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ٌِّة اإلنسان، وهو  ع للعمِل فً خدمِة الّناِس والمجتمع هو أعلى تعبٌٍر ممكن ٍعن إنسان التطوُّ

ع قد امتأل قلبه رحمًة وحباً وعطاًء وكرماً  وهذه . برهاٌن على أنَّ هذا اإلنسان المتطوِّ

ألمر رّبنا بالبذل  فهً اقتداٌء بالّسلِؾ الصالح، وهً امتثالٌ  .كرامة ما بعدها كرامة

الترابط  والعطاء لرفع األذى والضٌق عن إخواننا فً هللا وفً اإلنسانٌة، حتى ٌتحّققَ 

مّثُل المإمنٌَن : "فٌكون كما وصفُه النبً صلى هللا علٌه وسلم ،والتآلؾ بٌن أفراد المجتمع

 (.بخاري ومسلمالرواه )" فً تواّدهم وتعاُطِفهم وتراُحِمِهم كمثل الجسد الواحد

تحققت هذه اإلنسانٌة فً تطّوع أهل المدٌنِة المنّورة، عندما هاجر إلٌهم المسلمون من 

 ،قرٌش هرباً من طؽٌان قومهم، فإذا بؤهل المدٌنة ٌفتحون لهم بٌوتهم وأسواقهم

بحبٍّ وطٌِب  وٌإثرون على أنفسهم، كّل ذلك تطوعاً  ،وٌتقاسمون معهم أرزاقهم وأموالهم

ِعهم ونْجَدتهم إلخوانهم بآٌاٍت خالدٍة،  ُءو  َوٱلَِّذٌنَ )نفٍس، حّتى خلّد هللا تعالى ِفْعَل تطوُّ َتَبوَّ

ارَ  نَ  ٱلدَّ ـٰ ِجُدوَن  َوٱإْلٌَِم ٌَ ِهْم َوََل  ٌْ ٌُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَ ا   َحاَجًة  ُصُدوِرِهْم  ِفىِمن َقْبلِِهْم  مَّ أُوُتو۟ا  مِّ

ٌُْإِثُروَن  فكان لهم القبول من هللا، وأثنى على (. َخَصاَصٌة  أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم  َعلَٰى  َو

ٌُوَق ُشحَّ : )تطّوعهم وبذلهم فقال ِئكَ  َنْفِسِهۦَوَمن  ـٰ  [9: الحشر](. ٱْلُمْفلُِحونَ ُهُم  َفؤُولَ

،: خّطت لنا هذه اآلٌة مبدأٌن أساسٌٌن للتطوع    اإلٌثاُر و الوقاٌُة من الّشحِّ

اإلٌثاُر الذي ٌتحقق من خالله تقدٌم مصالح الؽٌر والمجتمع العامة على مصالح النفس  -

 .الضٌقة الخاصة

ٌُناقُض العطاَء والكرْم، : الوقاٌُة من الّشحِّ  - هً اَلبتعاُد عن الُبخِل الذي ٌبؽضه هللا والذي 

 (رواه الترمذي)( َل ٌدخل الجنة بخٌل)فـ 
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تظهر قّمة العطاء عنَدما ُنحارب معنى البخل والّشّح فً أنفسنا وَل نخشى الفقر، فــ ... نعم

نُ ) ـٰ َط ٌْ ِعُدُكُم  ٱلشَّ ؤُْمُرُكم  ٱْلَفْقرَ ٌَ ٌَ ُ  ِبٲْلَفْحَشا ءِ َو ِعُدُكم  َوٱّللَّ ْؽِفَرًة  ٌَ ْنُه َوَفْضال مَّ  [268: البقرة]، (مِّ

وتظهر ِقّمة العطاء عندما نتٌّقُن أّن الّرزَق والعافٌة والبركة بالوقت والجهد هً من عنِد 

ْن :)هللا، وأّن ما نعطٌِه فإّنما نقّدمه ألنفسنا ُمو۟ا أِلَنفُِسُكم مِّ ٍر  َوَما ُتَقدِّ ٌْ ُهَو  ٱّللَِّ َتِجُدوهُ ِعنَد  َخ

ًرا َوأَْعَظَم أَْجًرا ٌْ  [20: المزمل](. َخ

ونحن فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة قد استجبنا لهذه الدعوة الرّبانٌة 

ٌّتنا على مبدأ التطّوع والعطاء  نا جمع ٌْ ٌّة، فبَن ٌّة والحاجة اإلنسان م المجتمع ٌَ ولهذه الِق

فبحمد هللا وتوفٌقه َل ٌزال . لخَطِطنا وأعمالنا إستراتٌجٌاً والبذل، وجعلناه أولوًٌة وهدفا 

التطّوع هو العامود األساس بٌن أعمدة الجمعٌة التً نعتمد علٌها فً أعمالنا وتوّسعنا 

 .واستمرارنا وانتشارنا

ولوَل اإلخالص والجهود المبذولة والصبر والتضحٌة باألوقات من الموظفٌن ومن 

المتطوعٌن، ما استطاعت الجمعٌة أن تتقّدم وَل أن تصل إلى إنجازاتها الكبٌرة فً فترة 

ٌّة ٌّة قٌاس  .زمن

 ، (رواه الطبرانً)، (خٌر الناس أنفعهم للناس: )ٌقول رسولنا الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم

شكراً لكل موظؾ ومتطوع ولكل من بذل وضّحى وأعطى وساهم فً سبٌل نجاح 

 .«اإلرشاد واإلصالح»مشارٌع  

ٌَّة وأتقِن العمل: )أخٌراً أخً المتطوع، أختً المتطوعة د الن  .، هذا شعارنا فلنلَزْمهُ (جدِّ
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برعاٌة وزٌر الدولة لشإون المرأة معالً األستاذ جان 

ومشاركة رئٌس المحاكم الشرعٌة السنٌة العلٌا  أوؼاسابٌان

سماحة القاضً الشٌخ محمد عساؾ ممثالً بالقاضً الشٌخ 

عبد العزٌز الشافعً، أطلقت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

مركز أمان للمرأة واألسرة خالل ندوة أقامتها بعنوان 

ٌّرأحوالِك " كانون األول  15، وذلك ٌوم الجمعة "بتتؽ

بئر حسن،  –فً قاعة مبنى عدنان القصار  2017

وحضرها باإلضافة إلى رئٌس الجمعٌة المهندس جمال 

وأعضاء الهٌئة اإلدارٌة والعالقات العامة وأعضاء  محٌو

ممثلو الوزارات وأعضاء المجلس البلدي فً الجمعٌة، و

مدٌنة بٌروت، قضاة ومحامون ورإساء وأعضاَء الجمعٌاِت 

ومإسساِت المجتمع المدنً فً لبنان وممثالت عن المجلس 

 .النسائً اللبنانً
بداٌة مع النشٌد الوطنً اللبنانً، ثم مع مسإولة مركز أمان 

للمرأة واألسرة السٌدة عزٌزة ٌاسٌن التً رّحبت بالحضور 

وأعلنت عن وَلدَة نبتٍة جدٌدٍة من ؼراِس جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح، مركز متخصص بقضاٌا المرأة واألسرة، 

وعّرفت بؤهداؾ وبرامج المركز من محاضرات ودورات 

ٌّة  .  وندوات هادفة، وبرامج إذاعٌة توعو

مركز أمان للمرأة "اإلرشاد واإلصالح تطلق 
 "واألسرة
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: ومما جاء فٌها محٌوتالها كلمة رئٌس الجمعٌة المهندس جمال 

األسرةُ هً الخلٌُة األولى فً المجتمِع وهً اإلطاُر الوحٌُد "

الصالح، والذي أحلَُّه هللاُ لالرتباِط بٌَن الّرجِل والمرأِة وبناِء 

العائلِة وكلُّ إطاٍر آخر لعالقِة الرجِل بالمرأِة من عالقاٍت عابرة 

أو ارتباطاٍت شاّذة أو قائمة على مجّرِد اللهِو وقضاِء الّشهواِت 

هً مصدُر فساٍد وتهدٌٍد للمجتمِع، وهً تخالُؾ مقاصَد األسرِة 

وذكر أن صالح األسرِة ". السامٌة من بناٍء للفرِد ورٌادٍة للمجتمع

ًِّ المجتمِع  هو صالٌح لألفراد، وصالُح األَُسِر هو ِسرُّ رق

وبالتالً فإن إطالق المركز هو تحقٌِق لرإٌة . وتماُسِكه ونَجاِحه

الجمعٌة ببناِء مجتمٍع مإمن، متكافٍل ومتكامل، واٍع، محبٍّ للخٌِر 

واعتبر أنَّ المدخَل فً صالِح األسرِة وعافٌِتها . ساٍع فً نشِره

ٌبدأ أوَلً باَلهتماِم بالمرأِة حقوقاً ومكانًة ورعاٌة وأخالقاً، فالمرأةُ 

، فصالُح المرأِة هو مدخٌل مَباَشٌر (مركُز أماِن األسرة)هً 

وشكر الوزٌر على رعاٌته إلطالق . لصالِح باقً أفراِد األسرة

المركز كما شكر رئٌِس المحاكِم الشرعٌِة السنٌِة العلٌا سماحَة 

الشٌخ القاضً محمد عساؾ على مشاركته وعلى تعاوِنِه ودعِمِه 

 .المستمر والدائِم للجمعٌِة ونشاطاِتها اَلجتماعٌِة واألًسرٌة
شرؾ لً أن أتواجد معكم إلطالق : فقال أوؼاسابٌانأما الوزٌر 

ٌّة وحب هللا واإلٌمان . المركز م والثوابت الوطن ٌَ وأّكد على الِق

 .وحب الوطن والمحافظة علٌه
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ورّكز على أهمٌة دور المرأة فً بناء األسرة والوطن فهً التً 

داً  تساهم إٌجاباً فً تكوٌن العائلة، الخلٌة األساس فً هذا البناء، مشدِّ

على أّن الكفاءات والقدرات هً التً ٌجب أن تكون معٌاراً لالختٌار 

َل الذكورة واألنوثة، وأن مسإولٌة التربٌة تقع على كل من المرأة 

وشكر جمعٌة اإلرشاد واإلصالح على واجبها الذي تقوم به . والرجل

 .  ونشاطاتها الحالٌة والمستقبلٌة فً بناء أسرة فاعلة
ثم ُعِرضت كلمة مسّجلة لرئٌس المحاكم الشرعٌة سماحة القاضً 

الشٌخ محمد عساؾ أّكد فٌها على سعً المحاكم الشرعٌة إلى تعدٌل 

 .نظام األحوال الشخصٌة لكً ٌتماشى مع متطلبات العصر والمجتمع
ٌّرأحوالِك "وبعد قطع قالب الحلوى، انطلقت ندوة  التً أدارها " بتتؽ

رئٌَس محكمِة بعبدا : اإلعالمً محمد العرب مع كّل من المحاِضرٌن

رئٌسَة المجلِس النسائًِ ، الشرعٌة الُسنٌة القاضً الشٌخ ُهمام الشعار

اللبنانً المحامٌَة األستاذَة إقبال دوؼان، ورئٌسَة جمعٌِة إصالح ذات 

البٌن المحامٌَة األستاذَة مهى فتحة تطرقوا فٌها إلى قوانٌن األحوال 

.  الشخصٌة من زواج وطالق، والحضانة، النفقة، وتعدد الزوجات

تعدٌل قانون : واختتمت الندوة بمجموعة من التوصٌات أبرزها

األحوال الشخصٌة ضمن الحدود التً ٌسمح بها الشرع، ضرورة 

توعٌة الشباب المقبلٌن على الزواج، تحدٌد سن الزواج فً المحكمة 

عاماً للفتاة، وتطوٌر أصول  17عاماً للشاب  و 18الشرعٌة بـ 

 .المحاكمات، واإلصالح بٌن الزوجٌن قبل حدوث الطالق
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برعاٌة سماحة مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة الشٌخ 

عبد اللطٌؾ الدرٌان ممثالً بالمفتش العام 

المساعد الدكتور الشٌخ حسن مرعب وحضور 

دار الفتوى فضٌلة الشٌخ فً المدٌر اإلداري 

صالح الدٌن فخري ولفٌؾ من العلماء، 

وعضو الهٌئة اإلدارٌة فً الجمعٌة السٌد جمٌل 

شخصاً، أقامت  450، وحشد من قاطرجً

رشاد واإلصالح حفلها السنوي إلجمعٌة ا

فً مسجد سٌدنا  النبوي الشرٌؾ المولد  بذكرى

حمزة بن عبد المطلب رضً هللا عنه ٌوم 

 .2017كانون األول  9السبت 
بداٌة ترحٌب بالحضور، ثّم تالوة عطرة من 

القرآن الكرٌم مع الشٌخ زكرٌا الطرابلسً، 

تالها كلمة الشٌخ مرعب نّوه فٌها بنشاطات 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، وكلمة المناسبة 

 .للشٌخ صالح الدٌن فخري
تخلّل الحفل تكرٌم عماد اإلنشاد الدٌنً المنشد 

حٌث قدم له ، الشٌخ مصطفى الجعفري

سنة من  35درعاً تقدٌرٌاً عن  قاطرجً

 .العطاء

السنوي لجمعٌة اإلرشاد واإلصالح الحفل 
بمناسبة ذكرى المولد النبوي
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وا الحج والعمرة ّلل"استجابًة ألمر هللا تبارك وتعالى أن  ، لّبت ثلة من "أِتمُّ

طالب الجامعات فً لبنان نداء سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم الذي أّذن فً 

الناس قدٌماً فتوافد الحجٌُج والمعتمرون من كل حدب وصوب، لٌذكروا اسم 

دٌن ملّبٌنهللا   .وُمَوحِّ

فقد أقام ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح عمرته السنوٌة 

 26لهذا العام والتً نظمتها حملة السلطان محمد الفاتح من ٌوم الثالثاء 

 44، بمشاركة 2018كانون الثانً  1إلى ٌوم اَلثنٌن  2017كانون األول 

من الدعاة المربٌن  4رافق المعتمرٌن الطالب . طالباً من مختلؾ الجامعات

هم الشٌخ أٌمن عبد الوهاب، واألستاذ ابراهٌم مسالخً، والدكتور أمٌر 

 .طقوش، ومسإول الملتقى األستاذ خالد سوبرة

 جاهرٌنانطلقت الرحلة ظهر ٌوم الثالثاء، وحضر الطالب بثٌاب اإلحرام 

ٌَّة العمرة، وتوجهوا الى مكة المكرمة ألداء المناسك، . بالتلبٌة عقدوا ن

فطافوا بالبٌت العتٌق وسعوا بٌن الصفا والمروة وألِسَنتهم تلهج بالدعاء 

 .راجٌن من هللا القبول والتٌسٌر

بعد إتمام العمرة األولى مكث الطالب فً مكة ٌواظبون على الصلوات فً 

وصبٌحة . سوبرةالبٌت الحرام، وٌحضرون مجالس العلم مع الدكتور أمٌر 

وفً المساء، عقد الطالب نٌة . ٌوم الخمٌس زار المعتمرون ؼار حراء

ثم انطلق الركب إلى . العمرة مجدداً فطافوا وسعوا، وودعوا البٌت الحرام

المدٌنة المنّورة بعد ظهر ٌوم الجمعة فوصلوها قرابة منتصؾ اللٌل، حٌث 

اجتمع بهم أمٌن الفتوى فضٌلة الشٌخ أمٌن الكردي فً باحة المسجد النبوي 

ثهم عن دور الشباب فً نشر الدعوة إلى هللا، وأكد على ضرورة  وحدَّ

 .اَللتزام بمنهج الرسول الكرٌم علٌه أفضل الصالة والسالم
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مكث الطالب فً المدٌنة المنورة ثالثة أٌام، كانوا ٌإدون فٌها الصلوات فً 

الحرم النبوي الشرٌؾ، وٌحضرون مجالس العلم، كما اقتدوا بالحبٌب 

 .فزاروا شهداء أُحد ومسجد قباء راجٌن هللا أن ٌكتب لهم أجر عمرة ثالثة

، شدَّ الطالب الرحال عائدٌن إلى دٌارهم، والعٌن اإلثنٌنوصبٌحة ٌوم 

 .تملإها دموع الفراق والشوق للعودة إلى تلك الدٌار

ٌُذكر أن أؼلب الطالب كانوا ٌإدون العمرة للمرة األولى، وقد تركت أثراً 

فكان فً شهاداتهم إصرار على التوبة الصادقة . طٌباً عند كل واحد منهم

ٌُرضً هللا تبارك وتعالى  .إلى هللا، وعزٌم على العمل قُُدماً فٌما 

كما أقام ملتقى النور الطالبً عشاًء تكرٌمٌاً للمشاركٌن فً العمرة مساء ٌوم 

فً مركز السلطان محمد الفاتح،  2018كانون الثانً  4الخمٌس الواقع فً 

فاجتمع الشمل مجدداً وتعاهد الحاضرون على اَللتزام بحضور الدرس 

للطالب الجامعٌٌن كل ٌوم  طقوشاألسبوعً الذي ٌعطٌه األستاذ خالد 

 .خمٌس للتناصح والتشاور فً كل ما ٌهم الطالب من أمور دٌنهم ودنٌاهم
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ضمن مشارٌعها الخٌرٌة فً شهر كانون اَلول لعام 

، نّظمت قطاؾ لألعمال اإلنسانٌة فً 2017/1438

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مجموعة من األعمال 

واألنشطة الخٌرٌة لعائالت محتاجة وأٌتام ومسّنٌن فً 

 .مختلؾ المناطق اللبنانٌة ولمختلؾ الجنسٌات
حصة تموٌنٌة جافة  40تم توزٌع : توزٌعات غذائٌة -

على العائالت المستفٌدة من قطاؾ فً مركزها فً 

 .بٌروت
ٌّة - وألبسة شتوٌة جدٌدة فً مخٌمات البقاع  توزٌعات عٌن

ٌّة 871على النازحٌن السورٌٌن، بلؽت   وذلك  حّصة عائل

 . مواجهة فصل الشتاء علىللمساعدة 
ٌّة  1568على  مستعملة توزٌع ثٌاب - عائلة لبنان

ٌّة  ٌّة وسور  .فً مختلؾ المناطق اللبنانٌةوفلسطٌن
 

 :مشارٌع مختلفة منباإلضافة إلى 

 طرداً  773توزٌع مساعدات ؼذائٌة كاللحوم، فقد تّم  -

 ، لمستفٌدٌنعلى ا

باإلضافة الى  عرسالعائلة فً  72توزٌع مازوت على  -

 .جاكٌت ألطفال المخٌمات داخل البلدة 122
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كما تابع المستوصؾ الجّوال رحالته الطبٌة، فتم  -

مرٌضاً وإعطائهم اإلرشادات  542الكشؾ عن 

بإشراؾ طبٌب صحة واألدوٌة الالزمة لمعالجتهم، 

  .عامة وأخصائً أطفال
 

   :ألطفال والطالبأنشطة ا* 
لمولد النبوي الشرٌؾ حضره ا بذكرى برنامج ترفٌهً -

 اً،ٌتٌم 25

 .  ٌتٌماً  114حضرها مسرحٌة أقامها قسم ؼدي للناشئة  -

شارك فرٌق أٌتام قطاؾ بدوري كرة القدم الذي نظمه  -
 .قسم الفتٌان الدعوي وحاز على المركز األّول

 

الشهر كان  هذا فً عّدة لقاءات خالل قطاؾ شاركتكما 

حفل وزارة الصحة حول مشروع التؽطٌة  :أبرزها

نسانً فً لقاء حواري حول تحدٌات العمل اإل، والشاملة
 .لقاء حول حماٌة الطفلو ،المجتمعات المتنوعة

الجدٌر بالذكر أن هذه األعمال طالت مختلؾ المناطق 

طرابلس والشمال والجنوب  لىإاللبنانٌة من بٌروت 
ٌّةى الإباإلضافة   .لمخٌمات الفلسطٌن

أعمال قطاف خالل شهر كانون األول 
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، وضمن برنامج إدارة التطوع، نّظمت "الصورة بتكمل سوا"تحت عنوان 

دائرة العمل اَلجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح حفالً تكرٌمٌاً 

، وذلك 2017لمتطوعً الجمعٌة فً المٌدانٌن الخٌري واَلجتماعً لعام 

الكوَل،  -فً مركز مرٌم ابنة عمران  2017كانون األول  23ٌوم السبت 

وأعضاء من هٌئتها اإلدارٌة،  محٌوبحضور رئٌس الجمعٌة المهندس جمال 

كفوري، والسٌدتٌن  أؼابٌوسوأستاذ التعلٌم الدٌنً فً مدرسة الجمهور األب 

كارٌنا ورٌما النقاش من وحدة التطوع فً جمعٌة المقاصد، وحشد من 
 .متطوعاً ومتطوعة 160المتطوعٌن المكّرمٌن والذٌن بلػ عددهم 

، تالها عانوتًاستهّل الحفل بتالوة من القرآن الكرٌم من األستاذ محمد 

ترحٌب بالحضور من عرٌفة الحفل مدٌرة برنامج إدارة التطوع السٌدة 

نسٌمة الشوا، ثّم قصٌدة عن التطوع ألقتها رئٌسة دائرة اإلعالم السٌدة جنان 

ٌّة، وفقرة منٌمنة خاّصة أّداها طالب المدرسة اللبنانٌة العالمٌة بإدارة  إنشاد
 .  األستاذ المنشد عبد الرحمن الساسة

وألقى كلمات المتطوعٌن كلٌّ من السٌدة هوٌدا المحمود المتطوعة فً قطاؾ 

لألعمال اإلنسانٌة، والسٌدة ؼٌدا سعادة المتطوعة فً برنامج بٌتك بٌتً، 

وقد . واألستاذ عبد الرحمن شهاب المتطوع فً دائرة العمل اَلجتماعً

تضمّنت كلماتهم تجاربهم الشخصٌة بالعمل التطوعً، مع إضاءة على 

الفوائد التً اكتسبوها من خالل ذلك العمل وشكروا جمعٌة اإلرشاد 
 .واإلصالح على إعطائهم هذه الفرصة لتقدٌم الخٌر والنفع للناس والمجتمع

كما ألقت رئٌسة دائرة العمل اَلجتماعً السٌدة رند صقر كلمة  شكرت فٌها 

كل المتطوعٌن الذٌن ٌبذلون من أنفسهم وأوقاتهم وجهودهم فً سبٌل هللا، 
 مشّددة على أن العمل التطوعً جزاإه األكبر هو عند هللا سبحانه وتعالى، 

اإلرشاد واإلصالح تكّرم متطوعً المٌدانٌن 
 2017الخٌري واالجتماعً لعام 
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وذكرت بعضاً من تارٌخ التطوع فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

منذ تؤسٌسها حٌث بدأت الجمعٌة بمجموعة صؽٌرة من 

المتطوعٌن إلى أن كبرت الٌوم وتوّسعت أعمالها وانتشرت فً 

وتخلل كلمتها عرضا للقٌمة النقدٌة . مختلؾ المناطق اللبنانٌة

 2017لعدد ساعات متطوعً العمل اَلجتماعً والخٌري لعام 
 .$ 325000والتً بلؽت 

كلمًة أشاد  محٌوبعد ذلك ألقى رئٌس الجمعٌة المهندس جمال 

فٌها باإلنجازات التً ٌقوم بها المتطوعون فً كل المٌادٌن 

وخاصة فً المٌدانٌن اَلجتماعً والخٌري، وأشار إلى أن 

الجمعٌة تعمل حالٌاُ على تطوٌر العمل التطوعً فٌها لٌكون  

ركٌزة أساسٌة فً أعمالها وأنشطتها، حٌث إن الجمعٌة قد 

خّصصت دائرة التنمٌة اإلنسانٌة َلحتضان المبادرات التطوعٌة 

فً المجتمع وتنمٌتها وتطوٌرها فً سبٌل تعزٌز مفهوم التطّوع 

لدى مختلؾ فئات المجتمع، ثّم شكر كل فرد من المتطوعٌن 

 .على كل ما قّدمه
تخلّل الحفل عرض مصّور لرإساء الدوائر العاملة فً 

المٌدانٌن الخٌري واَلجتماعً، قالوا فٌها كلمات من القلب إلى 

القلب لكل متطوع ومتطوعة، واختتم بكشؾ الستارة عن لوحة 

المتطوعٌن وأخذ بصمة كل متطوع ، باإلضافة إلى توزٌع 
 .هداٌا تذكارٌة علٌهم

اإلرشاد واإلصالح تكّرم متطوعً المٌدانٌن 
 2017الخٌري واالجتماعً لعام 



 «بٌتكم عامر»البرنامج اإلذاعً  CDتوقٌع 

f 

، ٧ٕٔٓكانون األول ٕصباح ٌوم األحد فً

ضمن فعالٌات معرض بٌروت العربً الدولً 

للكتاب، وقّعت مسإولة مركز أمان للمرأة 

واألسرة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، 

البرنامج اإلذاعً  CDالسٌدة عزٌزة ٌاسٌن 

 .  بٌتكم عامر، فً جناح إذاعة الفجر
برنامج موّجه للمقبلٌن على : بٌتكم عامر

الزواج، مواضٌعه متنوعة بٌن الشرعٌة 

وقد . واَلجتماعٌة والنفسٌة واَلقتصادٌة

شاركت بإعداد البرنامج مع السٌدة عزٌزة، 

المستشارة التربوٌة فً المركز السٌدة خدٌجة 

 .  اللبابٌدي
أثنى الحضور على أهمٌة نشر التوعٌة حول  

هذه المواضٌع، للوصول إلى أسر آمنة 

 .وبالتالً إلى مجتمع مستقر



 عرمونٌوم طبً للعائالت المحتاجة فً 
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نّظمت لجنة جود اَلجتماعٌة فً جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح، وبالتعاون مع المكتب الصحً 

وجمعٌة أحفاد عارؾ  المقاصدياَلجتماعً 

الحّبال الخٌرٌة، ٌوماً صحٌاً مجانٌاً للعائالت 

 18 اإلثنٌنالمحتاجة فً المنطقة، وذلك ٌوم 

 –، فً قاعة مركز الحسن 2017كانون األول 
، تّضمن معاٌنات عند طبٌب صحة عرمون

عامة، فحص السّكري والضؽط، وتوزٌع 

 ...أدوٌة
 

وكعادتها فً كل شهر، قامت اللجنة بتوزٌع 

األدوٌة التً تقّدمها بشكل دائم لجمٌع المحتاجٌن 

والمسّنٌن المرضى المسّجلٌن لدٌها والمستفٌدٌن 

فً " عطاإكم ٌسعدهم"و"  كباُرنا"من مشروعً 

، خالل شهر كانون عرمون –مركز الحسن 

 . 2017األول 
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بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌؾ وتحت شعار 

، أقام قسم الدعوة "اتِّباُعَك ُنور ٌا رسول هللا"

، عرمونالعامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح فً 

الحفل السنوي الثانً لتكرٌم طالب حفظة القرآن 

 ٧ٔ، ٌوم األحد "حفّاظ الوحً"ضمن برنامج 

، فً قاعة مركز الحسن، ٧ٕٔٓكانون األول 

 .حضره حشد من األهالً وأبناء المنطقة
اسُتهل الحفل بتالوة عطرة للقرآن الكرٌم من 

الطالب كرٌم بكري، ثم كلمة المناسبة لمسإول 

قسم الدعوة العامة فً المسجد فضٌلة الشٌخ محمد 

، تالها كلمة لمسإول الدورة الشٌخ الحنجول

 .الحافظ الجامع عبد اللطٌؾ حاج نجٌب
  

"  الحسن"تخلّل الحفل فقرات أناشٌد مع فرقة 

بقٌادة المنشد محمد العبد، وفرقة فتٌان  اإلنشادٌة

ٌّمة "حفّاظ الوحً" ، ثم توزٌع الشهادات والهداٌا الق

على المشتركٌن، واخُتتم بدعاء مإثر من الشٌخ 

 .الحافظ صالح الدٌن المؽربل

حفظة "الحفل السنوي الثانً لتكرٌم طالب 
 فً مسجد الحسن" القرآن

  



 

 
ٌّة بظهورنا؟"محاضرة  فً " ماذا فعلت المدن

 مسجد الحسن
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أقام قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد 

ٌّمة، مع الدكتور  واإلصالح محاضرة طّبٌة ق

 :الداعٌة فإاد العرٌس بعنوان
ٌّة بظهورنا؟"         !"ماذا فعلت المدن

  
تعرٌؾ : تم خاللها تناول عدة جوانب، منها

التكوٌن التشرٌحً للعمود الفقري، أسباب آَلم 

وفً الختام ... الظهر وكٌفٌة الوقاٌة والعالج

تم توزٌع أدوٌة مجاناً لمن ٌرؼب بإشراؾ 

كانون األول  ٔوذلك ٌوم الجمعة .. صٌدلً

 .عرمون –فً مسجد الحسن  ٧ٕٔٓ



f 

 –اختتم قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 
التً بدأت ٌوم السبت " وأّذن فً الناس"، دورة عرمون

أسابٌع، للشباب من  6تشرٌن األول واستمّرت لمدة  28

كانون األول  2سنة وما فوق، وذلك ٌوم السبت  15عمر 

 فً مسجد الحسن،  2017
 :  وتؤلفت لجنة التحكٌم من

الشٌخ المنشد خضر  عرمونإمام مسجد المصطفى فً 

األحمد، مدّرب األذان والمقامات المنشد محمد العبد، 

 .اآلؼاومدٌر مركز الحسن الحاج خضر 
  

المإذن (: ل.ل 250,000)وفاز بجائزة المرتبة األولى 

 أحمد ؼالٌٌنً
المإذن عبد القادر (: ل.ل 200,000)المرتبة الثانٌة 

 حنش
 المإذن مروان دَلل(: ل.ل 150,000)المرتبة الثالثة 

 المإذن عمر سواس(: ل.ل 100,000)والمرتبة الرابعة 
المإذن بكر ظافر (: ل.ل 75,000)أما المرتبة الخامسة 

 فخر الدٌن
 .وقد تم توزٌع شهادات مشاركة

فً مسجد " وأذن فً الناس"ختام مسابقة 
 عرمون -الحسن 
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لإلمام " السٌرة والشمائل"مجلس قراءة كتاب 

 الِمّزي فً مسجد الحسن
  
  -قّدم قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

بالتعاون مع مركز علوم الحدٌث، مجلس قراءة كتاب  عرمون

.  لإلمام الِمّزي مع فضٌلة الشٌخ المحدث د" السٌرة والشمائل"

فً  2017كانون األول  27بّسام الحمزاوي، ٌوم األربعاء 

لفرقة فتٌان حفّاظ  إنشادٌة، تخلّله فقرة عرمون –مسجد الحسن 

 .الوحً
وفً ختام اللقاء حصل المشاركون على إجازة بالسند المتصل 

 .للكتاب
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   ُ ِ َصلَّى هللاَّ انطالقاً من قول َرُسوُل هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َمْن َصلَّى الُصبح ِفً : "َعلَ

َ َحتَّى َتْطلَُع  ْذُكُر هللاَّ ٌَ َجَماَعٍة، ُثمَّ َقَعَد 

ِن، َكاَنْت لَُه  ٌْ ْمُس، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَت الشَّ

ٍة َوُعْمَرٍة تامٍة  ، "تامة تامةٍ َكؤَْجِر َحجَّ

أقام قسم الدعوة العامة فً جمعٌة 

 نشاط  عرمون -اإلرشاد واإلصالح 
، وذلك فجر ٌوم "حج وُعمرة الفجر"

، مع ٧ٕٔٓكانون األول  ٖٔاألحد 

ثلة من الدعاة الكرام فً مسجد 

 .الحسن
تضّمن البرنامج مجلس حدٌث وإجازة 

بالسند المتصل للنبً علٌه الصالة 

والسالم، تالوة قرآن ودعاء، صالة 

 .الضحى واختتم بتناول الفطور

الشهري فً " حج وعمرة الفجر"نشاط 
 مسجد الحسن



f 

لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌؾ، وتحت عنوان  

، أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح احتفاَل "مولدك هدى"

خاصا لألطفال من تنظٌم لجنة بٌتك بٌتً ودار اقرأ للعلوم 

هلهم، وذلك ٌوم أطفال مع  170اإلسالمٌة والعامة، حضره 

فً قاعة مركز السلطان محمد  2017كانون األول  9السبت 

  .الفاتح
مشهد تمثٌلً للدمى : تضمن الحفل فقرات متعددة، من

المتحركة، وفٌلم تعرٌفً عن برنامج بٌتك بٌتً، ومسابقتٌن 

فً القرآن وفً السٌرة النبوٌة حاز فٌهما اَلطفال على هداٌا 

 .كما تخلل البرنامج باقة من األناشٌد المنوعة. متعددة
ٌذكر أن رٌع هذا الحفل ٌعود لدعم برنامج بٌتك بٌتً لتؤهٌل 

 .وتؤثٌث منازل أسر محتاجة

احتفال األطفال لمناسبة ذكرى المولد النبوي 
 الشرٌف



 

 
 لدعم برنامج بٌتك بٌتًمولد 
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لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌؾ وضمن 

سلسلة الموالد التً تقوم بها لجنة بٌتك بٌتً لدعم 

الذي ٌعمل على تؤهٌل وتؤثٌث  "بٌتك بٌتً"برنامج 

كانون  2منازل أسر محتاجة، أقٌم ٌوم السبت 

محمد علً . األول مولد فً منزل المرحوم د

سٌدة، وتخلله باقة من األناشٌد  130، حضره محٌو

الروحانٌة لفرقة النور، وكلمة المناسبة للداعٌة ثناء 

تطرقت فٌها إلى معانً شعار ذكرى  قاطرجً

واَلقتداء بسٌرة سٌد ، "اتباعك نور"المولد 

فت . المرسلٌن محمد صلى هللا علٌه وسلم كما عرَّ

رواس  محٌومسإولة برنامج بٌتك بٌتً السٌدة ندى 

سنوات حٌث  7بؤهداؾ البرنامج وإنجازاته خالل 

 .منزَلً  183تم تؤهٌل 



 

 
 دورة فً تنمٌة الذات لألحداث فً سجن رومٌة
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فً جمعٌة " فرٌق انسان رؼم القضبان"نفذ 

اإلرشاد واإلصالح الدورة األولى من سلسلة 

حدثاً  20دورات متتابعة  فً التنمٌة الذاتٌة ل 

فً مبنى األحداث رومٌه، ٌوم الخمٌس 

أعطت الدورة المدربة .  22/12/2017

العلً بحضور األستاذ نصٌؾ جمعة  رودٌنه

واألستاذة مروة العرب من فرٌق إنسان رؼم 

 .القضبان
 :تناولت الدورة النقاط التالٌة       

 التمٌٌز بٌن التفكٌر اَلٌجابً والتفكٌر السلبً 
 كٌؾ ٌمكن وضع هدؾ منطقً وإٌجابً

  
تمٌزت هذه الدورة بتجاوب وتفاعل األحداث 

وإعادة النظر ببعض أفكارهم السلبٌة، وتمت 

مناقشة أهدافهم المستقبلٌة بطرٌقة أكثر عقالنٌة 

 .وموضوعٌة



f 

زار وفٌد  ،المولد النبوي الشرٌؾ ذكرى ِضمن فعالٌات

ٌّة  ٌّة العالم من متعلّمً المرحلة الثانوٌة فً المدرسة اللبنان

سماحة مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة الشٌخ عبد اللّطٌؾ 

كانون األول   11درٌان فً َبهو دار الفتوى ٌوم اَلثنٌن 

تمثل  اإلرشاد واإلصالح وفد من جمعٌةبمرافقة ، 2017

محمد سنو، المهندس رئٌس دائرة العالقات العامة ب

بشٌر الحرٌري وكل من رئٌس عضو الدائرة السٌد و

سمٌح عز الدٌن، ومدٌر السٌد دائرة التربٌة والتعلٌم 

ٌّة العالمٌة خلٌل عجٌنة، الذي شكر بدوره  المدرسة اللبنان

سماحة المفتً على حسن استضافة المتعلّمٌن ونصحه 

 .لهم
 

ٌّبة من وحً مناسبة المولد وقد  استمع المتعلّمون لكلمة ط

ٌّة اَلقتداء  ٌّن فٌها أهم الّنبوّي الّشرٌؾ من سماحته، ب

ًّ الكرٌم محّمد صلى هللا علٌه وسلّم فً سٌرته  بالّنب

وأقواله وأفعاله وأوامره ونواهٌه، وحّث الطالب على 

خدمة الدٌن بالرحمة والعلم والوعً متمّسكٌن بالقرآن 

 ..والسٌرة العطرة واألخالق الرفٌعة
ٌّة ٌّة العالم ٌُعنى بالتكامل التربوّي ...المدرسة اللّبنان صرٌح 

ٌّز ًّ المتم  .واألكادٌم

المدرسة اللبنانٌة العالمٌة فً زٌارة مفتً 
 الجمهورٌة



للطالبات فً " نور ٌا رسول هللااّتباُعك "نشاط 
 عرمون

f 

بمناسبة شهر المولد النبوي الشرٌؾ، أقام 

ملتقى النُّور للّطالبات فً جمعٌة اإلرشاد 

نشاطاً تحت شعار  عرمون -واإلصالح 

 ٖٕ، ٌوم السبت "اّتباُعك نور ٌا رسول هللا"

 .، فً مركز الحسن٧ٕٔٓكانون األول 
  

بعنوان  طرطوسًتخلّله كلمة للشٌخ علً 

، بعدها تم عرض "التربٌة فً عهد الرسول"

من إعداد " لو كان بٌننا"فٌدٌو قصٌر بعنوان 

فرٌق عمل ملتقى النُّور، حٌث تم تصوٌر 

الّطالبات وهّن ٌعّبرن عن شعورهن تجاه 

، بعدها تم -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 
 ". معلومات عن الصحابٌات"توزٌع مسابقة 

  
بمناسبة  اآلؼاثّم فقرة تكرٌمٌة للّطالبة بشرى 

التزامها بالحجاب، مع إلقاء كلمة مإثرة للشٌخ 

وفً الختام، . خضر األحمد مباِركاً لها حجابها
 .تم توزٌع هداٌا وضٌافة على الّطالبات



 وقفة تضامنٌة فً مدارس السورٌٌن

f 

، نظم "القدس عاصمة فلسطٌن" تحت شعار 

القسم التربوي للنازحٌن السورٌٌن فً جمعٌة 

اإلرشاد واإلصالح بالتعاون مع المدارس التً 

ٌُشرؾ علٌها، ٌوماً تضامنٌاً مع أهلنا فً فلسطٌن 

الحبٌبة رفضاً للقرار األمٌركً الظالم بحق 

القدس العربٌة، وتخلل هذا الٌوم أنشطة متنوعة 

من صالة ركعتٌن، كلمات تضامنٌة مع القدس، 

ٌّة تعبِّر عن ارتباط العرب والمسلمٌن  فقرات فن
 .بالقدس، أناشٌد وقصائد وطنٌة

وكان التفاعل ملفتاً من قبل التالمٌذ وإدارة تلك 

المدارس والشعور بالتكاتؾ والتضامن مع أهلنا 
 .المرابطٌن فً القدس



 

 
 الدورات التدرٌبٌة للمعلمٌن السورٌٌنطالق إ

f 

قسم العمل التربوي للنازحٌن أطلق 

فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح السورٌٌن 

 ."حقٌبة المعلم التدرٌبٌة"الدورات التدرٌبٌة 

تتضمن الحقٌبة سلسلة من دورات التً 

فً المدارس التً  السورٌٌنم للمعلمٌن قدَّ ستُ 

كانت الدورة األولى . ٌشرؾ علٌها القسم

قدمتها " اإلدارة الصفٌة"تحت عنوان 

  20حضرها تسب، و حاَلستاذة هدى م

الرسمٌة،  شانٌهومعلمة من مدرسة  اً معلم

 ،تجوٌد التعلٌم إلىالتً ٌسعى من خاللها 

وتنمٌة ،ورفع مستوى عطاء المعلمٌن 

مهارتهم التً تساعدهم على التعامل مع 

ٌجاباً على إالطالب والضؽوط مما ٌنعكس 

وقد  .ٌنتحصٌل الطالب السورٌ مستوى

بٌن   ٌجابًإلتمٌزت الدورة بالجو التفاعلً ا

 .بٌنوالمتدرّ  بةالمدرِّ 



f 

أطلق مركز ؼدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد 

رة للفتٌان  واإلصالح فً بٌروت دورته الشتوٌة المصؽَّ

سنة، والتً استمّرت من  13حتى  8والفتٌات من عمر 

حتى ٌوم الجمعة  2017كانون األول  25ٌوم اَلثنٌن 

، فً مركز السلطان محمد 2017كانون اَلول  29

 .تلة الخٌاط -الفاتح 
  

تضّمنت الدورة فقرة حدٌث وحكاٌة، وأنشطة متنّوعة 

 :  مع مدّربٌن متخّصصٌن، منها
رٌاضة، طبخ، تصوٌر، تزٌٌن كوكٌز، رسم، خٌاطة، 

وؼٌرها،  أكسسوارإتٌكٌت إسالمٌة، إسعافات أولٌة، 

ساعد "باإلضافة إلى نشاط ختام الدورة تحت شعار 

، حٌث توجه طالب الدورة إلى مركز مرٌم بنت "تسعد

الكوَل، للتعّرؾ على مإسسة قطاؾ لألعمال  –عمران 

 .  اإلنسانٌة وؼٌرها من مرافق المركز
التً أمّنوها من )ثم قاموا بتعبئة المواد الؽذائٌة 

فً حصص لتوزٌعها َلحقاً على المحتاجٌن ( منازلهم

من خالل قطاؾ، التً كّرمتهم فً نهاٌة النشاط بتوزٌع 

 .هداٌا علٌهم

المصّغرة للفتٌان دورة غدي الشتوٌة 
 والفتٌات 



f 

أقام قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح حفالً تكرٌمٌاً لطالبه بمناسبة 

تخرجهم من مرحلة الناشئة للفتٌان فً مركز 

 22الكوَل ٌوم الجمعة  -مرٌم ابنة عمران 

 .2017كانون األول 
بدأ الحفل بتالوة قرآنٌة، تالها كلمة المناسبة 

التً ألقاها األخ عبدالهادي شرقٌة، كما 

وخصصت فقرة لألساتذة تحدثوا فٌها عن 

تجربتهم السابقة خالل المرحلة السابقة، 

وأٌضا كانت فقرة خاصة بالتالمٌذ تحدثوا 

فٌها عن تجربتهم واختتم الحفل بتوزٌع 

الشهادات وتذكار خاص بشعار الجمعٌة 

 .  تكرٌماً للطالب



f 

أقام قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد 

واإلصالح دوري فتٌان اإلرشاد ٌوم األحد 

على مالعب الفور  2017كانون األول  14

صٌدا، وقد تخلل النشاط كلمة لمسإول  - بً

 .ملؾ األنشطة األخ عثمان فرٌج
وشهدت المبارٌات منافسة قوٌة بٌن الفرق 

المشاركة وساد جو من الفرح والحماس بٌن 

 .الالعبٌن
وفً الختام، وزعت المٌدالٌات على الفرق 

الفائزة وُسلم كؤس البطولة لصاحب المركز 

 .األول
كما رفع العلم الفلسطٌنً خالل التكرٌم 

  . تضامناً مع الشعب الفلسطٌنً



f 

اختتم مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً 

دبلوم "جمعٌة اإلرشاد واإلصالح برنامج 

، "التؤهٌل الشرعً لؽٌر المتخصصٌن

أشهر فً العلوم  ٖوالذي استمّر لمدة 

العقٌدة اَلسالمٌة، الفقه : التالٌة الشرعٌة

اَلسالمً، السٌرة النبوٌة، مصطلح 

، والتً الحدٌث، أصول الفقه وعلوم القرآن
مت ضمن   : دوامٌٌنقُدِّ

الساعة  لىإ ٖٓ:٩صباحً من الساعة  .ٔ

 ظهرا ٖٓ:ٕٔ
الساعة  لىإ ٖٓ:٥مسائً من الساعة  .ٕ

 مساء ٖٓ:٨
كانون األول  25ثنٌن إلٌوم اوجرى ذلك 

 –، فً مركز مرٌم ابنة عمران 2017
 .الكوَل

فً نهاٌة الدورة حصل المشاركون على 

شهادة من مركز مهارات للتدرٌب 

 .والتطوٌر

اختتام برنامج دبلوم التأهٌل الشرعً لغٌر 

 المتخصصٌن 



f 

أقام مركز ؼدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد 

دورتٌن للفتٌان  عرمونواإلصالح فً 

سنة، فً  ٖٔحتى  ٔٔوالفتٌات من عمر 

كانت الدورة األولى . قاعة مركز الحسن

، عن Online?.. Stay S.M.A.R.Tبعنوان 

سلبٌات وإٌجابٌات اَلنترنت وكٌفٌة استعماله 

بطرٌقة آمنة مع الحفاظ على الهوٌة، قّدمها 

 27األستاذ منٌر سعد الدٌن، ٌوم األربعاء 
 .2017كانون األول 

 

حٌاتً طاعة "والدورة الثانٌة بعنوان 

سبب وجودنا فً الحٌاة، مع  ،عن"لربً

إضاءة على مرحلة البلوغ وشرح عن 

الحجاب، قّدمتها أخصائٌة فً علم النفس 

التوافقً، األستاذة ؼادة قلٌالت، ٌوم الخمٌس 

 .2017كانون األول  28
 .تخلّل الدورتٌن ضٌافة وتوزٌع هداٌا رمزٌة

مركز غدي فً دورتً العطلة الشتوٌة فً 

 عرمون



ي فً غدرحلتً العطلة الشتوٌة لطالب مركز 

 عرمون

f 

للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد  مركزؼديأقام 

 زتٌنممٌّ رحلتٌن  عرمون -واإلصالح 

 26لطالب الدورة الشتوٌة، ٌوم الثالثاء 

األولى كانت الرحلة . 2017كانون األول 

إلى ( سنوات 6-4)لطالب البراعم 

Kidzilla - Antelias  ،ألعاباً  تضّمنت

 .وؼٌرها لكترونٌةإألعاباً وهوائٌة، 
 
-7)الثانٌة لطالب الفتٌان والفتٌات الرحلة و

  Cosmo City - Beirutإلى ( سنة 13
 Arcade games, climbingتضّمنت 

.wall, laser room, 7D film 

 



أنشطة المولد النبوي والقدس الشرٌف فً 
 مراكز غدي للناشئة 

f 

أقام مركز ؼدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، وضمن مراكزه فً بٌروت 

والمناطق، ومن خالل دوراته الشتوٌة، أنشطة عدٌدة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌؾ، 
 .2017ٌا رسول هللا، وذلك طٌلة شهر كانون األول " اّتباعك نورٌ "تحت شعار 

 :بداٌة مع مركز بٌروت
حٌث تم توزٌع هدٌة المناسبة لألهالً الكرام والضٌافة على الطالب، ثم توجه طالب دورة 

، الذي ٌهدؾ "صوت من األقصى"ٌوم الجمعة لزٌارة معرض الكتاب والمشاركة فً نشاط 

، "رسولً ٌعلّمنً"أما البراعم فاستمتعوا بنشاط . إلى تعزٌز التمّسك بمقدساتنا اإلسالمٌة
 .للتعّرؾ على سٌرة وأخالق رسولنا الكرٌم عبر ألعاب متعّددة

نفحات من "طالب دورة السبت األولى توجهوا لزٌارة مدرسة اإلٌمان للمشاركة فً نشاط 
 .، وذلك للتعّرؾ على سٌرة وأخالق رسولنا الكرٌم عبر ألعاب تفاعلٌة"نور

طلع "بٌنما طالب دورة السبت الثانٌة فقاموا بزٌارة إلى أسواق بٌروت، للمشاركة فً نشاط 
 .، الذي ٌهدؾ أٌضاً للتعّرٌؾ بسٌرة وأخالق رسولنا الكرٌم عبر ألعاب تفاعلٌة"البدر علٌنا

فتٌات احتفاَلً تضّمن /وفً قاعة مركز السلطان محمد الفاتح أقام قسم الدروس األسبوعٌة

مسابقة فً السٌرة العطرة، للتعّرؾ على صفات الرسول صلى هللا علٌه وسلم من خالل 

، ألعاب تنافسٌة، "حبك فً قلبً ٌا رسول هللا"مواقفه، تزٌٌن كاب كٌك مع وضع شعار 

ماذا ستقولٌن للرسول لو كان : "مدائح وأناشٌد، واخُتتم الحفل بسإال ُطرح على الطالبات
 "بٌننا الٌوم؟
 :عرمونفً مركز 

تم توزٌع هدٌة المناسبة وهً عبارة عن كادر خشبً محفور لألهالً الكرام والضٌافة على 

الطالب، حٌث تعّرفوا على رسولنا الكرٌم عبر برنامج ألعاب، مسابقات، زٌنة وأشؽال ٌدوٌة 
 .امتدت لثالثة أسابٌع



أنشطة المولد النبوي والقدس الشرٌف فً 
 مراكز غدي للناشئة 

f 

ُصرة لضٌافة المولد،  200فتٌات فحّضرن /أما قسم الدروس األسبوعٌة
 .وشاركن بنشاط ألعاب كشفٌة هادفة عن الرسول فً قاعة مركز الحسن

 :فً مركز بعلبك
تم تحضٌر وتوزٌع ضٌافة المناسبة على الطالب واألهالً، خالل حفل أناشٌد 

، شرح السٌرة النبوٌة للطالب، فٌدٌو وفقرة سبٌتانًمع المنشد المتؤلق ٌاسر 

كما تم إقامة نشاط ثاٍن تخلله ألعاباً تربوٌة . خاصة عن القدس الشرٌؾ

وفً الختام تم توزٌع .. وترفٌهٌة، ومسابقات عن السٌرة النبوٌة وؼٌرها
 .الهداٌا

 :فً مركز الفاكهة
تم توزٌع ضٌافة المناسبة على األهالً والطالب، وتحضٌر ٌافطة كبٌرة 

، ثم استمتع "أنا أحب ؼدي"وٌافطة أخرى " أنا أحب رسولً"مكتوب علٌها 
ٌّب قصص ورسوم عن القدس ٌّز اخُتتم بتوزٌع كت  .الطالب بفطور صباحً مم

وألن القدس كانت وما زالت وستبقى " القدس عاصمة فلسطٌن"وتحت شعار 

عاصمة فلسطٌن، وألنها قضٌة فرضت نفسها فً وجدان كل كبٌر وصؽٌر، 

على األرض عبر األحجار، وارتداء " القدس لنا"قام الطالب بتجسٌد شعار 
 .الكوفٌات الفلسطٌنٌة وتلوٌن هذا الشعار بؤلوان العلم الفلسطٌنً مساندًة للقضٌة

 :وختامها مسك فً مركز طرابلس  
تضّمن " المدٌنة"مهرجان " طلع البدر علٌنا"حٌث أقٌم وبالتعاون مع حملة 

ٌّقة ٌّة بطرٌقة تفاعلٌة ش ٌّة، السٌرة النبو ..  ألعاباً ترفٌهٌة وتثقٌفٌة، أشؽاَلً ٌدو

شارك فٌه حشد من الجمهور واألهالً باإلضافة إلى الطالب، وذلك فً مركز 
 .العالمة حسٌن الجسر الثقافً



لمركز غدي للناشئة " قصتنا كبٌرة"مسرحٌة 
2017

 

 

f 

للناشئة " ؼدي"هـ، عرض مركز 1439بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌؾ 

، 2017كانون األول  22و 21، ٌومً «قّصتنا كبٌرة»إبداعه الثالث مسرحٌة 
 .بٌروت -على مسرح جمعٌة العناٌة بالطفل واألم 

المسرحٌة تربوٌة ترفٌهٌة ؼنائٌة، أدى أدوارها أطفال خضعوا لمدة سبعة أشهر من 

تتحدث المسرحٌة عن أهمٌة دور كل عنصر فً الكون، مهما كان . التدرٌب الجّدي
 .  الدور بسٌطاً أو صؽٌراً، وأن ؼٌاب أي عنصر ٌسبب خلالً فً موازٌنه

التً تجّسدت فً هذه المسرحٌة فً شخصٌة " المسإولٌة"ومن هنا تبلورت قٌمة 

فتركت وراءها مسإولٌة دفع ( حٌن تنشؽل باللعب مع ُحبٌبات اللّقاح" )رٌاح"

الؽٌوم لتتكثؾ عند الجبل وتحول دون هطول األمطار، فٌتؤثر من فعلها العدٌد من 

ألنه منشؽل بطٌارته الورقٌة  خوارٌفهالذي أضاع " كرٌم"الشخصٌات منها الراعً 

التً تستفٌد من الموقؾ " حشورة"، ومنها النحلة "رٌاح"التً لم تطٌر بسبب ؼٌاب 
 .بعٌدة ألنها تنزعج منها فهً َل تعلم عواقب ؼٌابها" رٌاح"وُتبقً 

 كٌؾ كانت الحٌاة فً المرج األخضر بؽٌاب رٌاح عن قٌامها بدورها؟
 وكٌؾ قام أهالً المرج األخضر بإعادتها؟

 وهل تعلّمت حّشورة الدرس من خالل ما حدث معها؟
هذا ما اكتشؾ أجوبته الجمهور الذي استمتع باألداء الرائع واألؼانً المرافقة 

 ...  لألحداث
المسرحٌة انتهجت اسلوب المسرح الحدٌث والتجرٌدي من حٌث اإلخراج 

والدٌكور، وهً من إنتاج مركز ؼدي، إخراج لٌنا عسٌران، كتابة وسٌنارٌو براءة 
 ...  محمصانً

آدم قلعجً، رٌم الشافعً، نور الداعوق، هادي لبابٌدي، حال : وبطولة كل من

قلعجً، رفٌق الحرٌري، شذا نور الدٌن، نور الحرٌري، أحمد الشافعً، مالك 
 .ٌموت، نانسً ثلجة، محمد دٌاب، عال طرباه، جمانة طرباه



احتفال المولد النبوي الشرٌف للنساء فً 
 عرمون

f 

باُعَك ُنور"إحٌاًء لذكرى مولد خٌر البرٌة، وتحت شعار  ٌا ...إتِّ

للنشاطات فً جمعٌة اإلرشاد " أرٌج"، أقامت لجنة "رسول هللا
احتفاَلً بذكرى المولد النبوي الشرٌؾ،  عرمون –واإلصالح 

 7أحٌته فرقة النور النسائٌة لمدح خٌر البرٌة، ٌوم الخمٌس 

، فً قاعة مركز الحسن حضره حوالً 2017كانون األول 
 .وجوارها عرمونسٌدة من  130

تخلل الحفل كلمة المناسبة ألقاها إمام مسجد القبة األزهر 

الشٌخ محمود الخطٌب حول ُحب أشرؾ الناس رسولنا الكرٌم 

كما ألقت عرٌفة الحفل .. صلى هللا علٌه وسلم واّتباع سّنته

السٌدة إٌمان شعر عٌد قصٌدة عن النبً علٌه الصالة والسالم، 

للمحامً " وَل أكثر.. عانقٌنً"وقصٌدة عن القدس من كتاب 
 .األستاذ أحمد بركات

  
كما قّدمت السٌدتان دٌنا حجاب ولٌنا طّباع مسرحٌة كومٌدٌة 

كتابة الطالبتٌن فاطمة عبد " من تشّبه بقوم"هادفة بعنوان 

الوهاب ورشا فاخوري، نالت إعجاب الحاضرات من حٌث 

المضمون، خصوصاً فً هذه الفترة، ومن حٌث التمثٌل 
 .العفوي

 :وككل عام رافق اَلحتفال معرضاً تضّمن
"  صدٌقات أرٌج"ركناً خاصاً لبٌع الحلوٌات، صنع سٌدات  -

 .وعاد رٌعه ألعمال اللجنة
منادٌل وشاَلت متنوعة، عطورات نسائً رجالً ووَلدي،  -

 .، ألبسة شرعٌة وثٌاب صالةوأكسسوارُحلً 



ضٌافة المولد النبوي الشرٌف على توزٌع 
 عرمونالتّجار فً 

f 

-للنشاطات " أرٌج"بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌؾ، وّزعت لجنة 

وبالتعاون مع لجنة العالقات العامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

، ضٌافة المناسبة على بعض التّجار عرمون -الخٌرٌة اإلسالمٌة 

باإلضافة إلى زٌارة عدد من المإسسات ومخاتٌر المنطقة، وذلك تعبٌراً 

 .عن شكرها لدعمهم



f 

تبارك جمعٌة اإلرشاد واإلصالح لمدٌر دار 

للعلوم اإلسالمٌة والعامة الشٌخ الدكتور  إقرأ

العرؾ وأثره فً "توقٌعه لكتابٌه  عٌتانًباسم 

"  التطبٌق الفقهً وفق المذهب الحنفً

فً معرض الكتاب " اَلجتهاد الجماعً"و

بٌروت، وذلك مساء ٌوم  – البٌالالدولً فً 

 .2017كانون األول  9السبت 

 

 عٌتانًجمعٌة لألخت لمى التبارك كما 

لحفظها القرآن الكرٌم، برواٌة حفص عن 

عاصم، على األستاذة الحافظة الجامعة هدٌة 

، 2017كانون األول  ٩الركبً، ٌوم السبت 

ولألخت مدٌحة سرحان لختمها القرآن الكرٌم 

تالوة مع األستاذة ؼٌدا سعادة برواٌة حفص 

كانون األول  12عن عاصم، ٌوم الثالثاء 

فً دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة  2017

 .والعامة
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