
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ھـ ١٤٣٥ شعبانأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

  

  .* زیارة رئیس الرابطة مكتب استانبول

  واالجتماعیة والعلمیة الدعویة الرابطة مشاریع للمساھمة في دعوة* 

  .األولى القرآنیة المسابقة من األولى المرحلةإتمام * 

     .طالب أتموا تعلم القراءة والكتابة وهللا الحمد) ١١٠٠(أكثر من * 

  .للدعاة الثالثة المتقدمة الشرعیة الدورة إتمام* 

  .العلمیة الندوات أبرز* 

  .الرابطة في العلمي المكتب إصدارات أحدث* 

  .أحدث فتاوى لجنة الفتوى في الرابطة* 

  

   



  :استانبول مكتب الرابطة رئیس زیارة *

ممدوح جنید رئیس رابطة العلماء السوریین حفظھ اهللا بزیارة كریمة لمكتب الرابطة قام فضیلة الشیخ: 
، وبعض المسؤولین األتراك، في استانبول التقى خاللھا عددا من طالب العلم، والمسؤولین في الرابطة

  عن بعض القضایا التي تھم السوریین في تركیا، وعن شؤون في الثورة السوریة.وتم الحدیث 

  

  :واالجتماعیة والعلمیة الدعویة الرابطة مشاریع في للمساھمة وةدع *

 الحرجة الظروف ھذه ظل في والدعویة العلمیة للمشاریع سوریة الحبیب بلدنا في الماسة للحاجة نظرا
 لدعم وأصدقائھا الرابطة ألعضاء ًایتذكیر نداءًا المسدي یاسر محمد. د للرابطة العام األمین وجھ فقد

  ، وفیما یلي عرض ألبرز مشاریع الرابطة:لذلك والتسویق المجاالت، شتى في الرابطة مشاریع



  

  



  

  

  :األولى القرآنیة المسابقة من األولى المرحلةإتمام  *

 القرآنیة المسابقة السوریین العلماء رابطة أقامت الكریم القرآن لتحفیظ العالمیة الھیئة مع بالتعاون
  .السوري والداخل تركیا في للسوریین المسابقة من األولى المرحلة تعالى اهللا بفضل انتھت وقد األولى،



 محمود الشیخ مقدمتھم في سوریا، وفي تركیا، في والقراء المشایخ من عدد التحكیم لجنة في شارك وقد
 والتنسیق التدقیق، في مشكورین والمدرسین اإلخوة من عدد شارك كما. شحیبر محمود والشیخ دیري،

  .والمتابعة والترتیب،

 منھم ترشح ، الثمانیة الفروع في واإلناث الذكور من متسابقا ٩٧  تركیا في المتسابقین عدد بلغ -
  ٢٠: الثانیة للمرحلة

 ترشح بالحضور، لھم تسمح لم الظروف لكن سجلوا ١٦١ أصل من ٨٥ حلب مدینة في العدد بلغ بینما -
  ٢٠: منھم

  ٢١: منھم وترشح ، ٧٠  وحماة وإدلب حلب أریاف في المتسابقین عدد وبلغ -

  .الثمانیة الفروع في  ٦١ وتركیا الداخل من الثانیة للمرحلة المرشحین عدد -

 سلطان ومجمع القرآن، جیل مؤسسة: مثل المشاركة، الجھات جمیع تشكر السوریین العلماء ورابطة
 الشام، وأحرار اإلسالمیة، الشام وھیئة بحلب، الكاملیة والمدرسة بحلب، الظاھریة والمدرسة العلماء،
  .وغیرھم الزنكي، الدین نور ومعاھد الطیبة، والكلمة

  

  

  :الحمد وهللا والكتابة القراءة تعلم أتموا طالب )١١٠٠( من أكثر *

ملخص بفضل اهللا تعالى ثم بفضل جھود أھل الخیر تستمر لجنة (تعلیم القرآن والدعوة) في عطائھا وخدمتھا، وھذا 
  إحصائي بأبرز األعمال:

  طالبا وهللا الحمد.) ١١٤٦( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا وهللا الحمد. ) ١٤٣( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد. ) ٥١٣( غیًبا عم جزء اختبار في نجح



  طالبا وهللا الحمد.) ١٣١( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١٩٣( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٥١٦( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٣٣٤( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. یةتكریم حفلة) ١٢( و تحفیزیة للطالب. مسابقة أقیمت 

  ) نسخة على الطالب ما بین مصحف، وجزء تبارك وعم ، وكتاب الجزء الرشیدي، والدفاتر. ٤٤٢٥توزیع (تم 

  شمعة.  ٥٠) نسخة على الطالب من الكتب التالیة: أتعلم دیني، شام الرسول، تفسیر الجاللین، ٩٢تم توزیع (

  ولوازم قرطاسیة أخرى. ) أداة قرطاسیة على الطالب، ما بین أقالم، وعلب تلوین،١٠١٢٥تم توزیع (

  لقطة جمیلة من حلقات التحفیظ في سوریة

  

  

  :للدعاة الثالثة المتقدمة الشرعیة الدورة إتمام *

 حفلت وقد تركیا، – عنتاب غازي في أقیمت والتي للدعاة الثالثة المتقدمة الشرعیة الدورة إكمال تم ونعمة اهللا من بفضل
 الدورة ھذه في شارك  وقد خارجھا، ومن الرابطة من األفاضل والعلماء المشایخ من  عدد من العلمي بالعطاء الدورة ھذه
 والشیخ العال، عبد أحمد الدكتور والشیخ بادحدح، عمر علي الدكتور والشیخ حوى، سعید أحمد الدكتور الشیخ من كل

 أسامة واألستاذ الشامي، محمد والشیخ مشھداني، أیمن واألستاذ حجازي، بسام محمد والشیخ الوھیبي، عطیة الدكتور
  الدعوة مجال في برز وممن الجامعیة، اإلجازة حملة من اختیارھم تم متدربًا) ٢١(  الدورة ھذه من استفاد وقد. صباغ

  .السوري الداخل من أغلبھم قدم



 والدولة اإلسالمیة الدولة مفھوم مثل الیوم، سوریة في العاملین الشرعیین اإلخوة تھم قضایا على الدورة ركزت وقد
 ثالثیات قراءة تمت حیث النبوي، الحدیث قراءة كانت ذلك وبعد. وضوابطھ وأحكامھ التكفیر عن كذلك والعلمانیة، المدنیة
  .كفاءتھا ورفع الذاكرة تقویة تقنیات في متمیزة تدریبیة دورة ألقیت كما التسعة، الكتب وأطراف ، البخاري اإلمام

  

  

  

  :العلمیةأبرز الندوات  *

السوریین  تھم موضوعات حول علمیة ندوات وإقامة محاضرات بإعداد -  خیرا اهللا جزاھم - الرابطة مشایخ من عدد قام
  :الندوات وأبرز الراھن، الوقت في

  ].اإلمارات[ حمدان صفوان االستاذ قدمھا البشریة التنمیة  مصطلح عن محاضرة •

. ود العال، عبد أحمد. د مع للمعالجة، الوسائل وأفضل الشام، بالد في الكفریة األلفاظ ظاھرة انتشار: حول علمیة ندوة •
  ].جدة[ الحریري محمد



  

  :الرابطة في العلمي المكتب إصدارات أحدث *

ساھم المكتب العلمي بدعم المدرسین، ورفع مستواھم من خالل البدء بعدد من المشاریع العلمیة، سیتم اإلعالن عنھا  -
  قریبا.

 أحادیث: حول صدرت التي البطاقات ومحور وتوعویة، دعویة بطاقة) ١٧( من أكثر الشھر ھذا العلمي المكتب أصدر -
 دوما والتفاؤل تعالى، باهللا اإلیمان تجدید خالل من العزائم تقویة. النیة بإخالص والتذكیر فیھ، والترغیب الجھاد فضل

  :األلبوم ھذا زیارة نرجو البطاقات آخر على ولالطالع. أسبابھ وأھم النصر، صناعة حول: وأیضا. اهللا من بالخیر

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.299798540171527.1073741840.280578
645426850&type=3  

   

  

  الرابطة في الفتوى لجنة فتاوى أحدث* 

باإلجابة على األسئلة، ولالطالع قامت واستقبلت لجنة الفتوى في الرابطة عددا من األسئلة من عدة محافظات سوریة، 
  على آخر فتاوى اللجنة، یرجى زیارة ھذا الرابط: 

h p://www.islamsyria.com/portal/consult/index/7  

  

 * إحصائیة ألكثر المواد قراءة على موقع الرابطة:

  ) منشورًا، وأكثر المواد قراءة:١٨١بلغت منشورات موقع الرابطة الشھر الماضي (

   

  شكل الدولة في المستقبل، بقلم: مروان عبد الرحمن القادري -

  (األمین العام المساعد للشؤون العلمیة والفتوى برابطة العلماء السوریین)

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/5533  

   



  فتوى المجلس اإلسالمي السوري حول دولة العراق والشام (داعش)

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5529  

   

  من األندلس إلى سوریا، بقلم: معتز فیصل

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5474  

  

  
  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]

***  

  

  info@islamsyria.comللتواصل: 

 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


