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 النشرةافتتاحٌة 

 «األجٌالرسالة تتوارثها ...ربٌعا   35»

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
جمعٌة اإلرشاد نائب رئٌس  

 واإلصالح

 المهندس وسٌم مغربل

 أما أجمعٌن، وصحبه آله وعلى المرسلٌن سٌد على والسالم والصالة العالمٌن، ربّ  هلل الحمد

 :بعد
 ومن الكبرى، اإلنسان أسبلة أجوبة ففٌها ؛الحٌاة فً رسالة أهم هً للبشرٌة هللا فرسالة

ر وٌتكاثر؛ ٌتناسل ؛وٌشرب ٌؤكل آخر؛ مخلوق كؤي اإلنسان ٌعٌش دونها ر ٌُعمِّ ٌُدمِّ   ثم ..و

 .مصٌره ومآل حوله؛ من الوجود وسر وجوده؛ غاٌة معرفة دون الموت ٌطوٌه
 إن إذ الناس، بٌن ُهداها وٌنُشر بها وٌؤمن ٌحِملُها بَمن تتمثَّل أن بد ال هللا من الرسالة وهذه

، وتشرٌف   مسإولٌة   الرسالة حْمل  أوحى الذٌن والرسل األنبٌاء هم الرسالة حَملةُ  فكان وتكلٌف 

 لتتوارثها أجلها من وضّحوا الرسالة األنبٌاء أتباع وحَمل برساالته، وجل عز هللا إلٌهم

   .األجٌال
َنا الَِّذٌنَ  اْلِكَتابَ  أَْوَرْثَنا ُثمَّ } ٌْ  َساِبق   َوِمْنُهمْ  ُمْقَتِصد   َوِمْنُهمْ  لَِنْفِسهِ  َظالِم   َفِمْنُهمْ  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَف

َراتِ  ٌْ  [32 :فاطر] {اْلَكِبٌرُ  اْلَفْضلُ  ُهوَ  َذلِكَ  هللاَِ  ِبإِْذنِ  ِباْلَخ
   !! - والنور الهداٌة رسالة – العطرة الرسالة تلك وصلتنا

ًّ  من المحمدٌة األمة توارثتها فقد  بكل ضّحوا الذٌن األبرار وصحابته وسلم علٌه هللا صلى النب

 .العالمٌن فً ونشرها الرسالة على للحفاظ شًء
 ،الرسالة هذه تلقَّف ممن " اإلسالمٌة الخٌرٌة واإلصالح اإلرشاد جمعٌة" فً نكون أن نهفو

 .حملها فً المساهمة وشرف خدمتها فً عاما   35 خالل جهدنا بذلنا قد نكون أن نؤمل
  :فً السامٌة الرسالة هذه لحمل أجٌاال   ُنِعدَ  وأن استطعنا؛ ما بها نتمَثل أن :هللا مع وعهُدنا

 .المجتمع وخدمة اإلنسانً، العمل والتعلٌم، التربٌة هللا، إلى الدعوة
هُ  َعاَهدَ  بَِما أَْوَفى َوَمنْ } ٌْ َ  َعلَ

ٌُْؤتٌِهِ  هللاَّ ا َفَس ا أَْجر   [10:الفتح] {َعِظٌم 
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الذي اتخذته جمعٌة اإلرشاد واإلصالح إلحٌاء ذكرى مرور خمسة ثالثٌن عاما علىى تؤسٌسىها " رسالة تتوارثها األجٌال.. ربٌعا   35"شعار تحت 

حٌث نفّىذت باقىة مىن األعمىال الخٌرٌىة واألنشىطة  2019وأطلقته خالل عشاء خٌري كبٌر فً بٌروت، اختتمت الجمعٌة حملتها الرمضانٌة لسنة 
 .الدعوٌة واالجتماعٌة طٌلة شهر رمضان المبارك

خٌىرات "حصىة طازجىة مىن خىالل سىوق خضىار افتتحتىه الجمعٌىة باسىم  2,726حّصىة مونىة، و 9,606ففً المٌدان الخٌري، وّزعت الجمعٌىة 
طّنىا  لمإسسىات تعنىى  25عابلىة سىورٌة نازحىة وسىلّمت 180أطنان مىن الطحىٌن علىى   9وجبة غذابٌة جاهزة، و 3412، كما وّزعت "رمضان

فردا  من العابالت المستفٌدة والمسىّنٌن واألطفىال،  11,635استفاد منها  اإلفطاراتكما نّظمت الجمعٌة عددا  من .   بالنازحٌن فً الشمال اللبنانً

عجول، ومعاٌنات طبٌة ضىمن رحىالت للمستوصىف  5طالب، وذبابح بلغ عددها  25عابلة، ومساعدات تعلٌمة لـ  12وقّدمت قروضا  إنتاجٌة لـ 

عابلىة مىن النىازحٌن السىورٌٌن 220الجوال فً مركز اإلرشاد الطبً فً عكار، استفاد منها عدد كبٌر من المرضى، ناهٌك عىن توزٌىث ثٌىاب لىـ 
 . والمحتاجٌن اللبنانٌٌن فً مختلف المناطق اللبنانٌة

اة لدعكما برزت األنشطة الدٌنٌة المتنوعة فً الشهر المبارك، حٌث نّظمت الجمعٌة سلسلة من المحاضرات والدروس الٌومٌة التً ألقاها ثلة من ا

 لتىًقبل كل موعد صالة وخالل التراوٌح فً مساجد الجمعٌة فً مختلف المناطق، باإلضافة إلى الختمات القرآنٌة للسٌدات، والمجالس الحدٌثٌىة ا
 . الداخلٌة لألعضاء واألقسام العاملة واإلفطاراتتّم خاللها قراءة وسماع كتب الحدٌث، وتنظٌم قٌام اللٌل فً المساجد وخاصة فً لٌلة القدر، 

 ونشطت فً هذا الشهر المبادرات الشبابٌة التً هدفت إلى رفث روح التنافس على عمل الخٌر بٌن الشباب، كتنظٌم مسابقات خٌرٌة والتطىوع فىً

،  "دبدوبىة"و" عطرهىا ومررهىا"األٌتام طٌلة الشهر، وجمث العٌدٌات وألعاب العٌد لألطفال ضىمن مبىادرتً  إفطاراتأعمال الخٌر والمساعدة فً 
 .وإنتاج محتوى إعالمً هادف للنشر على مواقث التواصل االجتماعً

ٌىة إفطىارا جمعوتؤكٌدا  على قٌمتً األخوة والكرامة اإلنسانٌة وتقدٌرا  للدور المهم والكبٌر الذي ٌإدٌه عّمال التنظٌفات فً مدٌنة بٌروت، نّظمت ال
ٌّا  جامعا  لعّمال شركة   .وعّمال النظافة فً عدد من مرافق الجمعٌة وذلك فً مطعم عروس البحر فً بٌروت Ramcoتكرٌم

اإلرشاد واإلصالح تختتم حملتها الرمضانٌة تحت 
 "رسالة تتوارثها األجٌال.. ربٌعا   35"شعار 
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أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح إفطارها الرمضانً السنوي الخاص 

فىً قاعىة مسىجد األمىٌن وسىط  2019أٌىار  16غروب ٌوم الخمىٌس 

بٌروت، وحضره األعضاء من بٌروت ومختلىف مراكىز الجمعٌىة فىً 

اسىتهل . وعرسال، طرابلس، عكار، بعلبك، الفاكهة عرمون: المناطق

البرنىىىامت بىىىتالوة آي مىىىن الىىىذكر الحكىىىٌم، ثىىىم بكلمىىىة ربىىىٌس الجمعٌىىىة 

إن رمضىان هىو " المهندس جمال محٌىو الىذي رّحىب بالحضىور وقىال

رسىالة . بعىد عىامعامىا  رسالة ربنا لكىل واحىد منىا، هىً رسىالة تتجىدد 

رمضان هً تحقٌق العبودٌة هلل، هً تحقٌُق الروحانٌة والخشوع، هً 

تحقٌُق الكرم واإلنفاق، هً تحقٌُق االنضباط فً النفىوس، هىً تحقٌىق  

وذكىىىر انضىىىباط المسىىلمٌن بانتظىىىامهم كلهىىىم ". لوحىىدة األمىىىة وتالقٌهىىا

بالصٌام واإلفطىار، وصىالة التىراوٌح وصىالة الجماعىة، وتطىّرق إلىى 

االنضباط اإلٌجابً البّناء الذي قامت علٌه جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، 

لىىىٌس نقٌضىىىا  لالنضىىىباط، أو النصىىىٌحة االخىىىتالف فىىىً الىىىرأي  وأن 

لىن ": وقال. واالختالف بالرأي ال ٌقتضً أبدا  الخالف والخصام علٌه

م تستقّر  ٌَ االنضباط اإلٌجابً بقلوبنىا وعاطفتنىا إال عنىدما نعلىم أن هللا ِق

تعالى خالقنا وباربنا هىو الىذي أمرنىا باإلجتمىاع وباالنضىباط وبالعمىل 

: ألىىىم نسىىىمث أمىىىر هللا سىىىبحانه وتعىىىالى لنىىىا. فىىىً سىىىبٌله وعىىىدم التفىىىرق
 ، (تَفَرقوا جمٌعا  والهللا واعتِصموا بحبِل )

واإلصالح الداخلً لإلرشاد اإلفطار السنوي 
 "رسالة تتوارثها األجٌال"

بنٌىىان  فىىً سىىبٌله صىىفا  كىىؤنهم ٌُقىىاِتلون إن هللا ٌحىىب الىىذٌن ): هللا نسىىمث قىىول ألىىم 

وأولىً وأطٌُعىوا الرسىوَل هللا أطٌُعىوا : )، ألم تسمعوا قول هللا تعالى(مرصوص

ق ، ألٌس هو الذي نهانا عن (األمِر ِمنكم واالخىتالف حتىى ال نكىون غثىاء  التفىرق
 َمَث َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشلُوا َوَتْذَهَب ِرٌُحُكْم َواْصِبُروا إَِن هللَاَ : )كغثاء السٌل
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االنضىىباط هىىو سىىّر انتصىىار النبىىً علٌىىه الصىىالة (. الَصىىاِبِرٌنَ 

والسالم وصحابته، هو سّر انتشار دعوة اإلسالم فً العالم، هو 

سر الفتوحات الشاسعة التً قامت على عهىد الخلفىاء الراشىدٌن 

مىن أّمىة محمىد علٌىه الصىالة َخلَفوهم بإحسىان  وكل القادة الذٌن 

بمواقىىف مىىن انضىىباط الصىىحابة عهىىد النبىىً وعّقىىَب ". والسىىالم

علٌىىه الصىىالة والسىىالم، واستشىىهد بنمىىاذج كثٌىىرة وُمِشىىّعة فىىً 

ٌّة لكل األعضاء . االنضباط  ألعضاء فً الجمعٌة وتوّجه بالتح
 .خوانهمالقدوة، الكبار بمواقفهم والمتواضعٌن بٌن إ

ربٌعىىا  وجمعٌىىة اإلرشىىاد واإلصىىالح  35مضىىى : " وخىىتم قىىابال  

الخٌرٌىىة اإلسىىالمٌة رسىىالة تتوارثهىىا األجٌىىال بفضىىل تضىىحٌات 

نحن جمٌعا  عىازمون ومصىّرون، بىإذن هللا وبعونىه،  . أعضابها

للعمل جمٌعا  ٌدا  بٌد لنإسس الستمرار جمعٌتنا ورسالتها أجٌاال  

بعىىد أجٌىىال وأجٌىىال إلىىى مىىا شىىاء هللا، لنشىىر دعىىوة هللا وتربٌىىة 

الناشبة والشباب وعمل الخٌر لنصل بإذن هللا إلى مجتمث مإمن 
 ."محب للخٌر ساع فً نشره

وفً لفتة طٌبىة، قىّدمت سىٌدات مىن مركىز الجمعٌىة فىً منطقىة 

الفاكهة هدٌة من إعدادهن إلى ربٌس الجمعٌة عبارة عن شعار 
 .الجمعٌة

اإلفطار السنوي الداخلً لإلرشاد واإلصالح 
 "رسالة تتوارثها األجٌال"

لتوضىىٌب الطعىىام   Save the Graceوحفاظىىا  علىىى النعمىىة، تىىم التنسىىٌق مىىث فرٌىىق 

 .عابلة محتاجة 80الفابض الذي تم توزٌعه على 



 

 
 الفطر المباركالتهانً فً عٌد 
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اسىىىىتقبل وفىىىىد مىىىىن الهٌبىىىىة اإلدارٌىىىىة فىىىىً جمعٌىىىىة اإلرشىىىىاد 

واإلصالح مإلف من ربىٌس الجمعٌىة المهنىدس جمىال محٌىو 

وكىىل مىىن السىىادة المهنىىدس وسىىٌم مغربىىل، والىىدكتور ربٌىىث 

قىىىاطرجً، والمهنىىىدس عبىىىد القىىىادر طٌىىىارة، والسىىىٌد جمٌىىىل 

وذلىك صىباح قاطرجً المهّنبٌن بحلول عٌد الفطىر المبىارك، 

، فىً مركىز السىلطان محمىد 2019حزٌىران  4ٌوم الثالثىاء 

الفىىىاتح فىىىً بٌىىىروت، حٌىىىث حضىىىر عىىىدد مىىىن الشخصىىىٌات 
 .والُمحّبٌن

وفً الٌوم الثانً للعٌد استقبل أعضىاء الجمعٌىة المهّنبىٌن فىً 

ومركىىز العالمىىة حسىىٌن  برقاٌىىلمركىىز سىىلطان العلمىىاء فىىً 
 .الجسر الثقافً فً طرابلس

أعضاء من الهٌبة اإلدارٌة بزٌارات تهنبة فً مراكز كما قام 

الجمعٌىىىىة فىىىىً المنىىىىاطق هىىىىً الفاكهىىىىة، وبعلبىىىىك، وشىىىىحٌم، 
 .وعرمون
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 .هـ1440./م2019حصاد الخٌر لشهر رمضان 
 قطاف لألعمال اإلنسانٌة 
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تحت شعار رسالة تتوارثها األجٌال، وألّن رسالة قطاف لألعمال اإلنسىانٌة هىً 

نفّىىذت قطىىاف لألعمىىال اإلنسىىانٌة فىىً جمعٌىىة اإلرشىىاد واإلصىىالح رسىىالة خٌىىر، 

اللبنانٌىة، مختلف األراضىً فً من المشارٌث خالل شهر رمضان المبارك عددا  

حصىة طازجىة مىن خىالل سىوق  2,726حّصىة مونىة، و 9,606حٌث وّزعىت 

وجبىىة  3412، كمىىا وّزعىىت "خٌىىرات رمضىىان"خضىىار افتتحتىىه الجمعٌىىة باسىىم 

عابلة سىورٌة نازحىة وسىلّمت 180أطنان من الطحٌن على   9غذابٌة جاهزة، و

مىن عىددا  كمىا نّظمىت . بالنىازحٌن فىً الشىمال اللبنىانًُتعنى طّنا  لمإسسات  25

فىىىردا  مىىىن العىىىابالت المسىىىتفٌدة والمسىىىّنٌن  11,635اإلفطىىىارات اسىىىتفاد منهىىىا 

 25لىىـ تعلٌمٌىىة عابلىىة، ومسىىاعدات  12واألطفىىال، وقىىّدمت قروضىىا  إنتاجٌىىة لىىـ 

عجول، ومعاٌنات طبٌة ضمن رحالت للمستوصىف  5وذبابح بلغ عددها طالبا، 

الجىىىوال فىىىً مركىىىز اإلرشىىىاد الطبىىىً فىىىً عكىىىار، اسىىىتفاد منهىىىا عىىىدد كبٌىىىر مىىىن 

مىىن النىىازحٌن السىىورٌٌن عابلىىة  220المرضىىى، ناهٌىىك عىىن توزٌىىث ثٌىىاب لىىـ 

 .اللبنانٌةوالمحتاجٌن اللبنانٌٌن فً مختلف المناطق 



 

 
 .هـ1440./م2019حصاد الخٌر لشهر رمضان 
 عرمون -لجنة جود االجتماعٌة 
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وككىل عىام، " رسالة تتوارثهىا األجٌىال"تحت شعار 

نفّىىذت لجنىىة جىىود االجتماعٌىىة فىىً جمعٌىىة اإلرشىىاد 

شىىىىىىهر رمضىىىىىىان المبىىىىىىارك خىىىىىىالل واإلصىىىىىىالح 

عددا  من المشارٌث الرمضانٌة  .هـ1440./م2019

 . للمحتاجٌن والمستفٌدٌن المسجلٌن لدٌها
حصصىىىا  فضىىىمن مشىىىروع إفطىىىار صىىىابم، وّزعىىىت 

، مىىىن خضىىىار، ولحىىىوم، (جافىىىة وطازجىىىة)غذابٌىىىة 

 449ومونىىىة، وخبىىىز، وحلوٌىىىات وغٌرهىىىا، علىىىى 

 .عابلة محتاجة
علىى مالبىس وضمن مشروع كسىوة العٌىد، وّزعىت 

مىن مسىتفٌدي ( شخص 6000حوالً )عابلة  140
 .اللجنة

كما كان للمسنٌن والمرضى حصة من أعمىال لجنىة 

 56جىىىود حٌىىىث وّزعىىىت األدوٌىىىة الشىىىهرٌة علىىىى 

 .مرٌضا  
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وّزع فرٌىق بلسىم التطىوعً فىً جمعٌىة " وٌطعمون الطعىام"ضمن برنامت 

 .هىىـ1440./م2019اإلرشىىاد واإلصىىالح خىىالل شىىهر رمضىىان المبىىارك 

عابلىىة وكانىىت عبىىارة عىىن تمىىر،  138مىىث السىىحور علىىى وجبىىة اإلفطىىار 

وعصٌر، وشوربة، وفتوش، ومعجنات، وكبىة أقىراص، ومقىبالت، وطبىق 

، وشىىىاي، وزعتىىىر، وحىىىالوة، وأجبىىىان، ومربىىىى، وبىىىٌضربٌسىىىً، ولىىىبن، 

وحلىىو رمضىىانً، وفواكىىه، كمىىا تىىم توزٌىىث وجبىىات جىىاهزة وكعىىك، ، وخبىىز

مسىنا  ومسىنة  92فً شىهر رمضىان علىى ٌوما   15لكبار السن على مدى 

حصىىىة مونىىىة غذابٌىىىة لغٌىىىر المسىىىتفٌدٌن مىىىن  112، و(وجبىىىة 1380أي )

 .  مرتٌن خالل الشهراإلفطارات 

 371على العابالت المستفٌدة وعٌدٌة علىى تم توزٌث المعمول وقبٌل العٌد 

 .ألف لٌرة للفرد الواحد 50شخصا  بمعدل 

 .هـ1440./م2019حصاد الخٌر لشهر رمضان 
 بٌروت -قسم بلسم 



f 

ة األخىىىوّ مىىىن االحتىىىرام والتقىىىدٌر، وتؤكٌىىىدا  علىىىى قٌمتىىىً بكثٌىىىر 

والكرامىىة اإلنسىىانٌة كّرمىىت دابىىرة العمىىل االجتمىىاعً فىىً جمعٌىىة 

عّمىىال  2019أٌىىار  29اإلرشىىاد واإلصىىالح ٌىىوم األربعىىاء فىىً 

النظافة فً مدٌنة بٌروت، حٌث دعتهم إلى حفل إفطار جامث فىً 

بتموٌىل مىن ذ فِّىنُ والىذي مطعم عروس البحر فً منطقىة المنىارة، 

، "رامكىىىو"عىىىامال  مىىىن شىىىركة  130متبىىىرعٌن كىىىرام وحضىىىره 

ومدٌر عىام مشىروع جمىث النفاٌىات فىً الشىركة األسىتاذ ولٌىد بىو 

سعد، ومدٌر عملٌات بٌروت األستاذ خالد سلمان، ومدٌر شىإون 

العمىىال األسىىتاذ عمىىر فرنسىىٌس، باإلضىىافة إلىىى عىىدد مىىن عمىىال 

جمعٌىىىة النظافىىىة فىىىً المدرسىىىة اللبنانٌىىىة العالمٌىىىة، ومسىىىتخدمً 
 .عمرانمرٌم ابنة مركز فً  واإلصالحاإلرشاد 

بعد اإلفطار ألقى األستاذ ولٌد بو سعد كلمىة الشىركة، مثنٌىا  علىى 

هذه اللفتىة الطٌبىة مىن جمعٌىة اإلرشىاد واإلصىالح ونىاقال  امتنىان 

وشىىكر شىىركة رامكىىو للجمعٌىىة، مإكىىدا  علىىى أهمٌىىة هىىذه الخطىىوة 

لجهىىة التضىىامن المجتمعىىً وهىىً تىىؤتً كترجمىىة عملٌىىة لمعىىانً 

ألقىىى عضىىو دابىىرة  ثىىم .الفضىىٌلاإلرشىىاد واإلصىىالح فىىً الشىىهر 

العمل االجتماعً فىً جمعٌىة اإلرشىاد واإلصىالح األسىتاذ سىامح 
 ، ةواألخوّ طرابٌشً كلمة الجمعٌة أّكد فٌها على معانً الوحدة 

عّمال النظافة فً إفطار م كر  تُ اإلرشاد واإلصالح 
 رمضانً

ٌلعبه عامىل النظافىة فىً شىوارعنا لجهىة حماٌتهىا الذي  الدورمثنٌا  على  

من األوساخ واألمراض، وأن مبىادرة الجمعٌىة مىا هىً إال عربىون شىكر 
 .وتقدٌر للدور المهم والكبٌر الذي ٌإدٌه عمال التنظٌفات



f 

ضىىمن أنشىىطتها لشىىهر رمضىىان المبىىارك، نفّىىذت 

جمعٌىىة اإلرشىىاد واإلصىىالح، وبالتعىىاون وبتموٌىىل 

مىىن مإسسىىة أسىىامة شىىقٌر الخٌرٌىىة، سلسىىلة مىىن 

 .شخص 1000استفاد منها  اإلفطارات
 152بمشىىىاركة  -نّظىىىم ملتقىىىى النىىىور للطالبىىىات 

بحٌىىث أقىىام إفطىىارٌن  اإلفطىىاراتهىىذه  -متطوعىىة 

شخصىىىىا ، وإفطىىىىارا   235  للمسىىىىنٌن حضىىىىرهما

شخصىىىىا  وتخللىىىىه فقىىىىرة  280للعىىىىابالت حضىىىىره 

أناشٌد مث فرقة سىراج الىدٌن لألناشىٌد اإلسىالمٌة، 

شخصىىىا ، وثالثىىىة  90وإفطىىىار للطىىىالب حضىىىره 

طفىىال  تضىىمنت  395لألٌتىىام حضىىرها  إفطىىارات

أنشطة ترفٌهٌة ورسم على الوجوه، وعىرض فىٌلم 

كمىىا تىىم توزٌىىث هىىداٌا تذكارٌىىة . خىىاص بالصىىغار

 .على الجمٌث

اإلرشاد واإلصالح بالتعاون مع  إفطارات
 مؤسسة شقٌر الخٌرٌة



 

 
المجالس الحدٌثٌة لدار اقرأ طٌلة شهر رمضان 

 .هـ1440./م2019المبارك 

f 

أقامت دار اقرأ للعلوم اإلسىالمٌة والعامىة فىً جمعٌىة اإلرشىاد 

واإلصىىىالح خىىىالل شىىىهر رمضىىىان المبىىىارك مجىىىالس حدٌثٌىىىة 

" المعجىىم الصىىغٌر"متعىىّددة هىىً مجلىىس قىىراءة وسىىماع كتىىاب 

لإلمام الطبرانً على الشٌخ الدكتور المحىدث بسىام عبىدالكرٌم 

األربعىىون فىىً تصىىحٌح المعاملىىة "الحمىىزاوي، وقىىراءة كتىىاب 

لإلمام القشٌري على الشٌخ المحدث الدكتور بسام الحمىزاوي، 

لمفتىىً " الصىىالة الفىىاخرة باألحادٌىىث المتىىواترة"وقىىراءة كتىىاب 

، الفلٌطىًالشام السٌد حامىد العمىادي علىى الشىٌخ أحمىد ٌىونس 

لإلمىىام العىىز بىىن عبىىد السىىالم " مقاصىىد الصىىوم"وقىىراءة كتىىاب 

 .الفلٌطًعلى الشٌخ أحمد ٌونس 
كما نّظمت الدار ختمة قرآنٌىة تىالوة  للنسىاء بإشىراف الحافظىة 

، كل ٌوم ثالثاء وأربعىاء وخمىٌس عانوتًالجامعة السٌدة رندة 

 .طٌلة شهر رمضان المبارك



 

 
إحٌاء لٌلة السابع والعشرٌن من رمضان فً 

 مساجد الجمعٌة

f 

رمضىان  27لٌلىة  المصلٌن توافىدوا إلىى مسىاجدنامبات 

فكانىىىىىىت عىىىىىىامرة بالمصىىىىىىلٌن ، .هىىىىىىـ1440./م2019

والمتطىىوعٌن الىىذٌن كىىانوا ٌحّضىىرون وٌنّظمىىون خىىالل 

سىىىاعات النهىىىار لهىىىذه اللٌلىىىة العظٌمىىىة مىىىن لٌىىىالً شىىىهر 

 .رمضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان المبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارك
 حمىزة سىٌدنا ومسىجدمن مسجد السىلطان محمىد الفىاتح، 

فىىىً بٌىىىروت، ومسىىىجد الحسىىىن فىىىً  بىىىن عبىىىد المطلىىىب

عرمىون، قلىوب مجتمعىة علىىى هىدف واحىد هىو مرضىىاة 

 .هللا سبحانه وتعالى

 

لكىىىل  وشىىىكرا  هللا مىىىن الجمٌىىىث صىىىالح األعمىىىال، تقبىىىل 

نظمىىوا وعملىىوا فىىً هىىذه اللٌلىىة علىىى عىىة ع ومتطوِّ متطىىوِّ 

 .طلبا  لرضى هللا تعالى المصلٌنخدمة 



 

 

f 

   عرمونإفطار ملتقى النور الطالبً فً  

ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشىاد أقام  

واإلصىىىىالح فىىىىً عرمىىىىون إفطىىىىاره السىىىىنوي 

 10ٌىوم السىبت غىروب  طالبىا ، 80وحضره 
 –فىىىىً قاعىىىىة مركىىىىز الحسىىىىن  2019أٌىىىىار 
 .عرمون

تخلّىل اللقىىاء كلمىة إلمىىام مسىجد الحسىىن الشىىٌخ 

، وكلمىىىة لمسىىىإول الملتقىىىى الحنجىىىولمحمىىىد 
 .األستاذ محمد ناصر

وفىىً الختىىام تّمىىت عملٌىىة التسىىلٌم والتسىىلّم بىىٌن 

والمسإول الجدٌد لملتقى النىور األستاذ ناصر 

هشىىىام ٌاسىىىٌن الىىىذي تمّنىىىى التوفٌىىىق األسىىىتاذ 

فً مسىإولٌته الجدٌىدة، وأن ٌعٌنىه والنجاح له 

هللا علىىى هىىىذا التكلٌىىف والحفىىىاظ علىىى وحىىىدة 
 .وأهداف الملتقى



f 

قسىىم الىىدروس األسىىبوعٌة للفتٌىىات فىىً أقىىام 

للناشىىىبة عرمىىىون، إفطىىىارا   -مركىىىز غىىىدي 

فىىً  2019أٌىىار  17ٌىىوم الجمعىىة غىىروب 

عرمىون، تخلّلىه صىنث  -قاعة مركز الحسن 
مىث  Recyclingفوانٌس مضٌبة بطرٌقة ال 

تزٌٌنهىىىىا، حٌىىىىث أمضىىىىت الفتٌىىىىات أجمىىىىل 

 .من المرح واألخّوة فً هللافً جو األوقات 
  

كىىل الشىىكر للمعلمىىات ولألمهىىات، ولكىىل مىىن 
 .شارك فً إنجاح هذا النشاط

إفطار الدروس األسبوعٌة فً مركز غدي فً 
   عرمون



f 

أقام قسم الفتٌان فىً جمعٌىة اإلرشىاد واإلصىالح 

إفطاره السنوي الرمضانً العام غروب الجمعة 

فىىىً قاعىىىة مركىىىز مىىىرٌم ابنىىىة  2019أٌىىىار  17

 100أكثىىىىر مىىىىن  حضىىىىرهبٌىىىىروت،  -عمىىىىران 

مىىىىىن طىىىىىالب الىىىىىدروس األسىىىىىبوعٌة شىىىىىخص 
 .القسىىم ًوإدارٌىىولجىىان أعضىىاء ى لىىإباإلضىىافة 

تخلّىىل اللقىىاء كلمىىة لألسىىتاذ عبىىد الىىرحمن شىىهاب 

حىىىّث فٌهىىىا الطىىىالب علىىىى اغتنىىىام هىىىذه األٌىىىام 

مىىىن هللا عىىىز ب والتقىىىرّ المباركىىىة بعمىىىل الخٌىىىر 

وجىىل، متمنٌىىا  لهىىم أٌضىىا النجىىاح والتوفٌىىق فىىً 
 .النهابٌة االمتحانات المدرسٌة

واختىىىتم اللقىىىاء بؤخىىىذ صىىىورة جماعٌىىىة وتنىىىاول 

 .الحلوى

إفطار قسم الفتٌان السنوي لرمضان 
 .هـ1440./م2019



 

 

f 

ومعلمات وطالب مركز معلمً  إفطار
 بعلبكالقرآن الكرٌم فً 

 فىىىً بعلبىىىك جمعٌىىىة اإلرشىىىاد واإلصىىىالح مركىىىز أقىىىام

إفطارا  لمعلمً ومعلمات وطالب مركز القرآن الكىرٌم 

أٌىىار  27فىىً مطعىىم هٌاكىىل بعلبىىك، وذلىىك ٌىىوم االثنىىٌن 

، بحضىىىور ربىىىٌس الجمعٌىىىة المهنىىىدس جمىىىال 2019

محٌىىىو ونابىىىب منسىىىقٌة المنىىىاطق السىىىٌد صىىىالح الىىىدٌن 

الصاٌغ، وأعضاء لجنة بعلبك ومسإولة العمل النسابً 
 .  السٌدة عبٌر وهبه
لمحٌىو تالهىىا كلمىة للصىاٌغ تىال فٌهىىا تخلىل اللقىاء كلمىة 

بٌىىىان الجمعٌىىىة المعتمىىىد فىىىً متبنٌىىىات الجمعٌىىىة العامىىىة 

د والبعٌىىد وفكرهىىا الوسىىطً المعتىىدل البعٌىىد عىىن التشىىدّ 

 نت، وأشىىىىاد بالحاضىىىىرٌبىىىىذات المسىىىىافة عىىىىن التفلّىىىى

عمال الدعوٌة وجهودهم وحّثهم على المزٌد إلنجاح األ

واختىىتم بؤنشىىودة لطىىالب مركىىز القىىران  .فىىً المنطقىىة
 .  الكرٌم



 

 
أنشطة ملتقى النور الطالبً فً بٌروت خالل 

 .هـ1440./م2019شهر رمضان 

f 

أقام ملتقى النىور الطالبىً فىً جمعٌىة اإلرشىاد واإلصىالح باقىة 

مىىىن األعمىىىال الدعوٌىىىة الشىىىبابٌة لطالبىىىه طٌلىىىة شىىىهر رمضىىىان 

وهىىً ، "بشىىٌرا  ونىىذٌرا  "المبىىارك لهىىذا العىىام، حٌىىث نّظىىم سلسىىلة 

فىىً عىىدة سلسىىلة مىىن المحاضىىرات تناولىىت الىىدعوة عبىىارة عىىن 

حقبىىات مىىث ثلّىىة مىىن الىىدعاة، هىىم الشىىٌخ مصىىطفى حمىىادة الىىذي 

تحىىّدث عىىن دعىىوة النبىىً إبىىراهٌم علٌىىه السىىالم، والسىىٌد خالىىد 

وبنىىً اسىىرابٌل، موسىىى علٌىىه السىىالم طقىىوش عىىن دعىىوة سىىٌدنا 

مىث عٌسىى علٌىه السىالم دعىوة سىٌدنا عىن والشىٌخ أمٌىر سىوبرة 
 .النصارى، والداعٌة وسٌم المغربل عن الطابفة المنصورة

كمىىا نّظىىم الملتقىىى كلمىىات شىىبابٌة طٌلىىة أٌىىام الشىىهر بىىٌن صىىالة 

المصىّورة " ثوانً مث قرآنً"دقابق، وحلقات  5التراوٌح مّدتها 

عىن عالقىة اإلنسىان فٌهىا تحىّدث التىً مث الدكتور أمٌىر سىوبرة 

وُعرضت كل ٌوم جمعىة بعىد التدّبر والتفكر، بالقرآن من ناحٌة 
 .الخاصة بالجمعٌة facebookصالة العصر على صفحة ال

شىىابا ، ٌىىوم  100حضىىره نّظىىم الملتقىىى إفطىىارا  لطالبىىه وأخٌىىرا ، 

، فً قاعة مركز السلطان محمد الفىاتح 2019أٌار  24الجمعة 
 .بٌروت –



f 

ملتقى النور الطالبً فىً جمعٌىة اإلرشىاد أقام 

واإلصىىىىالح فىىىىً طىىىىرابلس إفطىىىىاره السىىىىنوي 

بعنىىىىىىىىوان  .هىىىىىىىىـ1440./م2019لرمضىىىىىىىىان 

غىىروب ٌىىوم الخمىىٌس " فىىً أمىىريوأشىىِركه "

 I، فىىىً سىىىناك وعصىىىٌر 2019أٌىىىار  30

Fruitti طالبا  بمشاركة عضىو  50، وحضره

المجلىىىىىس البلىىىىىدي المهنىىىىىدس خالىىىىىد الىىىىىولً، 

ومسىىىىىإول مركىىىىىز الجمعٌىىىىىة فىىىىىً طىىىىىرابلس 

المهنىىدس محمىىد الحمىىوي، وفرٌىىق وأعضىىاء 

 .الملتقى

للطالب فً " فً أمريوأشِركه "إفطار 

 طرابلس



f 

 بلىىىدة فىىىًأقامىىىت جمعٌىىىة اإلرشىىىاد واإلصىىىالح 

الفاكهىة إفطىار الىىدروس األسىبوعٌة، وذلىك ٌىىوم 

 160بحضىىور حىىوالً  2019أٌىىار  26األحىىد 

اللقىاء اسىتهل  .Boody Cafeشخصا  فً قهىوة 

الكىىرٌم للشىٌخ منٌىر أبىىو القىرآن بىتالوة يي مىن 

الفاكهة  مركز فًربٌسة اللجنة ترحٌب و ،شقٌر

منسىىقٌة المنىىاطق  نابىىب  كلمىىة تالهىىا ،بالضىىٌوف

الهٌبىىة  كلمىىةثىىم  ،الصىىاٌغصىىالح الىىدٌن لسىىٌد ا

 .طٌىىىارةعبىىىد القىىىادر  المهنىىىدس اإلدارٌىىىة ألقاهىىىا

عىىن نشىىاطات  ُمصىىَور بعىىرضواختىىتم النشىىاط 

لفىة والمحبىة بىٌن وقىد سىاد جىو مىن األ .الجمعٌة

الجمٌىىىث وتحقٌىىىق هىىىدف اإلفطىىىار وهىىىو صىىىلة 

 .االرحام وتعزٌز التواصل بٌن الجمٌث

فً الفاكهة  األسبوعٌةالدروس إفطار   



 

 

f 

ملتقى النور للطالبات فىً جمعٌىة أقام 

مركىىىىىىىىز  –اإلرشىىىىىىىىاد واإلصىىىىىىىىالح 

، إفطىىىاره السىىىنوي بحضىىىور عرمىىىون

 25طالبىىة، غىىروب ٌىىوم السىىبت  45

فىىً منىىزل الحىىاج خلٌىىل  2019أٌىىار 

تخلّىل . “الشىملنلىم "قصقص، بعنوان 

اللقىىاء كلمىىة للشىىٌخ طىىارق صىىافتلً، 

وصىىىالة المغىىىرب ودعىىىاء، ثىىىم تنىىىاول 

طعام اإلفطار، وفً الختىام تىم توزٌىث 

 .هداٌا تذكارٌة
ٌذكر أنىه تىم توضىٌب الطعىام المتبقّىً 

 Save theوإرسىىاله إلىىى جمعٌىىة  
Grace. 

 عرمونملتقى النور للطالبات فً إفطار 



f 

ملتقىىىى النىىىور الطالبىىىً فىىىً جمعٌىىىة قىىىام أ

، مركىىىز عرمىىىون –اإلرشىىىاد واإلصىىىالح 

 فتى، 55إفطاره السنوي للفتٌان شارك فٌه 

فىً  2019أٌىار  23غروب ٌىوم الخمىٌس 

 .عرمون –قاعة مركز الحسن 

تخلّل اللقاء قراءة سورة لقمان مث اإلضىاءة 

على بعض المعانً فٌها، ثم صالة المغرب 

 .ودعاء

 عرمونإفطار ملتقى النور للفتٌان فً 



f 

مركىىىز غىىىدي للناشىىىبة فىىىً جمعٌىىىة أقىىىام  

عرمىىىىون مركىىىىز  -اإلرشىىىىاد واإلصىىىىالح 

ىىىىومً فىىىىً "إفطىىىىاره السىىىىنوي بعنىىىىوان  ٌَ
 13إلىىى  7لىىألوالد مىىن عمىىر " رمضىىان

 2019أٌىار  19األحد غروب ٌوم سنة، 

عرمىىىىون،  -فىىىىً قاعىىىىة مركىىىىز الحسىىىىن 
 .فتى وفتاة 50وحضره حوالً 

تخلّل اللقاء ألعابا  ترفٌهٌىة هادفىة مختلفىة، 

م ومسىىىرح دمىىىى لّخىىىىص كىىىل  ٌَ التىىىىً الِقىىى

اكتسىىبوها مىىن األلعىىاب مىىن خىىالل مقابلىىة 

، ثم صالة المغىرب "جوجو"مث شخصٌة 

ودعىىاء، ثىىم تنىىاول طعىىام اإلفطىىار، وفىىً 
 .الختام تم توزٌث هداٌا رمزٌة

لطالب غدي فً " ٌَومً فً رمضان"إفطار  

   عرمون



 

 
اإلفطار السنوي لطالب الدروس األسبوعٌة فً 

 بٌروت

f 

أقىىام ملتقىىى النىىور الطالبىىً فىىً جمعٌىىة اإلرشىىاد واإلصىىالح إفطىىاره 

أٌىىار  ٕٗالسىىنوي لطىىالب الىىدروس األسىىبوعٌة غىىروب ٌىىوم الجمعىىة 

بٌروت، وحضره ما  –فً قاعة مسجد السلطان محمد الفاتح  ٩ٕٔٓ

 . طالبا   ٩ٌ٘قارب 
اللقىىاء بىىتالوة عطىىرة مىىن القىىرآن الكىىرٌم مىىن األسىىتاذ محمىىد افتىىتح  

 طقىوشغزاوي، تاله كلمتٌن األولىى لمسىإول الملتقىى األسىتاذ خالىد 

الىىذي حىىّث الشىىباب علىىى اغتنىىام مىىا تبقىىى مىىن رمضىىان وخاصىىة فىىً 

اللٌىالً العشىىر األخٌىرة، كمىىا أعلىىن عىن إطىىالق برنىامت ختمىىة تىىالوة 

 .  القرآن الكرٌم على الشٌخ الحافظ مصطفى طبارة الخاصة بالطالب
أما الكلمة الثانٌة فكانت لمدٌر دابرة الدعوة فً الجمعٌىة الشىٌخ علىً 

الىىذي أّكىىد فىىً كلمتىىه علىىى أهمٌىىة اللقىىاءات األسىىبوعٌة  طرطوسىىً
 .والعمل الجماعً

اختصىىر بعضىىا  مىىن أعمىىال الملتقىىى خىىالل عىىرض فىىٌلم تخلىىل اللقىىاء 

 .السنة الماضٌة



f 

مركىىىز  -اإلرشىىىاد واإلصىىىالح نّظمىىىت جمعٌىىىة 

رمضىىىان شىىىهر "عرمىىىون محاضىىىرة بعنىىىوان 

، مث الشىٌخ مصىطفى حمىادة، الحىابز "االرتقاء

على ماجستٌر فً الفقه المقارن وأصىول الفقىه 

مىىن كلٌىىة الشىىرٌعة فىىً دار الفتىىوى، ولٌسىىانس 

حقىىىوق مىىىن الجامعىىىة العربٌىىىة، وخطٌىىىب فىىىً 

أٌىىار  25مسىىاجد بٌىىروت، وذلىىك ٌىىوم السىىبت 

 .عرمون –فً مسجد الحسن  2019

 عرمونفً " رمضان شهر االرتقاء"محاضرة 



 

 

f 

قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشىاد نّظم  

عرمىىىون، محاضىىىرة مركىىىز  -واإلصىىىالح 

، مىىىىث الىىىىربٌس "عالقتىىىىً مىىىىث هللا"بعنىىىىوان 

السىىابق لهٌبىىة علمىىاء المسىىلمٌن فىىً لبنىىان، 

والمىىىدّرس الجىىىامعً، والمنّسىىىق العىىىام للغىىىة 

العربٌة فً مىدارس اإلٌمىان الشىٌخ الىدكتور 

أٌار  17أبو بكر الذهبً، وذلك ٌوم الجمعة 

 .عرمون –فً مسجد الحسن  2019

 عرمونفً " عالقتً مع هللا"محاضرة  



 

 
لقاءات تعبّدٌة للسٌدات فً بٌروت خالل شهر 

 .هـ1440./م2019رمضان 

f 

ٌن ءلقىىاأقىىام قسىىم الىىدروس العامىىة النسىىابٌة فىىً جمعٌىىة اإلرشىىاد واإلصىىالح 

ٌٌّن  : بٌروت -فً قاعة مركز السلطان محمد الفاتح تعبد

سىٌدة، تخللىه  ٓٓٔوحضره أكثىر مىن ، 2019أٌار  15ٌوم األربعاء  األول

، عىانوتًقراءة خمس ختمات قرآنٌة، تالهىا دعىاء ومناجىاة مىث السىٌدة رنىدة 

تحىدثت  قىاطرجًدابرة الدعوة الّنسىابٌة السىٌدة رنىا مسإولة ل المناسبةوكلمة 

وحّثىت فٌهىىا " رسىالة تتوارثهىا األجٌىىال"فٌهىا عىن شىىعار رمضىان لهىذا العىىام 
 .باترُ والقُ الحاضرات على اغتنام شهر الخٌر بالطاعات 

اغتنمىىىوا العشىىىر "تحىىىت عنىىىوان  2019أٌىىىار  30الخمىىىٌس الثىىىانً ٌىىىوم و

فىىً  رتُ تىىدبَ "تخللىىه كلمىىة للسىىٌدة جمىىال عٌتىىانً الشىىعار بعنىىوان " األواخىىر

تالهىا  ،والعبىادةبالطاعىة " لٌلة القدر"، تم الحث فٌها على استغالل "رمضان

فقرة القراءات التً شاركت فٌهىا روضىة الراعىً برواٌىة خلىف عىن حمىزة، 

ورنىىده عىىانوتً برواٌىىة ٌعقىىوب مىىن طرٌىىق الطٌبىىة، وإنعىىام الكىىردي عٌتىىانً 
  .الطٌبةبرواٌة ورش عن نافث ورواٌة حفص من طرٌق 

كما تم تكرٌم السٌدة إنعام لحفظهىا القىرآن الكىرٌم برواٌىة عاصىم عىن طرٌىق 
 .الطٌبة حٌث جمعت بٌن شعبة وحفص

ع خالل  وفوالرد  ،حلىو، بدرهداٌا مقدمة من شركة محً الدٌن ٌن ءاللقاُوزِّ
 .بوغاتًشوكوال و، الٌمن



 

 

f 

فً  -إلى جانب ست شركات ومإسسات  - "بٌتك بٌتً"شارك فرٌق برنامت 

المعرض الىذي نظمتىه شىركة خطٌىب وعلمىً خىالل حفىل إفطارهىا السىنوي 

فً فندق فٌنٌسٌا، حٌث تم بٌىث هىداٌا رمضىانٌة  2019أٌار  14ٌوم الثالثاء 

وقد تم التعرٌف بالبرنىامت وأعمالىه مىن . ٌعود رٌعها لدعم برنامت بٌتك بٌتً

تؤهٌىىىل وتؤثٌىىىث منىىىازل أسىىىر محتاجىىىة وتحسىىىٌن أوضىىىاعها صىىىحٌا  ونفسىىىٌا  

واجتماعٌىا ، مىىث عىىرض ُصىىَور لىىبعض الحىاالت قبىىل وبعىىد التؤهٌىىل، وتوزٌىىث 

منشورات تعرٌفٌة عنه وَعْرض طرق المساعدة التً ٌمكن مىن خاللهىا دعىم 

وقىد تفاعىل الحضىور . البرنامت من زكاة وصدقات وتبرعىات مادٌىة وعٌنٌىة

 .مث فكرة البرنامت لما له من تؤثٌر إٌجابً على حٌاة هذه األسر

مشاركة بٌتك بٌتً فً معرض شركة خطٌب 
 وعلمً



 

 

f 

ملتقى النور الطالبً سباقه الرمضانً الذي شىارك ختتم ا

بمسىىابقة األسىىبوعٌة مىىن طىىالب الىىدروس  طالبىىا   ٖٓفٌىىه 

 2019أٌىار  2حماسٌة جدٌدة وممٌزة أُِقٌمىت ٌىوم األحىد 

 .الفاتحفً قاعة مركز السلطان محمد 
$ 750والثىىانً $ 1000وقىىد فىىاز الفرٌىىق األول بمبلىىغ 

$ 150فٌمىىا فىىازت بىىاقً الفىىرق بمبلىىغ  ،$500والثالىىث 

 .لكل فرٌق
وسىىىباق رمضىىىان هىىىو عبىىىارة عىىىن مسىىىابقة تنافسىىىٌة بىىىٌن 

الشىىىباب علىىىى عمىىىل الخٌىىىر علىىىى مىىىدى شىىىهر رمضىىىان 

المبىىارك ٌتنىىافس فٌهىىا المشىىاركون فىىً تحضىىٌر سىىحور 

 ،للفقىىراءوتحصىىٌص وتوزٌىىث علىىب غذابٌىىة  ،القٌىىاملٌىىالً 

وشىىىراء  ،والمسىىىاكٌنوالمشىىىاركة فىىىً إفطىىىارات لألٌتىىىام 

 القىرآنمىن ر وَ ُسىوحفىظ  ،األطفىالمالبس العٌد لعىدد مىن 

وتفسٌر آٌات منه، وغٌرها مىن األعمىال التزكوٌىة  الكرٌم

 .الخٌرٌة

للطالب فً « سباق رمضان»اختتام مسابقة 
 بٌروت



f 

ًّ نىىزل " اقىىرأ"كلمىىة  كانىىت أول أمىىر  ربىىان

الكىرٌم علٌىه الصىالة والسىالم، على نبٌنىا 

طلىىىُب وأول مىىىا حىىىَث علٌىىىه اإلسىىىالم هىىىو 

. مسىىىلم  العلىىىم، فجعلىىىه فرٌضىىىة  علىىىى كىىىّل 

لىىذلك أقامىىت جمعٌىىة اإلرشىىاد واإلصىىالح 

فً عرمون لقىاء  تعّبىدٌا  مىن تنظىٌم اللجنىة 

اقربىىىىىىً "الدعوٌىىىىىىة النسىىىىىىابٌة بعنىىىىىىوان 

 2019أٌىىار  20، ٌىىوم االثنىىٌن "وارتقىىً

عرمون، تخلّلهىا  -فً قاعة مركز الحسن 

ختمىىة ودعىىاء مىىث المنشىىدة فىىاتن نعمىىانً، 

كمىىا تىىم تكىىرٌم السىىٌدة إلهىىام ناصىىر لنٌلهىىا 

إجىىازة فىىً القىىران الكىىرٌم بقىىراءة عاصىىم 

 .عن طرٌق الشاطبٌة

للختمة القرآنٌة فً " اقرئً وارتقً"لقاء 
 رمضان



f 

ملتقىىىى النىىىور للطالبىىىات فىىىً جمعٌىىىة اإلرشىىىاد أقىىىام 

فطىىىورا  صىىىباحٌا  لمناسىىىبة  عرمىىىونواإلصىىىالح فىىىً 

ٌُبان رمضىىىىان" أٌىىىىار  4، وذلىىىىك ٌىىىىوم السىىىىبت "سىىىى

 .خلدة -، فً مطعم خٌزران 2019

تخلّل اللقاء مسابقات وألعاب حىول األمثىال الشىعبٌة، 

ىىزات عىىن " مىىن القلىىب"وفقىىرة  ٌّ كىىل واحىىدة مىىنهّن، م

كىل .. By Faith Hijabوسىحب علىى هىداٌا تقدمىة 

 .بالمرح والمحّبة واألخّوة فً هللا ملٌاذلك بجو 

ٌُبان رمضان"رحلة  لطالبات ملتقى النور " س
 عرمونفً 



 

 

f 

جمعٌىىىة اإلرشىىىاد واإلصىىىالح فىىىً أقامىىىت 

 3الفاكهىىىىىة، لٌلىىىىىة عٌىىىىىد الفطىىىىىر االثنىىىىىٌن 

مهرجانىىا  عابلٌىىا  ترفٌهٌىىا  ، 2019حزٌىىران 

، "الفىىىىرح بزٌىىىىد.. بخٌمىىىىة العٌىىىىد"بعنىىىىوان 

شخص، فىً سىاحة  700اكثر من حضره 

 .الزٌتون قرب مسجد عمر بن الخطاب

تخلّىىل المهرجىىان ألعابىىا  لألطفىىال، وزواٌىىا 

للطعىىام، ومفرقعىىات نارٌىىة، وكلمىىة للشىىٌخ 

. أحمد بكار، وأناشٌد للشٌخ منٌىر بىو شىقٌر

ٌّمة  .واختتم المهرجان بتوزٌث هداٌا ق

فً " الفرح بزٌد.. بخٌمة العٌد"مهرجان  
 الفاكهة 



 

 

f 

اللّجنىىىىة الدعوٌىىىىة النسىىىىابٌة فىىىىً جمعٌىىىىة اإلرشىىىىاد أقامىىىىت 

احتفىال ختىام أعمىال الموسىم مركز عرمىون،  -واإلصالح 

أٌىار  2، وذلىك ٌىوم الخمىٌس "هىالل خٌىر"الشتوي بعنوان 

ثلّة مىن حضره عرمون،  -فً قاعة مركز الحسن  2019

 .سٌدات الدروس األسبوعٌة والخاصة
افُتتح الحفل بتالوة للقرآن الكرٌم من السٌدة ربىاب ترنّنىً، 

، الحنجول ودعاءثم كلمة إلمام مسجد الحسن الشٌخ محمد 

وبعىىد عىىرض . النسىىابٌةوأناشىىٌد ومىىدابح مىىث فرقىىة النىىور 

علىى عن الدورات تىم توزٌىث الشىهادات والجىوابز ُمصَور 

فىىً حفىىظ تحفىىة األطفىىال، والمقّدمىىة الجزرٌىىة، المشىىاركات 

أتىىىدّبر "والقاعىىىدة النورانٌىىىة، واألرجىىىوزة المٌبٌىىىة، ودورة 
 .، ومسابقة فً حفظ جزء تبارك"قرآنً

وفىىً ختىىام اللقىىاء تىىم تكىىرٌم معلمىىات الىىدروس ومسىىإوالت 

 .اللجنة على مجهودهن طٌلة السنوات السابقة

للدروس األسبوعٌة " هالل خٌر"احتفال 
 عرمونالنسائٌة فً 



f 

المهارات "احتفال تخرٌج طالب دورة 
  عرمونفً " الحٌاتٌة

رحلىة طوٌلىة مىث طىالب  وطالبىات بعد 

ىىىزٌن اسىىىتمّرت حىىىوالً  ٌّ أشىىىهر،  4متم

فىىً جمعٌىىة غىىدي للناشىىبة مركىىز أقىىام 

عرمىىون احتفىىال  -اإلرشىىاد واإلصىىالح 

المهىىىىىىىارات "تخىىىىىىىّرج طىىىىىىىالب دورة 

أٌىىىار  4، وذلىىىك ٌىىىوم السىىىبت "الحٌاتٌىىة

 -، فىىىىً قاعىىىىة مركىىىىز الحسىىىىن 2019

عرمىىون، حضىىره إمىىام مسىىجد الحسىىن 

الشىىٌخ محمىىد الحنجىىول، ومىىدٌر مركىىز 

الحسن األسىتاذ خضىر ايغىا، ومىدّرب 

الىىىىدورة األسىىىىتاذ سىىىىمٌح عىىىىّز الىىىىدٌن، 

ومسىىىإولة مركىىىز غىىىدي للناشىىىبة فىىىً 

عرمون السٌدة مىً ترمىانٌنً، وأهىالً 
  .الطالب واألساتذة

اسىُتهّل الحفىل بىىتالوة للقىرآن الكىرٌم، ثىىم مسىرحٌة عىن القبعىىات السىّت، بعىىدها 

ألقى الطالب كلمات حول تجربتهم فً الدورة، ثم كلمىة المناسىبة لألسىتاذ عىّز 
 .الشهادات على الطالب واألساتذة المساعدٌنبتوزٌث الدٌن، واخُتتم 



f 

لجنة الشطرنت الصٌنً فً لبنان بطولىة رمضىان الثالثىة فىً الشىطرنت الصىٌنً، ّظمت ن
 .بٌروت -، فً نادي متخّرجً جمعٌة المقاصد االسالمٌة 2019أٌار  26ٌوم األحد 

فىىً مركىىز غىىدي فىىً ( العادٌىىة والصىىٌنٌة)شىىارك فٌهىىا وفىىد مىىن طىىالب دورة الشىىطرنت 
 :، وقد فاز فٌها كل منالزلحف، بإشراف المدّرب محمود عرمون

 :سنة 16فئة تحت ال * 
 محمد فواز : المركز األول
 حمزة الذهبً: المركز الثانً
 (من طالب غدي)محمد شربجً : المركز الثالث
 ولٌد الذهبً: المركز الرابث

 حوٌلةأحمد ابو : المركز الخامس
 :سنوات 10فئة تحت ال * 

 نادٌا فواز : المركز األول
 خانكانعلً : المركز الثانً
 محمد مسكً: المركز الثالث
 (من طالب غدي)لٌن زغلول : المركز الرابث

 (من طالب غدي)عبد الرحمن زغلول : المركز الخامس
ٌّمة على المشتركٌنوفً الختام تم توزٌث جوابز   .ق

ببطولة رمضان  عرمونمشاركة طالب غدي فً 
 بالشطرنج الصٌنً 



 

 

f 

مركىىز غىىدي للناشىىبة فىىً جمعٌىىة اإلرشىىاد واإلصىىالح فىىً أقىىام 

-7، دورات لتعلىٌم الرسىم للفتٌىان والفتٌىات مىن عمىر عرمون

، مىث السىٌدة " Artist Hand in Ghadi"سىنة بعنىوان  13

شىىباط  28الىىدورات ٌىىوم الخمىىٌس افُتتحىىت . مىىاردٌنًشىىٌرٌن 

، فىىً مركىىز 2019أٌىىار  2، واسىىتمّرت لغاٌىىة السىىبت 2019

  .عرمون –الحسن 
تضىىّمنت الىىدورات تعلىىٌم الخطىىوط األساسىىٌة للهٌكىىل الخىىارجً 

ألي شىىىكل نرٌىىىد رسىىىمه، وتحدٌىىىد المسىىىافات بىىىٌن األشىىىكال، 

وإظهىىىار عىىىاملًَ الضىىىوء والظىىىل للشىىىكل، واسىىىتخدام الفحىىىم 

بطرٌقىىة فنٌىىة إلحىىداث انطبىىاع  واقعىىً  للشىىكل المىىراد رسىىمه، 

  .ومزج األلوان واستخدامها فً خامات متعّددة
رمضىىىان "ٌىىىذكر أنىىىه  شىىىارك الطىىىالب فىىىً الختىىىام بمسىىىابقة 

 .الشوٌفات – The Spotفً مول " بالرٌشة واأللوان...غدي

 عرمونفً  Artist Hand in Ghadiدورات 



f 

فىً غىدي للناشىبة فىً مركىز " أنىا موهىوب"لجنة أقامت 

إلىى  ٓٔعمىر بٌروت، دورة جدٌدة للفتٌات والفتٌان من 

( مسىىتوى أول" )كٌىىف أتىدّبر قرآنىىً "سىنة، بعنىىوان  ٕٔ

مىىث الىىدكتور أمٌىىر سىىوبرة، وذلىىك أٌىىام الجمعىىة، السىىبت 

، فىىً مركىىز مىىرٌم ٩ٕٔٓأٌىىار  ٖٓ-ٕ٘- ٕٗوالخمىىٌس 

 .  الكوال –ابنة عمران 

ٌُطبِّق بعىدها  هدفت الدورة إلى تعرٌف مفاتٌح التدّبر، ثّم 

كىىل طالىىب المفىىاتٌح علىىى سىىورة مختىىارة، وٌعىىرض مىىا 

ع توّصل إلٌه،  ٌّمةجوابز فً ختامها وُوزِّ  .ق

 -فً مركز غدي " كٌف أتدّبر قرآنً؟"دورة  
 بٌروت



 

 

f 

تشجٌث الناشبة وأهالٌهم على اإلقبال علىى تىالوة بهدف 

، والِبرّ القرآن الكرٌم وحفظه، وتعمٌق أواصر األمومة 

أقىام العابلىة، أفىراد وبّث روح المشاركة فً الخٌر بىٌن 

 -واإلصىالح مركز غىدي للناشىبة فىً جمعٌىة اإلرشىاد 

مىىث جّنتىىً إلىىى "مسىىابقة  -التىىوالًالرابعىىة علىىى وللسىىنة 

 .شهر األم والطفلفً " الجّنة
ابنتهىا فىً /عبارة عن مشىاركة األم مىث ابنهىاوالمسابقة 

حفىظ سىىورة مىن القىىرآن الكىرٌم، ومىىن ثىّم أدابهىىا بشىىكل 

مشىىترك أمىىام لجنىىة التحكىىٌم بحٌىىث ٌسىىاعد كىىل منهمىىا 

أٌىار  3االحتفىال ٌىوم الجمعىة جرى . ايخر على الفوز

وتخللىىىه ، فىىىً مركىىىز السىىىلطان محمىىىد الفىىىاتح، 2019

فقرات إنشىادٌة مىن تقىدٌم فرقىة الوصىال بقٌىادة المنشىد 

محمىىىد الشىىىرقاوي، وفقىىىرة ترفٌهٌىىىة مىىىن تقىىىدٌم بعىىىض 

 .المشاركات
 .متسابقا  مث أّمهاتهم 60ٌذكر أنه شارك فً المسابقة 

لمركز غدي " 4مع جّنتً إلى الجنة "احتفال 
 فً بٌروت



 

 
زٌارة المدٌر العام لألمن العام اللواء عباس 

 إبراهٌم

f 

زار وفىىىد مشىىىترك مىىىن جمعٌىىىة اإلرشىىىاد واإلصىىىالح 

والتجمىىث اللبنىىانً للحفىىاظ علىىى األسىىرة، المىىدٌر العىىام 

 14لألمىىن العىىام اللىىواء عبىىاس ابىىراهٌم ٌىىوم الثالثىىاء 

، وبحىىىث معىىىه فىىىً نشىىىاطات الجمعٌىىىات 2019أٌىىىار 

ومشارٌعها المستقبلٌة، خاصىة فٌمىا ٌتعلىق بالمشىارٌث 

  .واألسرٌةواألخالق المجتمعٌة م ٌَ عنى بالقِ تُ التً 
مىن أمىٌن سىر الهٌبىة اإلدارٌىة للجمعٌىة  كال  ضم الوفد 

وربىىىٌس دابىىىرة العالقىىىات  ،قىىىاطرجًالىىىدكتور ربٌىىىث 

م ٌَ الِقىىومسىىإول ملىىف سىىنو، العامىىة المهنىىدس محمىىد 

واالخىىىالق فىىىً مركىىىز أمىىىان الىىىدكتور زٌىىىاد طٌىىىارة، 

المحامٌىة  األسرةوربٌسة التجمث اللبنانً للحفاظ على 

 .مهى فتحة



 

 
ٌّات فرسان، وطالئع، "وفد من استقبال  أخو

 "الصفراوشبٌبة العذراء ـ 

f 

انطالقا  من االنفتاح والتعارف الىذي تنتهجىه جمعٌىة اإلرشىاد 

 اسىىتقبلتواإلصىىالح علىىى مكونىىات المجتمىىث اللبنىىانً كافىىة، 

ٌّىىات فرسىىان، وطالبىىث، وشىىبٌبة العىىذراء ـ "مىىن  ا  وفىىد أخو

السىلطان محمىد فً مركز التابعة للرابطة المارونٌة " الصفرا

، 2019أٌىىىار  23ٌىىىوم الخمىىىٌس وذلىىىك  بٌىىىروت، - الفىىىاتح

للتعرف على مبادئ اإلسالم وعلى الشعابر الدٌنٌىة فىً شىهر 
 .رمضان المبارك

وكان فً استقبالهم كل من مقّرر الهٌبة اإلدارٌة فىً الجمعٌىة 

مصىىىىطفى الجردلىىىىً، ومىىىىدٌر دابىىىىرة الىىىىدعوة الشىىىىٌخ علىىىىً 

والشىىٌخ غسىىان شىىوقً، ، ةسىىوبرطرطوسىً، والىىدكتور أمٌىىر 

منىىال رسىىالن وهىىال ن اواينسىىتوالمهنىىدس إبىىراهٌم المغربىىل 
 .البلعة

ودار حوار حول التعرف علىى اإلسىالم وسىماحته، والصىٌام 

والزهىىد وبعىىض الشىىعابر الدٌنٌىىة، وأهمٌىىة العىىٌش المشىىترك، 
 .وتم دعوتهم إلى مؤدبة اإلفطار
 ورٌتا، كٌرللس، وشربل زغٌبتؤلف الوفد من السادة حبٌب 

ً ّتىحِ الصٌفً، وجوانا الٌاس، ومٌنوجو إلٌاس، وفانٌسا أبو سجعان، وكىارن 
 .ورافقهم الشٌخ حسٌن حمادة، واألستاذ أٌمن داعوق


