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اىرافعٞيح ٗاىيصغيثيح في ٜاىيعيَيو اعش ياذ. ٛ
اىصقح تاىْفع ٗاُ ٝنيُ٘ ميسىيل إٔييو ىيييييصييقييح ٍييع
اىطييثيح .
اىعالقح اتٝعاتٞح ٍع أععا اىيٖيٞي يح اىيريرشٝيػيٞييح
ف ٜاىنييٞيح .
اىعصأج ف ٜاعش اذ ٗاىػٞيطيصج عييي ٚاتّيفيعيياتخ
أشْا اىرعاٍيو ٍيع اىيطيييثيح .
اّفراغ اىعقو ٗفٌٖ اىطيثيح ٗاىيقيرشج عييييي ٚذييقييثييو
اٟشا ٗاىَشاعص اىَدريفيح ٍييِ اىييطيييييثييح ٗعييرً
اغرعَاه اىؽنٌ اىَػيثيق ٗعيرً شفيط أ ٛؼيياىييح
ٍَٖا ماّد خصيا صيٖيا أٗ خييطيي٘شذييٖييا أشييْييا
اىرعاٍو ٍيع اىيطيييثيح
اتٕرَاً تريثٞح اؼيريٞياظياخ اىيطيييثييح ٗاتغييرييَيياف
إىي ٚأشا يٖيٌ .
اىرؽي ٜتاىق ٌٞاألخالقٞح اىعياىيٞيح اىييرييٝ ٜييعيية إُ
ذييرييفييق ٍييع غييثييٞييعييح قييٞييٌ ٍٗييعيياٝييٞييص اىييَيييعيييريييَيييع
ٗاىَؽافسح عيي ٚغيصٝيح اىيَيعيييٍ٘ياخ .
اىقرشج عي ٚاىعيَيو تيصٗغ اىيفيصٝييق ٍييع أعيعييا
اىيعيْيح اعش ياذٝيح .
اىييقييرشج عييييي ٚاغييرييقييصييا اىيييؽييياتخ اىيييفيييصذٝيييح
ىيطيثح ٗاعغيٖياً فيٗ ٜظيع اىيؽييي٘ه ىيٖيا .
إظصا ذشاغاخ ٍػؽٞح ىؽياتخ اىيطيييثيح ىيي فيياذج
ٍْٖا ف ٜاىيعيَيو ىيصي ياذ. ٛ

يفزداث انلًهٍت اإلرشادٌت

َضع بٍٍ أٌدٌكى انًوضوعاث انًقتزحت نلهلللًلهلٍلت
اإلرشادٌت بٍٍ انًدرس انًزشد وانطهبت باالتً :


اىرأمٞر عي ٚإَٔيٞيح اتىيريطاً تياىيط ٛاىيَي٘ؼير
ٗذٗشٓ ف ٜذؽقٞق اىَػاٗاج ٗاىعره .



اىرأمٞر عي ٚاتىرطاً ٗاىيَي٘اةيثيح عييي ٚاىيرٗاً
ٗعرً اىرغٞة ٍٗراتعح اىْشاغاخ اىصفٞح



اؼرصاً اىعالقاخ اتظرَاعٞح ت ِٞاىطييثيح ٗتيٞيِ
اىررشٝػ. ِٞٞ



اىرأمٞر عي ٚاتىرطاً تاىق ٌٞاألخالقٞح تَا ٝيييٞيق
تَػر٘ ٙاىطاىة اىعاٍع. ٜ



ٍنافؽح ةإصج اّريشياش اىيريرخيٞيِ ٗاىيَيٖير ياخ
ٗذيي٘ظييٞييػ خييطيي٘شذييٖييا عييييي ٚييؽييح اىييفييصذ
ٗاىَعرَع .



اىرشعٞع عييي ٚاىيريفي٘ل اىيعيييَيٗ ٜخيييق شٗغ
اىَْافػح ٗذَْٞيح اتتيرينياش ٗاعتيراف ٗاألفينياش
اىعرٝرج ىر ٙاىطيثح .



غصظ شٗغ اىيريعياُٗ اتٝيعياتي ٜتيٞيِ اىيطيييثيح
ىي٘ ٘ه إى ٚأفعو اىعالقاخ اىٖاذفح .



ؼييس اىييطيييييثييح عييييي ٚاتغييالف ٗاىييقييصا ج فييٜ
اىَينيريثياخ في ٜاألقػياً اىيعيييَيٞيح أٗ اىيَينيريثيح
اىَصمطٝح ف ٜاىنيٞح .

قال تلانى (( يٍ عًم صانحا عهُفسه ويٍ أساء علهٍ ا ويا ربك بظالو نهلبٍد))
انبزَايج اإلرشادي نطهبت انًزحهتٍٍ انثانثت و
انزابلت:
ـ عقر ىقا ٝؽعصٓ اىطيثح ٗاىررشٝػٝ ِٞٞرْاٗه
ٍاٝأذ: ٜ
 ذٖ ٞح غيثح اىَصاؼو اىَْرٖٞح ىيردصض ٗتر
ؼٞاذٌٖ اىعَيٞح ٍِ خاله إٝعاغ اىفصص
اىَراؼح ىٌٖ ٗذ٘ظ ٌٖٖٞإى ٚاىفصص اىَْٖٞح
ؼػة اخرصا اذٌٖ .
 اىرعصٝف تإٍناّٞاخ اىقث٘ه ف ٜاىرشاغاخ
اىعيٞا ٍٗإٍ ٜرطيثاخ ٕسٓ اىرشاغاخ
ٍٗاذْط٘ ٛعي ٍِ ٔٞفصص ٗإٍناّٞاخ .
ٍْ اقشح اىَ٘اذ اىرشاغٞح ٗغصٝقح اىرقٌ٘ٝ
ٍِ خاله اغرثاّح ذعر ىٖسا اىغصض .
ٍْ اقشحاعٍرؽاّاخ ٗاظصا اذٖا ٗظ٘اتطٖا
ٗذعصٝف اىطيثح تاىػي٘مٞاخ اىصؽٞؽح فٜ
اعٍرؽاّاخ .
 اىرصمٞط ف ٜاىػاعح اعش اذٝح اىَدصصح
ىنو عثح أٗ ٍصؼيح أٗ قػٌ عيٚ
اىَ٘ظ٘عاخ اىٖاٍح ٍصو اتغرعراذاخ
ى ٍرؽاّاخ ٗمٞفٞح أذا ٖا ٗمسىل مٞفٞح
ذْس ٌٞؼفالخ اىردصض تاىْػثح ىيَصاؼو
اىَْرٖٞح تَا ْٝػعٌ ٍع األخالقٞاخ اىَقث٘ىح
ف ٜاىعاٍعح ٍ ،ع اىَؽافسح عي ٚاىع٘
اىرشاغ ٜفٖٞا .
 إ صاك اىيعْح اعش اذٝح اىفصعٞح ف ٜاىنيٞح
أٗ اىَعٖر ف ٜاع صاف عي ٚغٞص
اعظصا اخ اتٍرؽاّٞح ٗغالٍرٖا .

قٍم عً اإلرشاد :


قاه اىصغ٘ه عي ٔٞاىصالج ٗاىػالً :
(( إُ هللا شفٞق ٝؽة اىصفق ف ٜاألٍص مئ ))



تٝػرطٞع اىَص ر أُ ٝيَيْيػ ميو غيا يو ؼياظيرئ
ٗىينيِ ٝػيريطييٞيع ذا ييَيا ٍييْيؽئ اىينييييَيح اىييطيٞيثييح
ٍٗػاعرذٔ ف ٜاى٘ ٘ه إىٍ ٚثرغآ .



اخرص مالٍل قثو أُ ذرؽرز ٗأعػ ىالخرٞاش ٗقريا
مافٞا ىْعط اىنالً فاىنيَاخ ماىصَاش ذؽراض ى٘قد
ماف ٜىرْعط .



مو ق٘ه أٗ فعو عَو ٝصظ ٜهللا فٖ٘ عثاذج ٝصاب
عيٖٞا اىَػيٌ .



عاٍو اىْاظ مَا ذؽة إُ ٝعاٍي٘ك .



ظع ّفػل ٍناُ اٟخص ِٝشٌ اغَعٌٖ ٍِ اىينيالً
ٍاذؽة أُ ذػَع .

صدق هللا انلظٍى

أسًاء امساتذة أعضاء ن اٌ اإلرشاد انفزعٍت عً
امقساو انلهًٍت :
اىَصؼيح اىصاىصح

اىَصؼيح اىصاتعح

أ.ً .ذ .خٞصٝح ذٍاك قاغٌ

أ  .ذّ .إ ٜعثر اتصإٌٞ

أ .ً.اَٝاُ عثر اىػراش

أ.ذ .غٖاً عثر اىَعٞر اؼَر

أ .ً.قصّ ٜثٞو عثر اىنصٌٝ

أ .ً.فصٝر تٖعد قطاضٛ

أ .ً.ش ا عثر اىَْعٌ عطٝط

ً.ذ .فصذٗظ مص ٌٝتصٜٖٝ

ً.ذ .عر ٛؼاذٌ ٍؽَ٘ذ

ً.ذ .غاٍص امصً ؼػِٞ

ً.ذٕ .رٝو اغَاعٞو خيٞو

ً.ذ .زما ٍرعة ؼػِٞ

ً.ذ .ذؽػ ِٞشضال عطٝط

ً .شؼاب ٘ٝغف ٕاذٛ

ً.ذ .فاشظ ؼنَد

ً .ىٞس ؼػِ ٍؽَر

ًٝ .يرض غعراىر ِٝعثر اىغْٜ

ً .فاظو

ً .ىٞي ٚفاظو ؼػِ

ًٍٞ .ػُ٘ عي ٜشضٗقٜ

ًّٖ .يح ذاٗذ غيَاُ

ً .شؼ ٌٞشاظ ٜعثر

ً .ؼػِ عيٜ

فص اىفٞيٜ

ً .عال اىرٍْ ِٝعٌ

اىػ ٍديف

ًّ .اضك قاغٌ ٍؽَر
ً .ً.شفو ٍ٘فق عثراىٖاذٛ

ً .خطاب عثراىعثاش ٍؽَ٘ذ

ٍرصظٌ

ً .ً.اغَا ٍؽَر عثاظ

ٍرصظٌ عيٞا عيٜ

تإ صاف ٗؼرج اعش اذ اىرصت٘ٛ

فا ؼصب

