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 جدول اللقاء
 ٍقذٍخ عبٍخ

.اىَقصىد ثىرقخ االجبثخ  

 حقبئق هبٍخ الثذ ٍِ إدرامهب

اىزعبٍو االضزعذاد ىإلخزجبر  وفِ 
 ٍع ورقخ االٍزحبُ

ٗظ٤سس هرَ  27
 جالٓطسحٕ

أث٘حء ٗظ٤سس  27
 جالٓطسحٕ

ذؼذ  جشٜٓحس 4
 جالٓطسحٕ



 ٍقذٍخ

٣رزُٕٞ خٜٞدج ًر٤شز ٝٓؼ٤٘س ك٢ ػ٤ِٔس جالعطزًحس جُطالخ ًث٤ش ٖٓ 
ٝجُطسظ٤َ جُذسجع٢، زط٠ ٣ظرسٞج ٤ِٖٔٓ ذٌَ طـ٤شز ًٝر٤شز ك٤ٔح ٛٞ 

ٕٞ ٓوشس ػ٤ِْٜ ٖٓ ٓٞجد دسجع٤س، ٌُٖٝ ز٤ٖ ُضؼِٖ ٗطحتح جالٓطسحٗحش ٣ظحذ
 .ذخ٤رس أَٓ؛ ذغرد كوذجْٜٗ ٌُث٤ش ٖٓ جُذسخحش

ٝز٤ٖ ٗرسث ػٖ جألعرحخ جُط٢ أدش ئ٠ُ ٛزج جإلٛذجس جٌُر٤ش 
ُِذسخحش سؿْ جإلُٔحّ جُطحّ ذحُٔٞجد جُذسجع٤س، ٗدذ إٔ جُٔطْٜ جألٍٝ ك٢ 

ٛزٙ جُوؼ٤س ٛٞ جُطش٣وس جُخحؽثس جُط٢ ضؼحَٓ ذٜح جألذ٘حء ٓغ ٝسهس 
ثعذً رىزٌعه اىىقذ اىَحذد جالٓطسحٗحش، كشذٔح ٣خطة أزذْٛ 

، ك٤غطـشم ٣ٝغطل٤غ ك٢ ىإلجبثخ عيى األضئيخ ثشنو ٍزىازُ
ٍُ اىَطيىة ٍْه زَ أعثِس ػ٠ِ زغحخ أخشٟ،  وقذ ال ٌقرأ ثب

ك٤ظٍٞ ٣ٝدٍٞ ٣ٝرذع ك٢ ئخحذطٚ، ٌُٖ ك٢ ثبىضجظ فً اىطؤاه، 
كال ضٌٖ  ورثَب ٌزعجو ثبىٍث فً اإلجبثخ،جضدحٙ آخش ؿ٤ش جُٔطِٞخ، 

 أو ٌزرك ثعض األضئيخ دوُ إجبثخ ّزٍجخ رعجيهئخحذطٚ ٝجك٤س 
 .ًث٤ش ٖٓ جُطالخئ٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ جألخطحء جُط٢ سذٔح ٣شضٌرٜح .. ٛزج



.اىَقصىد ثىرقخ االجبثخ  



 حقبئق هبٍخ الثذ ٍِ إدرامهب

ذشٌَ ًر٤ش إٔ طؼٞذس جالٓطسحٗحش أٝ عُٜٞطٜح سجخؼس 
ُذ٣ي، ٝجُطسذ١ ُسَ أعثِس اىجبّت اىْفطً ئ٠ُ 

جالٓطسحٗحش ٣سٍٞ جُخٞف ٖٓ جُشعٞخ ئ٠ُ جإلزغحط 
 .ذحُ٘شٞز أث٘حء جإلخحذس جُظس٤سس

 .أٗص ٗحخر ُٞ طذهص ٗلغي

 .ٛٔطي ذوذس ٓح أٛٔي

 :ٓلحض٤ر جُطلٞم جُذسجع٢
 جُثوس ذحُ٘لظ –جألخز ذحألعرحخ  –جُطًَٞ ػ٠ِ هللا 

أخ٢  
جُطحُد 
ػ٤ِي 
إٔ 

ضؼِْ 
!!! 

 :أعشجس جُٔطلٞه٤ٖ
 ضٌشجس جُٔسحُٝس –جُطش٤ًض –جالٛطٔحّ



 فِ اىزعبٍو ٍع ورقخ االٍزحبُ

ٗظ٤سس  27
 هرَ جالٓطسحٕ

ٗظ٤سس  27
 جالٓطسحٕأث٘حء 

ذؼذ  جشٜٓحس 4
 جالٓطسحٕ



 ّصٍحخ قجو االٍزحبُ 27

 ًٖ ٓغ هللا ك٢ جُشخحء ٣ٌٖ ٓؼي ك٢ جُشذز

 ثن ذ٘لغي ٝذوذسجضي
 وفبش طبىت= يىاقع االضزطالً ى+ اإلٌحبءاد اىطيجٍخ + عذً اىثقخ ثبىْفص 

 ض٘طظش عحػحش جُظلحء ُِٔزجًشز ذـَ جط٘ؼٜح  ال

 جٛشخ ٖٓ ُظٞص جُٞهص 

 جخطش ٌٓحٗحً ٓالتٔحً ُِٔزجًشز
 (  ض٘ظ٤ْ+ ٗظحكس + ٛذٝء )ٌٓحٕ ٓثح٢ُ ُِٔزجًشز

 سًض ػ٠ِ جٌُطحخ ٝجعطأٗظ ذحُٔزًشجش

اللمبي.mp4
اللمبي.mp4
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 ّصٍحخ قجو االٍزحبُ 27ربثع 

 جززس سكوحء جُغٞء ٝجٌُغح٠ُ

 .جإلكطحس جُد٤ذ ٝع٤ِطي ُِسلظ ٝجُطزًش ٝض٘ظ٤ْ جألكٌحس 

 جهشأ ٝسدى ٖٓ جُوشإٓ ٓغ جُٔزجًشز 

 جعطخذّ جُٞسهس ٝجُوِْ ُٝخض جُٔوشس أث٘حء جُٔزجًشز

دػحء جُسلظ جُِْٜ ئ٢ٗ أعطٞدػي ٓحهشأش 
 .كشدٙ ػ٢ِ ػ٘ذ زحخط٢ ئ٤ُٚ.ٝٓحزلظص

 (خضب جُدرَ ضسِٔٚ )جالعطؼذجد جُذجتْ ُالٓطسحٕ 



 ّصٍحخ قجو االٍزحبُ 27ربثع 

 جُطل٤ٌش جُذجتْ ك٢ جُطلٞم
رجعث فً اىْفص اىزحذي واىحَبش " مٍف"فنر مٍف أّجح؟ واررك ىَبرا أّجح؟ فنيَخ 

 .رجعث عيى اىْىً واىحطرح واىٍأش" ىَبرا؟"وميَخ 

 خلق ٖٓ ششخ جُشح١ ٝجُوٜٞز

 ٝهص جُشجزس ٖٓ جُٔزجًشز جهِؼٚ ذؼ٤ذجً ػٖ ٌٓطري

 َْٗ ٓرحششًز ذؼذ جُٔزجًشز ُطثر٤ص جُسلظ ٝجُٔؼِٞٓحش جُدذ٣ذز

جٗح ٓطلٞم ذارٕ هللا ، عإًٔٞ  -:رَ جُّ٘ٞ ًشس ػرحسجش ئ٣دحذ٤س ٓثَه
 جألٍٝ ئٕ شحء هللا ، ع٤شٟ هللا ٢٘ٓ خ٤شجً ذٔش٤ثطٚ

َِ جُلدش ضشصم ذشًحش ٣ٞٓي ذسن  .َْٗ ٓرٌشجً ٝط



 ّصٍحخ قجو االٍزحبُ 27ربثع 

 .جالٗطرحٙ ُٔٞػذ جالٓطسحٕ ٝخذٍٝ جُٔٞجد 

 جٓطسٖ ٗلغي هرَ جالٓطسحٕ

-جُؼغَ-جُٔحء-عش جالعشجس ؿزجء جُٔخ جُط٘لظ جُؼ٤ٔن
 .جُضذ٤د ٝ جُلٞجًٚ -جُطٔش

٣ٝثرص ذٚ جألهذجّ ضٞخٚ ئ٠ُ جالٓطسحٕ ...٤ُطٜشًْ ذٚ
 ٝأٗص ػ٠ِ ؽٜحسز

جسضِذ ٓالذظ ٓش٣سس ٝٗظ٤لس ٤ُّٞ جالٓطسحٕ ٝالضٌٕٞ 
 جُٔالذظ خذ٣ذز

 طالز جُسحخس



 ّصٍحخ قجو االٍزحبُ 27ربثع 

ئززس أذٞ جُؼش٣ق جُزٟ ٣شٝج جُشحتؼحش هرَ  خطر

 جإلٓطسحٕ

 جعطؼز ذحهلل ٖٓ جُش٤طحٕ جُشخ٤ْ

(  ػٌظ جال٣سحءجش جُغِر٤س)هَ جٌُِٔحش جال٣دحذ٤س 
جٗح ٓطَؼد  .ًجٗح ُْ أرجًش خ٤ذج-:جإل٣سحءجش جُغِر٤س ٓثَ

 .ج٤ُّٞ ٓش ٢ٓٞ٣ جُٜ٘حسدٙ. ٝخحتق خذجً 

خذد ج٤ُ٘س ، أًثـش ٖٓ جُذػحء ، ٝجدخَ جُِد٘س ، ٓطًٞالً 
 ػ٠ِ سخ جُؼرحد



 االٍزحبُأثْبء ّصٍحخ  27ربثع 

جُِْٜ أدخ٢ِ٘ ٓذخَ طذمٍ ٝأخشخ٢٘ ٓخشج طذم ٝجخؼَ ٢ُ ٖٓ ُذٗي 
 عِطحٗحً ٗظ٤شج

 ػغ عحػطي أٓحٓي ػ٠ِ جُطحُٝس

 جعطِْ ٝسهس جإلٓطسحٕ ذاذطغحٓس ٝضلحؤٍ

 ذذهس ٝأًثش ٖٓ ٓشزهشجء جالعثِس ئ

 (خظض ٝهص ٌَُ ئخحذس)ٗظْ ٝهص جإلٓطسحٕ 
أّظر عذد األضئيخ ودرجخ صعىثزهب وقطٌ اىىقذ ثحطت رىل ٍع ررك جسء ٍِ اىىقذ ىيزحرٌر 

 .واىَراجعخ اىْهبئٍخ

ئذذأ ذحإلخحذس ػٖ جألعثِس ٝ. زذد جألعثِس جُط٢ عطرذأ جإلخحذس ػٜ٘ح
 جُغِٜس أٝالً 
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 االٍزحبُأثْبء ّصٍحخ  27ربثع 

 زغٖ خطي
 اضزخذً قيَل اىعبدي وال رطزعَو قيَب جذٌذا رثَب ال ٌنىُ خطل واضحبو

ذَ ال رطزعجو ثبىحو  و ٝجػسحً ك٠ ًشجعس جإلخحذسرقٌ اىطؤاه ػغ 
 .طؾ جإلخحذس أٝال ثْ جًطرٜح

 .أػذ هشجءز جُغإجٍ ذؼذ جُلشجؽ ٖٓ جٌُطحذس

 .ئًطد جُٔطِٞخ ٓ٘ي كوؾئرج ً٘ص ِْٓ ذحُٔوشس خ٤ذجً، 

ئرج ً٘ص ُْ ضٌٖ ِْٓ ذحُٔوشس خ٤ذجً، ال ضطشى ٌٓحٕ جُغإجٍ خح٤ُح ذَ جشـِٚ 
 ذٔؼحسكي جُٔطؼِوس ذٔٞػٞع جُغإجٍ ٝجٕ ُْ ضٌٖ ٓشضرطس ٓرحششز ذٚ

 ئرج ضزًشش أٟ ئخحذس ٓؼ٤٘س ٝثوٜح ُٝٞ ذحُٜحٓش



 االٍزحبُأثْبء ّصٍحخ  27ربثع 

 ال ضشـَ رٛ٘ي ذحالكٌحس جُخحسخ٤س

ٗلظ ػ٤ٔن ٝجُغ٤ٌ٘س )ُطزًش جُٔؼِٞٓس جُٔ٘غ٤س 
 (ٝجالْٛ جُذػحء جُِْٜ سخ جُؼحُس سد ػ٠ِ ػحُط٠

 حُٜذٝء ٝجُطش٤ًض جُشذ٣ذ ٝجُطل٤ٌش جُؼ٤ٔن ضأض٠ جالخحذسذ

جُغإجٍ ٣ٞز٠ ذٔؼٕٔٞ جالخحذس ٝزدٜٔح )ئٗطرس ُِغإجٍ 
 .ٝؽش٣وس ػشػٜح

خطأ ط٤حؿس جُغإجٍ ال ٣ؼزس خطأ )ئٗطرس ُِغإجٍ 
 (.  جإلخحذس

ئخحذس ٓ٘ظٔس جألكٌحس ٝٝجػسس ٝٓسذدز )كٖ جإلخحذس 
 (ٝٓشضرس



 االٍزحبُأثْبء ّصٍحخ  27ربثع 

 زس جُـشجز
 (ٍِ غشْب فيٍص ٍْب)فَب ثًْ عيى غٍر أضبش أو عيى أضبش ٍغشىظ حزَب ضٍْهبر 

 ال ضغطؼدَ ك٠ ضغ٤ِْ ٝسهس جإلٓطسحٕ كِشذٔح خحء جُـ٤ث ٓطأخشج

 زط٠ ٝجٕ ً٘ص ضشٌي ك٢ جالخحذحشزحٍٝ إٔ ضد٤د ػ٠ِ ًَ جألعثِس ُٝٞ 

 سجخغ ذذهس ٝضإٔ

 .ال ضخشج هرَ جُٞهص جُٔطحذ ُي ئال ذؼذ جإلؽٔث٘حٕ جُطحّ

٣حسخ جًطد ُ٘ح جُطٞك٤ن ٝجُ٘دحذ ٝأطِر ذ٘ح جألسع ٣حػض٣ض )دػحء ذؼذ جالٓطسحٕ 
 (٣ح كطحذ
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 االٍزحبُاد رمٍخ ثعذ ٍهبر 4

 .ظ سجػ٤س ٝجثوس ذحُطلٞملجُخشٝج ٖٓ جُوحػس ذ٘

 طالز جُسحخس

ٝسًض جٛطٔحٓي ػ٠ِ جٓطسحٕ جُٔحدز ، الضشـَ ٗلغي ذحالخحذس جُخحؽثس
 جُوحدٓس 

 )......(جززس ًطحذس جُؼرحسجش جُط٠ ٤ُظ ُٜح ػالهس ذحإلخحذس 

َٛ ضأًذش ٖٓ سخٞػي ُألعثِس جُط٢ .. َٛ كشؿص ٖٓ ًطحذس جالخحذس ؟؟؟ 
 ضشًطٜح ؟؟؟ 

ذلطر ٝسهس ..ٝطسر ٖٓ خِغطي ثْ جذذأ جُٔشجخؼس .. أؿِن ًشجعس جالخحذس 
 ػ٠ِ ًَ عطش ٝ هشجءضٚ هشجءز ٓطأ٤ٗس(( ٓغــــطشز )) جالخحذس ٝ ذٞػغ 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


