
 :يمزة املتقرااات  جواب عن بعض اال

 رتقيمه أو سو الدر  عنوان عن تحته من صغزا  إفتد  املقطع إرستل عند -

  ملشتهدته
ا
 .الشكر جزيل ولكم كتمل

 بإذن هللا، وذلك الجواب: 
ا
سنسعى لذلك فييمت يخص املقتطع التي نقصهت اديثت

 بذكر املصدر.

 .الصوتية املؤثرا  عن واالبتعتد بتلراجيمة عليكم أخرى .. بلغت  الخدمة تفعيل -

نعتني من مسألة تقلة وجود مراجيمزن مختصزن بتملصطلحت  الدينية.  الجواب:

 وبخصوص املؤثرا  الصوتية .. منذ سنة لم نعد ندرجهت خلل كلم اإلمتم الشهيد.

 والصوتية رتقم من املرئية الدروس إرستل يتم بحيث آخران رتقيمتن استحداث -

 .. آخر من واملكتوبة رتقم من

نتيجة االستفتتء كيمت ترون هي تفضيل الكثا  الكتثر  للفيديوهت ،  الجواب:

وبتلتتلي تفريغ رتقم وجهد ووتقت لليمكتوبت  والصوتيت  فيه مشقة غزا مجدية. 

 ونحن سنفتح رتقم جديد تقريبت لتخفيف الضغط عن هذا الرتقم بإذن هللا.

 .للدروس النتس وتنبيه تقصزا  صوتية مقتطع ارستل -

 يقتصر إرستل املقطع الصوتي على الخطبة يوم الجيمعة لعدم الجواب: 
ا
غتلبت

إمكتنية إرستل عنوان املقطع ووصفه ضيمن رستلة وااد ، ميمت ال يجذب املشراك 

 عتد  لفتح امللف.

  لنت اتجعلو  انت ارجو -
ا
  سعيد الدكتور  ةفضيل دروس على للحصول  مركزا

ا
 مثل

  نآالقر  في الحب موضوع أريد
ا
 . ةالعطتئي الحكم موضوع  كتمل

يسمى مركز تحيميل . وسنسعى إليه من خلل إنشتءه في املوتقع مبتشر  الجواب: 

بحيث يتيمكن املتصفح من تحيميل السلسلة كتملة بإذن هللا، ونسأل هللا تعتلى ان 

وريثيمت يتم ذلك لليمضطرين سنحيمل لهم السلسل املطلوبة  ييهئ األسبتب لذلك. 



 بنظتم اندرويد فبإمكتنه على )درو 
ا
ب بوكس(. بحسب الطلب. وامت من يقتني هتتفت

 تحيميل الدروس بعد تنةيل تطبيق اإلمتم الشهيد البوطي على هتتفه

 ومحتضراته سعيد الدكتور  ودروس موضوعت  عن تقتئيمه ارستل منكن ارجو -

 
ا
 .تعتلى هللا رايمه ستشهتدها واتى عيمله بدايت منذ كتملتت

سبق وأرسلنت لكم فيلم تقصزا بعنوان جولة في املزااث العلمي لإلمتم  الجواب:

 الشهيد .. وموجود على اليوتيوب تعرفوا من خلله على املوضوعت  والدروس.

 نشتطت  أو دورا  هنتك اتل في تستباالو  طريق عن إعلنت  ترسلوا أن أرجو -

 ..بيمتتبعتهت لنقوم

.الجواب: 
ا
 وهذا مت نقوم به فعل

-  
ا
 ضيمن معزن يوم في كلن ميمكن للفتتوى؟ رتقم انشتء امليمكن من هل وأخزاا

 األسبوع؟

 أجرؤكم على الفتيت أجرؤكم على النتر .. هذا املجتل له أربتبه املختصزن الجواب: 

 اتى وااد  موضوع اول  تتيمحور  معينة فرا  خلل الرستئل تكون  لو ابذا -

 .دؤوب بشكل  بهت بتلعيمل منت الوااد يقوم

املقراح معقول، لكن صعوبة التنفيذ تكيمن في أن غتلب املقتطفت  الجواب: 

 املرسلة وليد  وتقتهت، إال مت يتعلق بيمنتسبة معينة.

 .ظني اسب بكثزا ااسن لكتن ارشتدا او وعظت وليس عليميت املقتطع نكت لو -

 امهت ... وبتلذا  الجيميع ليقراهت... االمتم كتب من متتتبعة مقتطع نقل اتقراح -

 وغزاهت الكونية اليقينيت  كباى  مثل الكتب

 ال بد من مراعت  املستوى العلمي والثقتفي للجيميع.  الجواب:

 رمضتن املل يخص مت و بفكر االهتيمتم -



 بهذا الجتنب كيمت جوانب اخرى كثزا ، والعيمر تقصزا الجواب: 
ا
مقصرون فعل

 وننوع بإذن هللا تعتلى.والعيمل كبزا .. ونسأل هللا تعتلى ان يبترك بتلوتقت 

 الفيديو كيمت الصو  مع الصو  مقطع عنوان إرفتق -

ال ييمكن ذلك بحسب برنتمج الواتس، وإرستله برستلة مستقلة تحسب الجواب: 

علينت رستلتزن .. والواتس يسيمح بإرستل عدد معزن خلل فرا  زمنية معينة وإرستل 

 كيمت كتن يحصل في  رستلتزن بتليوم آلالف املشراكزن تقد يستغرق معنت
ا
 كتمل

ا
يومت

 شهر رمضتن.

 االمتم رستئل ايصتل على فيه نستعد معكم تفتعلي دور  لنت يكون  ان اتيمنى -

 وال سلييمت االتصتل ليكون  اضرتكم من توجيه وفق النتس من عدد االكبا الشهيد

 يقومون  اسبوعية بوظتئف موتقعكم متتبعي يكلف ان واتقراح االمتم سيمعة يشوه

 .بتنفيذهت

املأمول أن ال تقف الرستئل التي نرسلهت في أجهز  اإلخو  واألخوا  الجواب: 

املشراكزن، وتجد طريقهت إلى غزاهم للغتية التي تفضلتم بهت، وهذا هو الجتنب 

، وهي الوظيفة اليومية .. والجتنب التفتعلي ال ييمكن للعدد الكبزا من 
ا
التفتعلي اتليت

 املشراكزن. 

 الى وتصدروهت dvd أتقراص في الشهيد للمتم العلمي املزااث تجيمعوا ان أتقراح -

 .الجيميع منهت ينتفع كي االسواق

وجودهت بتملوتقع وإمكتنية تحيميلهت يحقق الغتية التي تقولون، ونخش ى ان الجواب: 

 يتحول االمر إلى استغلل تجتري.

 .الشهيد سيدي فتتوي  إلى األنظتر توجهوا ان منكم ارجو -

مقرااكم في مكتنه، لكن العيمل على اختيتر مت ينتسب جيميع الشرائح الجواب: 

 يحتتج لوتقت.

 



 

 

 


