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 افتتاحٌة
 «جّدد النٌة وأتقن العمل»

 
ن جمًٌعا نكونَ  أن عظٌم   لََشَرف   إّنه  .دٌنه ولخدمة سبٌله فً للعمل وتعالى تبارك هللا اختارهم ممَّ

 اختاروا الذٌنَ  والشابات   الشباب   من المجموعة   هذه فً فرًدا مّنا الواحد   ٌكونَ  أن عظٌم   لََشَرف   وإّنه

م، وَمنهًجا دًٌنا اإلسالمَ  ًِّ  بسّنة   واقتدوا وحَده ، لل   العبودٌة   طرٌقَ  وَسلَكوا لحٌات ه   صلوات   محمد   الخاَتم   النب

ه، علٌه   هللا   نا فً اله دى منارات   إحدى فكانوا وسالم   .م جَتَمع 

ة   ربِّ  ألمر   ٌستجٌبَ  أن لل ، العبودٌة   دربَ  الدرَب، هذا َسلَك لَمن عظٌمة   لَمسإولٌة   وإّنها زَّ  وجاه دوا) الع 

ه حقَّ  هللا   فً دَ  بؤن ؛(ج هاد  ، حقَّ  هللا   سبٌل   فً ن جاه  هد   أقصى فنبذل   الجهاد   ونشر   هللا   دٌن   خ دمة   فً الج 

داٌة؛ َتنا، نبذل   شباَبنا، نبذل   اله  لَمنا، نبذل   قوَّ ، ما وأعزَّ  أطٌبَ  نبذل   ع   حٌاَتنا وحتى وراَحَتنا جهَدنا نبذل   نمل ك 

 .وتعالى تباركَ  ربِّنا ألمر   استجابةً 

ٌن   فً علٌنا َجَعلَ  وما) الج هاد هذا ل َشَرف   اختاَرنا الذي هو ،(اجتباكم هو) فالل   لِّفنا فقد ،(َحَرج من الدِّ  بما ك 

؛ وبما ن طٌق   ل   إال ٌَبَخل   فال َنسَتطٌع  د   وال متخاذ  قع  ، أو ضعٌف   إال ٌَ  .اإلٌمان   قلٌل   إال ٌتراَجع   وال َجبان 

 .وطاَعت ه هللا   ألمر   والمستسل م   األّول   المسلم   (والسالم الصالة علٌه) ابراهٌم أبٌنا ملّة   فنحن  

انا الذي هوَ  وهللا   ًَ  حتى إبراهٌم، قبل   من "مسلمٌن" سمَّ  وهذا هللا، ألمر   مستسل مٌنَ  اإلسالم   طرٌق   على نمش 

ه إالّ  نجاةَ  ال الذي والصالحٌنَ  األنبٌاء   طرٌق   نا لٌكونَ  هذا وفً .ب سلوك  نا قدوت ناو إمام  نا وقابد   وحبٌب نا وشفٌع 

 واإلسالم   الدعوة   إٌصال   على أمًٌنا ٌكونَ  وأن علٌنا شهًٌدا (والتسلٌم الصالة أفضل علٌه) محّمد   هللا رسول  

 .أجمعٌن وللناس لنا والهداٌة  

لَ  وأن  الهداٌة   إٌصال   مسإولٌةَ  َنحملَ  جمًٌعا، الناس   على الشهادة   مسإولٌةَ  الكرٌم   رسول نا بعد   من َنحم 

 التً األّمةَ  الناس، على الشهادة   أّمةَ  (والسالم الصالة علٌه) محمد   أّمة   فتكونَ  كاّفة، العالمٌنَ  إلى واإلسالم  

ها ه هللا   سٌحَفظ  م، للناس الهداٌة   إٌصال   على قادرةً  لَتبقى بح فظ   وهذه .القٌامة ٌوم إلى أجٌال   بعد أجٌاالً  كلِّه 

، ومحفوفة   خطٌرة   ومسإولٌة   صعبة   طرٌق    تعالى، هللا من وتثبٌت   ثبات   إلى بحاجة   وسال كوها بالمخاطر 

، لهذا زاد   إلى بحاجة    لل   العبودٌة   زاد   :(الزكاة وآتوا الصالة فؤقٌموا) :البارئ الخالق   عند   من زاد   الطرٌق 

عوا، ،(بالل واعتصموا) :آخر نوع   من وزاد   .هللا من والق رب   لل   والعبادة    متَّح دةً  واحدةً  مجموعةً  كونوا اجتم 

لَتج بةً     .وحَده هللا   إلى م 
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ق   ٌنَفع   فال ، التَفرُّ  الم ستعان وهو إلٌه، إال ٌ لَجؤ   ال الذي الملجؤ   فهو هللا، لغٌر   االلتجاء ٌنفع   وال واالختالف 

ه ٌ عٌن ال الذي  .غٌر 

 الطرٌق، هذا سلوك على وعزمنا اخترنا اإلسالمٌة الخٌرٌة واإلصالح اإلرشاد جمعٌة فً ونحن

ه وخدمة   هللا سبٌل   فً العمل   طرٌق   هللا، إلى الدعوة   طرٌق   لل، العبودٌة   طرٌق    .عباد 

 ...قادمة العمل من ومرحلة مضت العمل من حقبة أمام نحن

 السابقة اإلدارٌة الهٌبة وأعضاء لربٌس الجزٌل بالشكر أتوجه فإننً مضت، التً للحقبة بالنسبة أما

 وعامالت، عاملٌن وأخوات، إخوة من أسهم من ولكل واللجان، واألقسام الدوابر اإلدارٌة، وتشكٌالتها

 الجمعٌة، وبرامج ومشارٌع وأنشطة أعمال إنجاح فً ونساًء، رجاالً  وفتٌاناً، شٌباً  وموظفٌن، متطوعٌن

 .البناءة مسٌرتها واستمرار المنشودة، أهدافها تحقٌق إلى ودفعها

ذلاّلً  فتا ما الذي المغربل وسٌم الكبٌر األخ بالذكر وأخص  ودافعاً  الزواٌا، ومدّوراً  الصعاب، العقبات م 

 كل ومسخًرا وأهله، اإلسالم مصلحة ناظَرٌه أمام واضعاً  حّل، أٌنما اإلٌجابٌة روح ومضٌفاً  األمام، إلى

 .ذلك لتحقٌق اإلمكانٌات

 ألشدّ  وإّنً .جمٌعاً  عاتقنا على تقع الجمعٌة وتقّدم استمرار مسإولٌة فإنّ  القادمة، لمرحلتنا بالنسبة أما

 أن متطوعاً، أو موظفاً  مرإوساً، أو ربٌساً  كان إن منكم، فرد كل ٌد على وأخت، أخ كلّ  ٌد   على ٌدي

 علٌنا .المرجّوة األهداف ولتحقٌق العقبات لتذلٌل متكاتفٌن متعاونٌن واحداً، وقلبا واحدة ٌداً  نكون

 .الجماعة مع هللا ٌد فإن بالجماعة؛

د أن علٌنا ٌّة ن جدِّ  .لل واإلخالص والعزٌمة الن

د أن علٌنا  .ربنا عّنا ٌرضى حتى الجهد أقصى ونبذل التحدٌات لنواجه وهّمتنا نفوسنا ن جدِّ

   .قدوة وخٌر الناس على شهداء نكون حتى العمل إتقان علٌنا

 :القادمة األربع للسنوات شعارنا كانّ  لذلك

د"  "العمل وأتق ن النٌة جدِّ

 !متقن إنسانً عمل أجل من ونرقى، لنستمر لنبقى، نجدد
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 حفل التسلّم والتسليم للهيئة اإلدارية
  

أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة حفل التّسلم والتسلٌم بٌن 

فً قاعة مسجد  2017/1/22هٌبتٌها اإلدارٌتٌن السابقة والحالٌة ٌوم األحد 

وسط بٌروت، حضره أعضاء هٌبة المستشارٌن وأعضاء  -محمد األمٌن 

الهٌبتٌن اإلدارٌتٌن السابقة والحالٌة، وأعضاء الجمعٌة من بٌروت 

الحفل بتالوة آٌات من الذكر الحكٌم مع الشٌخ الحافظ ّل استه  . والمناطق

زكرٌا الطرابلسً، تاله كلمة ترحٌبٌة لعرٌفة الحفل، ربٌسة دابرة اإلعالم، 

ثم ألقى مدٌر هٌبة المستشارٌن المهندس عمر ، منٌمنةالمهندسة جنان 

الطٌبً كلمًة تحّدث فٌها عن منهج الشورى الذي تنتهجه الجمعٌة وعن 

ٌّة تداول الرباسة، معّرجاً على أسماء الرإساء الذٌن تعاقبوا على رباسة  أهم

الجمعٌة منذ تؤسٌسها، واختتم كلمته بشكر  لربٌس الجمعٌة السابق المهندس 

.  وسٌم المغربل، الذي ترك أثراً كبٌراً فً تطّورات شهدتها مسٌرة الجمعٌة

ٌّة كعربون شكر وتقدٌر .  وتّم تكرٌم المغربل حٌّث قّدم له الطٌبً درعاً تكرٌم

ٌّة التعاون واإلخالص فً العمل،  وألقى المغربل كلمًة تحّدث فٌها عن أهم

والمّودة التً تجمع العاملٌن فٌما بٌنهم، مشٌراً إلى أّن هذه الصفات هً التً 

تال ذلك عرضاً إنشادٌاً قّدمه . جمعت العاملٌن فً الجمعٌة منذ تؤسٌسها

ثم انطلقت مراسم التسلّم والتسلٌم، حٌث . طالب المدرسة اللبنانٌة العالمٌة

ملّف تكلٌفه بالرباسة، الذي  محٌوسلّم الطٌبً الربٌس الجدٌد المهندس جمال 

بدوره سلّم أعضاء الهٌبة اإلدارٌة الجدٌدة ملّفاتهم، ثّم ألقى كلمًة تضمّنت 

، 2020-2017البٌان العام للجمعٌة فً مرحلة األربع سنوات القادمة 

كما تضّمن ". جّدد النّية وأتقن العمل"وأعلن عن شعار هذه المرحلة وهو 

الحفل عرضاً ألهداف الجمعٌة االستراتٌجٌة مع ربٌسة دابرة التخطٌط 
 .  واختتم بدعاء مع األستاذ صالح الدٌن المغربل، منٌمنةالمهندسة فرح 
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برعاٌة سماحة مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة فضٌلة الشٌخ عبد اللطٌف درٌان، أقامت جمعٌة 

اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة حفل إعالن نتائج جائزة اإلرشاد للقٌم واألخالق 

ٌّات فاعلة فً المجتمع، وذلك ٌوم السبت 2016 م 2017كانون الثانً  14م وتكرٌم شخص

ٌّة القاضً الشٌخ . فً قاعة مركز السلطان محمد الفاتح حضر الحفل رئٌس المحاكم السن

، الجوزومحمد عساف ممّثال مفتً الجمهورٌة، وسماحة مفتً جبل لبنان الشٌخ محمد علً 

، بصبوصوالعمٌد علً شرف الدٌن ممّثال مدٌر عام قوى األمن الداخلً اللواء ابراهٌم 

وممثل األمٌن العام للجماعة ، قاٌدبٌهوالعقٌد زٌاد ، الجوزوالقاضً محمد هانً  وفضٌلة

وعدد من أعضاء الهٌئة اإلدارٌة فً , عزام االٌوبً، األستاذ شفٌق كوسا. اإلسالمٌة أ

 .الجمعٌة، وعائالت المكّرمٌن وزمالؤهم وحشد من الشخصٌات

ٌّة لكل من القاضً محمد هانً تّم  ألقى ثم والعقٌد زٌاد قاٌدبٌه،  الجوزوتوزٌع دروع تكرٌم

كلمًة أشاد فٌها بالجهود الجبارة التً تقوم بها جمعٌة اإلرشاد واإلصالح فً  قاٌدبٌهالعقٌد 

ٌّة  .مجتمعاتنامجال حقوق اإلنسان الذي هو من أهّم المجاالت التً تحتاجها  وأّكد على أهم

  .واألخالقعمل مؤسسات المجتمع المدنً فً موضوع القٌم 

تحّدث فٌها عن تجربته  ،عجٌنةالدكتور خلٌل ألقاها أّما الكلمة األخٌرة فكانت للجنة التحكٌم  

ٌّة جمٌع  عمرات "مبادرة ُمعلناً عن المشاركة الفائزة كات المشار  فً لجنة التحكٌم وعن أهم

وهً مباردة شبابٌة تهدف إلى جمع تبرعات إلرسال أشخاص غٌر مقتدرٌن إلى  ،"تبورلن 

  .المبادرةلدعم $ 1000العمرة، وقد نالت الجائزة التً بلغت قٌمتها 

القاضً لشهادات تزكٌة للمكّرمٌن من مدراء أزهر جبل لبنان  أفالمالحفل عرض تخلّل 

 .قاٌدبٌهالعقٌد عام قوى األمن الداخلً اللواء إبراهٌم بصبوص مدٌر ممثل والجوزو 

وفً الختام تّم توزٌع دروع تكرٌمٌة ألعضاء لجنة التحكٌم وهم الدكتور خلٌل عجٌنة،  

 .واألستاذ سمٌح عز الدٌن، والمدّرب حّماد سٌوفً

 2016حفل جائزة اإلرشاد للقيم واألخالق 
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اإلرشاد واإلصالح تتسلّم شهادة عضوية من اتحاد 

 المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي

استقبلت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة سكرتٌر عام 

اتحاد المنظمات األهلٌة فً العالم االسالمً، األستاذ ٌحٌى المطّوق، 

ٌرافقه مدٌر القسم التربوي فً جمعٌة الوعً والمواساة فً شحٌم، 

استكماالً للزٌارة التً قام بها األمٌن وٌؤتً ذلك . حمادةاألستاذ زٌاد 

تسلم شهادة وقد . المحامً علً كورت، الشهر الماضًلالتحاد العام 

ٌّة فً    .المغربلالمهندس وسٌم الجمعٌة ربٌس االتحاد نابب العضو
 

 UKمن وفداً السلطان محمد الفاتح الجمعٌة فً مركز استقبلت كما 
Care -  محمد كزبر األستاذ برباسة ربٌس مجلس األمناء برٌطانٌا

لبنان األستاذ علً عزام وعضو مجلس فً  Uk Careٌرافقه مندوب 

عرض الوفد نشاط مإسستهم فً حٌث ، عبد هللااألمناء األستاذ أحمد 

ٌّة  لندن، وأثنى على التعاون القابم مع الجمعٌة، وقّدم لها درعاً تكرٌم

 .  وشهادة شراكة
السٌد عبد العزٌز العبٌد، الكوٌتٌة مسإول مكتب اإلغاثة زار وقد هذا 

، 2017كانون الثانً   24جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ٌوم الثالثاء 

جولة فً مجّمع مرٌم ابنة عمران ومجّمع السلطان الزٌارة تخلل 

محمد الفاتح، حٌث اّطلع العبٌد على مختلف أعمال الجمعٌة 

ثنٌا  على ضرورة تفعٌل التعاون مع الجهات المانحة فً  وأنشطتها م 

 .الكوٌت
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  من ٧ٕ خالله كّرم حفالً  الثانً كانون18 السبت مساء الرٌاضً القبس نادي أقام

عت الكاراتٌه لعبة فً أبطاله زِّ عت كما علٌهم، والمٌدالٌات الكإوس وو  زِّ  الهداٌا و 

 .الالعبٌن على

 الهٌبة وعضو محٌو جمال المهندس واإلصالح اإلرشاد جمعٌة ربٌس الحفل حضر

  عٌتانً، باسم الشٌخ اقرأ دار وربٌس قاطرجً، ربٌع محمد .د الجمعٌة فً اإلدارٌة

 للكاراتٌه اللبنانً االتحاد وعضو فتوش موسى السٌد للكاراتٌه اللبنانً االتحاد ربٌس

  لربٌس تكرٌمٌاً  درعاً  القبس نادي ربٌس وقدم .الالعبٌن وأهالً حمٌة علً الحاج

  بعٌون وابراهٌم اللبان ابراهٌم السادة من كاًل  وكّرم زعرب نمر للحاج وآخر االتحاد

   .عٌتانً اللطٌف عبد والسٌد

 له وقّدم بتكرٌمه فاكهانً محمد الحاج النادي ربٌس شقٌر رامً المدرب فاجؤ وقد

 .٦ٕٔٓ العام كؤس

  عطاءاتهم، على  النادي داعمً حلوانً اللطٌف عبد االداري الحفل عرٌف وشكر

 .الفنً والجهاز االدارٌة الهٌبة من كل   جهد على أثنى كما

  

 

 2016حفل تكرٌم أبطال نادي القبس 
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األعمال الخٌرٌة التً نفّذتها قطاف لألعمال اإلنسانٌة ضمن 

فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح لشهر كانون الثانً 

تّم توزٌع مستلزمات عاّمة للعابالت من أدوات   2017

منزلٌة وثٌاب مستعملة وحصص غذابٌة ومستلزمات أطفال 

وغٌرها، فً عدد من المناطق اللبنانٌة شملت بٌروت 

وعرمون وعرسال والناعمة حٌث استفاد من هذه التوزٌعات 

 .  عابلة من الجنسٌتٌن اللبنانٌة والسورٌة 766
ّزعت  مساعدات خاصة شملت وبسبب الشتاء القارس، و 

عرسال وعكار وجب فً المازوت والحرامات والصوبٌات، 

 .عابلة سورٌة 1000منها حوالً استفاد جنٌن 
قطاف لألعمال سلّمْت فقد الطبً، أّما من ناحٌة الدعم 

طرداً من األدوات الطبٌة لمستشفى طرابلس  140اإلنسانٌة 

ولمستوصف برقاٌل، كما نفّذ المستوصف الجوال  24/24

مرٌض  100رحلًة طبٌة فً رأس نحاش حٌث عاٌن وعالج 

 .سوري
الجدٌر بالذكر أن هذه األعمال تّمت بالتعاون مع مإسسة 

Helping Hand ، ومإسسةHCI،  ومإسسة عٌد جمعٌة

، وابتالف الشمال، وبتبّرعات كرٌمة من (البحرٌن)التربٌة
 .فاعلً الخٌر

 2017األعمال الخيرية لشهر كانون الثاني 



 أنشطة المسجد

f 

قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح، أقام 

احتفاالً تكرٌمٌاً للطالب الذٌن شاركوا فً برنامج 

الشٌخ عبد اللطٌف حاج نجٌب، مع   "حّفاظ الوحً"

فً مركز الحسن  ،2017كانون الثانً  1ٌوم األحد 

   .عرمون –

أمهات المإمنٌن، نّظمت جمعٌة سلسلة وضمن 

بعنوان  اإلرشاد واإلصالح  ندوة طبٌة شرعٌة 

، ألقاها الدكتور فإاد "الدورة الشهرٌة النسابٌة"

فً مركز مرٌم ابنة  مكداشالعرٌس والدكتورة سهى 

، حٌث 2017شباط  8الكوال ٌوم األربعاء  -عمران 

 .الحضور المبة زجاو

قرأ فً امن دار تخلّل الندوة تخرٌج أول طالبة قرآنٌة  

محاسن قدري خطٌب على  لسٌدةمسجد حمزة ا

 .نعام الكرديإستاذة الحافظة األ



 

 دورات مركز مهارات

f 

قسم الدعوة العامة فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة  افتتح

" إلعداد وتطوٌر الدعاة الثالثةموارد "دورة  عرمون -اإلسالمٌة 

أشهر، فً  6، وتستمر لمدة 2016تشرٌن الثانً  8ٌوم الثالثاء 

مهارات الحوار "قاعة مركز الحسن، حٌث قّدم المادة الخامسة 

 .األستاذ سمٌح عز الدٌن "واإلقناع

 

دبلوم التؤهٌل الشرعً "ة ، دورعرمونفً جمعٌة الاختتمت كما 

كانون الثانً  4السادسة، وذلك ٌوم األربعاء " لغٌر المختّصٌن

  .أشهر، فً قاعة مركز الحسن 3، والتً استمرت لمدة 2017
  :تضّمنت الدورة العلوم الشرعٌة التالٌة

عقٌدة إسالمٌة، الفقه اإلسالمً، السٌرة النبوٌة، مصطلح الحدٌث، 

بٌنثلّة من المشاٌخ قّدمها ن، والقرآأصول الفقه وعلوم    :والمدرِّ

الدكتور عبد هللا هنانو، محمد الحنجول، صبح البّداح، أٌمن عبد 

 .الشٌخهنادي والوهاب، محمد ناصر، 
في ختامها على شهادة من مركز مهارات كات حصلث المشار  

للتدريب والتطىير في الجمعية، ومن األكاديمية العربية العالمية 

.للتدريب والتطىير  

 

 



f 

ما فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة نشاطاً تكرٌمٌاً  أقام قسم س 

فً قاعة مركز مرٌم بنت  2017-1-19لعامالت المنازل، ٌوم الخمٌس 
   .سٌداتهنّ  بصحبةعاملة ٥ٔ، حضره الكوال -عمران

الفٌلٌبٌنٌة سمرا بتالوة آٌات من الذكر الحكٌم، أما األثٌوبٌة العاملة اللقاء  افتتح

  المولىعاماً شاكرًة  ٥ٔلبنى فتحدثت عن قصة إسالمها ومسٌرتها فٌه منذ 

 عتزِّ وو   ترفٌهٌةالنشاط ألعاباً تخلل و. وجّل أن خّصها وكّرمها باإلسالمعز 

ٌّمة تقدمة المنتدى للتعرٌف باإلسالموكتب هداٌا وتذكارات، لفابزات ا على .  ق

االطالع على تعالٌم  علىوألقت السٌدة إٌمان كٌوان كلمًة شجعت الحاضرات 
 .اإلسالم
 .اللقاء بضٌافة ممٌزة من أطباق العامالت التقلٌدٌة وقالب حلوىواختتم 

 تكريم العامالت األجنبيات 
  



f 

 حفل لطالبات ملتقى النور وأمهاتهن 

ملتقى النُّور للّطالبات فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة أقام 

 ٧لطالبات الملتقى وأّمهاتهن، ٌوم السبت حتفاالً اعرمون  -اإلسالمٌة 

 .٢٠١٧كانون الثانً 

الكواكب الزاهرة فً األربعٌن “شرح أحادٌث من كتاب  ل الحفلتخلّ  

مع الشٌخ محمد  ،محمود الحمزاوي شٌخال، لمفتً الشام ”المتواترة

تاله فقرة  لحاضرات،على االحنجول، وتم فً ختامه توزٌع إجازات 

 .ً وبعض الطالباتفاتن نعمان سٌدةالأناشٌد ممٌزة مع 

ثم كّرمت مسؤولة الملتقى السٌدة لٌال سلطانً طالبتٌن من نادي  

النُّور للقرآن، هما إسالم العبد ونوران قندٌل، لحفظهما سورة البقرة 

  .كاملةً 

، وتوزٌع الضٌافة "كفالة ٌتٌم"مشروع النشاط خالل وأطلِق 

 Poeme Chocolate. من 

 

 



 

f 

 ا
للنشاطات فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة " أرٌج"لجنة فتتحت 

، للسنة الثانٌة على التوالً، مع "مبادئ الكروشٌه"اإلسالمٌة، دورة تعلٌم 
ٌوم اإلثنٌن وذلك ، عرمون – الحسنالمدّربة السٌدة حسناء الهبرة، فً مركز 

 .أسابٌع 6، والتً ستستمر لمدة 2017كانون الثانً  16

 دورة تعلٌم مبادئ 
 «الكروشٌه»

 



 

f 

تبارك جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة لألخت 

إلتمامها والعامة، نهى الحلبً فً دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة 

ختمة كاملة فً القرآن العظٌم بالقراءات العشر من طرٌق 

الشاطبٌة والدرة على الحافظة الجامعة ابتسام صٌدانً وذلك 

 .2017/1/4ٌوم األربعاء 

  محٌوالدكتورة سهى مكداش الهٌبة اإلدارٌة لعضو كما تبارك 

ٌضم مجموعة من الذي " مع النساء"توقٌع كتابها الرابع 

المرأة واألسرة، والتً جاءت تهم فتاوى شرعٌة معاصرة 

رة ومفّصلة، مراعٌة ظرف السابلة وقرٌنة  ٌسَّ ضمن أجوبة م 

ٌَّدة بآراء الفقهاء  ق حالها، مع االلتزام بالضوابط الشرعٌة الم 

كانون الثانً  3ٌوم الثالثاء األربعة، وذلك من المذاهب 

 .تلة الخٌاط – فً قاعة مركز السلطان محمد الفاتح 2017

  

  

  

 مباركات 
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