
التقرير الشهري ألخبار وفعاليات املسجد الكبري 

مايــو 2017
إعداد : الشعبة اإلعالمية



• قرآن منهاج حياة

ضمن سلسلة دورات )القرآن منهاج حياة( التي تقيمها مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم أقيمت محارضة يوم االثنني املوافق 2017/5/1 الساعة 

التاسعة صباحا لألستاذة منال االسيوطي تجدد اللقاء األسبوعي ملحارضات القرآن منهاج حياة مبحارضة التفسري يف متام الساعة )9:13( صباحاً والذي 

تضمن رشح اآليات من اآلية )98( ختاما باآلية )106( من سورة البقرة وعمل تطبيقات عملية عىل اآليات وربطها مع مواقف مامثلة لواقع حياتنا ، 

كام تم استعراض بعض فوائد اآليات من تفسري ابن عثيمني، و انتهت محارضة التفسري يف متام الساعة  )10:30( صباحاً، ثم يتجدد اللقاء األسبوعي 

مبحارضة الفقه للدكتور/ مسعود صربي يف متام الساعة )10:32( ص ، و الذي بدأ لقائه بطرح أسئلة عىل الطالبات، ثم رشح أبواب جديدة من 

كتاب العمدة )فقه حنبيل( وهم: باب آداب امليش للصالة، باب صفة الصالة، باب أركان الصالة وواجباتها ،باب سجديت السهو ثم انتهى الرشح و 

ترك املجال للطالبات لطرح اسئلتهن فيام يخص ما تم رشحه حتى حان وقت صالة الظهر. 

• قرآن منهاج حياة

اقامت مراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم دورة بعنوان )القرآن منهاج حياة( وذلك يف يوم الخميس املوافق 2017/5/4 الساعة 5-9 مساءا قامت 

الطالبات بورشة عمل )1( بعنوان  )صفات بني إرسائيل(  فقاموا برشح اآليات )98-84( و عرض تطبيقاتهم العملية ثم قمن بعرض حملتهن 

بعنوان )سمعنا و اطعنا( و انتهى عرضهم يف متام الساعة 6:15 و يف الساعة 6:20 قامت طالبات منهاج حياة بورشة عمل )2( ورشح اآليات من اآلية 

)99-113( و عرض تطبيقاتهم العملية، ثم استأنف اللقاء بعرض حملتهن بعنوان )بيتنا( و تم توزيع استبيان عن املشكالت االرسية يف املجتمعات 

العربية، و انتهى عرضهم يف متام الساعة 7:40 ثم قام الدكتور مسعود صربي بإلقاء محارضته عن صالة التطوع و منها : )صالة السنن و الرواتب ، 

صالة الوتر ،صالة التطوع املطلق ،ما تسن له الجامعة )الرتاويح-صالة العيد(، كام تحدث عن احكام سجود التالوة ، و تلقى الدكتور بعض األسئلة 

من الطالبات و اإلجابة عليها و تناول بعد ذلك أوقات النهي و هي خمس أوقات ) بعد الفجر حتى طلوع الشمس ،طلوع الشمس حتى ترتفع 

قيد رمح ، قيام الشمس حتى الزوال ، بعد العرص حتى تتضيف للغروب ، التضيف حتى الغروب ( ما يكره يف أوقات الكراهية : )قضاء الفوائت  

،إعادة الجامعة و هو يف املسجد ، ركعتي الطواف ، صالة الجنازة ، قضاء فوائت السنن بعد الفجر و بعد العرص (اما عن اإلمامة فتحدث الدكتور 

عن رشوط اإلمامة و عدم صحة اإلمام، ثم انتهى اللقاء يف متام الساعة 9:00 مساًء.



• قرآن منهاج حياة

ضمن سلسلة دورات القرآن منهاج حياة أقامت مراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم محارضتها الثالثة لهذا الشهر يف يوم االثنني املوافق 2017/5/8 

بدأت املحارضة يف متام الساعة 8:30 صباحا للدكتور /مسعود صربي وحديث عن قواعد التحدث باللغة العربية، ثم بدأ الدكتور بطرح األسئلة 

الفقهية عىل طالبات القرآن منهاج حياة ليجيبوا عليها باللغة العربية الفصحى لتدريب الطالبات عىل ذلك ثم بدأ الدكتور برشح أبواب جديدة 

لباب الصالة من كتاب العدة رشح العمدة )فقه حنبيل( فتم تناول هذه األبواب : )باب صالة املريض – باب صالة املسافر – باب صالة الخوف – 

باب صالة الجمعة – باب صالة العيدين ( حيث انتهى رشح األبواب بفقرة األسئلة املوجهة من الطالبات اىل الدكتور يك يجيب عليها فيام يخص 

ما تم تدريسه اليوم.

• دورة تجويديه 

أقام فريق الوعظ التابع لقسم الجاليات و التعريف باإلسالم دورة تجويديه للجالية الباكستانية يوم الثالثاء املوافق 2017/5/9 من الساعة 12-9 

ظهراً بدأت الدورة بتجويد سورة األعراف من اآلية 149-156 و من ثم تفسري سورة االنفال من اآلية 61-66 و يف الختام تم مناقشة كتاب محياي 

و ماميت لله رب العاملني .



• رمضان فرصة البدايات الجميلة

أقامت شعبة النساء و النشء بالتعاون مع فريق جنات التطوعي محارضة بعنوان رمضان فرصة البدايات الجميلة، وذلك يوم األحد املوفق 14 

مايو 2017 يف مرسح اإلدارة يف املسجد الكبري، حيث انقسمت املحارضة اىل ثالث فقرات األوىل ألقتها أ.رحب بورسيل حيث أبتدأت برشح معنى 

اإلميان و أهمية صدق النية مع الله سبحانه و تعاىل وكيف ان رمضان فرصه للعتق من النار و نيل مغفرة الله، ثم الفقرة الثانية مع أ. مروة العيار 

حيث تناولت موضوع مجاهدة النفس و تذكريها دامئا بلقاء الله تعاىل، و يف الفقرة الثالثة و األخرية مع أ.نور الروضان بينت أهمية تنظيم الوقت 

و ماذا بعد رمضان، بحضور و أهتامم عدد من الطالبات.

• دورة تجويديه 

اقام قسم الجاليات و التعريف باإلسالم فريق الوعظ دورة تجويديه يوم الثالثاء املوافق : 2017/5/16 قدم مركز الهدى دورة تجويديه للجالية 

الباكستانية و تضمنت تجويد سورة األعراف من اآلية 25-36 و تفسري سورة التوبة 18-28 و من ثم دراسة كتاب محياي و ماميت لله رب العاملني .



• دورة طريقي اىل الجنة 

اقام فريق الوعظ التابع ملراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم دورة بعنوان طريقي اىل الجنة وذلك يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16  يف متام الساعة 

1:30 اىل 3:00 عرصاً تضمنت الدورة قراءة القرآن ) سورة الفاتحة و سورة القدر ( وطريقة الصالة و خاطرة عن كيفية حفظ اللسان من الغيبة و 

الفتنه و الكذب وكلامت الغضب و البغضاء و الفواحش .



• القواعد الحسان املتعلقة بتفسري القران

اقامت مراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم دورة رشعية يف العقيدة تحت مسمى )القواعد الحسان املتعلقة بتفسري القرآن( للداعية الفاضلة وفاء 

الختالن، و كانت مدتها ثالث أيام من األحد املوافق 2017/5/14 اىل الثالثاء املوافق 2017/5/16 و لقد انطلقت الداعية يف دورتها من خالل القناعة 

التامة بقاعدتني هام أن القرآن منهاج حياة دين و دنيا والتبعية لصحابة رسول الله صىل الله عليه وسلم يف تطبيق القاعدة األوىل .

و بينت بأنه البد من وجود دوافع يف حياة املسلم بنية خالصة لله و تحكمها قناعه أي يقني لالنطالقة و الحركة يف الحياة  و بقدر قوة تلك الدوافع 

تكون قوة االنطالقة يف التطبيق و الوصول للهدف و الدوافع هي ما بني فطري و كسبي وواجب علينا تنمية الدوافع الفطرية و تهذيب الدافع 

الكسبي باألميان و العمل الصالح وفقا لنهج كتاب الله  و سنة نبيه صىل الله عليه وسلم وان من اجل و اعظم املطالب للعبد يف دينه ودنياه هو 

فهم القران و تدبريه و معرفة كالم الله  و العمل به علينا أن نصدق مع الله يف نوايانا يف األخذ بكتاب الله كمنهج حياة و االطالع علية كرسائل 

ربانية تخاطب كل فرد منا و نحاسب أنفسنا وفقا لكتاب الله فنثبت عىل ما ينفعنا و نصلح ما افسدنا و نسد به ما ينقصنا فالقرآن الكريم هو 

الطريق األمثل و األحسن لتحقيق الربكة و التوفيق لنيل حياة طيبه، و ختمت الداعية دورتها بالدعاء للجميع بأن يجعلنا الله من أهل الكتاب .



• اجتامع مدير إدارة املسجد الكبري مع وزارة الداخلية 

استقبل مدير ادارة املسجد الكبرية السيد رومي الرومي يف مكتبة عدد من قيادات وزارة الداخلية وذلك يف يوم الخميس 2017/5/25 لإلطالع عىل 

خطة وزارة الداخلية يف الحفاظ عىل األمن داخل وخارج املسجد الكبري ومدى استعدادهم للعرش األواخر من رمضان.



• املعتكف الرمضاين الرابع

نظمت إدارة املسجد الكبري بإرشاف مراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم املعتكف الرمضاين الرابع للنساء عىل مرسح املراقبة و ذلك يف الفرتة من 

1 اىل 15 رمضان لعام 1438 وينقسم الربنامج إىل قسمني : الفرتة األوىل تتناول أسامء الله الحسنى يف ضوء القرآن و السنة ،أما الفرتة الثانية يتم 

فيها حفظ سورة آل عمران وتجويد املخارج و الصفات مع األستاذة منال األسيوطي .

بدأت اوىل املحارضات بتمرين للوصول إىل سؤال كيف تطيعني ربك و تحبينه وانت ال تعلمني عنه شيئاً ؟ ثم تاله مترين آخر عن تطبيق الوصايا 

التي أمرنا الله بها وال نكتفي بحفظها واملقصود بالوصايا هنا ) أسامء الله الحسنى( والتي علينا حفظها و تعقل معانيها و العمل بها بعد ذلك تم 

عرض مقدمة عن معرفة أسامء الله الحسنى و عقيدة أهل السنة و الجامعة يف باب أسامء الله الحسنى، و عقيدة أهل السنة و الجامعة يف باب 

األسامء و الصفات ثم تم توضيح الفرق بني األسامء و الصفات و قواعد أهل السنة و الجامعة يف األسامء و الصفات ، و أكدت أن أسامء الله تعاىل 

غري محصورة بعدد معني و بذلك انتهت اوىل محارضات املعتكف الرمضاين .



•برنامج افطار الصائم

اقامت مراقبة الجاليات و املهتدين الجدد التابعة للمسجد الكبري برنامج افطار الصائم يف مساجد الجاليات و مراكزها بالتعاون مع بيت الزكاة و 

رشكاء آخرين حيث تضمن الربنامج خواطر اميانية و محارضات دعوية قبل االفطار .



• زيارة تفقدية ملسجد الدولة الكبري 

قام وزير األوقاف و الشؤون اإلسالمية و وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجربي بزيارة تفقدية ملسجد الدولة الكبري يف يوم األثنني املوافق 30/ 

5/ 2017  لالطالع عىل استعدادات املسجد الستقبال املصلني يف هذا الشهر الفضيل و مدى جاهزية مرافقة  و موظفية.



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

46 املدرسة العاملية األمريكية        2017/5/1

72 املدرسة العاملية األمريكية        2017/5/2

48 املدرسة األكادميية الدولية        2017/5/3

76 املدرسة األكادميية الدولية        2017/5/4

• شعبة النساء والنشء

تستقبل شعبة النساء والنشء يومياً عدد من زيارات املدارس للتعرف عىل أجزاء املسجد الكبري، وكل زيارة تختلف عن األخرى حسب املرحلة 

العثامين، هذا  املصحف  األمريية ومشاهدة  القاعة  زيارتهم عىل  يتعرفون يف  واملتوسطة  االبتدائية  املرحلة  وطالبات  أن طالب  الدراسية، حيث 

باإلضافة اىل زيارة املصىل الرئييس و مشاهدة أجزاء القبة واملحراب واملنرب، وتختتم الزيارة بعمل ورش فنية مناسبة ألعامرهم.

أما مرحلة الحضانة والروضة تبدأ رحلتهم بزيارة املصىل الرئييس ومشاهدة القبة واملنرب واملحراب، وبعد ذلك تقوم املرشفة عىل الزيارة بقراءة قصة 

جابر التي يتضمن محتواها عن آداب املساجد، باإلضافة إىل عمل مسابقات لألطفال، واملشاركة بالورش الفنية التي تحتوي عىل كراسات التلوين 

واأللوان، وميكنكم االطالع عىل زيارات شهر مايو يف الجدول التايل :



املدرسة العاملية األمريكيةاملدرسة العاملية األمريكية

املدرسة األكادميية الدوليةاملدرسة األكادميية الدولية


