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 .يلعنٌ شُّ ر اُّ ا هلُّ محرحا،م وُّ و وُّ ر اُّ رومة اُّ محطش لُّ مح ًُّ رهح شُّ مح  اُّ  وُّ محر ش  ٌحلُّ  
اُّ ا هلُّ  عشحىُّ  نُّ ٌكونُّ فًُّ محٌو ُّ محعشراُّ رنُّ رحا،م ُّ   ٌش ُّ ٌو ُّ :ُّ "محذيُّ قشلُّ يلع هُّ اسولُّ ا هلُّ ُّ -(ُّ يلعشروامء)وق ،م
ٌُكفِّاُّ محس اُّ مح ًُّ قطنه ُّ  ذهُّ محرومة اُّ -(ُّ اومهُّ رسن )"ُّ يلعشروامءوُّ  ح سبُّ يلعنىُّ ا هلُّ  نُّ  ًْ  :ُّ ظ واُّ إح ىُّ ثراَ 

يلعنىُّ فايلعونُّ مح شغٌاُّ طع ُّ س ومتُّ رنُّ مالض  ش ُّ ومحظن ُّ ُّ حٌنُّ   اُّ ا هلُّ  عشحىُّ روسىُّ :ُّ عاشوراء النصر

ٌُ ِرل.ُّ ومالس عطش ُّ ومح سن  ُّ ومح عذٌبوُّ و ْوَاثُّ ا هلُّ محرس ضعفٌنُّ مألاَضُّ طرشُّ  طاوم ٌُرِ لُّ والُّ  فكشنُّ .ُّ فشهللُّ 
 .ركُا شُّ هللُّ  عشحىُّ ط راٌعُّ  ٌش ُّ يلعشروامء

حٌنُّ وقعتُّ حش ثاُّ  حٌراُّ طشس ر ش ُّ سٌ ُّ محر  مءُّ وسٌ ُّ رطشبُّ   لُّ محة اُّ سٌ  شُّ وإرشِر شُّ :ُّ عاشوراء الشهادة
 .مححسٌنُّ طنُّ يلعنًُّ اضًُّ ا هلُّ يلع  رش

نُّ طشحويلعًُّ محعش ُّ ح ذهُّ مألح مثوُّ طرعاف  شُّ ورعافاُّ رومضعُّ  عوُّ يلعنٌ شُّ  نُّ   ح ،م و حنُّ فًُّ رة رع شُّ محنط ش ًُّ محر  وِّ

زُّ  وُّ وطخش اُّ رطشط شُّ  اح شمال فشقُّ فٌ شُّ طٌنُّ ةرٌعُّ محرسنرٌنوُّ و عافُّ محِعَطاُّ محومةبُّ مس ن شر شُّ ر  شُّ رًعشوُّ فُ عزِّ
 .فًُّ حومام   ُّ محر اسٌاُّ ومحةشرعٌاُّ ومحر  ٌاُّ ومحسك ٌاُّ ورومقعُّ مح وم لُّ مالة رشيلعٌا

ُّ محُحسٌنُّ  ُّ واٌحش  هُّ رنُّ   لُّ طٌ هُّ محذٌنُّ  و ش شُّ ط  ُّ ُّ سٌ  شُّ وإرشر شُّ ور ٌ  شوُّ سط ُّ اسولُّ ا هلُّ ُّ إن،م

ىُّ  ط شءهُّ يلعنىُّ  سرشئ  ُّ (.ُّ اومهُّ رسن )".ُّ  ذكِّاُك ُّ ا هلُّ فًُّ   لُّ طٌ ً:ُّ "طقوحه جُّ ر   وُّ وسر،م  رأُّ طٌنُّ مح حشطاوُّ و زو،م

ُّ اضًُّ ا هلُّ يلع هُّ قطنهُّ  ط شءهُّ  طوُّ طكاُّ ويلعراُّ ( طوُّ طكاُّ ويلعرا:ُّ ور   ُّ وح مه) ًّ ىُّ ومح هُّ سٌ  شُّ يلعن وُّ كرشُّ سر،م

ومح حشطاُّ   ُّ   فس  ُّ َرنُّ اَوومُّ مألحش ٌثُّ فًُّ فضشئلُّ   لُّ محطٌتُّ وركش    وُّ ور   ُّ  طوُّ  اٌا ُّ .ُّ ويلعثرشن

اُّ  شاٌخًُّ .ُّ ومحسٌ  ُّ يلعشئراُّ اضًُّ ا هلُّ يلع  رش فن ُّ  كنُّ   شكُّ خ ورشتُّ طٌنُّ مح حشطاُّ وآلُّ محطٌتوُّ والُّ رطاِّ

وُّ فطشٌعُّ  وُّ و خوهُّ مححسٌنُّ رعشوٌاُّ اضًُّ ا هلُّ ث ُّ كش تُّ محف  اُّ مح ًُّ    ش شُّ إرشر شُّ مححسنُّ .ُّ الف امضُّ ذحك
طشح حشطاُّ ُ ظِ اُّ محن حراُّ ومحرحطاُّ طٌنُّ  و ذهُّ محررش  ُّ رنُّ يلعالقاُّ مححسٌنُّ .ُّ يلع  رشُّ حقً شُّ ح رشءُّ ةرٌعُّ محرسنرٌن

 .مح حشطاُّ وآلُّ محطٌتُّ 
 فرنُّ  ٌنُّ  ط  ُّ ق اُّ يلعشروامء؟ُّ 
فًُّ طٌعاُّ محخنفشءُّ  حطٌعاُّ ٌزٌ ُّ خنٌفًاُّ حنرسنرٌنُّ كو  شُّ رخشحفاُّ حُس ،ماُّ اسولُّ ا هلُّ  إ  شُّ  ط  ُّ رنُّ افضُّ مححسٌنُّ 

ٌِّعُّ حقُّ مألراُّ مححّاُّ فًُّ مخ ٌشاُّ خنٌف  ش  يلعنىويلع  رشُّ رشتُّ ومح هُّ رعشوٌاوُّ حشولُّ ٌزٌ ُّ إةطشاُّ مححسٌنُّ .ُّ وُ ض
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نُّ ط ش.ُّ محطٌعا كشتُّ مححسٌنوُّ ف وىُّ محخاوجُّ إحىُّ محكوفاُّ مح ًُّ  يلعشهُّ   ن شُّ حن ح     شُّ .ُّ وحٌ  شُّ فق ُّ ط  تُّ  حا 
ر   ُّ يلعط ُّ ا هلُّ طنُّ يلعطشسُّ ويلعط ُّ ا هلُّ طنُّ يلعراُّ ويلعط ُّ ا هلُّ طنُّ يلعراوُّ طنُّ محعشصُّ ُّ -  حهُّ مح حشطاُّ  طرشُّ ُّ -ُّ وفًُّ رق ِّ

ُّ ٌحفظهوُّ  نُّ الُّ ٌخاجُّ إحىُّ قو ُّ الُّ  رشن
ٌُ شا هُّ ٌزٌ ُّ فًُّ محَحَا ُّ فٌ   كُّ حار هيلعنٌهُّ   .فٌ  وُّ حك هُّ   اُّ خرٌاُّ  نُّ 

و  لُّ محكوفاوُّ فق ُّ يلعش  وهُّ ث ُّ  خنفوهوُّ وويلع وهُّ ث ُّ خذحوهوُّ طلُّ خاجُّ طعض  ُّ رعُّ ُّ ث ُّ كشنُّ رشُّ كشنُّ طٌنُّ مححسٌنُّ 

لُّ مححسٌنُّ .ُّ ةٌشُّ  رٌاُّ محكوفاُّ حرومة  ه ُّ طع  ُّ رخشحفاُّ ُس ،ماُّ اسولُّ ا هلُّ ُّ -محثطشتُّ يلعنىُّ رط ئهُّ ُّ يلع   شُّ فض،م

يلعنىُّ ُذلُِّّ محخضوعُّ ومحق اوُّ فشا قىُّ فًُّ محرعاكاُّ ُّ -فًُّ طٌعاُّ محخنفشءُّ حٌحفظُّ حألراُّ حق،م شُّ مححّاُّ فًُّ مخ ٌشاُّ خنٌف  شُّ 
 .ر ًٌ م

 فَرنُّ كشنُّ محرسؤولُّ يلعنُّ  ذهُّ مححش ثاُّ مألحٌرا؟ُّ 
 :إ  شُّ خرسُّ ة شتُّ حٌسُّ طٌ   ُّ مح حشطاُّ  وُّ ةر واُّ مألرا

ْوهُّ طشحخاوجُّ إحىُّ محكوفاوُّ فخذحوهُّ ث ُّ م خا ومُّ فًُّ ق شحه محذٌنُّ كش طومُّ مححسٌنُّ :ُّ   لُّ محكوفا.ُّ 1 وق ُّ كف،ماُّ .ُّ ور  

 .كثٌاونُّ ر   ُّ يلعنُّ ذ ط  ُّ طشس ر ش   ُّ طع ُّ س ومتُّ فًُّ رومة اُّ ةٌشُّ محخنٌفاُّ اغ ُّ قن،م   
شُّ ظشحرـًشُّ قطٌحُّ محساٌا ُّ رش ًرشُّ حن حشطاُّ ُرطِغًضشُّ :ُّ ومحًُّ محكوفاُّ ومحط ا ُّ يلعطٌ ُّ ا هلُّ طنُّ زٌش .ُّ 2 ًٌ محذيُّ كشنُّ ومح

و حنُّ   فقُّ رعُّ كلُّ .ُّ إذمُّ افضُّ محخضوعوُّ ث ُّ فاحُّ طرق نه أل لُّ محطٌتوُّ و وُّ محذيُّ  راُّ طق شلُّ مححسٌنُّ 

 .مح ومئفُّ يلعنىُّ افضُّ سنوكهُّ و  طا ُّ ر ه
 .محذيُّ حشاطهُّ وق نهُّ ح ح ٌلُّ ر شفعُّ زمئناُّ  وُّ ر ش بُّ  وُّ  فعُّ ُ َ  وُّ فسشٌاومُّ محفسش ُّ حوح  :ُّ ةٌشُّ محكوفا.ُّ 3
 .و ة زُّ يلعنٌهوُّ وق ُّ مخُ نِفُّ فٌهُّ طٌنُّ يلع  ُّ  سرشء محذيُّ  عنُّ مححسٌنُّ :ُّ محقشِ لُّ محرطشِرا.ُّ 4
ً م:ُّ ٌزٌ .ُّ 5 هُّ مطنُّ زٌش ُّ طع  ُّ ق لُّ مححسٌنوُّ ث ُّ  اكُّ محق ناوُّ فثشاتُّ محف نُّ طع ُّ ذحكُّ رة ،م ٌُوةِّ  .ُّ ُّ محذيُّ ح ُّ 

إالُّ ُّ -كرشُّ اوىُّ محز ايُّ ُّ -وُّ فن ُّ ٌطقُّ ر   ُّ  ح ُّ وق ُّ م  ق ُّ ا هلُّ  عشحىُّ رنُّ كلُّ َرنُّ رشاكُّ فًُّ ق لُّ مححسٌنُّ 

يلعوقبُّ طهُّ فًُّ مح  ٌشُّ إرشُّ طق لُّ  وُّ يلعرىُّ  وُّ سوم ُّ وةهُّ  وُّ زوملُّ رـُنكوُّ وذحكُّ فًُّ ر ،م ُّ ٌسٌا وُّ و كثا  ُّ   شطهُّ 
 .محة ون
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اُّ ُّ حق ُّ كشنُّ خاوجُّ مححسٌنُّ  إٌقشًظشُّ حنرة رعُّ رنُّ غفن هوُّ ويلعنٌ شُّ  نُّ     زُّ  ةومءُّ يلعشروامءُّ فًُّ حط شنُّ ح  ذك،م

ُّ :خرساُّ  اوس

فالُّ  غفلُّ  وُّ   غشفلُّ يلعنُّ  ح ٌ ُّ روقف شُّ رنُّ قضشٌشُّ .ُّ  ولُّ   ٌةاُّ  س خن  شُّ  نُّ الُّ   ،م فُّ طشحسنطٌاُّ فًُّ رة رع ش.ُّ 1

ٌّاُّ وإ سش ٌاُّ رر اكاوُّ ححرشٌاُّ محكامراُّ مإل سش ٌاُّ ومححفشظُّ يلعنىُّ محع محاُّ مالة رشيلعٌا ر ٌَ ُّ فًُّ مف قش  رشُّ رفس  ُّ .ُّ ِق فإن،م

ٌُعطِّاُّ يلعنُّ إٌةشطٌ  ش ُّ .ُر َكا وُّ وفًُّ حٌش  شُّ محٌورٌاُّ محع ٌ ُّ رنُّ مألرثناُّ مح ًُّ ُ  ش ف شوُّ ويلعنٌ شُّ  نُّ   ،مخذُّ فٌ شُّ روقًفشُّ 

محثطشتُّ يلعنىُّ مححقُّ ومح ضشرنُّ رعُّ   نهوُّ فشححقُّ  وُّ محر   اُّ فًُّ مح  شٌاوُّ فإرشُّ  نُّ ٌاىُّ مح  اُّ ةٌلُّ محثطشتُّ .ُّ 2

فالُّ  ٌأسُّ حٌنُّ  اىُّ رشُّ ٌح ثُّ فًُّ .ُّ  وُّ ٌامهُّ َرنُّ ٌخنفهُّ كرشُّ ح ثُّ رعُّ مححسٌنُّ وُّ كرشُّ ح ثُّ رعُّ روسىُّ 
 .محضعفشءُّ ومحرافشءُّ و  بُّ محثاومتُّ ومحرر نكشتاغ ُّ ق لُّ مألراُّ رنُّ رظشح ُّ 

وة،م  شُّ  نُّ ُ  ِكاُّ محر َكاوُّ رنُّ إ كشاُّ ٍطشحقنبُّ يلع  ُّ محضعفُّ وذحكُّ  ضعفُّ  فاسولُّ ا هلُّ .ُّ رومة اُّ محطش ل.ُّ 3

مإلٌرشنوُّ إحىُّ إ كشاهُّ طشحكنراُّ حنر سشوٌنوُّ إحىُّ إ كشاهُّ طشحٌ ُّ حـَرنُّ حنرسن ُّ والٌاُّ يلعنٌهُّ كأسا هُّ ك وةٌهُّ  ط شئهُّ وط ش هُّ 
 ".امٍعُّ وكن ك ُّ رسؤولُّ يلعنُّ ايلعٌ هُّ كن ك "فـفًُّ ثقشف   ُّ وحطشس  ُّ ويلعالقش   وُّ 

طغضُّ محخٌش اُّ ومال رئ شنُّ حعقوطاُّ ا هلُّ  عشحىُّ يلعنٌ شوُّ ف س قٌ ُّ مح فسُّ و  ومزنُّ طٌنُّ امحاُّ محرظنو وُّ وحذاُّ .ُّ 4
 .محرقشابُّ حنظن ُّ  نُّ ٌظن ُّ فٌ ةووُّ ورةشزم ُّ محظشح 

ٌُاضًُّ اط ش.ُّ 5 ُّ طشح طاُّ يلعنىُّ ر ٌط  شوُّ و نُّ الُّ  قولُّ فٌ شُّ إالُّ رشُّ  محذٌنُّ إذمُّ   شط   ُّ ر ٌطاُّ قشحومُّ إ شُّ :ُّ مح حنًِّ
 .وُّ  ونُّ رطشحغشتُّ فًُّ مألقوملُّ  وُّ مألفعشلُّ  وُّ محرع ق متهللُّ وإ شُّ إحٌهُّ امةعون

وإنُّ   ط اُّ .ُّ وخ شًرشوُّ  ذهُّ  ويلعٌاُّ يلعشراُّ حرطشط شوُّ وحنحوماُّ محر كشفئُّ رعُّ محةرٌعُّ فًُّ رة رع شُّ طر شسطاُّ يلعشروامء

ٌُاطًُِّّ رة رًعشُّ رسؤوالًُّ ثشطً شُّ رومةً شُّ ٌافعُّ حومءُّ محكامراُّ ومحع محاوُّ و ذمُّ  وُّ سطٌن شُّ ح حاٌاُّ   اوسُّ يلعشروامءُّ 
سش  ش  .  فس شُّ وطال  شُّ ورق ،م
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حر شسطاُّ يلعو  ُّ حةشجُّ حرناُّ محسن شنُّ رحر ُّ محفش حُّ رنُّ 

  مءُّ فاٌضاُّ مححجوُّ  قشرتُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ 

ائٌسُّ محةرعٌاُّ طحضواُّ مح فشالًُّ خش شًُّ حنحةشجُّ 

محر   سُّ ةرشلُّ رحٌووُّ و شئبُّ محائٌسُّ محر   سُّ وسٌ ُّ 

محرغاطلوُّ ومحررشٌخُّ محرامفقٌنُّ حنحرناُّ رٌخُّ قُّامءُّ 

طٌاوتُّ محرٌخُّ رحرو ُّ يلعكشويوُّ محرٌخُّ وسٌ ُّ محرزّوقوُّ 

ومحرٌخُّ  ٌرنُّ يلعط ُّ محو شبُّ ور ٌاُّ مححرناُّ مححشجُّ  ٌرنُّ 

ُّ 2018 ٌنولُّ ُّ 12ر شبوُّ وذحكُّ غاوبُّ ٌو ُّ مألاطعشءُّ 

 .طٌاوتُّ -محسن شنُّ رحر ُّ محفش حُّ فًُّ قشيلعاُّ راكزُّ 
ةرعاُّ ط مٌاُّ اّحبُّ يلعاٌفُّ مححفلُّ مححشجُّ يلعنًُّ 

رنُّ محذكاُّ مححكٌ وُّ كش تُّ آلٌشتُّ وطع ُّ  الو ُّ .ُّ طشححضوا

طشقاُّ رنُّ مأل شرٌ ُّ محخش اُّ طشحر شسطاُّ حفاقاُّ مإلرامقُّ 

طقٌش  ُّ محرٌخُّ رحر ُّ ط اُّ مح ٌنوُّ  خنن شُّ كنراُّ حرار ُّ 

:ُّ مححرناُّ محرٌخُّ رحرو ُّ يلعكشويُّ محذيُّ  ّ أُّ مححةشجُّ قشئال

ح ُّ  ةرع شُّ مح  ٌشُّ يلعنىُّ ر نحاُّ  وُّ وظٌفاوُّ إ رشُّ يلعنىُّ "

ح ُّ  كنُّ  عافُّ طعض شُّ .ُّ  شيلعاُّ فكش تُّ يلع وم شًُّ حن هحف

طعضشًوُّ حكنُّ يلع  رشُّ يلع  شُّ   طحُّ كلُّ ومح ُّ ر شُّ ٌعافُّ 

 .ُّ ُّ مآلخاُّ وٌحطهُّ هللُّ  عشحى

ةرع  شُّ .ُّ وحٌ رشُّ ٌ عشافُّ مح شسُّ رعُّ طعض  وُّ ٌ سحبُّ  ذمُّ مح عشافُّ يلعنىُّ محرحطا

 شيلعاُّ يلعظٌراُّ فًُّ ذحكُّ محركشنُّ مح ٌبوُّ فكشنُّ مح وم لُّ رنُّ خاللُّ رعٌا ُّ يلعظٌراُّ 

 ذمُّ مح هحفُّ "و ضشفُّ ".ُّ وُّ فكشنُّ  ذمُّ مح وم لُّ  غنىُّ و  فسُّ رنُّ محذ ب(حجُّ طٌتُّ ا هل)

ٌقّويُّ اومط ُّ مألخو ُّ فٌرشُّ طٌ  شوُّ ٌة ُّ محرسن ُّ :ُّ ومح عشافُّ ٌؤ يُّ إحىُّ  رواُّ يلع  

   شامًُّ و يلعوم شًُّ فًُّ مححجوُّ ٌواثُّ مححبُّ فًُّ ا هلُّ  عشحىُّ وٌ ّرٌهوُّ ٌقضًُّ يلعنىُّ مح  شحاُّ 

 ُّ ومح خش  وُّ ٌزٌلُّ مح رشٌزُّ مح طقًُّ طٌنُّ مح شسُّ و وُّ  خٌامًُّ سطٌلُّ حن عشونُّ يلعنىُّ محِطاِّ

 ".ومح قوى
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:ُّ كرشُّ كش تُّ كنراُّ حائٌسُّ محةرعٌاُّ محر   سُّ رحٌوُّ محذيُّ قشل

يلعطش ٍ ُّ ِرنُّ محِعطش مِتُّ َوقفشٌتُّ  ْ ُاُكُّ  ثًامُّ فًُّ ومقِع شُّ حكلُِّّ "

ُّ  وُّ محوقفاُّ مأليلعظُ ُّ فًُّ حٌشِ ُّ .ُّ وقنوِط شُّ وذمكاِ  ش ومححج 

ُفُّ مإل سشُنُّ يلعنىُّ حقٌَقِاُّ رع ىُّ َكْوِ هُّ يلعطً مُّ  محُرسن وُّ ففٌهُّ ٌ عا،م

ُّ ر شِ َبُّ مح   ٌشُّ زمئفْاُّ و اةش  شُّ زمئنْاوُّ و َّنُّ خٌَاُّ  هلّلِوُّ و َن،م

َزم ُّ مإل سشنُّ  وُّ محعرُلُّ مح شححوُّ و َنُّ الُّ فْضَلُّ إل سشٍنُّ يلعنىُّ 

،ٌماُّ كن  شُّ ِرْنُّ آَ َ ُّ َوآَ  ُّ ِرنُّ ُ َامب  ".آخَاُّ إالُّ ِطشح ،مقوىوُّ فشحطرِا
ٌْ  وُّ إذُّ حّطومُّ َ يلْعَو ُّ  َِطٌَ شُّ إِطامِ ٌ ُّ  و ّ أ  ُّ ط وطاُّ ا هِلُّ يلَعنَ

ُر َةاِّ ٌنُّ ِرنُّ مح  ٌشُّ ورَ شيلِع شوُّ  شئفٌنُّ ِطشحطٌِتُّ محع ٌِقُّ مح،مذيُّ 

ٌّاُّ هلِلوُّ وسشيلعٌنُّ طٌنُّ محّ َفشُّ ومحراَو ُّ ح ىُّ   وُّ ارُزُّ محعطو 

ٌُاضًُّ ا هلوُّ وومقفٌنُّ  ُّ الُّ ٌكونُّ إالُّ هلِلُِّ وطرشُّ  ًَ ْع ُّ محس،م ٌعنرومُّ  َن،م

شِاُّ مح،مذيُّ  َةن،مىُّ  ٌِنُّ ُر ذحِّنٌنُّ حِنةط،م فًُّ يلعاَفشتُّ وقَفاُّ ِمكِ رشِلُّ مح ِّ

يلعنٌ  ُّ وطش ىُّ ط  ُّ رالئكَ ُهُّ فغفَاُّ ح  ُّ واةعومُّ طقنوٍبُّ َطٌضشَءُّ 

ٌِّطٍاُّ الُّ ُ  سىُّ يلعنُّ رومِقفُّ ور شسِكُّ مححجُِّّ  ،ٌماوُّ وِذكاٌشٍتُّ   .ُّ ُّ  ِق

وركاُّ محعنرشءُّ ومحررشٌخُّ محرامفقٌنُّ حنحرناوُّ وإ ما ُّ مححرناُّ 

ٌِّبُّ وُحسنُّ خ ر   ُّ ورعشرن   ُّ حنحةشجُّ كًُّ  يلعنىُّ ة    ُّ مح 
ٌّاُّ  حٌحاُّ وراٌحا  .ُّ ُّ ٌس  ٌعومُّ   مءُّ محر شسكُّ ط اٌقاُّ رايلع

حملة السلطان محمد الفاتح فً احتفال لحجاج 

 بٌروت

فُّ مححضواُّ طاسشحاُّ محةرعٌاُّ و يلعرشح شُّ محرخ نفاُّ  مح يلعوٌاُّ طرٌش ٌ  شُّ ث ُّ يلَعا،م

ومح اطوٌاُّ ومحخٌاٌاُّ ومالة رشيلعٌاوُّ وطأطازُّ إ ةشزم  شوُّ  ميلعٌشًُّ إٌش  ُّ حٌكو ومُّ 

راكشءُّ محخٌاُّ رعُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ ط يلعشئ  ُّ ح شُّ وأليلعضشئ شُّ 

طشح وفٌقُّ ومحايلعشٌاوُّ وط ق ٌ ُّ مالق امحشتُّ ومحّ  حُّ ح  وٌاُّ  يلعرشح شوُّ وطحضواُّ 

يلِع  ُّ و  ّويلع  ُّ فًُّ  يلعرشلُّ محةرعٌا وخ  ُّ  ميلعٌشًُّ .ُّ رةشحسُّ محعن ُّ ومحذكاوُّ وط طا 

ٌُكِاَر  ُّ طشح وطاُّ ومحعفوُّ ومحرغفا ٌ قطلُّ ح  ُّ  نُّ   .ا هلُّ ر   ُّ حة،م  ُّ و
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مفتً وفد من اإلرشاد واإلصالح ٌهّنئ 
 الحجبأداء فرٌضة الجمهورٌة 

وف ُّ رنُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ زماُّ 

سرشحاُّ رف ًُّ محةر واٌاُّ محنط ش ٌاُّ محرٌخُّ 

يلعط ُّ محن ٌفُّ مح اٌشنوُّ فًُّ رقاهُّ فًُّ  ماُّ 

ُّ 17محف وىُّ فًُّ طٌاوتُّ ظ اُّ ٌو ُّ مالث ٌنُّ 

ح   ئ هُّ طأ مءُّ فاٌضاُّ مححجُّ ُّ 2018 ٌنولُّ 

 ا ّسُّ محوف ُّ  شئبُّ ائٌسُّ .ُّ  ـ1439حعش ُّ 

محةرعٌاُّ محر   سُّ وسٌ ُّ محرغاطلُّ ٌامفقهُّ 

كّلُّ رنُّ محر   سُّ رحر ُّ س ووُّ محسٌ ُّ 

طرٌاُّ حاٌايوُّ محسٌ ُّ ةرٌلُّ قش اةًُّ 

وةاىُّ ُّ وُّ اطٌعُّ قش اةًومح ك واُّ 

 وضشعُّ محطن ُّ يلعشراُّ و وضشعُّ مح  مولُّ فًُّ 
 .  لُّ طٌاوتُّ خش اًُّ 



 

 
"  اإلمام األوزاعً"توزٌع جوائز مسابقة حفل 

 فً حفظ الحدٌث الشرٌف فً بٌروت
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حنس اُّ مح شسعاُّ يلعنىُّ مح ومحًوُّ  قشرتُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ 

مإلرش ُّ "ومإل الحُّ حفلُّ  وزٌعُّ ةومئزُّ رسشطقاُّ 

فًُّ حفظُّ محح ٌثُّ محراٌفوُّ مح ًُّ  ّظر  شُّ  ماُّ "ُّ مألوزميلعً

مقا ُّ حنعنو ُّ مإلسالرٌاُّ ومحعشراُّ فًُّ محةرعٌاُّ طشح عشونُّ رعُّ 

 ٌنولُّ ُّ 22راكزُّ يلعنو ُّ محح ٌثُّ فًُّ  ٌ موُّ ٌو ُّ محخرٌسُّ 
 .وس ُّ طٌاوتُّ -فًُّ قشيلعاُّ رسة ُّ رحر ُّ مألرٌنُّ وُّ 2018

حضاُّ مححفلُّ سرشحاُّ  رٌنُّ محف وىُّ محرٌخُّ  رٌنُّ محكا يوُّ 

ومحرٌخُّ محرس  ُّ ر  واُّ ط وتوُّ ومحرٌخُّ يلعنًُّ خ شبوُّ 

ومحرٌخُّ محرس  ُّ يلعط ُّ مححرٌ ُّ رش وحاوُّ ومحقشئرونُّ يلعنىُّ 

وُّ رسؤولُّ محرسشطقاُّ ر ٌاُّ  ماُّ مقا ُّ مح ك واُّ طشس ُّ يلعٌ ش ًوُّ 

محح ٌثُّ فًُّ مح ماُّ محرح ثُّ مح ك واُّ طسش ُّ مححرزمويوُّ 

ورسؤولُّ راكزُّ يلعنو ُّ محح ٌثُّ محرٌخُّ حسنُّ يلعط ُّ محعشلوُّ 

وائٌسُّ  مئا ُّ مح يلعو ُّ فًُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ 

ُّ .وذوو  ر ذاُّ ط اوُّ ومح البُّ محررشاكونُّ فًُّ محرسشطقاُّ 

مححفلُّ   رو  ُّ ق ر  شُّ ةرعٌاُّ  روحُّ يلعنُّ محح ٌثُّ  خنلُّ 

محراٌفوُّ ويلعاضُّ حرساحٌاُّ ق ر شُّ راكزُّ مألطاماُّ يلعنُّ 

ث ُّ ُوّزيلعتُّ محةومئزُّ يلعنىُّ .ُّ  حش ٌثُّ محكومكبُّ محزم ا 
 .ُّ حنرامكز كاٌرٌاُّ محفشئزٌنُّ و اوعُّ 

ٌذكاُّ  نُّ محرسشطقاُّ كش تُّ رقسراُّ يلعنىُّ سطعاُّ رس وٌشتوُّ ورشاكُّ فٌ شُّ رشُّ ٌقشابُّ مألحفُّ رر اكُّ 

قشرومُّ ط سرٌعُّ مألحش ٌثُّ فًُّ رامكزُّ يلعّ  ُّ  ًُّ راكزُّ يلعنو ُّ محح ٌثُّ مح طويُّ محراٌفُّ فًُّ ر ٌ اُّ 

 ٌ موُّ وفًُّ  ماُّ إف شءُّ ةطلُّ حط شنوُّ وفًُّ  ماُّ مقا ُّ فًُّ راكزُّ محسن شنُّ رحر ُّ محفش حُّ فًُّ طٌاوتوُّ 

وُّ وكذحكُّ فًُّ طاقشٌلوفًُّ  ز اُّ محطقشعوُّ وفًُّ راكزُّ سن شنُّ محعنرشءُّ محعزُّ طنُّ يلعط ُّ محسال ُّ فًُّ 
 .ويلعاسشل امطنسُّ 
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" ٌنابٌع غدي"تكرٌم الفرٌق التعلٌمً لدورة 

  بٌروت فً  2018الصٌفٌة 

راكزُّ غ يُّ حن شرئاُّ فًُّ كا،م ُّ 

فاٌقُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ 

متُّ ٌ شطٌعُّ غ يُّ مح ٌفٌاُّ ايلعرلُّ  و

 ةشوزُّ يلع    ُّ طٌاوتوُّ محذٌنُّ فًُّ 

خاللُّ ر  وعُّ ور  ويلعاوُّ ُّ ٓٓٔ

ف واُّ  طشحًُّ  قٌ ُّ يلعنىُّ راف  ُّ 

فًُّ ر  قُّ كساومنوُّ وذحكُّ ٌو ُّ 

وُّ رشكاٌنُّ 2018 ٌنولُّ ُّ 1محسطتُّ 

ح  ُّ ة و   ُّ مح ًُّ حوال شُّ حرشُّ  رتُّ 

ُّ .مح وامت

ٌذكاُّ   هُّ   ُّ خاللُّ محنقشءُّ  وزٌعُّ 

 .اسشئلُّ ركاُّ و  مٌشُّ  ذكشاٌا



 

 
"  ٌنابٌع غدي" اتلدورتكرٌم الفرٌق التعلٌمً 

 المناطقفً  2018الصٌفٌة 
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راككزُّ غك يُّ حن شركئاُّ وُّ  قكش ُّ « ثكام كاك  ُّ ...رككام» حتُّ رعشاُّ 

حفالًُّ  كاٌرٌشًُّ حنعشرنٌنُّ فًُّ  وامتُّ غك يُّ مح كٌفٌاُّ فكًُّ محر كش قُّ 

محفشك كككاوُّ وطعنطككككوُّ وطاقشٌكككلوُّ و كككامطنسوُّ وطحرككك ونوُّ و كككًُّ 

آٌكككاُّ وحكشٌكككاُّ ركككعُّ "وُّ و وا ُّ "  كككشُّ رو كككوب" وامتُّ وطٌكككاوتُّ 

فًُّ راكزُّ محسن شنُّ رحر ُّ ُّ ٨ٕٔٓمٌنولُّ ُّ ٥ٔوُّ ٌو ُّ محسطتُّ "غ ي

ر  ويلعشًُّ ركنُّ ُّ ٧٥ٔيلع  ُّ محر  ويلعٌنُّ محفش حُّ فًُّ طٌاوتوُّ وق ُّ طنغُّ 

 ُّ .إ ماٌٌنُّ ورعنرٌن
مسُ  لُّ محنقشءُّ طقامء ُّ يلع كا ُّ ركنُّ محقكاآنُّ محككاٌ ُّ ط كوتُّ محركشبُّ 

اّحطكككتُّ محعاٌفكككاُّ طكككامء ُّ محرحر كككش ًُّ ثككك ُّ رحرككك ُّ محرسكككنرش ًوُّ 

طشححضواوُّ  ال كشُّ كنركاُّ ائكٌسُّ محةرعٌكاُّ محر  ك سُّ ةركشلُّ رحٌكوُّ 

مح ككًُّ  حككّ ثُّ فٌ ككشُّ يلعككنُّ   رٌككاُّ محعرككلُّ رككعُّ مح شرككئاُّ مح ككًُّ  قككو ُّ طككهُّ 

محةرعٌكككاُّ فكككًُّ طٌكككاوتُّ ومحر كككش قوُّ ورككككَاُّ محر  كككويلعٌنُّ يلعنكككىُّ 

ة و   ُّ خاللُّ مح ٌفُّ و يلعش  ُّ حالس فش  ُّ رنُّ خ رشتُّ محةرعٌكاُّ 

وركككشُّ  ق ركككهُّ ح ككك ُّ ركككنُّ   كككوٌاُّ حقككك ام   ُّ يلعطكككاُّ رخ نكككفُّ   رككك اُّ 

 .محةرعٌا
محك يلعو ُّ ومح اطٌكاُّ محراطكًُّ وسكٌ ُّ محرغاطكلُّ ُّ ر سكقٌاوكشنُّ حكائٌسُّ 

كنرككاُّ   شوحككتُّ   رٌككاُّ محكك واُّ محككذيُّ ٌرشاسككهُّ ر  ويلعككوُّ غكك يُّ فككًُّ 

 اطٌاُّ مح شءُّ ومح ح ٌشتُّ محكطٌا ُّ مح ًُّ  ومة  شُّ فًُّ يلعرنٌاُّ مححفشظُّ 

ٌُطكذلُّ ركنُّ ة كو ُّ كطٌكا ُّ حزيلعزيلعكاُّ مح شركئاُّ يلعكنُّ  يلعنىُّ مح وٌاُّ وركشُّ 

 رحر محر ش قُّ محر   سُّ ُّ ر سقٌا الُّ ذحكُّ كنراُّ ائٌسُّ .ُّ  ٌ   

محطسكٌ اُّ مإلركش ٌكشتُّ اغك ُّ محفاقُّ فًُّ محر ش قوُّ و  هُّ ح طنًُّ   شوحتُّ مح حّ يُّ محقٌش يُّ حكلُّ 

 .ومسعاُّ فًُّ  حقٌقُّ م  مف ش خ وُّ خ ىُّ مس  شيلعتُّ محر ش قُّ منُّ 
 وامتُّ إحٌكهُّ كنر  شُّ  رش تُّ رسؤوحاُّ راكزُّ غ يُّ محسٌ  ُّ رٌسشءُّ ر ٌر اُّ طرشُّ  وّ نتُّ وفًُّ 

وطعك ُّ مح عاٌكفُّ .ُّ مح ح ٌشتغ يُّ فًُّ محر ش قوُّ و   شُّ مس  شيلعتُّ  نُّ  ثطتُّ  فس شُّ اغ ُّ كلُّ 

إ مامتُّ محر ش قُّ ومحعشرنٌنُّ فٌ شُّ ُّ ح طّ ًُّ محطا شرجُّ ُّ و  طٌقكهُّ  يلعتُّ "ُّ   شُّ رو وب"ططا شرجُّ 

 .مأل فشلفًُّ   وٌاُّ ق امتُّ وروم بُّ   رٌاُّ حرشُّ حهُّ رنُّ 
اسشئلُّ محركاُّ مس نر شُّ كلُّ فاٌقُّ طع ُّ يلعاضُّ فٌن ُّ ق ٌاُّ  عاٌفًُّ ألطازُّ طكامرجُّ و  رك اُّ 

 . وا ُّ ةرشيلعٌاُّ حكلُّ فاٌقوُّ ومخ   ُّ محنقشءُّ طق عُّ قشحبُّ مححنوىث ُّ  ِخذتُّ . وا ه
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قس ُّ محف ٌشنُّ فًُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ حفالًُّ  قش ُّ 

ُّ 14 كاٌرٌشًُّ ح البُّ مح وامتُّ مح  اٌطٌاوُّ ٌو ُّ محةرعاُّ 

طحضواُّ يلعرامنوُّ فًُّ راكزُّ راٌ ُّ مط اُّ ُّ 2018 ٌنولُّ 

كلُّ رنُّ ائٌسُّ قس ُّ محف ٌشنُّ فًُّ محةرعٌاُّ محرٌخُّ  طٌلُّ 

محعشراُّ محرٌخُّ غسشنُّ مح يلعو ُّ قس ُّ محخ ٌبوُّ وائٌسُّ 

طشإلضشفاُّ إحىُّ  يلعضشءُّ ُّ وطٌضونروقًوُّ ومحرٌخُّ خضاُّ 

محقس وُّ وذحكُّ طر شسطاُّ  خاٌجُّ  فعاُّ رنُّ  البُّ ًُّ ٌوإ ما

قس ُّ محف ٌشنُّ محذٌنُّ خضعومُّ حطا شرجُّ   اٌطًُّ ر كشرلوُّ 
 .مس راُّ يلعنىُّ ر ىُّ س  ٌنُّ كشرن ٌن

مس  لُّ مححفلُّ ط الو ُّ يلع ا ُّ رنُّ محقاآنُّ محكاٌ ُّ حن شحبُّ 

خشح ُّ مسك  ام ًوُّ ورنُّ ث ُّ كنراُّ  احٌطٌاُّ رنُّ يلعاٌفُّ 

وُّ  ال شُّ يلعاضُّ فٌ ٌوُّ  ح ثُّ فٌهُّ سوطا مححفلُّ طاللُّ 

محررشاكونُّ طشح وامتُّ مح  اٌطٌاُّ يلعنُّ  ةاط   ُّ و قٌٌر  ُّ 

طركلُّ يلعش وُّ  الهُّ كنراُّ حرسؤولُّ مح وامتُّ مح  اٌطٌاُّ فًُّ 
 محعرلقس ُّ محف ٌشنُّ مطام ٌ ُّ محرغاطلُّ  ك ُّ فٌ شُّ يلعنىُّ   رٌاُّ 

فٌ شُّ محرطشبُّ يلعنىُّ محسعًُّ ومحرثشطا ُّ ومغ  ش ُّ  ذهُّ ُّ وحث،مُّ ُّ ومح يلعويفًُّ محرةشلُّ 

مح ًُّ  سشيلع ُّ يلعنىُّ   رٌاُّ رخ ٌاُّ محرشبُّ محرسن ُّ رايلعٌشًُّ وثقشفٌشًُّ مح وامتُّ 

ُّ .ومة رشيلعٌشًُّ 
 .ومخ   ُّ مححفلُّ ط وزٌعُّ محر ش متُّ و خذُّ  وا ُّ ةرشيلعٌا



f 

 فً بٌروتالخامسة   SATاختتام دورة ال 

 قش ُّ رن قىُّ مح واُّ مح ومحًوُّ حنس اُّ محخشرساُّ يلعنىُّ 

 SAT مح الطًُّ فًُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ  وا ُّ مل
حغشٌاُّ ُّ ٌو ُّ مألح ُّ ُّ 2018 ٌنولُّ ُّ 17ٌو ُّ مالث ٌنُّ رنُّ ُّ 

رعُّ  سش ذ ُّ فًُّ طٌاوتوُّ ُّ AULفًُّ ةشرعاُّ ر هوُّ ُّ ُّ ُّ 23

 .  حشبُّ كفشء ُّ وخطا ُّ يلعنرٌاُّ يلعشحٌا
 شحطشًُّ و شحطاوُّ رنُّ رخ نفُّ ُّ 90رشاكُّ فًُّ  ذهُّ مح وا ُّ 

ٌّاُّ ومح زمرشًُّ طشححضواوُّ  ر ماسُّ طٌاوتوُّ  ظ اومُّ ة 

  Mock Exam ومخ  رتُّ مح وا ُّ طشر حشنُّ  ةاٌطً
ط  فُّ رسشيلع  ُّ مح البُّ يلعنىُّ خوضُّ مالر حشنُّ محفعنًُّ 

محروحىُّ يلعزُّ وةلُّ مح وفٌقُّ وسالساوُّ سشئنٌنُّ طس وحاُّ 
 .حةرٌعُّ  الط ش
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 عرمون
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قّ  ُّ رن قىُّ مح واُّ مح الطًُّ فًُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ 

إ ًُّ ر شةاُّ إحىُّ "ومإل الحُّ رحشضا ُّ طع ومنُّ 

س اوُّ رعُّ ُّ 14إحىُّ ُّ 10وُّ حنف ٌشنُّ رنُّ يلعراُّ "اطً

 ٌنولُّ ُّ 15مألس شذُّ ٌحٌىُّ محذ طًوُّ ٌو ُّ محسطتُّ 

يلعارونوُّ ُّ -فًُّ قشيلعاُّ راكزُّ مححسنُّ ُّ 2018

مح ًُّ ٌركنُّ ومحِعَطاُّ    ُّ محّ اوسُّ   شوحتُّ 

ٌّاُّ رنُّ مس  طش  شُّ  محّراٌفاوُّ و  رٌ  شُّ مح ةا ُّ محّ طو

 .مإلسالرٌا شاٌخُّ محّ يلعو ُّ فًُّ 



كلُّ محركاُّ حايلعش ُّ محر اةشنُّ محذٌنُّ سش رومُّ رع شُّ طإ خشلُّ محفاحاُّ يلعنىُّ محقنوبوُّ ُّ  نكُّ  ًُّ محوقفشتُّ مح ًُّ   اكُّ فاًحشُّ كطًٌامُّ فًُّ 

ُّ . فوسُّ مأل فشلوُّ مأل شحًوُّ محر  ويلعٌنُّ ورخ نفُّ اوم ُّ محر اةشن

غرس القٌم "ورشة عمل تدرٌبٌة تحت عنوان 

 فً بٌروت" الدٌنٌة عند الطالب

ط  فُّ  ةوٌ ُّ مح عنٌ ُّ فًُّ ر ماسُّ  عنٌ ُّ محسواٌٌنوُّ  قش ُّ قس ُّ 

محعرلُّ مح اطويُّ حن البُّ محسواٌٌنُّ فًُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ 

محقٌ ُّ غاسُّ »ومإل الحُّ واراُّ يلعرلُّ   اٌطٌاُّ  حتُّ يلع ومنُّ 

مح ًُّ ألسش ذ ُّ مح ٌنُّ فًُّ محر ماسُّ ُّ و«بمح المح ٌ ٌاُّ يلع  ُّ 

وُّ فًُّ 2018 ٌنولُّ ُّ 12يلعنٌ شُّ محقس وُّ ٌو ُّ مألاطعشءُّ ٌرافُّ 
ُّ .ُّ ُّ محكوال –راكزُّ راٌ ُّ مط اُّ يلعرامنُّ 

مح زكٌاُّ و وا شُّ فًُّ محواراُّ ثالثاُّ رحشضامتُّ  ًُّ  ضر تُّ 

 ُّ ٌَُّ محقُِّ رعُّ مألس شذُّ وسٌ ُّ محرغاطلوُّ وكٌفٌاُّ زاعُّ  سشنُّ مإلط شءُّ 

مح ٌ ٌاُّ يلع  ُّ مح البُّ ط اقُّ رحططاُّ رعُّ مألس شذ ُّ اوٌ مُّ 

مأل ر اُّ مح ٌ ٌاُّ فًُّ محر  شجُّ إ خشلُّ  اقُّ ويلعثرشنوُّ 
 . الُّ حالويألس شذ ُّ رعُّ ممح امسًُّ 

محواراُّ و رٌزتُّ شًُّ ورعنراوُّ رعنرُّ  21كشنُّ يلع  ُّ محررشاكٌنُّ 

 .طشحةوُّ مح فشيلعنًُّ مإلٌةشطًُّ طٌنُّ محر اطٌنُّ ومحر  اطٌن
رنُّ محة ٌاُّ ذكاهُّ  نُّ قس ُّ محعرلُّ مح اطويُّ حن البُّ محسواٌٌنُّ 

ٌرافُّ يلعنىُّ سطعُّ ر ماسُّ حن البُّ محسواٌٌنوُّ ومح ًُّ 

يلعنىُّ رخ نفُّ روزيلعاُّ وُّ و شحطشًُّ ُّ 5000 س ويلعبُّ حومحًُّ 
 .ُّ ُّ محر ش قُّ محنط ش ٌا
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 قش ُّ مح ةرعُّ محنط ش ًُّ حنحفشظُّ يلعنىُّ مألسا ُّ مح وا ُّ مح  اٌطٌاُّ 

إيلع م ُّ رق رًُّ "محامطعاُّ ومألخٌا ُّ ضرنُّ سنسناُّ  وامتُّ 

يلعٌنُّ يلعنىُّ طكا ُّ "وُّ رعُّ ر ٌا ُّ راكزُّ "رروا ُّ  ساٌا

فًُّ ر اُّ مح ك وا ُّ "ُّ حنرسش   ُّ مح فسٌاُّ ومح  رٌاُّ مألساٌا

 ٌنولُّ ُّ ٕٔوُّ ٕٓوُّ ٩ٔوذحكُّ  ٌش ُّ ُّ محرٌرًمح فسٌاُّ  محٌشُّ 

محكوالوُّ ُّ -وُّ فًُّ قشيلعاُّ راكزُّ راٌ ُّ مط اُّ يلعرامنُّ ٨ٕٔٓ

ررشاكشًُّ رنُّ محعشرنٌنُّ فًُّ محرةشلُّ مح فسًُّ ُّ ٨ٔوحضا شُّ 

 .ُّ ُّ ومالة رشيلعًوُّ ومحر  رٌنُّ طشإلارش ُّ مألساي
يلعنُّ رنفشًُّ كشرالًُّ   شوحتُّ مح ك وا ُّ  محٌشُّ فًُّ  ذهُّ مح وا ُّ 

خ راُّ محرروا وُّ وراحناُّ  ة ٌزُّ محرروا وُّ وةو اُّ 

محرقشطالتُّ مالس رشاٌاوُّ ومح  اٌبُّ يلعنىُّ ر شا ُّ ط ءُّ 

مححوماوُّ و احُّ مألسئناوُّ وغنقُّ محةنسشتوُّ و حوٌلُّ  ر ُّ 

كرشُّ   شوحتُّ مح ك وا ُّ  ٌضشًُّ .ُّ مح قاٌامح فكٌاوُّ وكذحكُّ ك شطاُّ 

محروضويلعشتُّ ر ٌ  ُّ مححسشسٌاُّ فًُّ محرروا ُّ مألساٌاُّ 

وكٌفٌاُّ مح عشرلُّ رعُّ حشالتُّ مح القوُّ ومحعالقاُّ محة سٌاوُّ 

 .ومخ الفُّ مح طشعُّ وغٌا ش
مخ  رتُّ مح وا ُّ ط وزٌعُّ محر ش متُّ يلعنىُّ محررشاكٌنُّ 

 .ُّ ُّ و ق ٌعُّ قشحبُّ مححنوىُّ مح فشالًُّ طش   شءُّ مح وا 

محة ٌاُّ طشحذكاُّ  نُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ  ًُّ يلعضوُّ فًُّ مح ةرعُّ محنط ش ًُّ 

 .حنحفشظُّ يلعنىُّ مألسا ُّ ررثنًاُّ طراكزُّ  رشنُّ حنرا  ُّ ومألسا 
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مخ   ُّ راكزُّ ر شامتُّ حن  اٌبُّ ومح  وٌاُّ فًُّ 

 طنو ُّ "ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ  وا ُّ 

ٌو ُّ وُّ "مح أ ٌلُّ محرايلعًُّ حغٌاُّ محرخ ّ ٌن

فًُّ قشيلعاُّ راكزُّ وُّ 2018 ٌنولُّ ُّ 11محثالثشءُّ 
 ضر تُّ محروم ُّ مح ًُّ يلعارونوُّ  –مححسنُّ 

محعقٌ  ُّ مإلسالرٌاُّ رعُّ محرٌخُّ  شاقُّ :ُّ مح شحٌا

محعطش متُّ و  ولُّ محفقهُّ رعُّ فقهُّ  شف نًوُّ 

محح ٌثُّ رعُّ ر  نحُّ محرٌخُّ رحر ُّ محح ةولوُّ 

مح طوٌاُّ رعُّ مألس شذُّ محسٌا ُّ محرٌخُّ إٌش ُّ  خشنوُّ 

رحر ُّ  ش اوُّ ويلعنو ُّ محقاآنُّ رعُّ مححشفظُّ 
 .محةشرعُّ يلعط ُّ محن ٌفُّ حشجُّ  ةٌب

ح لُّ محررشاكونُّ فًُّ خ ش ُّ مح وا ُّ يلعنىُّ 

ر ش  ُّ رنُّ راكزُّ ر شامتُّ حن  اٌبُّ ومح  وٌاُّ 
Mharat Training Center ُّ ًُّمحةرعٌاف. 
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فً البقاع " كٌف نقرأ التارٌخ"اختتام دورة 
 الغربً

مخ كككككك  ُّ راكككككككزُّ ر ككككككشامتُّ حن كككككك اٌبُّ 

ومح  ككككككوٌاُّ فككككككًُّ ةرعٌككككككاُّ مإلارككككككش ُّ 

رككككعُّ راكككككزُّ طشح عككككشونُّ وومإل ككككالحوُّ 

طا شرجُّ ُّ ومحغاطًمحخومازرًُّ فًُّ محطقشعُّ 

وُّ محككككذيُّ ق رككككهُّ "كٌككككفُّ  قككككا ُّ مح ككككشاٌخ"

سككشيلعاُّ ُّ 20محكك ك واُّ  ككطحُّ محطكك محُّ حركك  ُّ 

ُّ 2018 ٌنككولُّ ُّ 15  اٌطٌككاوُّ مر ككّ تُّ رككنُّ 

فككًُّ ر  قككاُّ ُّ 2018 ٌنككولُّ ُّ ُّ 23وحغشٌككاُّ 

  شٌكاُّ وفكًُّ ُّ .محغاطكًمحر شا ُّ فًُّ محطقكشعُّ 

محرككككك ش متُّ يلعنكككككىُّ يلعكككككتُّ زُِّّ وُُّ محطا كككككشرجُّ 

 .محررشاكٌن
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الحفل السنوي لمركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر 
 "رحلة التغٌٌر قرار"

كشنُّ يلع ومنُّ مححفلُّ محس ويُّ محذيُّ  قشرهُّ راكزُّ ر شامتُّ "ُّ احناُّ مح غٌٌاُّ قاما"

 ٌنولُّ ُّ 13حن  اٌبُّ ومح  وٌاُّ فًُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ ٌو ُّ محخرٌسُّ 

كلُّ رنُّ ائٌسُّ حضاهُّ ومحكوالوُّ  –وُّ فًُّ راكزُّ راٌ ُّ مط اُّ يلعرامنُّ 2018

محةرعٌاُّ محر   سُّ ةرشلُّ رحٌووُّ وائٌسُّ ر سقٌاُّ مح يلعو ُّ ومح اطٌاُّ محر   سُّ 

وسٌ ُّ محرغاطلوُّ وائٌسُّ  مئا ُّ مإلف شءُّ فًُّ  ماُّ محف وىُّ محرٌخُّ وسٌ ُّ محرزوقوُّ 

و يلعضشءُّ  مئا ُّ محعرلُّ مح يلعو ُّ فًُّ محةرعٌاوُّ ومإليلعالرٌاُّ   ش يُّ محرٌخُّ  ةٌبُّ 

وكلُّ رنُّ محر اطٌنُّ محرٌخُّ رحر ُّ محح ةولُّ ومحسٌ  ُّ   ش يُّ يلعط ُّ محةوم وُّ ومحسٌ  ُّ 

ُّ .خ ٌةاُّ محنطشطٌ يوُّ ومحسٌ  ُّ  طاُّ فنٌفلوُّ ويلع  ُّ كطٌاُّ رنُّ محخاٌةٌنُّ محق مرى

مط   ُّ مححفلُّ ط الو ُّ يلع ا ُّ حنقاآنُّ محكاٌ ُّ رعُّ محرٌخُّ فش يُّ حسنوُّ ث ُّ كنراُّ 

ُّ ُّ  ال شمحر شسطاُّ يلعنُّ احناُّ مح غٌٌاُّ قاماُّ رعُّ محرٌخُّ مح ميلعٌاُّ إطام ٌ ُّ طٌضونوُّ 

فقا ُّ  كاٌ ُّ محسٌ ُّ رحر ُّ غالٌٌ ًُّ ومحسٌ ُّ رحر ُّ سعٌ ونُّ رنُّ محعشرنٌنُّ محق مرىُّ 

نُّ ق  ُّ ح رشُّ فًُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ  ٌْ ُّ محةرعٌاُّ محر   سُّ ائٌسُّ محنذ

كنراُّ يلعنُّ  ةاطاُّ رخ ٌاُّ حولُّ ُّ كش تُّ ث ُّ . اويلعشُّ  كاٌرٌاُّ ةرشلُّ رحٌو

مح غٌٌاُّ رعُّ محسٌ  ُّ  طاُّ ركوكوُّ وكٌفُّ مس  شعُّ طا شرجُّ روما ُّ إليلع م ُّ مح يلعش ُّ 

 . نُّ ٌؤثاُّ فًُّ حٌش  شُّ طركلُّ كطٌا
وخاللُّ محفقامتُّ   ُّ  وزٌعُّ ر ش متُّ كلُّ رنُّ طا شرجُّ روما ُّ إليلع م ُّ و  وٌاُّ 

مح يلعش وُّ و طنو ُّ مح أ ٌلُّ محرايلعًُّ حغٌاُّ محرخ  ٌنوُّ و   طاُّ قاآ ًوُّ و  اٌبُّ 

 .خاٌجُّ وخاٌةاُّ 120طنغُّ يلع  ُّ محخاٌةٌنُّ ُّ وق وُّ (T.O.T)ُّ ر اطٌنُّ 
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اختتام المرحلة النظرٌة األولى الخاصة 
 بمتطوعً العمل االجتماعً

فًُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ُّ    تُّ  مئا ُّ محعرلُّ مالة رشيلعً

وضرنُّ طا شرجُّ إ ما ُّ مح  وعوُّ ُّ ومإل الحو

محراحناُّ مح ظاٌاُّ مألوحىُّ محخش اُّ طر  ويلعًُّ محعرلُّ 

مالة رشيلعًوُّ حٌثُّ   ُّ   اٌبُّ محر  ويلعٌنُّ يلعنىُّ 

إ ما ُّ ُّ ًومحةرشيلعإ ما ُّ محعرلُّ ُّ : ًر شامتُّ يلع  ُّ 

محرركالتُّ وحلُّ إ ما ُّ مح وم لُّ محفعشلوُّ 

وُّ مح زميلعشتوُّ رعُّ محر ابُّ مألس شذُّ امرًُّ محسنورً

 سشسٌشتُّ )وإ ما ُّ   ر اُّ طشس خ م ُّ مح ك وحوةٌشُّ 
رعُّ ر ٌا ُّ طا شرجُّ مح  وعُّ  ( PowerPointمل

مألس شذ ُّ  سٌراُّ محروموُّ وإ ما ُّ محذمتُّ رعُّ ائٌساُّ 
وم   تُّ  . قا مئا ُّ محعرلُّ مالة رشيلعًُّ محسٌ  ُّ ا  ُّ 

وُّ 2018 ٌنولُّ ُّ 12 ذهُّ محراحناُّ ٌو ُّ مألاطعشءُّ فًُّ 

حٌثُّ   ُّ يلعاضُّ طامرجُّ محعرلُّ مالة رشيلعًُّ يلعنىُّ 

محر  ويلعٌنُّ و  ُّ  قسٌر  ُّ حسبُّ محطا شرجُّ محذيُّ 
 .ٌاغطونُّ مح  وعُّ طه
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وضع السجون فً لبنان بٌن "حضور مؤتمر 

 "المعاٌٌر الدولٌة والقوانٌن الوطنٌة

حضاتُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ ررثناُّ 

طائٌساُّ  مئا ُّ محعرلُّ مالة رشيلعًُّ فًُّ محةرعٌاُّ 

محسٌ  ُّ ا  ُّ  قاوُّ ور ٌا ُّ طا شرجُّ حقوقُّ 

وضعُّ "رؤ راُّ محعابُّ مإل سشنُّ محسٌ  ُّ ام ٌشُّ 

محسةونُّ فًُّ حط شنُّ طٌنُّ محرعشٌٌاُّ مح وحٌاُّ 

وُّ محذيُّ  ّظر هُّ ةرعٌاُّ "ومحقوم ٌنُّ محو  ٌا

طايلعشٌاُّ ائٌسُّ مححزبُّ "ُّ  ضشلُّ ألةلُّ مإل سشن"

مالر امكًُّ مح شئبُّ وحٌ ُّ ة طال وُّ و  ُّ فٌهُّ 

 .مإليلعالنُّ يلعنُّ وال  ُّ محةرعٌا
 ٌنولُّ ُّ 12ُّ محرؤ راُّ يلعق ُّ ٌو ُّ مألاطعشءُّ فً

فًُّ طٌاوتوُّ ُّ محطاٌس ولفًُّ ف  قُّ ُّ 2018

وحشضاُّ فٌهُّ رةرويلعاُّ رنُّ محسٌشسٌٌنُّ ومألر ٌٌنُّ 

 .ومححقوقٌٌن
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دورة مهنٌة تدرٌبٌة عن التمدٌدات الصحٌة 
 والطاقة الشمسٌة لألحداث فً سجن رومٌة

ط  فُّ  أ ٌلُّ محسة شءُّ مألح مثُّ فًُّ سةنُّ 

اورٌاوُّ و عنٌر  ُّ ر  اُّ  سشيلع   ُّ يلعنىُّ مال خام ُّ 

ُّ ُّ  ّظرتطسوقُّ محعرلُّ حشلُّ خاوة  ُّ رنُّ محسةنوُّ 

ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ يلعطاُّ طا شرجُّ إ سشنُّ 

اغ ُّ محقضطشنوُّ وطشح عشونُّ رعُّ راكاُّ زراحًوُّ 

 وا ُّ ر  ٌاُّ   اٌطٌاُّ يلعنُّ مح ر ٌ متُّ مح حٌاُّ 

 وملُّ ر ايُّ آبُّ ُّ مس راتومح شقاُّ محررسٌاوُّ 

يلعنىُّ   شٌ  شُّ فًُّ محح ثُّ وح لُّ وُّ 2018و ٌنولُّ 

ُّ .محعرلرنُّ وزما ُّ قاُّ ر  ،مُّ ر ش  ُّ 

رراوعُّ مح خاجُّ فسٌكونُّ يلعطشا ُّ يلعنُّ  أ ٌلُّ  رشُّ 

رةرويلعاُّ رنُّ مححرشرشتُّ فًُّ ة شحُّ مألح مثُّ 

 .ط روٌلُّ رنُّ راكاُّ زراحً
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دورة تعلٌمٌة ألصول الرسم واألشغال الٌدوٌة 

 لألحداث فً سجن رومٌة

رعُّ محفئشتُّ  شُّ نُِّ مالة رشيلعٌاُّ و  خ ُّ ضرنُّ  رش ش  شُّ 

محرة رعٌاُّ محر رراوُّ  قشرتُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ 

إ سشنُّ اغ ُّ "ومإل الحُّ وضرنُّ طا شرجُّ 

ومألرغشلُّ ُّ  وا ُّ  عنٌرٌاُّ أل ولُّ محاس "ُّ محقضطشن

محٌ وٌاوُّ حألح مثُّ فًُّ سةنُّ اورٌاُّ محراكزيوُّ 

 .2018خاللُّ ر ايُّ آبُّ و ٌنولُّ 
 يلع تُّ مح وا ُّ مألس شذ ُّ اوالُّ طاةشويُّ و ضر تُّ 

اس ُّ ر ظاُّ  طٌعًُّ طأحومنُّ مألكاٌنٌكوُّ وإط معُّ 

محسةٌنُّ طرشُّ ح ٌهُّ رنُّ روم ُّ ُّ يلعط،ماف ًوُّ حٌثُّ 

(ُّ ُّ ارلوُّ طحصوُّ  وامقُّ رةا)وخشرشتُّ  طٌعٌاُّ 

 .ط أحٌفُّ حاُّ رنُّ خٌشحه
وق ُّ حشزتُّ مح وا ُّ  فشيلعلُّ مألح مثُّ محر  اطٌنُّ 

محذٌنُّ اسرومُّ اسرشتُّ ف ٌاُّ رعطا وُّ ومخ  رتُّ 

 .ط وزٌعُّ   مٌشُّ يلعٌ ٌاُّ يلعنىُّ ةرٌعُّ مح زالءُّ مألح مث
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نشاط ذكرى رأس السنة الهجرٌة للناشئة 

 فً بٌروت

 قشرتُّ  ماُّ مقكا ُّ حنعنكو ُّ مإلسكالرٌاُّ ومحعشركاُّ فكًُّ ةرعٌكاُّ 

حن شركككئاُّ طر شسكككطاُّ ذككككاىُّ ُّ مإلاركككش ُّ ومإل كككالحُّ  ركككش شًُّ 

فككٌن ُّ وُّ حٌككثُّ  كك ُّ يلعككاضُّ 1440ا سُّ محسكك اُّ مح ةاٌككاُّ 

يلعكككنُّ مح ةكككا ُّ طعككك ُّ اومٌكككاُّ ق كككاُّ مح ةكككا ُّ   كككوٌايُّ 

حألوال وُّ و وزٌعُّ محضٌشفاُّ ُّ شًُّ  افٌ ٌُّ شًُّ  رش مح طوٌاوُّ  ال شُّ 

وُّ فًُّ راككزُّ 2018 ٌنولُّ ُّ 8ٌو ُّ محسطتُّ ُّ وذحكُّ وومح  مٌش

 .طٌاوت –محسن شنُّ رحر ُّ محفش حُّ 
 .وكلُّ يلعش ُّ و    ُّ طخٌا
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اإلرشاد واإلصالح تستلم مستوعبات خاصة 

 لفرز النفاٌات فً طرابلس

مس نرتُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ فًُّ 

راكز شُّ راكزُّ محعالراُّ حسٌنُّ محةساُّ 

محثقشفًُّ فًُّ ر  قاُّ محض ُّ ومحفازُّ فًُّ 

 امطنسوُّ رس ويلعطشتُّ خش اُّ حفازُّ مح فشٌشتوُّ 

رنُّ ائٌسُّ طن ٌاُّ  امطنسُّ محر   سُّ  حر ُّ 

 يلعضشءُّ رنُّ محرةنسُّ طحضواُّ قراُّ مح ٌنُّ 

مس ن ُّ محر   سُّ وق ُّ محطن يُّ وإ حش ُّ محطن ٌشتوُّ 

ومئلُّ زراحًُّ رفش ٌحُّ محرس ويلعطشتُّ ٌو ُّ 

 .ُّ ُّ 2018 ٌنولُّ ُّ 20محخرٌسُّ 
 نُّ  ذمُّ محرراوعُّ  وُّ ضرنُّ حرناُّ ٌُذكاُّ 

 سنٌ ُّ محرة رعُّ محر  ًُّ يلعبءُّ فازُّ مح فشٌشتُّ 

 .رنُّ محر  اُّ فًُّ محر ٌ ا



 

 
وفد من اإلرشاد واإلصالح فً زٌارة للنائب 

 روال الطبش
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 رش شتُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ فًُّ رؤونُّ ضرنُّ 

محرا  ُّ ومألسا ُّ ومح ًُّ ٌعرلُّ يلعنٌ شُّ راكزُّ  رشنُّ حنرا  ُّ 

ومألسا وُّ وط  فُّ  عزٌزُّ مح وم لُّ رعُّ محة شتُّ مح راٌعٌاوُّ 

زماُّ وف ُّ رنُّ محةرعٌاُّ سعش  ُّ مح شئبُّ اوالُّ مح طشُّ 

ُّ 26اطعشءُّ مألةشاو يوُّ فًُّ رك ط شُّ فًُّ وس ُّ طٌاوتوُّ ٌو ُّ 

  .2018 ٌنولُّ 

 أحفُّ محوف ُّ رنُّ ائٌساُّ  مئا ُّ مح  رٌاُّ مإل سش ٌاُّ فًُّ محةرعٌاُّ 

محسٌ  ُّ فش ٌشُّ يلعثرشنوُّ ور ٌا ُّ راكزُّ  رشنُّ حنرا  ُّ ومألسا ُّ 

ُّ سو شيمحسٌ  ُّ يلعزٌز ُّ ٌشسٌنوُّ ورس رشا ُّ محراكزُّ محسٌ  ُّ 

 .ر ٌر ا وحوُّ وائٌساُّ  مئا ُّ مإليلعال ُّ محسٌ  ُّ ة شنُّ 
 خنلُّ محزٌشا ُّ يلعاضُّ أليلعرشلُّ راكزُّ  رشنُّ وخ رش هُّ مح ًُّ 

ٌق ر شُّ فًُّ رةشلُّ محرا  ُّ ومألسا وُّ وةاىُّ مح  مولُّ طأطازُّ 

محقوم ٌنُّ مح ًُّ   بُّ فًُّ  ذمُّ مإل شاُّ وكٌفٌاُّ  فعٌن شُّ حرشُّ فٌهُّ 

  .ر نحاُّ محرا  ُّ ومألسا ُّ فًُّ محطن 
يلعنىُّ   رٌاُّ  ع ٌلُّ محقوم ٌنُّ مح ًُّ  طشُّ محور  تُّ مح شئبُّ 

 ةحفُّ محرا  وُّ رعُّ محعرلُّ طشح ومزيُّ يلعنىُّ  ويلعٌاُّ محرة رعُّ 

طركلُّ يلعش ُّ و ويلعٌاُّ محرا  ُّ طركلُّ خشصُّ يلعنىُّ حقوق شُّ ضرنُّ 

 . ذهُّ محقوم ٌن
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وف ُّ رنُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ محعرٌ ُّ راومنُّ زماُّ 

ر ّ ئشًُّ إٌشهُّ ط وحٌّهُّ ر ش ُّ قٌش  ُّ مح اكوُّ وذحكُّ ٌو ُّ ُّ سنٌال ً
 .فًُّ رك طهُّ فًُّ طٌاوتُّ 2018 ٌنولُّ ُّ 25محثالثشءُّ 

 أحفُّ محوف ُّ رنُّ  رٌنُّ ساُّ مح ٌئاُّ مإل ماٌاُّ مح ك واُّ اطٌعُّ 

وُّ وائٌساُّ  مئا ُّ محعرلُّ مالة رشيلعًُّ محسٌ  ُّ ا  ُّ قش اةً

 قاوُّ و يلعضشءُّ مح مئا ُّ محسٌ  ُّ ام ٌشُّ محعابوُّ ومحسٌ ُّ 

  ٌفُّ ةرعاوُّ كرشُّ حضاُّ محنقشءُّ ائٌسُّ فاعُّ محسةونُّ 

 .فًُّ حط شنُّ محعقٌ ُّ غسشنُّ يلعثرشن
محزٌشا ُّ ط عاٌفُّ محعرٌ ُّ سنٌال ًُّ طشحةرعٌاُّ ُّ مسُ ِ نّتُّ 

و يلعرشح شُّ و  ر   شُّ فًُّ حط شنُّ طركلُّ يلعش وُّ ثّ ُّ يلعاضتُّ 

محسٌ  ُّ  قاُّ محررشاٌعُّ مح ًُّ  قو ُّ ط شُّ محةرعٌاُّ ضرنُّ 

وُّ وطخش اُّ  نكُّ مح ًُّ   فّذ شُّ فًُّ "حقوقُّ مإل سشن"طا شرجُّ 

.ُّ ُّ محطشرقسةنُّ اورٌاُّ وفًُّ سةنُّ محقش امتُّ فًُّ ض اُّ 

فٌهُّ حرشُّ وق ُّ  ط ىُّ سعش  هُّ  ةشوطشًُّ ومس ع م مًُّ حن عشونُّ 

 .محر نحاوُّ رث ٌشًُّ يلعنىُّ محة و ُّ مح ًُّ  طذلُّ فًُّ  ذمُّ مإل شا



f 

لرئٌس الجمعٌة اللبنانٌة لتراخٌص   زٌارة

 االمتٌاز

وف ُّ رنُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ ائٌسُّ زماُّ 

محةرعٌاُّ محنط ش ٌاُّ ح امخٌصُّ مالر ٌشزُّ محسٌ ُّ ٌحٌىُّ 

ُّ 26ق عاوُّ فًُّ رك طهُّ فًُّ طٌاوتُّ ٌو ُّ مالاطعشءُّ 

 .ُّ ُّ 2018 ٌنولُّ 
 أحفُّ محوف ُّ رنُّ  رٌنُّ ساُّ مح ٌئاُّ مإل ماٌاُّ مح ك واُّ 

وُّ وائٌسُّ  مئا ُّ محعالقشتُّ محعشراُّ قش اةًاطٌعُّ 

محر   سُّ رحر ُّ س ووُّ وائٌسُّ  مئا ُّ   رٌاُّ محروما ُّ 
 .محرشحٌاُّ محسٌ ُّ يلعط ُّ محسرٌعُّ محراٌف

 خنلُّ محزٌشا ُّ  عاٌفُّ يلعش ُّ طأيلعرشلُّ محةرعٌاُّ وةاىُّ 

و ط ىُّ ُّ .محطال مح  مولُّ طشألوضشعُّ مالق  ش ٌاُّ فًُّ 

محسٌ ُّ ق عاُّ م  رشرشُّ حن عشونُّ طكلُّ رشُّ فٌهُّ ر نحاُّ 

حنرة رعُّ رنُّ خاللُّ محعرلُّ مإل سش ًُّ محذيُّ  قو ُّ ط شُّ 
 .محةرعٌاُّ فًُّ رخ نفُّ محرٌش ٌن

  



f 

مشاركة اإلرشاد واإلصالح فً اللقاء التكرٌمً 
 للمدٌرات العامات فً جمٌع الوزارات

ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ ررثناُّ طائٌساُّ  مئا ُّ مح  رٌاُّ مإل سش ٌاُّ رشاكتُّ 

حنر ٌامتُّ محعشرشتُّ فًُّ ةرٌعُّ ُّ ُّ محسٌ  ُّ فش ٌشُّ يلعثرشنُّ س وُّ فًُّ محنقشءُّ مح كاٌرً

محوزمامتُّ وطعضُّ ائٌسشتُّ محر شححُّ محذيُّ  قشرهُّ محرةنسُّ مح سشئًُّ محنط ش ًُّ 

فًُّ غافاُّ مح ةشا ُّ ومح  شيلعاُّ ومحزاميلعاُّ طايلعشٌاُّ رعشحًُّ وزٌاُّ محرا  ُّ فًُّ 

 .2018 ٌنولُّ ُّ 5ٌو ُّ مألاطعشءُّ وُّ  وغشسشطٌشنحكوراُّ   اٌفُّ مأليلعرشلُّ ةشنُّ 
 خنلُّ محنقشءُّ كنراُّ حائٌساُّ محرةنسُّ محرحشرٌاُّ إقطشلُّ  وغشنُّ مح ًُّ ميلع طاتُّ  نُّ 

ةرٌعُّ محسٌ متُّ محر ٌامتُّ محعشرشتُّ وائٌسشتُّ محر شححُّ   ٌقشتُّ حنرةنسوُّ 

ُّ فخاُّ ح سشءُّ حط شنوُّ كرشُّ  ح ثتُّ يلعنُّ  ضشلُّ محرا  ُّ يلعطاُّ محس ومتُّ  و   ن،م

حنو ولُّ إحىُّ رومقعُّ محقاماوُّ حٌثُّ إ هُّ فًُّ  ومخاُّ محقانُّ محرشضًُّ مق  اُّ 

ر  بُّ محر ٌا ُّ محعشراُّ يلعنىُّ محسٌ  ُّ  عرتُّ ك عشنوُّ وق ُّ سش  ُّ محر ٌ ُّ محائٌسُّ 

وزٌامتُّ ث ُّ كاتُّ محسطحاُّ طع ُّ ذحكُّ حٌ طحُّ محع  ُّ حومحًُّ ُّ ٦مححاٌايُّ ط عٌٌنُّ 

ٕ٧. 
 ال شُّ كنراُّ طشس ُّ محر ٌامتُّ محعشرشتُّ حن ك وا ُّ   ىُّ محسا وكُّ طو ف شُّ يلعرٌ  ُّ 

يلعّطاتُّ فٌ شُّ يلعنُّ رعش ش ُّ محرا  ُّ فًُّ  ذمُّ محروقعُّ حٌثُّ ةش  تُّ ُّ ومحر ٌامت

كلُّ ر ٌا ُّ يلعشراُّ  "وقشحتُّ .ُّ ح ثطتُّ حناةشلُّ    شُّ  س حقُّ  ذمُّ محروقعُّ طة ما 

ُّ ُّ ».طٌ  شُّ  ًُّ ق اُّ  ةشحوُّ  ةشحشتُّ ٌورٌاُّ فًُّ مأل مءُّ محسنٌ ُّ ومحخ راُّ ومإل ةشز

ركاُّ محوزٌاُّ محرةنسُّ مح سشئًُّ يلعنىُّ مس ضشف هُّ فًُّ  ذمُّ مح كاٌ وُّ و ك ُّ  نُّ ث ُّ 

 .محطن طوةو هُّ مح ضشلُّ سٌس راُّ ح حققُّ مح سشءُّ رشُّ ٌ رحنُّ إحٌهُّ طرشُّ ٌخ  ُّ  ذمُّ 

 .ومخ   ُّ محنقشءُّ طحفلُّ كوك ٌل
 ُّ

طشحذكاُّ  نُّ ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ  ًُّ يلعضوُّ فًُّ محة ٌاُّ 

 .محرةنسُّ مح سشئًُّ محنط ش ًُّ ررثالُّ طشحسٌ  ُّ فش ٌشُّ يلعثرشنُّ س و



 

 
 الشٌخ واصف الخطٌب لشهر أٌلولختمة 
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حنعنو ُّ مإل سش ٌاُّ ومحعشراُّ فًُّ ُّ إقا  قشرتُّ  ماُّ 

ةرعٌاُّ مإلارش ُّ ومإل الحُّ خ راُّ محرٌخُّ 

وم فُّ محخ ٌبُّ احرهُّ ا هلُّ محر اٌاوُّ فًُّ 

 .ر زلُّ محسٌ ُّ فؤم ُّ حٌ ا
سٌ  وُّ و حقتُّ ُّ ٖٓحضاُّ محخ راُّ رشُّ ٌقابُّ 

م  ضُّ "مححشةاُّ ةرشلُّ يلعٌ ش ًُّ كنراُّ طع ومنُّ 

محخ  ُّ ومح يلعشءُّ رعُّ مححشةاُّ ُّ كشنُّ ث وُّ "ط فسك

 ٌنولُّ ُّ 26ا   ُّ يلعش و ًوُّ وذحكُّ ٌو ُّ مألاطعشءُّ 

2018. 
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