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خاااع ان قايقهقٍقٍ عقً اإلرشقاد انق ايق ً

ٌقفققحققزك يققٍ ٌققكققهققإل بقانق قققًقققم عققً نقق قققاٌ اإلرشقققاد
ان اي ً بٌ ٌحاقإل بق قًقهقت يقٍ ا يقور يققٍ أ ققًقق ققا
ا تقً :
 اٌرافع١يت ٚاٌيصغيبيت في ٟاٌيعيّيً افش ياذ. ٞ
 اٌزمت بإٌفع ٚاْ ٠ىيي ْٛوييسٌييه أ٘ييً ٌييٍييزييمييت ِييع
اٌةٍيبيت .
 اٌعاللت اال٠ضاب١ت ِع أعضاء اٌيٙي١ي ييت اٌييخييرش٠يػيي١ييت
ف ٟاٌىٍي١يت .
 اٌضصأة ف ٟافش اذ ٚاٌػ١يةيصة عييٍيي ٝاالٔييفييعيياالث
أرٕاء اٌخعاِيً ِيع اٌيةيٍيبيت .
 أفخاط اٌعمً ٚف ُٙاٌةيٍيبييت ٚاٌييمييرشة عييٍيي ٝحييمييبييً
ا٢شاء ٚاٌّشاعص اٌّيديخيٍيفيت ِييٓ اٌييةييٍييبييت ٚعييرَ
اغخعّاي اٌغىُ اٌّػيبييك ٚعييرَ شفيي أ ٞعيياٌييت
ِيٙيّيا ويأيج خصيا صيٙييا أ ٚخييةييٛشحييٙييا أرييٕييياء
اٌخعاًِ ِيع اٌيةيٍيبيت
 اال٘خّاَ بخٍب١ت اعيخي١ياصيياث اٌييةييٍييبييت ٚاالغييخييّييا
ئٌي ٝأشا يٙيُ .
 اٌخغٍ ٟباٌم ُ١األخالل١يت اٌيعياٌيي١ييت اٌييخيي٠ ٟييضييب ئْ
حييخييفييك ِييع طييبيي١ييعييت ليي١ييُ ِٚييعييا٠يي١ييص اٌييّيييضيييخيييّيييع
ٚاٌّغافست عٍي ٝغيص٠يت اٌيّيعيٍيِٛياث .
 اٌمرشة عٍ ٝاٌعيّيً بييصٚط اٌييفييص٠ييك ِييع أعيضيياء
اٌٍضيٕيت افش ياذ٠يت .
 اٌمرشة عٍ ٝاغخمصياء اٌيغياالث اٌيفيصذ٠يت ٌييٍييةييٍييبييت
ٚافغٙاَ فيٚ ٟحيع اٌيغيٍيٛي ٌيٙيا .
 ئصصاء ذشاغاث ِػغ١ت ٌغياالث اٌييةييٍييبييت ٌيي فيياذة
ِٕٙا ف ٟاٌيعيّيً ٌيصي ياذ. ٞ

يفزداث ان ًهٍت اإلرشادٌت

َضع بٍٍ أٌدٌكى انًوضوعاث انًقتقحقزلقت نقهق قًقهقٍقت
اإلرشادٌت بٍٍ انًدرس انًزشد وانطهبت باالتً :


اٌخأو١ر عٍ ٝأّ٘١ت االٌخطاَ باٌط ٞاٌّٛعر ٚذٚشٖ
ف ٟحغم١ك اٌّػاٚاة ٚاٌعري .



اٌخأو١ر عٍ ٝاالٌخطاَ ٚاٌّٛاظبت عٍ ٝاٌرٚاَ ٚعرَ
اٌخغ١ب ِٚخابعت إٌشاطاث اٌصف١ت



اعخصاَ اٌعاللاث االصخّاع١ت بي١يٓ اٌيةيٍيبيت ٚبي١يٓ
اٌخرش٠ػ. ٓ١١



اٌخأو١ر عٍ ٝاالٌخطاَ باٌم ُ١األخاللي١يت بيّيا ٠يٍي١يك
بّػخ ٜٛاٌةاٌب اٌضاِع. ٟ



ِىافغيت ظيا٘يصة أيخيشياش اٌيخيرخي١يٓ ٚاٌيّيٙير ياث
ٚحييٛحيي١ييظ خييةييٛشحييٙييا عييٍيي ٝييغييت اٌييفييصذ
ٚاٌّضخّع .



اٌيخيشييضي١يع عيٍي ٝاٌيخيفييٛق اٌيعييٍيّيٚ ٟخيٍيك شٚط
إٌّيافػيت ٚحيٕيّي١يت االبيخيىياش ٚافبيرا ٚاألفيىياش
اٌضر٠رة ٌر ٜاٌةٍبت .



غييصظ شٚط اٌييخييعييا ْٚاال٠ييضييابيي ٟبيي١ييٓ اٌييةييٍييبييت
ٌٍٛ ٛي ئٌ ٝأفضً اٌعاللاث اٌٙاذفت .



عذ اٌةٍبت عٍ ٝاالطال ٚاٌمصاءة ف ٟاٌّىيخيبياث
ف ٟاأللػاَ اٌعٍّ١يت أ ٚاٌيّيىيخيبيت اٌيّيصويط٠يت فيٟ
اٌىٍ١ت .

قال ت انى (( يٍ عًم صانحا عهُفسه ويٍ أساء ع هٍ ا ويا ربك بظالو نه بٍد))
انبزَايج اإلرشادي نطهبت انسُت اندراسٍت ا ونى:
ئصصاء ٌماء ِٛغع ِع اٌةٍبت ٠غضصٖ شؤغاء األلػاَ
اٌّدخٍفت ٠خضّٓ ِا : ٍٟ٠
 حمرٔ ُ٠بسة ٚاف١ت عٓ اٌمػُ اٌس ٞلبً ف ٗ١اٌةاٌب
ِٓ ع١ذ حاش٠دٗ ٚحرش٠ػِٛٚ ٗ١لعٗ ف ٟاٌىٍ١ت.
 اٌّٛاذ اٌرشاغ١ت اٌخ ٟحرشظ ف ٟاٌمػُ أ ٚاٌىٍ١ت.
 أّ٘١ت االخخصاص اٌس٠ ٞمرِٗ اٌمػُ ٚاٌةب١عت
اٌعٍّ١ت ٚاٌعٍّ١ت ٌٍرشاغت ف ٟزٌه اٌمػُ
ٚاٌّػخمبً اٌٌّ ٟٕٙىً اخخصاص .
 اٌخعص٠ف باٌمٛأٚ ٓ١األٔسّت ٚاٌخعٍّ١اث اٌضاِع١ت
برشصت واف١ت ِٓ اٌٛحٛط .
 اٌخعص٠ف باألخالل١اث اٌّةٍٛبت ذاخً اٌغصَ
اٌضاِع. ٟ
 اٌخعص٠ف بٍضٕت افش اذ اٌفصع١ت ٚاٌٛعرة
افش اذ٠ت ٚطب١عت عٍّٙا ف ٟاٌىٍ١ت .
ِ ػاعرة اٌةٍبت اٌضرذ عٍ ٝاٌخٛافك ِع اٌب ١ت
اٌضاِع١ت .
 االغخّا ئٌ ٝاٌةٍبت ٚاٌخعصف عٍ ٝأشا ُٙ
ِٚمخصعاح. ُٙ
 اغخمصاء اٌةٍبت ز ٞٚاٌّٛا٘ب اٌفٕ١ت ٚاٌص٠اح١ت
ٚاألذب١ت ٚحشض١عِٚ ُٙػاعرح ُٙف ٟحّٕ١ت
ِٛا٘ب. ُٙ

قٍم عً اإلرشاد :


لاي اٌصغٛي عٍ ٗ١اٌصالة ٚاٌػالَ :
(( ئْ هللا شف١ك ٠غب اٌصفك ف ٟاألِص وٍٗ ))



ال٠ػخة١ع اٌّص ر أْ ّٕ٠ظ وً غا ً عاصخٗ ٌٚىٓ
٠ػخة١ع ذا ّا ِٕغٗ اٌىٍّت اٌة١بت ِٚػاعيرحيٗ فيٟ
اٌٛ ٛي ئٌِ ٝبخغاٖ .



اخخص والِه لبً أْ حخغرد ٚأعظ ٌالخخ١اش ٚليخيا
واف١ا ٌٕضش اٌىالَ فاٌىٍّاث واٌزّاش حغخاس ٌٛليج
وافٌ ٟخٕضش .



صدق هللا ان ظٍى

أسًاء ا ساتذة أعضاء ن اٌ اإلرشاد انفزعٍت عً
ا قساو ان هًٍت :


أ .َ.خٍٛذ ِغّر أِ—ٓ١االٔىٍ١طٞ



أّ١ .َ.اء فاحً عّٛذ—ٞاٌعبصٞ



َ .ذ .غعر صٙاذ عضاس—اٌصٚغٟ



َ.ذ .فص٠اي

اٌظ عّص—اٌفصٔػٟ



َ .ذٔ .ض ٜٛفإاذ عٍ—ٟاٌصٚغٟ



َ.ذ .غٍّاْ ِٕعُ غٍّاْ—اٌفاشغٟ



َ.ذ .غٕاء خرا وصَ—اٌىصذٞ

وً لٛي أ ٚفعً عًّ ٠صح ٟهللا ف ٛٙعباذة ٠زيا
عٍٙ١ا اٌّػٍُ .



َ .عٍ ٟغٍّاْ



عاًِ إٌاظ وّا حغب ئْ ٠عاٍِٛن .



َ ٍٝ١ٌ .صٙاذ عّ١ر—األٌّأٟ



حع ٔفػه ِىاْ ا٢خص ٓ٠رُ اغّعِ ُٙيٓ اٌيىيالَ
ِاحغب أْ حػّع .



َ .عٕاْ وص ُ٠عةٗ—االغبأٟ



َ .أغ ً١اشضل١٘ٚ ٟب—االغبأٟ



َ .اعّر فاحً ِغّر—اٌصٚغٟ



َ .غعاذ ِغّٛذ عٍٛاْ — اٌخصوٟ



َ .ع١رش عػٓ عب١ر—اٌػص٠أٟ



َ .َ .عػ ٓ١عٍ ٟعباظ— اٌفاشغٟ

اذق—األٌّأٟ

با صاف ٚعرة افش اذ اٌخصبٞٛ

