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م

ايؿدمهللمربماظعاٌنيمإظفماألوظنيمواآلخرؼـمواظصالةمواظلالممسؾكمغؾقفم

..........األعنيمععؾؿماًؾؼماٌؾعقثمرمحةمظؾعاٌنيمأعامبعد

صإنمتعؾقؿماظـاسماًقــرمعـماظؼربــاتمماظيتمؼؿعدىمغػعفــاموؼعـؿمخريػــا،م

ضـــالمصؾكماهللمسؾقفم،مواظعؿؾمطؾؿامطانمغػعــفمعؿعدؼــامطانمأجــرهمأسظؿ

الم،معـمدسامإىلماهلدىمطانمظفمعـماألجــرمعـؾمأجــــقرمعـمتؾعــف)ودؾؿم

رواهمعلؾؿ(....ؼـؼصمذظؽمعـمأجقرػؿمذقؽا

م

واظدسقةمإىلماهللمعـمأسظؿماألسؿالماظيتمؼؼقممبفاماٌلؾــؿمومضبؿلؾفـــا،م

!!ممطقػمالم..مبؾمػلمعـماهلؿقمماظيتمؼػؽرمصقفامغفارهموظقؾف

.......وػلمررؼؼماظردؾموعـماتؾعفؿم

ًِ َعَلى َبِصيَّرٍة َأَوْا َوَمِه اَّتَبَعِىي  } :مضالماهللمتعاىلم ٌَـِذِي َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الّل ُقْل 

ًِ َوَما َأَوْا ِمَه اْلُمْشِّرِكيَه  108ٌٕسف {َوُسْبَحاَن الّل

وػــقمسؿؾمسظقؿم"ممتـلقؼماحملاضرات"وعـماألسؿالماظدسقؼةماٌفؿةمم

غػعفمعؿعٍدمطؾريموضبؿاجمإىلمبصريةموصفؿم،موعـمػـامجاءتمصؽرةمتقضقـحم

أسؿالمعـلؼاتماحملاضراتمم،موبعضماألعقرماظيتمصببماالغؿؾاهمهلامسـدم

مممممممممممممممممممممم.ممممممممممممممممتؾينمعـؾمػذاماظعؿؾماظدسقيماظرائع

مممممممممممممم************مم



ممممممممممممممماظؿعرؼػمباٌـلَّؼة

ػلمعـمتؼقممبؿؿفقدماظطرؼؼمظؾداسقة،مودالظةماظـاسمسؾكممممم:        انًُسمخ

وضدمؼؼقممسؾـكماظعؿــؾمم..ماًريماٌقجقدمسـدػا،موتفقؽةماٌؽانموعامؼؿؾعف

م.اظقاحدمذبؿقسةمعـماٌـلؼات

..ممودورماٌـلؼةمعؽؿؾموعلاغدمظـفاحمسؿؾماظداسقة

وبؿـلقؼفاموتـظقؿفامظؾؿقاضراتمواظرباعجماظدسقؼةمسؿقعامتؽقنمحؾؼــــةمم

وصؾمبنيماظداسقاتمواىؿفقرماٌؿؾؼل،مضالمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمم

رواهمعلؾؿ((عـمدلمسؾكمخريمصؾفمعـؾمأجرمصاسؾفم)):مودؾؿ

صفلمتدلماظـاسمسؾكماًريماٌقجقدمسـدماظداسقة،موتدلماظداسقةمسؾكمم

اظـاسماظذؼـمؼلؿػقدونمعـمخريػامصؿؽقنمضدمأحلـتمإىلماالثـؿنيمععامم

.وأحلـتمإىلمدؼـفاموغػلفامضؾؾمذظؽ

م



دورمهػقــظماظؼــرآنماظؽــرؼؿ،ماٌلــاجـــدم،م:ممواحملاضراتمسؿقعامتؼامميف

اظؾققت،ماالدرتاحات،مصاالتمخاصــةمم،ماٌلؿشػقات،ممماٌدارس،ماىاععات

إنميفمطؾمحلمعلفدًامؼـاديمأػؾفمم.م.م.مظؾؿقاضرات،موشريػامعـماألعاطـ

ظؾؼقاممباظقاجبمسبقهمبإحقاءماحملاضراتمصقفمصفؾموقؾنيموتشؽرؼـمغعؿةمم

!!جقارماٌلفدماظيتمحرممعـفامشريكم

إغِؽمإنمأجؾِتمضؿـــتمحبــؼماىارميفماظدسقةمإىلماهللمواألعرمباٌعــروفمم

واظـفــلمســـماٌـؽر،مطؿامأغؽميفماظقضتمذاتفمتصؾنيمجرياغؽمبعقدًامسـمم

.آصاتماظؾلانموتضققعماألوضاتمصقؿامالمصائدةمعـف

  
:مّراحل التىسيق 

:تـلقؼماحملاضراتمميرمبعدةمعراحؾ

.ماظؿـلقؼمععماظداسقةم (1

.ماإلسالغات (2

.ماظؿففقزات (3

وظؽؾمواحدةمعـمػذهماٌراحؾمخطقاتمسؾقؽمإتؼاغفام

.....ظقصؾحماظعؿؾمأصضؾمعامؼؽقن



 

:(اظؿـلقؼمععماظداسقة):مأواًل

 
  

ٌُـَلَّؼــةمععؾقعــاتمواصقـــةمسـماظداسقــةماظؿــل   صببمأنمؼؽــــقنمظــدىما

أممم:مصالمؼؽػلمعـاًل..موظعؾمأػؿفا،مادؿماظداسقة،موعؤػؾفاماظعؾؿل.ممتلؿضقػفا

ألنمعـماألعاغةمأنمتعــرفماٌـلؼــةمعــمتؼدممظؾــاسمععمم...مربؿد،مأممصفد،

حلـماظظـمباٌلؾؿني،موضرورةماظؾقثمسـمصاحؾةماظعؾؿماظشرســـــــل،مصالمم

ؼؽػلموجقدماظعارػةماظدؼـقةمصؼطمظؿؼدؼؿماألذكاصمأوماالضؿصارمسؾكمذفرةمم

اظداسقة،مأومأدؾقبفاماٌؤثـــر،مأومصقتفاماىفــقري،معــعمأنمػـــذهمأداظقــبم

جذبمػاعةموظؽـمؼؾؼــكماظعؾــؿماظشرســلمواٌعرصــةماىقــدةمبعؾــقمماظدؼـمم

 .وايؽؿةمميفماظدسقةمإىلماهللمػقماألداس،موعامبعدهمؼأتلمعؽؿالمظف

 

 أنمتؿقؾكماٌـلؼةمباألخالقمايلـةمواألدؾقبماظطقبمسـدماظؿـلقـــؼ 



مععماظداسقةمإلظؼاءمرباضرةمموالمتـلكماظدساءمهلاموتشفقعفامسؾكمصعؾماًريم

 .وذؽرػا

 

 ايــرصمسؾــكماظؿـلقــؼمعــعماظداسقــةمضؾــؾماٌقسدماٌطؾقبمبشفرمأو 

مأدؾقسنيمسؾكماألضؾ،مواالخؿصــارمأثـاءماٌؽاٌــةموســدمماإلراظــةماحرتاعًامم

 .ظقضتماظداسقةمواغشغاهلامبقاجؾاتفاماألخرى

 

 تذطريماظداسقةمضؾؾماٌقسدمبأدؾــقعمثؿمضؾؾفمبققممععمســدمماإلطــــــارم 

 .مسؾقفامباظؿذطريموؼػضؾمأنمؼؽقنمذظؽمبرداظةمجقال

 

 إذامطانماظؿـلقؼمٌلفدمصببمتـؾقفماظداسقةمظعدمموجقدمسذرمذرســل 

مألنمبعضفـمتغػؾـمسـمػذاماألعر،مصؿعؿذرميفمم{المحقاءميفماظدؼـ}مظدؼفا،مو

اظققممغػلف،موؼؾغكماٌقسد،موضبــدثمســــدممعصداضقةمظدىمايضقرماظذؼـمم

 .دقؼؾمسددػؿمصكماٌراتماظؼادعةمظعدمماالظؿزاممباٌقاسقد

 

إذاماسؿذرتماظداسقةمسـمضؾقلماٌقسدمسـدماظؿـلقؼمععفــــــاممصرشؾقفــــام 

 .بدونمإياحمواضؾؾلمسذرػاموارؾيبمعـفامعقسدامآخرممصقؿامبعدمواذؽرؼفا

 

 سؾــكماٌـلؼــةمأنمتعؿــؾمسؾــكمهؼقؼماالطؿػـــاءماظذاتلميفماٌؤدلة 

 .ماظدسقؼةماظيتمتـؿؿلمإظقفامسؾكمأالمتَصِدرمعـمظقسمأػالمظذظؽ



 

 ماظـلقانموارد،موحؿكمتؿػادىماٌـلؼــةمطـرةماالتصاالتمباظداسقة،مسؾقفا 

مضؾؾمأنمتؿصؾممأنمهضــرمورضةموتؽؿــبمصقفامعامترؼـــدمعـماظداسقةمطامسفامم

طاعال،موسـقانماحملاضــــرة،مومعــامترؼــدمأنمدبربػــامبفمطزعـــماحملاضــرةمم

ألنمصقضكمم..،مواٌؽان،مممورضؿمجقالماٌـلؼةمظألػؿقــةم(اظؿارؼخم،ماظقضت)

االتصاالتمالمؼؾقؼميفماظؿعاعؾمععماٌلؾؿنيمٌامصقفمعـمإزساج،مصؽقـــــــػمم

مبـمؼعؿؾمباظدسقةمإىلماهلل،مالدقؿامأغفؿمعشغقظقنميفمذباهلؿمصقفبمأنمم

.شبػػمسـفؿموسباصظمسؾكمأوضاتفؿ

 يفمحاظةمسدممردماظداسقةمسؾكمجقاهلامصإنمػذامظقسمعربرامإلزساجفــام 

باتصاالتمعؿؿاظقةمالمتؿقضػموإمنامػذامؼعينماغشغاهلامبأعرمآخرمضدمؼؽقنمأػؿمم

ظذظؽممنـــحمأخقاتـــاماظداسقــاتماظقضــتماظؽايفمبنيمطؾمم.مممامغرؼدهمعـفا

اتصالموآخرمأومغؽؿػلمبرداظــةمغقضــحمصقفامعامغرؼــدمصإنمملمؼؿؿماظردمخاللمم

ؼقعنيمصفذامؼعينمأغفامالمتلؿطقعماٌشارطةمصـؾقثمسـمشريػامألغفمؼصعـــبمم

سؾكماظداسقةماظردمسؾكمثالثنيمرداظةمؼقعقامشريمعامؼأتقفامعـمعؽاٌاتمتصــؾمم

ععمم...ظؾعددمغػلفمتؼرؼؾــامشقــرماظؿزاعاتفــاماألدرؼــةمواالجؿؿاسقــةمواظقزقػقــة

 .عراساةمسدممإجراءماالتصاالتميفمأوضاتماظراحةموداساتماظؾقؾماألخرية

 



اظققم،م)سؾكماظداسقةمسؿؾمجدولمٌقاسقدمرباضراتفا،مهددمصقفمم 

م(اظؿارؼخ،ماٌؽان،ماٌقضقع،مأرضاممجقاالتماألخقاتماظالتلمؼـلؼـمععفا

 .طلمتلؿطقعمضؾطمعقاسقدػامبدضة

 

 :سـدماظؿـلقؼمععماظداسقةمصببمإخؾارػامبؾعضمماٌعؾقعـاتماهلاعــــة 

طـقسقةمايضقر،موعلؿقاػؿماظدؼينمواظـؼايف،مواالجؿؿاسل،مػؾمدؿؿقدثمم

إىلمطؾارمدـمأممصؿقات،ممػؾمػـمساعقات،مععؾؿات،ممرؾقؾات،مأومراظؾـاتم

وشريػــامعـــماٌعؾقعـاتمألنمظغةماًطابممدبؿؾػمحلبماخؿـالفمم..مسؾــؿم

اٌلؿؿعــات،مواظداسقــةماٌقصؼــةمدبؿارمعـماألداظقــبمعامؼـادـبمماٌؿؾؼنيمم

.حؿكمؼؽقنمحدؼـفامعؤثرا

 



مممممممممممممممممممممممضدمتعؿذرماظداسقةمسـمايضقرمظظرفمرارئمصعؾكماٌـلؼـــــةم

مأنمتفقئمغػلفامٌـؾمػذاماٌقضػمصؿقاولمإصبادماظؾدؼؾمباالتػاقمعلؾؼـــامم

ععمبعضماألخقاتماٌؤػالتمظإلظؼاءمممـمضبؿؾـماظعؾــؿماظشرســلمظؿلــــدمم

اٌؽانمسـدماياجة،مأومتلردمضصةمععمذطرمصقائدػا،مأومتؼرأمبعضماظػؿاوىمم

.اٌـادؾةمظؾـلاء

مممممممم

جفــاتممم(ظـالث)أخربتينمإحدىماألخقاتمأغفامتـلؼمرباضراتمأدؾقسقام*

دسقؼةميفمغػسماظقضتمدونمأنمتؽقنمعقزػةمسـدػؿ،مطؿامأغفامالمتزورػؿمم

ظؾعدمعـزهلامسـفؿ،موألغفامأممترسكمدؿةمأرػالموظقسمظدؼفامخادعةمصفــــلمالمم

.تغادرمعـزهلامإالمياجة



 

غلاءمأعقاتميفماظلؿنيمم..طؾرياتماظلـمبدأنمأؼضامباظؿـلقؼمظؾؿقاضراتم*م

عـمأسؿارػـــمنقـــمبفؿــةمساظقــةميفمحفزمعقاسقدمععماظداسقات،موظؼدمم

.تشرصتمبرؤؼةمبعضفـموحملتميفمأسقـفـمبرؼؼماظدسقة

 

عـلؼـــاتمؼؿربســمعـمحلابفـماًـاصمبؽـؾمعامؼؾـزممظؿفقؽةماٌــــؽان*م

.موناحماحملاضرة

*********************************************م

مم

م:اٌـلؼةماٌؾدسةمهؿلبمأجقرمػذهماألسؿال

مم 

م 

م



ػؾمتعؾؿقـــمأنمسؿؾؽمسظقــؿمموالمؼلؿغـــكمســفمومظؽماظػضؾمبعدماهللميفم

ناحماألغشطةماظدسقؼةمصاحؿليبمسـدعامتؿؼـنيمسؿؾؽمأنمتعقينمايضقرم

:سؾكم

 .اظؿأثرمواظؿػاسؾماإلصبابل -1

ٌُّؽثمحؿكمغفاؼةماظـشاطماظدسقي -2  .ا

 .اظعقدةمعرةمأخرىمظالدؿػادة -3

 .حثمععارصفؿمظؾقضقرميفماٌراتماظؼادعة -4

 وأنمتعقينماظداسقةمسؾكمإتؼانمسؿؾفاماظذيمدقـعؽسمأثرهمسؾكم -5

م.ممممممايضقر،موطؾؿامطانماٌؽانمعفقأمأطـرمأبدستماظداسقةمأطـر

م

وبعدماظؿـلقؼمععماظداسقةمتأتلماًطقةماظـاغقة

      

(اإلسالغات):ماًطقةماظـاغقة

م

  



مصإذامُوزستمالبدمعـماظدضةمواالظؿزامم{اظصدق}أػؿمعاميفماإلسالغاتم 

:باٌقسدمغػلفمدونمخؾؾمأومتعدؼؾمعـال

عؽؿقبميفماإلسالنمأنماحملاضرةماٌغرب،مإذامالمؼصؾحمأنمتؽقنماظعصرم*م

..أوماظعشاءم

..معؽؿقبميفماإلسالنمعقضقعمععني،مصالمؼـادبمأنمغغريماٌقضقعم*م

عؽؿقبميفماإلسالنمتؾؼقفماظداسقةمصالغة،مصؿـمشريماٌالئؿمأنمتؾؼقفمشريػام*م

.م.

وميؽــامتغقريمعامأسؾـامسـفمظظروفمرارئةموظقسمبلؾبماظؿلرعمأوماظػقضكم

..يفمأخذماٌعؾقعاتم

..ممألنمأشؾــبمايضــقرمؼرتبموضؿــفموأعقرهمبــاًءمسؾكمعامطؿبميفماإلسالنم

ممصفـاكمعـمترتكمأوالدػا،موعـمتقاسدموظقفاميفموضتمععنيمصريبؽفامحدوثمم

وإذامصؼــدمايضقرمماظصــدقمضؾمسددػــؿميفماٌراتماظؼادعــةمم..مأيمتغقري

...وػذهمغؿقفةمرؾقعقةمالمؼالمماظـاسمسؾقفا

 

وممامؼـؾغلمعراساتفمتقزؼعماإلسالغاتمضؾؾماٌقسدمبقضتمطـــــــــاٍف،م 

وػــــاكمسدةمرــــرقمظإلسـالنمدبؿــــارماٌـلؼـةمعـامؼـادؾفـامعـفامواألصضـؾم

 :أنمتػعؾفـاممجقعام



دورمهػقظماظؼرآنماظؽرؼؿ،مم،متؽؾقػمعـمؼقزسفاميفماٌدارسمواىاععات*م

،مموبعضماحملالتماظؿفارؼة،مومهتمأبقابماٌـازل،مصكماظدوائرمايؽقعقة

.موتعؾقؼفامسؾكمأبقابماٌلاجدمعـماظداخؾمواًارج

ؼعؾــمسـفــامإعــامماٌلفــدمبعــدمصالةماىؿعة،مأومبعدمصالةماظرتاوؼحميفمم*م

.رعضانمإنمطاغتميفماٌلفدمغػلف

اإلسالنميفمغفاؼةمطؾمرباضرةمسـماحملاضرةماظيتمتؾقفاموسـمشريػامعـــمم*

.األغشطةماظدسقؼةميفماألعاطـماألخرى

ميؽـماإلسالنمسـماحملاضراتمسربمردائؾماىقالمباالتػاقمععمذبؿقسةمم*

عـماألخقاتمبؽؿابةمرداظةمجقالمعقحدةموؼردؾـفامإىلمععارصفـ

اإلسالنمبرداظةمجقالمسـمررؼؼماظـتمأومخدعةماالتصاالتمععمايرصم*م

مسؾكمتقجقفماظردائؾمألػؾمايلماٌؼاممصقفماظـشاطماظدسقيمموطذظـــــؽمم

وظعؿؾمذظؽمتؿعاونماٌـلؼاتميفماألحقاءماٌؿؼاربةمسؾـــكمم.مدسقةمشريػؿ

ايصقلمسؾكمأرضاممجقاالتمداطـاتمػذهماألحقاءموتؾادهلامصقؿامبقـفــــمم

.مظـػعماظشرضبةماٌعـقةمخبدعةمردائؾماىقال



اٌــدارس،م:متقزؼــعماإلسالغــاتمصــلمأعاطـــماظؿفؿعــاتماظـلائقــةمعـــؾ*م

أعاطـماألظعابماظرتصقفقــةم اىاععات،ماٌشاشؾماظـلائقة،ماألدقاقماظـلائقة،

.اظـلائقة،موشريػا واظـقادي

اإلسالنميفماظشقارعمسـمررؼؼماظؾؾدؼة*

اإلسالنمسربماالغرتغتميفماٌقاضعمواٌـؿدؼات*

اإلسالنميفماظصقػمواجملالت*

. SMSأومسربمذرؼط،ماإلسالنماٌدصقعميفماظؼـقاتماظػضائقة*م

:(اظؿففقزات):ماًطقةماظـاظـة

م



المذؽمأنمجاذبقةماٌؽانمهلامدورمطؾريميفمإضؾــالماظـــاسموؼػؿــرضمأنمم

:معـمحقثم(بعـاؼةمخاصة)هظكمضاسةماحملاضراتم

عؽؾــراتمم..ماظؿؽققػم..ماإلضاءةم..ماألثاثم..اظدؼؽقر..اظرتتقبم..اظـظاصةم

.ماظضقاصة..ماظـظامم..اظصقتم

:موطذظؽمايالميفماٌلفد

...اظػرشماظـظقػة،ماهلقاءماظـؼل،ماظؿؽققػ،مم

وػذهمبعضموفقزاتماٌؽانمدقاءميفمعلفدمأومعؤدلـــةم

 :مدسقؼةمأومأيمعؽانمآخر

وجقدمعؽربماظصـقت،مصػلماٌلاجدمؼقصرهماإلعـام،مأومتؿربعمبعـــــــضمم##

األخقاتمومؼؽقنمخاصًامحملاضراتماظـلاءمحبقثمؼؾؼكمععماٌـلؼــــــــةمم

.دائؿًاموهضـــرهموضــتماحملاضــرة،مأوممؼؽـــقنمموضػًامسؾكماٌلفدم

وجقدمراوظةموطردـل،مظؾداسقــةمصــلمعؽــانمؼشاػـدػامصقــفماىؿقــع،مم ##

وايرصمسؾكمغظاصؿفؿامدائؿــًا،مععموضــعمطأسمعــاءموسؾؾةمعـادؼؾمسؾكمم

.اظطاوظة

 

 بروجؽرت،مدؾقرة،م)تقصريمعامتطؾؾفماظداسقةمعـمودائؾماظعرضماٌلاغدةم

(وسبقه.....

 



.أومظؽؾرياتماظلـمسؾكماألضؾ..متقصريمطرادلمطاصقةمظؾقضقرم ##

 

عــماٌفـــؿموجــقدمايــارسمســـدماظؾقابــةمأومعـــمؼـــقبمســـفمموضتمم   ##

.ممماحملاضرة،مألػؿقةمذظؽ،موألنماٌـلؼةمضدمهؿاجمإظقف

 

مإذامطاغتماحملاضــرةميفمعلفدمصقفبمتـظقػمضلؿماظـلاءمودوراتمم       ##

.ػذاماألعرمجقدًا مممممممماٌقاهمصكماظققممغػلفمعـمضؾؾمحارسماٌلفدموعؿابعة

مأنمؼؽقنمحفؿماظؼاســةمعـادؾـًامظؾعـددماٌؿـقضـعمحضـقره،مألنمماظؼاسـةم##

ماظؽؾريةمتقحلمباظػشؾمإذامطـانمسـددمايضـقرمضؾقـال،ممومإذامطانماٌؽانم

.مصغرياموايضقرمطؾريممضبدثمإحراجمأؼضا

 

متقصقـرماٌـاءمظؾقاضـراتمخصقصـامصــلمصصـؾماظصقػمعـــعمعراساةمسدمم## 

مإنم–متؼدؼؿمضقاصةمظؾقضقرمأثـاءماحملاضرةمبادؿــاءماٌاءموتؽقنماظضقاصةم

إنمطانموضتماحملاضرةمم  مبعدماحملاضرةمأوميفمصرتةماالدرتاحة–موجدتم

..رقؼاًل

ألنمسدممعراساةمذظؽمضبدثمبعـضماظػقضكموؼصـــرفمأذػــانماياضرؼـم

.مممممممممممممموؼشقشمسؾكماظداسقةموسؾكمايضقر

 

  
 *********************



وصايا للمىسقت قبل بدء المحاضّرة  
 :وأثىاءٌا

 ضبلـــمبـؽمايضـقرمعؾؽــرةمظإلذـرافمسؾــكماٌؽانمواظؿففقـزاتمضؾؾ 

مممممماحملاضرةموأثـاءػا،موادؿؼؾالماظداسقــة،مواظؾؼــاءمحؿــــكمتـؿفلمظشؽرػامم

مممممموتقدؼعفا،موإنمطاغتماحملاضرةميفمعلفدمومملمتلؿطقعلمايضقرمظعذرمم

.مممممممذرسلمصادؿعقينممبـمتـقبممسـؽموتؼقممبفذهماألسؿال

 

 ضؾؾماحملاضرةمغؾفلمايضقرمسؾكمضرورةمإضػالماىقاالتمأوموضعفـــام 

مممممسؾـكماظصاعتمحرصـًامسؾـكماهلـدوء،موإذامرنمجـــقالمإحــداػـــمأثـــاءمم

ممممماحملاضرةماػؿللميفمأذغفامبضرورةموضعماىقالمسؾكماظصاعـــت،موالمم

مممممترتطــلمػــذهماٌفؿــةمسؾــكماظداسقــةمصػلمذظؽمتشقؼشمسؾكمايضقرممم

.ممممموإحراجمظصاحؾةماىقال



  

 محضــقرماظداسقــةموتأطديمعـمتشغقؾمومدالعةم{ضؾؾ}جفزيماٌؽــانم 

عؽرباتماظصقتمبـػلؽمضؾؾمطؾمرباضرةمتـلؼنيمهلا،مإذمعـمشريماٌـادبمم

سؿؾمذظؽمبعدمدخقلماظداسقةمٌؽانماحملاضرةمصػقفمتضققعمظؾقضتموؼشعرمم

اياضــرونمباظػقضــكمخصقصــامإذامملمؼعؿــؾماٌؽؾــرموػــذامضبدثمطـريًامم

 .صادؿعديمعؾؽرة

 

 اظعـاؼةمبضقاصةماظداسقةمسـدمحضقرػاموظقمبؽأسمعاء،ممإذمتأتلمبعضفـــــم .4

عـمعـارؼمبعقدةموؼـصــرصـمبعــدمإظؼــاءمرباضراتفـــمعؾاذــرة،مظذظؽمعـــمم

م.األغلبمأنمتؽقنمضقاصؿفامصقرموصقهلا

 أثـــاءماحملاضــرةمباألدؽؾــةموشريػــامم(طـقـــرة)ســـدمحدوثمعــداخالتم 

الدؿؿؿاعماياضراتموتػاسؾفـــمصؿــدارطلماٌقضــػموأخؾــريماياضـراتمم

بؾطػمأنمؼؤجؾـفامإىلمغفاؼةماحملاضرةمأومؼؽؿنبمأدؽؾؿفـميفمأوراقمحؿكمم

المتلؿأثرمإحداػـمباظقضت،موظؽلمتؿؿؽـماظداسقةمعــمإطؿــالماٌقضــقع،مم

.موظؽالمؼؤديمذظؽمإىلماغؼطاعماألصؽارموتشؿؿفامسـدماٌلؿؿعني

وميؽـؽمتـظقؿمذظؽمبإحضارمأضالمممومأوراقمصغريةممٌـمتقدمطؿابةمدــؤالم

دؤال،موتقزؼعفامضؾؾماحملاضرة،مواتػؼلمععماظداسقةمأنموعؾموضؿًامظإلجابةمم

واإلجابةمسؾكماألدؽؾةمالمؼؽقنمإالمععمداسقةمععروصةمبغــزارةمم..مسؾكماألدؽؾةم

.ايؽؿة+ماظعؾؿم



 اجؾللمصــلماًؾــػمظؿؿؿؽـــلمعـمرؤؼــةماىؿقــع،موضؾــطماٌؽــــان، 

واحضريماحملاضرةمطاعؾة،موحاوظلمأالمتـشغؾلمبأعقرمأخـرى،مألنماظداسقةمم

ضدمهؿــاجمإظقؽميفمأميموضــتمصالمودك،مطقــدوثمصقضــك،ممأومعؼارعةمم

.عزسفة،مأومبؽاءمرػؾ،مأومسطؾميفمعؽربماظصقتمموشقــــرمذظؽ

 

 صببمأنمتؽقنمحرطةماظدخقلمواًروجمعـماًؾػموظقسمعـماألعامم 

.ظعدمماظؿشقؼشمسؾكماظداسقةمواياضرات

 

.محاوظلمأنمتعطلماظداسقةماظقضتماظؽايفمظؿلؿقيفمعقضقســـفامبـفاحم .8

م

 إذامطاغتماحملاضرةميفماٌلفدمسصرًا،مصقفبمعراساةماالغصرافمضؾؾم 

.أذانماٌغربمبقضــــتمطاٍفمحؿــكمالمدبؿؾطماظـلــاءمباظرجالميفماظطرؼؼمم

****************م



م:أفكار مهمة للمنسقات

 

 

 ماالػؿؿاممباظؿـلقؼمظؾدروسماظعؾؿقة،موظقممدردًامواحدًامطؾمذفرممممٌدة -1

 .مأدؾقع،مأومؼقعانميفماألدؾقع،مأومؼقمميفماألدؾقع

 

 األصضــؾمســـدمتـلقــؼماحملاضــراتممصــلمدورماظؿقػقــظمواٌؤدلــاتم -2

اظدسقؼة،مأنمؼصقبمذظؽمحرطةمبقعمظصاحلماظدارمأوماٌؤدلة،مععماظرتطقزمم

سؾــكماألذقــاءماظـاصعــة،مطاظؽؿــبمواألذررــة،موايفــابمواظؼػـازمواظشرابمم

 .وأالمؼؽقنمذظؽمسؾكمحلابموضتماحملاضرة..األدقدموشريه

 

 سؿؾمعلابؼةميفمذرؼطمأومطؿقبمغاصعموتقزؼعفمبعدماحملاضرةمموتلؿؾؿم -3

 .اٌـلؼةماإلجاباتميفماحملاضرةماظؼادعةمععمعـحمجقائزمتشفقعقةمظؾػائزات

 



 أومررحمدؤالميفمغفاؼةماحملاضرةمؼؿعؾؼممبقضقسفامععمػدؼةمرعزؼــةم -4

 .وػذهماظطرؼؼةمهػزماياضراتمسؾكماإلغصات

 

 سؿــؾمبرغاعــجمخــاصمظألرػــالمأثـــاءموضتماحملاضرةميفمعؽانمآخر -5

 .مظقلؿػقدوا،موظؿؿؿؽـماألعفاتمعـمايضقرمبدونمإزساجمأرػاهلـ

 م 

 أدؾقعمسـمغصرةم:مسـدمسؿؾمبرغاعجمعؿؽاعؾمسـمعقضــقعمعقحــدمعـاًل -6

اظردــقلمصؾــكماهللمسؾقفمودؾؿ،مصقفــبمتؼلقؿماحملاورمبدضةمبنيممجقـــــعمم

 .اظداسقاتماٌشارطاتمظؽالمضبدثمتؽرارمممؾمظؾقضقر

م

 طؿاب،مذرؼـط،م)المتلؿقــلمألحــدمأنمؼــقزعمأيمذلءمأثـاءماحملاضرةم -7

إالمبعدماالدؿؽذانمعـؽ،مظؾؿأطدمعـمصالحقؿفمظؾـشرم،موإنمملممم(عطقؼة،مإسالن

 .متقزؼفمصاسرضقفمسؾكمأػؾماظعؾؿممثؿمؼقزعمإنمطانمجقدا

 

 متــقزؼعماٌطــقؼاتموسبــقػامؼؽــقنمبعـدماغؿفاءماحملاضرةمأومسـدمبقابةم -8

اًــروجموالمؼؽــقنمضؾــؾمأومأثـــاءماحملاضرةمظعدمماظؿشقؼشموصرفم

 .أذػانماياضرات

 

 

م



م

باظؿعاعـؾمععماٌشاػقـرمعــماظداسقـاتمصؼطم(م(االطؿػاء))مسؾكماٌـلؼةمسـدمم

.مممموإػؿالمشريػـ

صاحملـذورممأرجقمأنمتؿضحمػذهماٌلأظةمبشؽؾمصققحمظألخقاتماٌـلؼات

وظقسماظؿعاعـؾ،مألنمأحـدًامالمؼـؽـرماألثـرماظؼـقيماظذيمؼرتطـفممم(االطؿػاء)ػـقم

اٌشاػريمعــماظدسـاةموماظداسقـاتممصـلمأغػـسماظــاسمواًريماظذيمضبصؾمم

.سؾكمأؼدؼفؿمبإذنماهللمصفزاػؿماهللمسـامخرياموثؾؿفؿمسؾكمايؼ

:مصؿـمعلاوئفم

 سدمماظؿـقؼع،مواظؿـقؼعمعطؾقب،مألنمطؾمداسقةمتؿؿقزمجبقاغبمزبؿؾػةم 

اظؿكصص،ماألدؾقب،مررؼؼــةماظعـرض،ماإلبـداع،مايؽؿـة،مم)سـمشريػامعـؾم

وؼؿعؾؿماظـاسمعـفامأذقاءمجدؼدةموػذاممم(......اظؼدرةمسؾكمتقصقؾماٌعؾقعة

عػقدمباظـلؾةمالخؿالفمأذواقماظـاسموعامؼؤمثرمصقفؿمصؽؾؿامأتقحمظؾؿدسقؼـمم

 .رؤؼةممناذجمدسقؼةمعؿـقسةمطاغتمػـاكمصرصةمأطربموخقاراتمأطـرمظؾؼؾقلم

 

 تؽـرارمادؿضاصـةماألذكـاصمأغػلفـؿمبادؿؿـرارمسؾــكمصرتاتمعؿؼاربةمضدم 

 .ؼؤديمإىلمعؾؾمبعضمايضقرمسؾكماٌدىماظؾعقد

 



 طذظؽمصقفمضغطمطؾريمسؾكماظداسقاتماٌشفقراتمؼعقضفـمسـماألسؿالم 

اظدسقؼـةماٌفؿـةماظؿـلمالمؼؼـقممبفـامشريػــمسـادة،معـعموجـقدمشريػـمعـمم

 .اٌؤػالتماٌؿػرشات

 

 طؿامأنماٌدنماظؽربىمتشفدمطـاصةمدؽاغقةمػائؾة،محباجةمظقجقدمطقادرم 

 .مجدؼدةموعؤػؾةمظؾدسقةمظؿلدماظـغرةماظؽؾرية

 سؾــكماألخــقاتماظداسقــاتمأالمؼرتطـــمصراشـامبعدػـــ،موذظؽمبإســـدادم 

شريػــــمظؾؼقــاممباظدســقةممعـعماٌلاســدةمصــلماظؿعرؼــػمبفـــموتؼدميفــــمم

 .ظؾؿفؿؿعمبصقرةمرقؾةمطلمؼلاػؿـميفماظؾـاء

 بعــضمدورماظؿقػقــظماظـلائقــةمالمتؼاممصقفــامرباضـراتمإالمغادرامألغفؿمالم 

ظذظؽمسؾكماظداسقاتمم(صاظطؾبمطؾريمواظعددمربدودمم)صبدونمداسقةمعؿػرشةم

ســدماغشغاهلــمأنمؼرذقـــمشريػـــمعـماٌؿػرشاتمظؾدسقةماٌؤػالتمهلا،مم

.وأالمؼؽؿػنيمباالسؿذارمصؼط



 

ربؿدماظدوؼشميفمطؿابفم.مؼؼقلمصضقؾةماظشقخمد

ػـامدؤالمؼطرحمغػلف:م(تأعالتميفماظعؿؾماإلدالعل)م

ا نًشبٍْز يب حصهٕا عهٍّ  (ثعض)إنى أي حذ ٌسزحك 
 يٍ يكبَخ ٔيُزنخ ؟

إذامسرصـــامعــامػــلماظعقاعــؾماظؿــلمتــؤديمإظــكماظشفـرةمسرصـامجقابمػذامم

.م.مماظلؤالم

مػـاكمسقاعؾمصادضةمتعطلماظشكصمعؽاغةمؼلؿقؼفا،موػـاكمسقاعؾمخبالفمم

.م.مذظؽمتؤديمإىلماظشفرةمأطـرمممامؼـؾغلم

صأحقاغًامتؽقنماظشفرةموظقدةمعقضػمأومعقاضػمرصعــتمادــؿمصاحؾفاموأسطؿفمم

عـماهلاظةمعامظقسمظف،موضدمؼؿقدثماظشكصمحدؼـًامعلؿقســًامأومعؽؿقبـــًاميفمم

عقضقساتمهلامأػؿقةموحققؼةمظدىماظـاسموتالعسمواضعفؿمصريتػعمذأغـفموالمم

م.م.مؼعدومأنمؼؽقنمحلـمترتقبموإجادةم

وضدمؼؽقنمذامصقتمجفقريموأدؾقبمبؾقغمأخــاذمأومضؾؿمدقالمصقعفبمبفمم

اظـاسموؼظـقنمبفمعامظقسمأػاًلمظــف،موأحقــاغًامؼلؿؿــدماظشكــــصمذفرتفمعـمم

.م.مموزقػؿف

.موػذهماظعقاعؾمشريمطاصقةميفمصـعماظشفرةماظيتمتؽقنميفمعؽاغفاماظصققحم

 



:وظعؾمػذامؼرجعمإىلمأدؾابمطـريةمعـفا

 .ضعػمعلؿقىماظقسلمظدىماجملؿؿعاتموايؽؿمسؾكماظظقاػر (1

م

 سدمموجــقدمععاؼقــرمواضقـــةمظؾؿؼققؿمظدىماظـاس،مصاظقاسظمواًطقب (2

مؼلؿػؿقفماظـاسميفماٌلائؾماظيتمضدمالمصبقدمأػؾماظعؾؿمإصدارمحؽؿمصقفامم

 .ضؾؾمحبـفا

 

 .ضدمتؽقنماظشفرةمغؿقفةمًؾقماظلاحةمعـماظشكصقاتماٌؤػؾة (3

 

 ضدمؼلفؿماظدساةميفمتؽرؼسمػذهماظؼضقةمصقصرونمسؾكماظؿعاعؾمععم (4

اٌشاػريمصقؤصؾقنمػذهماظطرؼؼةمسـدماظـاسموضبرعقغفؿمعـمراضاتمملمم

 .* *ودمعـمسقاعؾماظشفرةمعامؼربزػامظدىماظـاس

مممممممممممممممممممممممممممممممممم .ربؿدماظدوؼشم،مباخؿصارم.ماغؿفكمطالممصضقؾةماظشقخمد**م

م

 م

م

مممممممممممممممم**************م

م



:بشرىمظؾؿـلؼات

م

اظرباعجمم،ماٌلابؼات،ممممممبشرىمظؽـمػذهماألجقرميفمتـلقؼماحملاضرات 

،ممجرياغؽـ،مسؿؾؽـ،موطؾمعامؼـػعماٌلؾؿنيميفمربقطمأضاربؽـ،ماظدسقؼة

م:وماجملؿؿعمسؿقعا

دالظةماظـاسمسؾكماًريموػداؼؿفؿمإظقف 

.دظقؾمسؾكماظصالحمواالدؿؼاعة 

اظؿشؾفمباألغؾقاءمواظصاينيمودؾقكمررؼؼفؿ 

بفامؼؿؼربماظعؾدمعـمربفموؼػقزممبقؾؿف 

.يفماظؼقاممبفذاماظعؿؾمغشرمظؾػضقؾةمورباربةمظؾرذؼؾة 

صقفمصالحماألصرادمواجملؿؿع 

 سؿؾمصاحلمؼـؿرمربؾةماهللموربؾةماظـاس 

 اظػقزمباىـةمواظـفاةمعـماظـارمبإذنماهلل 

بابمعـمأبقابماظـصققةمهللموردقظفمواٌؤعـنيمالمؼػقزمبفامإالم .9

م(غضرةماظـعقؿمباخؿصارم)**اٌقصؼقن



 

 

.. فً انُٓبٌخ
 

:ال شك أٌ رُسٍك انًحبضزاد  ٌحزبج إنى
 إرمبٌ + جذ +  صجز

 ..  ْٕٔ ٌسٍز عهى يٍ أخهصذ انٍُخ ٔاثزغذ األجز يٍ اهلل 
 
 

       ٔيــٍ انًٓــى فــً ْــذا انعًــم انذعــٕي االسزًزار ٔعذو  
سأنذ عبئشـــخ رضً اهلل عُٓب أِي  : عٍ يسزٔق لبل)االَمطبع، 

 (..انذائى : انعًم كبٌ أحت إنى انُجً صهى اهلل عهٍّ ٔسهى؟ لبنذ
رٔاِ انجخبري

 
      أراد انُجً صهى اهلل عهٍّ ٔسهى رعهًٍُب انًثبثزح عهى انعًم  

،  فال ًَــم ٔال َُمطــع، انذي َجذأ ثــّ ٔأٌ ٌكــٌٕ َفسُــب طٌٕــاًل
،  ٔانًذأيــخ عهــى األعًـبل انًُزجخ يٍ أكجز أسجبة رفٕق األيى

ٔنــٕ رصفحُــب انزبرٌــخ نٕجذَــب أٌ دعــبح انخٍــز فــً انًبضً  
ٔانحبضز نى ٌصهٕا إنى يب ٔصهٕا إنٍّ ثعذ اهلل إال ثبنًصبثـــــزح  

.ٔانًثبثزح

! أفً ْذا انٕلذ؟: كبٌ انجٍُذ ٌمزأ ٔلذ خزٔج رٔحّ، فٍمبل نّ)
 (فٍمٕل أثبدر طً صحٍفزً

   

فهُسبثــك ثعضُــب فــً إرمــبٌ رُسٍــك انًحبضزاد ٔنُجبدر إنٍّ 

َٓــب  }: لــــبل اهلل رعبنــى ُْــْى َن َٔ ٌَ ِفــً اْنَخٍــَْزاِد  َْٔنئـَِك ٌَُسبرُعٕ ُأ
ٌَ   61انًؤيٌُٕ{َسبِثُمٕ



م 

م

 وايؿدمهللمربلمطؿامؼـؾغلمىاللموجففموسظقؿمدؾطاغف

 

  

  
 

 


