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 ھـ١٤٣٤مشروع أضحیتي ھذا العام في سوریا 

 
قامت اللجنة االجتماعیة في رابطة العلماء السوریین 

باعتماد اطالق مشروع "أضحیتي ھذا العام في سوریا 

أضحیة  ١٠٠٠حیث تتطلع إلى تنفیذ مایقارب من  ١٤٣٤"

في المناطق المحاصرة مثل الغوطة ودرعا وحمص   

ولمن  - وبعض المناطق المحررة مثل ادلب وحلب وغیرھا 

ركة او مزید من المعلومات حول المشروع یرغب بالمشا

 للمزید یرجى الضغط ھنا

 

 كتاب فتاوى الثورة السوریة

 

من المشاریع العلمیة التي تابعتھا الرابطة ورعتھا خالل 

شھور رصد الفتاوى التي تتعلق بالثورة السوریة، وجمعھا 

في كتاب واحد، وقد قام د. طھ فارس بجمع المادة العلمیة 

وترتیبھا ، بإشراف الرابطة ، وتمت طباعة وتوزیع أكثر 

داخل ) نسخة، وتم اآلن توزیع كمیة كبیرة في ال٥٠٠٠من (

السوري على المھتمین.كما تم توفیر نسخة الكترونیة منھ 

 یرجى الضغط ھناعبر الموقع 

 

 

 كتاب دلیل المجاھد في الثورة السوریة المباركة

 
یاسر المسدي ضمن شارك األمین العام للرابطة د. محمد 

نشاطاتھ العلمیة والدعویة بإصدار كتاب : (دلیل المجاھد 

في الثورة السوریة المباركة) یشرح فیھ أھم أحكام الجھاد 

وأخالقیاتھ في اإلسالم وآداب المجاھدین، مع بیان دستور 

الحرب األخالقي. وقد تم توزیع الكتاب على عدد من 

لالطالع على النسخة  .الناشطین في الداخل السوري

 االلكترونیة



 

 

حلقات مرئیة حول :مفھوم طاعة الحاكم في 
 الشریعة اإلسالمیة

ال یخفى على كل متابع ألحداث الربیع العربي أھمیة مفھوم 

والرد على بعض  طاعة الحاكم ، وتأصیلھ الشرعي ،

الشبھات في ھذه المسألة قدم الشیخ د. صالح الدین 

اإلدلبي(عضو الرابطة) تسع حلقات مرئیة، تم بثھا في قناة 

للمزید یرجى النقر ا على یوتیوب، نشرهحلب الیوم ، و

 ھنا

 

 زیارة دعویة لمخیم العثمانیة في تركیا

من ضمن الزیارات الدوریة للمخیمات قام الشیخ عبد 

بزیارة كریمة لمخیم   العظیم عرنوسعضو الرابطة 

العثمانیة، ویسر اهللا بإقامة دروس متنوعة في الفقھ 

والدعوة،وااللتقاء باإلخوات المحفظات لكتاب اهللا حیث 

اطلعنا على سیر أمور التحفیظ داخل المخیمات، ولمسنا 

ول للوصول الى ھذا المستوى المقبول مدى الجھد المبذ

 .نسبة لإلمكانات المتاحة

 

 زیارة منطقة سرمین

قام األخ الكریم أسامة السرمیني(عضو الرابطة) بزیارة 

دعویة لمنطقة سرمین، وتم اللقاء بأغلب الكتائب واأللویة 

في البلد، وكان اللقاء ودیا أخویا وقد تضمن بعض النصائح 

بمھتھم األساسیة التي قام الشعب واإلرشادات،وتذكیرھم 

ألجلھا، وقاموا ھم لنصرة ھذا الشعب المسكین أال وھو رفع 

 .الظلم واالستبداد

 

 الموقع االلكتروني

)مادة على موقع الرابطة، منھا ما یتعلق ١٧٩تم نشر (

بفتاوى الثورة السوریة، وغیرھا من المقاالت التوعویة، 

والدعویة، وللمزید یرجى زیارة 

 : www.islamsyria.comقعالمو

 

إطالق الموقع االلكتروني الخاص بالمعھد 
 العالي للقضاء

 
قام المعھد العالي للقضاء الذي ترعاه وتدعمھ رابطة 

العلماء السوریین بإطالق موقع الكتروني للمساعدة بتدریب 

وتأھیل القضاة، ولتقدیم مشروع متكامل لمجلس أعلى 



لھیئات القضاء في سوریا الحرة لیعود للقضاء استقاللھ 

وألقھ وبریقھ، فتنبعث الحیاة من جدید وتبدأ تدب في عروق 

لقضاء التي تنشفت دماء العدالة فیھا عبر عشرات ا

یرجى الضغط ھنا لالنتقال إلى وللمزید .. السنین

 الموقع

إشراف المستشار: خالد شبیب (مدیر المعھد العالي 

 .(للقضاء

 

 التعریف بالشھداء في سجون النظام األسدي

شاط اإلعالمي الذي تقوم بھ الرابطة إبراز دور من الن∙

النشطاء في الثورة السوریة، والذین لھم علینا حق الوفاء، 

في موقع الرابطة من تراجم مفصلة  نشرهمن ذلك ما تم 

لحیاة بعض الشھداء الذین قضوا في سجون التعذیب، إحیاء 

للمزید یرجى  .لذكراھم العبقة، ولیستفید منھم األجیال

 النقر ھنا

 

 دورة سفراء القرآن

لتأھیل  أقامت لجنة تعلیم القرآن دورة تدریبیة مكثفة 

لمشرفین على حلقات القرآن بعنوان: سفراء القرآن، 

تضمنت مجموعة من ورش العمل والمحاضرات شارك 

أحمد  .ھا عدد من المدربین منھم د. أسعد األسعد، أفی

 .طلحة

 

 توزیع المصاحف

قامت الرابطة ومن خالل لجنة تعلیم القرآن بتوزیع أكثر 

مصحف في مناطق ریف إدلب وریف حماة  ٣٠٠٠من 

 .وریف حلب

 

 حلقات القرآن الكریم

طالب  ٥٠٠٠لجنة تعلیم القرآن في الرابطة تكفل أكثر من 

القرآن الكریم في ریف حماة وذلك بالتنسیق مع في حلقات 

 .فرع رابطة علماء حماة

 

 كفاالت الدعاة

داعیة في مناطق ریف حماة، وریف  ٦٦الرابطة تكفل 

إدلب، وحوران ومناطق األكراد. وتمت المشاركة في 

إرشاد الحجاج السوریین من خالل ترشیح عدد من أعضاء 

 .الرابطة لیرافقوا حمالت الحجاج

 

 انویات والمعاھد الشرعیةالث

بدأت رابطة العلماء باكورة نشاطھا في كفالة الثانویات 



والمعاھد الشرعیة بإعداة تأھیل وتشغیل الثانویة الشرعیة 

في حي قاضي عسكر في مدینة حلب. بطاقة استیعابیة تبلغ 

 .طالبة ٤٠٠

 

 .والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات

  

 


