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  أستاذ المادة: أ.د عبد الحفيظ



 : الخير والذر  الدادسةالمحاضرة 

لقددسيطدد قضيي ادد  يلل ددضيامدد يلخذتددلذ  يف تدداييلليخل ددميهومددلشريفن ومددمي   ددخ يلل ددضي ددري  ويدد ي
ذتدل ي دري اد  يلل دضي خ  دل يفذ سي خ دميلخهمطيبن سيلليعوقسي.ي  وي ياليشضييىلإشضهمطيبيعوقسيدشن ي

 ذدد ي ددضيامدد ييلإلذتددل يشوددضل   يلل ددضياليفدددخديلدد يف ددلي يىلددإغيددضي دددسديلليعددللنيكيم نددل ي ددري  دد ي
 ي يىلددإه عمدد يشن ددضيهمدد يللن ددض يكيفذ ددسي ددريشددا  ييذتددل يللنل  دد ف ددخيلدد سي ددال يفلةددريذ ددض يلأ

ددد ي ذتددل يه ددضمل يتيددضل يلدد سي ددريإ ليه ددض يإياليالليددل ي ددضنضل يفاليفدددخديلم يددضيكيف ودد إللعددللنيلدد سي
يييييييييييييييييهتددددددددد قضيامددددددددد يللتدددددددددمخ ييىدددددددددد يللي دددددددددمد يللاله ددددددددد يملأذلذ ددددددددد ي ددددددددد يللوددددددددد لل يدددددددددضيفلةدددددددددري دددددددددري

ي يلةمي يليفدخدي ك ق ي. لل ضيفيي يلل يضي خدخديف ال  يىلإكيف نل ي ريشا  ييىذتلذلخ

 ي  يلل دضي خددخدي يدلي يىلدإدل سل يهقسينيه تيضيلي كم يلل ضيكي يثيشا  ييف كاليذ سيبيضيييدلفل
ياددل ي خدددخديمدد يللعددللنيكيفذددلهييللقادد  يبين يددلي وددضف يلمضسمدد يلليواددين يبخلطددق يلالذتددل ي.ي لل يددضي

ي دد ي ضهمقددل يبيتددال ي طلطدد  يف دد يذتددل يلخي فلليددودكنيمدد ي لدد يلليخ ددميلليوعمددايبددلل يضيفلل ددضيلددس
يلؤ ي.يللو لؤليفللو 

ً ي ل  ددل يملليو ددل نيشض ددئيدل يددل يمدد يللييددخليطددمش  يكيفامدد يم دد يللييددخليلالي  لب دد يكيفن ددسيلليو ددل نيدلدد 
 يدل يدددل يبدددا يلل دددضي ددد يللتدددي يامددد ي لددد ي دددريتدددًليللدض دددل يفللددددضفويفلل  ددد يفلليدددض يكيفنويتددد

 يلل يدددضياليفددددخديلددد يكيف  يفددددسيلل يدددضيموذددد ياليي دددضايادددري خذددد يف ادددلييمددد ي  دددل ي لالطلطددد  يكيفي
ذدد يإذتددل ي ودد يم نددل يتيددضيشش ددضيلخيتو ددلايلخذتددلذ مللو ددلؤلي  دد يللو ددلؤ ي شندد يامدد يلال.يلالذتددل ي

ياليفدخديل ي.ييف ا يلل ضيدال يلل ضإيع ئياري

  يلخذتدل يلأطلطد  ي د يه د ي تدلخليذعني نل ي ضيدلت يللعللنيفمدىيللخ دذي لهد يشخددسيلل يدضيفلةدر
يلخذتلذ  ي.ي دل يل يلم يضيفللعي يام يه لفزيلل ضيام ي سايلطوقلايك ف  يلالذو لا

ذدد ي ددريتددًلي فيي ي(ي ددخي خ ددميدشندد يفنعندد يلسيدد يئي يلالاهقل  دد ي ف دداليلليخ ددمي يددليشي ددسيام دد ي بيددض ي
ي ري ضفذو ليكيموذنليذتوق  يللواكيسيام يق ي يلالاهقل   ي.يلم ضف يفلالطو لد ي ضلال 



لالاهقل  د يهعودض يي  يأذ دلذتلذ  يلمعي يم ي خلد د يللد دل يكي ي ل يمو يلالاهقل   ي  يطضنايلخفام
للوقدس يييييييييييذتدل يمد يهدقيدايبقسايللعي يفلل سي يبقسايذ لحيلخبلل ئني ي يليهعوض يبللن ضيكيفي

 ييكدددخ ي ندددل يطضندددايطددد  يكيممددد سي دددري ذ دددليهدددضم يإلالاهقل  ددد ياليه ودددلايللقضندددايللتددد  ي قدددل يكيي.
عيدخ ي  وخ د يفهعودض يبقدسايفددخدي ييكخ ي نل يلذو لاي ي سي.يلالاهقل   يهوقش ي د ي دبيب للخلضحي

لل سيد يذتل يكيفلاليشوقم ي ل يل وضل يللعي يفيلخ ملطلييللة يض يللو يهدلصضيلخيال ي   يم نل يلأ
يذتل ي ريصعلويف  كًيي.يا يم يللوغم يام ي  ي ليشخلد يلخفلل  ل
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