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افتتاحٌة النشرة 

  الحج وقفة تترك حٌاة"

f 

وقف رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً بداٌة الرسالة على تلٍّة صغٌرٍة من تالل  أكثر من ألف وأربعمئة سنة،من 

تباً لك سائر النهار، ألهذا : "مّكة، وحٌداً، غرٌباً، عزٌزاً، ٌدعو قومه إلى هللا وهم ٌهزإون منه ومن دعوته وٌقولون
 "!جمعتنا؟

حتى وقف رسول هللا  ؛وجهادوصبر جمٌل، وقفها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، تبعها عمل،  وقفة دعوة   هذه

صلى هللا علٌه وسلم بعد حوالً عشرٌن عاماً ومعه عشرة آالف من الصحابة المسلمٌن، وقف بٌن أهله فً مكة 
 ."اذهبوا فؤنتم الطلقاء: "فٌقول لهم" أٌخ كرٌم وابن أٍخ كرٌم: "فٌقولون" ما تظنون أننً فاعل بكم: "وهو ٌقول لهم

، ورحمة   تلك ، وفتح  حتى وقف ٌوم الحج األكبر، ٌوم حجة .. ، أعقبها دخول العرب إلى دٌن هللا أفواجاً وقفة نصر 

الوداع على جبل عرفات ومعه أكثر من مئة ألف صحابً، آمنوا باهلل رباً وباإلسالم دٌناً ومنهجاً وسلوكاً وشرعاً، 

إن أكرمكم عند هللا  أٌها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من تراب،: "... وهو ٌقول لهم
 .."ولٌس لعربً فضٌل على أعجمً إال بالتقوى، أال هل بلّغت، اللهّم فاشهد أتقاكم

 .أحٌت أّمة، انطلقت بعدها فً آفاق األرض، تنشر العدل والهداٌة والرحمة بٌن الناس وقفٌة حج   هذه
 وقفات تربوٌة للنفوس وإحٌاٌء لها؛  وللحج 

 ...عبودٌة من العبد الذلٌل الفقٌر لمواله الغنً الرحٌم فالتلبٌة، وقفة
 ...تذلل وتجّرد من الدنٌا ومتاعها تنزع من القلوب التكبُّر وحب الدنٌا، فالكلُّ عبٌٌد لواحٍد أحد اإلحرام، وقفة  و

 ...ترفع فً قلوبنا مكانة الكعبة التً جعلها هللا رمزاً للعبودٌة، ووحدة لوجهة المسلمٌن والطواف، وقفةٌ 
ٌُرضً هللا العزٌز الجبار وشرعه والسعً، وقفةٌ  ٌَه ٌجب أن ٌكون بما   ...تذكرنا بسعً اإلنسان فً الدنٌا ،وأنَّ سْع

اكتمال الدٌن، وعهٌد للمحافظة علٌه، وقفة دعاٍء وتذلٍل تزرع فً القلوب اللجوء إلى هللا فً كل  وعرفة، هً وقفة
 ...األمور والحاجات

 ...وتخلٍّ عن الشٌطان ووساوسه وأعوانه وشّره، وعهٌد للعودة إلى هللا ورضوانه والرجم، وقفةٌ 
 ...، شعاران للمإمن الذي خرج من الحج حٌاً قلبُه طاهراً من الذنوب كٌوم ولدته أّمهوالحلق والتقصٌر

 :هذه وقفات من الحج فٌها إحٌاٌء ونهضٌة ألمِتنا، وفٌها إحٌاٌء لكل فرٍد من جدٌد؛ طائٍع ملبٍّ هلل وحده
 ...لبٌك اللهم لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك لبٌك

 .األعمالهللا منا ومنكم جمٌعاً صالح تقّبل  غانمٌن،تقّبل هللا من ُحّجاجنا وأعادهم إلى أهالٌهم طاهرٌن سالمٌن 





 

 
لإلرشاد واإلصالح تحت  2018حملة األضحى 

 "وقفة تترك أثرا  "شعار 

f 

، "وقفة تترك أثراً "تحت شعار  2018-1439جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة حملتها السنوٌة لموسم األضحى المبارك أقامت 

وقفة تترك "وذلك من خالل تنفٌذ باقة من النشاطات كان أبرزها حملة السلطان محمد الفاتح للحج والعمرة، وبرنامج األضاحً، ومهرجان 

ٌّد معنا"فً وسط بٌروت، ومهرجان " فرحاً   .عرمونفً " ع

 
 الحجحملة 

أشخاص، بمرافقة ثلة من  108آب مع  15مع أصداء التلبٌة، انطلقت حملة السلطان محمد الفاتح للحج والعمرة ألداء فرٌضة الحج ٌوم األربعاء 

 المشاٌخ األفاضل ٌتقدمهم شٌخ قُّراء بٌروت محمود عكاوي والشٌخ وسٌم المزّوق والشٌخ أٌمن عبد الوهاب، ومدٌر الحملة الحاج أٌمن شهاب

 .متوجهٌن بداٌة إلى المدٌنة المنّورة حٌث أمضوا ٌومٌن ثم إلى مكة المكّرمة حٌث أّدوا مناسك الحج فً أجواء روحانٌة
   

 األضاحًبرنامج 
أضحٌة من عجل، خراف، ماعز ونعاج، أي ما ٌعادل  2460متطوعا، حٌث تّم ذبح  120أّما برنامج األضاحً فقد نفّذته الجمعٌة بمشاركة 

عت على المضّحٌن وعائالتهم وعلى المستحقٌن فً مختلف مراكز الجمعٌة 12900 ، بعلبك، عكاربٌروت، عرمون، طرابلس، : حصة ُوزِّ
ٌّة وشحٌم ، و HH ،UK care ،IHH ،LIFEالكوٌت، مإسسة شقٌر الخٌرٌة، : وقد شارك بذلك جهات مانحة، هً. الفاكهة، عرسال، الناعمة، الج

HCI .. 211، حٌث تم تقدٌم "أضحٌتك لفلسطٌن غٌر"وتشمل هذه األضاحً مساهمة الجمعٌة مع صندوق الخٌر التابع لدار الفتوى بمشروع 

 .لتوزٌعها فً فلسطٌن( حصة 844أي ما ٌعادل )أضحٌة 
   
 مهرجانات 

، حٌث توافد إلٌه  2018آب  23إلى  21الواجهة البحرٌة من  –فً وسط بٌروت " وقفة تترك فرحاً "كما نّظمت الجمعٌة مهرجان األضحى 

  متطوعاً، أما فً عرمون فقد  120ذوي العائالت المحتاجة، وشارك فٌه نحو ومن من ضمنهم مجموعة من األٌتام شخصاً  4150



f 

لإلرشاد واإلصالح تحت  2018حملة األضحى 

 "وقفة تترك أثرا  "شعار 

ٌّد معنا"نّظمت الجمعٌة مهرجان  متطوع كانوا ٌومٌاً على األرض  100شخص وشارك فٌه نحو  800أب، توافد إلٌه نحو  24إلى  22من " ع

 .  كخلٌة نحل نشٌطة ٌعطون أجمل ما لدٌهم لرسم هذه الفرحة فً العٌد

 

األطفال فً المهرجانٌن مع أهالٌهم من العروض المسرحٌة المتنوعة، إلى عروض األلعاب النارٌة، إلى ألعاب الكرمس وزواٌا األشغال تنقّل 

من  جواً الفنٌة واأللعاب الثقافٌة الرٌاضٌة والهداٌا وألعاب النفخ إلى زاوٌة المؤكوالت، وغٌرها من األلعاب واألنشطة الترفٌهٌة، التً أضفت 

 .البهجة والمرح فً العٌد

 
 العٌدتهانً 

وفً صبٌحة العٌد قام رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو على رأس وفد ٌتؤلف من السادة المهندس وسٌم مغربل، الدكتور ربٌع قاطرجً، 

وفً مساء الٌوم  .المخزومًالمهندس محمد سنو، والسٌد جمٌل قاطرجً بزٌارة تهنئة لكل من الجماعة اإلسالمٌة، جمعٌة المقاصد، والنائب فإاد 
 .  نفسه استقبلت الهٌئة اإلدارٌة فً الجمعٌة المهنئٌن بالعٌد، فً مركز مرٌم ابنة عمران فً بٌروت، حٌث حضر عدد من الشخصٌات والمحبٌن

  
 أنشطة أخرى

وضمن أنشطة الحملة أٌضا قامت الجمعٌة بتوزٌع ثٌاب العٌد على أطفال األسر المحتاجة، كما نّظمت سلسلة من اللقاءات الدٌنٌة ومحاضرات 

حٌث تم توزٌع أكٌاس هداٌا على األطفال الذٌن أدوا صالة العٌد " العٌد شبروقة"عن فضل أٌام ذي الحجة، وأنشطة تعبّدٌة، باإلضافة إلى نشاط 
 .  فً المسجد بهدف إدخال الفرحة إلى قلوب األطفال وتشجٌعا لهم

  
لخٌر با هذا، وتشكر جمعٌة اإلرشاد واإلصالح كل من دعمها متطّوعاً أو متبّرعاً، أو زارها أو راسلها مهنئاً، آملٌن أن ٌعٌده هللا على الجمٌع

 .والبركة، وكل عام وأنتم بخٌر



كل الشكر لرعاة المهرجان الذٌن ساهموا معنا بإدخال الفرحة على القلوب،  تلك هً الوقفات التً تترك فرًحا كبًٌرا فً 

 .نفوس األطفال، األهالً، المتطوعٌن ومختلف رواد المهرجان

حجاج حملة السلطان محمد الفاتح ٌؤدون 

 فرٌضة الحج

مع أصداء التلبٌة، انطلقت حملة السلطان محمد الفاتح 

  -هـ  1439للحج والعمرة ألداء فرٌضة الحج لعام 

 108مع  2018آب  15م ٌوم األربعاء 2018

أشخاص، بمرافقة ثلة من المشاٌخ األفاضل ٌتقدمهم 

شٌخ قُّراء بٌروت محمود عكاوي والشٌخ وسٌم 

المزّوق والشٌخ أٌمن عبد الوهاب، وأّدوا صالة السفر 

فً حرم مطار رفٌق الحرٌري الدولً قبل توجههم 

إلى المدٌنة المنّورة حٌث أمضوا ٌومٌن زاروا 

خاللهما الحرم النبوي وجالوا على مسجد قباء وجبل 

ثم توجهوا إلى مكة المكّرمة حٌث أّدوا . أُحد والبقٌع

مناسك العمرة وتابعوا درساً ٌومٌاً مع الشٌخ وسٌم 

وانطلقت الحملة الى جبل . المزّوق عقب صالة الظهر

عرفة حٌث أمضوا ٌومهم فً عبادات وذكر ودعاء 

مع الشٌخ محمود عكاوي ونفر الجمٌع فً نهاٌة ذلك 

الٌوم إلى مزدلفة إلنهاء مناسك الحج من رجم 

 .وطواف وسعً

 

روحانٌة عالٌة عاشها أفراد الحملة عادوا بعدها إلى بٌروت وقلوبهم أجواء 

معلقة بالدٌار المقدسة على أمل العودة إلٌها قرٌباً، وشكروا إدارة الحملة 

وعلى رأسها الحاج أٌمن شهاب على حسن اإلدارة والتنظٌم والخدمة الممٌزة 

 .والمعاملة اإلنسانٌة

 .  هللا من حجاجنا طاعاتهم وغفر لهم وأكرمهم بتوبته علٌهم ورضاه عنهمتقبل 
 



f 

اإلرشاد واإلصالح تختتم برنامج األضاحً لعام 

 هـ 1439 –م 2018

إحٌاء سّنة األضحٌة، وضمن نشاطات حملة بهدف 

 –م 2018لعام موسم األضحى المبارك 
نفّذت ، " وقفة تترك أثراً "تحت شعار  هـ 1439

 120جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، وبمشاركة 

 2460حٌث تم ذبح األضاحً، برنامج ، متطوعاً 

أضحٌة من عجل، خراف، ماعز ونعاج، أي ما 

حصة تم توزٌعها على المضّحٌن  12900ٌعادل 

وعائالتهم وعلى المستحقٌن فً مختلف مراكز 

، بعلبك، عكار بٌروت، عرمون، طرابلس،: الجمعٌة

ٌّة وقد شارك . وشحٌم  الفاكهة، عرسال، الناعمة، الج

الكوٌت، مإسسة شقٌر : بذلك جهات مانحة، هً

 .HCI، و HH ،UK care ،IHH ،LIFEالخٌرٌة، 
وتشمل هذه األضاحً مساهمة الجمعٌة مع صندوق 

أضحٌتك "الخٌر التابع لدار الفتوى بمشروع 

أي ما )أضحٌة  211، حٌث تم تقدٌم "لفلسطٌن غٌر
 .لتوزٌعها فً فلسطٌن( حصة 844ٌعادل 



 

 
 التهانً فً عٌد األضحى المبارك

f 

عٌد األضحى المبارك، قام وفد من جمعٌة اإلرشاد بمناسبة 

واإلصالح برئاسة رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو 

وكل من السادة المهندس وسٌم مغربل، الدكتور ربٌع 

 قاطرجً، المهندس محمد سنو، والسٌد جمٌل  قاطرجً

بزٌارة تهنئة لكل من الجماعة اإلسالمٌة، جمعٌة المقاصد، 

 21والنائب فإاد المخزومً، وذلك صبٌحة أول أٌام العٌد 
 .2018آب 

وفً مساء الٌوم نفسه استقبلت الهٌئة اإلدارٌة فً الجمعٌة 

المهنئٌن بالعٌد، فً مركز مرٌم ابنة عمران فً بٌروت، 
 .حٌث حضر عدد من الشخصٌات والمحبٌن

وفً الٌوم الثانً للعٌد، هنؤ وفد من الجمعٌة مإلف من 
 .السادة محمود بلٌق وخالد عطار جمعٌة االتحاد اإلسالمً

هذا وتشكر جمعٌة اإلرشاد واإلصالح كل من زارها مهنئاً 

أو أرسل بطاقة تهنئة بالعٌد، آملٌن أن ٌعٌده هللا على 
 .الجمٌع بالخٌر والبركة، وكل عام وأنتم بخٌر



 

 
 «وقفة تترك فرحا  »بعنوان  7مهرجان األضحى 

f 

قد انتهى العٌد تاركاً وراءه فرحة استطعنا بفضل هللا تعالى غرسها فً قلب ها 
شخصاً وفدوا إلى مهرجان األضحى فً بٌروت، منطقة  4150وعلى وجه 

مدى واستمر على  "وقفة تترك فرحاً "الواجهة البحرٌة، والذي حمل عنوان 

ول وثانً وثالث أٌام عٌد األضحى أ) 2018آب  23إلى  21ثالثة أٌام من 

األٌتام ومن ذوي العائالت من وقد تم استضافة مجموعة (. 1439المبارك 

كخلٌة  األرضومتطوعة كانوا ٌومٌاً على  اً متطوع 120و 100بٌن . المحتاجة
   .العٌدنحل نشٌطة ٌعطون أجمل ما لدٌهم لرسم هذه الفرحة فً 

، وهو عنوان الحملة التً أطلقتها جمعٌة اإلرشاد "وقفة تترك أثًرا"إنها فعال 

، أثر الفرحة والسعادة 1439واإلصالح فً موسمً رمضان واألضحى لعام 

التً لمسناها عند كل من توافدوا إلى المهرجان، ففرحنا لفرحهم وسعدنا 
  .لسعادتهم

تنقّل األطفال مع أهالٌهم من العروض المسرحٌة المتنوعة والممتعة، إلى 

وزواٌا األشغال الفنٌة واأللعاب  الكرمسعروض األلعاب النارٌة، إلى ألعاب 

زاوٌة المؤكوالت والمشروبات إلى  لعاب النفخأوالثقافٌة الرٌاضٌة والهداٌا 

 جواً والمثلجات المنّوعة، وغٌرها من األلعاب واألنشطة الترفٌهٌة، التً أضفت 
 .من البهجة والمرح فً العٌد

 Mike تقدمةمن $ 200بقٌمة جوائز ى لع ٌومٌاً كما شهد المهرجان سحباً 
Sports من تقدمة$ 100، وفً آخر ٌوم سحب لجائزة نقدٌة بقٌمة Lebanese 

Halal Tourism  هذا باإلضافة إلى أكٌاس الشوكوال التً كانت توّزع ،

 .patchinoة تقدم على األطفال ٌومٌا 

 

الشكر لرعاة المهرجان الذٌن ساهموا معنا بإدخال كل 

الفرحة على القلوب،  تلك هً الوقفات التً تترك فرًحا 

كبًٌرا فً نفوس األطفال، األهالً، المتطوعٌن ومختلف 

 .رواد المهرجان
 



f 

وفد من اإلرشاد واإلصالح فً زٌارة للنائب 
 فؤاد مخزومً

رئٌس حزب الحوار الوطنً زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة 

ترأس . 2018آب  13فً مكتبه فً وسط بٌروت، ٌوم االثنٌن النائب فإاد مخزومً 

الوفد رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو، وتؤلف من األعضاء المهندس محمد سنو 

التداول وقد جرى . قاطرجًوالسٌد بشٌر الحرٌري والدكتور ربٌع قاطرجً والسٌد جمٌل 

كما حضر اللقاء من . األوضاع العامة فً لبنان وأوضاع أهل بٌروت خصوصاً فً 

مإسسة مخزومً كلٌّ من السادة سامر الصفح ومحمد زٌدان والسٌدة هدى األسطة 
 .والسفٌر السابق السٌد بسام النعمانً قصقص

الوفد النائب مخزومً بحلول عٌد األضحى المبارك، ُمطلعاً سعادته على نشاطات ؤ هنّ و

الحدٌث وتطّرق ". وقفة تترك أثراً "الجمعٌة التً انطلقت فً حملة األضحى تحت شعار 

إلى أحوال أهل بٌروت وتطلعاتهم وهمومهم فً ظل الظروف المعٌشٌة واالقتصادٌة 
 .  عموماً خصوصاً، ولبنان  الصعبة التً تعانً منها العاصمة بٌروت 

وإذ أكد النائب مخزومً أمام الوفد على دور الجمعٌات فً لبنان فً تحسٌن ظروف 

على أهمٌة تفعٌل مشّدداً الناس، أثنى على عمل الجمعٌة التً ٌكّن لها كل احترام وتقدٌر، 

طرح وفد اإلرشاد من جهته، . التواصل والتنسٌق والتعاون فً المجاالت المختلفة

ٌّة  واإلصالح أهمٌة المحافظة على مجتمعاتنا خاصة فٌما ٌتعلق بالترابط األسري، مع أهم

الحرٌات بٌنما باطنها تّدعً التصدي لمحاوالت تفكٌك المجتمعات عبر بث األفكار التً 
ٌَم ضرب   .االجتماعٌةالِق

وتطرق الحدٌث أٌضاً إلى مختلف القضاٌا السٌاسٌة واالجتماعٌة والمعٌشٌة التً ٌمر بها 

وقال مخزومً إنه . الوطن وضرورة وحدة الموقف حول المخارج من هذه األزمات

على الدفع باتجاه إطالق مشارٌع تنموٌة تعٌد التوازن النواب سٌعمل من موقعه فً مجلس 

وفً ملفات، إلى االقتصاد وتنهض بالعاصمة، الفتاً إلى أنه ٌباشر مع مختصٌن فً عدة 

وأمل .. لتحدٌد حلول ومقترحات ٌعرضها على المجلسوالكهرباء، ملف النفاٌات مقدمتها 
 .  أن ٌكون على قدر المسإولٌة فً خدمة أهل بٌروت



f 

التحدٌات »مؤتمر ملتقى النور الطالبً الثالث 

 «  المسلمالٌومٌة للشاب 

أقام ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مإتمره الثالث بعنوان 

-11فً أزهر البقاع، ٌومً السبت واألحد " التحدٌات الٌومٌة للشاب المسلم"

طالباً من طالب الدروس  120ما ٌقارب وحضره ، 2018آب  12

وبحضور ثلة من  ،الطالب فٌه ناقشاألسبوعٌة فً كافة المناطق اللبنانٌة، 

العلماء والدعاة المتخصصٌن، مواضٌَع عدة ٌواجهها الشاب المسلم ٌومٌاً فً 
 .حٌاته، مثل الشذوذ الجنسً والربا واالختالط والتدخٌن والموسٌقى وغٌرها

تخلّل المإتمر كلمة لنائب رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الداعٌة المهندس 

وسٌم المغربل، تحدث فٌها عن تحدٌد األولوٌات فً اهتمامات الشاب المسلم، 

وجعل الرسالة المحمدٌة السامٌة التً ٌحملها على رأس تلك األولوٌات، والتً 

حوله عبر العمل ن مَ إلى كل تبلٌغها تحقٌقها فً نفسه أوالً ثم لى إٌسعى 
 .الدإوب والتضحٌة فً سبٌل نشرها

متابعة  ؤهمٌةبفٌها نّوه  الغزاويعلً لشٌخ اأزهر البقاع ُمَمِثل ت كلمة لكانكما 

تثمره من خٌٍر له فً وما المسلم الشاب  حٌاةدروس العلم والقرآن الكرٌم فً 

 .الدنٌا واآلخرة
وكان للشباب جلسة خاصة مع سماحة مفتً زحلة والبقاع الشٌخ خلٌل المٌس 

الذي رّحب بالحضور وأثنى على الجهود المبذولة من الجمعٌة فً سبٌل توعٌة 

ا  ًٌ  .حٌاته فًالشباب المسلم رغم التحدٌات والصعوبات التً ٌواجهها ٌوم

وفً ختام المإتمر كان للشباب فقرةٌ ترفٌهٌة فً 

برإلٌاس، حٌث  – Palmeras-Stop INNمسبح  

كان لمسإول ملتقى النور الطالبً األستاذ خالد 

طقوش كلمة أّكد فٌها على دور الشباب فً 

ومهماته وواجباته تجاه دٌنه، وأّكد على المجتمع 

ٌمتلكها كل التً الجّبارة ضرورة استغالل الطاقة 

شاب فً خدمة دٌنه ومجتمعه وملء أوقات فراغه 

 .بالمفٌد والمثمر

 



f 

م  ٌّ فً " 2إعداد الدعاة السنوي "ختام مخ
 عرمون

الثانٌة على التوالً، أقام قسم الدعوة العامة فً للسنة 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، مخٌماً دعوٌاً من اإلثنٌن 

  -، فً مسجد النور 2018آب  19آب حتى األحد  13

، وذلك لتطوٌر بعض العاملٌن فً الدعوة إلى بشامون

دعاة األساسٌة فً إعداد اللِّبنة هللا تعالى لتحقٌق 

ٌّزٌن  .مم
شاباً من مختلف المناطق  30شارك فٌه حوالً 

اللبنانٌة، وتضّمن برنامجاً غنٌاً بدورات شرعٌة علمٌة، 

ودورات تدرٌبٌة دعوٌة، ولقاءات وجلسات خاصة مع 

ٌّة مبدعة ٌّزٌن، ومع نماذج دعاة شباب  .دعاة مم
افُتتح اللقاء بتالوة عطرة للقرآن الكرٌم من الحافظ 

حذٌفة قباقٌبو، وكلمة العرافة لمسإول قسم الدعوة 

العامة فً مسجد ومركز الحسن ومسإول المخٌم الشٌخ 

المشارك عبد الكرٌم الحداد وألقى محمد الحنجول، 

كلمة المشاركٌن، تالها قصٌدة فً مدح النبً علٌه 

من المشارك ٌحٌى أبو ( ألحمد شوقً)الصالة والسالم 

نبهان، وأنشودة مع دعاء من المشارك عبد الرحمن 

 .حجازي

وفً الختام وّزع مسإول مركز الحسن فً عرمون السٌد خلٌل قصقص 

ٌّمٌن  الشهادات، وألقى كلمة تحّدث فٌها عن أهمٌة هذا المخٌم، شاكراً الق

 .علٌه وفرٌق العمل الدائم الذي كان نشٌطاً بؤدائه ومخلصاً بعطائه
 



f 

السنوي فً مخٌم ملتقى النور الطالبً 
 طرابلس

أقام ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

فً طرابلس مخٌمه الصٌفً السنوي لهذا العام بعنوان 

 27 اإلثنٌنفً منطقة دارٌا، وذلك من ٌوم " معاً نبقى"

، وشارك فٌه 2018آب  30لغاٌة الخمٌس  2018آب 
 .  طالباً  25

:  المتنوعةتمٌز المخٌم هذا العام بنشاطاته وفقراته 

، وكرة القدم، وسهرات النار، والمسٌر فً السباحة

الغابة، باإلضافة إلى دورة فً اإلسعاف األولً مع 

األستاذ أحمد لبدي، ودورة القوس والنشاب مع الشٌخ 

وائل الدهٌبً، ودورة أصول العمل الجماعً مع الشٌخ 

مع األستاذ حمزة " كٌف أفكر"أحمد الفلٌطً، ودورة 

ابراهٌم مسالخً، ولقاء األستاذ دٌاب، وسهرة قٌادٌة مع 
 .ممٌز مفعم بالروحانٌة مع الشٌخ أٌمن عبد الوهاب



f 

المحتاجة توزٌع قسائم األضاحً للعائالت 
 عرمونفً 

لجنة جود االجتماعٌة فً جمعٌة دعت 

العائالت المستفٌدة جمٌع اإلرشاد واإلصالح 

عائلً فً قاعة /لدٌها إلى اجتماع أخوي

 16عرمون، ٌوم الخمٌس  –مركز الحسن 

فٌه أهم القضاٌا التً تهّم ، تناولت 2018آب 

للنظر فً اللجنة والمستفٌدٌن معاً، وذلك 

من خالل استبٌان خطً قُرب حاجاتهم عن 

ُوّزع علٌهم للنظر فً احتٌاجاتهم الملّحة، 

 .  وللتنسٌق فً أمور تهّم الطرفٌن
وقد وعدت اللجنة بدراسة هذه الملفات مجدداً 

للنظر فً إمكانٌة تلبٌة هذه االحتٌاجات وفقاً 

 .لقدرتها على ذلك
ختام اللقاء وّزعت اللجنة علٌهم بعض وفً 

المواد الغذائٌة من حنطة وتمر ولحمة، 

باإلضافة لقسائم األضاحً، وقسائم للمشاركة 

 .فً مهرجان العٌد لمن لدٌهم أوالد



f 

سٌدات بلسم ٌوّزعن وجبات اإلفطار على 
 عائالت محتاجة 

وقفة خٌر تترك "تحت شعار 

وّزع ، وبمناسبة ٌوم عرفة، "أجرا

قسم بلسم فً جمعٌة اإلرشاد 

إفطار من إعداد واإلصالح وجبات 

عائلة،  111متطّوعات على سٌدات 

إلى توزٌع بعض المواد باإلضافة 

الغذائٌة المتنوعة ومعمول العٌد، 

وذلك بهدف إدخال الفرح والسرور 

إلى فً عٌد االضحى المبارك 

وّزع كما . العائالتقلوب هذه 

ثٌاب  شرائٌةقسٌمة  78قسم ال

من محالت إلدورادو إلى  جدٌدة

 .المحتاجةأوالد العائالت 
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عشر فضل »مجلس قراءة جزء حدٌثً بعنوان 
 «الحجةذي 

ألٌام ذي الحجة المباركة وحثاً على اغتنامها بالعمل الصالح لعظم  استقباالً 

قراءة جزء  ًمجلساقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة أقامت دار ، فٌهااألجر 

ابن أبً الدنٌا رحمه هللا مام لإل ،"الحجةفضل عشر ذي "حدٌثً بعنوان 

رحمه هللا تعالى، قطنً  الدارحدٌث صالة التسابٌح لإلمام قراءة و ،تعالى

بعض األعمال الصالحة التً ٌغفل عنها كثٌر من الناس على الشٌخ ذكر و
   ،2018آب  7و 13والثالثاء  اإلثنٌن ًٌوموذلك بسام الحمزاوي، المحدث 

حسٌن الجسر الثقافً العالمة فً مركز 
السلطان محمد مركز و، طرابلس –

 .بٌروت –الفاتح 

لس االمج ههذ واحضر شخصاً 149

خدمة لحدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم وللعمل بمقتضاها لٌكون الحدٌث 

الشرٌف الذي نحفظه عن النبً صلى هللا 
 .تعالى علٌه وسلم منهج حٌاتنا

 



f 

مجلس قراءة أحادٌث مختصر شعب اإلٌمان 
 لإلمام القزوٌنً فً مجدل عنجر

الٌات مسابقة اإلمام األوزاعً عضمن ف

التً  الشرٌفالتاسعة فً حفظ الحدٌث 

، تقٌمها دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة

أحادٌث مختصر شعب "مجلس قراءة قد عُ 

لإلمام القزوٌنً، على الشٌخ  "اإلٌمان

المحدث بسام الحمزاوي، وذلك فً 

مسجد سٌدنا سعد بن  -جمعٌة طموح 

مجدل عنجر، وذلك ٌوم األربعاء  -معاذ 

 .  2018أب  1

شخصاً لخدمة  230المجلس حضر 

حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، 

كبٌراً من األخوات  جزءً علماً أن 
 .مشرفات على تحفٌظه للطالب



f 

إفطار ٌوم عرفة لملتقى النور للطالبات فً 
 عرمون

ملتقى النُّور للطالبات فً جمعٌة اإلرشاد أقام 

واإلصالح إفطاراً فً ٌوم عرفة الموافق ٌوم 

طالبة  ٖ٘، حضرته ٨ٕٔٓآب  ٕٓفً االثنٌن 

ٌّدة هالة عثمان فً   .عرمونبمضافة الس
 

تضحٌة "اللقاء كلمة ألقتها نور حرفوش عن تخلّل 

 .واخُتتم بدعاء مإّثر" سٌدنا ابراهٌم والسٌدة هاجر



f 

 عرمون -فً مسجد الحسن " ٌوم عرفة"نشاط 

قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح أقام 

بعد  2018آب  20ٌوم عرفة، ٌوم اإلثنٌن نشاطاً 

اللقاء تالوة تخلّل . الحسنصالة العصر فً مسجد 

آلٌات من القرآن الكرٌم مع الطالب طالل خنزاب، 

كلمة اللقاء للشٌخ الحافظ والجامع عبد اللطٌف أعقبها 

مقطع فٌدٌو من وحً ثم ُعِرض حاج نجٌب، 

المناسبة، وكلمة المناسبة والدعاء لمسإول النشاط 

 .الحنجولالشٌخ محمد 
 .اللقاء بؤذكار المساء مع األستاذ عمر سواسواختتم 



 

 
فً " كرة المضرب مع أنا موهوب"دورة 

 بٌروت  -مالعب الموفمبٌك 

f 

ضمن سلسلة الدورات التً ٌقٌمها برنامج 

فً مركز غدي للناشئة، أنهت " أنا موهوب"

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح دورة التنس ٌوم 

، بمبارٌات وّدٌة 2018آب  1األربعاء 

تنافسٌة بٌن الطالب أجرٌت على مالعب 

الموفمبٌك تطبٌقا للمهارات التً اكتسبوها 

خالل الدورة، مع المدرب المحترف عفٌف 

 .دمشقٌة

ٌَت أن الدورة ٌُذكر  على مالعب أجر
 .2018آب  ٔتموز لغاٌة  ٩الموفمبٌك من 



f 

دورة اإلسعافات فً المتدربٌن حفل تخرٌج 

" 3 -صح سعفه أ"األولٌة   

أقامت دائرة العمل االجتماعً فً جمعٌة االرشاد واالصالح حفل 

  -اسعفه صح " متدرباً فً دورة اإلسعافات األولٌة  42تخرٌج 

التً أقامتها بالتعاون مع المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً على مدى  " 3
 2018آب  27الكوال، وذلك من –أٌام فً مركز مرٌم ابنة عمران  4

 .2018آب  30الى 
التً سعافات إلاابتدأ الحفل بعد االنتهاء من مراجعة كل تفاصٌل 

من خالل تطبٌق نظري وعملً على إسعاف ن والمتدربتعلمها 

واالختناق، والحروق  الكسور بؤنواعه، والنزٌف بؤنواعه، حالة
 Basic lifeمطافئ الحرٌق، و/ بؤنواعه، والسالمة العامة، واإلطفاء 

support. 
استهل الحفل بكلمة ترحٌبٌة لرئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند 

الضوء على أهمٌة دورة االسعافات فً مؤسسة  فٌها سلطتصقر، 

مفهوم ثقافً توعوي لتحصٌن المجتمع فً حال الحوادث والكوارث، 

العامة للدفاع المدنً على تعاونها الدائم فً لمدٌرٌة لشكر ثم كان 

تمكٌن األفراد من تنمٌة مهاراتهم لتصب فً الصالح العام لخدمة 

المدرب حبٌب برجاوي على كل ما قدمه من   أٌضاً شكرٌ و .نساناإل

 . هذه الدورةنجاح إلمجهود شخصً 

الذٌن سجلوا  ،المتدربٌنالحفل بتوزٌع الشهادات على واختتم 
 .عن الدورة على لوحة خاصةانطباعاتهم 



 

 
إعداد الخطة " ورشة عمل تدرٌبٌة تحت عنوان 

 "2019 – 2018السنوٌة للعام الدراسً 

f 

لعملٌة تجوٌد التعلٌم التً أطلقها قسم العمل استكماالً 

التربوي للطالب السورٌٌن فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، 

إعداد الخطة " أقام القسم ورشة عمل تدرٌبٌة تحت عنوان 
ًٌّ " 2019 – 2018السنوٌة للعام الدراسً  لمدراء وإدار

مدارس تعلٌم السورٌٌن، بالتعاون مع دائرة التخطٌط فً 

فً مركز مرٌم ابنة  2018آب  7ٌوم الثالثاء الجمعٌة، 
أٌمن عبد الوهاب واألستاذة قدمها األستاذ الكوال،  –عمران 

 .رٌما بنداق
وقد ، إدارٌاً من ثمانٌة مدارس 28شارك فً ورشة العمل 

   .التفاعلً اإلٌجابً  بٌن المدربٌن والمتدربٌنتمٌزت بالجو 
 

أن قسم العمل التربوي للطالب السورٌٌن الجدٌر بالذكر، 

ٌُشرف على سبع مدارس  التابع لدائرة التربٌة والتعلٌم 

طالباً،  5000حوالً تستوعب للطالب السورٌٌن 
 .على مختلف المناطق اللبنانٌةوموزعة 



 

 
محاضرة عن حق المرأة اللبنانٌة بإعطاء 

 MUBS جامعةجنسٌتها ألبنائها فً 

f 

 MUBS الجامعة الحدٌثة لإلدارة والعلوممن بدعوة 
والشبكة الوطنٌة للرعاٌة، حاضرت رئٌسة دائرة العمل 

االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح السٌدة رند 

، "حق المرأة اللبنانٌة بإعطاء جنسٌتها ألبنائها"صقر عن 
 .2018آب  10ٌوم الجمعة 

 

، وحضرها عالٌه  MUBSالمحاضرة فً جامعة قُدمت 

 .نٌوالمختصعدد من الطالب وأهالً المنطقة 



f 

فً مركز غدي فً " 2المرّتل الصغٌر "دورة 
 بٌروت

أنا "ضمن سلسلة الدورات التً ٌقٌمها برنامج 

اختتمت جمعٌة للناشئة، فً مركز غدي " موهوب

التً ، "ٕالمرتل الصغٌر "اإلرشاد واإلصالح دورة 

لألبناء من الُملك تهدف إلى تمكٌن تالوة وتدّبر سورة 
 .سنة ٕٔإلى  ٩عمر 
عمٌق الُملك وتدبُّر خالل الدورة تفسٌر سورة وتم 

ومناقشة ما ٌتوجب على اإلنسان المسلم بعد لمعانٌها 

الوقوف على من حٌث هذا التدّبر من اعتقاد وفعل، 

معانً اآلٌات مع تحسٌن للصوت بالتالوة حسب 
عْت شهادات . المعنى  .حضور على المشاركٌنكما ُوزِّ

استمّرت على مدى " المرتل الصغٌر"ٌذكر أن دورة 

مع  2018آب  ٨ٔحزٌران لغاٌة  ٨ٕمن  أسابٌع  ٨

المدربة مٌسم هزٌم التً أعطت المادة بؤسلوب ممٌز 
 .حبّب طالبنا بالقرآن وتالوته والتدبر فٌه
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الثانٌة فً " فً الناسن وأذ  "حفل ختام دورة 
 عرمون

قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، اختتم 

، مع مدرب األذانالثانٌة لتعلٌم " وأّذن فً الناس"دورة 

، فً 2018آب  5المقامات األستاذ محمد العبد، ٌوم األحد 

عرمون، بحضور مسإول القسم وإمام  –قاعة مركز الحسن 

حفّاظ "مسجد الحسن الشٌخ محمد الحنجول، ومسإول 

 .  الشٌخ الحافظ عبد اللطٌف حاج نجٌب" الوحً
تخلّل الحفل تالوة عطرة للقرآن الكرٌم من الطالب زهٌر 

وفً . المقاماتبكافة األذان العبٌدي، واختبار للمشتركٌن فً 

الخّرٌجٌن، وتقدٌم الضٌافة الختام تم توزٌع الشهادات على 

 .وأخذ الصور التذكارٌة
، 2018شباط  10ٌُذكر أن الدورة افُتتحت ٌوم السبت 

على وتمارٌن  ،الثمانٌةاألذان بالمقامات وتضمّنت تعلٌم 

 .القرآن الكرٌم واإلنشادالمقامات من 
األول لالنضمام الختبار المستوى المشتركون خضع 

 .للمستوى الثانً
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 حفل ختام أكادٌمٌة الفتٌان الصٌفٌة

أقام قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح حفل 

آب  2دورة الفتٌان الصٌفٌة، ٌوم الخمٌس اختتام 
 .الكوال –، فً مركز مرٌم ابنة عمران 2018

استهل الحفل بآٌات من الذكر الحكٌم مع الطالب 

محمد عمر ترجمان، تاله إنشادٌة من طالب 

األكادٌمٌة بإشراف المنشد الواعد محمد سلٌم، 

وعرض فٌلم قصٌر تحّدث عن أجواء األكادٌمٌة 

خالل خمسة أسابٌع بٌن علم ومرح وإتقان مهارات، 

وكانت كلمة الحفل لمسإول قسم الفتٌان الشٌخ نبٌل 

األكادٌمٌة والفرٌق إدارًٌ الخطٌب، شكر فٌها 

التعلٌمً، ووجه رسالة شكر فٌها األهالً على ثقتهم 

باإلدارة، وحثهم على االهتمام أكثر بؤبنائهم 
 .ومتابعتهم بكل تفاصٌل حٌاتهم

واختتم الحفل بتوزٌع الشهادات على الطالب وأخذ 
 .الصور تذكارٌة
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 متطوعً قسم الفتٌانلقاء تكرٌم 

أقام قسم الفتٌان فً  ،"بعطائك نستمر"تحت عنوان 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، لقاًء تكرٌمٌاً لما ٌزٌد 

متطوعاً من مختلف لجان القسم، ٌوم  60عن 

، فً قاعة مركز مرٌم ابنة 2018آب  3الجمعة 
 .الكوال –عمران 

 علًتخلل الحفل وصلة إنشادٌة، وكلمة للشٌخ 

والتقدٌر ألساتذة الشكر بفٌها ه وجّ ت، طرطوسً

  اً خاص اً قدم شكرومتطوعً قسم الفتٌان، كما 

ألعضاء قسم الفتٌان ومسإوله الشٌخ نبٌل 

وحرصهم على العمل جهودهم الخطٌب، على 
 .الدعوي طٌلة الفترة الماضٌة

وتم توزٌع صور تذكارٌة تكرٌماً للمتطوعٌن، 
 .واختتم اللقاء بؤخذ صورة جماعٌة



f 

المخٌم السنوي الصٌفً لملتقى النور 
 للطالبات

ملتقى النور للطالبات فً جمعٌة اإلرشاد أقام 

ٌّمه السنوي الصٌفً فً فٌال صالح  واإلصالح، مخ

البقاع، أٌام الجمعة والسبت واألحد  -الدٌن فخري 

، تحت عنوان 2018آب  5آب حتى  3من 
"Beauty in Islam." 

ٌّقة  محاضرة : ومتنوعةتخلّل البرنامج محاضرات ش

مع الدكتور بسام الطراس،  ومحاضرة " جمال العقل"

" مع الشٌخ صبح البداح، ومحاضرة " جمال النبً"
مع الدكتور عبد هللا هنانو، " Detoxالنفس 

. شعٌبمع الشٌخ محمد " ضوابط الزٌنة"ومحاضرة 

عمل وفقرات تعّبدٌة من قٌام باإلضافة إلى ورشات 

منها سباحة وفقرات ترفٌهٌة لٌل وختمة قرآن، 

 . حماسٌةوألعاب 
 .الختام تم توزٌع هداٌا تذكارٌة على الّطالباتوفً 
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اإلرشاد واإلصالح تنّظم عصرونٌة فً 

 بحمدون لدعم برنامج بٌتك بٌتً

دعماً لبرنامج بٌتك بٌتً، أقامت جمعٌة 

اإلرشاد واإلصالح عصرونٌة فً فٌال 
بحمدون الضٌعة،  –محمد رضا سنجابة 

آب  16وذلك عصر ٌوم الخمٌس 

وتخللها سٌدات  110، حضرها 2018

وقد شكرت . بعض األناشٌد لفرقة النور

مسإولة قسم بٌتك بٌتً السٌدة ندى محٌو 

رواس الحاضرات على حضورهن 

ودعمهن الدائم للبرنامج الذي قام حتى 
 .منازل 210اآلن بتؤهٌل 
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افتتاح النسخة الثالثة لتدرٌب متطوعٌن فً 
 العمل االجتماعً

ضمن برنامج إدارة التطوع فً دائرة العمل 

االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، تم 

افتتاح النسخة الثالثة لتدرٌب متطوعٌن فً 

بدورة عن لت هِ استُ العمل االجتماعً، التً 

مهارات العمل الجماعً مع المدرب المتطوع 

، فً 2018آب  1رامً السلومً ٌوم األربعاء 

 .  الكوال –مركز مرٌم ابنة عمران 
تضمنت الدورة العدٌد من األلعاب التفاعلٌة، 

بهدف التؤكٌد على أهمٌة العمل الجماعً فً 

 .تحقٌق الهدف المطلوب من أي نشاط
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فً بٌروت" أتدبر قرآنً"اختتام برنامج   

 فً والتطوٌر للتدرٌب مهارات مركز اختتم

 أتدبر" برنامج واإلصالح اإلرشاد جمعٌة

 سوبرة، أمٌر الدكتور قدمه الذي "قرآنً

 مرٌم مركز فً والمسائً، الصباحً بدوامٌه

 6 لمدة استمر والذي الكوال، – عمران ابنة

 آب 13 ولغاٌة تموز 9 من امتدت أسابٌع

2018. 
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 ختمة الشٌخ واصف الخطٌب الشهرٌة 

للعلوم اإلنسانٌة والعامة فً جمعٌة  إقرأأقامت دار 

ختمة الشٌخ واصف الخطٌب اإلرشاد واإلصالح 

، فً 2018أب  29األربعاء ٌوم  الشهرٌةرحمه هللا 

 . منزل المرحوم السٌد محمد بكري

ٌهن عت علزِّ وُ قد وسٌدة،  ٓٗرب اٌقالختمة ما حضر 

الحاجة جمال عٌتانً كلمة بعنوان زٌنة ألقت  .ختمتٌن

الحاجة رندة مع الختم دعاء تالها  .وشهواتهاالدنٌا 

األناشٌد مع الحاجة أمال عانوتً وبعض ، عانوتً
 .وذلك
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حفل توزٌع الكفاالت لألٌتام الفلسطٌنٌٌن فً 
 لبنان

استضافت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح حفل توزٌع 

وزعتها رابطة التً الكفاالت لألٌتام الفلسطٌنٌٌن فً لبنان 

العالم اإلسالمً ممثلّة بالدكتور أسامة القحطانً بحضور 

المدٌر اإلقلٌمً لبالد الشام للهٌئة العالمٌة لإلغاثة 

والرعاٌة والتنمٌة السٌد عبد الكرٌم الموسى، ورئٌس 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح جمال محٌو، وأعضاء من 

هٌئتها اإلدارٌة، فً قاعة السلطان محمد الفاتح فً 
 .2018آب  4بٌروت، ٌوم السبت 

تخلّل الحفل كلمات لكل من محٌو الذي رحب بالحضور 

الذي شكر جمعٌة اإلرشاد واإلصالح على والموسى 

استضافتها للحفل وجمعٌة الغوث التً تتابع األٌتام 
 .المكفولٌن

كما تضمن الحفل فقرات عروض مسرحٌة لزهرات 

عْت الكفاالت . فلسطٌن على األٌتام والجوائز لحفظة ثم ُوزِّ
 .القرآن
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 مباركات

جمعٌة اإلرشاد تبارك 

للسٌدة فادٌة أبو واإلصالح 

القرآن الكرٌم حفظاً ختمها لبن 

برواٌة حفص عن عاصم على 

األستاذة دالندا خالد فً دار 

إقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة، 

إجازتها بعد لت انوقد 

أب  9اختبارها ٌوم الخمٌس 

الجمعٌة تبارك ، كما 2018

ختمه منٌر محمد للدكتور 

القرآن الكرٌم بالقراءات 

العشر عن طرٌق الطٌبة، على 

مدٌر قسم القرآن الكرٌم فً 

الحافظ الدكتور  إقرأدار 

الجامع عبد الرحمن ماردٌنً، 

 .2018أب  5األحد ٌوم 
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