 
الكائنات وتسمسميا من بعض، فان ليا عمة أولى فاعمة، تنبع منيا كل ىذه العمل، وىي اهلل، انو 

. العمة األولى والمحرك األول
 

ول، انو بغض النظر عن كل إطار الىوتي، فان العقل البشري، في مقدوره أن وأخيًرا يمكننا الق
. يحمل، ويدرس عالم المحسوسات، مع حركتو ونظاميتو، فيصل إلى السبب األول، والمنظم األول

 
والسبب األول، ىو أن لمعالم المنظم، معنى ومغزى، والعقل ىو الذي بالتساؤل أواًل، ثم بالبحث 

، يصل إلى اإلقرار بوجود منظم، ليذا العالم، وىذا المنظم، ىو الذي وضع المعنى والتحميل ثانًيا
والمغزى ليذا العالم، ويعني ىذا أيًضا، ان العالم يعمل فيو، في نظاميتو وقوانينو وسننو وقواعده 

فان ىناك ضرورة عقمية، ووجودية، وحياتية، . يحمل المغزى الذي حممو خالقو ومنظمو... وتطوره
. م الكون، تتطمب جواًبا يمبي حاجة العقل وضرورة الفيملفو
 

والتاريخ بدوره، والتطور الشامل لجميع الكائنات، والحركة التصاعدية نحو المستقبل والكمال، ان 
كل ىذه تتطمب فيًما وشرًحا من قبل العقل البشري، فبدون اهلل المنظم لمتاريخ، ال ىدف لمتاريخ، 

الكوني، ال ىدف لمتطور، وبدون اهلل، الذي يستقطب الحركة  وبدون اهلل ميندس التطور
.. التصاعدية نحو المستقبل والكمال، ال معنى ليذه الحركة، وال لتصاعدىا نحو الكمال
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ىناك خالق منظم، ميندس كل ىذه الطاقات الكونية، وىذا الخالق ىو السبب األول، العمة 
وىي في أساس كل تطورات التاريخ الصاعدة نحو ال شيء قبميا ىي البداية المطمقة، . األولى
. الكمال

 
: الكمال –ج 

في الفصل السابق، قد تحدثت عن الكمال، كصفة مالزمة هلل، أما اآلن، فأتحدث عن توق 
. اإلنسان إلى الكمال، عن ىذا العطش، الذي ال يرويو إال اهلل وحده

 
فاع إليو، والقمب البشري، ال يرتاح في الذات البشرية، تطمب اهلل من خالل الشوق إليو، واالرت

والعقل البشري . الخالئق وفي األنانية، بل في اهلل وحده، الشوق الكياني الذي يالزم الذات البشرية
الحب ال يرويو الكون وال الكائنات وال الذات البشرية نفسيا،  المعرفة والقمب البشري مثاًل، مثاًل،

فالدوييي . بين الدوييي والقديس اوغسطينوسنا يمكننا أن نقابل ه. ال يرويو إال اهلل، واهلل وحده
إن نفس اإلنسان، التي خمقيا اهلل عمى مثالو، ال يمكن أن تجد بدونو، راحة في أمور : "يقول
إلى أن ... نا قمًقاخمقتنا لك يا رب، وسوف يبقى قمب لقد: "، والقديس أوغسطينوس يقول"الدنيا

". يرتاح بك وحدك
 

نسان، في عطش دائم إلى األفضل، وان األفضل ىو الكمال، ىذا يحتم وجود قوة يحيا اإل
الكائن غير الكامل إلى الكمال، يوجب عميو متكاممة، قادرة، تيبو ىذا العطش وتكفيو، عطش 

االعتقاد بوجود كائن كامل، ال يستطيع اإلنسان أن يدرك عدم كمالو، ما لم يكن لديو وعًيا 
وضعف اإلنسان واضح، انو كمما ازداد فيًما وحكمة "وفي قول الدوييي . صحيًحا لوجوب الكمال

إًذا ال بد أن يوجد طبع . ومااًل، وحكًما ال يستريح قمبو، بل يزداد عطًشا وطمًبا، إلى أزيد مما معو
". آخر، أشرف وأفضل منو، يروي عطشو، ويكفيو، ويكون ىو مكتفًيا بذاتو، وغير مفتقر لغيره

بأن جميع األشياء، تشترك في شتى الكماالت، لكن الشيء ال يستغرق الكمال " يقول األكويني
". كمو، وبالتالي ليس أي كمال في أي شيء عمى ىذا الكون فالشيء الكامل الوحيد ىو اهلل

 
. ننشد اهللننشد الكمال، كما ننشد المطمق، والسعادة، وونحن، حتى في محدوديتنا كخالئق، 

التوق إلى الكمال، أن يأتي من المحدود، بل من المطمق، الذي يجذب  وبالتالي ال يمكن ىذا
. ه إليو، ويرويو ويحقق لو كمالوويرفق يستقطب المحدود ويشده إليو،إن الالمحدود . المحدود إليو

ن اهلل الخالق وحده يفسر وجود ىذا العطش إلى الكمال، الموجود في قمب الكائن المخموق، إ
إن في الكون كمااًل، ولكن ليس كل الكمال، فينبغي أن يكون ثمة من . دقص والمحدوالجزئي النا
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يممك كل الكمال، وىو اهلل، لكن ىذا الوصول إلى االرتواء واالرتقاء، ال يحصل عمى ىذه 
. األرض، انو يبدأ عمى األرض ويتحقق في السماء

 
برىان أدبي ثانوي  -د

ثم : "ييي، ىو برىان أدبي ثانوي، يقول الدويييوآخر البراىين، التي يمكننا أن نذكرىا عند الدو
ان كل واحد منا، يقر ان عمل الخير، أفضل وأمدح من عمل الشر، وان القوم األشرار، يزدرون 

ويظممون في أغمب األوقات، الفاضمين المستقيمين األفعال، إًذا يجب أن يوجد أحد، ينصف 
اهلل، الذي تستغيث بو جميع األمم في  بينيم، ويجازي كل إنسان عمى قدر ما يستحق، ىذا ىو

". أوان الضيق، ومنو يترجون المخافة، ويستمدون النجدة عمى الذين يغتصبونيم
 

يدلنا ىذا البرىان األدبي عمى وجود اهلل، الذي يتجمى في ضرورة وجود عدالة شاممة في العالم، 
. النظام األخالقيواهلل ىو واضع ىذا . وجود نظام أخالقي، يردع الشر ويكافئ الخير

 
إن الكائنات الحرة، التي ىي الكائنات : "يقول الفيمسوف كانط، القريب بنظرتو إلى نظرة الدوييي

من ىذا العالم، ىو الذي يمثل القانون  وحده، سبب... ال يخمقوه ىمالبشرية، تعمل في عالم، 
وىا السبب عينو، . إلى كماليااألدبي لمكائنات العاقمة، والمبدأ الذي يوجو إرادتيا، بغية الوصول 

أي ان المبادئ األخالقية، التي ..." ىو الذي يشكل لمعقل الخير األسمى، الذي يسعى ويتوق إليو
تجعل العقل واإلرادة، يوصالن اإلنسان إلى الكمال والسعادة، ىذه المبادئ، ىي في ىذا الكون 

. نفسو خالق ىذا الكون الذي خمقو اهلل، ولم يخمقو اإلنسان، المشرع األخالقي، ىو
 

إن الفمسفة ليست بحثًا عن ما قالو الناس، أو ما قيل، بل ىي بحث عن الحقيقة والحق، معتمدة 
من خالل ما تقدم، نرى بوضوح، . فإثبات عمة العمل، كان أمًرا محتًما لكل فيمسوف. عمى الثبات

ين، التي يمكننا استخداميا، لمرد ان الدوييي الفيمسوف، أثبت وجود اهلل، مستداًل عمى ذلك بالبراه
نظاميتو، أكان في فكان اهلل، العمة األولى، التي أوجدت الكون، ووضعت . عمى الممحدين

أو حتى في .. الطبيعة، من حيث تعاقب الفصول، ودوران األرض، ونظامية األجرام السماوية
. اإلنسان

 
ىو الوحيد، الذي يمكنو أن . وجود اهلل كأن كل ما في الكون من كائنات، دلياًل ثابًتا عمى إثبات

. ييبنا الكمال، وىو الواضع أيًضا، النظام األخالقي في ىذا الكون
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ىذه البراىين، أثبتت وجود اهلل، بذلك، أصبح من الممكن لنا، أن نتحدث عن الكون، واإلنسان، 
. المذين ىما من صنيعة اهلل
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انفصم انثانث 

هللا وانكىن واإلوسان 

 
من خالل اهلل، و. الفصل السابق، كنا قد رأينا كيف ان الدوييي، حاول إثبات وجود اهلل في

سنستدل إلى معرفة الكون واإلنسان، ومن الضروري أن نذكر، انو كان من الواضح، أن يعالج 
الدوييي ىذه المواضيع، ألنو كان أحد تالمذة المدرسة المارونية، التي كانت ترى الفمسفة من 

. الىوت، وتعالج المواضيع الماورائيةخالل ال
 
فميسوا غير مبالين (... الكون)متكاممة لمعالم، تظير في رؤية اليوية الروحية لممارونية، "

...". بل أنيم تساءلوا، وبحثوا في أسرار اإلنسان، والكون، واهلل... بالقضايا الميتافيزيقية
 

ين اهلل واإلنسان والكون، وقد رأينا عنده، أن اهلل ىو نرى الدوييي، يصل ب" منارة األقداس"في 
روح أبدي كامل، يتمتع بحرية الخمق، قادر عمى أن يخمق أو ال يخمق، فخمق الكون أواًل، ثم 

خمق اهلل الكون من العدم، فكان الكون فعاًل من أفعالو، . اإلنسان، الذي كان آخر مخموقاتو
. ، ىو البيت اإلطار لخدمة اإلنسان، وىو يظير قدرة اهللوتمييًدا لتكوين اإلنسان، فيذا الكون

 
ومن ثم، كان اإلنسان أسمى المخموقات، التي أوجدىا اهلل في الكون، روًحا في جسد، ومنحو 

. العقل والمعرفة، ليدرك اهلل، ويعرف الكون، فيسيطر عميو
 

بعد من ذلك، في ما بعد، أ ون واإلنسان، ونممح،واآلن نرى اهلل خالًقا، فمن اهلل، تأكد صوغ الك
. الخط التصاعدي، الذي يتوجو فيو اإلنسان إلى اهلل، بعد أن كان معاكًسا

 
اهلل والكون  -1
إن الكون، ىو إحدى صنائع اهلل، وقد تأكدنا، من قبل، من انو ساعدنا عمى إثبات وجوده، ألن  

ز لنا عالقة اهلل بالكون، ىي وتبر. اهلل يثبت من خالل مخموقاتو، فقد خمق ىذا الكون من المادة
تبرز لنا ىذه العالقة واضحة، ونظرة الدوييي " منارة األقداس"العالقة بين الخالق والمخموق، وفي 
وىذه العالقة منبعثة من ثالث أفكار، . توما األكويني: ىذه، مقاربة كثيًرا لمفيمسوف المسيحي

. ود، والثالثة، األنوار اإلليية والماديةأوليا، فكرة الخمق، وثانيتيا، الفصل بين العدم والوج
 
: الخمق -أ



22 

 

لى األبديرى الدوييي في الخمق، بر إن ىذه الفكرة، . ىاًنا عمى قدرة اهلل، الموجود من تمقاء ذاتو، وا 
بأن نممحيا أيًضا، عند توما األكويني، الذي كان أحد أبرز الذين تأثر بيم الدوييي، القائل كذلك، 

وىنا ندرك، إن ". إن قدرة اهلل قد حمت في عممية الخمق"ة، حاضر وسط شعبو اهلل بقدرتو الخالق
اهلل : لمدوييي نظريتين، األولى، وىي من الكتاب المقدس، يسانده فييا توما األكويني، أال وىي

إن عممية . الخالق، والثانية فمسفية، كتمك التي يقول بيا أرسطو، وىي أن اهلل ىو عمة الوجود
ل من أفعال اهلل، والدوييي يبرىن ذلك، مستنًدا إلى ما يممي عميو قمبو وعقمو، وىذا الخمق، ىي فع
. ما سيتضح لنا

 
كيف تتم عممية الخمق عند الدوييي؟ 

 
في اليوم األول خمق السماوات، وفي : إن عممية الخمق عنده، مشابية لتمك التي نراىا في التوراة

وفي اليوم الثالث خمق المياه، وفي اليوم الرابع خمق النّير اليوم الثاني أنبت عشًبا وشجًرا مثمًرا، 
األكبر لحكم النيار، والنير األصغر لحكم الميل، وفي اليوم الخامس خمق الحيوانات، وفي 

وفي أول األيام خمق اهلل السماء "السادس خمق اإلنسان، أما في اليوم السابع فقد استراح، 
وفي يوم ... في يوم الثالثاء خمق النبات واألشجار... الرقيع في يوم االثنين خمق اهلل... واألرض

يوم ... يوم الخميس خمق الحيوانات والذبابات وطير السماء... األربعاء خمق النيرات في السماء
". يوم السبت فرغ واستراح من خمقة العالم... الجمعة خمق أبونا آدم

 
ون، إذ ال يمكن األشياء، أن تكون سبًبا وىكذا نستنتج، عند الدوييي، أن اهلل ىو خالق الك

لوجودىا، فمن المستحيل، أن تصنع المادة نفسيا، فالشمس، والتراب مثاًل، ال يمكنيما أن يخمقا 
". لن يستطيع شيء، أن يصير من ذاتو: "يقول الدوييي. نفسيما، أو أن يكونا من ذاتيما

 
ذا انت الطبيعة، وجعل عمى رأس هلم يكتف بخمق الكون، بل جممو بما خمق فيو، فكواهلل، 

إن اهلل جمل "الو، مزيًنا ىذا الكوكب البديع باألجناس البشرية الكون، اإلنسان عمى صورتو ومث
". السماء واألرض، بما أبدع فييا من النيرات والنبات والحيوانات

 
اإلنسان، الذي  إلىفقد بدأ من أصغر األشياء، وصواًل . خمق اهلل الكون، بروية ودقة ال متناىيتين

كميا، وجعل كل ما سيًدا عمى الطبيعة  اإلنسان إن اهلل، جعل"خمق من التراب، ومن الروح مًعا 
". ىو موزع عمى البرية مجتمًعا فيو، بنوع أسمى وأشرف
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الدوييي، ىو . وفي ما يخص الخمق عند توما األكويني، نظرة قريبة، لتمك التي يراىا الدوييي
حاول أن يبرىن عن وجود اهلل، من فاألكويني أيًضا، . عوا منطق األكوينيأكثر الذين أتبأحد 

نرى األفكار المشابية، مثاًل، الفكرة  "منارة األقداس"خالل العالم المادي، أي الكون، فإذا قرأنا 
بتدبير اهلل، ثبت الكل، ومن اهلل، ما كل "القائمة، بأن الكون فعل من أفعال اهلل، يقول الدوييي 

والفكرة ذاتيا، ". لى األرض، ليس شيء عمى األرض بال رأس، ألن بدء الكل ىو اهللشيء ع
حتى ". كل ما يوجد، إنما يوجد بكممتو... إن اهلل ىو مجمل ىذا الوجود: "موجودة عند األكويني

. اهلل الخالق: ىنا، كانت النظرة المسيحية وىي
 

بأن اهلل عمة الوجود، وبأن الكائنات، تؤىمنا يقول الدوييي كما رأينا، . وننتقل اآلن إلى الفمسفة
: يقول الدوييي. إلدراك العمة، فكثيرون من الفالسفة، قد تحدثوا عن ذلك، وأبرزىم كان أرسطو

وخمق لنا ىذا العالم محسوًسا، لكي نيتدي مما نرى فيو، من حسن االنتظام، وتوافق التخالف، "
وتوما األكويني، الذي تأثر بأرسطو " تحركو وتضبطوإلى اإليمان والتصديق بالعمة األولى، التي 

الوجود األولى، التي  عمة إن الكائنات مرتبطة بوجودىا بكائنات أخرى، ىي عمتيا، لكن: يقول
. ، مرتبطة باألرض والشمسىي اهلل، فالحياة الحيوانية مثالً أوجدتو من العدم، 

 
اهلل عمة، "أيًضا، يعتنق ىذه الفكرة، يقول  ىي عمة الوجود وسبينوزا... ىناك عمة أولى ال عمة ليا

الماىيات، عمة حرة  قل أن المعمول ىو عمة فاعمية، عمةلكن العمة ىي السبب الذي يجعمنا نتع
اهلل الخالق، تقارب مع توما األكويني الذي ساعده، : إن الدوييي في قولو". غير مؤثرة إال بذاتيا

. عمة الوجود األولى اهلل: بدوره، في التقرب من أرسطو القائل
 

فاهلل الخالق الكون، عند الدوييي، ىو عنده أيًضا، عمتو وعمة الكائنات التي ىي في حاجة دائمة 
. إليو، فالشمس تحوي النور، مثاًل، لكنيا في حاجة إلى اهلل ليثبتيا

 
لمادة، ن الكون مؤلف من ا، أ"منارة األقداس"، حتى اآلن، وفي عند الدويييىكذا نكون قد رأينا 

ن نا أن نستنتج من خالل ما تقّدم، أويمكن. ومن األشكال الخارجية، فيو يؤلفيا في وحدة متكاممة
الدوييي يرى أن عمل اهلل الخالق، عمل رائع متكامل، يعبر بوضوح، عن ارتباط الكون باهلل، 

. وعن بسط سمطتو عميو
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الفصل بين العدم والوجود  -ب
 
عندما أراد أن يخمق الكائنات، خمق أواًل النور، ليفصل بين النور ان اهلل، "في رأي الدوييي  

فبخمق اهلل النور، تضمحل الظممة، فاهلل ". والظالم، أعني بين العدم والوجود، ورأى ذلك أنو حسن
ىو منبع ىذا النور، فالنور، ىو الذي أعطى المادة أشكاليا، وبالتالي ىو الذي ميز األشياء 

ومع تميز األشياء يصبح في اإلمكان، تسميتيا بأسماء، . ذ ولدت الحياةبعضيا عن بعض، وعندئ
، قد ممك اإلنسان نور المعرفة، فمع خمق الكائنات وخمق النور. ألن كل ما ال يسمى ليس موجوًدا

وبعض ىذا . ، فاهلل نور"أنا نور العالم، من يتبعني ال يمشي في الظالم"فالنور أساس الوجود 
عندما يخرج الناس من الكيف يرون النور، : أفالطون في أسطورة الكيف التشبيو، نراه عند

. ويصبح في إمكانيم، رؤية األشياء عمى حقيقتيا، بعد أن كانوا في الظالم
 

ان اهلل ىو : ، حيث يقولEx NIHILOوعند الدوييي فكرة أخرى، تتحدث عن الوجود من العدم 
، "فال يحق السجود، إال لمن أوجدنا من العدم"دين الذي خمقنا من العدم، إذ لم نكن من قبل موجو

". ان الكائن، ىو اهلل الخالق من العدم: "وىذه الفكرة، ىي أيًضا عند القديس أونسميم في قولو في
 
: األنوار المادية واإلليية -ج
 ، ىذا ما يقولو الدوييي في خمق"إن السماء تحوي أنواًرا إليية، في الباطن، ومادية في الظاىر"

شياء من نرى ىنا أن األنوار المادية، ىي األنوار الخارجية الظاىرة، التي تظير األ. اهلل الكون
وىذه الفكرة، تقارب فكرة أفالطون، في حديثو عن عالم الظواىر، ومن جية أخرى نرى . الخارج

وىذه فكرة . األنوار اإلليية، التي ىي نور داخمي، ألن العالم المادي، يعكس صورة العالم الباطني
. أفالطونية

 
فكان . وخالقو، واإلنسان، كان آخر ما خمق وأكملمن كل ما تقدم، نستنتج أن اهلل ىو عمة الكون 

كيف يرى الدوييي ىذا . في عممية الخمق، تدرج تصاعدي، من المادة وصواًل إلى اإلنسان
اإلنسان؟ 

 
. اإلنسان -2 

فاإلنسان عنده ميم جًدا، ألنو عمى . األكوينيتستند إلى توما . نظرة الدوييي لإلنسان مسيحية
إن : كذلك عند الفيمسوف جان سكوت اوريجين القائل" اهلل خمق اإلنسان عمى صورتو"صورة اهلل 
". ىو الكائن المجبول من الطين، والكائن المخموق عمى صورة اهلل في آن مًعا"اإلنسان، 
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اإلنسان ىو كائن واحد، من : "واحدواإلنسان، في نظر الدوييي، مؤلف من جسد وروح وىو 
". حيث خمقو وتكوينو، فال يمكن أن نختصره ونرده إلى طبيعة جسدية، أو إلى طبيعة روحية

 
تتألف من القمب، فالجسدية . جسدية وروحية: من خالل قول الدوييي، نرى أن لإلنسان طبيعتين

الطبيعة الجسدية، ىي أيًضا عمى ومن الحركة، والتوالد ومن الغذاء، و... وفيو اإلحساس والشعور
الروح،  من أعمال. أما الروحية، فيي عمى عالقة بالباطن والداخل. عالقة بالمرئيات وبالحس

فالدوييي، ال يركز . الطبيعتين تؤلفان وحدة اإلنسان إنوبذلك، . كان البحث عن المصدر األول
. احدعمى طبيعة دون أخرى، وليس ىناك من ثنائية، بل اإلنسان ىو و

 
اإلنسان مركب من "وعندما يتحدث الدوييي عن اإلنسان الواحد، فكأنو توما األكويني في قولو 

". مادة ومن صورة، ولكن الجسد والنفس، ال يكونان كيانين منفصمين، أو شيئين منفصمين
 

 فميست النفس عنده كما: "ويؤكد أرسطو وحدانية اإلنسان، من خالل ترابط الجسد والروح، بقولو
عند أفالطون، فميس ليا موضوع خاص ومنفصل، بل ىي مرتبطة بالجسد، كارتباط النظر 

". بالعين
 

وأيًضا جسد اإلنسان، لم يخمقو . النفس البشرية، لم يخمقيا اهلل لتبقى وحدىا، بل لكي تتحد بجسد
نيما ، فيناك عنصر روحي وعنصر جسدي، ااهلل، ليبقى لوحده كائن واحد، بل ليتحد بالروح

. متمايزان، لكنيما متحدان
 

منارة "في فالنفس والجسد، ليسا بجوىرين مستقمين، فباتحادىما يتكون اإلنسان، يقول الدوييي 
جماعة من أشياع البدع، ان اهلل، لما كان روًحا، ال يشاء أن نخدمو إال بالروح،  زعم": األقداس

قصدوا ذلك، إال أن يبطموا ما رسمتو وقال آخرون، ال يجب أن نخدم اهلل ونقدسو إال بالجسد، وما 
لكن اهلل جمت حكمتو، لما كان قد خمقنا من روح وجسد، وشاء أن تكون ... ع المقدسةالمجام

وقد كنا رأينا، أن اإلنسان ذو طبيعتين، جسدية ". تقدمة عيده الجديد، جسدية وروحية مًعا
نو خمقنا باالثنين اتين الطبيعتين، ألوروحية، وبذلك يقول الدوييي، انو وجب عمينا أن نخدم اهلل بو

. مًعا، فيجب أن نخدمو بيما
 

وبيذا، ال يمكننا أن نجزئ ىذه الوحدة، التي تربط الروح بالجسد، فاهلل أراد أن نخدمو باالثنين 
التي يعطييا  ذلك، األىمية التي يعطييا الدوييي لمجسد، ىي كتمكوسنرى، من خالل . مًعا
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ى في الجسد، أداة تعبير عما في النفس التي تحتمي بو نجمع اليدين لمنفس، فإن الدوييي، ير
عند أرسطو، في حديثو عن ونرى ىذا، كذلك، ". لنجمع قوى النفس، وحواس الجسد في خدمة اهلل

لما كانتا تقومان بتأدية أكثر الحركات البدنية، : "بأن اليدين ىما أداتا الروح: النفس، عندما يقول
لجسد، تمكن اإلنسان فبواسطة ا" ما، عمى المعاني المحتجبة في القوة الباطنةأمكن أن نستدل منو

إلى بواطن النفس البشرية، وقد أعطى بعض الفالسفة أيًضا، أىمية لمجسد، لمتعبير  من الوصول
من دون يديو، نادًرا ما : "وفي أىمية اليدين، يقول توما األكويني. عما في النفس والتفكير

بأنو ال يوجد فكر، إذا لم "وأّكد القديس توما، " يف يعبر اإلنسان عن فكرهنستطيع أن نرى ك
". يشارك الجسد في صنيع ىذا الفكر

 
أراد اهلل، أن يجعمنا مركبين من روح وجسد، أحدىما خفي، واآلخر ظاىر، : "وكذلك يقول الدوييي

مية الجسد، لموصول بيذا نكون، قد رأينا أه". لكي نرتشد من حركات الجسد، إلى معرفة الروح
إن التعبير الرمزي الخاص بحركات اإلنسان، يضفي عمى الجسد : "إلى ما ىو خفي ومحجوب

ويظير أن الدوييي، يجعل الجسد البشري، يشترك ... ووجوديةالبشري، أىمية رئيسية، تكوينية، 
ا يكون في عممية ترقي اإلنسان نحو الروح، وىكذا، وبدل أن يترك الجسد وييمل، فانو عندم

...". ظاىًرا، يرفع النفس في حركة تصاعدية نحو اهلل
 

: وبيذا يكون الدوييي، قد أشرك الجسد، في الوصول إلى الروحانيات، وقد أكد ىذا أيًضا بقولو
إن اإلنسان، ىو مؤلف من روح وجسد، بالروح والجسد يجب أن يخدم الرب، ويبادر إلى خالص "

ت، أدناىا أن يسمع الكالم، وثانييا، أن يفيم معانييا، فإصغاء الروح، ثالث درجا... نفسو
وأعالىا، أن يرفع ذىنو وقمبو إلى التأمل في ىذه األسرار، ويحمد اهلل عمى غزير خيوره، التي 

ىذا ىو الذي تقصده البيعة، حين تأمرنا، أن نقول لمشعب، لنرفع عقولنا وأذىاننا . يفيضيا عمينا
... فعة بخوف، أعني أنيا مبتعدة عن ىموم العالم، وأصناف الضجرإلى اهلل، فيجاوبون، أنيا مرت

يخدم اإلنسان اهلل، بالروح والجسد، بالرغم ". فإنيا مجردة عن األرضيات، مرتفعة إلى اإللييات
. من أىمية الجسد التي رأيناىا، فيو يشكل عقبة بالنسبة لمنفس

 
يشكل الجسد عقبة "قال أفالطون . سيقول الدوييي، بقول أفالطون، ان الجسد يصبح سجن النف

إن نفس اإلنسان، التي خمقيا اهلل عمى شبيو وصورتو، ال يمكن أن تجد : "يقول الدوييي" لمفكر
وألجل ذلك، ما دامت مرتبطة في سجن ىذا الجسد، ال يزال بدونو، راحة في أمور الدنيا كميا، 

ترى اإلنسان يغير إرادتو، ويبدل القمب عطشاًنا، والفكرة ممتيية بخيور العالم، وكل حين، 
نفس اإلنسان، ال يمكن أن ... فيبنيومشوراتو، فيبني جديًدا، أو يخرب عتيًقا، وما خربو، يرجع 
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غيره، ومن شيوة إلى شيوة كل حين، تنتقل من فكر إلى فكر، ومن رأي إلى . تحظى براحة
حطًبا، زادت اشتعااًل واضطراًبا  ن يخضع ليا العالم بأسره، تكون شبو النار، كمما زدتياأخرى، وا

". وقوة
 

نجد في الدوييي، في حديثو عن النفس، تقارًبا بينو وبين أفالطون، وقد اّتضح لنا ذلك، وىنا 
. المقارنة

 
ليس الئًقا بالنفس، أن تنقطع عن : "ن الجسد سجن النفس، يقول الدويييفي ما يتعمق بالقول، إ

وفي ىذا نجد قول ". ذي ىو شبو البييمة، معدومة العقلالتفكير باإللييات، ألجل البدن، ال
ذا تركت لوحدىا، فانيا تحن وتتوق إلى الواقع: "أفالطون انو ألمر معروف تماًما لدى ... وا 

العارفين، والمفكرين، ان النفس ىي مقايضة تماًما بالجسد، ومرتبطة بو، لدرجة انو يشكل ليا 
". نوًعا من السجن

 
ييي في النفس، أنيا دائمة الحركة، فيي المبدأ الذي يحرك المادة، وىي ال قول الدوينا وقد رأ

وفي خمود ". إن الحركة والحياة، صفتان جوىريتان في النفس: "تحظى براحة، ويقول أفالطون
إن اإلنسان، من حيث انو . "النفس، نجد أيًضا تقارًبا، فيقول الدوييي، في خمود النفس بعد الموت

د، ففي وقت الموت، تفارق النفس جسدىا، فالجسد يحمل إلى القبر، والنفس مركب من نفس وجس
انو من الواجب، أن ... ليس أن تكون النفس فانية كالجسد"وقول أفالطون ". تأخذىا المالئكة

". تظل نفوس الموتى، حية في مكان ما
 

بأن ىناك مخموًقا  وفي الرد عمى الممحدين، يثبت الدوييي ببرىانو، ان الروح مخموقة، فيو يقول
ومصنوًعا، فالمصنوع، إنما ىو من صنيع المادة، أما المخموق، فيخمق من العدم، واهلل صنع 

المصنوع يصنع من شيء آخر، سابق وجوده، والمأخوذ . "الجسد من التراب، لكنو خمق الروح
فألنيا لم تؤخذ فالجسد، بما أنو مأخوذ من التراب، يدعى مصنوًعا، أما الروح، ... يؤخذ من العدم

اهلل والكون )من كل ىذا، يرى الدوييي، في بحثو عن ". من مادة أخرى، ال تدعى إال مخموقة
ان اهلل، ىو العمة التي أوجدت الكون، وأوجد الكون من العدم، فيخمق اإلنسان الواحد، ( واإلنسان

مكن لمجسد، أن يكون المتألق من روح وجسد، إًذا ال يمكن لمروح، أن تكون من دون الجسد، وال ي
وفي نظرتو ىذه، . من دون الروح، لكن عندما يموت الجسد، تنتقل ىذه الروح، وتعود إلى اهلل

وىو المسيحي، قد التقى ببعض الفالسفة الوثنيين، كأرسطو وأفالطون، في بعض األمور، ولكنو 
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لذي كان منبًعا لو ى الكتاب المقدس، الرسا عمى العقل، منبًعا استقى منو كل ىذا، باإلضافة إ
. أيًضا
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انفصم انزابع 

 
والوجود، بين اهلل، وىذا الكون المثير لمدىشة، ولم يخرج  ى ىنا، أظيرنا العالقة بين الواجبإل

اإلنسان عن ىذه العالقة، ىذا اإلنسان، الذي ترك لو اهلل، كل ما في السماء واألرض، فكان لو 
وىكذا عظم شأنو، فنتحدث، بادئ ذي . ليتورجيا والعملالتاريخ، ماضًيا وحاضًرا، كما كان لو ال

. بدء عن التاريخ
 
: التاريخ -أ

إن التاريخ بالنسبة لمدوييي، ليس مجرد أحداث تتوالى في الزمن، دون ىدف، بل ىو تعبير عن 
إرادة اهلل، وبما أن الدوييي، قد نفذ إلى عمق األحداث التاريخية، وقد التقى في ىذا العمق باهلل، 

ال عجب وىو أبو التاريخ المبناني، فالتاريخ عنده ىو المكان األنسب، إلتمام ما أقر بو اهلل، الذي و
والمتابعة فيو، فالتاريخ، في نظره، يدون تحت أنظار دعا كل شيء إلى الوجود، ثم إلى االستمرار 

ريخ، فيقول مثاًل اهلل، ولخدمة مقاصده اإلليية، وىو ىنا، يأخذ العامل الديني في نظرتو إلى التا
والعازة، وفي خوف شديد من كان الفرنج في شدة عظيمة من الجوع والعطش "في تاريخ األزمنة 

ثم "وفي قول لو آخر، نراه أيًضا، يؤكد حضور اهلل، " النجدة، لكن اهلل نظر إلييم بعين الرحمة
عمى الخروج لمقاتمة  تضمحمت قواتيم، حتى في اليوم الثالث عشر من دخوليم إلى المدينة، اتفقوا

كريوغا، فانقسموا إلى اثني عشر قسًما، وعندما اعترفوا، وتناولوا جسد الرب، وألقوا رجاىم عميو، 
". خرجوا من المدينة، ليقاتموا العدو

 
... أراد الشيطان"و يواكب مسيرتو  حاضر في التاريخ الماروني، وهويرى الدوييي كذلك، أن اهلل

ندىا في ه اآلباء، عمى بيعة اهلل في جبل لبنان، حتى انو، لو ما كان سيخرب البنيان، الذي ينو
". إلى األبد يمنو وعنايتو، لكانت ىدمت

 
يؤكد حميد موراني، ما قالو الدوييي ( الوجدان التاريخي الماروني بين القديم والجديد)وفي كتابو 

يخيم، وعمى القوة غير في ذلك، دليل عمى عظم األحداث، التي فاجأت الموارنة في تار"أنو 
لحقيقة، التي من كل ىذا، تتجمى ا" العادية، التي يستندون إلييا، في مواجية مثل ىذه األحداث

وحين يقول " ن اليوية المارونية، تنبع من الدين، فالموارنة ىم شعب مارونا"رآىا الدوييي وىي 
يعني، ان الموارنة ينتسبون فانما ". الجوىر"يقترب من ىيجل بحديثو عن " شعب مارون"الدوييي 

وىذا كما . ، مارون ىو الجوىر، يجمع في شخصو األفراد الموارنة عبر العصور"مارون"إلى 
". ان التاريخ، يقوم وراء الوجدان الفردي كجوىر: "يؤكد ىيجل مبيًنا
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: الميتورجيا -ب

اهلل إلى المادة، خط عامودي انحداري، من األول : خطان كبيران" منارة األقداس"لمدوييي، في 
فالنبات فالجماد، فاهلل خمق الكون، وكان سبًبا في وجود الكائنات، مروًرا باإلنسان فالحيوان 

ًً لإلنسان أما الخط الثاني، فيو عامودي تصاعدي، ينطمق من المادة، من األشياء . وصواَل
رتفاع إلى اهلل المحسوسة، من اإلنسان إلى اهلل، فمن خالل ممارسة الميتورجيا، ىناك توق وا

". لنرفع عقولنا وقموبنا إلى اهلل"
 

فنحن نرى نظاًما تصاعدًيا وانحدارًيا مًعا، . والخطان المميزان ىذان، يؤلفان حقيقة واحدة
. متكاممين

 
ليي، واليندسة الروحية اإلليية، تختصر  ىناك نظام ىندسي حياتي، إنساني روحاني، كنائسي وا 

لعالم الخارجي، في ىذا البناء اليندسي، نجد التناسق في األشكال في مكنوناتيا، جميع ىندسات ا
واأللوان، واألحجام، والخطوط، والقياسات تصاعدية شبو روحانية، فبناء الكنيسة، يرمز إلى بناء 

. السماء، أورشميم السماوية، إلى بناء الكون، إلى بناء األرض، التي ىي مختصر الكون
 

الرموز، ، لمتعبير عن بناء ىذا الكون، الكثير من "منارة األقداس"إن الدوييي، قد استعمل في 
رموز، وقد فسر ىندسة ىذه الكنائس، بطريقة : قماش ألوانو وأشكالولافكان لألواني والمالبس و

 Transcendance"" التعالي اإلليي"رائعة، دااًل عمى أنيا من خالل الرموز، رمز ألمر ىو 

divine"  أمثمة عمى ىذا، كثيرة، أحدىا، يشار بفتح األبواب، إلى "ألقداسمنارة ا"وقد جاء في ،
وليذا تفتح أبواب الكنيسة عند قراءة . ارتياح اهلل لخالصنا، وتوقو إلقبال جميع الناس إلى معرفتو

، غنية بالميتورجيا، فقد كانت الرموز في الكنيسة، قد مكنتنا "منارة األقداس"وقد رأينا أن ". الكتب
وىذا يؤكده لنا . اهلل، وقد كانت فكرة فمسفية لمعرفة وجود اهلل، عن طريق العقلمن معرفة 

وأذن لنا في وأخفاىا عنا، . أخيًرا وعدنا بنعيم ال يزول، وخيور ال تفنى في السماء"الدوييي بقولو 
قبال الكينة  الدخول إلى ىيكل مجده، لكي بواسطة حضوره عمى المذبح، وتالوة الكتب المقدسة، وا 

يقاد المصابيح، وانتشار عرف و الشعب عمى تسبيحو، وصور القديسين، وحفظ ذخائرىم، وا 
البخور، نرتفع ببصيرة العقل، إلى نظر النعيم اإلليي، والمجد غير المنعوت، الذي من مشاىدة 
وجو الحق سبحانو وتعالى، يفيض عمى مواكب األطيار، الذين يممكون معو، في ىيكل مجده 

. إلى أبد اآلبدين
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لذا ننتقل إلى نظرة . إن الميتورجيا، التي ىي ممارسة الطقوس، والشعائر الدينية، ىي أيًضا عمل
. الدوييي، في العمل عند النساك

 
: العمل -ج

تاريخ )لمنساك، عند الدوييي، دور ىام جًدا، ألنيم كانوا، أحد شروط االستمرار الماروني، وكتابو 
: ولنا مثل عمى ىذا، ما يمي. سك، نستقي أىم معالم العمليشيد بيذا، ومن خالل الن( األزمنة

الذي "العمل الفكري المتجمي في نسخ الكتب الكنسية، كما عند بعض النساك، كجبرايل اليدناني، 
، وينصرف وكذلك العمل اليدوي، إذ كان الناسك منقطًعا هلل" نسخ الكتب الكنسية كمف، بمالزمة

وي، الذي شجع الموارنة عميو كثيًرا، فنتج عن ذلك، رفي اليدوالعمل الح. إلى العمل في الحقل
. تعداد الفالحين وأصحاب الحرف اليدوية

 
: فممعمل عند الدوييي، عدة فضائل أىميا

 
نطمب خبزنا، لنقتصد . "إبعاد العمل إيانا عن الرذائل، لكسب قوتنا شريًفا، بعرق جباىنا -1

". رياءلااء المحرمة، التي ىي من السرقة وال األشيالحالل، الذي نربحو بالتعب، واالستحقاق، 
 
لو "ألنو مفروض من اهلل، إذا كان العمل عندىم مبارًكا : استمرار الموارنة من خالل العمل -2

  ".ما بارك اهلل في مغل الجبال، لكانت ىمكت الخالئق كميا
 
ر نحن البشر بو، وفكرة العمل، يحرر اإلنسان من الفقر، ومن كل ما يغيظ اهلل، وىكذا نتطو -3

األول لإلنسان، ىو كونو  التحديد"، في قولو (ىيجل)لك عند ، وكذ(ماركس)التحرير ىذه عند 
عامل وتقني، واإلنسان بعممو، يتوصل إلى إلغاء الشكل الطبيعي، الذي يقابمو ويعارضو، والعمل 

سمو عمى غرائزه، وحاجاتو، بالعمل يتحرر اإلنسان، وي". يوفر لو المادة األولى لمحرية الحقيقية
. وأنانيتو
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خاتمت 

 
من خالل دراستنا، رأينا أن الدوييي، عبر بعض األمور، تطرق إلى الفمسفة، وخصوًصا من 
خالل الالىوت، وال يمكننا أن ننسى، انو تتممذ في المدرسة المارونية، فكان من الواضح، ان 

ي ىو روح، وغير مركب من جنس، ولون وال من لقد عرف لنا اهلل، الذ. مور الماورائيةيعالج األ
مادة، وصورة، والذي كان وجوده غير حادث، وغير متحول، وقد رأينا فيو، مجموع اإلحسان 

والحياة والحكمة، وكل الصفات الفاضمة، ىي غير منفصمة عنو، لكن اهلل عند الدوييي، لم يبق 
الكون واإلنسان، أوجد المادة وصواًل إلى مجرد فكرة، وقد برىن عميو بالعقل، بل اهلل عنده أوجد 

في محل النقص، مركبة، مفتقرة أفضل ما خمق، إلى اإلنسان، ألن جميع الخالئق حادثة، وىي 
. إلى امتالك الوجود والحياة

 
إننا نرى اهلل في كل األمور، نراه من خالل التاريخ عند الدوييي، فمن خالل سرد األحداث 

منارة "ا في ىذا التاريخ، كما ىو حاضر، في كل صفحة من كتاب التاريخية، نرى اهلل حاضرً 
وأخيًرا، قد مكنتنا الميتورجيا، من معرفة اهلل، . والعمل عند الدوييي مبارك، يباركو اهلل". األقداس

. ومعرفة وجوده، عن طريق العقل
 

فشرحوه . كثيرون وقد قيل في الدوييي انو أبو التاريخ، والمدافع األكبر عن الموارنة، وتطرق لو
من الناحية الالىوتية فقط، دون النظر في فمسفتو، رغم ان لو فكًرا فمسفًيا ىاًما، تجمى خصوًصا 

وفي دراستي ىذه، وجدت . فكان كتابو ىذا عندىم، نبًعا ليتورجيا فقط "منارة األقداس"في كتابو 
منقوصة، فتبين لي، انو  فيو الفيمسوف والعالم كذلك، األمر الذي دفعني إلظيار شخصيتو، غير

قد تأثر، الىوتًيا وفمسفًيا، بأكبر فالسفة الكنيسة، مثل توما األكويني، كذلك بالفالسفة اليونانيين، 
. أمثال أفالطون وأرسطو، لكنو أنجز خالصة شخصية

 
وحقيقي، ان الدوييي لم يكن لو نظام فمسفي كاألنظمة التي عرفيا الناس، عند بقية الفالسفة، 

 "منارة األقداس"ال نستطيع، أن ننكر بذوره الفمسفية، التي ربطيا بالالىوت، وقد كان كتابو  لكننا
. الشاىد عمى ذلك

 
واني لو تقفيت فمسفة الدوييي، في بقية كتبو، لوجدت أيًضا، لمحات منيا كثيرة، لكن دراستي 

ره ببعضيم، بقيت لو ىذه، تضيق بيا كميا، منيا عمى سبيل المثال، فمسفتو السياسية، فرغم تأث
فقد . نظرتو الفمسفية الخاصة بو، والتي لم تنتم ألحد ممن سبقوه، فعممو كان اجتياًدا خاًصا
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انطمق من الكتاب المقدس، ولم يكتف بو، إذ كانت لو نظرة فمسفية، لم يحمل األمور، من كونو 
.  فقط، بل أعمل المنطق والعقلرجل دين، مسؤواًل 

 
فييا ىذا الموضوع، وبسعة راد، فقد انفرد عمن سبقوه، بنظراتو، التي عالجنا يتصف الدوييي باالنف

أجل، ىو . اطالعو، كان وما يزال ىذا الروحاني، الذي يشيد لو الدارسون بثقة، عمى ما ىو عنده
فيمسوف الروح، وقد أعمل المنطق في كل ما آمن بو، من كتب، او في أصحابيا، فجاء جمًيا في 

. كل ما كتب
 

زة حق وشخصيتو المنفردة، بار. ا عن التعقيدم يتجنب عمل العقل، من ىذا، كان واقعًيا بعيدً ول
بعظاتو، التي رد بيا أناًسا كثيرين عن الضياع، عن ضياع اهلل  البروز، وقد ظير في كل ىذا،

الكمي القدرة، باإللحاد الذي عمموا لو، فيم قد صغرت عقوليم وتحقرت، إذ حاولت بالبراىين، 
عن إثبات وجود الخالق، فكانت بحوثيم غير مجدية، وظل المؤمنون، أضعاف أضعاف لعزوف ا

الممحدين، فكان الدوييي، سبب ثبات اإليمان عند ىؤالء، من بني قومو، إن لم يكونوا جميًعا، 
ليك ما كتب عنو أحد الحمبيين . فيم األكثرية المعمم الفاضل، والعالم العامل والفيمسوف "وا 

". ي، فم الذىب الثانيالروحان
 

ذاك ىو الرجل، الذي فتش . "من كل ىذا، يمكنني القول بثقة، ان الدوييي، كان فيمسوًفا روحانًيا
مل مصباحو المضاء، في وضح عنو، في شوارع اثينا، الفيمسوف اليوناني ديوجين، وىو حا

. "النيار، وذاك ىو الرجل، الذي فتش عنو، في شوارع أورشميم، النبي إرميا
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