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افتتاحٌة النشرة 

 "فاتقوا هللا ما استطعتم"

f 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة سلكت منذ نشأتها مسلك خدمة مجتمعها على هدي رسالة 
 .اإلسالم، رسالة اإلٌمان والهدى واألخالق

العمل التطوعً هو أحد أهم روافد الجمعٌة وشرٌانها األساسً للعمل، وهو ٌمثل النسبة األكبر من طاقات 

ٌّة فبفضل من هللا وتوفٌقه ال زالت الجمعٌة تستقطب الكثٌر من الشرائح والفئات العمرٌة . الجمعٌة العمل

والٌوم وبعد توسع أعمال الجمعٌة ومرافقها، تفتح . المختلفة لتطبٌق برامجها ولتنفٌذ أعمالها وخدماتها

ومع هذا االنفتاح والتوسع الذي ال بّد . الجمعٌة أبواب التعاون مع كل محب لها ومؤمن بأهدافها وتوجهاتها
 :بعاملٌن أساسٌٌنمنه، ٌبقى على الجمعٌة أن  تتمٌز 

، الذي ٌجب أن ٌرافقه تقوى هللا تعالى والتمسك بشرعه ومنهج نبٌه علٌه الصالة اإلٌمانًالعامل أولهما 

ٌَّر الزمن وتقلّبت بنا الحٌاة. والسالم فأُطر العمل التطوعً . وهذا تحدٍّ كبٌر ٌجب أن نثبت علٌه مهما تغ

الٌوم قد اختلفت كثٌراً عن السابق خصوصاً من ناحٌة الشرائح المستقطبة ومستوى التزامها بشرع هللا 

ومسؤولٌة الجمعٌة هً أن ترفع المتطوعٌن والمتطوعات إلى دائرة الضوابط الشرعٌة . ومعرفتها به

ٌُسر، ال أن تتجاوز هذه الضوابط وتتنازل عنها ج وحكمة و فهم بها بتدرُّ على الجمعٌة السعً ما . وتعرِّ

تجنب : منها مثالً . استطاعت لمراعاة حدود الضوابط الشرعٌة األساسٌة فً أعمالها التطوعٌة المفتوحة

وهذا أمر مهم لنا جمٌعاً كً ال نحٌد عن هدفنا . االختالط الُمِخّل الذي قد ٌتعرض له فرٌق العمل، وغٌرها

فإن الهدف السامً والنٌة الطٌبة وحدهما ال ٌكفٌان إذا لم ٌتم . األساسً ألعمالنا وهو اإلرشاد واإلصالح
 .إقرانهما بالوسائل المتوافقة مع حدود الضوابط الشرعٌة

الذي ٌجب أن ٌطغى على عالقتنا مع اآلخرٌن، وُحسن التعامل معهم  العامل األخالقًأما العامل الثانً فهو 
 .بالرحمة والِبّر، كً نكسب محبة الناس وُنكسبهم محبة هللا تعالى والعمل فً سبٌله

هللا حٌثما كنت، وأتبِع السٌئة الحسنة تمُحها،  إّتقِ ": وصدق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌن قال
 ."وخالِِق الناس بُخلُق َحَسن

 .جمعنا هللا دائماً على الحق وثبتنا علٌه
د الّنٌة وأتقِن العمل"          ".جدِّ



f 

، نّظمت قطاف 2017/1438ضمن مشارٌعها الخٌرٌة فً شهر تشرٌن األّول لعام 

لألعمال اإلنسانٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مجموعة من األعمال واألنشطة 

الخٌرٌة لعائالت محتاجة وأٌتام ومسّنٌن فً مختلف المناطق اللبنانٌة ولمختلف 

 .الجنسٌات
حصة  425فمن حٌث التوزٌعات الغذائٌة وّزعت قطاف على العائالت خالل الشهر 

 .تموٌنٌة جافة
ٌّة واأللبسة الجدٌدة التً بلغت  ٌّة والحاجٌات المنزل هذا باإلضافة إلى التوزٌعات العٌن

ٌّة أهّمها كان مشروع كسوة الشتاء التحضٌري لفصل الشتاء 957  .حّصة عائل
أما بالنسبة لأللبسة المستعملة فكان لها حّصة من التوزٌعات فً هذه الشهر فقد تّم 

طرد لٌتّم توزٌعهم على اإلخوة  40عائلة وتّم تسلٌم  350توزٌع الثٌاب على 

  .عرسالالنازحٌن فً منطقة 

أعمال قطاف خالل شهر تشرٌن األول 



f 

شهدت أعمال هذه األشهر الخٌرٌة فً قطاف مشارٌع مختلفة من مساعدات كما 

طبٌة فكان لها القسم األكبر، فقد تّم تسلٌم  طرود من األدوٌة وأجهزة طّبٌة من 

ووكر وكراسً للعّجز وغٌرها على عدد كبٌر من المستوصفات والمستشفٌات فً 

ٌّات ٌّة وعلى مختلف الجنس  .كافّة األقضٌة والمحافظات اللبنان
مرٌض  473كما نفّذ المستوصف الجّوال رحالت طبٌة حٌث جال للكشف عن 

بإشراف طبٌب صحة عامة وإعطائهم اإلرشادات واألدوٌة الالزمة لمعالجتهم، 

  .وأخصائً أطفال
الجدٌر بالذكر أن هذه األعمال قد طالت مختلف المناطق اللبنانٌة من بٌروت الى 

ٌّة عرسالطرابلس الى   .والشمال والجنوب اللبنانً باإلضافة للمخٌمات الفلسطٌن
  

أعمال قطاف خالل شهر تشرٌن األول 



لتوزٌع جوائز مسابقة اإلمام احتفال دار اقرأ 
  الثامنة لحفظ الحدٌث الشرٌف األوزاعً

f 

أقامت دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

بالتعاون مع مركز علوم الحدٌث احتفاال لتوزٌع جوائز مسابقة اإلمام 

تشرٌن  13األوزاعً لحفظ الحدٌث الشرٌف لعامها الثامن ٌوم الجمعة 

 450فً قاعة مسجد محمد األمٌن وسط بٌروت، بحضور ، 2017 األول

الشٌخ أمٌن  فً الجمهورٌة اللبنانٌة شخصاً، بحضور سماحة أمٌن الفتوى

ومسؤول قسم الحدٌث فً  عٌتانًالكردي ومدٌر دار اقرأ الدكتور باسم 

الدار الشٌخ المحدث الدكتور باسم الحمزاوي، تم خالله توزٌع الجوائز على 

 .الفائزٌن
بتالوة للقرآن الكرٌم من الشٌخ زكرٌا الطرابلسً، فكلمة ترحٌب الحفل افتتح 

فٌلم تعرٌفً بالمسابقة الحدٌثٌة، وفقرة ض رِ عُ حسن عبد العال، ثم من الشٌخ 

عراضة وترحٌب بالشٌخٌن فضٌلة أمٌن الفتوى الشٌخ أمٌن الكردي 

بسام الحمزاوي من أداء مركز األبرار، تالها كلمة لفضٌلة الشٌخ والدكتور 

تحّدث فٌها عن أهمٌة الحدٌث الشرٌف، ودور المراكز المثٌلة  أمٌن الكردي

 .لدار اقرأ فً نشر الحدٌث الشرٌف، ودور لبنان فً نهضة الحدٌث الشرٌف
الدكتور باسم عٌتانً والدكتور بسام الحمزاوي والشٌخ علً ع وزَّ بعدها 

من ذوي مشاركٌن العلى الفائزٌن بالمسابقة وجوائز على الجوائز  خطاب

 .الترضٌةوجوائز  الخاصةجات حتٌااال
الدكتور بسام الحمزاوي ترجمة اإلمام األوزاعً بالسند إلى اإلمام قرأ ثم 

الذهبً، مع شرح وتوضٌح لبعض ألفاظها الفضٌلة، وفً الختام دعاء الختم 

 .للشٌخ علً خطاب



قرأ الشتوٌة للناشئة اافتتاح دورات دار 

f 

فً جمعٌة  افتتحت دار اقرأ للعلوم الشرعٌة والعامة

دورات الناشئة الشتوٌة ٌومً  اإلرشاد واإلصالح

فً  2017 األولتشرٌن  7و 6الجمعة والسبت 

مركز السلطان محمد الفاتح، وذلك بعد االنتهاء من 

طفل  200حوالً  افٌهالدورة الصٌفٌة، استقبلت 

 . قاموا بأنشطة متعددة



f 

برعاٌة معالً وزٌر الثقافة غطاس خوري أقامت جمعٌة 

فً أسواق " مقامات"اإلرشاد واإلصالح معرض الخط العربً 

. 2017آذار  5شباط إلى  23من  ( سوق الذهب)بٌروت 

بحضور المستشار القانونً واإلداري للوزٌر خوري األستاذ 

نعٌم تلحوق، والشٌخ بالل المال ممّثالً سماحة مفتً الجمهورٌة 

الشٌخ عبد اللطٌف درٌان ، ورئٌس الجمعٌة المهندس جمال 

محٌو وعدد من أعضائها، والمسؤول السٌاسً للجماعة 

اإلسالمٌة فً بٌروت األستاذ عمر المصري، وحشد من 

المعرض ٌستمّر لغاٌة الخامس من . الشخصٌات واإلعالمٌٌن

 20آذار، من العاشرة قبل الظهر حتى التاسعة مساء وٌتضمن 

لوحة للخّطاَطٌن فادي العوٌد وعقٌل أحمد باإلضافة الى 

 .مجسمات حروفٌة
 

f 

فً جمعٌة اإلرشاد " إنسان رغم القضبان"نّظم فرٌق 

واالصالح دورة تدرٌبٌة لألحداث فً سجن رومٌة حول فن 

، تعلموا من 2017كانون األول  19الرسم، ٌوم الخمٌس فً 

الرسم : خاللها مبادئ الرسم بطرق وأسالٌب مختلفة مثل

ودائرة  ،الكروكًبواسطة قلم الرصاص، ونقل الرسم بطرٌقة 
 .األلوان مع خلط األلوان

عنه رسومات ممٌزة ونتج ، األحداثتمٌز النشاط بتفاعل 
 .همٌدلتعكس وجود طاقات ومهارات 

ٌذكر أن هذه الدورة تمثل المرحلة األولى من مشروع تعلٌم 

ستتبع وستُ أصول الرسم والتلوٌن لمجموعة من األحداث، 
 .بدورات متتالٌة بإشراف المهندسة سعدٌة عٌتانً

فً غرف األحداث ومشاغل السجن ة تفقدٌّ تال النشاط جولة 

مع األخصائٌة االجتماعٌة المتابعة لهم السٌدة رٌتا دعٌبس، 

بزٌارة آلمر سجن األحداث الرائد محمد القرصٌفً تمت تخاو

تم فٌها النقاش حول النشاطات القادمة للفرٌق تبعا الحتٌاجات 
 .السجناء

الوفد المشارك رئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند  ضمّ 

األستاذ سامح طرابٌشً " ململمات"صقر ومدٌر برنامج 

إنسان "وأعضاء فرٌق  عٌتانًومدربة الرسم المهندسة سعدٌة 
 .األستاذ نصٌف جمعة واآلنسة مروة العرب" رغم القضبان

دورة تدرٌبٌة لألحداث فً سجن رومٌة حول 
فن الرسم



f 

قام وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مؤلف من رئٌس الجمعٌة 

المهندس جمال محٌو ورئٌس وأعضاء دائرة العالقات العامة المهندس 

، راشد قاطرجًمحمد ربٌع . محمد سنو، والسادة بشٌر الحرٌري، د

، والسٌدتان نجوى نعمانً وإلهام حرز هللا، قاطرجً، جمٌل مكداش

بزٌارة رئٌس حزب الحوار الوطنً المهندس فؤاد مخزومً عصر ٌوم 

  .فً دارته فً بٌروت 2017تشرٌن األول  5الخمٌس 
تم خالل الزٌارة التداول بأوضاع البلد االجتماعٌة واالقتصادٌة، كما تم 

تعرٌفه بمٌادٌن عمل الجمعٌة وأنشطتها ومراكزها المنتشرة على مستوى 

االتفاق على تشكٌل لجنة لتفعٌل التعاون والتنسٌق بٌن تم كما  ،لبنان

 .المؤسستٌن
 

بزٌارة الجماعة اإلسالمٌة فً بٌروت ٌوم جمعٌة الوفد من قام كما 

الوفد من رئٌس الجمعٌة ف تألّ . 2017تشرٌن األول  11األربعاء 

المهندس جمال محٌو وأعضاء من الهٌئة اإلدارٌة، وكان فً استقبالهم 

أمٌن عام الجماعة اإلسالمٌة عزام األٌوبً والنائب الدكتور عماد 

   .الحوت
حول مختلف القضاٌا اللبنانٌة واإلقلٌمٌة، تشاور الزٌارة  جرى خالل 

تم التأكٌد على كما ، لبنانفً سالمٌة إلاومنها الملفات التً تهم الساحة 

أهمٌة استمرار قنوات التشاور والتعاون بٌن الجمعٌة والجماعة تحقٌقاً 

 .للمصلحة العامة
 

زٌارات



 

 
لملتقى النور " أعمالنا.. أعمارنا"احتفال 

 للطالبات

f 

أقام ملتقى النُّور للّطالبات فً جمعٌة اإلرشاد 

 "أعمالنا.. أعمارنا"واإلصالح حفالً تكرٌمٌاً بعنوان 
، فً قاعة مركز 2017تشرٌن األول  21ٌوم السبت 

مجموعة من الطالبات مع حضره عرمون  -الحسن 

 .أمهاتهن
افُتتح النشاط بتالوة عطرة للقرآن الكرٌم من الطالبة 

إسالم العبد، ثّم قّدمت عرٌفة الحفل الطالبة هناء معاز 

التً ألقت محاضرة توعوٌة عن  سوبرةاألستاذة نورا 

 My Hijab، تخلّلها عرض فٌلم "رد شبهات الحجاب"
- Inspirational True Story. 

قّدمت المنشدة فاتن نعمانً مجموعة من األناشٌد ثم 

فقرة تكرٌم للطالبات اللواتً ذهبن للحج تالها للمناسبة، 

فٌلم عن أدائهن لفرٌضة الحج، هذا العام مع عرض 

وتكرٌم للطالبات اللواتً تحّجبن فً عٌد األضحى مع 

كما أحّبت الّطالبة روان .. عن شعورهنفٌلم عرض 

بٌضون أن تشارك الحضور تجربتها فً الحج من 

وفً الختام قّدمت لهن مسؤولة ... خالل كلمة ألقتها

الملتقى السٌدة لٌال سلطانً هداٌا تذكارٌة ودروعاً 

ٌّة  .تكرٌم
واختتم بتوزٌع تخلّل النشاط زاوٌة لبٌع ألبسة شرعٌة، 

 .الضٌافة على الحاضرات



f 

أقامت لجنة أرٌج للنشاطات فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح  

 5ٌوم الخمٌس "  جّددي النٌة.. عام جدٌد"احتفاالً بعنوان 

عرمون،  -فً قاعة مركز الحسن 2017تشرٌن األول 

سٌدة من عرمون والجوار بمناسبة  170حوالً حضره 

العام الهجري الجدٌد وعودة الحجاج وافتتاح موسم الدروس 

 .الدٌنٌة فً المركز
اسُتهل الحفل بتالوة عطرة للقرآن الكرٌم، ثم كلمة عن الحج 

ألقتها السٌدة إٌمان َشعر، تالها كلمة من وحً المناسبة مع 

الحاجة سحاب محتسب، وتعرٌف مختصر عن الدروس 

فً المركز مع  2018 -2017واألنشطة لموسم شتاء 

بأناشٌد ودعاء من السٌدة فاتن واختتم . سنجرالحاجة سناء 

 .نعمانً
تخلّل اللقاء تكرٌماً لحاجات هذا العام حٌث تم زٌارتهن أٌضاً 

ٌّمة لهن، وعرض فٌدٌو فً  فً منازلهن مع تقدٌم هداٌا ق

االحتفال تّضمن صوراً وكلمات مسّجلة منهن عن شعورهن 

 .الحج، كما تم تقدٌم هداٌا رمزٌة لهنفً 
هداٌا : ترافق مع االحتفال معرض صغٌر متنوع تضّمن

 أكسسواروألعاب، جالبٌب، ثٌاب صالة، مصاحف ملونة، 

فضة، مونة منزلٌة، حلوٌات متنوعة، تمر وفواكه مجففة 

 .وغٌره

"جّددي النٌة.. عام جدٌد"حتفال ا



f 

افتتحت اللجنة الدعوٌة النسائٌة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، 

التً تشرٌن األول  25ٌوم الثالثاء " على موائد الرحمة"دورة 

تفسٌر سورة مرٌم، ووقفات تدّبرٌة ولمسات روحانٌة، مع تتضمن 

 5أستاذة اللغة العربٌة السٌدة روٌدا عثمان، والتً ستستمر لمدة 

 .عرمون –أسابٌع فً قاعة مركز الحسن 

"على موائد الرحمة"دورة 



f 

شاركت جمعٌة االرشاد واالصالح ممثلة برئٌسة دائرة العمل 

االجتماعً السٌدة رند صقر ومدٌرة برنامج حقوق االنسان السٌدة 

عبٌر بنوت واآلنسة مروة المحامٌة رانٌا العرب والعضوتٌن 

النزوح ما بٌن حقوق االنسان "العرب فً المؤتمر الدولً بعنوان 

من تنظٌم جمعٌة مجتمع المودة المدنً وبرعاٌة " واالتجار بالبشر

سٌاسٌٌن وحضور مجموعة بسمة الدولٌة للمساعدات االنسانٌة، 

وأمنٌٌن وحقوقٌٌن وإعالمٌٌن وممثلً المجتمع المدنً، وذلك نهار 

  ،كورنٌش المنارة -راٌالرٌفٌفً فندق  10/10/2017الثالثاء 
 : وقد تضمن المحاور التالٌة

 وتأصلها فً المجتمع اللبنانًنسان إلحقوق ا -
 -العامبالبشر بالمفهوم االتجار  - 
 واقع االتجار بالبشر فً ظل ظروف النزوح واللجوء -

وعمالة  ،األسرياالتجار بالبشر فٌما ٌخص العنف واقع  - 

 .القاصراتوتزوٌج  ،طفالألا
 ،بالبشرالداخلً فً ضبط شبكات االتجار من ألاقوى دور  -

 طفالألوا ،النساء
الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنً فً التعامل مع قضاٌا دور  -

 النزوحل ظحقوق االنسان تحت 
  بٌن ضٌاع الحقوق واحتٌاجات االهلالتعلٌم  -
 2018لعام ة المرجوّ والخطط التحدٌات  -

النزوح ما بٌن حقوق "مشاركة فً مؤتمر 
 "االنسان واالتجار بالبشر



f 

جمعٌة فً  Ghadi Eliteشارك فرٌق 

اإلرشاد واإلصالح فً الدوري اللبنانً 
من  Copa de Academiaلألكادٌمٌات 

، ٌوم Delta Allied Sportsتنظٌم 

، حٌث 2017تشرٌن األول  14السبت 

 Pro FCلعب المباراة االولى ضد فرٌق 

   0-0وتعادل الفرٌقٌن بنتٌجة 
لعب المباراة الثانٌة ضد فرٌق وبعدها 

Sporting High  حٌث فاز فرٌق غدي

الالعب أهداف  3، سجل 3-4بنتٌجة 

بالل للالعب ٌحٌى المغربً وهدف 

العبٌدي، وكان أفضل العب فً المباراة 

 .ٌحٌى المغربً
ونتٌجة لهذا الفوز، تصّدر المجموعة 

نقاط على أن ٌكمل  4فرٌق غدي ب 

 .تشرٌن األول 21المبارٌات بتارٌخ 

الدوري فً  Ghadi Eliteمشاركة فرٌق 
اللبنانً لألكادٌمٌات



f 

تبارك دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة 

والعامة للشٌخ عالء برق لختمه 

القرآن العظٌم بقراءة أبو عمرو 

البصري وقراءة ٌعقوب الحضرمً 

على الحاجة الحافظة الجامعة ابتسام 

صٌدانً وذلك بحضور فضٌلة 

الشٌخ الحافظ عبد الرحمن ماردٌنً 

ة شانوحوالشٌخ المحدث عبد الحمٌد 

 .الدار الدكتور باسم عٌتانًومدٌر 

مباركات
























