تعرف علينا...
يف عام  1423هـ انطلقت فكرة رائدة على مستوى اململكة العربية السعودية بشكل عام وعلى مستوى األحساء بشكل
خاص هي مسابقة للقرآن والسنة واخلطابة حتمل اسم أمري األحساء الراحل حممد بن فهد بن جلوي آل سعود رمحه اهلل
تعاىل ،وبعد عدة جناحات حققتها املسابقة يف أعوامها العشرة صدرت بفضل اهلل املوافقة الرمسية مبقتضى االمر
السامي برقم (/42ق/م ) بتاريخ  1432/3/27هـ بأنشاء « مؤسسة خريية حتمل أمسه وتكون ذات شخصية اعتبارية
مستقلة  ،وتتوىل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوق��اف والدعوة واإلرش��اد من خالل األمانة العامة للمجلس األعلى
للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم اإلشراف على املؤسسة حسب ما تقتضية أهداف املؤسسة وطبيعتها

اسمها :

قبس للقرآن والسنة واخلطابة.

نطاق عملها :

األحساء  ،وهلا أن تفتح فروعا يف سائر حمافظات املنطقة الشرقية.

أهدافها :

 -1ربط أبناء اجملتمع وتشجيعهم مبصدري اهلداية ( الكتاب والسنة )  ،حفظ ًا وجتويداً وتدبراً وتعلم ًا لفنون اخلطابة .
 -2تعزيز اجلهود احلكومية واخلريية يف تأهيل جيل صاحل ميتلك مقومات الداعية الناجح .
 -3حتصني النشء من الغلو واالحنراف العقدي والفكري والسلوكي.
 -4مد جسور التواصل مع مجيع املستفيدين يف القطاع اخلريي واحلكومي واخلاص.

رؤيتها :

الريادة يف آداء العمل املؤسسي خلدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وفنون اخلطابة

رسالتها:

االهتمام النوعي بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والعناية باخلطابة وفنونها  ،واإلفادة من خالصة الفكر والتجارب العلمية لألساليب
الشرعية يف االرتقاء بتعليم القرآن والسنة واخلطابة مع إحياء رسالة املسجد ودوره يف حياة أفراد اجملتمع .

وسائلها:

إقامة حماضرات وندوات ودورات ورحالت علمية وإقامة مسابقات تشجيعية وملتقيات توعوية لكافة اجملتمع وإنشاء دور ومراكز ومعاهد ومدارس
وروضات وحلقات دائمة ومومسية حلفظ وتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة وعلومهما سواء يف املساجد أو يف املرافق العامةوأندية
للخطابة صباحية ومسائية والعناية بالبحوث العلمية واملشاركة يف املعارض وطباعة الكتب يف التخصص.

مجالسها :

 -1جملس أمناء املؤسسة  :وهو السلطة العليا يف املؤسسة  ،وله عدد من الصالحيات  ،ويرأسه صاحب السمو األمري عبدالعزيز بن حممد بن فهد بن
جلوي آل سعود  ،وبه عدد من أصحاب السمو األمراء والفضيلة العلماء والسعادة وأهل الرأي .
 -2اجمللس اإلداري  :ويرأسه فضيلة الشيخ الدكتور أمحد بن محد البوعلي  ،ويتم اختيار رئيسه وأعضائه من قبل جملس األمناء ويعني من الوزارة
ويكون عدد أعضائه (  ) 15 – 7نصفهم فأكثر مدراء األقسام.
 -3اجمللس العلمي  :ويتكون من تسعة أعضاء ميثلون كوادر علمية وآكادميية من أصحاب الفضيلة يف جماالت خمتلفة
 -4اجمللس النسائي  :جملس ذو شخصية أعتبارية يدير أعمال املؤسسة النسائي  ،ويشرف عليه مسؤولة اللجان وبها عدد من الفضليات اللواتي هلن
خربة علمية وعملية يف اإلشراف واملتابعة.
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انجازاتها:

 افتتاح مراكز نسائية ونادي الزهور لألطفال. إقامة  9مسابقات للقرآن والسنة واخلطابة  ،استفاد منها (  ) 8417متسابق ومتسابقة. إقامة دورة مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز العلمية السابعة  ،وقد استفاد منها  3750طالب وطالبه. إقامة أكثر من  15حماضرة علمية متخصصة يف القرآن الكريم والسنة النبوية . إقامة أكثر من دورة يف إعداد اخلطيب. طباعة  4000نسخة من تفسري العشر األخري. انشاء مسابقة خاصة للقرآن والسنة واخلطابة يف داخل سجن األحساء. أنشاء مسابقة خاصة للمعاقني للقرآن والسنة واخلطابة. تكريم  18من علماء وخطباء األحساء املتميزين ممن خدموا كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وخطباء املساجد  ،تقديراً هلم علىجهودهم.
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