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ٗرالف ُرا الكراب هي هعووْةوح هوتوا خ      

-7091) ّهخطْطاخ للدكرْز هؽود هٌدّز 

" فوٖ اخالو و ّاليووو٘وس" ةٌْاًَ (  م7091

ّصودز ,  أةدٍ ّقدهَ الدكرْز طوازو هوٌودّز

ةي الِ٘وهوَ الووو وسٗوَ الوكواهوَ لولوكورواب فؤ 

 .      م7071

, م7091ٗسظع أقدم ً ْصَ إلٔ سوٌوَ      

ّأؼدشِا إلٔ السٌح الورؤ زؼوي فو٘وِوا هوؽووود 

 .هٌدّز 

ّت٘ي ُرٗي الرازٗوخو٘وي ٗورواغ لوتوسا  ُورا      

الووكووروواب أى ٗووطوولووكووْا ةوولوؤ أؼووداز شووتووافوو٘ووح 

, ّس٘اس٘ح ةلٔ الوسرْٓ الْطوٌوٖ ّالوكوالوووٖ

كاًد فِ٘ا ه س ّالودًو٘وا ذوثوؽوصواى ةوي ًو ون 

, ذسورووود هوي هوكوْتوِوا,  ظدٗدج للؽكن ّالؽ٘اج

ذؽسز اإلًساى فٔ كي اخقطواز هوي هوخواطوس 

 .الفاه٘ح, ّالٌاشٗح, ّا سركواز, ّالسأسوال٘ح

قوا  هووٌودّز ةوٌووِوا كولووووح الووٌواقوود اخ تووٖ     

ّالولرصم تاخُودا  اإلًسواًو٘وح الوروٖ ,  الْاةٖ

, ّةوي الودٗوووتوساطو٘وح,  الوتوْهو٘وح:  ذدافع ةوي 

ّؼوتوْو اإلًسواى ن هوي أظوي أى ,  ّالوؽوسٗوح

ذْضع اخهْز ا ظورووواةو٘وح, ّا قورو وا ٗوح, 

 .ّالصتاف٘ح, ّالدّل٘ح فٖ ً اتِا ال ؽ٘ػ 

ّلكي أُن هاصدز فٖ ُرٍ الوووسؼولوح هوي      

اإلةو ى الوكوالوووٖ :  ّشائق ّ ساذ٘س ّقْاً٘ي 

 :في الذكزي الخمسين علً رحيله 

 : للدكتىر محمد مندور " فً األخالق والضميز "  
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م, ّالووووو٘ووصوواو 7098لووؽووتووْو اإلًسوواى فوؤ 

 .م7019اخّزّتٖ لِرٍ الؽتْو فٔ 

 -ّهٌدّز فٖ سلن الت٘ن ٗوسٓ أى الوصوتوافوح     

ُوٖ الوروٖ ذوسفوع هوي   -ّل٘س هعس  الوكسفح 

اللق اخفسا  ّالوعروكاخ ن ُّٖ الرٖ ذؽرفوٖ 

 . تالخ٘ا , ّذ ٌع الرتال٘د 

ّتتدز ةٌاٗح الدّلح تصتافرِا ّقدزذِا ةلؤ      

 . ذرّقِا, ٗرؽد  هت٘اسِا الؽيازٕ 

أها الؽكووح فو  ذوٌوالول إ  لودٓ أصوؽواب     

الرعازب الكو٘تح, الورٗوي طوالود هوكواهوسذوِون 

 . ّاليْةِن لوكازك الؽ٘اج , للرازٗخ 

ّلووِوورا فوودًووَ ٗووثوودٕ أسووفووَ  ضووطووساز      

الوثدة٘ي إلٔ الكوووي فؤ هوِوي أالوسٓ  و٘وس 

خى هوِوٌوح اّ ,  إٔ توعواًوة الوكورواتوح,  الكراتح

ؼسفح الوكورواتوح ّؼودُوا  ذوْفوس لوِون الوؽو٘واج                                                  

ّٗطالة الؽكْهاخ فٖ كي اخقطاز ,  الو ئوح

الكست٘ح, فٖ ذازٗوخ تواكوس, ذوكوْٗوي اذوؽوا اخ 

ّذوكوفوي خُولوِوا ,  لأل تا  ذكطٖ لِرٍ الوؽوسفوح

ّ  ذوورووسكووِووا ُووْاٗووح اّ هوولووِوواج ,  الووسةوواٗووح

 ٗسرط٘ع هي ٗوازسِا ت  ذفوس  ذوام لوِوا أى 

 . ٗتدم ها ٗتدهَ الوؽرس  

ّٗريػ هي كراتاخ هؽود هٌدّز فٖ ُورا      

ّضوود ,  ضوود السووْو الووؽووس:  الووكووروواب أًووَ 

ّهع الوسأٍ الوروٖ ذووولوك هوي ةوصج ,  ا ًغ و

, الٌفس ّزقح الوالاةس فٖ ة قاذِوا توالوسظوي

ها   ٗولكَ السظي ن إضافح إلؤ أًوَ ٗيو٘وق 

توي ٗرلِف ةلٔ ا سورووورواس توعوسود الوووسأج, 

ّتووكوود أى ٗووتوويووٖ ّطووسٍ هووٌووِووا ٗووكوواهوولووِووا 

 ! .تاؼرتاز 

ّةلٔ الس ن هي أى هوللوفواخ هوٌودّز لون      

ذكي ذوتوف ةوٌود ؼودّ  الوووْضوْةواخ الوروٖ 

ّإًوا ذرالكة لرغط٘ح ها ٗر ي تِا ن ,  ٗرٌاّلِا

 :فتد قسن الوكد ُرا الكراب إلٔ ش شح أقسام 

 .التسن اخّ  ةي الفي ّال ؽافح

 .التسن الصاًٖ ةي اخ ب 

 .التسن الصالس ةي الفس  ّالوعروع 

ّكوواى اخفيووي لوورووعووٌووة الوورووداالووي فووٖ      

هْضْةاخ كي قسن هع  ٘وسٍ, ّةودم إةوا ج 

, ًالس هتا خ سثق ظوكِوا فوٖ كوروة سواتوتوح

تو  ,  الرت٘د تالرسذ٘ة الرازٗخٖ لِرٍ الوووتوا خ

, ذتس٘ن, ّ ّى ذكساز تالطثع لوا ًالس هي قثي

ّذلك توساظكح أةوا  هٌدّز الوٌالوْزج توكوي 

ؼورؤ  ٗوفوتود الوكورواب ,   قح لرعٌوة الوروكوساز

تريوٌَ٘ هتا خ طالكوِوا الوتوسا  فوٖ ,  ظدذَ 

 . كرة أالسٓ 

ذلك أًَ ّفق الرسذ٘ة الروازٗوخوٖ ٗوروعولؤ      

الؽس اخال قٖ الوسفو٘وع لوووٌودّز فوٖ توداٗوح 

ّذرعلٔ الوصي الوكولو٘وا الوروٖ , ظِْزٍ ّذطْزٍ

ٗدافع ةٌِا هٌر ةْ ذَ هي الثكصح الفسًس٘ح فٖ 

هصًّ ا تصتافح إًساً٘ح قدٗوووح ,  ًِاٗح الص شٌ٘٘اخ

ذوووووكووٌوَ هووي قووسا ج قيوواٗووا اٙشوواز ,  ّؼودٗووصووح

الووووواضوو٘ووح, كوووووا ٗووتووسا صووفووؽوواخ الووصووتووافووح 

 .الوكاصسج 

, ّٗدةن ُرٍ الصتافح ذعازب ؼ٘اذ٘ح ةدٗدج      

ّفوٖ ,  ًطالع آشازُا فٖ ضو٘سٍ الْطٌٖ الؽا 

ّفوٖ ذوكوثو٘وسٍ ةوي ,  الرصاهَ تالسؤٗح الْاقك٘وح

, فلسفح الؽ٘اج العودٗودج الوروٖ ٗوٌوالودُوا لوثو  ٍ
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 .الؽسٗح, الكد , الؽت٘تح: ّظُْسُا 

ّتِرٍ الصتافح الوكوسٗيوح الوروٖ لون ذسولون       

ّ  ذسوولوون ,  أؼووكوواهووِووا هووي تووكوو  اخالووطووا 

أّ الوصهواًو٘وح خًوَ لو٘وس ,  تالؽدّ  العغساف٘وح

للفي ّطوي ن كواى هوٌودّز ٗوستوً  ائوًووا فوٖ 

كراتاذَ ت٘ي التْه٘ح ّالكالو٘ح ن هتدًهوا الوكولوْم 

ّاضوًكوا ٗودٍ ,  اإلًساً٘ح ةلٔ الوكولوْم الوووا ٗوح

تدقح ةلٔ هْاطي اخصالح فٖ إًراض الوثدة٘ي 

ّالر٘ازاخ الفٌو٘وح , ةلٔ ضْ  الرساز الثالسٕ

ّهلهًٌا تلى زفع الفٌْى الالوكوثو٘وح ,  الوكاصسج

إلٔ الوسرْٗاخ الكالو٘ح ٗتئ تودزاسوح الوفوي 

ّالروٖ , الكالوٖ الرٕ ٗكد ذساشًا ةاًها لإلًساً٘ح

ساُود فٖ ذالكو٘ولوَ توالورولشو٘وس ّالورولشوس لوكوي 

 .التْه٘اخ 

الووٌووتوود " ّقووازت ذووتوودٗوون هووٌوودّز لووكووروواتووَ      

الوورٕ صوودز فووٖ "  الوووووٌووِووعووٖ ةووٌوود الووكووسب

ٗعد أًَ ٗلهي تلى لكي شتافح أصْ ً ,  م7098

هاضو٘وح ّفوسًّةوا  ؼوتوح ُوٖ الوروٖ ذ وْ  

ّ  الْ  ةولؤ ُورٍ الوروتوالو٘ود هوي ,  ذتال٘دُا

 .ا ًفراغ ةلٔ شتافاخ الكالن 

ّهي الوالاكي الوفوٌو٘وح الوروٖ ٗوكوسض لوِوا     

هٌدّز فٖ كراتَ الوسسغ ت٘ي الوسرْٓ الوفوٌوٖ 

ّاإلقثا  العواُ٘سٕ ن ُّٖ هالكلح هصازج لووا 

ُْ هرْاذس فٖ اخّساط الصتافو٘وح هوي أى أ ا  

الوسسغ لْظ٘فرَ ا ظرواة٘ح ٗلذٖ ةا ج ةولؤ 

, ُّرا  و٘وس صوؽو٘وػ .  ؼساب هسرْاٍ الفٌٖ 

  ٗوورولوك أ ّاذوَ ,  إ  إذا كاى الوللف ضك٘فًا

 .الفٌ٘ح 

إى الوؽاف َ ةلٔ الوسرْٓ الفٌٖ الوسفو٘وع     

هع ّظ٘فرَ ,  لإلتداس   ٗرٌافٔ فٖ ً س هٌدّز

 .ا ظرواة٘ح 

ُّرا الووسوروْٓ ُوْ الورٕ ٗيوووي إقوثوا      

ّاسورووورواةوَ توَ   ,  العوِْز الوررّو ةلَ٘ 

 .اّ ًفْزٍ هٌَ , اً سافَ ةٌَ 

ّخى الرّو الفٌٖ الكام  و٘وس شواتود ةولؤ     

ّإًوووا ٗوروغو٘وس هوي ة وس إلؤ ,  ؼا  ّاؼودج

فوودى ,  ّكورلوك  ذوروعووود الوكوثوتوسٗواخ,  ة وس

أصْ  الرّو الفٌٖ تالرالٔ ذرطْز هوع ذوغو٘وس 

اسوروعواتوح لوِورا ,  الصهي ّالوكاى ّالكثتسٗاخ 

 . الرّو الكام 

كووا ٗوتوْ    -ّالصسٍّ اخ ت٘ح الخالدٍ لألهن     

ذخرلف ةي الْشائق الرازٗوخو٘وح الوروٖ  -هٌدّز 

 -ٗلغٖ تكيِا تكًيا, ّالفسو تو٘وي ا شوٌو٘وي 

ٗروصي فوٖ   -الصسّج اخ ت٘ح ّالْشائق الرازٗخ٘ح 

ٗوصوسٕ ,  أى اإلًراض اخ تٖ ذلل٘ف ؼٖ  ٗوْخ

ّٗخفوف هوي أشوتوالوِوا ,  توصاٗاٍ الٌفس الثالسٗح

, تٌ٘وا الْشائق الرازٗخ٘ح سوس  لوْقوائوع ةواهوح

إ  ,  أ الي فٖ تاب الكلن ّالوكسفح الوووٌوطوتو٘وح

ّاذوخورُوا هوا ج أّ ,  إذا ذٌاّلِا الوكوووي الوفوٌوٖ

ذوثوسز لوَ ,  هعا ً لكوسض هالواكوي هوكواصوسج

 . الر س  ف٘وا ت٘ي ٗدَٗ هي ذازٗخ 

ّهوؽووود هووٌودّز فوٖ كوي إًوروواظوَ  اةو٘ووح     

لولوعووووا  الورٕ ٗوٌوثووع فوٖ الووفوي هووي اإلٗوتوواس 

ّالرٌاسق ّالركث٘س الكاطفٖ ّالخ٘وا  الورٕ   

ٗخلْ هي الفكس, ّٗوصو٘وس فوٖ الووورولوتوٖ أزقؤ 

 . اخؼاس٘س 

ّطالوا أى الوسرْٓ الفٌٔ الوسفو٘وع ٗوروْفوس     
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ف   ياضح أى ذللوف ,  فٖ الكوي الوسسؼٖ

الوسسؼ٘اخ تالكاه٘ح الو سٗح الرٖ ذفوِون فوٖ 

 . كي اخقطاز الكست٘ح 

ّهع أى هٌدّز ٗتوف ةولؤ الوٌوتو٘و  هوي     

ّالواض ,  هرُة الفي للفي الرٕ  ٗؽوي ُدفًوا

فدًَ فٖ ُرا الكورواب  ٗوغوووً , الوكازك ضدٍ

 اٗرَ فٖ ذاذوَ ,  ُرا الورُة ؼتَ كركث٘س فٌٖ

الاصح ّأى ظصً ا كثً٘سا هوي ,  ّف٘وا ْٗؼٖ تَ

الصسّج اخ ت٘ح للعٌس الثوالوسٕ الوروٖ ذوتوسأُوا 

ّلو٘وس هوي ,  اخظ٘ا  ٌّٗروٖ إلٔ ُرا الورُة

 .الؽكوَ الريؽ٘ح تَ 

ّلكٌَ فٖ هْاضع ةدٗدج هي كراتَ ٗسرٌكس     

, أى ٗتر وس الوفوي ةولؤ الوروسفو٘وَ ّالوروسّٗوػ

 .ّٗطلة هٌَ أى ٗؽوي زسالح 

ّ ةوْذوَ ,  ّإٗواى هوٌودّز توالودٗوووتوساطو٘وح    

ظك  هي كورواتواذوَ  افوًكوا ,  ل هرساكَ٘ الكلو٘ح

, ّقوثوْ  اٙالوس,  ةي ؼسَٗ السإ ّالركثو٘وس 

 .ّالرساهػ 

ّ  ٗك ن السإٔ الؽس هي الخطل إ  الكتوي    

الرٕ إذا أالطل فلدَٗ هي التدزج الوراذو٘وح ةولؤ 

الوساظكوح هوا ٗسوروطو٘وع توَ أى ٗوكوالوف ُورا 

 .ّأى ٗكوي ةلٔ ذ ؽ٘ؽَ , الخطل 

ّٗريوي الوكورواب فوٖ صوفوؽواذوَ اخالو٘وسج    

ذتسًٗسا ةي الرخط٘وً الوصوتوافوٖ قودهوَ هوٌودّز 

للدكرْز هؽود ةثد التا ز ؼاذن ّشٗس الوصوتوافوح 

ّاإلزهووا  الووتووْهووٖ فووٖ سووروو٘ووٌوو٘وواخ الووتووسى 

ٗطلة فَ٘ ذوسظوووح زّائوع الوروساز ,  الواضٖ

اإلًساًٖ هي الك س الو٘وًْواًوٖ إلؤ الوكو وس 

ّهراتكح اإلًراض الو سٕ الوكواصوس , الؽدٗس

هراتكح هاهلح  الر٘از ها ٗسرؽق هٌَ للرسظوح 

هوع الوروكوسٗوف توكورواتوَ ,  إلٔ اللغاخ اخظٌثو٘وح

 .ّهياهٌَ٘ 

ُّرا ها ذتْم تَ الوِو٘وهوح الوكواهوح لولوكورواب     

اخ ب " الو سٗح هٌر سٌْاخ تسلسلح كوروثوِوا 

ن الووروؤ كوواًوود آالووس "  الووكووستووٖ الوووووكوواصووس

إصدازاذِا ش شَ كرة ل  غ ةثد ال وثوْز, 

 .ّإ ّاز  الخساط , ّألفسٗد فسض 

كوا ٗطوالوة هوٌودّز أًٗيوا تودةودا   ائوسج     

ّا ُوروووام توٌوالوس الوروساز ,  هكاز  ةوستو٘وح

, ّفق الوٌاُط الكلو٘ح الؽدٗوصوح, الكستٖ هؽتتًا

ّّفق الطح هؽد ج هي أظوي الوووسواُوووح فوٖ 

 .تٌا  الصتافح اإلًساً٘ح الوكاصسج 

 

                                                                                                                        


