
 التاريخ

Date 

 الموضوع

Thème 

 المحاضر

Conférencier 

صفر ٩  

9 SAFAR 

 الخدمة ومجاالتها

Xidma ak i wàllam. 

 سرج شعيب كيبي

Sëriñ Sohaybu KEBE 

صفر ٠١  

10 SAFAR 

 دراسة تحليلية حول قصيدة ولقد كرمنا

Ay jàngat ci Xasiidag (wala Xadd karramnaa). 

 سرج أحمد صمب

Sëriñ Ahmad SÀMB 

صفر ٠٠  

11 SAFAR 

 فتاوى خديمية في السلوك والطريقة: عرض وتحليل

Gaaral ak jàngat tont yi Sëriñ bi def jëm ci sóobu, ak 
ci yoon wi. 

 سرج عبدالقادر بوسو الحاج شيخ

Sëriñ Abdu Xaadir BUSO 

Alhaaji Seex  

صفر ٠١  

12 SAFAR 

 فترة إقامة الشيخ الخديم في جربل وآثارها في دعوته اإلصالحية

Diggante bi Sëriñ bi nekk Njaaréem ak jeexiit yi mu 
am ci wooteem bi. 

 سرج عيسى كي

Sëriñ Isaa GÉY 

صفر ٠١  

13 SAFAR 

 أهمية قراءة القصائد في حياة المريد

Soloy jàng Xasiida ci dundug Murit bi. 

 سرج أحمد امباكي دار المعطي

Sëriñ Ahmadu MBÀKKE 

Daarul Muhti 

صفر ٠١  

14 SAFAR 

 الغيبة البحرية: دروس وعبر

Tukkib Géej gi: bind yi nu ci man a jële ak njariñ yi. 

 سرج فاضل بوسو تمبا

Sëriñ Fàllu BUSO Tàmbaa 

تتشرف دائرة مقدمة اخلدمة بالتعاون 
مع جلنة تنظيم "مغل"، بدعوتكم إىل 
حضور احملاضرة السنوية اليت تقيمها 
ضمن فعاليات استعداد هذه 

 31املناسبة. وذلك يوم الثالثاء 
 23هـ، املصادف 3441صفر 
م ابتداء من  التاسعة 2223سبتمرب 

(. يف حرم 23:12والنصف مساء )
 اجلامع الكبري بطوىب. 

ويلقي احملاضـرة السـيـد  اـد امـبـا ـي 
 دار املعطي حتت عنوان :

  مهية قراءة القصائد يف حياة املريد 

Daahira Muxaddamatul Xitma ci jàppalanteem ak Kuréel giy saytu Màggalu Tuubaa gi, ñooy am mbégte di 
leen fàttali Waxtaan wu mag wi ñu baaxoo amal at mu jot ngir di ko gungee waajtaayu Màggal gi. Bis bi 
war a nekk Talaata 13i SAFAR 1443H dëppoo ak 21i Sàttumbar 2021. Ñu koy amalee ci ëttub Jumaa ji bu 
21i Waxtu jotee ba tegal 30i simmili. Kiy def waxtaan wi mooy: Sëriñ Ahmadu Mbàkke (Daarul Muhti). 

Bind bi ñuy waxtaane mooy: Solo si jàng Xasiida am ci dundug Murit bi. 

 تنعقد المحاضرات في ساحة الجامع الطوبوي ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء 

Waxtaan yi dinañu ko amalee ci ëttub Jumaay Tuubaa ji bu 21:30 jotee 


