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 اإلطار العام للبرنامج:
تأيت مبادرة اجمللس العلمي احمللي بسال
ادلك الاللشم للمول الالس شمال ال

ال ال

ي مالا صالب بامالامل الالواإل شادروالاد شال عنالبإل اال بعال  ،االر املوقال

شس الالالت ال وا الالت االج م الالااي؛ شذلال ال ي إط الالار سلس الاللري ال ال ال ابل الوقالب الالري الال ال

ب الالادرت ل نعبلجم الالا مموا الالري م ال امل سس الالات العام الري شاخلا الالري س الوا ذات النن ال االق ي الالادل عش ال علبم الالي اللب الالول عش
املجمين ،..مظاا للظاشف اليعبري الطارلري الى ب دما ،شحناظا الى مياحل األمري م اهل ك.
 المقاصد العامة البرنامج:

للمولالالس العلمالالي دشر هالالاو شرالالورل شرلالالبس ي هالالية الظاةبالالري اخلا الالري ،شقالالر ذل ال ي امل ا ال ال ال الب ال ع

قسعى إىل بلوغجما ي هية الظاةبري االس ثنالبري اخلا ري ،شمنجما:
 ادسجماو ي إجناح هية املاحلري احلساسري باس عضار البع ال قين شاللبول شالاشحي؛
 ادسالالجماو ي داالالق قالالبق الوح ال ة شال ضالالام شال كاةالالت شال الالن ر شال اللاحق شمبالالي الناقالالري شاال

ةالالات ي هالالية

األشضاع العيببري؛
 ا و تاك ةااغات ي جامب ال أطل الاشحي للمواطنني احمل اجني لل اق الاشحي شال وجب األ

قي؛

ال رشس الواظبري شال وجبجمات اللبوقري؛
 رع الث ري شالب ني شالسكبنري شالطمأمبنري ي ال لوب م
 دحض الشالعات شاأل بار الزالنري شاألكاذقب املن شاة  -ةبما صب الوبا ، -
 دحالالض "الن الالاش " ال ال لالالبس هلالالا مس ال ن والالااي ،شكالاليا خ لالالش عوالالكا االتااةالالات ال ال ت الاليرع بال ال ق
شقبم ؛
 ادسال الالجماو ي ال منب ال ال اديفال الالام للنال الالاس ي ظال الالت هال الاليا الوض ال ال االس ال ال ثنالي شت ال الالوق جمق الال الالى مواججمال الالري هال الاليا
االب ؛
 االو ال لا بالاليكا اا شق الاا ة ال الالا ا شاللطبالالش شالي ال ة الالالى الن ال الكالالات شتشالالوب النالالاس الالالى االل الزاو
برمامل قومي عش عسبواي؛
 مساا ة األسا الى ت بل ا ق جمالا بأبنالجمالا بيحبالا م ومالات ال ماسال األسالال شالال ف العالاللي شاال و
إه ار م األطنا ي ما ال من ةب ؛
 ل الالن عمش الالطري دقنب الالري منظم الالري دا الالت البب الالوت مال ال و الالأدا ع تع الالوا ماحلب الالا شجزلب الالا األدشار الالبس الالري الال ال
قضطل هبا املسو ع

قبا شرشحامبا.
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 البرنامج :أهدافه الخاصة وتوزيعه
أ -األهداف:
قجمال ف اجمللالالس العلمالالي احمللالالي بسال مال

ال

بامالالامل الالالواإل شادروالالاد شحتنالالبإل شجتوقال ال الالا ا الكالالات اال

بع ار شسالت ال وا ت االج مااي ،مجلري عه اف م ببنجما:
 ضما اس ماارقري الرمامل الث اي شالعلمي للمولس العلمي احمللي؛ ضما اس ماارقري باامل الواإل شادرواد شال عنبإل اليل سطاة اجمللس، ضما ال وا ت م سالا ةئات اجمل م إ الى املس و احمللي ،عش اجلجمول  ،عش الوطين؛لالالن جس الالا مباو الالا ي م الالا صالالب حي الالب الن ال شال الالواإل شادرو الالاد شكالاليل ال عن الالبإل م ال خ ل الالش النس الالا

-

رالال ال ات املس الالاج مال ال خ ل الالش النئ الالات العماق الالري شاملسال ال وقات الث اةب الالري ال الالى غال الاار بام الالامل ر الالو األمب الالري ال الاليل
حا الالز ش ارة األشق الالاف شالشال ال ش ادسال ال مبري ال الالى اسال ال ماار حل اتال ال ال علبمب الالري م ال

االملمب الالز شقن الالاة

ال ال

السادسري.
ب -التوزيع:
شق وع هيا الرمامل إىل و ني:
 -الشالن األش دا لالي الا

شهالو الويت ة الو ،شقطلال البال ة الو رشاد شرالال ات املسالاج  ،شعلمالري املسالاج مال

لال ال األلم الالري املاوال ال ش شاملاوال ال ات شالوا الالا
ل الالن مموا الالات توا الاللبري ا الالر الواتس الالاب ،شقسال ال ما مال ال
ال ال
شالوااظال الالات شاحملنظال الالو شاحملنظال الالات ي إجنال الالا بال الاامجمق ال ال ال سال الالطاشها ،شاحليال الالب الال ال شا ال ال شا ب ننبال الاليها ال ال
االج ماع الشجمال املنع باجمللس؛
 -الشالن الثالالام مال الرمالالامل الالارجي االالاو شهالالو مالالي ،شقشالالمت درشس الالالواإل شادروالالاد مال

ال

توابالالري امالالوو

امل الواطنني بالالادجاا ات االحلا ق الالري ،شادج الاا ات ال عسبس الالبري املو الالى هبالالا م ال طالالاف الس الاللطات املد يالالري ل ن الالادل
تنشالي هالاليا الوبالالا  ،شال ال ابل الوقالبالالري الال الب اتبااجمالالا جتنبالالا لذ الابري هبالاليا املالالاا ،شكاليا تيالالعب بعالالض املنالالاهبق
شاملمارسالالات غالالل الشالالاابري شال امومبالالري شادوالالااات ال ال امالالز ي شسالالالت ال وا الالت االج مالالااي شالواتسالالاب؛ شذل ال
م ال

ال ال

درشس قل بجم الالا عاض الالا اجملل الالس شالوا الالا شالوااظ الالات شاملاوال ال ش شاملاوال ال ات ي ح ال شد س الالب دق الالالن،

قطل البجما رلبس اجمللس شقيالاد البجمالا قبالت مشالاها ،شتشالمت والاح رقالات قا امبالري مال
مبثوتري ي سور ال ا ا  ،شتأم ت ي ع ا مبوقري ،مثت:
-ع

عهت اديفا ان االب ؛
2

ال

شقنالات مال عدابالري

 ال عامت م األشبئري ي املنظور ادس مي؛ عمهبري ال اا ي دة الب قا شاألر ا ؛ادس مبري؛

 -ت و مظاةري الظاها شالباط ي األ

 تناقت األ بار شمعبار عهت اديفا ي ال بني؛ عضاار االح كار شعحكام ي ادس و؛ قبق ال ضام شال كاةت شال ن ر ي املاجعبري ادس مبري؛ و الالاح حال ال ق  " :اوب الالا ألم الالا املال ال م إ عم الالاة كلال الوكا؛ ةكا

ر ؛ ةكا

لاً ل  ،شإ ع اب ضاا

الالل  ،شل الالبس ذاك ألحال ال إال للمال ال م ؛ إ ع الالاب س الالاا
لاً ل "؛

 واح ح ق " :مثت امل منني ي توادهق شتاامحجمق كمثت اجلس الواح "......-حنإل اللسا م

( :شت ولو بأةواهكق ما لبس لكق ب م الق)؛

رسالت م ح ق " :عمس الب لسام  ،شلبسع بب  ،شاب الى طبئ "، ِح َكق م ح ق " :تعوذشا باا م ججم الب-واح سورة اد

شدرك الش ا "؛

شاملعوذتني ،ششقنات م رقات ال ضاع؛

شقنات م بعض األدابري م قببت:*اللجمق إم عاوذ ب م شا معم

شحتو ااةب  ،شةوا ة م م  ،شمجب سدط ؛

*اللجمق إم عاوذ ب م الر شاجلنو شاجلياو شسي األس او؛
* عاوذ بكلمات اا ال امات م وا ما لن؛
* اللجمق إم عسأل املعاةاة ي ال مبا شاآل اة ؛
* اللجمق ااةين ي مسعي ،اللجمق ااةين ي بيال ،ال إل إال عمز....؛
ه ال الاليا الش ال الالن الث ال الالام م ال ال الرم ال الالامل س ال الالب ق مش ال الالاة للعم ال الالوو ا ال الالر املوق ال ال الامس ال الالي للمول ال الالس العلم ال الالي احملل ال الالي لسال ال ال
 ،www.majlissala.maعش ا ال الالر ال الالنعري النبس ال الالبوك للمول ال الالس ،كم ال الالا س ال الالبوع ي الواتس ال الالاب شال ال الالوقل
شاألمس لااو..
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 كيفية التواصل مع رواد ورائدات المساجد عن بعد:
 تالالأيت إمكامبالالري ال وا الالت ا ال بع ال  ،م ال

ال

اس ال عما شسالالالت ال وا الالت االج مالالااي (تطببالالن الواتسالالاب مالالث )؛

شذل ا طاقن لن "ممواات شاتساببري" ،حب حتا كت ماو ة ششااظري الى ال باو باخلطوات ال البري:
 -1لالالن ممواالالري ا الالري بكالالت مسالالو تضالالق رال ات ال مجالالبعجم إذا عمك ال عش بعضالالجم الالالى األقالالت ي ح ال عده هالالو
اشا مسا ؛
 -2إجنالالا تسالالوبت الالويت ل ال رس شاظالالي عش ة جمالالي عش درس الالا

ب واا ال ال ووق ال ال ت والالاش م ت ال  11دق الالالن

ال الالى األكثال الالا ،مال ال إمكامبال الالري االسال ال عامري بيال الالور توضال الالبعبري خلطاطال الالات قوااال ال ال ووقال ال عش الن ال ال تعال ال ها املاوال ال ة عش
الوااظري؛
 -3يفكال ال للمعنظال الني شاحملنظ الالات اسال ال با تس الالوب ت الالوتبري ل ال الاا ات املسال ال نب ق شاملسال ال نب ات ،شتطبب الالا ق
ل واا ال ووق شكيل اس ظجمارهق للمعنو م ال ا ا الكات؛
 -4قال ق اس ال با خ لالالش األسالالئلري شاالس نسالالارات حالالو ال ال رشس شاملالوااإل املل الالاة لذجابالالري انجمالالا م ال قبالالت ع الالعاب
ال رشس ،عما عسئلري املواطنني ال قنبري األ ا ة عا الى اجمللس العلمي لذجابري انجما؛
 -5قب ى م الضالاشرل لالن ممواالري تضالق مجبال املاوال ات عش الوااظالات عش مهالا معالا ،شاأللمالري شالواالا  ،شاحملنظالني
شاحملنظات تكو حتز إوالااف شتنسالبن ماوال ة عش شااظالري تشالاف الالى ت بال العمالت شال نسالبن ةبمالا صالب اجملمواالري،
شقال ال ق شضال ال ال س الالوب ت الي الالوتبري للماوال ال ات شالوااظ الالات ي اجملمواال الالري مال ال عج الالت االسال ال عامري هب الالا مال ال لال ال

بال الالاقي

امل طاات طلبا لل كامت شاموو النال ة ،بع ميادقري رلبس اجمللس العلمي البجما.
 البرنامج المعتمد في التواصل عن بعد:
قال ق ال واةالالن حالالو رالالاشر موحال ة لرمالالامل ال وا الت ا ال بعال  ،حتالالز إوالااف رلالالبس اجمللالالس العلمالالي احمللالالي لس ال ،
شقااا الالي الرم الالامل األشلوق الالات شاملناس الالبات الااهن الالري الال ال حي الالا إىل ال ن ال ال ةبجم الالا عكث الالا مال ال غله الالا؛ (مناس الالبري ادسال الاا
شاملعالاا  ،والالجما والالعبا  ،االس ال ع اد لامضالالا  ،)...م ال احلالالا الش ال ق الالالى ال وابالالري شالال اق شاملسالالام ة الننسالالبري ال ال
ت الب الظاةب الالري الااهن الالري شال س الالبما مال ال اجلام الالب ال ال قين الاشح الالام ،شذل ال مال ال
ذكاها.
 العراقيل التي يمكن مواجهتها في تطبيق البرنامج:
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ال

مموا الالري م ال املواض الالب الس الالالش

 عغل الالب رشاد شرالال ال ات املس الالاج هل الالق ض الالعش ي املسال ال و ال علبم الالي ،ش الالعوبري ي ال عام الالت مال ال ال كنولوجب الالا
الاقمبري؛
 ا ال د كبالالل م ال رشاد شرال ال ات املسالالاج ال ق الالوةاش الالالى هواتالالش ذكبالالري ،شالالالى ال الابو بالشالالبكري العنكبوتبالالري
ش ا ري ي األحبا اهلشري.
محمد بوطربوش
رئيس المجلس العلمي لعمالة سال
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