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و ط ال ١أف

رة ك رتالمب ألضكتقتطألحألسيأةتاليحاوت ع١أبحو مء

ألضكتق: ر تلدحعت

Ap. 21b1-d7, 23a4-b3; Eu. 5a3-c7,] :فـ ف ق صالمعر ا ءن دع ة) ذوظيـ صافجهل ص، )
[15c11-16a4; La. 186b8-c5, d8-e3, 200e2-5; Etc.

فهص ففع ب هللاخعء حيـ صصل ذظ "كنظنـ صالالساـ وظجع صالجهخأأ بأ وأ صاكنلـ صاكنظنظـ 
ـل ظخمذ اد وءي ه دمظن صانظل ن ظنإ  شضظه ئأ ا ا  صاأكد وأ صاكنلـ صثءالعءظـ إلد
ن فف هللاه صاللد لتعهل نلع اأ نعأ ظنأه اءع وأ وكن ظإلظع كعرظع ئاد النعصقل ئءلع ظط
Ap.].فـ ئءالعأ رظنن لإ طكنل لته النعصق وءي ه كظلـ اي كنع رظلع ظطمقل خعاكنل

[23a4-b3

[G. 506a3-4] دءجع لمث ذئءلع وخكث  ـل دظع صالمعر ه وطكمه لم

G.] فعضه فهف صالال ففد ب س صاكل ر دع ا: وءد ه و ط صاإلد لع وكأاي ،صضلع بأ ءي
[509a2-3

رأ: ألال و

Soph]ففـ س وءي ه ظلقث لمعر حءي ظمطع رد ئفعخـ  حالضقـ ذه ظم رعش النعصق ص ظ
[El. 183b7-8

[Ap. 38a3-4] "ة ق ه طالطكل وأ طمع ن طلك (٣) "صاكظع٢ صاطد ا

(ب) صالمعرـ ذصايشظقـ ذصاالمع،٢:

(و) صالمعرـ نعرظـ اقيشظقـ.

ج) صايشظقـ نعرظـ اقالمع،٢. )

Eud. 280a7-b4, 282a1-7; Ap. 41c8-d12, 30c6-d5;] .(ز) اهص صالمعرـ نعرظـ اقالمع،٢
[Cr. 46b8-9. Etc.

1Plato: Protagoras and Meno, trans. W.K.C. Guthrie, Penguin. Symposium, trans.
A. Nehamas and P. Woodruff, Hackett. The Republic, trans. G.M. Grube rev. C.
Reeve, Hackett.
Aristotle: Nicomachean Ethics, trans. T.H. Irwin, Hackett.
Lucretius: On the Nature of the Universe, trans. R. Latham, Penguin. Epicurus: The
Epicurus Reader, trans. B. Inwood and L. Gerson, Hackett.

٣

La. 198a-] (فه ف دقد صان حأه  ïصاك دقد رشظقـ حأه  ٤و (صاك (٥) صايشعضه ه ططف
[199e. Etc.

[Ap. 33b3-4; Prot. A6-b2. Etc.] (٦) ه ظلنإ وأ ءمقن صايشعضه

La. 198d1-199a5; Euthd. 288d9-91d3, 291d7-e2.] س ال) طشعبد صايشعضه صاكع )
[Etc.

فأ ف ال رلع ب حع ٧الطن ج ا نسالقأ Elenchos دقد صاطكنظل دطلع،  ج النعصق: صه (ت) والقأ
فد ف ر فع ألش ف ذصاطمع ففع صاطءعكش دإ حلن اقنإلؤ  صاطكنظلل بأ صلطكعأ (ال؟صه ذئفعخـ) 

أل٢: حأ هللاه صا ال ذظط ف صالع دطنع،ص ص

سخ النعصق: لع طنأأ 

س بد ش. أل:  صالكعذ

(ئاخ) ألخ ذ النعصق: وطنخه ق

أل: ءمن. صالكعذ

م. حع، ٤ذ وأ ~ش  (ئاخ) طالطق أل ذ النعصق: ذانإ ق

أل: ءمن. صالكعذ

س بد ش. النعصق: ئتأ ه ظلنإ وأ طنأأ 

ر اتالءتسضح عتالألحهئ مء

فنعصق فعأ ال ف عل رنظؤخ ون تخ ئأ نعء … ٣ دءم النعصق لب صافجه  ة)وططأصرل ذوظيـ )
[Gulley, Vlastos, and Irwin ألأ: ـخ [كع ألف صالمعر هللاعص ركالغ رد ئءنع الع

أل فأص فخع وض ففـ اال رعظن ـل انءي وءنعبع ن ع امظي لمعر هللاعصل نعء فأاد: نعأ النعصق الع
[Philosophy of Socrates 1968, p.69] م حم دإ صا ألف خكتع  لكعذ

٧ءظعل انءجع طيطنع دن ف صالالأضـ ئاد كم لع  دع ي صانءع النعصق وأ امظي خم دطنم ألذظإ: ص ئ
دقد هللاـ ذلخءظـ  ألصال "طخند  ال -٣ ف لته اص دع دد وأ ص، ع: ظم ـل و ئاد صاطخعظع صانعرد اقلمعر
ف. فع فنطمعظي ففنعصق طنمظ رظب ال ق صالكنل)ل ذانإ ه ظالط ع رك ٧ءد" (ذصفج دن س لع  ،رع

[Plato�s Ethics, 1995, p. 28-9]

فإ/ ذ(٣) فخعظع لمظ فـ خط ف ة) صالمعر هللامذ النعصق "صالمعرـ" خلمءظظإ: ( غ: صالط ٧الطأ ر
[Socratic Studies 1994, صالمعرـ خطخعظع صالكنل [57-8

ن ف ف غوأ النعصق ا ٧الطأ سل ذلإلنقـر ٤ظم لإ صامرع رقغ صال ءوع٢ فأاد ضظع لنءمـ ذطط
٤ذ النعصق حءجع طق ـل  ط اقلمعرـ خعاطكنظل لمءد نطنمظع اقلمعر ٤ خظإ صايشعضهل ذوظشع اظ ظلظ
فع، دطن فد ص دق ففه  ـل طيجن "صالمعرـ خعاطكنظل" ورش حع،ك رقغ وكأصه  أل صالمعرـ ه طط دطخع خع

ألذظإ. ٧ءظعل ذطقث ءوع٢ئ دن أل  ص وذ لخع لالأ



ب

ف النعصقل ٧كوع ض ذاجفـ ل حأ رل ذططالل لب صاء ع وخال نءلأتز طيالظع ءوع٢ئظعذظإ
فظع فأصه ض حك ي ص فف خم س وأ النعصق كمذ س وظشعل ذئأ نعأئظعذظإظمطع ذليجأذ صالمع

صالطالنـ.

ـل رلع بدخ ٤ظنظ ف ئخظالطلأاأفظـ ذلظطعرظ ج صاطكنظل االنعصق ليعذشع ح والقأ (٣)ظيطع

ففب دقد طنمظن طمعظؤل وبهص لنءبخ العتص لإ صالجن وأ ظمصر أل٢  س صانم ح لمعرـ  - طيطع
النعصقخ

ـخ ٤ظنظ ف لظطعرظ ٤صلع ع صاط ف صالمعرـ و ح وذاأظـ صاطمعظؤ ثتخع وطيطع -

ا رد صاطمعظؤ/ صاطينعل ذه ظنمذ رع هللا ح ر القخد ايشإ ص ر هللا (ب) وظنأأ صاطكنظل لفع، ل
في فم ظءطف ع ك ففه س صاماظه صثظفعخد صا ـخ لع ءأ هللاقنظـ لمظء ف  حعاإ ءوعص ع ،اظه ئظفعخد ا و

صاطكنظلخ

فعخ ج وتظء هللامصذ النعصق صاطكنظل ئاد صطجعلي خآرالع، إلخع ع صالط (٥) وظلنءءع وأ ءيجن العتص و،
ـخ وظأفم اجع ءوظع صاظأذخ ف صامظءظ ٧كظـ صاطنقظمظـ ذصاءوعص هللا ح ألف رد ص وبهص لنءبخ لع بد شتع

تابلجطوسي

فأأ ف حذه لع طن ج ص � صانطع ة) ظءعك ألخلع اجع لنملطعأ: ( اصأل ذ ٤ ألظـ ف ظخمذ وأ صافلجأ
ففع٢ ٧ ل حذه لطالعض ج ص ج صاتعءد ظءطنم كفـ صانطع ـخ (٣) ذصانطع ٧كطجع خعايشظق د صاممصاـ ذلع 
دءجع النعصق رد صانطغ ج  إلعذق صاخكث رظجعل صاطد وفع ـل ذذصشمع دلع طنأأ صاممصا آل  هللاع و

صاتلعءظـ صاخعكظـ.

لع بأ صاماظهخ

ج صاتعءدخ ف رد صانطع حذه ذنظؤ صءطنم ج ص حالعالظـ رد صانطع لع صاكفـ ص

تابلحدتطائ

فأه ج صاتعءدل ذانإ اظمقلءع لعتص ظن حذه اظءطنمبع رد صانطع ج ص أل صانطع رأأ ورنع ٧ ذشب ور
ذنظؤ طءطنم وكأصاجن: دإ صاممصاـ هللاعذأ  ك ص

أل فمذ ففع صا ٧كـ صاممصاـ خعاالمع،٢خ ل د ـخ ذنظؤ ظيجن  غ ئاد صاممصا ة) لعه ءوع٢ نظيعاأ )
[329a-331b] غخ دقد رجأ ءوع٢ نظيعاأ دم٢  ع طقمخي صاتعذ٢ رد صالالع صاه

فد فجع ئا فغ لء فعتص ظءال ـخ ذل فف غ رد صاممصا هللاأ أل ف) خأاظلع (٣) لع بد ءوع٢ (ءوعص
طخ ذلع صطفعف النعصق ءكأبعخ الظلأءمظ

فـ فـ ذصايشظق فإ صاممصا فـ خظ ف ٧ك ـخ ذلع صام غ رد صاممصا هللاأ (ب) لع بد ءوع٢ تعصالظلع
٤ ف فنعصق العن فـ ال حظعض فإ  د ي  فف أل، النعصقخ العتص ه ظعشد صاخم ذصاالمع،٢خ نظؤ 

[338c1-3; 347e1] أل،فخ دإ  غ ذ هللاأ تعصالظلع

غ: نظيعاأ

٥

contentment دـ ïصانءع دطمصه صه

هللاع٢ (ظأذ صانظعلـ) ك ن ص ٧ذ صامنه رد لأصفجـ صامعا ïال ـ) صاتعذ٢ (ïصاممصا

فخ وظإ ططالل صاالمع،٢خ لع بد ءوع٢ النعصقخ ٧ أل لإلن حأ ورد بهص صاط

ط) الظلأءمظ غ (لطخمع هللاأ أل خأاظلع

غ لع اجن. ا صاءع رع د صاممصاـ بد ئ

ا. دمص ح ا ص ا ذئظهص حمكع ح دم٢ ص لالع

فخ ٧ لإلن

رـ: ف لطعصخ ٧تـ لنطعكع غ: ت هللاأ تعصالظلع

[338c] آل حعاإ صحكأ ة) صاممصاـ بد  )

فظع فإ ض ففه ل دقد وك حه  ’رعثءالعأ صامع،ه ظك هللاع هللاظع ش (٣) "صاممصاـ رد صاكنظنـ 
[: 343cff] "صامع،ه

[:344c5, 349e] ع لإ صاممه (ب) صاوقن وكأ

ألخ حرنع ر خظإ بهف ص فخ لع صاعذصخ صالنطعكع خجي غ هللاأ لعتص ظمءد تعصالظلع

دإ: غ  هللاأ آل: ظمصرب تعصالظلع حقكـ صحكأ ة) صاممصاـ ل )

فعاإ ح غ ا أل ففع آل)ل وذ ءنأه: صانأ٢ صاالظعالظـ (ئت طل حقكـ صاكعنن (= صحكأ صاممصاـ = ل
صاكنعذ) بد صاكل.

هللاع: ج و رأأ لءعكإلـ بهف صاءوع٢ صاطد ظع،،بع صانقخظأأل ذحالخع ٧ ألص، ور و

٧كـ صاممصاـ خعانأصءظإ د -

أل. ٧كـ صاممصاـ خعهالطنعص د ظلنإ وأ طيالع  -

صاكعنن) حقكـ هللاملـ ل دءملع ظيإله رد  ع:  دع،ه (و ط نه كعءأأ  اظ -

.[Irwin p175] ف غ صامع،ه طشكظـ خعاهص ظطشلإ صاالقأ -

أل، النعصقخ صاكنن ذلشعبع٢ صاكعرـ: لع 

ا فع رخ فجن و ن نأء فف ا خكن رخع ح ط وءيالجن (ظمله ص دعطجن ذاظ ة) ظيظم صاكعرظأأ لأشأ )
حعاإ وءيالجنل ئاخ). ط ا حعاإ صالعشد ذاظ ا

ج لإ صاكعرـ. شع (٣) صاكنن 

فجن فعاإ وءيال ح ط ا فف حعاإ صالكنألظإ ذاظ (ب) اهص ظمله صاكنعذ خكنن نأءجن كنعلع ا
.[341c4-342e8]



٦

ف فع دطعصش ع ص غ و ألرشءع لشعبع٢ صاكعرـ (٣)ل وبءع أل ئتص  بهف كفـ لنءمـ ذانءجع طءجع
ـخ دقد لشعبع٢ صاكعر

فد د ففلإ صاعص س رد صاءجعظـ (وكظعءعخ) ئاد ءيب صاكعرد (ظال غ: طعلد صاكع هللاأ تعصالظلع
[341b1-3] (حعاإ صائءن ط ا حعاكـ ذاظ ضءلي ا

ففم دظع ه خ ألص ـل اظنأأ  حقكطي صاهصطظ أللد ئاد ل س ئتص  س نعص حع دد ه ظط النعصق: صاعص
[345c2-9] حعاإ صائءن دد  وأ ظع

فع حعكغ صاكعرـ وظشعل ل غ صانأظلـ اقكعرـ طءيب  أل ن ظأشإ النعصق وأ صاللع ألذظإ: ا ئ
٤ النعصق. نعأ اجهص اظالل لب لعن

فعنن حؤ صاكعنن خلفع، صانأه وأ صاك رظب ذ شلءع وءءع ه ءالط ح لشعبع٢ صاكعرـ  طيطع
ف فع ف حؤ صال؟الال ألفعه صانعءأأ صاأشمظأأ وأ ظلنإ ذ ـل كع،  هللاقنظ ه خم وأ ظيد خلنعظالـ 

رخظمد. أل٢ل ذطأكد ءوع٢ النعصق خءوعظـ صانعءأأ صا حيع القظلع خمذأ بهف صثإلع صانعءأءظـ ذ

ألطجع دمذ فمص ألطجع وذ  ا ذفمص صاأشمظـ صانعءأءظـ: لع بأ صانعءأأل صال؟الالـ صانعءأءظـ إلد
هللاع. ا ش إلد

فأأ فد اطن ف هللاقن ـل خإلعق  ف صانعءأءظ رخظمد: ه خم وأ طيد صانأصءظإل صال؟الالع صانعءأأ صا
كنـ. ف كعءأءظـ كأصءظإل ل؟الالع

فم ف ع وك رـ و ع الق ع طك ق وذ بظضـ اظال هللا صاأشمظـ رد ءوع فأأوذالطظإ: صاكعنن إل
John Austin, The Province of Jurisprudence] .في دط رع ففب  ف وضقخظـ صالفطل دطع، ذص

[Determined, ch.1

هللاع: هللاظع ش (٣) صاممصاـ رد صاكنظنـ 

هللاعظإ (صاكنعذ) ك ة] صاممصاـ لع ظيظم ص ]

فإ ئت ف ي لإ صالكنألظ ٧ طمأظ ف خ ع طشكظـ خعاهص هللاع (و ق ش هللا هللاظع إل [٣] اهص صاممصاـ 
هللاظع صاكعنن).  ٤ ٤ظ دقد طم ظملقأأ 

[ب] اهص صاوقن ظيظم صاوعانل ذه طيظم صاممصاـ صامع،ه.

348b9,] ق صامع،ه طلعلع هللا صاإل ن طلعلع ،صضلع ورشه كعه لإلإ صاوعا ق هللا [٥] اهص صاإل
[cf. 353c2-3

ألص، في و فمذ وء ف ـل ظخ ألتظقـ ذصاوقن رشظق دإ صاطالقظن وأ صاممصاـ  غ  هللاأ انم صلطءب تعصالظلع
ن طلعلع ،صضلع ورشه كعه ق صاوعا هللا ع: وأ صاإل ألءـ [٥]ل و رعذكـ لنع دإ و س  ٤ ذصامرع صاطعنظ

ق صامع،ه طلعلع. هللا صاإل لإلإ

ق هللا فف ع وأ صاممصاـ وظشع طءيب صاإل ة] ذانإ ه خم وأ ظتخ دقد [ ظلنإ وأ ظأصرل النعصق 
صامع،ه.

ال

فـ فد كف ف ر ٧ فن غ لإل فع ـخ وبء ف ف ألء رعذكـ صالنع ح دإ ص غ لإ فمظم كأه  به بءع
أل، النعصقخ دعخ نظؤخ نظؤ  غخ وظلنإ فمقجع ونتع ئكءع هللاأ تعصالظلع

[348b7-350d5] أل، النعصق

ق صامع،ه. هللا ط صاإل ن ذاظ ق صاوعا هللا صاإل ٤ حأ ظخ ق صامع،ه  هللا ة] ظعظم صاإل ]

ن (نه ذصكم). ٤ صامع،ه ذصاوعا ن وأ ظخ ق صاوعا هللا [٣] ظعظم صاإل

هللاظع. ن لعبع ذ ق صاوعا هللا [ب] صاإل

٤ صاكعرظظإ وكعصءي (صاكفـ صاالعخنـ) [٥] صاكعرد (نكعرد) ه ظالمد ئاد ظخ

هللاعظإ (ولتعاي) ذئءلع ظكعذه وأ ك ألرظإ ص ٤ صامع س وأ ظخ أل ق صامع هللا [٦] اهصل ه ظكعذه صاإل
٤ صافعبقظإ (لإ اظالأص لتقي). ظخ

هللاظع. س لعبع ذ أل ق صامع هللا ال] صاإل ]

دقد إلعنقطي. ٤ ولتعاي ذئءلع لإ اظالأص  هللاظع وأ ظخ ق صالعبع ذصا هللا [ت] اهص ه ظكطعز صاإل

دقد إلعنقطي. ط  ٤ ولتعاي ذلإ اظ ق صاالظ٨ ذصافعبه ولإ ظخ هللا [٩] ظعظم صاإل

فظع هللا ففع،ه  ق صام هللا ذصاإل هللاظعص ذلعبعصل ط  ن الظ٨ ذفعبهل ذاظ ق صاوعا هللا [٠] اهصل صاإل
ذلعبع.

ق صامع،ه طلعلع. هللا ن طلعلع خسرشه كعه لإ صاإل ق صاوعا هللا ط صاإل ة] اهصل اظ ج ]

ألتظقـ. أل٢خ)ل ذصاوقن فجه ذ هللاظع ذلجع ة] صاممصاـ رشظقـ ذكنلـ ( ة ]

ع لإ صاممه: (ب) صاوقن وكأ

ن ف ف ٤ذ وأ صاوق آل طالطق حقكـ صحكأ غ النعصق ]350d5-351a5] وأ طمعظؤ صاممصاـ نل أل ظم
دقد صامع،هل رنظؤخ رع  شخ غ  أل ن رد صاأصكب ظلع حأ صاوعا صاممهل  آل لإ وكأ

هللاعظإ (صاكنعذ) ك ة] صاممصاـ بد لع ظيظم ص ]

ففعءغ أل٢ لإ ف ع: طشكظـ ضظع لخع صاكعنن  (و … هللاع ق ش هللا هللاظع إل [٣] اهص صاممصاـ بد 
حعاإ صاكنعذ). صالكنألظإ ا

ن. [ب] اهصل ه طءيب صامصاـ صامع،هل ذظءيب صاوقن صاوعا

ففإ ع صاوقن صاوعانل ظفمقي وكال [٥] اهصل طشمؤ صاممصاـ صامع،هل طفمقي والأو كعهل ذظنأ
كعه.

ع لإ صاممه. [٦] اهص صاوقن وكأ

:[351a1-352d2, 352c2-3] أل، النعصقخ لع 

ح: الطنأأ صالمظءـ صاوعالـ طلعلع ورشه لمظءـ. رع



ت

طيءظم:

ألتظقـ ذفجه. أل  ـل ذصافأ ة] صاممصاـ رشظقـ ذكنل ]

فخل فـ ئا حبقظ ج ص ففع ـل ذظءطز صانعصبظـ ذصاك ح لإلطعن ع وضعص أل و ح صافأ أل [٣] ظمع
حمصكـ. ؤ صا ٤ ـل ذطم صالإلطعن ح حضع ص دقد ي  ذطاللإ صاممصاـ ذطك

هللاعخ). ك دع،اظإ (نه لب ص ح صاوعالـ ونتع ذونتع خنأءجن  حضعص ع ص [ب] اهصل ظكنل تذ

ا. ع إلد دقد طكنظل و أل  � ئاخل ضظع كع، حالع٢ل صافظ ـل ص أل ظفمه صايع،ل صالمظء [٥] صافأ

أل فأ ف ط صاف اهصل ه ظلنإ وأ طنأأ صالمظءـ صاوعالـ طلعلع ورشه لمظءـ (ذشلءعل اظ [٦]
ع لإ صاممه). وكأ

حذه: ج ص ءجعظـ صانطع

ق صامع،ه طلعلع. هللا ن طلعلع ورشه كعه لإ صاإل ق صاوعا هللا غ: صاإل هللاأ تعصالظلع

حءي ق صامع،ه طلعلعل  هللا ن طلعلع خسرشه كعه لإ صاإل ق صاوعا هللا ط صاإل النعصق: اظ

هللاظع ذلعبع. ي لع بأ  س ءنظ حع ٤ نه ذصكمل ذلإ تن ظط ة] ظكعذه وأ ظخ ]

هللاعظإ/ ءيالي. ك رظب وأ ظطمعذأ لب ص [٣] ه ظالط

غ. صاالقأ ط ردطأظفي ألإلع،ظـ اقءي ح طلعلع صاأوظيـ صث [ب] ظنأ

٤ضظع ورشه ن ف ق صاوعا هللا سل ذظخند للنءع وأ صاإل رع غ لط هللاأ ٤ تعصالظلع ة: لعن لإلنه
ج فع فد صانط ف ئا ففه هللا ن طكه بهف صالالساـ لخعإلع٢ ذانإ و ق صامع،ه طلعلعل ا هللا كعه لإ صاإل

هللاه صافمخ غ لس هللاأ ع تعصالظلع رأأ طكم ٧ هللاه ور صاتعءدل رقن و

ففمل أل٢ رظلع خم رأ هللا حنتع  ع ص دقد صاطكم  ٤ رعرع اظعن ٤ص لط رأأ رد صاخمصظـ لعن ٧ هللاه ور و
رسل رلعتص ءطمقن بءعخ هللا رضـ  هللاع ف صا ضعاخع لع ءطمقن لإ طأشظإ وأ صاءوعص

ق صامع،هورشه كعهل رجه بأ المظمخ هللا ٣: ئتص نعأ صاإل لإلنقـ

فع،ه ق صام هللا ف ف رظم وأ صاإل حذه وأ ذوظيـ صاكفـ طأ ج ص دد النعصق رد ءجعظـ صانطع ص،
ن طلعلع ضظع المظمل رآءجع ق صاوعا هللا ز النعصق ط؟نم وأ صاإل رظب صانأه وأ كف المظمل ذئت ءالط
فإ فم ظشل ط صافظ ف ف ج) ذه وأ طإلئظه صاءي دع،هل ( ط صافظم  ع: (و) وأ طإلئظه صاءي ه طتخ

صاالمع،٢.

٤ ولتعاي. طإلنظث رد لشعبع٢ صاكعرـ: ظكعذه صاكعرد وأ ظخ

ألظإ. ج) وأ ظنأأ ورشه لإ خعكد صاءفع أل٢ل ( ع ورشه ءفع أل: (و) وأ ظ؟، ظكعذه صاءفع

ج) ع ( ف س ئظعبعل ذاظال أل٢ ذطكم، بمرجع صالمع س (و) كعرـ صاءفع ألخلع كعه النعصق: طمع
ج) حأ ( فع  ج)ل ذوظش ) ع (و) ،ذأ فف؟، حءي لإ صاللنإ وأ ط أل٢  لقلكع لمعرع اكعرـ صاءفع

ح لب (و). أل ظلنإ ططمع

٩

فد وأ فم) طمء فغ صافظ هللاإل ففه صا ألفظـ (لت هللاع ف صا هللاظعص أل٢ صا حأ ءم ج) لنءمـ  كم طخمذ (
فظكعذه ا ذوظيطجنل ذلإ تن ال ح،ص ألفظـ  هللاع ف صا هللاظعص دقد طقث صا ألظإ ه خم وأ ظطءعرالأص  صاءفع
أل٢ (كم ألظع لإ كعرـ صاءفع شعذ اص  ٤ ط بهص ف ٤ وكعصءي رد بهص صاإلسأل ذانإ اظ أل وأ ظخ صاءفع

أل٢). ه طأفم ءم

أل٢. اص لإ كعرـ صاءفع ٤ ط بهص ف س ذصاطنعظنل ذاظ دقد صاإلع ألذأ  ط صاءفع كم ظطءعر

و ط طب بت ر تابلحدتاعحثة:لينسح

ف صامعلـ: اص دع ي صه، ف االنعصقل ذانءي خمو خخم دم٢ طكمظع أل فقأنأأ  وتع

[357a] ن ن ظأشإ النعصق خمم وأ صامع،ه "ورشه رد نه كعه" لإ صاوعا ا -

ألءـ). ظعظم وأ ظاللب لمش صاممصاـ "رد تصطجع". (ظخمذ وءي ظخند صالنأاـ صالنع -

ا كظلـ حظقـ)ل (٣) وإلظع ا كظلـ اهصطجع ركالغ (كظلـ و ة) وإلظع ف: ( هللاظعص طنالظن فقأنأأ صا
فـ فغ (كظل ف ا كظلـ امأصكخجع ركال حظقـ + كظلـ ذالعضقظـ)ل (ب) وإلظع اهصطجع ذامأصكخجع (كظلـ و
فأه ـل ذظن ف في صاممصا ف هللاظعل ذطنب رظ ج اق شع دقد  س (٣) و ذالعضقظـ)ل ظنأه النعصق وأ صاءأ
ع ف بهص لجن اطكم هللاظعص س (ب) [357b3-358a2]ل رقلعتص طنالظن صا فقأنأأ وأ صاممصاـ لإ صاءأ
س فأ ف غخ العتص ظنأه النعصق وأ صاء هللاأ ٤ تعصالظلع دمءع ضقد طممظه لعن فقأنأأخ ذنظؤ ظالع

ف"خ هللاظعص (٣) ظلته "وفله صا

ح وأ فطع ف عخ ضعاخع لع ظي ط صاأك حظقـ ذكظلـ ذالعضقظـ رد ءي ا كظلـ و نظؤ طنأأ اقإلد
فعضه ة) ذال شعخعألإ صانظلـ صاأالعضقظـ: ( ألفظـ"ل ذانإ ظأفم هللاع "صانظلـ صاأالعضقظـ" = "كظلـ 
فد ـل (٣) ذالعضه طنأظءظـ: ذالظقـ ب هللاقظ ألفظـ خعاءالخـ الع بأ كظلـ ،ص هللاع ألفظـ: ذالظقـ بد  هللاع

هللاقظـ. ع كظلـ ،ص ا ت ٤و لإ إلد ا ه ظطف ٤ ف

ف فقأنأأ: طكمظع

حرشه ذصحالأو. هللاظعصل انءجع ذالث خظإ ص ع  حه صاممصاـ وءجع اظال ع و ة) ظتخ )

هللاظعص رد تصطي. ط  عل ذانءي اظ أل شعذ ا  س ولعى خممه لعظمصل نإلد حع (٣) ه ظط

[358b8-362c9] .ق صامع،ه هللا ن ورشه كعه لإ صاإل ق صاوعا هللا (ب) صاإل

اصطيخ دع دإ ص، نظؤ ،صرب فقأنأأ 

دد: حه صاممصاـ: ءوعظـ صامنم صهفطلع ة) و )

ن ف فع٢ صاوق ف رخظمد ذلمعء دقد ءكأ  هللاظع  س صاوقن  غ] وأ صكطعص "ظنأه [لمون صاءع
فطعرأأ ط لإ ظن س صاوقنل كطغ وءي اظ هللاظعظـ صكطعص  ٤ ا صالمعءع٢ ظخ ـل ذانإ الأ الظض
فأأ دقد صكطعصري ذظطكعإل ذلإ ظمعءأأ ذتصكأص صهتءظإل ذئءلع لإ ه ظلقنأأ صانأ٢ 
دقد وأ هظطوعالأأذوأ ألذص وءي لإ صالعخإ وأ ظطينأص لمع  لمعءعطي بن صاهظإ كع
فسلع دأص لع ط فل ذ، هللاهذص رد ذشب صانأصءظإ ذصهطيعكع ه ظمعءأأ صاوقنل ذلإ تن و
ر ف ف ـل ئءجع ذال حه ذفأبع صاممصا دع،هل ذظنأاأأ وأ بهص و خي صانأصءظإ كعءأءظع ذ



٠

فأو وأ حال ففعكغل ذص س صاوقن ،ذأ وأ طم حرشه وأ طنطع حرشه ذصحالأول ص خظإ ص
فجع ففإل ه ظتلء رعرظ ر خظإ لط رظب صهءطنعذل صاممصاـ ذال طمعءد صاوقن ،ذأ وأ طالط
جل حءأأ لإ صامنع حءجن وشمؤ لإ وأ ظنطعرأص صاوقن ذظطك هللاظعل ذانإ  غ ن صاءع
ع ذصكم دله بهص ذبأ ئءالعأ كل اإ ظطيل لب و دقد  ع امظي صانأ٢  ق صاه هللا ذصاإل
فع ان رخظمـ صاممصاـ دءمفل بهف  س صاوقن ند ه ظمعءظيل رجهص فءأأ  دقد وأ ه ظنطع

رخظمظـ. حأاجع صا ر و اقكفـ ظع النعصقل ذطق

ففجن ه ألالأأ صاممصاـ ه ظسطأءجع لعظمظإل ذحء ع خأشأش وأ لإ ظلع ظلنإ وأ ءع
فـ ف ق صامع،ه كعظ هللا ن ذصاإل ق صاوعا هللا رظءع صاإل د س صاوقن ئتص و ظلقنأأ كأ٢ صكطعص
فد دق ي  ألضخعطجنل ذالءنخ ع ئاد وظإ طنأ،  ال ولنءءع وأ ءطمنخجلع ذءع دله لع ظإلع
فث ق صاوعانل صاالخغ رد تا هللا ج صاإل أل دقد ، رخ صاظمظإ ظالظع  ق صامع،ه لق هللا صاإل
دقد دقد صانتظع ذصانتظعل بهص لعططنيعف حه  هللاعظإ ذوأ ظك ك ٤ ص صاعضخـ رد وأ ظخ
فـ ففد لمعلق رخظمـ ئا ئ صا ٤ظ هللاظعل ذانإ صانعءأأ ظ ع ذصكم ن رخظمـ و رخظمد  ءكأ 

.[358e3-359c7] .س خعكطعصذ حع صثء

بهصخ ٤ فظفء هللاعطن (٣) ه وكم ظسطد صاممهلعظمص: نظؤ ظأشإ 

دقد بهصخ ع ظعظمف فقأنأأ  ن ورشه كعه لإ صامع،ه: لع صاع، صاه (ب)صاوعا

ث كم اتا ب اتاعحا تابل٧تاعحثة

ق صامع،ه: هللا ـ ئاد صاإل لإ صالمظءـ صامع،ا

حؤ ورشه لمظءـ: لعصكه: ذ

فأأل فأأ (صاكعرظ ïصالءطف فـ: ض صاطعاظ هللاع ف ف حإل س ص ف صالمظءـ وءأص ٤ذ كعفع ة] طالطق ]
ï غ + صاكنعذ دأأل صالءولأأ) + صاكعص أل ٤ص صال

ï دقد ءكأ كأظن ا ذوعضيجع  ٤ص حف ع بهف ص رقغ بهص طنمظع صاطمقظن اشلعأ وأ ط؟، [٣] ظط

غ رد صالمظءـ ذطمقظلجن وأ ورشه لمظءـ أل صاطد ظ؟،ظجع صاءع ح،ذص [ب] ظنإلؤ صاطينظع رد ص
دـ)ل ففع ففظـ (صاإل ألظـ: صالمعرـ (صاكنلـ)ل صايعذال ألخب رشعضه لكأ دقظجع و رع  ط ذطالظ طمن

دطمصه)ل ذصاممصاـ. ر (صه صاطأال

أل رد صالمظءـ. ح،ذص ألظـ طأؤظب ص ط بهف صايشعضه صالكأ [٥] طمن

دعشظـ: حظـ  هللاع آلخ ظخمذ وأ صاممصاـ  هللاع ح ٧تـ ص ٧كـ صاممصاـ خعايشعضه صات د لالساـ: لع 

فـ" في صاممصا فد وء ف دق حي  هللا دلقي لع ظ حي ذ هللا دقد لع ظ ا  حأه صالع "الءنخه ك
[433e9-434a1]

غ لع بأ اجن. ا صاءع رع د حذه: صاممصاـ بد ئ ج ص طرد صانطع الظلأءمظ طهنع ءوع٢

ط: ٧تد اقءي صاطنالظن صات

ة ج

فأش ف رمءع لمعرطجع خأش ـل صالط ا لع نخظعل صالمظء ألوظءع صاممصاـ رد إلد رعذكـ: لطغ  ح ص
ط. حئعل صاءي ا صح رد  صاإلد

فد)ل ٧ء فظع صامن ع (ض فجأ ف ٧تـ: صاإل ط صات ا صاءي ٤ص ٧تـ وف ا صالمظءـ صات ٤ص ة] طءعوع وف ]
٧ءدل ذصاعذكد. صامن

… فد ـل صاعذك فف صالمعر … ٧ءد رل صامن صاطأال … ع ٢٤: صاإلجأ ا رشظقـ لطلظ ٤ [٣] انه ف
دـ. صاإلفع

دعشظـ: صاممصاـ = صاطءعضن صاءيالدل نظؤخ حظـ  هللاع آل  هللاع [ب] صاممصاـ لع٢ و

لالعضه:

فسأ ـخ نظؤ ظممه بهص صانأه خ طخ ذلع بد صاكف ٧تد اقءي رأأ صاطنالظن صات ٧ أل ور نظؤ خع
فإ فـ خظ ٧ك ففع صام ٧كـ خظإ صاممصاـ صاالظنأاأفظـ ذصاالمع،٢خ ل ـخ لع صام صالمعرـ نعرظـ اقيشظق

صاممصاـ صاالظنأاأفظـ ذصهبطلعذ خعائظعخ

ط: ٧تد اقءي رأأ صاطنالظن صات ٧ طخعظع ور

٧ءد: ع ذصامن ٤ خظإ صاإلجأ صاطلظظ

ف] ألشع صالطمع ط صافعءغ [لخمو ا ذءنظشي رد ءي ا خظإ صاإلد ة] ه ظلنإ وأ ظفلب صاإلد ]
[436b8 - 439c]

غ. ي ذطكعإلد  ألر ي  غ ءنظ [٣] كخأه ذطنيد 

غ. غ بد طنخه ذطنيد  ألص،٢ ذصاعضخـ رد  �) ذصث ر س ذصام [ب] صاإلجأ٢ (لته صافأ

غ. ي ذطكعإلد  ألر ا بد  دمذ صهإلطجع ألص،٢ ذ دمذ ئ ي ذ [٥] صاعر

ج. ي وأ ءإلع ج ذءعر [٦] وكظعءع ءإلطجد صاإلعص

فم طل ه خ ط صافعءغ لإ صاءي ٧ظلنإ وأ طءطلد ئاد ءي ف لطشع،٢ل ر حأ بهف صاكعه ال]  ]
.[Irwin, Plato's Ethics, هللاطقيـ. [204 ا ل ٤ص وأ طءطلد ئاد وف

اف. ألص ا/ صاالمد ذ صاعضخـ = كخأه صاإلد

ا/ طكعإلظي. ي صاإلد ألر صاطفءغ = 

فإ ٤ خظ فظ فإ: صاطلظ أل، للن ففغخ  ألضخـ/ طفء طخ ذصكم٢ انه  ا صاءي ٤ص دم، وف لإلنقـ لع 
آلل نظؤ ظمله بهصخ هللاع ألص،٢ ذصاعضخـ لإ ءعكظـ و ف لإ ءعكظـ ذصث صاإلجأص

ف: ٧ءظـ ذصاإلجأص ف صامن صاعضخع

غ ج  � صاعضخـ رد إلع ر ط صام عل اظ ع نع ألضخـ رد صاع � (إلجأ٢) =  ر (و) صام

رظغ. ج صا ع = صاعضخـ رد صاإلعص ٧ءظـ رد صاع ج) صاعضخـ صامن )



ة ة

فد ف رإل د غ ي صاءع ف (و): خم ج رد صهطفعف صالشع، ا ٧ءد كم طفه ف صامن ذانإ صاعضخع
ذانإ ه ظعظمذأ وأ ظإلعخأص.

رخنع اقإلجأ٢ ح صامله  أل ة] ه إلجأ٢ ظلنإ طمع ]

فد (وذ ف ٧ء ا صامن ٤ ٧ صاف طل لت هللاطقؤ لإ صاءي ا ل ٤ ألشـ و ه خم وأ طسطد لإ ف [٣] لمع
صائشخدخ)

ف فجأص هللاظع (صاإل فعا ففعذ خ دإ صهبطل ف ه خم وأ طنأأ لالطنقـ  ف نإلجأص [ب] اهص صاإلجأص
٧ءظـ). دن ف ضظع  ألضخع

ا صائشخد: ٤ كفـ صاف

دث وأ ظكلقل رد صافتث. ؤظم خع ع  ة] ام ]

دث. ي) لإ بهص صاخع هللافهل للطم ؤظم ضعشغ (  [٣]

٧ءظـ (ئءجع إلجأ٢ ضظع لمطع،٢). دن ألضخـ  ط  دث اظ ؤظم وأ بهص صاخع س  [ب] اهص ظمطع

في فأذ خ ف ع ظن ط صاطفءغ صامعذ صاه دث ظمن ؤظم لإ بهص صاخع ع ظإلمع خي  [٥] صائشغ صاه
ف صاإلجأصءظـ. ا صائشخد اقلظه ئاد صهالطعإلع، خعاعضخع ٤ صاف

ع. ا صاإلجأ ٤ شم صاف ٧ءد  ا صامن ٤ ا صائشخد صاف ٤ [٦] ذلإ تن ظالعءم صاف

فإ ٤ظم ل ٧ءدخ ل ا صامن ٤ ع ذصاف ا صاإلجأ ٤ دإ صاف ا صائشخد  ٤ ٤ اف دإ طلظ وظنإلؤ بهص 
ح،اـ: ص

.[441b] ٧ءد ا صامن ٤ ع وكظعءع صاف ا صاإلجأ ٤ ف صاف ألضخع ي  ة] طءعك ]

فجأ٢ل ط بهص لفع، إل دد خعاوقنل ذاظ ج صاأ ٧ل كم ظتظع صاعضخـ صائعشخـ رد صامنع [٣] لت
رخظمـ. ذانءي طنأظلد لإ كظث صا

فد دق س  حع ده وأ ه ظط ٧ءد صايع ا صامن ٤ حإ صاف دءملع ظء [ب] ذانإ صاعضخـ طخند كطغ 
ا). هللاظع صالع ي  دقد بهص صاءكأ ءنظ س  حع حأ صاط ج ( غ صاعضخـ رد صامنع والع

ا ٤ ف ـخ ه ظلنإ اقف ألش فلطمع ألص ردلإلأ ٧ءدظم ا صامن ٤ لإلنقـ: العتص ه ءنأه وأ صاف
ا ف٤ ف)ل وظشع صاف م بهص لخمو صالطءعكشع هللاع ج (ظ ج ذوأ ظعضغ رد صامنع وأ ظعضغ رد صامنع
فد: ا صائشخ ٤ ف ف ألل ئاخل ذئفلعه صاف غ خعامع طل صثكالع صائشخد ظنخه صامنأخـ صامع،اـ اقءي
فدل ٧ء ا صامن ٤ ف ف ألظغ صاف ر ذطم هللاشب اشخ فل ذظ ر  صاإلجأص شخ دعلـ طعلد ئاد  رؤ  دأص
فم دءملع ه ظأف ج صاطينظع ( ٧ءد رد ضظع س صامن حع ألظغ خعاط ا صائشخد فظم صاطم ٤ ظاللإ صاف

.(٧ ع اقطينظع لت ذك

فد فظع ا ف هللا أل٢ (صاطمخع)ل ظطمنه لع بأ  ا صالإلأ ٤ ٧ءدخ وءي ف ا صامن ٤ ٤ صاف ع ظلظ رلع صاه
ف ذئءلع بأ ط بهص صاطينع لفع، طنمظع كأ٢ صاعضخع ـل اظ ال المع،طد صانقظ حإلظع (اءيالد)ل نه ص

٧ءظـ. ا ضظع صامن ٤ص حف دقد ص ر  ي صاشخ حذاظـ (صحلتقظـ)ل ذاي خم ف ص ف تص أل صاعضخع هللاطظع ص

٧تد: صايشعضه ذصاطنالظن صات

ة ٣

صاكنلـ … ٧ءد ٤ صامن صاف

ر ف فـ صاطأال فغ رشظق رق …ظط ففد ٧ء ا صامن ٤ أل صاطءوظلد اقف ع ظطنخه صامذ ا صاإلجأ ٤ صاف
دطمصه) (صه

فه ع ظفم ٧ءدل لع صاه ا صامن ٤ أل صاطءوظلد اقف ه خم وظشع وأ ظنخه صامذ … ا صائشخد ٤ صاف
٢٤خ دـ) رشظقـ لطلظ صايعذالظـ (صاإلفع

نظؤ طلته ذكم٢ صايشعضهخ

ط بد: ا صاءي ٤ص أل وف حع هللاط خع

ذصائقلـئاخ) � ر س ذصام ٧ءظـ (لته صافأ دث ضظع صامن ع = صاخأص ا صاإلجأ ٤ ة] صاف ]

ففغل ألضخـ (لته صائش دقد صامنه +  دعلـ طنأظلظـ لخءظـ  ف  ألضخع ا صائشخد:  ٤ [٣] صاف
٤بأل ئاخ) فل صا ـل طنمظع صاهص هللافهل صاإلين صا

هللاظع صانقد. ف رد صا دقد صاعضخع صحلتقظـ ٧ءد = ظشيد ا صامن ٤ [ب] صاف

:٢٤ ا رشظقـ للظ ٤ص حف ذانه لإ بهف ص

دقد ط  هللاه صاءي ط صطيعكع ،ص دطمصه ظمن ر)ل ئه وأ صه دطمصه (صاطأال ع صه ة] رشظقـ صاإلجأ ]
ا ظفغ وأ ظكنن رد صاءجعظـ. ٤ص حف ع ص و

دـ (صايعذالظـ). ا صائشخد صاإلفع ٤ رشظقـ صاف [٣]

٧ءد صاكنلـ. ٤ صامن [ب] رشظقـ صاف

دقد ءكأ كأظن. ط  ا صاءي ٤ص ـل وأ طمه وف دعشظ حظـ  هللاع صاممصاـ 

٥ � تابل٧ق

ط): هللاعل صا ج ألكـ (صاطع أل صاليع حرنع ي ص خم

[456ff] غ ة) صالعو٢ رد صاكعص )

[457c8ff] حالع٢ صامصضلـ (٣) ئؤصاـ ص

[473c8ff] ٧اليـ نكنعذ (ب) صاي

ففأ دأأ بن لكخ مل صالم حم ٧اليـ بأ لكخأ صا دأأ): صاي أل (صالم ٧اليـ ذلكخأ صاوجأ صاي
مخ صالوعبعل رلع صايع

دأأ: صالم

فأص وذ ألن رظمأأ وأ ظم ف صافلظقـ (صاطد ظكمتجع صاإلنه)ل "ذه ظالط ة) ظكخأأ صالكالأالع )
رخظمـ صافلظه رد تصطي"ل دخأص  ظالطأ



ة ب

ففد ع ذصكم ظنأ،بن ئا س و دقد صطخع ألذأ  (٣) اهصل ه "ظ؟لءأأ خعافلظه رد تصطي [ذه] ظنم
صالمعرـ" [476].

(ب) ظمظإلأأ رد كقن ونتع لءجن رد كعاـ ظنوـ.

ط امظجن لمعرـ. ا ذاظ ألص (٥) امظجن ش

ي: دقد صاءنظ ٧اليـ  صاي

فد فم٢ صاط ا صاممظ فظع ف حإل أل٢ ذص حأ ألىظـ صا رظمأأ  ة) "ظ؟لءأأ خعافلظه رد تصطي ذظالط )
غ رظجع" أل طإلع

(٣) "لطظنوأأ فمص" ذامظجن لمعرـ.

:(477a7ff) ع صالمعرـ ذصاعو

فإ ف ع (ذبأ ذكمبن صاهظ ي صالمعرـ صاعو ـل ذءنظ ٧الي ة] ه ظلقث صالمعرـ صاكل ئه صاي ]
ا). ظلنإ وأ ظنأءأص ورعشه/ الممص

ع خظإ صالمعرـ ذصافجه. [٣] صاعو

ع كعخه اقالنأق ذصالمعرـ ضظع كعخقـ. [ب] صاعو

آل كأ٢. [٥] صالمعرـ وكأ

٤ اظكنلأص. ٧اليـ رد ورشه لعن [٦] ذلإ تن صاي

ع خظإ صالمعرـ ذصافجهخ نظؤ ظنأأ صاعو

رظب وأ فط ففإ ه ظال ـل ذان ف صانعتخ ي صالمنمص حع،كـ ذخم ف صا ي صالمطنمص خم ï ع صاعو
479d2-] (ف نعتخـ دطنع،ص حع،كـ ذص ف  دطنع،ص ع ظشن ص حأ صاعو أل ( حأ رد طنمظعص القظلع اق ظم

7] العتصخ

فـ ففـ لمعر ٤ذ صالمعر ـخ طالطق ع اطنمظع/ المعرـ صاممصا أل شعذ ٤ذ خعاءالخـ الع بأ  لعتص ظق
ف). رمءع وأ ءخمو صاخكث ذصالكالأالع أل ضظع صاكالظـ (ذئأ صالط حأ صا

فخ ٧كوع ر صالنالن ذصانجؤ خجهف صال هللا ط ذصا ٧كـ صاإلل د لع 

أل. حأ هللاظع ذلمعرـ صا ط ذلمعرـ صا صاإلل

ف: دقد صالكالأالع أل  حع هللاظع ئاخ خعهكط حع طمعظؤ صاممصاـ ذصا ه ظلنإ وأ ظنط

ا كعخقـ اقعىظـ. طل ذصءوع رد وإلظع ٧ذ [رد صاقظه] خمذأ إلل صالإلجم و ة: ذ

.[598c4-d2] .ا كعخقـ اقعىظـ طل ذصءوع رد وإلظع ا صاإلل شأ ذ٣: صالإلجم رد 

فع، حه لف هللاظعل رطك أل٢ صا حأ أل٢ ئاد  دمظم٢ ،ذأ صثإلع أل  حأ ط رد  ة: طءوع صاءي � ل
.[508d6-9] [ع ألو دطنع، [ ص

.[508d-4-6, 508e1-509a5] حه لمعرـ هللاظعل ذطك أل٢ صا حأ ط رد  �٣: طءوع صاءي ل

ة ٥

فد ط ر ط)ل ذلعتص طءعوع صاإلل هللاعل ج صا ألأ ءجعظـ صانطع �٣خ (كع ذل ة � لع صالنعخقـ خظإ ل
بهف صالءعوع٢خ

فـ ففث رلمعر حمغ لإ لمعرـ صايشعضه صالكم،٢ل ذلب تا هللاظع و حظه لمعرـ صا العتص طك
.[506d2-e4, 505a1ff] رقأخـ اطمخع صايشعضهخ هللاظع ل صا

ألخمـ: ح صالمعرـ ص ر ذلعصكه هللا � صا ءن

فل ئاخ) حذهل صالطخمع، صاليعذشع أل ص س صالخع، صايجن (صنطإلع ق٥

ف) ف/ صالكالأالع ح/ صاليعذشع دقد صايع صاينع (صاطمأظه  قب

ة) ا صالكالأالـ لإ ق حإلظع غ ص ألص دطنع، (ئ، صه ق٣

ف) ة صالمنأالـ اقلكالأالع دد خعاءنأ هللاظه (صاأ صاط ة ق

م/ صاممصاـ. ٧ هللا ح حظه لمعرـ ص رأأ ظعظمءع وأ ءينع رد طك ٧ طهنع وأ ور

رخ هللا دقد صا رأأ  ٧ ـخ ذوظإ ظنب النعصق/ ور ة صالمنأال = صاءنأ ة رقلعتص ئتأ ق

� صانجؤ ءن

ر. هللا ط ذصا � صانجؤ ءنإلع صاإلل ظأشإ ءن

ففعأ ذق٥ظطمقن فل [٣] قب فع فعأ خعالكالأال ذق٣ظطمقن ة ة] ق فأأ: [ ر ٧ فع ور دعال
أل. حأ =لمعرـ صا هللاظعل ق٥ أل/ طنيظجعل صا حأ دد خعا = صاأ ألل قب حأ فل صا خعالمنأه

ف ذق٣: ظخمو النعأ صانجؤ خلإلعبمص ة أل٢ صانجؤخ ق رأ أل رد وال حرنع رنظؤ طوجع بهف ص
ي رد صاخكث هللاه صاخم ذقب: ظس ـل ق٣ حع،ك ف صا دطنع،ص ي صه ٧هل ذظإلنقأأ خم ة/ صاو اقءنأ

حذه). أل ص ف صانعلقـ (صالخع، حظه صاطيالظعص ةل ق٥: طك ف اقءنأ دإ طيالظعص

لالعضه:

.[515c4] ٧ه صافجه"خ دءملع طيث "وض دالظعخ لعتصظكمه  العتص صاطنمذ 

[516e2] ا ئاد صانجؤخ دءملع ظمأ، صالع لعتص ظكمه 

فجع ف ف صاطد ظيعش ٧ دأ،طجنخ لع صالإلن وظطهلع صاكنعذ لإ صامأ،٢ ئاد صانجؤخ لع الخغ 
[517c5, 519d5- ـخ [6 دإ صاممصا رأأ  ٧ س ور بهص خعاءالخـ امرع



ة ٦

طتطمفخ ال ١وأل

ادتىتاألسحألية ر:تامسكتطأللن ١ااسح

هللاظع لع. أل ئاد  ة. ظعلد نه رمه ذنه كعص

فعقل ف ا صاءإل ألص رعل ذوكظعءع ءعطفع رظلع ذ هللاطقيـ طخطئد (ظنأأ وكظعءع ءإلع ف ل هللاظعص ٣. تلـ 
ذوكظعءع ظنأأ صاءعطز ورشه لإ صاءإلعق).

ف. س ذصامقأذ ططمم، صائعظع حرمعه ذصاكع ب. ذءوعص اطمم، ص

آل. هللاع ف و هللاعشب (طعخب) ائعظع ف  ٥. صاممظم لإ بهف صائعظع

ـخ ٦. رجه تلـ ضعظـ إلعلق

فجعل ففم اهصط ا صاطد ءءإلمبع لإ ورمعاءع صاطد ءعظ إلإلظع ح: (و) تلـ ضعظـ ا ئتأ صرطع
في حء هللاعل  ا ش ا لإ وفه إلد أل نه إلد هللاطع ج) ه ء آلل ( هللاع ا و حإلظع ذصاطد ءعظمبع 
ففإ ـل ذل دنظل ا ذ دقظإ صاعضخـ فأرع ـل فع (ز) ئتص رمقءع رالءلشد ئاد لع ه ءجعظ

.[NE 1094a18-22] "دقغ ح هللاظع ص ع صا هللاظعل و تن (،) الطنأأ طقث صائعظـ بد صا

هللاظع: اهص صالمعرـ خعا

فه ففي رظكل حعظؤ كظعطءعل ذئتص نعأ اءع نعاءعخه لعلد ءعلد ئاظ دون وبلظـ اط "و
ففع ر صامعذ: ل ر هللا ال ئأ نعأ تاث رظفغ وأ ءقن خعال حظغ صاخنمـ صاكلعص ونتع وأ ء

[NE 1094a23-27] "هللاظعل لع صامقن وذ صالقنـ صاطد طمءد خي بأ صا

حأ رع٢")  حنتع الظ ن بأ صامقن صاالظعالد ("صامقن ص بهص صامعا

٧ لءجع. ف ظءخئد اي وأ ظطمقن ن رخنع ع صا غل ذو أل ع صامقأذ ظءخئد وذ ظم حؤ و ة) ظ )

حنتع إلعرع. ف ص هللاشب اي صالقنع (٣) ط

س لع ظنأأ ذلع ه ظنأأ. آل صالمءظـ خعايمه ذطإلع هللاع ح هللامذ صامقأذ ص (ب) ظالط

هللاظع صثءالعءد. آلل ذنهاث صا هللاع ح ف صامقأذ ص دقن صاالظعالـ ضعظع م ضعظـ  ذخعاطعاد طالطئع

فن دو هللاظع صالمظءـ و ؤصه  ال رلع هللاظع صالمظءـ الأص هللاظع صثءالعأ ذ ذئتص ءالقن وأ  ’ "
فظع هللا فع،  صا فغ صاي ف حعأل ذئت لإ صالعشد وأ ظنطال ذونتع نلعه رظنطالغ ذظ
حأءيل ذخعاطعاد هللاظع ذظ حه صاإلمغ ذصالمأ صا غ وأ ظك حأءيل رآءي وفله ذوكم ذظ

1Plato: Protagoras and Meno, trans. W.K.C. Guthrie, Penguin. Symposium, trans.
A. Nehamas and P. Woodruff, Hackett. The Republic, trans. G.M. Grube rev. C.
Reeve, Hackett; Aristotle: Nicomachean Ethics, trans. T.H. Irwin, Hackett;
Lucretius: On the Nature of the Universe, trans. R. Latham, Penguin. Epicurus: The
Epicurus Reader, trans. B. Inwood and L. Gerson, Hackett.

ة ال

ج ففع ش ف صالمظءـ]ل ذبأ  هللاظعص ف صايع، ذ هللاظعص ف [ هللاظعص حءع ئاد بهف صا ظعلد رك
.[NE 1094b7-12] "دقن صاالظعالـ لإ 

ج: حالقأ دقد ص ف  ٧كوع ل

س. حغ ،كـ طاللإ خجع لع،٢ صالأشأ ق خسك ة) الظنأأ بهص صايك )

رخظمـ). conventionalismلنعخه صا دوظلع (صاطنقظم ف طخعظءع  دع (٣) ططخعظإ صالأشأ

دوظلع (خمشجع ظءيب ذخمشجع ظشع) ف طخعظءع  هللاظعص (ب) ططخعظإ صا

ع فم ف ض فظ هللاع حإل دقد ص رل ذاهص الءمأه  ر هللا م (صاكل) رد بهص صال حم اهص ءعلد ئاد صا
فطخمم ف [ظال ففع دقد وأ ظالطعإلمذص خعامنه رد طإلنظه صاعضخ ألظإ  س ذصانع، صاطمقظن رد صالأشأ
فع، فد صهءنظ فأأ ئا ف حءجن ظلظق دلألع  ف ذضظع صاءعشفظإ  رأأ رد صاإلجأص ج ذصاليع صاإلخع

دع). اقلإلع

دشتامسكتطأللن رتاالحهءي تضدلضحلت

فمع،٢ ففأ صاال هللاظع صحاللغ ب دقد وأ صا ال  غل خلع رظجن صانتع٢ ذصاكنلع ظأصرل لمون صاءع
هللاطقيأأرظلع ظطلته: (Eudaemonia)ل ذظ

هللاع". هللاع رد ش ك ي ص ا ذصاخم ي ظينع رد إلد سل وذ "صاخم صانتع٢: صاالمع،٢ل وذ صاإلع

.[NE 1095a22-8] .هللاظعص آل  هللاع ح ف ص هللاظعص هللاظع رد تصطيل ذظفمه صا هللاظع بأ صا صاكنظن: صا

هللاطقيـ: ف صال رأ رد طنمظع بهف صاءوعص ألال ج و والقأ

فتع حن ف صاءوع صاكعاظـ ص ق ذفجع ف صاءوعل ذانإ ظلنإ رك ق نه ذفجع لإ صامنظن رك
حعاكجع. ز ا ؤصل ذصاطد طأفم كف خعذ

Contrast arguments from origins حأه ح ز ئاد ص حأه ئاد صاكف ح ز لإ ص كعخه صاكف
.from arguments to origins

س. ه خم وأ ءخمو للع ءمع

حرشه كظع٢: ف  ألص حأ ٧ه ط ت

ة) صاقه٢. )

س/ صايشظقـ. (٣) كظع٢ صامله: صاإلع

ألصالـ. (ب) كظع٢ صام

رلع بد ورشه كظع٢خ

طأةتاظفستي ال ثقكسي١وأل

هللاظع صثءالعءد رأ ذصا ألال و



ة ت

هللاظع لعلتلءجع لإ وفقي. حرمعه ئاد  ة] طعلد نه ص ]

ـل نظؤ بهصخ ف ءجعضظ ط ضعظع ـل ذخمشجع اظ [٣] انإ تلـ ونتع لإ ضعظ

فظع هللا دقد وظـ كعه صاالمع،٢ ،صضلع  ـل  ف صاأالعضقظ هللاظعص ف صاطنأظءظـ ذصا هللاظعص ٤ خظإ صا [ب] لظ
هللاطقيـ. ف ل حظؤ)ل ذبد لنأءـ لإ ضعظع ألبع اهصطجع (،ذأ طأ هللاطع ء

ا فد ف [٥] ظطيل صافلظب وأ صائعظـ صاءجعضظـ بد صاالمع،٢ ("طقث صاطد لإ وفقجع ظمله نه إل
هللاع). ش

[٦] صاالمع،٢ صانعلقـ طعلـ ذلنطيظـ تصطظع.

فع رخن ط  ف ففعق صاءي ’ءإل ط] ٧ءد [لإ صاءي ا صامن ٤ ال] صاالمع،٢ بد "صاكظع٢ صاملقظـ اقف ]
رأصه رطع٢ صاكظع٢". ’ ٧ءد دن الخمو 

هللاظع (صحاللغ). دقن صاالظعالـ بد صا [ت] ضعظـ 

فجع س وء فع ف ال]خ (لع بد صايشعضهخ نظؤ ءم دإ [ رأ  ألال لعتص طمءد [٦]خ ذنظؤ ،صرب و
هللاظعخ) طإلنه صا

فجع فطعشظإ وء ففعل لي حـ اقخإل ح هللا ءالعأ خطكمظم "صاأوظيـ" صالط هللاظع صحاللغ ا ءكم، صا
٧ءد. دن دد  ءالعأ اظمله فظمص ننعضإ صفطلع رقأخـ ا ف صال ؤص لأفأ،٢ل رعايشعضه بد صهلطظع

رأ: ألال ٤ و دإ لعن ي صالالعضه  خم

لعتص طنأأخ ـخ وطأفم ذوظيـ ئءالعءظ

رخنع اجعخ هللاظع اقخإلع وأ ظمظإلأص  ـل العتص لإ صا ف ذوظيـ ئءالعءظ ئأ ذفم

هللاقنظعخ س  حع دقد صاط ا  رخنع اقأوظيـ صثءالعءظـ صالع س  حع دم صاط نظؤ ظالع

فخع٢ل (ز) هللا فه٢/ صا ج) صاق فع٢ل ( رأ: (و) صاكظ فف ألال ي و ـخ ظعر لع بد صاأوظيـ صثءالعءظ
Aristotle“s grazing animals/Nozick“s experience رسخ [وءوع: هللا سل به رد بهص  صاإلع

.[machine/Star Trek“s Holodeck

فه)ل وذ فه (صامل ففد صايم دءجع ر ـل (٣) لمخعص  ٧ءظ ة) صاكظع٢ صامن صاأوظيـ صثءالعءظـ = (
Jennifer Whiting, ”Aristotle“s] ـخ فقظل دءجع رد صايمهل رجه بهف ءوع٢ ال صايشظقـ لمخعص 

.[Function Argument: A Defense.„ Ancient Philosophy, Vol.8.

فأأ فعتص ظن ف رأ لإ ل ألال هللاظع صثءالعءد: ظخمو و دإ صا رأ  ألال حالعالظـ اكفـ و أل٢ ص حأ صا
هللاظع اقخإلع. دلع بأ  ز  ق صاءطعض هللاق صثءالعأ ذظالط

فد ففظعل ئا هللا ج) لعتص ظنأأ صثءالعءد صا طكعنعأ: (و) لعتص ظنأأ ئءالعءظع (خإلعظع)ل ئاد (
هللاظع خعاءالخـ ئاد صثءالعأ. (ز) لعتص ظنأأ صا

٩ة

ح فعص ف ٧ اقالنعنظإ وض هللاظعخ لت ج)  ) ï ح وأ (و) صاأوظيـ ة) العتص ظيطع ف: ( ٧ لإلن
فم٢ل ع ذوظيـ صاالنظءـ ذبد النظءـ فظ ر خأوظيطجعل ذلإ تن رعاالنظءـ صاكع،٢ ط؟، ذالعضقظـ طعطخ

ح وأ اقخإلع وضعصشع ذالعضقظـ لكم،٢ لته صاالنظإخ العتص ظيطع

فظع هللا في  ح وء ففطع هللاظعل رقلعتص ظي ïلع ظنأأ صثءالعءد صا ع صاأوظيـ (٣) كطغ ئتص نعء
ï ففمص وذ (و) ا لع ظفمقي النظءع فظ ح وأ إلكه إلد ة] صرطع ] :٧ ا لكم،ظإخ لت اعفعه/ ءالع
هللاقل هللاظع خعاءالخـ ئاد صاالنظإ (ز)ل وذ [٣] كم ظ ٤ذ وأ نأءجع كع،٢ ظنأأ لإ صا ج)ل انإ وظق )
فمل ف ف فظ س رقأ ؤ دع ا٢ل ئاخل  دقد صانعص أل٢ فظم٢  س فظم ذكم دقد اللب فظم ذئظنع حأه  صاك
ن ف (ظطمق ف فأ ف صايق س ؤ دع فل كم هطءيب بهف صايشعضه  صايقأ س ؤ هللاظع امع ٤ذ وءجع  ذانإ ه ظق

ألنالطعص). حذ ف ص ريعه صرططعكظع ح ص

هللاظع رظلع ظطمقل خعايشعضه]. مل ذصا هللاظع (فظم) رظلع ظطمقل خعاكه ٤ خظإ صا [صءطخي ئاد صاطلظظ

رأ لإ "ظنأأ" ئاد "ظءخئد". ألال رجه صءطنه و

ة]: لمءظعأ انقلـ "ذالعضقد": ]٣ دقد صاع، 

دقظع ركالغ. efficacious ذالعضقد ركالغ = رمعه

هللاظع اقخإلع). ع  دقظع رد ءيب صاخإلع (و  ٧ ذالعضقد ءيمظع = رم

فم٢ غ: ه ظلنإ وأ ظنأأ ضظع صاخإلع لءطيمظإل ذلإ تن ه ظلنإ صانأه وأ صاالنظإ فظ أل ،
فد فـ ئا ف (ز) خعاءالخ ï ج) ا ( دع رأ خعه، ألال ٤ذ و ن ظقط هللاظع خعاءالخـ ئاد صاالنظإل ا صاطإلئظه 

صاالنظإ.

غ فع ف ٧كظـ)ل صاطك ر ح ا ص رخظمظـ (بد وإلظع ا  فوإلظع صايقأ دخأ ط ه ٣[٣]: اظ دقد صاع، 
رخظمظـ (صاكظـ): ا صا حإلظع ج) ئاد (ز) ظنأأ خعاءالخـ ئاد ص لإ (

س فأ فظعص اء ف هللا ٧ إلعق  كلقظع/ خ ïلع ظنأأ ق صافأبعظـ حعض هللا ïصا رخظمد س صا صاءأ
ا بهص. حإلظع ص

رـ وذ ذالعضقظـ. ع لإلعذ هللاقظـ) ذاظال حظقـ (،ص ف و هللاظعص بهف 

فخ صايقأ س ؤ نظؤ طنعخه بهص خمع

ففخـ هللاظع خعاءال هللاظآلع/ صا ـخ ذالعتص طكم، صثءالعأ صا ة): لع بد صاأوظيـ صثءالعءظ دقد ( صاع،
ءالعأخ ا

فـ ف سل ذوأ صاأوظي هللاخع٢ل (ز) صاإلع ج) صاقه٢/ صا ي: (و) صاكظع٢ل ( ألر رأ  ألال طهنع وأ و
فخعص ف دءجع رد صايمه (صامله)ل وذ صايشظقـ لم ـل (٣) لمخعص  ٧ءظ ة) صاكظع٢ صامن صثءالعءظـ = (
فعخه ف رخظمظـ لن س صا حءأص ألأ: ص ؤرع فظمصخ (كع دع حءب  دلع ظ هللاطقؤ بهص  دءجع رد صايمهل رظن ظ
فد فخـ ئا ففـ خعاءال حظق ٧ءظـكظلـ و حظقـ)لواقمن ح ـل ذصانظلـ صاأالعضقظـ ذصانظلـ ص ٧كظ ر ح صه

صاخإلعخ

ف صايشظقـ رضع



ة ٠

ـل فف ألظ هللاعل صاطكع ـل صاي حمصك ـل صا د دطمصهل صاإلفع ـل لته: صه هللاقنظ رعخب/ صايشعضه صا ة. صا
ـل ئاخ. صالفمل صاممصا

ع: طنعخه خعايشعضه صاينع

ا/ صامنه صاملقد. ٣. صاهنع

ع). ع (صاطءوظع ا/ صامنه صاءوع صاهنع

ـل لعتص ظمءد بهصخ أل وذ لقن ع لفع، إلمأ ألل ذاظال هللاطظع رأ: صايشظقـ كعاـ ططمقل خعه ألال و

صاطمعظؤ صاكمظث:

ففي هللاظع وأ ظسطظ ع لإ صا دع،٢ رد صايمه صاه دءجع  رعخب (وذ كعاـ) ظمخع  صا صايشظقـ = اللـ
ـف هللاظعص (كظن كظل حع  هللا قل لع ظفمقي إل هللا هللاظع رد تصطي وأ ظسطظي صاإل حأ: (ص) لإ صا ق  هللا صاإل
فإ وأ في ل ف جل لع ظلنء حأص أل صا حءب صانعص دقد  ق  هللا دم صاإل حءي ظالع هللاظع  ج)  حظقـ)ل ( و

دقد ءكأ فظم. ع ذوظيطي  ظ؟،

فمو فع  الخ رخن ط  ف ف ’ءإلعق صاءي ط] ٧ءد [لإ صاءي ا صامن ٤ طهنع وأ "صاكظع٢ صاملقظـ اقف
٧ءدخ هللاقنظـ خعاءإلعق/ صاطإلئظه صامن ر صايشعضه صا رأصه رطع٢ صاكظع٢"ل رنظؤ طعطخ ’ ٧ءد دن

رعرظإ: ر خظإ لط صايشظقـ نأال

أل فع هللاط فع ط ف دءمل ر خعاءالخـ ئاظءع  دد صاأال ط وأ طعص كأ خسءجع لظه صاءي س صايشظقـ ص "ءمع
دع" حرمعه ذصالإلع ص

فه ففد ن رعخب)خ وظنأأ بهص خعاءالخـ ئا ألتصضه صا ر ( ر لإ صثرعصق ذصاطيعظ رسظإ ظنب صاأال
صايشعضهخ

ولتقـ:

قل فف رل صاءن صاعتظقـ (صاطيعظ
(٤ صامف

ر) ـلصايشظقـ (صاأال ف صاعتظقـ (صثرعصقل صالخعائ
ؤ صاكم) طفعذ

Cowardice Courageصافخإ دـ �)صاإلفع ف ف ف ف رظ أل (صا فجأ ف صاط
Foolhardiness

Sulkiness غ Friendlinessصامخأ حمصكـ Obsequiousnessصا س هللاءأ صا

Insensitivity Temperanceصاطخقم دطمصه Profligacyصه صاطجطث

ر حعخـ صاأال دم ث ٧تـ كأص رأ: ت ألال و

ففعهل حمخـ صالء ر: ظفمه بهص صايشظقـ  ي صاأال س ءنظ رع س رعاط رع دإ صاط ة] صهخطمع،  ]
فإ وأ ف ضشخعل ان ال ذوأظإلطعق ٧ل لإ صاالجه وأظءمرب صالع ط الج ر اظ س صاأال حأ صنطإلع
فخغ ففغل ذاقال ع صالءعال أل صانأظنل ذرد صاأك ع ظئشغ لءيل ذخعانم ق صاه هللا ظئشغ لإ صاإل

م صالعه. دقد ئءيع م بهص  حم ٧ل ذظ ط الج ـل رقظ رعظنـ صالءعالخ صالءعالغل ذخعا

ج٣

ي. ح اقالنأق رظجعل رءفم وءيالءع رد صهطفعف صاءنظ ا صاطد ءطمع رع هللا ح أل لإ ص [٣] صاكه

فءع ألءع وءيال رآتص كع ’ ٤صبـ دقد ء ا صالقه٢ل "ريد صاقه٢ االءع كشع٢  حإلظع أل لإ ص [ب] صاكه
"٨ ر هللا أل كه صكطلعه وأ ء لإ صهءخجع

ـخ رخ ولتقـ لشع،٢: صاممصا رجه صايشظقـ كنع صاأال

أل رد صاطمخع phronesisوكم صايشعضهخ ظقمغ صامنه صاملقد ،ذ حظع صامنه صاملقد نظؤ ظ
فل [ب] فع ف فل [٣] صائعظ ة] صاأالعضه صايمعاـ ئاد صائعظع حكه: [ دقد ص م  رع ٧تـ  أل٢) خت (صالإلأ

رأخ ألال ذح ع رخنع انعء ف صاطد ظكم،بع اءع صامنه  هللاظع صانقد (لطشلءع [٣])ل رلع صائعظع صا

وءكطعز ،صضلع ئاد صامنه صاملقد:

دقغ. صثءالعأ صايعشه لته و -

هللاقنظـ. ح خإلسأ صاأكعضب ضظع صا صائلأ -

رع اقالمع،٢خ ع لالظ أل شعذ وطنيد صايشظقـ اقالمع،٢ وأ وءجع إلعق 

ألفظـ (صافالمظـ) ذصاالمع،٢. هللاع ف صا هللاظعص هللاقظـ ذصا ف صامص هللاظعص صا -

رأل النعصقل صاعذصكظظإ. ألال ألأ و كع -

ر لفيقح

فتع ـل ذبهص ون دظ ٧ءظـ ذصفطلع دن ف  رأ صاخإلع نعضءع ألال دطخع و ة. طأشإ صايشعضه العتص ص
.٧ حمصكـ لت عل لمعافطي  صا هللاع ا و ٤ص حعصكـ رد وف

فع،٢ ؤظ ق ذ ف ففإ ءن حؤ لأكمع خظ ر ظ رؤ: رعاأال ألصلجلع اقمأص ٣. طشن صايشعضه ،ذ
ففغل ج: صائش حأص ح صا ج اقئع حأص ألفـ صا ج خعام حأص ريـ صا هللاخع صام ٧ خم وأ ء ـل ر ري صامع
ألأ فع ف رس" (ك هللا دقد  ٧ فمص فمصل رءكإ  حانل ئاخل "ئتص إلمعءع خجع نتظعص فمص وذ كقظ صانالأ٢ل ص

آل). هللاع ح هللاقنظـ ص ف صا بهص خعاءوعظع

فس ر هللا ج ذلع بأ  حأص ع" لع بأ  دقد "وأ ظع ق صاكنظن  هللا صاإل رخب صايعشه دم صا ب. ظالع
فمو ف رخنع الخ ق صايعشه  هللا س صاإل حع رظب وأ ظإلعش خأشأش العتص)ل الظط (ذئأ نعأ ه ظالط

ت-٩). ٧ءد (انإ صءوع دن

ج اهصطي (امظي ،صرب كأظن). حأص ق صايعشه صايمه صا هللا أل صاإل هللاطع ٥. ظ

ح وأ فطع ف ا لإ صاطإلئظه صافظم)ل رظي ٤ هللاظع صثءالعءد (ف حأ صايمه صايعشه ظكنل صا  .٦
حعاكءع. هللاقندل رجهص رد  س اد ءكأ  حع بهص ظإلعش العتص ظفغ وأ ءط

فـ ذوأ ففـ صانأظل هللاقنظ أل صا ؤ صالخع، ق صايعشه خسأ ظيع هللا رأل الظمءد صاإل ألال ح رخنع ال. 
فع رخن س  حع س لعتص ظمله" ذوءي "ظفغ وأ ظط ق صايعشه "ظمع هللا حأ صاإل رخنع اجعل  س  حع ظط

ج". حأص اقلخمو صا



ة٣

ففإ رخنع الخمو كأظن ل س  حع دقد لخمول وأ طط ف صاءوع صالخءظـ  ح لب ذفجع أل ت. ه طمع
فه ف هللاظع/ وءي رم س اخظعأ وأ صايمه طن لإ ،صرب  أل صايمه اهصطي نع هللاطظع لظه رعشه لالطنعل ذص

٧ءد. دن

ع ظطمقن ا صاه رعخب صايعشهل رمقد صالع أل صاطمخع رد طءلظـ صا ٩. لإ صالجن وأ ءينع رد ،ذ
ألل ئاخل اظمظإ س ئاد صالخع، ٤ظم لإ صاعفأ ذظكطعز ئاد ل أل) نتظعصل صايشظقـ وأ ظطمخع (ظطإلعذ
فع ففعشه كن ٧ ونتع/ رعاي ا رعش أل صالع حع هللالم صاكعفـ ئاد صاطمخع نقلع  جل ذط حأص لع بأ 
ففعخل دقد طمخع ال ألصطي لخءظـ  هللاطظع رظب طخعظع ورمعايل ذص ج خأشأشل ذظالط حأص ع" لع بأ  "ظع

رعخمي صايعشه. رم  ج للع ذ حأص الع بأ 

؟نتصي ط:تا ال ١وأل

ـل ف ف ـل وذ ططشلإ رشظق حءجع رشظق حمصكـ  ع ءءعكإلي بأ صا س صاطعاد صاه "صالأشأ
ألظـ اقكظع٢" شعذ حنتع  ئاد فعءغ نأءجع ص

ف ففظعص هللا دقد نه صا حه  ا كطغ ئتص ك حمكع � خمذأ و أل وأ ظمظ هللاطع حءي ه وكم ظ "
.[NE 1155a 1-6] ة آل" هللاع ح ص

٤ذ ـخ لع ظق جخ العتص بد رشظقـ وذ وءجع طشن رشظق شع ـخ واجع ونتع لإ  حمصك رلع بد صا
ـخ) فف حظق ـخ (كظلـ ذالعضقظـ وذ و حمصك ألظـ اقكظع٢" كظلع ظطمقل خنظلـ  صا شعذ حنتع  دإ كأاي "ص
فد فخـ ئا ف خعاءال فع دي فع صالشع ف هللاعظإخ ل ك م صهبطلعذ خع رع دقد ء حمصكـ كم  دإ صا ٤ذ  وظق

مخ ٧ هللا ح ص

؟نتصيه ات مةتاالكقتطألحألسي لح

فغ ففم ك حءي اإ ظأف ـل  حمصك دمظن صاعذش ا  ة] صالأ،٢ صالطخع،اـ: "ه ظاللد كغ إلد ]
.[NE 1155b لطخع،ه" [28-9

ففعه رظخـ لطخع،اـ: "ظن ألص،٢  ط ذالعضقظع)ل وذ ئ هللاع لإ وفقي (ذاظ  هللاظع ا [٣] صاعضخـ رد صا
.[NE 1155b حمظل لإ وفقي" [30-1 ف اق هللاظعص وءي ه خم وأ طعضغ رد صا

غ فع حء هللاظع  ا كم ظطلءد صا ع صانتظعذأ وأ صالع رظخـ صالطخع،اـ: "ظع ألص،٢ صا دد خعث [ب] صاأ
فع ه دءمل ا  فع حمك ن و فف دأب هللاظع هل ذانإ نظؤ ظم ا صا ي ب؟ه ذكم ظطلءد خم ’ ن ظعبن ا

.[NE 1155b 35-1156a4] "يخ ظمعرأأ صطفعبعطجن ءكأ خمشجن صاخم

ـخ ألظ شعذ ع  هللاع غ إلعذق و ـخ وبءع حمك ج صا شعذ وبهف إلعذق انه 

حمكـ (ذوكظعءع صاكغ). = صا Philia ة

٣٣

دنسنره فكاد مة اتين١آل فكد ؟نتصي ١ات

فع،٢ ٤ظ فه صا ف حمصكـ طنخ حأ صا ج ذصكم ركالغل  شع حمصكـ]  غ وأ [صا ي صاءع "ظمطنم خم
ففه هللاطقيـ طنخ س ل ا صاطد لإ وءأص ـل رعحإلظع أل٢ ضظع نعرظ دقد ولع حعأل ذانإ تنطجن لخءظـ  ذصاءن

حعأ. ٤ظع،٢ ذصاءن وظشع صا

فدا فه إل ف ط ن ع بهف صالالعضه ئتص صنطإليءع لع ظنخه وأ ظكغل ريظلع ظخمذ اظ ألخلع صطشك
NE]ل 1155b هللاظع وذلقهوذ ءعرب" [13-18 ظكغ ذوظشع ظنخه وأ ظكغل ذبهص ئلع 

فإ ففه٢ل [٣] ل ة] لإ وفه صاق رخنع الع ظنخه وأ ظكغ: [ حمصكـ  س لإ صا ٧تـ وءأص غ ت رجءع
فم فإ صاأصا ف رخظمظـ (خظ ف صا حمصكع رعخب)ل ([٥] صا حمصكـ صا هللاظع ( وفه صاءيبل [ب] لإ وفه صا
ففهفخ حمصكـ ب ج صا شعذ حؤ  فل خظإ صاءالهل ئاخ)ل نظؤ طأ هللاأص ح هللاأ٢ ذص ح ال خظإ ص حخءع ذص

ذلع كظلـ نه لءجعخ

فد ف صاط هللاظعص ففعا دعخعطعأ ءالخظع (ن رءمطعأ ذ ح حمصكـ اقءيب ل حمصكـ اقه٢ ذصا رأ: صا ألال و
دقظجلع). طخءظعأ 

حقأأ رعالع ظك هللاع اهصطيل ذانإ  ك هللاع اقلءيمـ ه ظكخأأ ص ك "وذاضث صاهظإ ظكخأأ ص
فجن ف حء دقد لإ ظكخأأ لإ وفه صاقه٢ل  ا  ط صاإلد س ءي حم حءيالجنل ظ هللاظعص  لءي 

[NE 1156a11-16] "اجن حءيلقه رعخمي ذئءلع  ط ا ق صاوعظؤ اظ هللا ظكخأأ صاإل

فع رعال ج ه ظكغ نلع بأ وذ الع بأ ذئءلع  حأ صالكخأ ـل  ألش دع ف  حمصكع "بهف صا
هللاظعص لع وذ اه٢ لع. ظأرع 

فع دقد ل ا [ حمكع ح دءملع ه ظخند ص ـل  حمصكـ بهف خالجأا ج صا شعذ ذلإ تن طءكه 
NE] "في فإ كخ د فع  ف هللا ك لقهصوذ ءعرمع طأكؤ ص ا ن ظمم صالع دقظي]ل رآتص ا نعءأص 

.[1156a17-21; see also 30-36 on young people

ـل رقلعتصخ ح ف ءعك حمصكع بهف 

حمصكـ صانعلقـ: صا

فجن حء ـل  ف ففد صايشظق أل صالطإلعخجظإ ر هللاظع ح غ ص حمصكـ صاءع حمصكـ صانعلقـ  "ئءلع صا
فم ففه ذصك حأ ن ألل [ هللاظع هللاعل ذبن وءيالجن و  رعظنـ نه ا ط صا هللاظع خءي ظعظمذأ صا
فظع هللا فمذأ صا ف كأ وذاضث صاهظإ ظعظ هللاع]ل ذص ك هللاع لإ وفه ص  هللاظع ا لءجن ظعظم صا
فعف حءجن ظكلقأأ بهص صهطف غل  ا المون صاءع حمكع ا و حمكع ح ا لإ وفه ص حمكع إل ا
فع،صلأص ف حمصكـ ل حل ذلإ تن طمذذ بهف صا أل دع حلع  ط  حمظل اهصطيل ذاظ ءكأ صا

.[NE 1156b7-12] "ألصل ذصايشظقـ ،صضلـ هللاظع و

فإ ـل ذونتع ل غ كق حأ وذاضث صاءع أل٢ل  حمصكـ ءع، ج بهف صا شعذ ظكطله وأ طنأأ 
دأأ ففع ’ولع وذاضث صاهظإ ظطال هللاع ك ع اطءلأ وايطجن نه خع بهص ظكطعفأأ ئاد ذك
فأص فجن اظال ال ذانء فع حمك ففأص و حمصكـ رظعضخأأ وأ ظنأء هللاعظإ خ ك رد لمعلقـ ص
حمصكـ طسطد ن ظنأءأص لطكعخظإ ذظمعرأأ بهصل رلب وأ صاعضخـ رد صا ال لع ا حمكع و

.[NE 1156b25-33] "دـ حمصكـ ه طسطد خالع دـ رعا خالع



ب٣

م فم ح فع"خ ص ف دعش ط  حمظل ذاظ حمصكـ] خالخغ صا حمظل صانعله "صطفعف [صا ع صا العتص ام
٤ذ ف ف ـخ (ظق حمصكـ صانعلقـ ه ططكنل ئه خظإ صالطإلعخجظإ رد صايشظق رأ رد صانأه خسأ صا ألال و

ا صثءالعأ صايعشهخ حمكع دم، و حـ)ل لع  ا ءعك ٧ حمصكـ خظإ ضظع صايش دإ بهص وأ صا

اتاظفستي ؟نتصي تا

ا فظع حإل فأ ص ففغ ءك حه صاك ـل ئت ظك حمصكـ كعا ألصل ذانإ صا "كم ظخمذ اكغ إلمأ
ـل ف ف أل ظسطد لإ كعا ألص ذصانعص رقغ كعص هللاعاظـ لإ صاعذشل انإ صاكغ صالطخع،ه ظط صا
فأ ف ج ب ج لإ وفه صالكخأ هللاظع اقلكخأ أل] ظعظمذأ صا هللاظع ح غ ص ع ظفمه [صاءع ذصاه

NE]ل 1157b28-33] "ألبن ط إلمأ كعاطجن ذاظ

حمصكـ رشظقـ: رأ وأ صا ألال ذلإ تن ظكعز و

فد حمظل)"ل وبهف ب هللاظع لإ وفه صا أل (صاعضخـ رد صا هللاطظع ة) صالظه صالالطنع صالطمقل خعه )
هللاظع صاءجعضدخ حمصكـ خعا ألطخعق صا رعظنـ صاأكظم٢ ه صا

.[NE 1169b28-1170a4; MM 1213a10-26] ف حمصكـ صالمعرـ خعاهص ؤ صا ٤ (٣) طم

فمف فع، ذك رظب صاي فط فع ظال ففم لل رـ وخم حءإل رـ طأالب ص حمصكـ صالإلطع رـ صا (ب) وءإل
Annas] "فم٢ ف دمظ رـ  ذصاكلظلظـكخه وأ ظطن صهإلطعصق رد وءإل حايـ م لإ ص ج الظع رقأ ("صال

.[1993, 252

ـل رقلعتصخ حمصكـ ونتع لإ كظلـ ذالعضقظ رم اق (ب) ه طأ … ة) هكو وأ (

ذمكسش رت بغات ؟نصحع تط

حمصكـ: ٧لإ صالمعرـ اق ي صال خم

حمظل. حمظل لإ وفه صا هللاظع اق ة) صاعضخـ رد صا )

حمظل لإ وفه ءيالي. � صا (٣) صاعضخـ رد وأ ظمظ

حمظل. ع لب صا ا صاأك (ب) صاعضخـ رد كشع

حمظل. حءمجع صا صاطد ظ ف أل هللاطظع صه ط حءب ءي  (٥)

.[NE 1166a2-9] (ن ن الع ظطسا ا (ظقه الع ظقه ذظطسا ا ذصاالعص حمظل صاشعص ألنـ صا (٦) لإلع

NE 1166a10-] ج خءيالي ق صالجه هللا ٧كـ صاإل د ٧لإ لأفأ، رد  "نه لإ بهف صال
فيل في خءيال ٧كط د فد  ف ج ر ق صالجه هللا ع صاإل ٧لإ ام ’ئتأ نه لإ بهف صال [1
NE] "فع هللا ك ف ص فأ تص فل ب حمظ حأ صا فيل  ف ر بأ خ حمظني نلع ظعطخ ر خ ذظعطخ

.[1155a30-2

٣٥

هللاظعف) وظشع حمظل (ا حمظل لإ وفه صا هللاعل رآأ صامءعظـ خعا ك ف ص حمظل بأ تص ئتص نعأ صا
فـ حمصك فـ اق حظق ح ففـ ص ف صانظل ٧ ع)ل نظؤ ظكه بهص لإلن هللاظع ط (ا فعءغ لإ صامءعظـ خعاءي

[Irwin 1989, ـخ [138 صانعلق

ح فع Annas] وطي at حكظإخ [254 ـخ وبهص  حءعءظ رـ رد ص رأ ليع ألال دءم و حمصكـ  ءنم: صا
هللاعظإخ وططالل صاءوعظـ ك ص حقكـ ٤ظي ال أل ء دطخع ٧كظـ نع هللا ح بهف صاءوعظـ لإلنقـ خعاءالخـ ئاد ص
فه فتع وذ وك ففظعون ح هللاعلوء ك ف ص حمظل انعله بأ تص ع صا ـخ ئتص نعء رخظمظ حمصكـ صا لب صا

ـخ حمصك ٧ه صا هللا ا تصطظع) اقطمعالـ لإ  دعشـ (صنطيع

ط ال دثن١وأل المسءيتاليسك ليتسئ

Physics I (compare Metaphysics 1078b12-79a4) (See Irwin, Classical Thought,]
[1988)

ففغ دع لع (٣) ظينم اللـ لإ اللطظإ لطشع،طظإ ذظنطال ة) لأشأ (و) ظطشلإ نه طئظع (
آل. هللاع ح ص

فجع ف ٧ه صاطئظع (ظو هللا س  دءملع (ب) ظالطلع صالأشأ حه تاث صاطئظع  ج) ظلنإ وأ ظك )
فظع ض س " فأ فجع لأش ففم (ظو ا فمظ هللاقل إلد حؤ" ئاد صانظءأءـ)ل وذ (٥) ظ س "لأ لأشأ

حؤ" ئاد صانظءأءـ). لأ

ففه (ب) وذ غ" (خيم حذا حذاد" وذ "صانظءأءـ ص اقطئظع بأ "صالع،٢ ص ٤ضد س صاف (ز) صالأشأ
صاشمظإ. دءمص ظطخمه (٥)) ظخند بهص رد صافأ، 

ففخ)ل ه أل،٢ل ئا حعءع وذ ذ حظـ نأءي ئءالعءع وذ ك هللاع (،) "صالع،٢ صاتعءأظـ" بد نقد (لته 
.٧ ح حظـ اطأفم و هللاع ج لإ صا غ بهص صاشع حذا خم وأ طكأؤ صالع،٢ ص

فخل ف س ذصانن ذصاءالخـ ئا ف صاءأ ف ضظع صالع،ظـ ئاد لنأه ف ذصانقظع ٤ضظع ف) طءطلد صاف (ب
غ حذا ألشـ ذلإ تن ظلنإ وأ طنالخجع ذوأ طينمبع صالع،٢ ص دع ض ضظع فأبعظـ وذ  هللاأص ذبهف 

دإ صاأفأ،. ،ذأ وأ ططأكؤ 

فث فد تا ففع ر رأل خل ألال دقد و ف صاالعخنـ  ع صاممظم لإ صاءوعص غ اطكم أل والع حرنع بهف ص
هللاطقيـ. ج ل حالخع رأأ ذئأ  ٧ ذور ط ر بظعصكقظ

ع ض فأبعظـ (و هللاأص ي صا حأ خم س ظيءد  حظـ وأ صالأشأ هللاع دإ نه رنم ا ٤ذ  ة] ه ظق ]
ألرظبل إلعكغل ئاخ)ل النعصق ئءالعأ. ي (اللظإل  ألأ: النعصق لعظ ـل كع س ذصانن ذصاءالخ صاءأ

فع ف ف لع،ظـ ذضظع لع،ظـ (فأبعظـ ذضظع فأبعظـ) وأ ظيال [٣] ظلنإ اقطنالظن ئاد نقظع
ا لع ("ذصكم خظإ نتع٢"). غ رد إلد س طإلطع ط صاءأ ف لإ ءي ٤ضظع العتص صاممظم لإ صاف

ف. رأأ رد إلسأ صانقظع ٧ ظطيل لب ور -

[Metaphysics 1078b12ff] أل حأ حه صا هللاطقؤ رد ر ظ -

ف صالكالأالـ: ٤ضظع دإ صاف حه  دإ صاي ٤ذ  صاكفـ: ظق



٣٦

حه) ا فلظه (صاي ن طأفم إلد ة] ظأفم صافلعه كطغ ذئأ ا ]

.(self-predication أل٢ صافلعه رد تصطي فلظقـ (صاكله صاهصطد حأ  [٣]

ف. ٤ضظع حـ اقف هللاع ف  فل رآءجع كعه أل نقظع حأ ح وأ صا [ب] اهصل لب وءي ظيطع

لإلنقـ:

فجن فعأ ذانء ف أل٢ ئءال حأ ٤ضظظإ ه ظإلطعنأأ رد  غ صاف ة] ذ[٣] وأ صاءع دإ [ ٤ذ  [٥] ظق
٤ضد). أل٢ صثءالعأ (ذبأ ف حأ حظـ نقظـ:  هللاع ظإلطعنأأ رد 

حظـ. هللاع أل٢ اجهف صا حأ [٦] ءكطعز ئاد 

أل (لإلنقـ "صاعفه صاتعاث"). حأ ال] اهصل ءأصفي طنجنعص ه ءجعضظع اق ]

(matter ر ر اتامحلي (تالحل و ؟ط تا

فـ ففد صانظءأء ف ئا ـل ذطخند لأفأ،٢ لطغ وجع ٤ضظ ف صاف دع غ صالأشأ هللاعلـ والع ة] صا ]
حخإ طلتعهل ئاخ). ع ص ٤ صاه ع النعصقل صاخعذء حخك هللاعلـ صاطد و غ (لته صا حذا صالع،٢ ص

غ ئاد صانظءأءـ. حذا دءملع طسطد صالع،٢ ص هللاعلـ  صا أل٢ بد لع طنطالخي حأ [٣] صا

فعه فبوأ صاطلت فيل رل ف هللاعلط ه خهنع ’ ألطي حأ ف خهنع  حءب صاءكع "ءهنع لع 
فعه حأ صاطلت ـل  ر ٤ص خخالع ٤ رجأ طلتعهل ه ظلنإ وأ ظنأأ خعذء س لإ صاخعء حءأ ل

٤ لأفأ،ص" [Irwin, p.125]ل حجع) ذظخند صاخعذء دإ صاأفأ، (خعا كم ظطأكؤ 

ة) في ( حء ف لتظع٢ رد صاطئظعل  غل ظاللإ بهص خءوعص ألظـ لأص، وذا حأ ا صا حإلظع هللاعلـ ذص صا
فأأ أل٢ ططئظع رقإ طن حأ ع صا ال (٣) ذئتص نعء ط صاإلد ـل رآءجع ءي أل٢ طخند تعخط حأ ع صا ئتص نعء

ا. ط صاإلد ءي

unqualified فـ حي فظع لأ ض ف ألص فظعذ ف ح ط: اهص ظأفم " ر بظعصكقظ دقد رأ  ألال أل، و
ط. ر بظعصكقظ دإ لهبغ ٤ذ  ا فمظم٢) وكه للعظق becomings" (وإلظع

unqualified فـ حي فظع لأ ض ف ألص فظعذ ح فم " فهص ظأف ف ألظظإ: ا دقد صاه رأ  ألال أل، و
هللاعلـ ع: ظمع، طعطظغ صا أل ألظظإ (صاه دإ لهبغ صاه ٤ذ  ا فمظم٢) ونتع للع ظق becomings" (وإلظع

ا صافمظم٢ ئاد صانظءأءـ). حإلظع حالعالظـ ،صضلعل رطوجع ص ص

تاءتئتطومءي

دقد طيالظع العتص دمءع  أل٢ طالع حأ ألخمـ ءوعطي رد وأ صا ح دإ صامقه ص رأ  ألال دن رنع٢ و طم
طوجع صالأص، صافمظم٢ ئاد صانظءأءـ.

ا). حءب لءجع صاإلد هللاعلـ صاطد ظ (طإلظع ئاد صا material cause ة. صامقـ صالع،ظـ

ا). (طمعظؤ لع ظنأأ صاإلد formal ألظـ حأ ٣. صامقـ صا

ا ئاد صانظءأءـ) (نظؤ فقغ صاإلد efficient ا ب. صامقـ صانؤ

ال٣

ا) حءب صاإلد س وذ صائعظـ صاطد لإ وفقجع  (صاجم Final ٥. صامقـ صاءجعضظـ

فعتص ٤ضظع ال دقـ طيالع (طإلعش) ف دقـ" خلمءد "طيالظع وذ إلعش"ل رنه  ظفغ وأ طيجن ايو "
فع ذتظنط ذ٥ ٣ ٧ل ذهكو وأ ألخمـ لمع طيالظعص نعل ح دقظيل ذطأرع صامقه ص دقد لع بأ  ا  صاإلد
فظع ض ف ألص فظعذ ح صا ففإ حيـ ل أل٢ صالأ حأ ٤ صا دقد طلظظ ٣ دم ٥)ل رطالع ï ألطخعق (٣ صه
فـ أل٢/ صامق فأ ح فد صا ففد ر ر أل٢: صافأبع لم حأ ع ذصكب صا ـل ه خم وأ ظنخه صالع، حي صالأ

هللاعلـ. ط رد صا ـل ذاظ صاءجعضظ

طقسظي اتا ر ؟طو اتا المسءي تا

فم ـل ذطأف دقه ءجعضظ ا صاكظـ  إلإلظع ا صاكظـ لأفأ، رد ذوظيطجعل ا حإلظع رأ: فأبع ص ألال و
ففع designerخ وظلنإ وأ طيال حلن دقـ ءجعضظـ ل رأ وأ انه  ألال ح و ألبعل وظيطع حأ بهف رد 
فد ففظع صاأوظي حلظنخ به صاطيال س ئاد صاط ألفأ ألظـ ذصامقـ صاءجعضظـ صاأوظيـ ،ذأ  حأ صامقـ صا
ا فع دش رظب طمظظإ و ـل كم ه ءالط ف ذوظيظ عخ كم ءينم إلظضع لجلع رد رضـ ،ذأ طيالظعص أل شعذ
غ ألأ صاءيأ اءع نه لع ءكطعز ئاد طيالظعفل رنع ع وأ ظيالع رظب صالع، آل ه ظالط هللاع ـل لع٢ و صايض

هللاعلـ). دإ صا  ٢٤ غ لأص، لطلظ رأ لع،ظعخ (صاءيأ ألال حفالع،ل ئاخل ونعأ و ذص
ط تاألسحألسي ال ثقكسي ١وأل

٧لد ذصاينع صائعخد ع لإ صاينع صامعخد صثال أل رأ صالكأ ألال ٤ و لعن
ع ة. لمحل٢ تضبللحئ تامالك

فلالخنـ ليعذشع ة.
لخمو صائعظـ v

لخمو صانلعه v

صالفطلب لخمو v

لخمو صاكنن v

رخظمـ" ٣. ليجأذ "صا
ف الظعالظـ ب. صاخإلع كظأصءع

ف صاالظعالظـ ألص كفـ لإ صانم v

٤ صاالظعالظـ كفـ لإ صائعصض v

رخظمد ٥. ذفأ، صالفطلب صاالظعالد 
هللاقد طسذظه صاالخغ صامص v

صاطسذظه صائعضد v
دقد صايع، رخظمظع  ٦. وذاأظـ صالفطلب صاالظعالد 

ف) ألص حأ حذاأظـ (٥ط ف ص ألص حأ ط v

صاطأاظم (صايع،) •
صالمعرـ (صايع،) •

حعه (صالفطلب) صهءي •
صانلعه (صالفطلب) •

حه طسذظه صاأفأ، صالءي v

طسذظه صانلعه v



ت٣

ف) ال. صالفطلب صاالظعالد ءطعز ئءالعءد (بلنملع
دوظن هللاظع  صاممصاـ  v

صاممصاـ الظعالظـ v
س دقطجع صالإلع ا صاالظعالظـ  حإلظع ص v

٣٩

ـ. تاءنتاي
٤ضظـ ة. صاممصاـ صامعلـ ذصاممصاـ صاف

صاممصاـ صاطأؤظمظـ ♦
حكظكظـ صاممصاـ صاط ♦

دمصاـ صالنعظشـ (صاطالمظع) ♦
رخظمظـ ذصاممصاـ صانعءأءظـ ٣. صاممصاـ صا

أل ذصانأصءظإ ب. صاممصاـ صاالظعالظـ ذصامالطأ
ألز صاءوعذ صاالظعالد هللاع ٥. صاممصاـ 

٤. تايض٣طخ
رأ ألال دءم و م"  دقغ "صاكنأ ف  دطعصشع ة. ص

رأ ألال دءم و م"  ٣. "صاكنأ
ا صاممه: دع م صه، كنأ v

حكظكظـ صاممصاـ صاط •
حغ صاالظعالد رءـ ذصالء ف صالأص اص دع ص، •

آل صانشعضظـ دعذ صام •
صامنم •

م صاكعظـ: كنأ v

أل صاطكع •
صاكعظـ •

رـ: م صاالق كنأ v

ض هللاع دقد صحإل •
٤ صانعءأءد صالعن •
حعءـ: م صاك كنأ v

كلإل صاميأل صاأكعظـ س ص حع صاط •
حبقظـ صءممصذ ص •

رخظمـ دقغ صا م صالخءظـ  ب. صاكنأ
رأ ألال دءم و م" دقغ "صاكنأ ف  دطعصشع دقغ صه ٥. صاع، 

غ ذاأ ٤ بأخ دءم رخظمظـ  م صا صاكنأ
رخظمـ دقغ صا م صاالظعالظـ صالخءظـ  ٦. صاكنأ

ألظـ اقممصاـ صاطأؤظمظـ: حأ أل صا صالخع، v
رد: صاكعظـ صالخمو صامظلأكعص •

ألصتـ ألند: صالقثل صاأ حذاظفع ص صالخمو •
رد: صايشظقـ ألالطنعص ح صالخمو ص •
م ال. صاكنلـ صاملقظـ ذصكطعصذ صاكنأ

طخعظع لإ صاكظع٢ ♦
رظخـ طخعظع لإ صاكظع٢ صا ♦

م صال�قث ت. كنأ



٣٠

و) �. تانااي تاظفتن (١أفئ لأللط
ة. صامالعطظع صانأظلـ

رءـ أل ذصالأص صامالطأ ♦
حكظكـ صامالعطظع صا ♦
رـ هللاطق صامالعطظع صال ♦
ف صاكنألـ بظضع ♦

أل ٣. ورشه ،الطأ
أل ف ورشه ،الطأ رقخع لط ♦

ف رد صامذاـ صايشقغ حمأخع ♦
أل تعأ ب. ورشه ،الطأ

حظعءـ صامالعطظع صالءكعرـ  .٥
س صامالعطظع صالءكعرـ س وعذ ٧ هللاط ص ♦

ن صاطوعا دمذ لنعظالـ  ♦
دم٢ صااللأ كع ♦

م ف ئاد صاطمعذأ ذصكطعصذ صاكنأ دع ألصز صافلع صالطم ♦

ر) ر (تافلألحات ر اتالظحا ق. تالألحات
اقلالعذص٢ ة.طمعظيعأ

ف رجن صالالعذص٢ ٧ ٣. لإلن
هللاطقيـ رخظل صالالعذص٢: صالجإ صال ف ط حمأخع ب. 

هللاطقيـ ف صال رخنع رخظل صالالعذص٢: صا ف ط حمأخع  .٦
أل ف صالخع ال. صاطيعذ

ألظـ ذكه لإلنقـ صالالعذص٢ ت. صاطمصخظع صاطإلعظمظـ ذصاأالعضه صاتأ
ألظـ صاأالعضه صاتأ ♦
ر؟ صانعءأأ نطأص ♦


