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 النشرةافتتاحٌة 

 «األجٌالتتوارثها رسالة ...إبراهٌمدعوة »

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 واإلصالحجمعٌة اإلرشاد رئٌس   

 المهندس جمال محٌو

 بسم هللا الرحمن الرحيم، وبه نستعين
 .تتوارثها األجيال؛ رسالُة رحمٍة وهدايٍة، رسالُة صدٍق وطهارةرسالٌة 

هيير رحميية هللا للب،ييرية، لياِرَجهييا ميين رلمييال الاليير والرلييم والمعصييية علييى نييور ا يمييان والعييدل 

 .واألاالق
ا  هيير الرسييالة التيير وصييلل علييى ءبيير األنبييياه عبييراهيم، عليييه الصييالة والسييالم، اليي   اييان ءّميية  مجاهييد 

ا ألنُعييم هللا واييان ميين الصييالحين  ييا ،يياار  ييا هلل حنيل  ا بيير سييبيل الييدعوة علييى هللا، اييان اانت  ا مّييّحي  صييابر 

 .  المقّربين
نا عبيراهيم تياريٌو وارتبياٌط وجيدانرق عمييق بينحن ِملّيُة . ألّمة محمد، عليه الصالة والسالم، مع ءبينا وجيدن

مين ابيل، لنايون ال،يهداه عليى النياع مين بعيد نبّينيا محميد " المسيلمين"ءبينا عبراهيم، وهو الي   سيّمانا 

 .ااتم األنبياه، عليه الصالة والسالم، ولَنحِمَل الرسالة ونن،َر الهداية وا يمان واألاالق
اسييتجاس سيييدنا عبييراهيم ألميير هللا بربييع اواعييد البيييل مييع سيييدنا عسييماعيل، وءّ َن للنيياع بييالح  ب جابتييه 

وهو ال   اَطيل مناسيا الحي  و،يعاعرى عليى ُاطياى بير التّيحية هلل وبير . الب،رية ءجياًل  بعد ءجيال
د ءو ارتياس  .عبوديته وتوحيدى والتزامه ب مر هللا دون تردُّ

نعم، ءمانُة حمِل الرسالة ومسؤولية توارثها اليوم هر مسؤولية جيلنا، وه ا واجيٌس و،يرع عرييم لمين 

 .ااتار حْمَل الرسالة وسلوا طريق ء،رع الق هللا؛ األنبياه والرسل والدعاة المالصين لدينه
بلنحرص ءن ناوَن من المصيطلين الي ين ااتيارهم هللا لحْميِل رسيالته ون،يِرها وتوارِثهيا، ولييُان سييدنا 

وثباته و،ارى ألنُعم هللا، عسى هللا ءن يجتبَينيا ويهيدَينا عليى وُجهدى بتّحياته ابراهيم عليه السالم اُدوتنا 

 .صراطه المستقيم
 .ال عام وءنتم وحجاج بيل هللا الحرام بإيمان وعابية وءمان وابول
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دعوة ابراهيم، رسالة "تحل ،عار  2019-1440جمعية ا ر،اد وا صالح الايرية ا سالمية حملتها السنوية لموسم األّحى المبارا  اتتملا

، و لا بعد تنلي  بااة من األعمال اان ءبرزها حملة السلطان محمد اللاتح للح  والعمرة، وم،روع األّاحر، ومهرجان "تتوارثها األجيال

 .األّحى السابع بر وسط بيرول
 

 حملة الحج
 2019آس  5ثنين اًلمع ءصداه التلبية، انطلقل حملة السلطان محمد اللاتح للح  والعمرة بإدارة الحاج ءيمن ،هاس ألداه بريّة الح  بجر يوم 

بمرابقة ثلة من الم،ايو األباّل يتقدمهم ،يو اُّراه بيرول ال،يو محمود عااو ، ورعيع الم المحامة ال،رعية ال،يو مروان ، ء،ااص 105مع 

ع اللتوى ال،يو وسيم  متوجهين بداية على المدينة المنّورة حيث ءمّوا يومين ثم على ماة الماّرمة حيث ءّدوا مناسا الح  المزّوق، اصا، وُمدرن
 .  بر ءجواه روحانية
 برنامج األضاحً
حصة من لحوم  10859حيث تّم توزيع متطوعا ،  120، نلّ ل الجمعية برنام  األّاحر بم،اراة "رسالة اير تتوارثها األجيال"وتحل ،عار 

، طرابلع،  عاار، عرمونبيرول، : على المّّحين وعاعالتهم وعلى المستحقين بر ماتلع مرااز الجمعيةالِعجل، والِاراع، والماعز والِنعاج 
اما ت،مل ه ى األّاحر . IHH، و HHاطر الايرية، : واد ،ارا ب لا جهال مانحة، هر. ، الناعمة، الجّية و،حيمعرسالبعلبا، اللااهة، 

 .  لتوزيعها بر بلسطين احرءّ 103، حيث تم تقديم "ءّحيتا لللسطين غير"مساهمة الجمعية مع صندوق الاير التابع لدار اللتوى بم،روع 
 مهرجانات

، برعاية بلدية بيرول وبالتعاون مع سوليدير، بر وسط بيرول "رسالة برح تتوارثها األجيال"اما نّرمل الجمعية مهرجان األّحى السابع بعنوان 
، حيث توابد عليه معال األ،ااص من ّمنهم ّيوع من األيتام ومن  و  العاعالل 2019آس  13على  11مقابل مسجد محمد األمين من  –

 . متطوعا  عملوا يوميا  االية نحل ن،يطة لرسم اللرحة بر العيد على وجوى األطلال 270نحو  بيهالمحتاجة، و،ارا 

واإلصالح لإلرشاد  2019 حملة األضحىاختتام 

 "رسالة تتوارثها األجٌال"تحت شعار 
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األطلال بر المهرجان مع ءهاليهم من العروض المسرحية المتنوعة، على عروض األلعاس النارية، على ءلعاس الارمع وزوايا األ،غال تنقّل 

 من جوا  اللنية واأللعاس الثقابية الرياّية والهدايا وءلعاس النلو على زاوية الم اوًلل، وغيرها من األلعاس واألن،طة التربيهية، التر ءّلل 
 .  البهجة والمرح بر العيد

 

 العٌدتهانً 
، ااطرجروبر صبيحة العيد اام رعيع الجمعية المهندع جمال محيو على رءع وبد يت لع من السادة المهندع وسيم مغربل، والداتور ربيع 

وبر . بزيارة تهنعة لال من الجماعة ا سالمية، جمعية المقاصد، والناعس بؤاد المازومر ماداش، والمهندع را،د ااطرجروالسيد جميل 

وبر مراز ا ر،اد وا صالح بر  ،بيرولبالعيد بر مراز السلطان محمد اللاتح بر المهنعين صباح اليوم نلسه، استقبلل الهيعة ا دارية 
 .   بعلبا، وثانر ءيام العيد بر مراز العالمة حسين الجسر الثقابر بر طرابلع، حيث حّر عدد من ال،اصيال والمحبين

  
 أنشطة أخرى

  الدينيةوّمن ءن،طة الحملة ءيّا اامل الجمعية بتوزيع ثياس العيد على ءطلال األسر المحتاجة، اما نّرمل سلسلة من اللقاهال 

هدية على األطلال ال ين  2000حيث تم توزيع " ،برواة العيد"عن بّل ءيام    الحجة، وءن،طة تعبّدية، با ّابة على ن،اط ومحاّرال 
وا صالة العيد بر بعض مساجد لبنان بهدع عداال اللرحة على الوس األطلال وت،جيعا لهم  .  ءدُّ

  
الاير ع به ا، وت،ار جمعية ا ر،اد وا صالح ال َمن دعمها متطّوعا  ءو متبّرعا ، ءو زارها ءو راسلها مهنعا ، آملين ءن يعيدى هللا على الجمي

 .والبراة، وال عام وءنتم باير

لإلرشاد واإلصالح  2019 حملة األضحىاختتام 

 "رسالة تتوارثها األجٌال"تحت شعار 
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، 2019/1440ّمن م،اريعها الايرية بر ،يهر آس لعيام 

نّرمييييل اطيييياع لنعمييييال ا نسييييانية بيييير جمعييييية ا ر،يييياد 

وا صالح مجموعة من األعمال واألن،طة الايرية لعياعالل 

محتاجة وءيتام ومسّنين بر ماتلع المناطق اللبنانية ولماتلع 
 .الجنسيال

بمن حيث التوزيعال الغ اعيية وّزعيل اطياع عليى العياعالل 

حصييية تموينيييية جابييية وميييواد غ اعيييية  1146ايييالل ال،يييهر 
 .ولحوم ه ا با ّابة للقرطاسية وحصص النرابة

عاعليية  364تسييليم هيي ا با ّييابة علييى التوزيعييال العينّييية تييّم 

تعاونييية  وبونييالمييراوح وتوزيييع  ءلبسيية، وبونييالحرامييال 
 .عاعلة100على 

ءما بالنسبة لنلبسة المستعملة باان لها حّصة مين التوزيعيال 

عاعلية عليى  250بر ه ا ال،يهر بقيد تيّم توزييع الثيياس عليى 

 .العاعالل الللسطينية
اما نّل  المستوصع الجّوال رحالل طبية حيث جال للا،يع 

مييريض وععطيياعهم ا ر،ييادال واألدوييية الالزميية  666عيين 

 ،ءطلييالبإ،ييراع طبيييس صييحة عاميية وءاصيياعر لمعييالجتهم، 
  .،اص عبر م،روع العيادة النقالة 210با ّابة الى 

 اطاعءما بالنسبة للمحاّرال باان لها نصيس من اعمال 

 2019لشهر آب حصاد الخٌر 

بقد تّم عيرض عيدة محاّيرال بعنياوين ماتللية  ،له ا ال،هر

تهّم األهالر واألسير المسيتليدة حييث تيّم عيرض محاّيرتين 
 .مع ال،يو مصطلى حمادة



 

 
حفل تدشٌن مشروع كسوة عٌد األضحى حضور 

 "فرحتكم فرحتنا"هـ  1440
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برعاييية مراييز الملييا سييلمان ل غاثيية 

واألعميييال ا نسيييانية حّيييرل جمعيييية 

ا ر،يياد وا صييالح ممثليية بيي مين سيير 

هيعتها ا دارية الداتور ربيع ااطرجر 

حلييييل تد،ييييين م،ييييروع اسييييوة عيييييد 

" برحتام برحتنيا"هـ  1440األّحى 

اليي   تنّليي ى جمعييية األييياد  البيّيياه، 

بيير مراييز  2019آس  6الثالثيياه يييوم 
H & M  بييييرول،  –بييير الحميييرا

بحّيييور ميييدير مرايييز المليييا سيييلمان 

ءمين عام الهيعة الداتور بهد القناص، و

، العليا ل غاثة اللواه الران محمد اير
 .وعدد من العلماه وال،اصيال
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اسييتقبلل جمعييية ا ر،يياد وا صييالح السيييد عبييد العزيييز 

 27الموبد من السلارة الاويتية، يوم الثالثاه بير  العومر

، بييير مرايييز السيييلطان محميييد اللييياتح، و ليييا 2019آس 

 . لالطالع على ءعمال الجمعية وءن،طتها
ال من رعيع الجمعية المهنيدع  العومراان بر استقبال 

جمييال محيييو، وءمييين سيير الهيعيية ا دارييية الييداتور ربيييع 

والسيد علر جمعة، وجالوا على مرابق المراز  ااطرجر

 .للتعّرع على ءاسامه
ييية اتسييمل الزيييارة  وءبييدى العييومر ععجابييه ب عمييال بالِودن

 .الجمعية ومرازها

استقبال موفد من السفارة الكوٌتٌة فً مركز 
 السلطان محمد الفاتح
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،ييارال جمعييية ا ر،يياد وا صييالح بيير 

بطولييية المسييياجد الثانيييية لايييرة السيييلة مييين 

بلريقير  ممثلة الرياّرتنريم ناد  العباد 

ومسيييجد  بييين عبيييد المطليييس مسيييجد حميييزة

واييد ت هييل بريييق ، محمييد الليياتح السييلطان

 .مسجد حمزة على نصع نهاعر البطولة
واد نال الالعس عبد الهاد  الورع جياعزة 

الالعيييييس المثيييييالر بييييير البطولييييية والتييييير 

 21علييييى  2019آس  13اسييييتمّرل ميييين 

 .منه
 

 ،يارا  لرعياة الليريقين عليى دعمهيماتاما  
و   SOLOTEX و   GENECوهيييييييم 

VERTEXAG. 

مشاركة فرٌق اإلرشاد واإلصالح فً بطولة 

 المساجد الثانٌة لكرة السلة



 

 

التمدٌدات الصحٌة "حفل تكرٌم أهالً طالب دورة 

للتأهٌل والتطوٌر  "تمكٌن"معهد فً " والطاقة الشمسٌة
 المهنً
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« تمايييين»معهيييد طالبيييا  مييين  20،يييارا 

المهنيييير بيييير مراييييز للت هيييييل والتطييييوير 

بيير عاييار،  - براايييلسييلطان العلميياه بيير 

حلييل تاييريم ءاامتييه جمعييية ءنيييرا ألولييياه 

بيييير برنييييام  المنتسييييبين ءمييييور الطييييالس 

، ييييييوم 2019التيييييدريس المهنييييير للعيييييام 

وعيييييييييرض . 2019آس  22الامييييييييييع 

التييير ءنجزوهيييا ايييالل الطيييالس ءعميييالهم 

دورة التمدييييييييدال الصيييييييحية والطااييييييية "

، وتاليل الحليل عيرض الليرص "ال،مسية

 .المتاحة بر سوق العمل

ءّن مرايييز تمايييين بييير والجيييدير بالييي ار، 

منطقيية براايييل ماييتص بالتييدريس المهنيير 

لتماين ال،يباس مين مهنية تايولهم المعّجل 

 .الداول على سوق العمل
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مراز مهيارال للتيدريس والتطيوير ااتتم 

دورة بيييير جمعييييية ا ر،يييياد وا صييييالح 

دبلييييييييوم الت هيييييييييل ال،ييييييييرعر لغييييييييير "

الحادييية ع،ييرة مييع ثليية ميين " الماتّصييين

 .األسات ة والمتاّصصين
على  2019تموز  4استمّرل الدروة من 

، بيير ااعيية مراييز الحسيين 2019آس  5

، وتّّمنل المواد التالية هير عرمونبر 

العقيييييدة ا سييييالمية مييييع ال،يييييو طييييارق 

، وبقه العبادال مع ال،ييو محميد صابتلر

، والسيييرة النبوييية مييع األسييتا  الحنجييول

محميييد ناصييير، ومصيييطلح الحيييديث ميييع 

ال،ييييو ماجيييد سيييعد، وعليييوم القيييرآن ميييع 

 .األستا  محمد حّمور

الحادٌة " دبلوم التأهٌل الشرعً"اختتام دورة 
 فً عرمونعشرة 

، وبر "الملاتيح األساسية للعلوم ال،رعية"حصل الم،اراون على اتاس 
 .الاتام على ،هادة من مراز مهارال للتدريس والتطوير بر الجمعية
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مرايييز غيييد  للنا،يييعة بييير جمعيييية ءايييام 

لللرييق ا ر،اد وا صالح، لقياه  تاريمييا  

آية وحااية مع "لدورة وا دار  التعليمر 

 2019آس  28يييوم اًلربعيياه ، " 3غيد 

بر ااعة ملتقى النور للطالبال بير مرايز 

 .بيرول –السلطان محمد اللاتح 
تالّييييييل اللقييييييياه ن،ييييييياطا  ادميييييييه برييييييييق 

kaikanista  لايليييية تعلييييم تقنيييية تيييزيين

العمل الدعو  داعرة ااس ايا، تالى المة 

النسيياعر ءلقتهييا السيييدة هنيياد  ال،يييو، ثييّم 

اامييييل مييييديرة الييييدورة ا نسيييية سييييميرة 

وبيير الاتييام . الاّريجييالغاليينيير بتاييريم 

تييم توزيييع هييدايا ت اارييية علييى المعلمييال 

 .والمدّربال

آٌة وحكاٌة مع "تكرٌم الفرٌق التعلٌمً لدورة 
  فً بٌروت " غدي



 

 
لطالبات " اغتنمً َصٌَفك معنا"دورة 

   عرمونالدروس األسبوعٌة فً 
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عام، نّرمل جمعيية ا ر،ياد وا صيالح ااّل 

، التييير امتيييّدل "اغتنمييير َصييييَلا معنيييا"دورة 

، بير مرايز 2019االل ،يهر  تميوز وآس 

 .عرمونالحسن بر 
تّيييّمنل اليييدورة مواّييييع ون،ييياطال هييير 

مبادئ التجويد وحلر سورة اصيرة للتطبييق، 

مييع ءسييتا ة مجييازة وحابريية للقييرآن الاييريم، 

وور،يية عمييل مييع آيييال ميين القييران الاييريم 

ونمييا ج وااعييية حييول النرييرة الييى الحييياة بييين 

اللهو والطاعة، ومحاّرة ميع األسيتا ة غيادة 

، وء،ييغال "ءَْغَتييِنُم واتيير بيير عطلتيير"اليييالل 

وتعلييييييم صييييينع ا،يييييلية، يدويييييية، وءلعييييياس 

الحلويييييال، وءلعيييياس رياّييييية وزومبييييا مييييع 

المدّربيييية ميييير منيمنيييية، واتامييييا  رحليييية علييييى 

 .المسبح



 
 

f 

"  مهارات فً التصوٌر الفوتوغرافً"دورة 
 عرمونللمبتدئٌن فً 

لجنيييية الحسيييين ا عالمييييية بيييير اييييّدمل 

وللميييرة وا صيييالح، جمعيييية ا ر،ييياد 

مهييارال بيير التصييوير "الرابعيية، دورة 

 Level 1 & 2" اللوتييييوغرابر

، مع (وما بوق 14للمبتدعين من عمر )

المدّربيية رنيييم العبيييد ، الحيياعزة علييى 

،يييييهادة بييييير التصيييييوير مييييين المعهيييييد 

ا عالمر الانيد ، و ليا ييومر السيبل 

، ،ييملل 2019آس  25و  24واألحييد 

تدريس نرر  وعملر، بر ااعة مرايز 

 .عرمون -الحسن
حصيييل الم،ييياراون بييير اتيييام اليييدورة 

عليييييى ،يييييهادة مييييين مرايييييز مهيييييارال 

 .للتدريس والتطوير بر الجمعية



 

 

f 

ملتقى النور للطالبال بر جمعية ا ر،اد نّرم 

وا صييالح بيير عرمييون، وااييل عييام، ماّيميياّ 

" صييييدااة"لتعزيييييز روح الصييييدااة، بعنييييوان 

ومييا بييوق، ءيييام  عامييا  14للصييبايا ميين عميير 

آس  4، 3، 2الجمعيييييييية، السييييييييبل واًلحييييييييد 

 -، بر بيال ال،يو صالح الدين بار  2019
  .البقاع
المايييّيم محاّيييرال دينيييية واجتماعيييية تالّيييل 

اّدمها ال من ال،يو طيارق صيابتلر، وال،ييو 

محميييد ،يييعيس، واألاّصييياعية النلسيييية السييييدة 
البرنييام  ور،ييال امييا تّييّمن   .عثمييانهاليية 

عمييل وبقييرال تعّبدييية ميين ايييام ليييل واتميية 

ايييرآن، با ّيييابة عليييى بقيييرال تربيهيييية منهيييا 

سباحة وءلعاس حماسية، وبر الاتام تم توزيع 
 .هدايا ت اارية على الّطالبال

المخٌم السنوي الصٌفً لملتقى النور للطالبات 
 عرمونفً 



 

 

f 

اسم اللتييان بير جمعيية ا ر،ياد ءاام 

مايميا  مراز عرميون،  -وا صالح 

بييير األدس "تربيهييييا  تعّبيييديا  بعنيييوان 

الييدروع األسييبوعية، للتيييان  ،"بييالح

و لييا يييومر الاميييع والجمعيية بيير 

، بيييييير بيييييييال 2019آس  23و  22
البقيييياع  –ال،يييييو صييييالح بايييير  

 .بتى ٤٥و،ارا بيه حوالر 
تمييييز مايييّيم هييي ا العيييام بالن،ييياطال 

التثقيليييية والدينيييية مييين محاّيييرال 

وايام لييل، با ّيابة عليى الن،ياطال 

الرياّييية والتربيهييية المتنّوعيية ميين 
، Treasure Huntسيييييييباحة، و

، واييييرة القييييدم، Water Fightو

 .وغيرها

م ملتقى النور الصٌفً للفتٌان فً البقاع  ٌّ  مخ



f 

ءاام ملتقى النور الطالبر بر جمعيية ا ر،ياد وا صيالح ميؤتمرى السينو  بحلية جدييدة 

الي   جميع بيين الثقابية واللاير " العبوديية vsالحريية  –الماييم التثقيلير "تحيل عنيوان 

 .والتربيه بر منطقة جزين بلدة بنواتر
عليى منطقية جيزين حييث  2019آس  31انطلق ،يباس الملتقيى صيباح ييوم السيبل بير 

بدءل بعاليال اليوم األول بلقرة حوارية مع رعيع منسقية اليدعوة بير الجمعيية الداعيية 

الحريية والعبوديية مين وجهية ملهيوم ميع ال،يباس نيااش المهندع وسيم المغربيل، حييث 

وتميام العبوديية بتميام  ،العبودييةتمام الحرية بتمام " وااتتم بقرته بعبارة  ،ا سالمنرر 
 ".الحرية

، حيث ،ارا ال،باس بدور  ارة القدم الي   ءاييم عليى باانل تربيهيةءما اللقرة الثانية 

مرايز ءميان عّيو مالعس البلدة بر جٍو من اللرح والحماع، تالهيا اللقيرة الثالثية ميع 

موّيوع حريية التعبيير  بيهيا طييارة، تنياولجمعيية اليداتور زيياد الللمرءة واألسرة بر 

نار من ععيداد وتحّيير الطيالس  سهرةبوااتتم اليوم األول  .ر العالمقّ ،ِ والتنااض بين 

ءنلسهم بعدما ،ياراوا بير مسيير ليلير تعربيوا مين االليه عليى ءرجياه البليدة واألحيراج 

 .المحيطة
حيث مارسوا رياّة السيباحة " ليالر األنع"بر اليوم الثانر انطلق ال،باس على مسابح 

الصباحية، وعياد جيو التنيابع بيينهم بمسيابقة ثقابيية باريية تناوليل اصية عاعلية وااعيية 
 .ترهر بيها بعال المجتمع الماتللة وتعاطيهم مع الحرية وطرق ممارستها

عل وبر الاتام  عليى الليرق الرابحية وهير عبيارة عين اسياعم ،يراعية، ميع الجيواعز ُوزن
 .ال،ار للداعمين والراعين له ا المايم

المخٌم "الطالب السنوي تحت عنوان مؤتمر 
 "العبودٌة vs الحرٌة –التثقٌفً 



 

 

f 

م ملتقى النور الصٌفً للطالب فً  ٌّ  عرمونمخ

ملتقييييى النييييور الطالبيييير بيييير ءاييييام 
 –وا صييييييالح جمعييييييية ا ر،يييييياد 
مايمييييييا  تربيهيييييييا  مرازعرمييييييون، 

تعّبديا  لطالس اليدروع األسيبوعية، 

طالبييا  ميين  40،ييارا بيييه حييوالر 

ماتلع األعمار، و لا ءييام األحيد، 

عليييى  18واًلثنيييين، والثالثييياه مييين 

 .بر منطقة داريا 2019آس  20
تمّيييز الماييّيم هيي ا العييام بالن،يياطال 

التثقيليييية والدينيييية مييين محاّيييرال 

وايام ليل، با ّابة عليى الن،ياطال 

الرياّيية والتربيهييية المتنّوعية ميين 

، وزيييارة الاييارتين سييباحة، وسييباق 

 .ال،الًلل وغيرها



 

 
"  دلٌلُك ٌا إنسان.. فاتحة القرآن"ورشة عمل 

 فً بٌروت

f 

مراييز غييد  للنا،ييعة بيير جمعييية ءاييام 

ا ر،ييييياد وا صيييييالح بييييير بييييييرول 

، ور،ية "مايانر"وبالتعاون مع مرايز 

ييا دليلُيا .. باتحة القيرآن"عمل بعنوان 

آس  21، يييييييييوم األربعيييييييياه "عنسييييييييان

، بيييير ااعيييية مراييييز السييييلطان 2019

 .محمد اللاتح
ايييّدمل اليييدورة المتاّصصييية التربويييية 

ااتيا برايال بحّيور ثلّية مين النا،يعة 

وءمهاتهم، وتمّيزل بطروحاتها العميقة 

هييييدبل علييييى ترسيييييو ملهييييوم الهوييييية 

والوريليية والهييدع ميين اييالل ءن،ييطة 

 .تربوية متنوعة



 

 
 2019ختمة الشٌخ واصف الخطٌب لشهر آب 

f 

ءاامل دار اارء للعلوم ا سالمية والعامة 

بييير جمعيييية ا ر،ييياد وا صيييالح اتمييية 

ال،ييييييو واصيييييع الاطييييييس رحميييييه هللا 

ال،هرية، بر منزل السيد اّير حطيس، 

، وتّمييييل 2019آس  27يييييوم األربعيييياه 

 ٢٥تييالوة بم،يياراة مييا يقييارس اتمتيير 
 .سيدة
 

السيدة ثناه ااطرجر ايالل الجلسية ءلقل 

المة من وحر سورة العصر والتواصير 

بالحق والصبر، وااتتمل بعدها باليدعاه 
 .مع السيدة رندة عانوتر



 

 
 -فً مسجد الحسن " قانون النموّ "محاضرة 

 عرمون

f 

يييينن "سلسييييلة ّييييمن  السُّ

بيييييير األمييييييم " ا لهييييييية

والجماعيييييال واألبيييييراد 

ايييييّدمل لجنييييية اليييييدعوة 

العامييييييية بييييييير جمعيييييييية 

ا ر،ييييييياد وا صيييييييالح 

اانون "محاّرة بعنوان 

مييع ال،يييو محمييد " النمييوّ 

الحنجييييول، و لييييا يييييوم 

 2019آس  31السييييبل 
 –بيييير مسييييجد الحسيييين 

 .عرمون
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