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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه

نشااا جردد  ااا قد لشااا  د دم ااا د د  ااا  دد ميل ااا ر حممد عااا د ا  للااا عمد لاااادأماااعد؛ ااا ودفتااا دمقاااا د  ااا دمتاااع 
أم اوحمدمس ا د:د"م نحم ندهذ د ملتع (د1141)يد حلجةدهلذ د ل عمدمندشه دذ(د11)صاحعهتعد حممد دم؛ عءد ملحم فقد

د.،دمهذ د ل نحم ند؛عطلدم ملتع دأش د؛والنًعدمند ل نحم ندالد تا رد إل المدمالد ملل عحمند لصعدقحمن" ل  مدم ل  حمم

إذا كانتتتتث الةقافتتتتة اليونانيتتتتة تلتتتتد بدايتتتتة مرحلتتتتة التنتتتتوير الشتتتتام  ل نستتتتانية  فتتتت   ":دكعجاااا  لدأمالًدقااااع .د1
أهتتم الشيصتتياع الللميتتة علتتى اإللتتالي فتتي التتتاريخ  [كتت ا] يلتتد ب تت  المقتتايي  إحتتد  أرستتطو الفيلستتو 

نته االت  اليوناني أو اإلنساني على حد سواء  لي  ألنه أول الفالسفة اليونانيين  فهتو لتم ي تن كت لل  بت  إ
اللظمتتاء بلتتد ستتقراط وأفاللتتو   ول تتن  يمتتته تنبتتع متتن كونتته المنستت  الحقيقتتي للتتدد متتن الللتتوم اإلنستتانية 

دد"...والطبيلية  فهو منس  علم المنطق والللوم السياسية واألخالي والزراعة إلخ

دمعدهيد دخال د ليتدأ َّلهعدأم وحم؟:دق  

 لصاااادم لصااا  دم دمعناااةدم لااااد:دلااانةدم ااا ر،دفعنهاااعد؛ ااا د ل حم  ااا  دخاااال د لك شاااةدشااا  هعد ود در ااااردم  ااا دأل
،دم ل محةدم لك مدم ل حم ضعدمخاضد جلنعحدل عسمننيدم حل عءدم ل فقدم ل وا د  ا د لفا اعءدم مللاعرنيدم ل فاقد؛اعحل حم ن

د.مغريهعدمندمكعممد دخال 

،دم اات  د عةشااةدأمد{ ااقد ماا مم ناالدل  اا دخ}:دم ود تااحم د د لانااعءد  اا دم ااحملرد عاا دصاا  د ود   ااردم اا م
،دم لت آندم ايءد؛اعدم م د؛اعدخال د"رعندخ ترد لت آن:د" ملسمننيد ندخ قدم حم د ودص  د ود   ردم  م،دفتعل 

د. لك شة،دمنهعدمعدذر نعه

دَصنَاْ  َددلَِددَماَلدد،أ ف ددِلددقَع َددَفَععدِننيَد ِددَ ْش َددَمَ  َّمَددَ َ ْ رِدد ل َّر ددَص َّ د لنَِّبَّددَخَ ْم  د"د:قَع َددَ ْنر دد ل َّر ددَمِضيَددأََن م ند
د.(8306)،دأخ درد لاخعميد"َصنَاْ  َددَأالَّددَماَلد

د،قا دلدقاع دأ  عاردفعاعد اننيدجلاعدم ا مد   ارد ودصا  د ودم احم دخا م :د"؛ اا (د9432)مأخ دردمل مد
 ".ق دش تعد  يد عبدمالدمرذ درذ دف   دل

ال،د:دماااعد ااتلدم اااحم د ودصااا  د ود   اااردم اا مدشااا ًتعدقااا دفتاااع :دعاااعدقاااع م ااندداااع؛ د؛اااند اااا  ودمضاايد ود نه
د.أخ درد لاخعميد د ددب،دممل مد د لافعةل
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 ددبد ملااااا ددل مااااعمد لاخااااعمي،دم لشااااععةلد  ع  ااااةدل مااااعمد:دااااا دمسلاااااعبد د الد بد إل ااااالم ة،دمنهااااعمقاااا دأ ل د
د.د ثد لناحم ة لرتمذي،د   د ت دأ؛حم بدمر  دأثنعءد ملسلاعبد د د ع

فكعند   لدأندجش  د؛عإل المدممبعددعءد؛ردماند ل تعةا د ل م عاةدم ملناعهسد للا   قدم دخاال د ل عل اة،دمماعدداعءد
 د لنهيد اند لشا ودم لا ايدم لم امدم ل ا م ندم لاخالدم لشاودم جلاةدم ل عناةدم لكاذبدم ل الدم ل ناعدم ل تاحم دم ل ؛اعد

د.م مل جشيمأرلدأمحم  د لنعسد؛علاعطلدمل ند ل  شيد

لهعدأم اوحمد لكاعف د لفاع د جلهاحم د لاذيد نكا د ا م د ل اعلدم تاحم دفهلدهذهد مل   عدجحمد د د دخال د ليتدأ َّد
د.؛ت مر،دمأند ودلدخي تردم  ا دهحمدمقحممرد دمثعندم لكحم ر 

د اااقأدنااااحمهدماااعدمراااعن:د"-م  ااا دمأ اااهمدأم اااوحم– تاااحم دشااا مد إل اااالمد ؛اااندج ع اااةد اااند لاال ااااةدمأهااالد ملنواااقد
د ملخ حمقااعبد  ااا مندم لاا حتردلااردجياا دمبااعددااعه نيدم اعدجااردمم  ف اارد ود ااندم  ضاانيدرااعنحم د ذدثا ااحمهأدممااعدثاااعب؛عإل

د  ا مناردمالد   فحمناردالد ل اعملنيدمبدم ا  حمند؛اعودمانهمد شا  رعدآهلاةد؛ارد  خاذمهنعدماعدرععهلعدمندم   فحمندم  معحمهنع
دمهاذ دهاحمد الد ل ااعدقد لا حقدالدنارأد؛ارد   امد لاذيد؛الد  اا دنأدجيا د؛ارد لاذيد لكعاع دماند ل حتردمعد   فحمندمال
ددمحم ض رد دمالحمطدر ر
دماااندقاااحمهلمد دراااعندمهلاااذ دم  ف ااارد اااندلا ااا همدعماااا  ًددد  اااحمهدمالدف اااالًددلااارد اا اااحم دلد لتااا معءدمأصاااحع؛ردمأم اااوحمد

د([.912:ص) ل دد   د ملنوت نيد.."د]مصارد وحم دمعد لالعد

ل  مدم ل  حمم؟دم تع دف ردأ  دأهمد لشخص عبد ل  ع ةد   د إلطال د ىلدآخ دفعندهذ د علرد تع دف ردمس  د 
 َولَتتت  ن  }:دقااا دقاااع د ودنااااً د اااندم ق هااامحتااا دمشااا ريد ل ااا بدمغاااريهمدمب   ااالددفأم اااوحم:دأقاااحم  إلشاااعد بد لاعط اااة،د

َر ضَ  السََّماَواع   َخَلقَ  َمن   َسأَل تَتُهم   َفُ و َ  فَأَنَّى اللَّهُ  ُقوُلنَّ لَيتَ  َوال َقَمرَ  الشَّم  َ  َوَسيَّرَ  َواأل  د.{يُتن 

ااَععءِددِماانَددناا  َددَماانْددَ ااأَْل َاه مْددَملَااِتنْدد}.د9 ،دملكاانهمد كااا مند{ ل َّاار ددلَ َات ااحمل نَّددَمحْمهِتَااعد؛َاْ اا ِددِماانْدد دْمضَدد؛ِاارِددَفَأْ  َااعدَمااعءًدد للَّ
د.د لنعم؛عدنا عءدم؛عل حم   دم؛عل حممد الخ ،دفحكمد ود   همد؛علكا دم لش ودم ل حمدد 

دماانهم،دمأشاا درااا ً دمضااالاًل،دم قاا أد اانهمدر ااعبد لاا دد  اا د ملنوت اانيدلشاا مد إل ااالمد ؛ااندد.4 مأم ااوحمدمأجاع ااردشاا ،
د.ج ع ة

 ".ولو لاللنا أي كتاب حول المسيرة البشرية لوجدنا أرسطو يتصدر المقدمة فيها بال منازع: "قع :دثعنً ع
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هذ د مل ح د لذيدالد  ا فد و،دمالد  ا فددناًةدمالدناعمً دمالد ل  الد ند دهذ د لكالمدمند ل  حمد لشن عد د:دأقحم 
د.مالد لك  د إلهل ة

ممند  ففرد إل المدم ملل عحمندمج ً عد ىتددهعهلمدم صعهتموددهنمد   امندأندأنا اعءد ودمم ا رد  صا  ل  حمدهذ د
د. ملت مةد د مللريقد لاش  ة

لا مد  ااعدم ل حاذ  دلا لاةد هلّ  ماةدم ملنواقد لاعطال،دم جياعدجيا د  ا د ملمالدجيحمزد ال    ددمبسلّاعجرد لتعةعةد   د 
د.مممعدحتحم ردمند لكا دم لفال ؛ش قدمنهع،د

مندش دأم وحمدأنردملعدق ؛رد د كن مدغ سد د ت رد لكا دم لفال ،دمجت   د لاك د ل حمنعيند لتعةمد  ا د لكاا د
د.م لش ودم إلحلعد

د!د هل َّ مدم ر د لكحمنودفأيدغ حمدهذ ؟دم   ادهذ د ل دلد لاك د ل حمنعين

 ب  الميالد ألب يلم  بمهنتة الطت   حيت  أخت   083في مقدونيا عام أرسطو ولد "د:قع د لكعجا د:ثعلاًع
منته حت  الملرفتة والمتنهم المبنتي علتى المالحظتة واستتيدام الحتواا فتي فهتم المستال  الطبيتة والطبيليتتة  

في كنف أستاذه أفاللتو   وتللتم علتى  أرسطو و د تدرب. لشيصيوكا  له ا أكبر األار في تطوير ف ره ا
يديه ك  أف اره التي ارت زع على مفاهيم ما وراء الطبيليتة  ل نته لتم يستلل التدرب الف تري نفسته  بت  إنته 
وضتتع لنفستته منهجتتا ميتلفتتا مبنيتتا علتتى ف تترة الطبيلتتة ودراستتة الظتتاهرة ولتتي  افتتتراض وجتتود المةتت  األعلتتى 

  بليد عن متناول ف رنا  بالتالي لجأ الستيدام الحتواا فتي فهتم األمتور وهتو متا كتا  لته لمفهومها في م ا
أكبر األار في ميالد مفهوم المنهم التجريبي ال ي أصبح هو أساا دراسة الللتوم اإلنستانية وريتر اإلنستانية 

 . "على حد سواء

د. د إلشعدقد؛أم وحمدم  عردش   قد ندهذ د لكالمدف ردماعل ة:دق  

و تد تتدرب أرستطو فتي كنتف أستتاذه أفاللتو  وتللَّتم علتى يديته كت  أف تاره التتي :د"ش دهذهد ملاعل اةدقحملارمأ
د".ارت زع على مفاهيم الطبيلة
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ااَعحَم بِددِ ددَماانْدد َاْ  َاام ددالدق االْد}:در اا دجتااحم دهااذ د لتااحم دفهاالدقاا أبدقااحم د و:دق اا  ،د{ ل َّاار ددِ الد ْلَ ْ اا َددَم دْمضِدد للَّ
دَمِمانْددَ َ  ْارِدد؛َاانْيِددِمانْددَ ْلا  ل ددفَِإنَّار ددَم  احم  ددِمانْدد ْمَجَفا دَمانِددِ الَّد.دَأَ اً  دَغْ اِارِددَ  َا د  ْمِها  ددفَااَلدد ْلَ ْ ا ِددِل دَ عد}:دمقحملردج عىل

د.{َمَصً  دَخْ ِارِد

دفعودالد مه د   دغ اردأ ً  د الد ل  لدفإنرد و  همد   دمعدشعءدمندغ ارد؛حم  وةد لحم يد لذيد ن لرد  ا همدال
د.؛ م   همدمالد؛اك هم

دأَجَّاِاع ددِ نْددَم َال ددِ ين ددَلك امْددأَق احم  ددَماَلدد ْلَ ْ ا َددأَْ  َام ددَماَلدد ل َّارِددَخا َ ِةن ددِ ْنِ يدَلك مْددأَق حم  دداَلددق لْد}:دقع دج عىلددففلدم  ر
د.{ِ َلَّدد  حمَ  دَمعدِ الَّد

  اا ،دفك اا دجشاا  داااذ د لفااال د لكاااعمدف ك اا دأم ااوحمدمشاا خردأفالطااحمندمااعدمم ءد لوا  ااةدف اارد د ااعءد  اامد ل
دم إلفلد ل م مد لذيدحيعم؛رد لت آندم للنة،دم كا  ندم   روددنردمند لتحم د   د ود؛ ريد  م؟

َعدق لْد}:دقع دج عىل َهاعدَظَها َددَماعد ْلَااحَم ِ لَددَمّب َددَ ا َّمَددِ جيَّ دلَْددَماعد؛ِعل َّارِددج ْشا ِر حم دَمَأنْدد حْلَاق ددِ؛ َارْيِددَم ْلاَاْ ايَددَم إلثَْددَ؛وَانَددَمَماعدِمناْ
د،دفااعلتحم د  اا د ود؛ ااريد  اامدأ ماامدمااند مجكااعبد لاااحم  ل{جَاْ َ ع ااحمنَددالدَمااعد ل َّاارِددَ  َاا دجَات حمل ااحم دَمَأنْدد  ااْ وَعنًعد؛ِاارِدد  ناا  ْد

د.م لا يدم لم م

عملدل نلاعن ة،دهكذ د تحم دهذ د لشاخ د ل   ا د ذ درعنا د لاتعفاةد ل حمنعن اةدج ا د؛   اةدم   اةد ل ناحم  د لشا:دأقحم 
د.م لحم قعدأند لاتعفةد ل حمنعن ةدظ ععبد؛ فهعدفحم د؛ ض،دمقعةعةد   د لش ودم لكا دم اعدقد دصنعمدم لكحم ر 

ثدأ ندمض  دمكعنةد ل  لد لك  مد لذ ندأم ا همد ودهل   اةد لاشا ؟دمأ اندر ااهمدر ا د هل   اةدم لناحمم؟دمالد ا ععد
  د ود   اردم ا مد لاذيدأم ا ردممحاةدل  اعملنيدم ىلد لناعسدرعفاةد؛شاريً دأملحمد ل  مدمنهم؟دمأ ندمض  دم علةد ع دصا

منذ  ً دل خ دهمدمند لم ععبد ىلد لنحمم،دممند لم ععبد ليتدرعند   احمندف هعد لاتعفاةد ل حمنعن اةد لتعةعاةد  ا د لشا ود
د.م إلحلعد

أهتم الشيصتياع  ف   الفيلسو  أرسطو يلتد ب ت  المقتايي  إحتد :د"ثددعءد؛وعمةدأخ  ،دمهيدقحملر.د9
د".الللمية في التاريخ اليوناني أو اإلنساني على حد سواء

ااااذهددأم اااوحم د ل نااا  قد مل حااا دفاااالدنااا ميدهااالدهاااذهد ملتاااع   در هاااعد ااا خلدف هاااعدمتاااع   د ل  ااالدر هااام،دف كاااحمن
د ملتع   د لشعم ةدلكلد ملتع   دأففلدمند ل  ل،دممندأجاع همد ملسمنني؟
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د!مج ل؟معدهيد؛  ه نلد   دهذهد ل  حم د

د".أرسطو اال  اللظماء بلد سقراط وأفاللو :د"قحملر.د4

د.مهذ دمتج  دهلسالءد لاالثةد لكاعمد ل نعدقةد لذ ندهمدرعدن عمد؛لدهمدأضلد ا الًد:دق  

ول ن  يمته تنبع من كونته المنست  الحقيقتي للتدد متن اإلنستانية والطبيليتة  فهتو ":دم تحم د ند ت  ط.د1
د..د خلد"منس  علم المنطق والللوم السياسية واألخالي والزراعة

د!أ ند؛  ه نلد   دهذهد ل  عم ؟:دأقحم 

اااع}:د سمناااحمند؛تاااحم د لاااال د ل  اا مد لااااريفاااإهنمدأمااعد مللااا عحمند ملسمناااحمند؛اااعلت آندم ل  ااعالبد دم   ااا  ه مْددَداااعَءجْاه مْددفَاَ عَّ
،دفكمدمند دممد لايتدالد   عهاعد الد ودماند{َ ْل َاْه ِة حمنَددِ؛رِددَرعن حم دَمعدِاِمْددَمَ ع َدد ْلِ ْ مِددِمنَددِ ْنَ ه مْددمبَعدَف ِ  حم د؛ِعْلاَا ا َنعبِد

ت تايدل   احمم؟د؛  دنحمحد ىلد ه دأم وحمدخياد ودأند ن همد؛ ضد  حممد ل ن عدفك  د كحمندأم وحمدهحمد ملس  د حل
أالدمهاحمدشا مد إل االمد ؛اندد-أ ا فد لناعسدمبخعز ار–شكندأند   د ملس  د حلت تيدل عنوقد إلحلعديد لاذيد تاحم د

د لاذَِّري دد لَْ ارِددحَيَْ عج دداَلدد ْل  حمنَعينَّدد ْلَعْنِوقَددَأنَّددأَْ َ م ددَد ِةًععدر ْن دفَِإين د(:د"4ص) دأم در ع؛رد د ل دد   د ملنوت نيددج ع ة
د". ْلَاِ    ددِ؛رِدد َاْنَ ِاع ددَماَلد

؛اا دهلاامدمااند ثاااعبدغااريد ودفااع اًل،دأمااعدم لتااعة حمند؛تاا مد ل ااعلدر هاامدال"د:(043ص)رعااعد ددد-ممحاارد و–مقااع د
د".أم وحمدمأجاع ردفإند لا لد ن همدحب ر ردهحمد    دل ح رعبدممعد  حمل د نهع

 ل  ااحممد إلنلااعن ة،دمغااريد إلنلااعن ة؟دم لااذ ندد  ااحم دماانهسدأ ااعسددم  ااةدد ملاانهسد ل جاا  بدم ناا دَمااندأصاااودماهااحمم
أم ااوحمدأ عً ااعدل م  ااعهتمد إلنلااعن ةدمغااريد إلنلااعن ة،دهاالدقااعدهمدهااذ د ملاانهسد ىلد إلشااعند؛ااعودمم اا ردمر اااردم ل ااحممد

د رد خل؟ الخ دم جلنةدم لنعم،دأمدأندم معهمدمعدز دم د الدضالالًدم   كاعمً دم  حمًّ د د دمضدمرا ً د؛عودمم 

تلتتد الزراعتة والسياستة واألختتالي متن أهتم متتا اعتنتى بته أرستتطو  و تد استتنب  الرجتت  ":دقاع د لكعجا :دم ؛ً اع
 ."وجود اإلله الواحد األحد فالر اللالم من خالل الممارسة اللقلية بنظريته الملروفة بالمحرك األول

د.س  د  مد ملنوقد لذيدن  فرد ل حممم لاع؛ دأندأم وحمدرعندم
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لت دفو د ود إلن دم جلاند؛الدممج اعد ملخ حمقاعبد  ا د إلشاعند؛حمداحمدهدمداللاردم مع اردمباعدفا همد ملشا رحمنددد:أقحم 
اااَععَم بِددَخ َاااقَددمَّااانْددَ اااأَْل َاه مدَملَاااِتن}:دممنهاااع  ااا دهاااذ د د ال اااعبد لت آن اااة،دد ااااحعنردنااا َّدرعاااعد دلَ َات اااحمل نَّددَم ْدَْمضَدد للَّ
د.مآ عبدأخ د دهذ د لاعب،د{ ل َّر د

،د؛االد ااىتد حل حم نااعبدم جلعااعد بدجااسمند؛ااعودم ااوحمدم ندراا َّدنالااردلد صاالد ىلدمااعدمصاالد ل اارد لكاَّااعمد ملشاا رحمنفأ
د.مجلاحردمجت  ر

دَته احمنَدجَااْددالدَمَلِكانْددحِبَْعاِ هِدد  َلاا و ددِ الَّددَشاْيء ددِمانْددَمِ نْددفِا ِهنَّددَمَمانْددَم ْدَْمض دد للَّاْاع دد للَّاَععَم ب ددلَار ددج َلاا و د}:دقع دج عىل
،دفحىتد جلععد بدم حل حم نعبدجلاود و،دمأم وحمدمعدمصلد ىلدمل حم د حل حم نعبد{َغا حمم ًددَ ِ  ععًددَرعنَددِ نَّر ددَجْلِا َحه مْد

م جلعاااعد بد دهاااذ د لااااعبوددناااردالد   تااا دأند ودخاااعلقدهاااذ د لكاااحمندممنمعاااردممااا ؛ ه،دم تاااحم د؛تااا مد ل اااعلوددند
د هد ىلدهااذ د لكااا دم لفااال ،دمالدأ اا ا  دأنااردمصاا  ردد ااحم بد ل  االد ىلدجحم  اا دف لااا رد لكا  ااةدممنوتاارد لكااا يدقااع

د احمهتمد   ا  ًد د ودم إلشعند؛اعودمر ااردمم ا ردم ل احممد الخا دم جلناةدم لناعمدفاأ دم  ا كاد اند إلشاعندااسالءدم ل  الدمد
 ددلاةدم لا هانيد ل ؛عن اةد لايتدأم عهاعد؛نالردم؛ا لا ردممصنَّارد لاعط نيد لتعةعنيد   د لا ض عبدم ل اعالبدالد  ا د

د. ود ىلدم  رد لك  م

وعلتتى التتررم متتن أننتتا كةيتترا متتا نتتنمن بتتأ  المصتتدر الوحيتتد ل ختتالي هتتو األديتتا  ":د لكعجاا دقااع :دخعمًلااع
أرستطو السماوية أو الوضلية  ف   ه ا لي  بالضرورة صحيحا  فهناك مصادر أخر  ل خالي ومفاهيمها  ف

« أخال يتتاع ني ومانشتتيا »ختتالي  وف تتره فتتي هتت ا الصتتدد جاءنتتا متتن ختتالل كتابتته الشتتهيرة و أبتتو علتتم األهتت
  و د وص  الرج  إلى  ناعة بأ  سلادة البشر تتأتي بتاألخالي متن ختالل التتواز  بتين االاتة (نسبة إلى ابنه)

ةهتتا حيتتاة المف تتر أنتتواع متتن الستتلادة  أولهتتا حيتتاة المتلتتة والستتلادة  واانيهتتا حيتتاة المتتوالن والمستتنول  واال
فالتواز  بين ه ه األركا  الةالاة هو مبتغى أي إنسا  عادي  كما أنه صاح  ف رة التواز  في . والفيلسو 

الترذيلتين  وإليته ترجتع بتين الفضال  وبينها  وهو ما جسدته الح متة اللربيتة القاللتة بتأ  الفضتيلة هتي وست  
د".سياسة من ناحية أخر أهمية التفر ة الشديدة بين األخالي من ناحية وال

 ند ملسمننيد؛عودمر اردمم  ردم ل حممد الخ دم جلنةدم لنعمد خل،د سمنحمندأندمص مد ل تعةا دم ملناعهسدم دخاال د:دأقحم 
م لل ع ةد جيعدهحمدمعدداعءد؛اردأففالد ل  الدصا  د ود   اردم ا مدماند لك اعبد حلكا مد لكا تد لاذيدالد أج ارد لاعطالد

د.جن  لدمند ك مدمح  دمند؛نيد   ردمالدمندخ ار
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جوا ااقد ل  ااحم دهلعااعدف ااالًد؛أقحم لااردمأف علااردمجت    جااردممااندفتاارددمماان لاايتدهاايد لااحم يد لاااعين،دد-ممااند للاانةد ملوهاا ق
مجوا ااقدصااحع؛ رد لكاا  مدمضااحم ند ود  اا همدم  اا دأجاااع همد؛إ لااعن،دمالد تا ااحمندمااعدمت  اارد دد ااعند لحمضاا  ة،دمالدمااعد

 لذ ندلحمدرعند نا همدشايءدماند دخاال د لصاح حةدلا  ندأم ة هامدمباعدداعءبد؛ارد خرت رد لاال اة،دممنهمدأم وحمد
 ل  ل،دمل  ندأم خ همد؛عإل المد لذيددعءد؛رد ع دصا  د ود   اردم ا مدخاعند لنا انيدم مل  ا ني،دمماعدداعءد؛ارد د

ااامْددَأْرَعْ ااا  دد ْل َااااحْممَد}:دغع اااةد لكعاااع دماااندرااالد لناااحم  ي،دقاااع دج اااعىل ااام ددَمَمِضااا   ددنِْ َعااايِتددَ  َاااْ ك مْددْعااا  دَمأمتَْددِد اااَنك مْددَلك  دَلك 
ْ اَلمَد د.{ِد ًنعد إْلِ

فعااندلد ت نااعدمبااعددااعءد؛اارد عاا دصاا  د ود   ااردم اا م،دم ااسمند؛كععلاارد ااقد إلشااعن،دمشجاا دمااعددااعءد؛ااردأم ااوحمد
د.فعإل المد؛ يءدمنر

صا  د ود   ارد اةد عا دم  عدقد لاش دف ععددعءد؛رد ل  لد لك  مدمند تعة دم اعد بدم  ع ةدمأخال ،دم؛  د؛
د. ت  قدم اعدقدم  ع ةدمأخالقًعجكعند لل عدقدف ععددعءد؛رد ع دص  د ود   ردم  مد

م لشتعمقدم ل معمدم هلالود د ل ن عدم الخا قدف عاعد تا مهدأ ا  ءد ودمم ا ردماند تعةا دم ااعد بدم  ع اةدمأخاال ،د
ذ د لكعجاا د لااذيدالد   اا د؛عإل ااالم،دممااعدجفااعنردمااندمالد اا ععدفال اااةد إلحلااعددمااندأماااع دأم ااوحمد لااذيدشجاا هدهاا

أ ااند إلشااعند؛ااعودمم اا ردممالةك ااردمر اااردم إلشااعند؛ااعل حممد!د لاايتدذر نعهااع،دفعااعدأجاااردمأ اا دهااذ د لاكاا دأ اا د للاا عدق
 دمااعدمااند ل حم  ا دم إلخااالصدم د عاع د لصااعحلةد ىلدآخاد الخا ،دم إلشاعند؛عجلنااةدم لناعم،دم ل اا  مدماعددااعءبد؛ارد ل  ال

د.مند هل  دم لنحممدعءبد؛رد ل  لدمند ن د ود

مرالدهااذهد دمااحممد ل م عااةد جل   ااةد لاايتدهاايدأ اااعبد للا عدقد د لاا ن عدم الخاا قدالد ااسمنداااعدأم ااوحمدمأماعلاار،دفهاامد
د.م ق حمند دأش دأنحم عد لشتعءدم هلالود د؛ ي

شت  ط اااااةدم ل ر عجحمم اااااةد  حااااا  د اااااند لل ع اااااةد لااااايتدق مهاااااعدأم اااااوحمدمأنحم  هاااااعدماااااند ل مفااااا د لكعجااااا د:د عدً اااااع
م ال ااا ت  ط ة،دم  عاااتدأند  حتااااقد ل وا اااقد لااا شت  طيد لحم ااااوي،دمل  اااردلدخيوااا د؛اعلااااردجوا اااقد إل اااالمدم لل ع ااااةد

دأََما َددلِ َّارِددِ الَّدد حلْ ْكام ددِ نِدد}:د إل الم ةد لتعةعةد  ا د ل  امدم ل ا  ،دمأند حلكامد؛لاحم هعدراا دمظ امدمفلاق،دقاع دج اعىل
انَاه مْدد ْ ك مْددَمَأنِدد}،د{ِ  َّعه ددِ الَّدد جَاْ ا   مددَأالَّد ده ام ددَفأ ملَتِالَدد ل َّار ددأَنا  َددمبَاعدحَيْك امْددلَْددَمَمانْدد}:د،دمقاع دج اعىل{ ل َّار ددأَنْااَ  َددمبَاعد؛َا اْ

ده اام ددَفأ ملَتِاالَدد ل َّاار ددأَنْاااَ  َددمبَااعدك اامْدحيَْددلَْددَمَماانْدد}،د{ لمَّااعِلع حمنَدده اام ددَفأ ملَتِاالَدد ل َّاار ددأَنْاااَ  َددمبَااعدحَيْك اامْددلَْددَمَماانْدد}،د{ ْلَكااعِف  منَد
ند لتاا آند حلكاامد؛ ااريدمااعدأناا  د و،دفااإندهااذهد ال ااعبدجنواااقد   اار،دفااأ ندهااذ د لكعجاا دمااد  اا حلفعااند،د{ ْلَاعِ اات حمنَد

دم للنة،دممندهذهد ال عب؟
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د.هحمد  ح  د ند لل ع ةدم ش  دمبنهسدمف لاةدأم وحممد

دمر دماندهاذ د ملتاع دأنالد؛  ا د اندفهامدمجوا اقد إل االمد ت ا قدممنهًجاعدأنعدالدأ  فلدلكيندأ:دأقحم دل كعج مد
م  ع ة،دفأنصحلد؛عل حم؛ةد ىلد ودم؛ م  ةدمفهمد إل االمدم ل   ماردمجوا تارد ت ا قدممنهًجاعدمأخالقًاعدم  ع اةدممالءد

أندجتا دد-حلاعدممعدأرا هم،دم   دمأ همدأم اوحمدمأماعلاردماندفال ااةد لكاا دم إل–م؛  ء،دمأندجت دمندأ   ءد ود
منهمد ملحمق د إل الميد لصح و،دمأندحتذمدمنهمدممندمناعهجهمدم تعةا همدمأخالقهام،دم اعة دماعد ا  نحمند؛اردماند

د. لفال دم لاعطل

مأنصود مللتحملنيد ندد   قد لش  د دم  د؛ تحم د ودم الل   مد؛عإل المد ت  قدممنهًجعدمأخالقًاع،دمأندالدجنشا د
د.لاعطل،دمأندالدجنش د الدمعد  ضعهد ودم   حمد ل رد إل المش ًتعدمند لفال دم د   هتمد

 لااايتددأ؛اا د  ااا دد-صااحممد ملعدناااعبدم ملاانحالب–مأندج ااحمبد ىلد ودمااندنشااا د لصااحمم،دمالد ااا ععد لصااحممد ل   اااةد
 ع ن تدَ  اَعتَ اب   النَّتاا   َأَشتدَّ  إ  َّ ":دنش هع،دفعإل المد اّ مد ل صاحم  دأشا د ل حا ت،دمماندذلالدقحملاردصا  د ود   اردم ا م

مَ  اللَّتته   مااند اا  ثد ؛ااندملاا حمددمضاايد ود(د9132)مملاا مد،د(0203)أخ داارد لاخااعميدد،"ال ُمَصتتُوُرو َ  ال ق َياَمتتة   يَتتتو 
مَ  يُتَلت َّبُو َ  الصُّتَور   َهت  ه   َأص َحابَ  إ  َّ "د:ص  د ود   ردم  مدمقع د نر، يُتوا َلُهتم   َويُتَقتالُ  ال ق َياَمتة   يَتتو  تُتم   َمتا َأح    َخَلق 
ُخلُتتتهُ  اَل  الصُّتتتَورُ  ف يتتته   الَّتتت  ي ال بَتي تتتثَ  إ  َّ  َو َتتتالَ  ماااند(د9132)،دمملااا مد(9130)أخ دااارد لاخاااعميدد "ال َماَلل َ تتتةُ  َتد 

د.   ثد عةشةدمضيد ود نهع

د.مص  د ود   د ع دم   دآلردمأصحع؛ردم  م

دمر  

د مل خ ي عريدم؛ عد؛ندهعديد

دها1141مندذيد حلجةدل عمدد11ل  ةد دم؛ عءد


