
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ھـ ١٤٣٥ ذي القعدةأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

  الشؤون الدینیة التركیة.للعلماء السوریین مع رئاسة  التشاوري قاءللا* 

  .الكریم القرآن لسفراء الخامسة الدورة* 

  * ندوة علمیة بعنوان: (التكفیر أحكامھ وضوابطھ).

  كیلیس  -* افتتاح مدرسة للسوریین في تركیا 

     .والكتابة القراءة تعلم أتموا طالب ٦٠٠ من أكثر* 

  .كلس في التركي یویافوقف زیارة * 

  .أنطاكیا في الھدى ومدرسة البشائر، مدرسة زیارة* 

  .ریف حلب، والھیئة الشرعیة ةزیار* 

  * زیارة مخیم حران في تركیا.

  .العلمي في الرابطةمنجزات المكتب  *

  .الرابطة موقع على قراءة المواد أكثر* 

  * تقریر مختصر مصور عن نشاط لجنة تعلیم القرآن الكریم والدعوة.
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   :التركیة الدینیة الشؤون رئاسة مع السوریین للعلماء التشاوري اللقاء *

اللقاء التشاوري مع العلماء وطالب  حضر األمین العام لرابطة العلماء السوریین د. محمد یاسر المسدي
 ١٦العلم الشرعي السوریین المقیمین في استانبول، الذي دعت إلیھ رئاسة الشؤون الدینیة التركیة، في 

ً تم  سبتمبر، وذلك للتشاور في وضع السوریین، وما تستطیع أن تقدمھ الرئاسة لھم، وكان لقاءا مثریا
من المجلس اإلسالمي السوري، باعتباره المرجعیة الدینیة  ٤من الرئاسة، و ٤تشكیل لجنة مشتركة؛ 

ً، وأكَّد على أھمیة دور الشؤون  ً وشعبا للسوریین. وقد ألقى األمین العام كلمة شكر فیھا تركیا حكومة
  الدینیة في الدعم المعنوي للمشاریع الدعویة التي تقوم بھا الرابطة وغیرھا.

  

  

  :الكریم القرآن لسفراء الخامسة الدورة *

 الكریم، القرآن لسفراء الخامسة التدریبیة الدورة السوریین العلماء رابطة في التدریب مكتب أقام
  : على اشتملت وقد تدریبیة، أیام أربعة الدورة واستمرت

  .الرابطة مشایخ من عدد على والنحو، واآلداب، والحدیث، العقیدة، في العلمیَّة المتون من لعدد قراءة -

  ).والطاقات القدرات استثمار دورة الدعوي، التخطیط: (بعنوان للسفراء تدریبي لقاء -

 الداعیة بال تشغل التي المسائل عن اللقاءات خالل الحدیث وتم الدورة، في الضیوف من عدد استقبال -
  .تعالى هللا إلى الدعوة في اإلیمان وأثر والتكفیر، الغلو مواضیع من
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  :)وضوابطھ أحكامھ التكفیر(: بعنوان علمیة ندوة *
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 من عدد دعا وضوابطھ، أحكامھ التكفیر: عنوانھا كان والتي الرابطة أعضاء من عدد عقدھا التي العلمیة الندوة بعد
 بالفكر السوري الشعب من فئات تأثر من السوري الواقع في المشكلة األمور لبحث عمل، ورش عقد إلى األعضاء
 بھا یخرج التي والتوصیات العمل ورش نتائج بأبرز موافاتكم وسیتم. للحلول السبل أفضل وبحث الدخیل، التكفیري
  .الرابطة أعضاء

  

  :كیلیس - تركیا في للسوریین مدرسة افتتاح *

 العاملة والمنظمات والمؤسسات الھیئات من عدد مع التنسیق تم وقد كیلیس، في وثانویة متوسطة مدرسة بإنشاء البدء تم
 وتكفلت باألرض تبرعت التي) IHH( اإلیھاھا منظمة تشكر والرابطة. التركیة الدینیة الشؤون رأسھا وعلى تركیا، في

  . للتعلیم مھیأ كرفانا ٢٥ وقدمت للتعلیم، بتجھیزھا

 المواد بعض المؤقتة السوریة الحكومة في التعلیم وزارة من المعتمد المنھج إلى ستضیف المدرسة أن إلى اإلشارة وتجدر
  .هللا شاء إن قریبا المدرسة افتتاح وسیتم. الطالب یحتاجھا التي الضروریة الشرعیة

  

  

  :طالب أتموا تعلم القراءة والكتابة في المخیمات التركیة ٦٠٠أكثر من  *

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

  طالبا و الحمد.) ٦٠٥( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا و الحمد. ) ٢٥٧( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا و الحمد. ) ٦٧٥( غیبًا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا و الحمد.) ١٩٠( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا و الحمد.) ٢٧١( غیبًا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا و الحمد.) ٨٦٢( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  طالبا و الحمد.) ٣٢٠( غیبًا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ٢١( أقیمت

ً ) ٤٢(أقیم    للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. ایتكریم حفال

  في آخر النشرة تقریر مصور مختصر عن نشاط لجنة تعلیم القرآن الكریم والدعوة.  ملحوظة:* 

  

  لقطة جمیلة من حلقات التحفیظ في سوریة

  

  

  

  :كلس في التركي یویاف وقف زیارة *

 دعم في جھودھم على وشكرھم التركي،) یویاف( وقف بزیارة السوریین العلماء لرابطة العام األمین قام
ً  لیكون كلس في بیتا قدموا حیث الرابطة،  القرآن تعلیم لجنة إدارة تحت الكریم، القرآن لتعلیم مركزا

  .كلس في الكریم
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  زیارة وقف یویاف التركي في كیلیس

  

  :أنطاكیا في ، ومدرسة الھدىالبشائر مدرسة زیارة *

 الدكتورالتي قدمتھا الرابطة قام كل من  البشائر مدرسة لمعلمات )الشرعیة العلوم مبادئ( :دورةعلى إثر 
في عینتاب  تركیا مكتب مدیر أوسو هللا عبد واألستاذ، الكریم القرآن تعلیم لجنة رئیس حوا محمد

 التدریبیة الدورات إقامة في التعاون في االستمرار على االتفاقو ،المدرسة بإدارة واللقاء بزیارتھم
   .الرابطة قبل من للمدرسین

 مستوى رفع وأھمیة العلم على الحث في كلمة لھن ووجھ بالدورة المشاركات حوا محمد. د والتقى
 انطباعات وكانت لألجیال، المربیة ھي األم إذ المجتمع، فئات لكل للعلم حامالت یكن وأن المعلمات،

ً  ممتازة المشاركات  الھدى مدرسةكما زار أیضا  .الحمد و وأنشطتھا الرابطة وعن الدورة عن جدا
 ثراأل وكان التدریسي، الكادر على أثرھاعن و ،الرابطة قدمتھا التي الدورات عن وتم سؤالھم النموذجیة

  .الدورات من المزید وطلبوا طیبا الحمد و
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  :ة ریف حلب، والھیئة الشرعیةزیار* 

 حلقات وزیارة الشمالي، حلب ریف في بجولة عدي عضو رابطة العلماء السوریین قام الشیخ طارق •
 إلقاء تم كما والمشكالت، المعوقات وأھم العمل، لتطویر المقترحات بحث وتم الكریم، القرآن

  .تعالى هللا من الجزیل باألجر وبشرناھم وثباتھم لصمودھم األھالي فیھا شكر محاضرات

 الذي والدور وأعمالھم أنشطتھم على اطلع حیث ومحكمتھا رفعت، تل في الشرعیة الھیئة زیارة تمت •
حول  للبلدة المحلي المجلس وأعضاء المحكمة أعضاء مع مشتركة حوار جلسة عُقدت ثم بھ، یقومون

  .بعض القضایا المھمة

  

  :ة مخیم حران في تركیازیار* 

 مشرف مع واللقاء حران، مخیم زیارةقام الشیخ طارق عدي عضو رابطة العلماء السوریین ب •
  .القرآنیة الحلقات

 تخللھ موفقا لقاءً  هللا بحمد وكان) والخالف والحوار النصیحة آداب( بعنوان المخیم في ندوة عقد وتم •
 والتحالفات والمذاھب التكفیر بقضیة یتعلق ما وبخاصة والمناقشات، واالستفسارات األسئلة من الكثیر

  . والحزبیة والفقھیة العقدیة واالختالفات
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 الصادقین، لعباده وبنصره با الثقة عن الحدیث وتم المخیم، مسجد في المصلین على كلمة إلقاء تم •
 المحبة وإشاعة اإلخوة مع التسامح وضرورة السریرة وطھارة الكلمة وحدة إلى الحاجة شدة وعن

  .والتراحم

  

  :منجزات المكتب العلمي *

   .)- المعركة مستمرة  –قام المكتب العلمي بإصدار مطویة بعنوان: (الحق والباطل  -

، وھو قید -األمین العام لرابطة العلماء السوریین  –تم تجھیز كتاب فقھ األولویات، لمؤلفھ د. محمد یاسر المسدي  -
  الطباعة حالیا. 

البطاقات ھو إشارات في طریق الثورة والثوار، كما تم البدء بسلسلة جدیدة  تناولتھوأبرز ما  ،دعویة ةبطاق) ١٦( أصدر -
  :التي صدرت البطاقاتجمیع لالطالع على  األلبوم ھذا زیارة نرجولما تنتھي المعركة بعدُ!) من البطاقات بعنوان: (

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.299798540171527.1073741840.280578
645426850&type=1  

  نموذج عن البطاقة الدعویة:

  

  

  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطة *

ً، وأكثر ١٩٥بلغت منشورات موقع الرابطة الشھر الماضي (   : على التالي مواد قراءة ٥) منشورا

 الكبیسي عیاش محمد. د بقلم ؟، جدة مؤتمر بعد ماذا

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/5937 

 البوسالمة عامر. د بقلم السوریة، الثورة ثالثیة
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http://www.islamsyria.com/portal/article/show/5971 

  الحدیث على الحكم في ومنھجھ األلباني صححھ: عبارة حول

http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/747 

 دیرانیة مجاھد. أ: بقلم بعد؟، وماذا ولماذا؟ َمن؟: الشام أحرار قادة َمقتلة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/5917 

 سالم زھیر. أ بقلم ،!؟ سكتھ إلى السوریة الثورة قطار إلعادة عاجلة مبادرة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/5881  

  

  :والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنة نشاط عن مصور مختصر تقریر *

  

  إصالحیة مخیم في اإلناث تكریم حفل
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  إدلب ریف في تعلیم حلقة

  

  حران مخیم معلمي بتركیا خلوف أدیب أحمد الشیخ لقاء
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 رواد األستاذ أجراھا التي االحترافي القرآني العمل دورة فیھا أقیمت التي المراكز من الخامس المركز
  حماة - بدران
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  حلب ریف - الدرس من االنتھاء بعد وتثبیت مراجعة جلسة

  

  [تم بحمد هللا وتوفیقھ]

***  

  info@islamsyria.comللتواصل: 

 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  والحمد  الذي بنعمتھ تتم الصالحات
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