إنجازاتنا
شهر شعبان 1438هـ

المحتويات:
* األمين العام يزور مكتب الرابطة في استانبول وانطاكية
* األمين العام يلقي عدة محاضرات للدعاة
* إطالق المسابقة القرآنية الرابعة للسوريين
* إحصائيات المستفيدين من المكتب القرآني
* تكريم أكثر من  100طالب تخرجوا من مشروع السفرة
* نتائج برنامج( :اقرأ) لمحو األمية
* األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا
* زيارات ولقاءات دعوية
* أنشطة معهد مكة المكرمة
* أنشطة ثانوية أبي أيوب
* من أنشطة مكاتب الرابطة
* حلقات مرئية من البرامج الدعوية والعلمية
* أنشطة بوابة الرابطة االلكترونية

* األمين العام يزور مكتب الرابطة في استانبول وانطاكية:
قام األمين العام لرابطة العلماء السوريين د .أحمد سعيد حوى بعقد عدة لقاءات في مكتب الرابطة
في استانبول ،مع عدد من المشايخ ،تم خالل اللقاءات التشاور في قضايا علمية ،ودعوية تهم
السوريين في الداخل السوري ،وفي تركيا ،وتم االتفاق على إعداد بعض البرامج للمساهمة في
رفع الوعي الشرعي لدى المجتمع السوري.
كما قام بزيارة لمكتب الرابطة في أنطاكية ،اجتمع فيه مع أعضاء الرابطة ،وتم نقاش سبل تطوير
مكتب انطاكيا ،واستعراض أهم العقبات وسبل تذليلها.
كما زار األمين العام للرابطة مدينة قيصري ،والتقى المفتي ونائبه ،وقام بتعزية السيد عبد هللا
غول الرئيس السابق بوفاة والده رحمه هللا.

وتمت المشاركة في افتتاح دورة دعاة الداخل الثانية في قيصري ،وإعطاء محاضرة بعنوان:
(المرجعية الشرعية) ،وكذلك تمت زيارة بعض مدارس ومراكز السوريين في قيصري.

* األمين العام يلقي عدة محاضرات للدعاة السوريين:
أقام األمين العام لرابطة العلماء السوريين د .أحمد سعيد حوى عدة محاضرات في دورة دعاة
الداخل األولى في مدينة عينتاب ،بعنوان( :جذور الصراع ومآالته) ،و(القراءة الغيبية والسننية
للنص) ،استفاد منها عدد من الدعاة وطالب العلم الشرعي من الداخل السوري .كما أقام محاضرة
عبر اإلنترنت لمؤسسة الهدى في سورية ،بعنوان( :الرؤية النصية للمستقبل).
وفي استانبول أقام محاضرة مسائية ،بعنوان( :كيف نستقبل رمضان) ،وذلك في مقر جمعية
الحكمة .كما أقام في المقر نفسه محاضرة أخرى حول فقه الصيام ،استفاد من المحاضرتين عدد
من اإلخوة واألخوات السوريين.
* إطالق المسابقة القرآنية الرابعة للسوريين:
أطلقت رابطـــة العـــلمــاء الســـــورييـــن بالتعاون مع رابطة العالم اإلسالمي ممثلة بالهيئـة
العالميــة لتحفيـــظ القرآن الكريم المسابقة القرآنية الرابعة  4للسوريين في سوريا وتركيا (الـمدن
– المخيمات) وذلك في الفــــروع اآلتية:
الفرع األول :كامل القرآن ،معالتجويد كامال (نظري ـ عملي) ،ومعاني كلمات جزء عم.
الفرع الثاني :عشرون جزءا متتاليا ،مع التجويد كامال (نظري ـ عملي) ،ومعاني كلمات جزء
عم.
الفرع الثالث :عشرة أجزاء متتالية ،مع التجويد كامال ،ومعاني كلمات جزء عم.
الفرع الرابع :خمسة أجزاء متتالية ،مع التجويد كامال ،وال شيء من التفسير.
تعقد المسابقة في عدة مدن من سوريا ،وتركيا .لمزيد من التفاصيل على الرابط:
https://www.facebook.com/rabitasyria/videos/1908045719466863/

* إحصائيات المستفيدين من المكتب القرآني:

بفضل هللا تعالى ثم بفضل جهود أهل الخير يستمر مكتب تعليم القرآن الكريم في عطائه المتميز،
وخدمته في تعليم الناشئة كتاب هللا تعالى ،وتطوير العمل القرآني في سوريا وتركيا ولبنان ،وهذا
ملخص إحصائي مختصر بأبرز األعمال التي تمت خالل الشهر:
إحصائيات عا َّمة (العدد التراكمي):
عدد المعلمين والمعلمات ( )1191معلما ومعلمة.
عدد الحلقات الكلي [حلقات الرشيدي ،والسفرة ،والماهر ،والترجمان] ( )1386حلقة.
عدد الطالب والطالبات الكلي [طالب الرشيدي ،والسفرة ،والماهر ،والترجمان] ( )23292طالبا
وطالبة.
عدد طالب المقارئ ( )231طالبا
عدد أجزاء الحفظ في المقارئ ( )511جزءا
عدد اإلداريين والمشرفين (.)292
عدد زيارات المشرفين للمخيمات والقطاعات ( )229زيارة.
إحصائيات اإلنجاز (لهذا الشهر):
عدد األجزاء المختبرة نظرا (.)7123
عدد األجزاء المختبرة غيبا (.)796
عدد الطالب المتخرجين من مشروع السفرة (الذين أتموا كامل القرآن نظرا) (.)4
أقيمت ( )25مسابقة تحفيزية للطالب.
أقيم ( )32حفال تكريميًّا للطالب المتميزين والحلقات المتفوقة.
المصاحف والكتب التي تم توزيعها:
تم توزيع ( )783مصحفا ،وأجزاء متنوعة من القرآن.
تم توزيع ( )130كتابا من( :الدر الثمين) المنهج المعتمد في التجويد.
تم توزيع ( )367كتابا أتعلم ديني للناشئة.
تم توزيع ( )44من متن الجزرية في علم التجويد.
تم توزيع ( )625من مجلة( :سالم وسلمى لألطفال) العدد الثالث.

تكريم أكثر من  100طالب تخرجوا من مشروع السفرة:
قام المكتب القرآني في ريف حماة وإدلب الجنوبي بتنظيم حفل لتكريم الطالب الذين اجتازوا
االختبارات الجزئية والمرحلية في مشروع السفرة ،حيث تم تكريم ما يزيد عن  100طالب وطالبة
في معهد الفتح ،وذلك بحضور عدد من المشايخ والضيوف ،كعضو رابطة العلماء السوريين
الدكتور عطية الوهيبي ،ومدير مكتب رابطة العلماء السوريين في حماة الشيخ مصطفى علي أبي
البراء ،وعدد من أعضاء المكتب الدعوي في حماة ،باإلضافة لعدد من المعلمين والمشرفين ،وقد
تخلل حفل التكريم عدة فقرات وأنشطة طالبية ،كاإلنشاد والخطابة وغيرها.

إنجازات أخرى:
 محاضرتان في طرائق التدريس محاضرتان في مخارج وصفات الحروف  3محاضرات للناشئة في كتاب :أتعلم ديني -توزيع  850حقيبة مدرسية ساهمت بها منظمة الـ ihh

* نتائج برنامج( :اقرأ) لمحو األمية:
يواصل برنامج( :اقرأ) لمحو األمية أنشطته وبرامجه في سوريا وتركيا ولبنان ،وقد بلغ عدد
الطالب الذين يتعلمون الجزء الرشيدي ،)6761( :يتوزعون على )351( :حلقة ،في تركيا،
وسوريا.
وقد اجتاز اختبار الجزء الرشيدي في هذا الشهر ( )573من الطالب والطالبات في سوريا وتركيا.

كما تم توزيع ( )861كتابا من( :الجزء الرشيدي)؛ وتجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء الرشيدي
هو المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال.

* األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا:
يتابع المكتب الدعوي أنشطته وفعالياته الدعوية في داخل سورية وخارجها ،وقد تم ما يلي:
الداخل السوري :حلب وإدلب وريفهما ،وريف حماة:

األعمال الدعوية في مراكز المدن
 إقامة  14حلقة دعوية تعليمية (تصحيح التالوة والرشيدي) في عينتاب. استمرار مسابقة (ربيع القلب) ،والتجهيز لالختبارات خالل شهر رمضان. اختتام دورة (على درب المصطفى) ،للمستوى األول والثاني. إقامة  6حلقات دعوية تعليمية (فقه  -تفسير  -سيرة) في مدينة مرسين. إقامة  4دورات تعليمية لألخوات. -إقامة دورة سعيد بكر (قواعد في الدعوة على بصيرة) في كيليس ،وفي عينتاب.

 إقامة محاضرتين في السيرة واآلداب. إقامة  4خطب جمعة في الثانوية الشرعية. -إقامة دروس توجيه طالبي للعمال في كل يوم أحد.

النشاطات العامة للمكتب العلمي الدعوي:
 -1تنفيذ دورة مفاتيح العلوم (سلسلة التحصين والبناء) ،في مدينة أنطاكيا.
 -2تنفيذ دورة مفاتيح العلوم (سلسلة التحصين والبناء) ،في مخيم جيالن بينار.
 -3نشر مجلة (الكلمة الطيبة) ،العدد ،/28/ :والتي تستهدف رواد المساجد في المخيمات التركية
للسوريين ،واحتوت المجلة على موضوعات تعليمية في الفقه ،وشؤون تربوية ،وثقافية متنوعة.
 -4تنفيذ دورة (أحكام الصيام) في المخيمات.
 -5إقامة ورشة عمل لمعالجة ظاهرة الغلو ،بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات العاملة في
الساحة السورية.
 -6أقيمت  3دورات للدكتور محمد سعيد بكر في مدينة عينتاب ( 50قاعدة في الدعوة للفريق
اإلداري في المكتب التنفيذي) ،ودورة ( 50قاعدة في التربية للمتدربات في دورة على درب
المصطفى) ،ودورة( :العالم الرباني للكادر التعليمي في مخيم نزيب).
 -7تنفيذ مسابقة التحصين والبناء للطالب الذين حضروا الدورة األولى ،وتكريم العشرة الفائزين
األوائل.

قسم األنشطة والتدريب:
 -1زيارة اإلدارة التنفيذية لمخيم جيالن بينار:
أ -افتتاح المعرض الفني ،وهو مجموعة من األعمال اليدوية والرسوم واألشغال من عمل
الكادر التعليمي والطالبي في المخيم.
ب -تنفيذ دورة التحصين والبناء بحضور أكثر من  70متدربا ومتدربة.
ج -إقامة جلسة تدريبية عن المبادرة لطالبات الماهر بالقرآن ،ونادي الفتاة المسلمة.
د  -محاضرة عن أخالق حامل القرآن لطالب الماهر ،ونادي الشاب المسلم.

فيديو عرض لزيارة المخيم:
https://www.facebook.com/rabitasyria/videos/190483072978836
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 -2أطلق المكتب العلمي الدعوي دورة فقه الصيام في عدد من المخيمات قبيل قدوم شهر رمضان،
وقد اعتمد كتاب فقه الصيام لألمين العام د .أحمد سعيد حوا.

 -3حملة اعرف نبيك:
أطلق قسم األنشطة الطالبية حملة تعريف بالنبي صلى هللا عليه وسلم بشمائله وأخالقه ،وقد شملت
الحملة المخيمات التالية( :جيالن بينار ،وتل أبيض ،وحران ،وأديمان ،وقرقميش ،وكيليس ،)2
وقد تنافس طالب النوادي على إيصال الحملة ألكبر عدد من المستفيدين ،ووضعت معايير محددة

لتكريم الفريق األفضل ،وقد حصل نادي الفتاة المسلمة في مخيم أديمان على المركز األول ،ونادي
الفتاة المسلمة في مخيم تل أبيض على المركز الثاني ،وتم تكريم الفائزات بجوائز رمزية ،وبطاقات
شكر.
 -4تنفيذ دورة التفكير اإلبداعي في مخيم اإلصالحية ،بحضور أكثر من  80طالبا وطالبة.
 -5تنفيذ محاضرة حصن عقلك في مخيم اإلصالحية ،وهي جلسة تفاعلية مع المعلمين ،تناقش
أخطر الفيروسات التي تصيب التفكير.
األنشطة الطالبية:

ملخص إحصائي بالنشاطات خالل هذا الشهر في تركيا وسوريا:

* زيارات ولقاءات دعوية:
زار األمين العام لرابطة العلماء السوريين رئيس الحكومة المؤقتة د .جواد أبو حطب ،بمعية
الشيخ عبد هللا العثمان عضو المجلس اإلسالمي (هو المكلف بالملف) ،والشيخ ياسر أبو كشة

رئيس المجلس الشرعي لحلب ،تم خالل اللقاء بحث موضوع المدارس الشرعية في الداخل ،وذلك
بهدف التأكيد على أهمية أن يبقى الملف تابعا لمديرية مستقلة للتعليم الشرعي تتبع رئيس الحكومة.
كما قام األمين العام بعدد من الزيارات والجوالت ،من أبرزها:
زيارة جامعة الزهراء ،مع عدد من دعاة الداخل ،وإلقاء خطبة الجمعة.
زيارة د.خضر السوطري رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني.
حضور أمسية مع دعاة الداخل وعدد من مشايخ رابطة العلماء السوريين.
زيارة مخيم الضباط ،وكلمة توجيهية لألخوات ،ومحاضرة للرجال.
زيارة مركز الرابطة في كركخان ،والريحانية.
المشاركة في افتتاح مؤتمر استهداف األزهر.
* أبرز أنشطة معهد مكة المكرمة:
انطلقت بفضل هللا تعالى امتحانات الفصل الثاني في معهد مكة المكرمة في جميع فروع الداخل
السوري وتركيا وكانت على فترتين ،الفترة الصباحية لطالب السنة الثانية والفترة المسائية لطالب
السنة األولى .حيث كانت بداية االمتحان في  2017 / 05 / 06م والموافق  10شعبان 1438هـ،
وقامت عمادة المعهد بزيارة جميع المراكز االمتحانية في فروع المعهد في تركيا بما فيها المراكز
االمتحانية داخل المخيمات ،كما التقت الطالب واألساتذة لمناقشة مستجدات األمور في المعهد.

* أنشطة ثانوية أبي أيوب األنصاري:
بلغ عدد طالب المدرسة هذا الشهر  369طالبا وطالبة ،ومن ضمنهم الطالب المتسربون ضمن
مشروع محو األمية (مشروع عقل التعليمي للمتسربين) ،بالتعاون مع هيئة تطوير التعليم –
العلبي.

 وقد تم عقد ( )5اجتماعات مع اإلدارة التركية ،و( )7اجتماعات مع اإلداريين السوريين ،و()3مع معلمي المدرسة ،تم خاللها بحث األمور المستجدة ،ودراسة سبل تطوير العملية التربوية
والتعليمية.
أبرز فعاليات المدرسة وأنشطتها:
 -1دروس توجيهية وتربوية للطالب.

 -2توزيع عباءات لبعض الطالبات تشجيعا ودعما لهن.

 -3نشاط ترفيهي رحلة لطالب المدرسة لحديقة اللبن في عينتاب ،مع نشاط ثقافي ومسابقات
متنوعة رياضية وثقافية.

 -4باإلضافة إلى أنشطة أخرى متفرقة.

* من أنشطة مكاتب الرابطة:
من أنشطة مكتب الرابطة في استانبول:
 مشاركة د .محمد أيمن الجمال في الليلة اإليمانية في مسجد أقصى في منطقة سلطان غازيومشاركتهم القيام وإعطائهم موعظة دينية.
 إلقاء محاضرة للدكتور أيمن الجمال في جمعية همة مع رواد العمل الجامعي. إقامة دورة فقه الصيام ،في منطقة بيلك دوزو. مشاركة الرابطة بمحاضرة تحت عنوان :السياسة الشرعية والعالم المعاصر ،للدكتور محمدأيمن الجمال في هاتاي.
 إقامة دورة فقه الصيام في الفاتح في جمعية الحكمة ،وفي منطقة سلطان غازي ،حيث شاركفي إعطاء المحاضرات د.محمد أيمن الجمال ،و د .محمد سرحان التمر ،والشيخ علي المحيمد.
 إقامة ورشة عمل حول اإللحاد بوجود الشيخ الدكتور منقذ السقار والدكتور محمد أيمن الجمالواألستاذ صالح فاضل والدكتور صالح عمر فاروق كركماز مستشار رئيس الوزراء والدكتور
صهيب السقار والشيخ علي المحيمد ،والحديث حول آليات حل هذه المشكلة المعاصرة ،ودراسة

سبل الوصول لها من مشاكل فكرية وعلمية تؤدي إلى اإللحاد ،وآليات التصدي لهذه المرحلة
واستقراء المستقبل الذي قد يكون علمانيا فاشيا ،وإحصائيات الملحدين في عدد من الدول
اإلسالمية ،ودراسة القرآن الذي يعتبر المادة الخام ودراسة السيرة من منظور اجتماعي وتجربة
شبه القارة الهندية في الرد على هذه المسائل.
 إقامة محاضرة للدكتور منقذ السقار حول اإللحاد والنظرية الداروينية ووجود نسبة كبيرة منعلماء األحياء يؤمنون بنظرية التطور أال إنها كذبة علمية وذلك ألنه لحد هذه اللحظة وال يوجد
لها أي دليل أو براهين ،ولكن هذه النظرية هي البديل الوحيد الممكن لعدم اإليمان بالخالق مباشرة،
ودراسة علم األرض وتقدير عمر الكون وفرضية االنفجار العظيم وعالقته بالسجل األحفوري
الذي يقوم بربط بعض الكائنات ببعضها البعض مثل أن الحوت هو جد البقرة ،مع وجود فاصل
بين الحلقات المذكورة.

من أنشطة مكتب الرابطة في غازي عينتاب:
 زيارة المشايخ القادمين من مناطق درع الفرات للدورة األولى في عينتاب ،وترتيب لقاءات لهممع شخصيات علمية وسياسية واجتماعية.
 المشاركة بالورشة الخاصة لتدارس وضع برامج متكاملة لمحاربة الغلو وبالتشارك معالمؤسسات العاملة في عينتاب ،وبحضور الدكتور عماد الدين خيتي والشيخ فايز صالح ،والقيام
بالتحضيرات الالزمة للورشة.
 إقامة لقاء حواري لبعض طلبة العلم في عينتاب وأعضاء الرابطة بالتشارك مع هيئة الشاماإلسالمية حول (الغلو وأثره على الساحة السورية وواجب الدعاة تجاهه) للدكتور :عماد الدين
الخيتي ،ثم (مدخل للسياسة الشرعية) للشيخ :فايز صالح.
 تسجيل  31حلقة لبرنامج إذاعي تبث على راديو نسائم سوريا ونسائم تورك ،بعنوان :بصحبةالمصطفى صلى هللا عليه وسلم من خالل أعضاء الرابطة ،وتسليم الحلقات قبل دخول رمضان.
 مشاركة رئيس المكتب بحضور دورة في التفكير الناقد لمدة يومين في األكاديمية الدولية للتدريبالمتخصص للدكتور ياسر العيتي.
من أنشطة مكتب الرابطة في أنطاكيا (هاتاي):
 أقيمت صالة الجمعة في مصلى الرابطة خالل الشهر حيث تضمنت الخطب المواضيع التالية:(بناء الدولة ومقوماتها األساسية) للشيخ الدكتور عثمان مكانسي .و(نفحات شهر شعبان) للشيخ
الدكتور خالد الشوارغي ،و(الخبيئة الصالحة تجارة رابحة) ،للشيخ الدكتور خالد الشوارغي،
و(حسْن التوكل على هللا تعالى) ،للشيخ سمير االبراهيم ،و(نفحات شهر رمضان) للشيخ الدكتور
خالد الشوارغي.

 أقام مكتب الرابطة في هاتاي دورة في تعلم جزء الرشيدي لإلناث حيث بلغ عدد المتدربات( )56طالبة ،قدمها الشيخ مؤيد قرمش عضو المكتب القرآني في الرابطة على مدار أربعة أيام.
 كما أقام الدورة األولى في التحصين والبناء حيث بلغ عدد المشاركين ( )25لمدة يومين. كما أنه ال يزال نشاط األخوات في تحفيظ القرآن الكريم قائما في مكتب الرابطة في هاتاي.باإلضافة إلى نشاط للطالبات خالل إجازة الصيف يوميا من االثنين وحتى الخميس.

* حلقات مرئية من البرامج الدعوية والعلمية:
يتابع المكتب اإلعالمي في رابطة العلماء السوريين جهوده وأنشطته ،ويستمر إصدار الحلقات من
سلسلة كلمة وإضاءة ،وقد صدرت في هذا الشهر  3حلقات ،هي:
 الطريق األقرب والطريق األصوب ،مع فضيلة الشيخ مجد مكي:https://youtu.be/7Oq-nxKniD0
 واجباتنا نحو اإلسالم ،مع الدكتور محمد سعيد بكرhttps://youtu.be/yev9EuQ9jsw
 كبائر الذنوب ،مع الشيخ طارق عديhttps://youtu.be/zhShYtb8B1U
 كما أصدر المكتب اإلعالمي الحلقة األولى من برنامج يحبهم ويحبونهhttps://youtu.be/4MFveYc3_uA
 وقد تم إطالق برنامج وقفات في رمضان ،يشارك فيه عدد من مشايخ الرابطة ودعاتها،لالطالعhttps://youtu.be/ECw_BEXV4hA :
 كما أطلق الدرس السابع من سلسلة دروس الشيعة الروافض ،وقد تناول هذا الدرس آل البيتالكرام رضي هللا عنهم ،وهل خصهم الرسول صلى هللا عليه وسلم بعلم دون باقي الصحابة .كما
تناول عقيدة التقية عند الرافضة وتأثيرها على مصداقية مصادرهم .لمشاهدة الدرس:
https://www.facebook.com/rabitasyria/videos/1903420423262726/

* أنشطة بوابة الرابطة االلكترونية:
تم نشر ( )203مواد متنوعة على بوابة الرابطة ،ما بين بحث ،ومقالة ،وفتوى ،وترجمة.

وأكثر المواد قراءة:
صدق هللا وكذب الدجال الماركسي اإلباحي محمد شحرور ،بقلم :خلدون مخلوطة
http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9973
مسلسل أرطغرل وتفسير الحاضر بالتاريخ ،بقلم :عامر عبد المنعم
http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9938
الذين جعلوا ْالق ْرآن عضين ،بقلم :إبراهيم المنصور
http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9918
ليلة النصف من شعبان بين النافين والمثبتين ،بقلم :طه فارس
http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9888
هكذا مزقتنا التبعية ! ،بقلم :حسين عتوم
http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9859
النبي السياسي ،بقلم :محمد أبو زهرة
http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9825
لماذا ال نشعر بجمال القرآن؟ ،بقلم :محمد إلهامي
http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9839

[تم بحمد هللا وتوفيقه]
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
تويتر || فيس بوك || يوتيوب
info@islamsyria.com

