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 النشرةافتتاحية 

 «الجميعالتكافل االجتماعي مسؤولية »

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
المدير التنفيذي لدائرة العمل الخيري  

 في جمعية اإلرشاد واإلصالح

 المهندس إبراهيم لبدي

 .على متن سفينة واحدة، تغرق فنغرق جميعاً أو تنجو فننجو جميعاً كلُّنا 
فقدنا أشياَء كثيرة وباتت حياتنا في مهب الريح، يلفُّها الضباب وعدم وضوح الرؤية وِقلَّةة اممةوال وءةالء 

وبقيةةت لنةةا . امسةةعار وتراجةةع امعمةةال والبهالةةة وبجةةرة الشةةباب وتسةةلُّه السةةفهاء وال ةةالمين واللصةةو 

لنا ثقتنا باهلل تعةالى وأنَّ مةا أصةابنا لةم يكةن بقيت . أشياء كثيرة نتعلَّق بها تعلَُّق الغريق بالحبل الممدود إليه

وبقيت لنا ثقتنا بأنفسنا كمجتمٍع قةائٍم علةى اممةر بةالمعرول والنهةي . ليخهئنا، وما أخهأنا لم يكن ليصيبنا

يختزُن داخله كل هاقة وأحالم المستقبل كما يختةزُن كةل تجةارب صاعٍد لنا ثقتنا بجيٍل وبقَيت . عن المنكر

بةاا التكافةل الةا  . لنا ثقتنا بمجتمعنا القائم علةى التكافةل اتجتمةاعيوبقَيت . ومرارات وإخفاقات الماضي

كمثل الجسد إاا اشةتكى "  ملسو هيلع هللا ىلصلوته لسقهت مجتمعاتنا وُدَولنا منا أزماتها امولى، لكننا كما شبَّهنا الا  

هر والحمى  ".منه عضٌو تداعى له سائر امعضاء بالسَّ
فيةةا َمةةن تملةة  . فعلةةى الجميةةع اتسةةتنفار ليتكافةةل اجتماعيةةاً . الجسةةد كلةةه يشةةتكيالحاليةةة، امزمةةة  ةةلِّ وفةةي 

امموال، اعلةم أنةه لةيآل اون وقةت احتسةاب تراجةع امعمةال إنمةا الوقةت وقةت التشةمير لنكةون كمثةِل َمةن 

لوا مجرى التاريخ بإنفاقهم فها بو أبو بكر يأتي بكل ماله صدقة، وال  عمةر يةأتي بنصةل مةا يملة ، : حوَّ

في وقت الُعسرة والشِّدة والقحه وِقلَّةة الةزروي يقةوم بتجهيةز جةي   -وما أدرا  ما عثمان  -واا  عثمان 

وفةي اممةوال حقةوق ءيةر ". مةا ضةرَّ عثمةان مةا فعةل بعةد بةاا" ملسو هيلع هللا ىلصالُعسرة فاستحق حقاً بشةرى النبةي 

ق النبي . الزكاة وخاصة إاا حلَّ بالناآل الغالء والبالء من نَقَ  ماٌل ما "حيث قال  ملسو هيلع هللا ىلصفلَنصُدق ولُنَصدِّ

َق إت "صدقة  .وِرفعة وِعزاً في الدنيا واوخرةبركًة ، فما زاد هللا المتصدِّ
ق . أيها الساعي على عيال  وت تمل  إت قوَت يوم ، علي  أيضاً أن تسابم بالتكافل اتجتمةاعي ويا تصةدَّ

واعلةم أن . كةافي الثالثةة وهعةام الثالثةة كةافي امربعةةاتثنةين ولو ِبِشقِّ تمرة فإنها تِقي ِمةن النةار، فهعةام 
 .دربماً ُتنِفقُه خيٌر من مائة ألل دربم ينفقه الغني، من  تنفقه على حاجة وِقلّة من المال بين يدي 

ختاماً، كلنةا مسةؤول وعلينةا تحمةل مسةؤوليتنا فةي بةاه ال ةرول العصةيبة، فةالفقراء والعةائالت المحتاجةة 
 . بانت ار حركتنا وسْعِينا عليهم



 

 
اإلرشاد واإلصالح تطلق حملة تكافل اجتماعي 

 "كلنا لبعض"عاجلة بعنوان 
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جمعيةةة اشرشةةاد واشصةةالح حملةةة تكافةةل اجتمةةاعي عاجلةةة أهلقةةت 

مةواد )، وال  لتةأمين المةواد الضةرورية «كلنا لَبعض»تحت عنوان 

للعةةائالت المتةةأثرة بالوضةةع المعيشةةي ( ءاائيةةة جافةةة ومبةةالة نقديةةة
وتتوجةه الجمعيةة عبةر بةاه   .علةيهمالرابن وتوزيعهةا بشةكل دور  

كلنةا ... كلنةا للةوهن: " الحملة مصحاب امياد  البيضةاء عبةر نةداء

كلنا يعني كلنا يمكننا المسابمة والوقول إلةى جانةب بعضةنا ! لَبعض
 !"البعض

وعّبةةر المةةدير التنفيةةا  لةةدائرة العمةةل الخيةةر  فةةي جمعيةةة اشرشةةاد 

كلنا علةى مةتن "واشصالح المهندآل إبرابيم لبد  حول الحملة قائالً 

فقدنا أشياَء . سفينة واحدة، تغرق فنغرق جميعاً أو تنجو فننجو جميعاً 

كثيرة وباتت حياتنةا فةي مهةب الةريح، يلفُّهةا الضةباب وعةدم وضةوح 

الرؤيةةة وِقلَّةةة اممةةوال وءةةالء امسةةعار وتراجةةع امعمةةال والبهالةةة 

كلنةةا . فعلةةى الجميةةع اتسةةتنفار ليتكافةةل اجتماعيةةاً ... الشةةبابوبجةةرة 

مسؤول وعلينا تحمل مسؤوليتنا في باه ال رول العصيبة، فالفقراء 
 ."والعائالت المحتاجة بانت ار حركتنا وسْعِينا عليهم

بةةةةاا وتتلقّةةةةى الجمعيةةةةة تبّرعةةةةات أصةةةةحاب الخيةةةةر فةةةةي مراكزبةةةةا 
 71701493واستفسارات المهتّمين على رقم الهاتل 
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توّزع حصص مونة للمحتاجين " جود"لجنة 
 عرمونفي 

امعمال الخيريةة التةي تقةوم بهةا ضمن  

لجنةةةةة جةةةةود اتجتماعيةةةةة فةةةةي جمعيةةةةة 

اشرشةةةاد واشصةةةالح، وّزعةةةت اللجنةةةة 

حص  مونة على العةائالت المسةتفيدة 

أيلةةول  12لةةديها، والةة  يةةوم الخمةةيآل 

، فةةةةةةي مركةةةةةةز الحسةةةةةةن فةةةةةةي 2019

 . عرمون
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جمعيةة اشرشةاد واشصةالح يةوم الخمةيآل استقبلت 

جمعيةة إحيةاء مةن وفةداً  2019تشرين امول  10

الدوليةةةةة بالمقّدسةةةةات والعنايةةةةة  التةةةةراث العثمةةةةاني

، فةي مركةز أوزدميةرالسيد مجابد برئاسة رئيسها 

السلهان محمد الفاتح، وال  لالهالي على أعمةال 

 .الجمعية وأنشهتها
كةةان فةةي اسةةتقبال الوفةةد رئةةيآل الجمعيةةة المهنةةدآل 

جمةةةةال محيةةةةو، ومةةةةدير دائةةةةرة العالقةةةةات العامةةةةة 

الةةدكتور ربيةةع قةةاهرجي، ومقةةرر الهيئةةة اشداريةةة 

على مرافةق  الوفد وجال .الجردليالسيد مصهفى 

المركز للتعّرل على أقسامه، وعلةى أبةرز أعمةال 

الجمعيةةة بشةةكل عةةام، وعلةةى امعمةةال التةةي تتركةةز 

لةدعم صةمودبم فةي وجةه ين يالمقدسةعلى مساعدة 

 .اتحتالل الصهيوني بشكل خا 

استقبال وفد من جمعية إحياء التراث العثماني 

 والعناية بالمقدسات الدولية
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زار وفةةد مةةن جمعيةةة اشرشةةاد واشصةةالح 

جمةةةةال  مهنةةةةدآلالرئةةةةيآل بلديةةةةة بيةةةةروت 

تشةرين  10عيتاني، صةباح يةوم الخمةيآل 

لشةةةكره علةةةى جهةةةوده فةةةي  2019امول 

صةةيانة وإعةةادة تأبيةةل جسةةر سةةليم سةةالم، 

على أعمال الجمعية في ميادينها هالعه إو

وقةةد أبةةدى . المتنوعةةةامربعةةة وأنشةةهتها 

تفةةاعالً إيجابيةةاً وأثنةةى علةةى عمةةل  عيتةةاني

الجمعية التي يرابةا مةن أحسةن الجمعيةات 

تةةألل الوفةةد . التةةي تعمةةل لخدمةةة المجتمةةع

سةةنو وربيةةع قةةاهرجي محمةةد مةةن السةةادة 

 .وابرابيم لبد  ودروي  زمزم

من اإلرشاد واإلصالح في زيارة لرئيس وفد 
 بلدية بيروت



 

 

f 

أقامت دار اقرأ للعلوم اشسالمية والعامةة فةي 

جمعيةةةة اشرشةةةاد واشصةةةالح ومركةةةز علةةةوم 

الحةةديث النبةةو  فةةي صةةيدا الحفةةل الختةةةامي 

التكريمةةةةةي للفةةةةةائزين فةةةةةي مسةةةةةابقة اشمةةةةةام 

اموزاعي السنوية العاشرة في حفة  الحةديث 

النبةةةو  الشةةةريل، فةةةي قاعةةةة مسةةةجد محمةةةد 

بيةةةةروت، عصةةةةر يةةةةوم فةةةةي  ملسو هيلع هللا ىلصاممةةةةين 

م حيةةةةث ، م٩ٕٔٓأيلةةةةول  ٩ٔالخمةةةةيآل  ُكةةةةرِّ

عشةةرون هالبةةاً وهالبةةة فةةي المراتةةب امولةةى 

والثانيةةةةة والثالثةةةةة مةةةةن كةةةةل مسةةةةتوى مةةةةن 

مسةةةةتويات المسةةةةابقة السةةةةبعة فةةةةي قسةةةةميها 

 .اشسناد  وءير اشسناد 
كمةةا تةةم تكةةريم أربعةةة وسةةتون هالبةةاً وهالبةةة 

 .بجوائز ترضية مالية

حفل اختتام مسابقة اإلمام األوزاعي السنوية 

 العاشرة في حفظ الحديث النبوي الشريف



 

 
سهام قليالت شقير "توزيع جوائز مسابقة حفل 

 الثانية" للقرآن الكريم
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أقامت جمعية اشرشاد واشصالح، وبالتعاون والتنسيق مةع مؤسسةة أسةامة شةقير الخيريةة، حفةل توزيةع جةوائز مسةابقة سةهام قلةيالت شةقير للقةر ن 
 .في قاعة مركز السلهان محمد الفاتح 2019أيلول  28التي تن مها دار اقرأ  للعلوم اشسالمية والعامة وال  عصر يوم السبت ( الثانية)الكريم 

ي، حضر الحفل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشةيخ عبةد اللهيةل دريةان ممةثالً بةأمين الفتةوى الشةيخ أمةين الكةرد ، معةالي القاضةي خالةد قبةان

 السيدة سهام قليالت شقير، السيد نزار شقير، رئيآل مؤسسة أسامة شقير الخيرية السيد أسامة شقير ورؤساء جمعيةات ومشةايخ وعلمةاء إلةى جانةب
 .رئيآل جمعية اشرشاد واشصالح المهندآل جمال محيو وأعضاء من الهيئة اشدارية والجمعية

تلةى الة  كلمةة السةيدة . اسُتِهلَّ الحفل بتالوة قر نية مع الشيخ زكريا هرابلسةي، ثةم النشةيد الةوهني، واسةتعراض للمشةاركين الفةائزين فةي المسةابقة

ثم ُعِرض فيلم عةن المسةابقة وتحضةيراتها وجوتتهةا فةي المنةاهق مةع . الفاضلة سهام قليالت شقير تحدثت فيها عن إعجاز القر ن وبّنأت الفائزين

لةوهن وبةاا ل االمشاركين فيها، أعقبه كلمة رئيآل مؤسسة شقير الخيرية السيد أسامة شقير الا  قال أنه لَفَته أن ثلثي الفائزين بم إناث وُبنَّ مستقب

أن باه المسابقة بي الثانية باسم سةهام قلةيالت شةقير وإن شةاء هللا ستسةتمر لسةنوات عديةدة واكر . شيء جيد منهن أمهات ومسؤوتت عن التربية

أعتبر أن كل َمن شار  بم فائزون ورابحون، وكال  المن مون وجمعية اشرشاد واشصالح رابحون، وبكل مجالسي في الجمعيات : "وقال. قادمة

ويشرفني أن أعمل وأتعاون معكم، ويشرفني أن باه المسابقة برعاية الحبيبة إلى قلبي وبإشرال واشصالح الخيرية أضرب المثل بجمعية اشرشاد 

وعّبر عةن سةروره بمشةاركة ...". امكبر للجمعيات دار اميتام اشسالميةوالعّراب الجمعية، باه الجمعية التي البلد بحاجة إليها مثل كل الجمعيات، 

ثم كانت كلمة رئيآل جمعية اشرشاد واشصالح المهنةدآل جمةال محيةو قةال فيهةا أن  .أوتده في حضور الحفل ليتشجعوا ويستمروا في حف  القر ن

هه صةراالقر ن بو روٌح أرسلها هللا لنا  لتسكن في قلوب المةؤمنين وتبةث الحيةاة فيهةا، ولتحيةي بصةيرتنا وضةميرنا، وبةو نةوٌر يضةيُء هللاُ لنةا بةه 

وأضةال . المستقيم لنسير باستقامة واعتدال وصالح، لنكون من المحسنين في الةدنيا ونصةل إلةى الفةوز برضةى الةرحمن ونعةيم جزائةه فةي اوخةرة

بةةاا الَهةةْد  قامةةت جمعيةةة اشرشةةاد واشصةةالح الخيريةةة اشسةةالمية منةةا خمسةةة وثالثةةين عامةةاً، ابتمةةت فيهةةا بالشةةباب والشةةابات وقامةةت علةةى علةةى "
 . تشجعيهم على العلم وحف  القر ن وفهمه ودرايته والعمل به
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سهام قليالت شقير "حفل توزيع جوائز مسابقة 
 الثانية" للقرآن الكريم

منا واحد وعشرين عاًما، مؤسسة علمية مجانية تهدل إلى نشر وتعليم كالم ربنةا، القةر ن الع ةيم، والحةديث " اقرأدار "الهدل النبيل أنشأت ولهاا 

هالب وهالبة من جميع المستويات العلمية والعمرية، فمةن بيةنهم حف ةة  4000الشريل وعلوم الشريعة، حيث يستفيد سنوًيا من باه الدار حوالي 

." القر ن وجامعي قراءاته، ومن بينهم هلبة الحديث وعلوم الشريعة، كل ال  على يد أساتاة وعلمةاء ُمجةازين وُمتخّصصةين، جةزابم هللا كةل خيةر

لة وقال أنه بتخريج الهالب في باا الحفل نسابم بإحيةاء قلةوب بةؤتء الشةباب وننيةر لهةم هريةق اتسةتقامة والحةب والههةارة، ليحملةوا بعةدنا رسةا

وحّيى السيدة الفاضلة سهام قليالت شقير وابنها الفاضل السيد أسةامة ". رسالة تتوارثها امجيال"القر ن واشيمان إلى امجيال المباركة القادمة فهاه 

أيضةاً علةى دعمهةا " مؤسسة أسةامة شةقير"، وشكر والِبرّ التي أنشأبا لدعم أعمال الخير والعلم " جمعية أسامة شقير الخيرية"شقير مؤسآل ورئيآل 

محةب  النوعي المستمر والدائم لمشاريع الخير والبّر في جمعية اشرشاد واشصةالح وءيربةا مةن الجمعيةات الفاعلةة لنصةل مًعةا إلةى مجتمةع مةؤمٍن 

وبةار  . ودعةا الحضةور للتعةاون الفاعةل مةع الجمعيةة ودعمهةا لرعايةة شةؤون أبالينةا ومجتمعنةا وإحيةاء الِقةَيم والفضةيلة فيةه. للخير ساٍي في نشره

والعاملين فيها والمتهوعين فةي أعمالهةا علةى جهةودبم اقرأ لكتاب هللا، وبار  شدارة وأساتاة وعلماء دار وتعلّمهم للمشاركين في المسابقة حف هم 

أما أمين الفتوى الشيخ أمةين الكةرد ، فقةال أنةه يكةون فةي ءايةة السةرور عنةدما يكةون فةي رحةاب جمعيةة اشرشةاد . وتضحياتهم وعهائهم المستمر

لحفة  ُوفِّقةوا واشصالح ومؤسسة أسامة شقير الخيرية في مسابقة باسم الفاضلة سهام قليالت شقير، وبو سرور عارم مع امخوة وامخةوات الةاين 

ثةم  .وبّنأ الفائزين والعاملين المن مةين للمسةابقة. القر ن الا  بو مالانا امول وامخير في زمن الضياي والتشتت، وبو شرل لكل َمن انتسب إليه
 .Patchiجرى توزيع الجوائز المالية على الفائزين في المسابقة، وأيضاً بدايا مقّدمة من محالت 
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وال  مسةاء يةوم ة، أقامت حملة السلهان محمد الفاتح للحج والعمرة حفل استقبال احتفاًء بعودة حجاجها الكرام أحيته فرقة امنصار بقيادة المنشد سعد فريج

في قاعة مركز السلهان محمةد الفةاتح، وحضةره رئةيآل جمعيةة اشرشةاد واشصةالح المهنةدآل جمةال محيةو ومرشةد الحملةة شةيخ  2019أيلول  20الجمعة 

 .قّراءبيروت الشيخ محمود عكاو  والحجاج

منشةد لل افتتح الحفل بترحيب عريل الحفل الحاج المهندآل حسن محمد سنو بالحضور مستاكراً أبرز محهات رحلة الحج، ثم بتالوة    مةن القةر ن الكةريم

لةو أردُت أن أتكلةم أو أِصةل كةل : "تخلل الحفل كلمة الحجاج ألقابا العميد الحاج ديةب الهبيلةي قةال فيهةا. المقرئ سعد فريجة وفقرة من امناشيد الروحانية

دعونا "وأضال ". هالح ة من لح ات باه الرحلة اشيمانية بأيامها العشر مداء فريضة الحج وزيارة المدينة المنورة، مخا ال  مني مجلّدات ولن أِفَيها حق

فإن كنَت مسؤوتً عنهم . أوتً نتفق أنه ليآل من السهل أن ُتنّ م سير مجموعة من الناآل خرجوا مع  في رحلة من الرحالت ولو إلى مدينة مجاورة لمدينت 

إن باا عمل شاق وعسير مع عدد . فأنت ُمهالب بتأمين سيربم وحف  أمنهم وضمان سالمتهم وتوفير وسائل نقلهم ووسائل راحتهم بجانب مأكلهم ومشربهم

فأ  هاقة ... من الرجال والنساء، فما بال  إان بالمسؤول عن مئة حاج وحاجة الاين جاؤوا قاصدين أداء فريضة هللا في موسم الحج ضمن ماليين الحجاج

وشكر باسمه واسم الحجاج جميعا هللا عز وجّل أوتً ثم !". وإمكانيات وأ  مقِدرات قد ُرِصدت وأُِعّدت وُجهِّزت وأُنِجزت لهاه الحملة قبل وأثناء موسم الحج

او  عكة جمعية اشرشاد واشصالح رئيسةاً وأعضةاء، والهيئةة المن مةة والمراِفقةة بةدءاً بالحةاج أيمةن شةهاب والمشةايخ امفاضةل شةيخ قةراء بيةروت محمةود

آل الفتوى الشيخ وسيم مزّوق والشيخ منير فالح ومساِعدا الحملة الحاج علي جمعة وال محمود  حاجورئيآل قلم المحكمة الشرعية الشيخ مروان كص  ومدرِّ
حملةة  –ونقول لكةم أخيةراً، لقةد أحسةنتم أحَسةن هللا إلةيكم وجةزاكم هللا تعةالى عةن حجةاج بةاه الحملةة : "واختتم بقوله. عفيل قباني.عيتاني، وهبيب الحملة د

تقّبلةه هللا . خيراً بما صنعتم وبما تِعبتم وبما صبرتم علينا حتى خرج موسم الحج باه السنة علينا جميعاً والحمد هلل علةى خيةر صةورة -السلهان محمد الفاتح

 ". منا ومنكم وإلى اللقاء إن شاء هللا في حمالت قادمة

وا ووقفةوا سةعَ تاله كلمة رئيآل الجمعية المهندآل جمال محيو الا  بّنأ الحجاج مدائهم فريضة الحج والعمرة والحنين الا  سيالزمهم للعودة حيةث هةافوا و

عراضةنا وأ في عرفات كما فعل سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلّم مستاكراً وصةاياه فةي حجةة الةوداي بحمةل الرسةالة مةن بعةده، والتةزام الحةالل فةي أموالنةا

نة وتبليغها لشبابنا وفتياتنا ليحملوا بعدنا باه اممانة بكل جد  وحب،  ها رسالة امفعال ت امقوال فإنوحف  النساء والمؤمنين وأموالهم، واتلتزام بالكتاب والسُّ

ثم توّجه بالشكر إلى العلماء والمشايخ المرافقين للحملة واشداريين والعاملين فيها على جهدبم الهّيب وُحسن أدائهم عاماً بعد ". رسالٌة تتوارثها امجيال"بي 

 وإصالحعاماً برسالة إرشاد  35اشرشاد واشصالح، الجمعية التي انهلقت منا خدمات جمعية واكر أن حملة السلهان محمد الفاتح بي إحدى . عام

حملة السلطان محمد الفاتح للحج والعمرة 

 تحتفي بحجاجها الكرام



 المجتمع على َبْد ِ رسالِة اشسالم وخدمتهما ِمن خالل استثمار 

حملة السلطان محمد الفاتح للحج والعمرة 

 تحتفي بحجاجها الكرام

المجتمةةع علةةى َبةةْد ِ رسةةالِة اشسةةالم وخةةدمتهما ِمةةن خةةالل 

اَقاِت استثمار  ةٍ  الهَّ ، ُمَتخصِّ ِسةي  حضةار   ِفي عمةٍل ُمَؤسَّ

ةِة يةًدا  ةة واتِجتماعيَّ ةة َوالخيِريَّ في الميادين الدعويِة َوالتَّربِويَّ

ِبَيٍد مع العاِملين الُمخلصين فةي بةاا البلةد لَِنْهَضةِة اشِْنَسةاِن، 

وأّن أبةةم إنجازاتهةةا ثقةةة النةةاآل والمجتمةةع حيةةث أصةةبح لهةةا 

ودعةةابم إلةةى حمةةل بةةاه الرسةةالة  .مركةةزاً فةةي لبنةةان 12

واتنضمام إلى قافلة الخير ويكونوا شركاء في حمل رسالة 

الخيةةةر مةةةع الجمعيةةةة بةةةدعائهم، واقتراحةةةاتهم َوَنصةةةائِحهم ، 

ِعهم المةةالي لِنشةةاهاِتها،  وحضةةوِربم مجةةالآِل الِعلةةِم، وتبةةرُّ

ةةاآِل  ِعهم وَتفةاُعلِهم فةةي أَعمالهةا، وأخيةةراً ِبةَدتلَِتهم لِلنَّ وِبَتَهةوُّ

عةةةوا مَعمالِهةةةا أَو  علةةةى أَْعمةةةاِل الِبةةةرِّ فةةةي الجمِعيةةةة فيتبرَّ

ودعا هللا . يشاِركوا في نشاهاِتَها، فالدال على الخير كفاعله

أن يتقّبةةل مةةنهم الحةةجَّ والعمةةرَة ويثيةةبهم مةةن فضةةلِِه وكرِمةةِه 

 .بالتوبَة والعفو والمغفرَة وجناِت النعيم

وأختةتم الحفةل بةدعاء مةع الشةيخ محمةود عكةاو ، وتوزيةع 

مها مشةةكوراً الحةةاج أحمةةةد  بةةدايا علةةى جميةةع الحجةةاج قةةدَّ

 .الهوه عبارة عن قنينة ماء زبر وقنينة ماء ورد
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 2020 - 2019انهلةةةةةق العةةةةةام الدراسةةةةةي الجديةةةةةد 

وفتحةةةةت المدرسةةةةة اللبنانيةةةةة العالميةةةةة أبوابهةةةةا، يةةةةوم 

مسةةتقبلة هالبهةةا القةةدامى  2019أيلةةول  12الخمةةيآل 

والجدد، في المرحلتين الثالثة والرابعة، بةأجواء مليئةة 

 .بالمحبة واشيجابية والحماآل للتعلّم وتهوير القدرات
فمةةةةةع دخةةةةةول هةةةةةالب المرحلةةةةةة امولةةةةةى والثانيةةةةةة 

إلةةةةى  2019أيلةةةةول  14والروضةةةةات، يةةةةوم السةةةةبت 

المدرسة، قضى المتعلمون مةع معلمةيهم أوقاتةاً مميةزة 

فةةةي الفتةةةرة الصةةةباحية، مةةةن خةةةالل أنشةةةهة إبداعيةةةة 

مختلفة، وألقى كلمة اتفتتةاح والةدعاء امسةتاا صةالح 

الةةدين مغربةةل، تةةاله كلمةةة الهالبةةة دانةةا عيتةةاني والتةةي 

حفّةةزت فيهةةا جميةةع الهةةالب علةةى اتجتهةةاد والمثةةابرة 

      .لتكةةةةةةةةةةةةةةةةون سةةةةةةةةةةةةةةةةنة مليئةةةةةةةةةةةةةةةةة بالنجاحةةةةةةةةةةةةةةةةات
نتمنةةى للمتعلمةةين سةةنة مليئةةة باشنجةةازات واشبةةداعات 

 .التربوية وامكاديمية

المدرسة اللبنانية العالمية تفتتح أبوابها للعام 

 2020 - 2019الدراسي 



 

 
يوم دراسّي كامل إلجراء انتخابات المجلس 

 2020-2019الّطالبّي 
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المواهنةةة والمسةةؤولّية المجتمعّيةةة، م يَ تمكينةةاً لِقةة

وتعزيةةزاً لمفهةةوم الةةتعلّم بالتجربةةة والحيةةاة عنةةد 

المتعلّمةةين، خّصةة  قسةةم الحيةةاة الّهالبّيةةة فةةي 

المدرسةة اللّبنانّيةة العالمّيةة يومةاً دراسةياً كةامالً 

-2019شجةةراء انتخابةةات المجلةةآل الّهالبةةّي 

تشةةةةرين  5، والةةةة  يةةةةوم الّسةةةةبت فةةةةي 2020

 .2019امول 
تنّوعةةت فقةةرات اليةةوم اتنتخةةابّي، مةةن حضةةور 

لقةةةةاءات تفاعلّيةةةةة لشةةةةرح العملّيةةةةة اتنتخابّيةةةةة 

بتفاصيلها وتعزيز حآّل الّنزابة عند المتعلّمين 

تختيار المتعلّم امكثةر كفةاءة، مةروًرا بةإجراء 

عملّيةةةةة اتقتةةةةراي وفةةةةرز امصةةةةوات وكتابةةةةة 

نصةةةةةةةةو  تعبيرّيةةةةةةةةة بةةةةةةةةاللّغتين العربّيةةةةةةةةة 

واشنكليزّية، وصوتً إلى إعالن الّنتةائج وتسةلّم 

 .المجلآل الّهالبّي الجديد مهامه

وقةةد عمةةل الفريةةق الّتربةةوّ  فةةي المدرسةةة علةةى مواكبةةة اليةةوم اتنتخةةابّي الهويةةل 

 !وتقييم حركة المتعلّمين تربوياً وأكاديمياً 
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اكةةةةةةةرى رأآل السةةةةةةةنة بمناسةةةةةةةبة 

الهجريةةةةةةةة واختتةةةةةةةام امنشةةةةةةةهة 

الصةةةةيفية، نّ مةةةةت دائةةةةرة العمةةةةل 

فةةةةةي جمعيةةةةةة الةةةةةدعو  النسةةةةةائي 

لقةةةاًء دعوّيةةةاً  اشرشةةةاد واشصةةةالح 

الهجةةةةرة النبويةةةةة "تحةةةةت عنةةةةوان 

مةةع الداعيةةة " محهةةة بنةةاء وعهةةاء

وسةةيم المغربةةل، والةة   هةةر يةةوم  

فةةةةةي  2019أيلةةةةةول  14السةةةةةبت 

 .قاعة مركز السلهان محمد الفاتح
حضةةةر اللقةةةاء كةةةل مةةةن مو فةةةات 

مركةةةز  السةةةلهان محمةةةد الفةةةاتح 

مةةةات والقيِّ ومةةةريم ابنةةةة عمةةةران، 

 .على الدورات الصيفية

الهجرة النبوية محطة بناء "لقاء دعوي بعنوان 
 في بيروت" وعطاء
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نّ ةةم ملتقةةى النةةور الهالبةةي فةةي جمعيةةة 

تحضةةةيرية اشرشةةةاد واشصةةةالح دورة 
، والةة  لتةةدريب هةةالب SATتمتحةةان 

الصةةةفول الثانويةةةة لخةةةوض اتمتحةةةان 
 .الفعلي بتاريخه المحّدد

أيلةةةول  23بةةةدأت الةةةدورة يةةةوم اتثنةةةين 

منةةةةةةه  28واسةةةةةةتمرت لغايةةةةةةة  2019

هالبةةةةاً وهالبةةةةة مةةةةن  130وحضةةةةربا 

مختلةةةل مةةةدارآل بيةةةروت، فةةةي مركةةةز 
الكةوت، واختتمةت  –مريم ابنةة عمةران 

الدورة بامتحان تجريبي يةوم امحةد فةي 
 .2019أيلول  29

 في بيروتللطالب   SATدورة اختتام 
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مركز مهارات للتدريب والتهةوير أقام 

فةةي جمعيةةة اشرشةةاد واشصةةالح اللقةةاء 

لمناقشةة " اقةرأ معنةا"الثالث من سلسلة 

" أسةةةةةرار التفةةةةةّوق الدراسةةةةةي"كتةةةةةاب 

للكاتب الدكتور محمد ديمةاآل، وقةّدمها 

امستاا المتخّصة  محمةد ناصةر يةوم 

، فةةي قاعةةة 2019أيلةةول  20الجمعةةة 
 .عرمون –مركز الحسن 

ثلّةةة مةةن امبةةل والمةةرّبين اللقةةاء حضةةر 

ومجموعة من هالب ملتقى النةور فةي 

عرمةةون وتةةم فةةي ختةةام اللقةةاء سةةحب 
 .على بدية قّيمة للحضور

ضمن " أسرار التفّوق الدراسي"محاضرة 
 عرمونفي " اقرأ معنا"سلسلة 



 

 
بالد الشام في ظل الخالفة "محاضرة بعنوان 

 في بيروت" العثمانية
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أقامت دار اقرأ للعلوم اشسالمية والعامةة 

محاضةرة في جمعية اشرشاد واشصةالح 

بعنةةةوان بةةةالد الشةةةام فةةةي  ةةةل الخالفةةةة 

حقةةةةائق تاريخيةةةةة فةةةةي وجةةةةه )العثمانيةةةةة 

، ألقابا الدكتور ماجد الدروي ، (التزوير

أسةةةةةتاا محاضةةةةةر فةةةةةي جامعةةةةةة الجنةةةةةان 

والجامعةةةة اللبنانيةةةة، الةةةا  سةةةلّه الضةةةوء 

ثةار يُ على أبم الحقائق التاريخية حول ما 

اتحةةةتالل "مةةةن افتةةةراءات تحةةةت عنةةةوان 

 26، وال  يوم الخمةيآل "العثماني للبنان

، في مركز السلهان محمةد 2019أيلول 
 ٨ٓحةوالي  وحضةربابيةروت،  –الفةاتح 

 .اً شخص
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مركةةز مهةةارات للتةةدريب والتهةةوير فةةي أقةةام 

التةةةةأّثر "دورة جمعيةةةةة اشرشةةةةاد واشصةةةةالح 

المتخّص  فةي التفسةير التي قّدمها ، "بالقر ن

وعلوم القر ن الدكتور أمير سوبرة فةي مركةز 
 .عرمون –الحسن 

 2019أيلول  10افُتتحت الدورة يوم الثالثاء 

تشةةةةةرين امول  8واختتمةةةةةت يةةةةةوم الثالثةةةةةاء 

وتضةةةةةةّمنت المضةةةةةةامين التربويةةةةةةة ، 2019

لتعريةةةل القةةةر ن الكةةةريم، وأنةةةواي والّروحيةةةة 

، (ابنيةاً، وجةدانياً وعمليةاً )التعامل مع القةر ن 
 .وأحوال القلوب مع القر ن الكريم

في ختام الدورة حصل المشاركون على كتاب 

، (من التدّبر إلةى العمةل" )تأثر القلب بالقر ن"

وشةةةةةهادة مةةةةةن مركةةةةةز مهةةةةةارات للتةةةةةدريب 
 .والتهوير

 عرمونفي " التأّثر بالقرآن"اختتام دورة 
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في " األسئلة الوجودية الكبرى"محاضرة 
 عرمون

جمعيةةةةةة اشرشةةةةةاد واشصةةةةةالح أقامةةةةةت 
" Bridgesجسةور "بالتعاون مع مؤسسة 

" الملتقةةةى الجةةةامع للحةةةوار والتواصةةةل"و

امسةةةةئلة الوجوديةةةةة "محاضةةةةرة بعنةةةةوان 

مؤسسةةةةة جسةةةةور مةةةةدير ، مةةةةع "الكبةةةةرى

Bridges  للتعريةةةةةل باشسةةةةةالم الداعيةةةةةة

 13امحةةةةد سةةةليمان والةةة  يةةةوم فاضةةةل 

فةةةي قاعةةةة مركةةةز  2019تشةةةرين امول 

 .عرمون –الحسن 
ُيةةةاكر أن سةةةليمان يقةةةوم بةةةالتعريل عةةةن  

خةةةةالل إقامةةةة العديةةةةد مةةةةن اشسةةةالم مةةةةن 

المحاضةةةةةرات فةةةةةي الشةةةةةرق اموسةةةةةه، 

العةةالم، الوتيةةات المتحةةدة وعةةدد مةةن دول 

عةةةةةةدة بةةةةةةرامج دعويةةةةةةة منهةةةةةةا ويقةةةةةةّدم 

" اكةةةةةةةةرى وعبةةةةةةةةرة"و" إسةةةةةةةةالموفوبيا"

 .وءيربا
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في " كيف نقرأ التاريخ"اللقاء الثامن لبرنامج 
 بيروت

ت حاضر ممةة تجهةل ماضةيها، من "

، "التاريخ بةو أسةاآل نهضةة الشةعوب

لةةال  أهلةةق مركةةز مهةةارات للتةةدريب 

والتهةةةةةةوير فةةةةةةي جمعيةةةةةةة اشرشةةةةةةاد 

اللقةةةاء الثةةةامن لبرنةةةامج واشصةةةالح، 

دراسةةةة تحليليةةةة )كيةةةل نقةةةرأ التةةةاريخ 

لفترة الفتنة بين الصحابة من استشهاد 

عثمان رضي هللا عنةه حتةى استشةهاد 

، مع الةدكتور (الحسين رضي هللا عنه

كتاب كيةل نقةرأ مؤلل )صبح البداح 

 1، والةة  يةةوم الثالثةةاء فةةي (التةةاريخ

، فةةةةي مركةةةةةز 2019تشةةةةرين امول 

  .بيروت –مريم ابنة عمران 



 

 
 عرمونفي " الفشل البّناء"محاضرة 
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وكةان للفشةل مرة فةي حياتنةا تعرّضةنا كم 
 سبباً لليأآل واشحباه؟

كيةةةةل يمكةةةةن للفشةةةةل أن يمنحةةةة  القةةةةّوة 

قُةةُدماً لتحقيةةق كةةل مةةا والُمضةةي للنهةةوض 

 ؟تهمح إليه ويكون بداية لتحقيق نجاح 
عةةن بةةاه امسةةئلة وءيربةةا، أقةةام مركةةز 

مهةةارات للتةةدريب والتهةةوير فةةي جمعيةةة 

اترشاد واشصالح محاضرة من بعنةوان 

قواعةةد فةةي التعامةةل مةةع  -"الفشةةل البّنةةاء"

صةةةةعوبات الحيةةةةاة، مةةةةع المهنةةةةدآل عبةةةةد 

 4الجمعةةةة والةةة  يةةةوم الحميةةةد ميقةةةاتي، 

، فةةي قاعةةة مركةةز 2019تشةةرين امول 

 .عرمون –الحسن 



 

 
نشاط رسم للقاصرات في مركز المبادرة في 

 ضهر الباشق

f 

نّفات دائرة العمةل " إنسان رءم القضبان"برنامج ضمن 

اتجتمةةاعي فةةي جمعيةةة اشرشةةاد واشصةةالح نشةةاه رسةةم 

للقاصرات في مركز المبادرة في منهقة ضةهر الباشةق، 

، مةع المدربةة 2019تشرين امول  10يوم الخميآل في 

امستااة تانيا بساتيني، حيث عّبةرت كةل فتةاة عةن نفسةها 

برسةةمة مختلفةةة وأبةةدعت بتةةزيين لوحتهةةا بحريةةة ومتعةةة 
 . واستمتاي

ياكر أنه جاء باا النشاه ضمن سلسلة أنشهة تهدل إلى 
  .تأبيل وتنمية قدرات الفتيات القاصرات



 

 

f 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ اَل ق ِ َصلَّى هللاَّ  :َرُسوُل هللاَّ
َمْن َصلَّى الُصبح ِفي َجَماَعٍة، ُثمَّ َقَعةَد َيةْاُكُر "

ةةْمآُل، ُثةةمَّ َصةةلَّى َرْكَعَتةةْيِن،  ةةى َتْهلُةةَع الشَّ َ َحتَّ هللاَّ

ةةةٍة َوُعْمةةةَرٍة تامةةةٍة   تامةةةةٍ َكاَنةةةْت لَةةةُه َكةةةأَْجِر َحجَّ

، لهةةةةةةاا أقامةةةةةةت جمعيةةةةةةة اشرشةةةةةةاد "تامةةةةةةة

 عرمةةونواشصةةالح فةةي مسةةجد الحسةةن فةةي 

 1، يةةوم امحةةد "حةةج وُعمةةرة الفجةةر"نشةةاه 

 .مع ثلة من الدعاة 2019أيلول 
تضّمن النشاه قر ن كةريم وأاكةار الصةباح، 

وفةي الختةام .. درساً عامةاً، وصةالة الضةحى

 .تناول المصلّون هعام الفهور

 الحسنفي مسجد " حج وُعمرة الفجر"نشاط 



f 

أقامةةةةةةةةت لجنةةةةةةةةة أريةةةةةةةةج  

للنشةةةةةاهات فةةةةةي جمعيةةةةةة 

اشرشةةاد واشصةةالح رحلةةة 

مسةةبح إلةةى سةةباحة نسةةائية 

، الدلهميةةة –فةةيال القةةادر  

ايلةةةةةةول  7يةةةةةةوم السةةةةةةبت 

فيهةةةةةا وشةةةةةاركت ، 2019

سةةةةةةيدة مةةةةةةع  50حةةةةةةوالي 

 .أوتدبن
الرحلةةة ريةةع بةةاه عةةاد وقةةد 

لتوسةةةةعة مسةةةةجد ومركةةةةز 
 .عرمونالحسن في 

للسيدات في " سباحة آخر الصيفية"رحلة 

 عرمون


