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أقوال والة األمر
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه اهلل)
«إن عليكــم أيهــا األبنــاء واجب ـاً عظي ـاً تجــاه دينكــم ثــم وطنكــم
فحافـ ُظ القــرآن ال بـ َد أن يكــو َن قــدو ًة فاعلـ ًة وأن يتخلـ َـق بأخــاقِ
القــرآن وبســر ِة نبينــا محمــد وعــى آلــه أفضـ ُـل الصــا ِة والســام
حتــى يكــون نافع ـاً لدينــه ووطنــه ومجتمعــه»

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه اهلل)
«ليــس غريبــا ان نهتــم يف هــذه البــاد بالقــرآن الكريــم التــي فيهــا
مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة بــل هــو امــر واجــب علينــا ،بــل
ان هــذه الدولــة قامــت عــى الكتــاب والســنة .فالنظــام االســايس
للحكــم وكافــة انظمــة هــذه البــاد قامئــة عــى الكتــاب والســنة وال
تعارضهــا ،فكــا يزيدنــا رشف ـاً فانــه يزيدنــا مســؤولية»

ولي العهد صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه اهلل)
«رؤيتنــا لبالدنــا التــي نريدهــا ،دولــة قويــة مزدهــرة تتســع للجميع،
دســتورها اإلســام ،ومنهجهــا الوســطية ،تتقبــل اآلخــر .ســرحب
بالكفــاءات مــن كل مــكان ،وســيلقى كل احـرام مــن جــاء ليشــاركنا
البنــاء والنجــاح»

السيرة الذاتية لألمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود أمير األحساء (رحمه اهلل)
ولــد عــام  1343هـــ واستشــهد والــده عــام  1347هـــ نشــأ يتيـاً فربــاه جــده األمــر عبداللــه رحمــه اللــه ثــم اعتنــى بــه عمــه
األمــر الشــهم ســعود بــن عبداللــه بــن جلــوي أمــر املنطقــة الرشقيــة وزوجــه ابنتــه االمــره نــوره اطــال اللــه يف عمرهــا والــذي
ـب عــى تحمــل املســؤولية نشــأ عــى الخشــونة وشــظف العيــش مل يتمتــع
يــرىب بــن هذيــن الرجلــن فكيــف يكــون عــوده لقــد شـ َّ
بدينــار وال درهــم فقــد كان عــف اليــد كــا كان اللــذان ربيــاه نشــأ يف وســط املجتمــع األحســايئ ليــس بعيــدا ً عــن النــاس مــن
خــال مالزمتــه لعمــه األمــر ســعود وعــرف املجتمــع معرفــة تامــة وعــرف كل مــا يــدور يف املجتمــع فعيونــه ثقــات النــاس أرشافهم
جلــس للنــاس وعايشــهم واختلــط بهــم .بقوتــه وهيبتــه وتواضعــه ولــن جانبــه تابــع شــؤون املجتمــع بنفســه وحــرر معامالتــه
بيــده وكتــب عليهــا بيــده بعــد أن درســها دراســة فاحصــة معتمــدا ً عــى اللــه ثــم عــى فهمــه وفراســته يراجــع كل معاملــة متــر
عليــه مراجعــة دقيقــة بذهــن ثاقــب واهتــم باألحــكام الرشعيــة والصكــوك الصــادرة يف القصــاص وغريهــا فدرســها دراســة فاحصــة
يعــرف األحســائيني بيت ـاً بيت ـاً ويعــرف غريهــم ال يغــر باملظاهــر وال بالبهــرج وال باملداحــن يعــرف املحتالــن ويعــرف الطامعــن
يباســط الجلســاء وميازحهــم مــع حفظــه لهيبتــه والنــاس يحرتمــون فيــه تواضعــه الجــم ليــس لــه موكــب وال يحــب املواكــب بــل
ينتقــل بســيارته ويدخــل الســوق ويــرى حــال النــاس يف الســوق ويقــف بنفســه عــى أحــوال النــاس فيــه خصــال كثــرة مــن عمــه
األمــر ســعود lن بعــض هواياتــه الصيــد و جمــع اآلثــار النــادره ومعرفتــه بالتاريــخ واالنســاب والقـراءه وكان محبــا للعلــم و للعلامء
تــويف رحمــه اللــه يــوم األربعــاء  17/2/1417هـــ دفــن يف مقــرة العــود يف الريــاض.

3

4

أخبار

أمير المنطقة الشرقية يستضيف مجلس أمناء مؤسسة األمير
محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة خالل مجلس
االثنينية األسبوعي
أكــد صاحــب الســمو امللــي األمــر ســعود بــن نايــف بــن
عبدالعزيــز أمــر املنطقــة الرشقيــة إن قــادة هــذه البــاد منــذ
عهــد امللــك املؤســس –طيــب اللــه ثـراه ،-قــد تفانــوا يف خدمــة
بيــت اللــه الح ـرام ،ومســجد رســوله الكريــم –صــى اللــه عليــه
وســلم -وبذلــوا جهدهــم لخدمــة قاصديهــا ،وحرصــوا عــى كل
مــا مــن شــأنه خدمــة كتــاب اللــه العظيــم ،وســنة رســوله الكريم
وقــال ســموه « نحمــد اللــه أن يــر ألبنــاء هــذه البــاد التســابق
يف مختلــف مجــاالت الخــر بقيــادة خــادم الحرمــن الرشيفــن
امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه اللــه  -الــذي
ال يدخــر جهــدا ً يف خدمــة كتــاب اللــه وســنة رســوله وكل مــا
مــن شــأنه رفعــة بــاده ورفعــة األمتــن العربيــة واإلســامية يف
وعــزم ال يلــن ،يــؤازره ويل عهــده
كل محفــل ،بهمــة عاليــة،
ٍ
األمــن – حفظــه اللــه ، -فالجميــع يف بالدنــا يتســابق عــى فعــل
الخــر ،وخدمــة بــاده ،مشــرا ســموه ان املؤسســات الخرييــة
والجمعيــات عــى اختــاف مجاالتهــا والعلــوم التــي تهتــم
بهــا واملعــارف التــي تعتنــي بهــا ،إال أنهــا تتســابق فيــا بينهــا
لتحقيــق أهدافهــا وأداء رســالتها ،وهــذا مــا يســعد النفــس
ويبهجهــا ،ويســعد كل محــب لهــذه البــاد وأهلهــا ،ومــا يغيــض
مــن يريــد لبالدنــا وأمتنــا الــر».
وأبــان ســموه يف مجلــس اإلمــارة األســبوعي «االثنينيــة» لــدى
اســتضافته ملجلــس أمنــاء مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن
جلــوي للقــرآن والســنة والخطابــة «قبــس» بحضــور صاحــب
الســمو امللــي األمــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيز
نائــب أمــر املنطقــة الرشقيــة

إنها ليلة من الليالي المباركة،
نستنير فيها بنور كتاب اهلل
وهدي نبيه صلى اهلل عليه وسلم،
ونشاهد ثمار مؤسسة مباركة ،هي
مؤسسة قبس

أســأل اللــه أن يرحــم األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي
ويتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ،عىل مــا قدمه
لبــاده وألمتــه ،وأســأل اللــه أن يبــارك يف نســله ويعينهــم عــى
اكــال مــا بــدأوه يف هــذه املؤسســة التــي تســتلهم مــن األمــر
محمــد اهتاممــه بالعلــم والحــرص عــى ثوابــت الديــن ،ومــا
ســمعناه مــن صاحــب الســمو األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد،
أم ـ ٌر يبهــج النفــس ،وتحــدث بكث ـرٍ مــا يف النفــس ،والكلــات
تتقــارص عــن وصــف هــذه املؤسســة ،التــي ســيكون لهــا بــإذن
اللــه شــأنٍ عظيــم ،بتوفيــق اللــه ،ثــم بالنوايــا الصادقــة ،وجهــود
مجلــس األمنــاء الــذي يضــم كوكبـ ًة مــن املهتمــن) مرحبـاً ســموه
بأصحــاب املعــايل أعضــاء مجلــس األمنــاء ،معــايل املستشــار يف
الديــوان امللــي عضــو هيئــة كبــار العلــاء االســتاذ الدكتــور
عبداللــه بــن عبداملحســن الــريك ومعــايل مديــر جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود اإلســامية عضــو هيئــة كبــار العلــاء االســتاذ

الدكتــور ســليامن بــن عبداللــه أبالخيــل ،ومعــايل نائــب وزيــر
الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد لشــؤون املســاجد
والدعــوة واإلرشــاد الدكتــور توفيــق بــن عبدالعزيــز الســديري،
وكافــة أعضــاء مجلــس األمنــاء الك ـرام الذيــن كرســوا جهدهــم
ووقتهــم لخدمــة ديــن اللــه العظيــم والقــران الكريــم وســنة
عليــه.
وســامه
اللــه
صلــوات
املصطفــى
وتابــع ســموه قائــا  :هــذه املؤسســة وغريهــا مــن املؤسســات،
ـج أصيــل يف بالدنــا ،فــا يطــرح مــروع
تثبــت أن حــب الخــر نهـ ٌ
مــن املرشوعــات الخرييــة ،إال وينــري لــه مــن يقــدم بجهــده،
ومالــه ،ووقتــه ،وعقلــه ،لخدمــة هــذا املــروع ،ونلمــس وللــه
الحمــد مثــار هــذه املرشوعات ،ومــا شــاهدناه يف الشــاب عبدالله
املنصــور أحــد مثــار مؤسســة قبــس ،أمــر يبعــث عــى الــرور
أن تجــد شــاباً بهــذا العمــر وبهــذه الفصاحــة ،والطالقــة ،يلقــي
خطبتــه بثق ـ ٍة عاليــة ،ولغ ـ ٍة ســليمة ،يحمــل إرث ـاً عظي ـاً ،نــزل
بــه القــرآن الكريــم ،بلســان عــريب مبــن ،وال إعجــاز أعظــم مــن
إعجــاز القــرآن وفصاحتــه وبالغتــه ،فقــوة البيــان مــا عهدنــاه
عــن العــرب» وأســأل اللــه أن يحفــظ هــذا الشــاب ،وأن نــرى
مــن أمثالــه الكثــر ،ممــن يتمتعــون بطالقــة اللســان ،وحســن
البيــان ،وأشــد عــى أيــدي إخوتنــا يف إدارة التعليــم ،لالســتفادة
مــن هــذا املجــال ،وتعزيــز قــدرات أبنائنــا الطــاب فيــه»
مــن جهتــه ألقــى صاحــب الســمو األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد
بــن فهــد بــن جلــوي نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء املــرف العام
ـن علينــا يف هــذه
عــى املؤسســة كلم ـ ًة حمــد فيهــا اللــه أن مـ ّ
البــاد املباركــة بــأن جعــل القــرآن الكريــم والســنة النبويــة
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ان ما تحقق من انجازات للمؤسسة
كان بفضل اهلل تعالى أو ًال ثم بدعم
من والة أمرنا وحكومتنا الرشيدة .

دســتورا ً ومنهجــاً لقيادتهــا وشــعبها ،منــذ توحيدهــا عــى يــد
امللــك املؤســس عبــد العزيــز بــن عبدالرحمــن – طيــب اللــه
ث ـراه – تحــت رايــة التوحيــد ،وإســتمر مــن بعــده عــى هــذا
النهــج أبنــاءه امللــوك الــررة الذيــن مل يدخــروا جهــدا ً يف ســبيل
دعــم الدعــوة وتشــجيع املشــاريع الخرييــة مبختلــف أنواعهــا
حتــى عهدنــا الزاهــر عهــد ملــك الحــزم والعــزم خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود -حفظــه
اللــه ورعــاه– الــذي أوىل اهتاممــا بالغــا بالجانــب الرشعــي،
فإنتــرت مــدارس ودور تحفيــظ القــرآن والســنة يف مناطــق
اململكــة ،وتنوعــت أســاليب وطــرق خدمتهــا وتعليمهــا ،إميان ـاً
بأهميــة ترســيخ املنهــج الوســطي الصحيــح يف أوســاط الشــباب،
وقــد كان أمــره الكريــم بإنشــاء مجمــع خــادم الحرمــن الرشيفــن
للحديــث الرشيــف خــر دليــل عــى ذلــك.
وبــن ســموه إن املؤسســة إحــدى الثــار اليانعــة لهــذا البلــد الطيب
املبــارك ،غرســت بذرتهــا بــن أحضــان نخيــل األحســاء الباســقة يف
عــام  1423عندمــا بــدأت مســابقة األمــر محمــد بن فهد بــن جلوي
رحمــه اللــه للقــرآن والســنة والخطابــة مبوافقــة كرميــة مــن صاحب
الســمو امللــي أمــر املنطقــة الرشقيــة ،ومنــت وترعرعــت عــى أرض
هجــر ،وارتــوت مــن ميــدان العلــم والحضــارة والتاريــخ ،واســتمرت
يف النمــو حتــى صــدرت موافقــة معــايل وزيــر الشــئون اإلســامية يف
عــام  1432عــى تحويلهــا إىل مؤسســة علميــة متخصصــة يف تعليــم

القــرآن والســنة والخطابــة ،لتنضــم إىل مجموعــة مــن قناديــل الخــر
التــي تــيء ســاء اململكــة تحــت مظلــة وزارة الشــؤون اإلســامية
والدعــوة واالرشــاد ،تســتقي توجههــا مــن مصــدري الهدايــة القــرآن
الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة ،وتســعى لنــر الخــر لجميــع
رشائــح املجتمــع ،متضمنــة كوكبــة مــن األعــال والربامــج النوعيــة .
وأوضــح ســموه منجــزات املؤسســة يف عمرهــا القصــر حيــث
أقامــت املؤسســة خــال الســنوات اليســرة املاضيــة عرش مســابقات
شــارك فيهــا حــوايل  10.000متســابق ومتســابقة ،كــا أنشــأت
ســبع مــدارس تضــم الــف طالــب وطالبــة و ٣٠٠متــدرب ،قــد
اســتفاد مــن برامــج املؤسســة اكــر مــن  100.000الــف مســتفيد،
وإميانــا بأهميــة التأصيــل الرشعــي ،أقامــت دورة ابــن بــاز العلميــة
العــارشة التــي اســتفاد منهــا  ٣،٧٨٠مشــارك ،كــا أقامــت ملتقــى
التعايــش»رضورة رشعيــة ومصلحــة وطنيــة» برعايــة وترشيــف مــن
ســموكم الكريــم ،وقــد شــارك فيــه  ١٦٠٠مســتفيد و ١٤متحدثــا
مــن اصحــاب املعــايل والفضيلــة مــن هيئــة كبــار العلــاء ومــن
املختصــن يف النواحــي الرشعيــة والقانونيــة واإلجتامعيــة ،كــا
حرصــت عــى االهتــام بتعزيــز الجانــب الفكــري لــدى الشــباب
وتوعيتهــم وتحصينهــم مــن كل فكــر ضــال منحــرف ،وفــق منهــج
الرشيعــة النقــي الســليم ،الــذي هــو دســتور مملكتنــا الغاليــة ،لــذا
أنشــأت املؤسســة لجنــة لشــباب قبــس ،مقدم ـاً الشــكر لــكل مــن
دعــم مســرة املؤسســة قائ ـاً

وشــكر ســموه  ،أمــر املنطقــة الرشقيــة عــى مــا يبذلــه مــن
جهــود يف دعــم مشــاريع الخــر عامــة وهــذه املؤسســة خاصة
التــي ترشفــت بافتتــاح ســموه ملقرهــا وتدشــينه ملوقعهــا
اإللكــروين ورعايتــه الكرميــة مللتقــى التعايــش وموافقتــه
عــى رئاســة مجلــس أمنائهــا ،والشــكر موصــول لصاحــب
الســمو امللــي األمــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلامن نائــب أمــر
املنطقــة الرشقيــة ،متمنيــا لــه املزيــد مــن التوفيــق والســداد،
ولصاحــب الســمو األمــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي محافــظ
األحســاء عــى دعمــه ألنشــطة وفعاليــات املؤسســة .
ثــم اطلــع الحضــور عــى عـ ٍ
ـرض مــريئ بعنــوان «مثــار قبــس»
يحــي مســرة املؤسســة ومنجزاتهــا وتطلعاتهــا املســتقبلية .
وألقــى الشــاب عبداللــه املنصــور أحــد طــاب املؤسســة
كلمـ ًة عــن أهميــة األمــن الــذي تعيشــه اململكــة ،ومــا تبذلــه
اململكــة مــن جهــود لنرصة قضايــا األمتــن العربية واإلســامية،
وشــجاعة جنــود اململكــة يف الحفــاظ عــى أمنهــا وحاميــة
حدودهــا ،حاث ـاً الشــباب عــى االت ـزان يف الــرأي ،واملحافظــة
عــى ســامة الفكــر ،وعــدم االنجــراف خلــف التيــارات
الهدامــة ،والجامعــات املتطرفــة ،والرجــوع إىل كبــار العلــاء،
للنهــل مــن علمهــم ،يف التعامــل مــع الفــن ،ومســتجدات
األمــور ،شــاكرا ً لســمو أمــر املنطقــة الرشقيــة وســمو نائبــه
دعمهــا للمؤسســة ،واهتاممهــا بهــا.
حــر اللقــاء صاحــب الســمو األمــر فهــد بــن عبداللــه بــن
جلــوي املــرف العــام عــى التطويــر اإلداري والتقنيــة بإمــارة
املنطقــة الرشقيــة ،وصاحــب الســمو األمــر نــواف بــن بنــدر
وفضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف الشــيخ عبدالرحمــن بــن
محمــد آل رقيــب وفضيلــة املــرف العــام عــى فــرع الرئاســة
العامــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء الشــيخ عــي بــن صالــح
املــري ومعــايل مديــر جامعــة اإلمــام.
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نائب أمير الشرقية“ :قبس” منارة إشعاع لنشر الوسطية واالعتدال
اســتقبل صاحــب الســمو امللــي األمــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلامن
بــن عبدالعزيــز نائــب أمــر املنطقــة الرشقيــة بقاعــة االجتامعــات
بديــوان اإلمــارة مؤخـرا ً ،أصحــاب الســمو والفضيلــة واملعــايل أعضــاء
مجلــس أمنــاء مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي للقــرآن
والســنة والخطابــة “قبــس”.
واطلــع ســموه عــى جهــود املؤسســة يف تحقيــق أهدافهــا ،منوه ـاً
مبــا تحظــى بــه املؤسســات الخرييــة مــن دعــمٍ واهتــام مــن
القيــادة الرشــيدة أيدهــا اللــه ،مشــددا ً ســموه يحفظــه اللــه عــى
رضورة تطويــر برامــج املؤسســة لتصــل إىل كافــة رشائــح املجتمــع،
مؤكــدا ً ســموه عــى رضورة التعــاون مــع مختلــف الجهــات ،إلجـراء
الدراســات واألبحــاث الالزمــة ،واالهتــام بربامــج املــرأة والطفــل،
وتوســعة برامــج املؤسســة لتشــمل نــزالء دور الرعايــة واإلصالحيــات،
متمنيــاً ســموه للمؤسســة ومنســوبيها التوفيــق.
مــن جهتــه قــدم صاحــب الســمو األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد
بــن جلــوي نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء واملــرف العــام عــى
املؤسســة الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو امللــي األمــر ســعود
بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أمــر املنطقــة الرشقيــة ،وصاحــب الســمو
امللــي األمــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز نائــب
أمــر املنطقــة الرشقيــة ،عــى دعــم ســموهام الدائــم ،واهتاممهــا
باملؤسســة ونشــاطاتها ،مثمنــاً مــا تفضــل بــه ســمو نائــب أمــر
الرشقيــة مــن توجيهــات ،مقدمـاً الشــكر ألصحــاب الســمو والفضيلــة
واملعــايل أعضــاء املجلــس عــى جهدهــم واهتاممهــم.

محافظ األحساء قبس مؤسسة رائدة

لقــد دأبــت حكومتنــا الرشــيدة -وفقهــا اللــه تعــاىل -عــى دعــم الخــر وتربيــة
الناشــئة عليــه وحثهــم عــى التنافــس فيــه؛ لــذا شــجعت ورعــت املنافســات
التــي تحيــي يف الشــباب روح املثابــرة والجــد ،ومبناســبة انطالقــة مســابقة
ســمو األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي -رحمــه اللــه تعــاىل -للقــرآن والســنة
والخطابــة ،وهــي مســابقة مباركــة بلــغ صداهــا كثــرا ً مــن مــدن مملكتنــا
الحبيبــة؛ أجدهــا فرصــة يف أن أبــارك ألصحــاب الســمو األمــر عبدالعزيــز
بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي -حفظــه اللــه تعــاىل -مبناســبة تح ـ ّول هــذه
املســابقة إىل مؤسســة رائــدة تُعنــى بكتــاب اللــه تعــاىل وســنة نبيــه -صــى
اللــه عليــه وســلم -وإعــداد جيــل يخــدم دينــه ووطنــه ،فلــه جزيــل الشــكر
والتقديــر ولجميــع العاملــن يف هــذه املؤسســة املباركــة عــى هــذا الجهــد
واإلنجــاز الطيــب متمني ـاً لهــم دوام التوفيــق وللمؤسســة املزيــد مــن التقــدم
والنجــاح والرقــي يف ظــل حكومــة ســيدي خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك
ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود وصاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد
بــن ســلامن آل ســعود -رعاهــا اللــه -كــا أشــكر صاحــب الســمو امللــي
األمــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أمــر املنطقــة الرشقيــة عــى دعمــه
ومســاندته لهــذه املؤسســة ولــكل مــن بــذل وقــدم لهــذا العمــل املبــارك.
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ترحيب

ترحب مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود
«قبس» للقرآن والسنة والخطابة
بمعالي الشيخ الدكتور

سعد بن ناصر الشثري
عضو هيئة كبار العلماء ومستشار خادم الحرمين الشرفين

ً
ضيفا لحفلها السنوي لختام األنشطة وتكريم الفائزين
بمسابقة قبس للقرأن والسنة والخطابة العاشرة
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اتفاقيات

توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جامعة الملك فيصل

تُ َو ِقــع مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود
(قبــس) للقــرآن والســنة والخطابــة اتفاقيــة رشاكــة مجتمعية
مــع جامعــة امللــك فيصــل بحضــور نائــب رئيــس مجلــس
األمنــاء واملــرف العــام عــى املؤسســة األمــر عبدالعزيــز بن
محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود ومعــايل مديــر جامعة
امللــك فيصــل الدكتــور محمــد بــن عبدالعزيــز العوهــي.

توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية

تُ َو ِقــع مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود
(قبــس) للقــرآن والســنة والخطابــة اتفاقيــة رشاكــة مجتمعية
مــع جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية بحضــور
نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء واملــرف العــام عــى املؤسســة
األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلوي آل ســعود
ومعــايل مديــر جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية
الدكتــور ســليامن بــن عبداللــه أبــا الخيــل.
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مجلس األمناء

صاحب السمو املليك األمري
سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس األمناء

صاحب السمو األمري
عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود
نائب رئيس مجلس األمناء واملرشف العام

صاحب السمو األمري
عبد العزيز بن سعد بن جلوي آل سعود

صاحب السمو األمري
فهد بن عبد الله بن جلوي آل سعود

صاحب السمو األمري
فيصل بن فهد بن جلوي آل سعود

صاحب السمو األمري
سعد بن تريك بن جلوي آل سعود

معايل األستاذ الدكتور
عبد الله بن عبد املحسن الرتيك

معايل األستاذ الدكتور
سليامن بن عبد الله أبا الخيل

معايل الدكتور
توفيق بن عبد العزيز السديري

فضيلة الشيخ
عبد الله بن صالح آل الشيخ

فضيلة الدكتور الشيخ
قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

معايل األستاذ الدكتور
محمد بن عبد العزيز العوهيل

معايل الدكتور
أحمد بن عبد الله الشعيبي

فضيلة الدكتور الشيخ
صالح بن صالح السميح
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مجلس األمناء

فضيلة الدكتور الشيخ
سعود بن عبد العزيز العقيل

سعادة الدكتور
يوسف بن عبد اللطيف الجرب

فضيلة الشيخ الدكتور
خالد بن محمد العبد الكريم

فضيلة الدكتور
إبراهيم بن صالح التنم

سعادة الدكتور
عبد الله بن محمد الجغيامن

سعادة الدكتور
عبد الله بن حسني القايض

سعادة األستاذ
صالح بن حسن العفالق

سعادة األستاذ
عبد العزيز بن عبد الله املوىس

سعادة األستاذ
عويضة العبد العال العجمي

سعادة األستاذ
سامل بن صبيح املري

سعادة األستاذ
أسامة بن محمد النعيم

سعادة الدكتور
محمد بن سعيد القحطاين

سعادة األستاذ الدكتور
عبد الله بن عبد الرحمن العبد القادر

سعادة األستاذ
خالد بن محمد البواردي

سعادة األستاذ
طالل بن سلامن الغنيم

سعادة األستاذ
عبد الرحمن بن سليامن الحامد

سعادة األستاذ
رائد بن حمد البوعيل

فضيلة الشيخ الدكتور
أحمد بن حمد البوعيل
أمني املجلس
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كلمات

كلمات أعضاء مجلس األمناء
األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود
نائب رئيس مجلس األمناء والمشرف العام على المؤسسة
بالرغــم مــن حداثــة عمــر مؤسســتنا (قبــس ) يف
عمــر الجهــات الخرييــة األ أنهــا خطــت خطــوات
جبــارة وقفــزات رائعــه بفضــل مــن اللــه تعــاىل
علينــا ،ثــم بفضــل ماهيئتــه لنــا حكومتنــا الرشــيدة
مــن لــدن مــوالي خــادم الحرمــن الرشيفــن وويل
عهــد األمــن مــن دعــم جعــل لنــا الريــادة يف خدمة
القــرآن والســنة والخطابــة ،فبــدت خطواتنــا واثقــة

يف تحقيــق اهدافنــا االســراتيجية والتنفيذيــة،
َو ِمــاَّ زاد يف تســارع خطــى اإلنجــازات تــرف
املؤسســة بالرعايــة والعنايــة مــن أمــر املنطقــة
الرشقيــة صاحــب الســمو امللــي األمــر ســعود بــن
نايــف رئيــس مجلــس آمنــاء املؤسســة ،فبتوجيهاتــه
أخذنــا عــى أنفســنا العهــد أن تكــون مشــاريعنا
نوعيــة ،ملتزمــن بأقــى درجــات تحقيــق مؤرشات

اإلنجــاز ،وهانحــن نحتفــل بعــدة مشــاريع يف
حفلنــا الســنوي الــذي يرعــاه ســموه ويــزدان
بحضــور اصحــاب الســمو األمــراء واصحــاب
املعــايل والفضيلــة والســعادة ،نكــرم مــن فــاز يف
املســابقة الســنوية وتحتفــي بهــم ونضــع بــن
يديكــم بعض ـاً مــا تحقــق مــن إنجــازات فاللــه
الحمــد مــن قبــل ومــن بعــد.

األمير عبدالعزيز بن سعد بن جلوي آل سعود
عضو مجلس األمناء
الحمــد للــه القائــل يف محكــم التنزيــل « ِإنَّ َٰه ـذَا
ن
ـر الْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َ
ـي أَقْ ـ َو ُم َويُبَـ ِّ ُ
الْ ُق ـ ْرآنَ يَ ْهـ ِـدي لِلَّ ِتــي ِهـ َ
َ
َ
الصالِ َحـ ِ
ـات أنَّ لَ ُه ـ ْم أ ْج ـ ًرا كَ ِب ـ ًرا «
ال َِّذيـ َ
ـن يَ ْع َملُــونَ َّ
والصــاة والســام األمتّــان األكمــان عــى ســيدنا
محمــد بــن عبداللــه القائــل «خريكــم مــن تعلــم
القــرآن وعلمــه» .
فمنــذ تأســيس اململكــة العربيــة الســعودية وحتــى
يومنــا هــذا والعنايــة بالديــن هــدف لــوالة أمرنــا
متخذيــن مــن كتــاب اللــه وســنة نبيــه منهاجــاً
وطريقــة.
وهكــذا تــواىل األجيــال  ،جيــل بعــد جيــل وهــم
يتعاهــدون الديــن حفظًــا وعنايــة  .ويف عــام 1423
هـــ انطلقــت نــواة مؤسســة األمــر محمد بــن فهد
بــن جلــوي آل ســعود للكتــاب والســنة والخطابــة

عــى شــكل مســابقة للقــرآن والســنة والخطابــة،
واســتمرت هكــذا ملــدة عــرة أعــوام تحقــق
النجــاح تلــو اآلخــر ليكــر الحلــم شــيئًا فشــيئًا .
ويف عــام  1432هـــ صــدر األمــر الســامي الكريــم
بإنشــاء مؤسســة خرييــة تحمــل ذات االســم لتنطلق
ُمحلِقــة يف فضــاءات خدمــة الديــن والوطــن حتــى
باتــت اسـاً رائــدا ً يف مجالهــا.
ومــا ال شــك فيــه ،أنّ خلــف هــذا اإلنجــاز رجــاالً
بذلــوا جهــودا ً جبــارة لتصــل املؤسســة ملــا وصلــت
إليــه مــن نجاحــات باهــرة  ،تلــك الجهــود محــط
إجــال و تقديــر لدينــا يف مجلــس أمنــاء املؤسســة
ولــدى املجتمــع عامــة.
ختا ًمــا ..ومــن منطلــق قــول املصطفــى ﷺ «مــن
ال يشــكر النــاس ال يشــكر اللــه» فشــك ًرا ملقــام

ســيدي خــادم الحرمــن الرشيفــن و ويل عهــده
األمــن عــى مــا توليــه قيادتنــا الرشــيدة مــن
اهتــام بالديــن.
ومــن الشــكر أجزلــه لســمو أمــر املنطقــة الرشقيــة
األمــر ســعود بــن نايــف ولســمو محافــظ األحســاء
األمــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي عــى دعمهــم
املســتمر للمؤسســة.
و الشــكر موصــول لســمو األمــر عبدالعزيــز بــن
محمــد بــن فهــد بــن جلــوي نائــب رئيــس مجلــس
األمنــاء املــرف العــام عــى املؤسســة ولكافــة
مجلــس األمنــاء ولرئيــس مجلــس اإلدارة الدكتــور
أحمــد بــن حمــد البوعــي و لجميــع العاملــن يف
املؤسســة عــى جهودهــم املبذولــة ســائالً املــوىل
للجميــع التوفيــق والســداد...

معالي األستاذ الدكتور عبداهلل بن عبدالمحسن التركي
عضو مجلس األمناء
الحمدللــه رب العاملــن  ,والصــاة والســام عــى
خــر خلقــه  ,محمــد بــن عبداللــه  ,وعــى آلــه
وصحبــه  ,ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن ,
أمــا بعــد.
فــإن مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي
آل ســعود  ,قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة ,
مؤسســة متميــزة يف أهدافهــا وبرامجهــا.
وهــي تســر وفــق منهــج صحيــح ,يركــز عــى

األولويــات ,ويــرز ســاحة اإلســام ومنهجــه
الصحيــح ,يف كتــاب اللــه وســنه رســوله ,صــى اللــه
عليــه وســلم ,ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه الخطابة,
املســهمة يف ذلــك.
وليــس بغريــب عــى هــذه املؤسســة املباركــة
اســا
والقامئــن عليهــا ,فهــي مؤسســة تحمــل
ً
كر ًميــا مــن آل ســعود ,األرسة التــي بذلــت نفســها
لخدمــة اإلســام واملســلمني ,منــذ تأسســت

اململكــة العربيــة الســعودية وإىل العهــد املبــارك,
عهــد خــادم الحرمــن الرشيفــن ,امللــك ســلامن
بــن عبدالعزيــز آل ســعود ,وســمو ويل عهــده
األمــر ,وفقهــا اللــه لــكل خــر ,وأيدهــا بنــره
وعونــه ,وحقــق عــى أيديهــا مزيـ ًدا مــن األمــن
واالســتقرار ,والنــاء لهــذا الوطــن الغــايل.
فللمؤسســة ,ورجالهــا الشــكر والتقديــر ,وأســأل
اللــه للجميــع العــون والتوفيــق.
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كلمات

الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري
نائب وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد وعضو مجلس األمناء
الحمــد للــه الــذي أنعــم علينــا بنعمــة اإلســام ،وأكرمنــا
بالقــرآن الكريــم ،وجعــل والة أمرنــا مــن خــر حملتــه
والرافعــن للوائــه ،فاململكــة العربيــة الســعودية منــذ أن
أسســها ووحدهــا امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل
ســعود ـ طيــب اللــه ث ـراه ـ قامــت عــى كلمــة التوحيــد
وتطبيــق رشع اللــه عــز وجــل ،والرعايــة واالهتــام
بالقــرآن العظيــم وتعليمــه والعنايــة بــه  ,ولهــا الــدور
الريــادي يف العنايــة بــكل مــا مــن شــأنه خدمــة كتــاب
اللــه تعــاىل تعل ـاً وتعلي ـاً وطباع ـ ًة ون ـرا ً  ,ومــن أبــرز
مظاهــر العنايــة بكتــاب اللــه تعــاىل يف هــذه البــاد املباركــة
تنظيــم املســابقات املحليــة والدوليــة للبنــن والبنــات
لحفــظ القــرآن الكريــم وتالوتــه وتفســره  ,وذلــك برعايــة
كرميــة مــن خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن
عبدالعزيــز ـ حفظــه اللــه  , -وملســابقات تحفيــظ القــرآن
الكريــم أكــر األثــر يف تشــجيع الناشــئة مــن البنــن والبنــات

وبــث روح التنافــس بينهــم لينالــوا رشف املنافســة عــى
حفــظ القــرآن الكريــم وليشــاركوا يف تحقيــق أهدافهــا ،كــا
أنهــا تعــد مــن أبــرز املحاضــن الرتبويــة املباركــة ،ألنهــا تــريب
النــشء عــى التخلــق بأخــاق القــرآن وتوجيهاتــه وآدابــه،
وتقويــم ســلوكياتهم ,وتحميهــم مبشــيئة اللــه مــن االنــزالق
خلــف دعــاة الظــال والخــروج عــن نهــج املصطفــى صــى
اللــه عليــه وســلم  ,وصــح عــن النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم عنــد ذكــر الفــن أنــه قيــل لــه :مــا املخــرج منهــا يــا
رســول اللــه؟ قــال( :كتــاب ربكــم وســنة نبيكــم).
إن مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود
قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة مــن املؤسســات الخرييــة
الفاعلــة واملثمــرة التــي تــرف عليهــا وزارة الشــؤون
اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد ،وأتــرف بعضويــة مجلــس
أمنائهــا ،ومــن أبــرز مثراتهــا نجاحهــا يف ربــط أبنــاء املجتمــع
مبصــدري الهدايــة الترشيــع (كتــاب اللــه وســنة نبيــه صــى

اللــه عليــه وســلم) ,ومتيزهــا يف مــد جــر التواصــل مــع
األجهــزة الحكوميــة والخاصــة.
وختامـاً أســأل اللــه أن يعــن ويوفــق كل مــن دعــم وشــارك
ونظــم مثــل هــذه املســابقات وعــى رأســهم قائــد مســرتنا
خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز
آل ســعود حفظــه اللــه وســمو ويل عهــده األمــن صاحــب
الســمو امللــي األمــر محمــد بن ســلامن حفظه اللــه  ,كام ال
يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل ألمــر املنطقــة الرشقيــة
رئيــس مجلــس األمنــاء صاحــب الســمو امللــي األمــر ســعود
بــن نايــف بــن عبدالعزيــز والشــكر موصــول للمــرف العام
عــى املســابقة صاحــب الســمو األمــر عبدالعزيز بــن محمد
بــن فهــد بــن جلــوي  ,كــا أســأله جلــت قدرتــه أن يحفــظ
بالدنــا وأن يجمــع عــى الحــق كلمتنــا أنــه ســميع مجيــب.
وصــى اللــه وســلم وبــارك عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه
وصحبــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم.

فضيلة الشيخ عبداهلل بن صالح آل الشيخ
وكيل الوزارة لشؤون الدعوة واالرشاد وعضو مجلس األمناء
تعــددت وتنوعــت جهــات العنايــة بالقــرآن
الكريــم والســنة النبويــة ومــا يخــدم علومهــا
يف بالدنــا املباركــة اململكــة العربيــة الســعودية
وبتوجيهــات ســديدة مــن والة األمــر حفظهــم
اللــه خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن
بــن عبــد العزيــز آل ســعود وســمو ويل العهــد
صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن
ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود وكان منهــا

هــذه املؤسســة الفتيــة مؤسســة األمــر محمــد
بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود { قبــس } للقــرآن
والســنة والخطابــة يف مســرة حافلــة للعمــل
املؤســي تصبــو لتحقيــق رســالتها وفــق رؤيــة
ورســالة وأهــداف واعــدة تلبــي احتياجــات األفـراد
و املجتمــع ن ـرا ً للعلــم وتكرمي ـاً ألهلــه وحملتــه
وقــد تــوج هــذا الجهــد بترشفهــا برئاســة صاحــب
الســمو امللــي األمــر ســعود بــن نايــف بــن عبــد

العزيــز آل ســعود أمــر املنطقــة الرشقيــة ملجلــس
أمنــاء املؤسســة ليكــون دعـاً لهــا للقيــام مبهامهــا
وفــق أعــى املعايــر واملقاييــس وتحــت إرشاف
ومتابعــة مــن نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء ســمو
األمــر عبــد العزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن
جلــوي آل ســعود وفــا ًء وب ـرا ً بوالــده رحمــه اللــه
وكتــب أجــر وثــواب هــذه املؤسســة يف ميــزان
حســناته ســدد اللــه الخطــى وبــارك يف الجهــود.

فضيلة الشيخ الدكتور قبس بن محمد آل الشيخ مبارك
عضو مجلس األمناء
الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه
وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن وبعــد .
فــإن مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي
آل ســعود رحمــه اللــه ،مــن أنشــط املؤسســات
العلميــة عــى مســتوى اململكــة العربيــة
الســعودية .
ذلــك أنهــا تقــوم عــى العديــد مــن األنشــطة
العلميــة والرتبويــة والثقافيــة ،فهــي تر َعــى

الصغــار والكبــار مــن شــباب هــذا الجيــل.
لقــد أكــرم اللــه القامئــن عــى هــذه املؤسســة
ـن رحمــة
ـن اإلســام ديـ ُ
بتوعيــة الشــباب بــأن ديـ َ
وهدايــة ،ال ديــن قتــل وتدمــر ،فهــي تغــرس يف
الشــباب أخــاق القــرآن الكريــم والســنة النبويــة
املطهــرة ،فشــبابنا يف هــذا العــر بأش ـ ِّد الحاجــة
إىل ق ـراءة الســرة النبويــة ق ـراءة صحيحــة ،لــرى
شــبابُنا كيــف كان يتعامــل رســول اللــه صــى اللــه

عليــه وســلم مــع األشــياء ،مــع أهلــه ومــع جريانــه
ومــع عمــوم النــاس ،وكيــف يتعامــل مــع الطبيعــة،
ِمــن أرض ومــا عليهــا ِمــن جبــلٍ وشــجر ،ومــع مــا
ـدب فوقهــا مــن ســائر الحيوانــات .
يـ ُّ
إن هــذه املؤسســة داعيــ َة هدايــ ٍة و َرشــاد ،بهــا
ُؤصــ ُد
ــح أبــواب ســعادة الدنيــا واآلخــرة ،وت َ
ت ُفتَ ُ
أبــواب الفــن والشــذوذ ،أســأل اللــه أن يزيــد
القامئــن عليهــا توفيقــاً وســدادا .
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كلمات
معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي
مدير جامعة الملك فيصل وعضو مجلس األمناء
منــذ انطالقــة فكرتهــا النوعيــة عــام 1423هـــ عــر
إطــاق مســابقة للقــرآن والســنة والخطابــة تحمــل
اســم أمــر األحســاء الراحــل محمــد بــن فهــد بــن
جلــوي آل ســعود ـــ رحمه الله تعاىل ـــ اســتطاعت
«قبــس» ويف ظــل مــا يحظــى بــه العمــل الخــري يف
بالدنــا املباركــة مــن دعــم قيادتــه الرشــيدة –أعزهــا
اللــه تعــاىل -أن تعــر مــن خــال نجاحاتهــا املتواليــة
نحــو بنــاء منظومــة مؤسســية خرييــة متكاملــة
عام1432هـــ  ،وتحظــى بــرف رعايــة كرميــة ودعم
غــر محــدود مــن صاحــب الســمو امللــي األمــر
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود أمــر

املنطقــة الرشقيــة ،ورئيــس مجلــس أمنائهــا ،وبــإدارة
حكيمــة مــن صاحــب الســمو األمــر عبدالعزيــز بــن
محمــد بــن جلــوي آل ســعود نائــب رئيــس مجلــس
األمنــاء ،واملــرف العــام عــى املؤسســة –حفظهــا
اللــه تعــاىل ،-وبفريــق عمــل متميــز يقــود مهامــه
فضيلــة الدكتــور أحمــد بــن حمــد البوعــي رئيــس
مجلــس اإلدارة.
وألنهــا قبــس فقــد أضــاءت يف املشــهد الخــري
مشــاعل مــن نــور القــرآن الحكيــم ،وهــدي النبــي
الكريــم –عليــه الصــاة والســام ،-ووهــج اللســان
العــريب املبــن؛ لتســتهدف مبنهجيــة وإتقــان صناعــة

أجيــال مــن شــبابنا وفتياتنــا يحملــون يف صدورهــم
نــور الهديــن الرشيفــن ،ويصقلــون لغتهــم
ليتواصلــوا بهــا مبرشيــن ومتمســكني بوســطية
اإلســام ،نارشيــن قيــم دينهــم ووطنهــم.
ـت بــأن أكــون عضـ ًوا يف مجلــس أمنائهــا،
وقــد رشفـ ُ
وأن أســاهم يف تعزيــز الفــرص النوعيــة التــي
تحقــق الرشاكــة املثمــرة بينهــا وبــن جامعــة امللــك
فيصــل ،مؤم ًنــا بــأن عطــاء هــذه املؤسســة ســيمتد
بــإذن اللــه تعــاىل مــا دامــت األيــادي البيضــاء
ترعاهــا ،وتدفــع بهــا نحــو مزيــد مــن التألــق
والتميــز والريــادة.

معالي الدكتور أحمد بن عبداهلل الشعيبي
ً
سابقا وعضو مجلس األمناء
رئيس معهد اإلدارة
إن مــن النعــم التــي أنعــم اللــه بهــا علينــا أن هدانــا لدينــه
الحــق وجعلنــا مســلمني نهتــدي بهديــه ونســتنري بســنة نبيــه
محمــد ﷺ ،والشــك أن مــن فضــل اللــه أن ســخر يف هــذه
البــاد رجــاالً ونســا ًء أخلصــوا النيــة وعقــدوا العــزم لخدمــة
كتابــه الكريــم وســنة نبيــه راجــن مــن اللــه العفــو واملغفــرة
وخدم ـ ًة لإلســام واملســلمني .
ومــا نشــاهده اليــوم وللــه الحمــد مــن تيســر اللــه تعــاىل
اهتــام عــى كافــة األصعــدة لحفــظ القــرآن الكريــم
و
ٍ
وتدارســه واالهتــام بالســنة النبويــة الرشيفــة وحفظهــا
والعمــل بهــا والدعــم املســتمر مــن والة أمرنــا الذيــن يحبــون
الخــر ويشــجعون عليــه ،فهــا هــي املســاجد ومــدارس

تحفيــظ القــرآن الكريــم والجمعيــات واملؤسســات تلقــى
العنايــة والرعايــة ألهــل القــرآن والســنة النبويــة الرشيفــة يف
كافــة أرجــاء هــذه البــاد املباركــة .
وهــا هــي مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل
ســعود قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة التــي حققــت وللــه
الحمــد نجاح ـاً وإقبــاالً كبرييــن منــذ انطالقتهــا كمســابقة يف
العــام 1423هـــ قبــل أن تتحــول إىل مؤسســة يف العــام1432
هـــ تواصــل نشــاطاتها وتتــوج بنجــاح لهــذا العــام 1439هـــ
ـابقات وحلقـ ٍ
أنشــطتها املتنوعــة مــن مسـ ٍ
ـات وافتتــاح مـ ٍ
ـدارس
وورش عم ـ ٍل وبرامــج تطوي ـ ٍر وتدريــبٍ فهنيئ ـاً لهــم الخــر
والربكــة ،وهنيئ ـاً لهــم مــا قدمــوه مــن جه ـ ٍد متمي ـ ٍز خدم ـ ًة

لكتــاب اللــه الكريــم وســنة نبيــه ورعايــة النــشء مــن
األبنــاء يف مجــال الخطابــة ليكونــوا بــإذن اللــه لبنـ ًة طيبـ ًة يف
مجتمعهــم للقيــام بواجبهــم تجــاه دينهــم ووطنهــم .
فشــكرا ً لهــذه املؤسســة ولــكل مــن يقــف وراء مســرتها
بالدعــم املــادي واملعنــوي وكل مــا مــن شــأنه الرقي مبســتواها
وتطويرهــا والدعــاء بالســداد لــكل مــن أســهم يف إنجــاح
أنشــطتها املباركــة ،ونســأل اللــه أن يحفــظ بالدنــا ووالة أمرنــا
وأن يديــم علينــا مــن نعمــه وتوفيقــه وأن يجعلنــا مــن أهــل
القــرآن الذيــن هــم أهلــه وخاصتــه ومــن حــاة ســنة نبيــه
ـب ،والحمــد للــه رب العاملــن ،وصــى اللــه
إنــه ســمي ٌع مجيـ ٌ
وســلم عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

سعادة األستاذ الدكتور عبداهلل بن محمد الجغيمان
عضو مجلس الشورى وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل وعضو مجلس األمناء
مــن اليســر أن تفكــر يف عمــل خــري وأن تجــد بدائــل
عديــدة تختــار مــن بينهــا ،ولكــن أن تصــل إىل فكــرة غري
وف الوقــت نفســه ذات قيمــة مضافــة عاليــة،
مســبوقة ِ
فهــذا عــن التوفيــق ،الوصــول إىل عمــل خــري يتســم
باألصالــة والقيمــة امل ُضافــة العاليــة ال شــك يشــعرك
بالفخــر والســعادة يف آن واحــد ،إال أن ذلــك أيض ـاً غــر
كاف ،إذ أن الفكــرة األصيلــة تتطلــب منهجيــة عمــل غــر
مســبوقة أيض ـاً مــا يجعــل املهمــة ذات طابــع يتســم
بالتحــدي والعمــل الشــاق  .فكــرة مؤسســة األمــر
محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آ ِل ســعود للقــرآن والســنة
والخطابــة (قبــس) أخــذت عــى عاتقهــا مهمــة صعبــة

ومســؤولية عظيمــة ،إذ تصــدت لفكــرة جديدة ،وشــقت
طريقهــا لنقــل الفكــرة مــن مجــرد حلــم إىل أن تكــون
حقيقــة ملموســة مــن خــال منهجيــة عمــل متقنــة،
وتفــان رائــع ،وتظافــر جهــود مميــزة ،وتفعيــل للعقــول
املبدعــة ،واســتثامر يف حكمــة الرجــال والنســاء الذيــن
شــاركوا جميع ـاً يف بنــاء هــذا الــرح الخــري املتميــز.
ســنوات عديــدة تطــورت فيهــا فكــرة هــذه املؤسســة
تدريجيـاً وبحكمــة لتســهم يف صقــل مواهــب وقــدرات
أبنائنــا وبناتنــا يف مجــاالت القــرآن والســنة والخطابــة
مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر تذكــر املجتمــع بــأرسه
بأهميــة توجيــه جهــود األرسة واملؤسســات الرتبويــة

سعادة األستاذ خالد بن محمد البواردي
رجل أعمال وعضو مجلس األمناء
منــر مــن منابــر الخــر يســمو برســالة خالــدة هدفهــا
التفقــه والتعلــم مبصــدري الهدايــة القــرآن والســنة ،حفظاً
وتجويــدا ً وتدب ـرا ً وتعل ـاً وتحفيــز النــشء لبلــوغ هــذا
الهــدف لتوســيع مداركهــم وإنــارة دربهــم وبصريتهــم.
قــال املصطفــى صلــوات اللــه وســامه عليــه « تركــت
فيكــم أمريــن لــن تضلــوا مــا متســكتم بهــا ،كتــاب اللــه
وســنة نبيّــه» فــأي فضــل وأي أجــر أعظــم مــن نــر
كتــاب اللــه وســنة نب ّيــه؟
قبــس منــر لــه مــن إســمه نصيــب فهــو املنــار الــذي

يســعى القامئــون عليــه لغــرس هــذه الثقافــة والرســالة
وتلــك القيــم يف مجتمعنــا إميانــاً منهــم بهــذا العمــل
املبــارك والتوجــه الســديد.
فح ـ ّري باملســلم أن يجعــل القــرآن ربيع ـاً لقلبــه يعمــر
بــه مــا خــرب منــه ،يتــأدب بأدآبــه ويتخلــق بأخالقــه
الرشيفــة يبـ ّـره يف مواقــع العــر ويُثبــت قواعــد اإلميــان
يف قلبــه ليســمو بذلــك فــوق ســائر النــاس.
عــن أنــس ريض اللــه عنــه قــال ،قــال رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم :إن للــه تعــاىل أهلــن مــن النــاس .قالــوا

إىل تعظيــم قيمــة القــرآن والســنة يف نفــوس النــشء،
ومتكينهــم مــن لغــة الخطابــة والتأثــر يف اآلخريــن.
شــكرا ً أصحــاب الســمو األم ـراء أبنــاء وبنــات ،املغفــور
لــه بــإذن اللــه ،أمــر األحســاء املحبــوب األمــر محمــد
بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود عــى تبنيهــم لهــذه
املؤسســة التــي تخلــد ذكــره الحســن؛ فقــد أحســنوا
إذ اختــاروا لــه صدقــة جاريــة تعنــى بخــر مــا ميكــن
أن تعنــى بــه جهــة ،كــا أحســنوا إىل األحســاء وأهلهــا
بإهدائهــم هــذه املؤسســة التــي تســهم يف تعظيــم
كتــاب اللــه وســنة رســوله الكريــم صــى اللــه عليــه
وســلم يف نفــوس أبنائهــم وبناتهــم .

يــا رســول اللــه مــن هــم؟ قــال هــم أهــل القــرآن ،أهــل
اللــه وخاصتــه.
جهــود مباركــة وعمــل جبّــار ورســالة ســامية ،هــي مــا
مييــز هــذا املركــز عــن ســواه.
فجــزى اللــه القامئــن عــى هــذا الــرح الــذي يُشــار
إليــه بالبنــان خــر الجـزاء وأخلــف عليهــم فيــا أنفقــوا
وأجــزل البــارئ عطاؤهــم .ورحــم اللــه ســمو األمــر
محمــد بــن فهــد بــن جلــوي الــذي تــرف هــذا املركــز
بحمــل إســمه رحمــة واســعة.
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كلمات

فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد العبدالكريم
المستشار الشرعي والمحكم القضائي الدولي وعضو مجلس األمناء
مؤسســة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة  ..قبس
مبحافظــة األحســاء  ..قبــس مضيــئ يف دروب
الخــر والعطــاء  ،ينــر ألبنــاء الوطــن واملقيمــن
فيــه ســبل الرشــاد ويعينهــم عــى الجمــع بــن
خــري الدنيــا واآلخــرة ،انجــازات عظيمــة وجهــود
كبــرة وإبداعــات نوعيــة مبختلــف الوســائل
واألســاليب واســتخدام التقنيــة لتحقيــق الريــادة
يف العمــل املؤســي لخدمــة القــرآن والســنة
والخطابــة ، ..متيــزت منــذ نشــأتها بســرها
وفــق منهــج رشعــي واضــح ،وبقربهــا مــن والة

األمــر والعلــاء ،ترشفــت برئاســةصاحب الســمو
امللــي أمــر املنطقــة الرشقيــة ملجلــس أمنائهــا
ويضــم املجلــس كوكبــة مــن أصحــاب الســمو
األمــراء وأصحــاب املعــايل مــن أعضــاء هيئــة
كبــار العلــاء ومــن مــدراء الجامعــات وأصحــاب
الفضيلــة والســعادة جهــود مباركــة وقفــزات
نوعيــة هائلــة تــدل عــى صــدق وإخــاص
القامئــن عــى هــذا الــرح الكبــر اســأل اللــه
أن يبــارك يف جهــود الجميــع ويســدد خطاهــم
إنــه ســميع مجيــب  .كــا أتقــدم بوافــر الشــكر

لصاحــب الســمو امللــي أمــر املنطقــة الرشقيــة
عــى جميــع أعــال الــر والخــر يف املنطقــة ،
والشــكور موصــول لصاحــب الســمو نائــب أمــر
املنطقــة الرشقيــة  ,كــا أشــكر ســمو محافــظ
األحســاء وكذلــك ســمو األمــر عبدالعزيــز بــن
محمــد بــن جلــوي نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء
املــرف العــام عــى املؤسســة لعنايتــه ودعمــه
،وأشــكر أخــواين يف مجلــس األمنــاء واملجلــس
اإلداري وجميــع العاملــن يف هــذه املؤسســة
املباركــة بــإذن اللــه  ...واللــه ويل التوفيــق.

سعادة الدكتور محمد بن سعد القحطاني
مستشار وزير التعليم وعضو مجلس األمناء
الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام عــى أرشف
األنبيــاء واملرســلني ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه
أجمعــن
تعــد مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل
ســعود « قبــس « إحــدى املؤسســات الخرييــة النوعيــة
التــي أخــذت عــى عاتقهــا االهتــام بالقــرآن الكريــم
والســنة النبويــة باإلضافــة للخطابــة ،وهــذه الجوانــب
منحــت املؤسســة الريــادة يف هــذا العمــل .

سعادة الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر
عضو مجلس األمناء

إن نــر االهتــام بأجــل الــكالم وأهــم الكتب،ومرجــع
املســلمني،عبادة عظيمــة وعمــل صالح،وعطــاء
خــر خاصــة يف ظــل تزاحــم االنشــغاالت،وتضاعف
ّ
املســؤوليات ،وجاذبيــة املنتجــات املعــارصة .
وقــد وفقــت مؤسســة «قبــس» الكرميــة يف تأســيس
رصح كبــر ،امتــدت ظاللــه إىل كل زاويــة ،وجنــى
مثرتــه كثــرون ،وجــدد العالقــة مــع القــرآن والســنة ،يف
جنــان بيــوت اللــه ،فتواجــد الكبــر والصغــر ،يراجعــون
حفظهــم ،وينمــون مواهبهــم ،ويحظــون بالســعادة
الحقيقيــة والســكينة العميقــة .

واملؤسســة حديثــة النشــأة مقارنــة باملؤسســات ذات
االهتــام ،ولكــن ذلــك مل مينعهــا مــن النمــو والتطــور
كل عــام لتغطــي فئــات متنوعــة مــن الجنســن واق ـراح
فــروع جديــدة لتضمــن التحفيــز وتســهيل املشــاركة،
وحرصــا مــن القامئــن عــى « قبــس» تــم االعتــاد عــى
أهميــة تأصيــل العمــل املؤســي للجوانــب الرشعيــة
وكذلــك اإلداريــة للبعــد عــن العشــوائية يف العمــل،
وكذلــك االســتثامر األمثــل للمــوارد املتاحــة بأقــى درجــة

وبهــذه الربامــج اإلميانيــة يــزداد التمســك بالقيــم وتتجذر
القناعــة باألخــاق وترتقــي املفاهيــم  ،ويتســى النــاس
عــا يجدونــه يف حياتهــم مــن منغصــات ومكــدرات .
ولذلــك فأنــا أحــد املوقعــن عــى نجــاح هــذه املؤسســة
يف تحقيــق أهدافهــا ،واســتفادة النــاس مــن فعالياتهــا،
وتأثريهــا اإليجــايب يف فكــر األجيــال .
وقدأعجبتنــي موضوعــات امللتقيــات التــي قدمتهــا
املؤسســة ،فإضافــة ملبــادئ الرشيعــة أكــدت عــى
اســتقرار املجتمــع ببيــان حقــوق الراعــي والرعيــة،
وطاعــة والة األمــر ،والتســامح بــن مكونــات الوطــن،

فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبدالعزيز العقيل
أستاذ الفقه بكلية الشريعة باألحساء وعضو مجلس األمناء
ـي أَقْ َو ُم}
قــال تعــاىل{ :إِ َّن هـذَا الْ ُقـ ْرآ َن يَ ْهـ ِـدي لِلَّ ِتــي ِهـ َ
[اإلرساء ]9 :وقــال تعــاىل{ :يــا أَيُّ َهــا ال َِّذيــ َن آ َم ُنــوا
ْاســتَجِي ُبوا لِلَّــ ِه َولِل َّر ُســو ِل إِذا َدعاكُــ ْم لِــا يُ ْحيِيكُــ ْم}
ِيل أَد ُعـ ٓوا ْ
[األنفــال ]24 :وقــال أيضــا {قُــل َٰهـ ِـذه َسـب ِ ٓ
ــى بَ ِصــ َر ٍة أَنَــا َو َمــنِ ٱتَّبَ َع ِنــي} [ســورة
إِ َل ٱللَّــ ِه َع َ ٰ
يوســف. ]108:
يف هــذه اآليــات الكرميــات التوجيــه الربــاين باالهتداء
بهــدي القــرآن العظيــم وســنة النبــي الكريــم ‘
ودعــوة النــاس إليهــا بعلــم وبصــرة ،وبفهــم ســلف
األمــة ،ال بفهــم أهــل األهــواء الذيــن فرقــوا األمــة
وســفكوا دماءهــا ،وخرجــوا عــى جامعــة املســلمني،
وقــد ترشفــت هــذه الدولــة املباركــة منــذ إنشــائها

بالعنايــة بكتــاب اللــه وســنة رســوله ‘ ،وقــد تتابــع
ملوكهــا الكـرام عــى ذلــك ،وألفــت الرســائل الكثــرة
التــي تــرز هــذا الجانــب ،وال ريــب أن هــذا رشف
عظيــم نســأل اللــه أن يزيدهــم مــن فضلــه ويوفقهــم
لــكل خــر ،وملــا كان األمــر محمــد بــن فهــد بــن
جلــوي رحمــه اللــه وأســكنه فســيح جناتــه أحــد
رجــاالت الدولــة ورم ـزا ً مــن رمــوز املحافظــة الذيــن
عــرف عنهــم االهتــام بالعلــم وأهلــه تــم قبــل عــدد
مــن الســنوات مضــت إنشــاء جائــزة باســم ســموه
ثــم تحولــت إىل مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن
جلــوي آل ســعود للقــرآن والســنة والخطابــة (قبــس)
حيــث اشــتملت عــى هــذه األصــول الثالثــة القــرآن

ممكنــة ،وذلــك مبتابعــة حثيثــة مــن صاحــب الســمو
األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل
ســعود الــذي يواصــل العمــل لتذليــل كل مــا يواجــه
املؤسســات مــن معوقــات وصعوبــات بهــدف كســب
األجــر والــر بوالــده يرحمــه اللــه ،ويبــذل املجلــس
اإلداري بقيــادة فضيلــة الدكتــور أحمــد بــن حمــد
البوعــي جهــودا ً كبــرة لتحقيــق األهــداف املنشــودة
وترجمــة الــرؤى والتطلعــات إىل واقــع فعــي .

وهــذا توجــه حكيــم ،ووعــي متقــدم ،فأهــم مكتســب
يجــب أن نحافــظ عليــه هــو أمــن البــاد واســتقرارها.
وإذا كانــت كلمــة الشــكر مكونــة مــن ثالثــة أحــرف،
فأشــكر قــادة الوطــن عــى دعمهــم لهــذه املشــاريع
األصيلــة ،وشــكرا ً لســمو األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد
بــن جلــوي آل ســعود عــى احتســابه بإنشــاء هــذه
املؤسســة ورعايتهــا ،وشــكرا ً ملنســويب املؤسســة وعــى
رأســهم فضيلــة الدكتــور أحمــد البوعــي عــى جهودهــم
املتتابعــة  .ونســأل اللــه لهــم العــون والتوفيــق .

والســنة والخطابــة التــي هــي دعــوة إليهــا بالحكمة
واملوعظــة الحســنة ،وقــد ترشفــت املؤسســة برئاســة
األمــر عبــد العزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي
آل ســعود ملجلــس أمنائهــا وقــام مبهمتــه خــر قيــام،
حتــى تفضــل صاحــب الســمو امللــي األمــر ســعود
بــن نايــف آل ســعود أمــر املنطقــة الرشقيــة بقبــول
تــويل رئاســة مجلــس أمنــاء املؤسســة فــازدادت رشفـاً
بعــد رشف ،ثــم ترشفــت املؤسســة بعــد ذلــك بعقــد
اجتــاع مجلــس األمنــاء يف إمــارة املنطقــة الرشقيــة
برئاســة ســموه ،وتتــرف املؤسســة ومحافظــة
األحســاء هــذه األيــام بترشيــف ســموه الكريــم
ورعايتــه للحفــل الختامــي للمؤسســة.
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تعتــر مؤسســة (قبــس) إحــدى املؤسســات الخرييــة
الرائــدة يف محافظــة األحســاء ,التــي أخــذت عــى
عاتقهــا الريــادة والتميــز يف خدمــة القــرآن الكريــم
وســنة النبــي املصطفــى صــى اللــه عليــه وســلم
واالرتقــاء بشــأن الخطابــة.
هــذه املؤسســة تنمــي الفكــر والعقيــدة الســليمة

وتعتنــي بحفــظ القــرآن العظيــم وأحاديــث
الحبيــب املصطفــى عليــه الصــاة والســام وتنــر
مبــدأ الوســطية وتعمــل عــى تكويــن جيل إســامي
يتفهــم الرؤيــة الحضاريــة لإلســام وترســخ منهــج
الســلف الصالــح يف نفــوس الشــباب والفتيــات
والخطبــاء والدعــاة وطلبــه العلــم يف بالدنــا الحبيبــة

سعادة األستاذ سالم بن صبيح المري
رجل أعمال وعضو مجلس األمناء

والصــاة
وحــده
للــه
الحمــد
والســام عــى مــن ال نبــي بعــده ،،،
فــإن مــن نعــم اللــه تعــاىل عــى هــذه البــاد الطيبــة
أن جعــل القــرآن الكريــم والســنة النبويــة دســتورا ً
ومنهج ـاً لقيادتهــا وشــعبها ,وإن خدمــة كتــاب اللــه
وســنة رســوله رشف نتفاخــر بــه جميعــاً ونحــرص
عــى تطبيقــه ،وال أدل مــن انتشــار جمعيــات
ومــدارس ودور تحفيــظ القــرآن الكريــم والســنة
النبويــة يف جميــع مناطــق اململكــة ،وتنــوع أســاليب
وطــرق خدمتهــا وتعليمهــا ابتغــاء الدخــول
يف قولــه (خريكــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه) .
ومــن هنــا كان انطــاق هــذه املؤسســة الفريــدة

مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل
ســعود (قبــس) للقــرآن والســنة والخطابــة ،مــن
محافظتنــا الحبيبــة أحســاء الخــر والعطــاء قبــس ينري
يف طريــق خدمــة الكتــاب والســنة والعنايــة والرعايــة
لحفظتهــا ،باكتشــاف مواهبهــم وقدراتهــم وتقدي ـرا ً
لجهودهــم ومتابعــة متقنهــم ورعايتهــم لتخريــج
جيــل مــن املقرئــن واألمئــة وحفظــة الســنة والخطبــاء
والدعــاة املميزيــن الذيــن يحملــون هــم الدعــوة إىل
اللــه تعــاىل عــى بصــرة ومنهــج وســطي صحيــح .
وقــد ســارت هــذه املؤسســة س ـرا ً متواصــا بخطــى
ثابتــة حتــى أينعــت وظهــرت مثارهــا وال أدل مــن
تتويجهــا األخــر برئاســة ســمو أمــر املنطقــة الرشقيــة

اململكــة العربيــة الســعودية.
أســأل اللــه تعــاىل أن يغفــر لصاحــب املؤسســة
وأن يبــارك يف ذريتــه ,ويزيدهــم مــن الفضــل
واإلحســان ,وأن يوفــق العاملــن فيهــا ملزيــد مــن
البــذل والعطــاء ,إنــه ســبحانه خــر مســؤول.

حفظــه اللــه ملجلــس أمنائهــا ،والــذي رشفــت بــأن
أكــون عضــوا ً فيــه ،فلكــم يــا صاحــب الســمو
مــن الشــكر أجزلــه عــى هــذه الرعايــة الكرميــة
واملعهــودة ،والشــكر موصــول لســمو محافــظ
األحســاء عــى دعمــه املســتمر ،كــا أشــكر صاحــب
الســمو األمــر عبــد العزيــز بــن محمــد بــن فهــد
بــن جلــوي آل ســعود نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء
املــرف العــام عــى املؤسســة عــى جهــوده
املباركــة يف إنجــاح هــذه املؤسســة ،ولجميــع أخواين
مبجلــس األمنــاء وكذلــك املجلــس اإلداري رئيســاً
وأعضــا ًء ولجميــع العاملــن يف املؤسســة ســائالً اللــه
تعــاىل أن يزيدهــم جميعــاً توفيقــاً وســدادا ً .

سعادة األستاذ عبدالرحمن بن سليمان الحماد
رجل أعمال وعضو مجلس األمناء
إنــه ملــن دواعــي رسوري وافتخــاري أن أشــارك بكلمــة
يف مثــل هــذه املناســبة الخرييــة العظيمــة  ،إن اهتــام
وحــرص صاحــب الســمو امللــي األمــر ســعود بــن نايــف
بــن عبدالعزيــز آل ســعود ـــــ حفظــه اللــه ـــــ عــى رعايتــه
وترشيفــه لحفــل مؤسســة قبــس الخرييــة للقــرآن والســنة
والخطابــة لدليــل عــى إميانــه بعملهــا وأهدافهــا وهــو يف
تعليــم كتابــه اللــه والســنة والخطابــة ،ومــا تحملــه من اســم
غــا ٍل عليــه ،وكذلــك غــا ٍل علينــا كأحســائيني (صاحب الســمو
األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود) ،وكذلــك
قبولــه رئاســة مجلــس األمنــاء يف وقت ســابق ورغبتــه الجادة

يف تطويــر املؤسســة لتكــون يف مصــاف كــرى الجمعيــات
واملؤسســات عــى مســتوى املنطقــة الرشقيــة خاصــة وكذلك
عــى مســتوى اململكــة عامــة لدافــع لنــا جميع ـاً كأعضــاء
مجلــس اإلدارة وجميــع اإلداريــن والعاملــن للعمــل بالجــد
لتحقيــق مــا يتطلــع لــه ســموه ،وكذلــك نحــن جمعيــاً
خصوصــاً يف القــرآن والســنة والخطابــة لنكــون رياديــن
يف تحقيــق أهدافنــا ،وكذلــك االســتدامة لــي تتوافــق مــع
رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ، 2030وذلــك بالتشــجيع
ووضــع الربامــج واملســابقات لتحقيــق الهــدف املنشــود مــن
تأســيس مؤسســة قبــس الخرييــة ،هــذا وال أنــى يف النهايــة

أن أشــكر صاحــب الســمو األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد
بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود ع ـراب هــذه الجمعيــة
ومؤسســها ،وكذلــك أخــي الشــيخ الدكتــور أحمــد البوعــي
رئيــس مجلــس اإلدارة
يا من بذلتم ومل تنتظروا العطاء ...
قلــت شــكرا ً فشــكري لــن يوفيكــم ...حقّــاً ســعيتم
إن ُ
الســعي مشــكورا ً
فــكان ّ
ـب بــه مــن
ـ
قل
ـم...
ـ
يكتبك
ـر
ـ
عب
ت
ال
ـن
ـ
ع
ـري
ـ
ح
إن جـ ّـف
ّ
ٌ
ـب تعب ـرا ً
ـ
الح
صفــاء
ّ

سعادة األستاذ رائد بن حمد البوعلي
رجل أعمال وعضو مجلس األمناء
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى
املبعــوث رحمــة للعاملني،نبينــا محمــد وعــى آلــه
وصحبــه أجمعــن ،وبعــد ..الشــك أن القــرآن الكريــم
خامتــة الكتــب الســاوية ،وهــو حجــة اللــه عــى
عبــاده ،واملعجــزة الكــرى لرســول اللــه الباقيــة مــا بقــي
الدهــر ،شــاهدا ً وناطقــاً بنبوتــه ،ودليــاً عــى صدقــه
وأمانتــه ،إليــه وإىل ســنة النبــي يكــون املرجــع ،ومنهــا
تســتمد األحــكام والرشائــع ،وبهــا العمــل والتمســك،
وعــى ضوئهــا تكــون الدعــوة واإلصــاح والتوجيــه .
ولقــد اهتمــت اململكــة العربيــة الســعودية بالقــرآن
الكريــم والســنة النبويــة اهتامم ـاً كب ـرا ً منــذ تأسيســها
عــى يــد املؤســس امللــك عبدالعزيــز رحمــه اللــه
،فأولتهــا عنايــة عظيمــة ،ورعايــة كرميــة ،وجهــودا ً
مشــكورة ،فهــا دســتورها الخالــد ونرباســها يف شــؤون

الحيــاة ،ولقــد ســار أبنــاء املؤســس جميعــاً مــن
بعــده عــى نفــس النهــج فبذلــوا يف خدمــة القــرآن
الكريــم والســنة النبويــة مــا مل تبذلــه دولــة يف العــامل.
وهــا هــي مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي
آل ســعود (قبــس) للقــرآن والســنة والخطابــة إحــدى
مثــار هــذا البلــد الطيــب وهــذه الجهــود املشــكورة
وقــد أخــذت عــى عاتقهــا وضمــن أهدافهــا :ربــط
أبنــاء املجتمــع وتشــجيعهم مبصــدري الهدايــة الكتــاب
وتعلــا) كــا برعــت
والســنة،حفظًا وتجويــ ًدا وتدبــ ًرا
ً
ومتيــزت عــن مثيالتهــا يف ميــدان العمــل الخــري بــأن
ضمــت مــع الكتاب والســنة االهتــام بالخطابــة وفنونها
،ســعياً منهــا يف إعــداد وتأهيــل الدعــاة واألمئــة والخطباء
وأفـراد املجتمــع يف فنــون الخطابــة ،لرفع مســتوى األداء،
وتنميــة القــدرات واملواهــب و املهــارات مبنهج وســطي .

وختامـاً نتقــدم بجزيــل الشــكر ملقــام خــادم الحرمــن
الرشيفــن رعــاه اللــه ,وويل عهــده األمــن حفظهــم
اللــه ،وأيدهــم بتأييــده عــى مــا يقدمــون مــن دعــم
وعنايــة للقــرآن والســنة والدعــوة ،والشــكر موصــول
لســمو أمــر املنطقــة الرشقيــة ولســمو نائبــه عــى
دعمهــم املســتمر ,كــا نشــكر ســمو محافــظ األحســاء
عــى مــا يوليــه مــن عنايــة ودعــم لهــذه املؤسســة
املباركــة بــإذن اللــه والشــكر موصــول لســمو األمــر
عبدالعزيــز بــن محمــد بــن جلــوي املــرف العــام
عــى املؤسســة لعنايتــه ودعمــه ورحــم اللــه والــده
وأســكنه فســيح جناتــه ،وأشــكر أخــواين وزمــايئ يف
مجلــس األمنــاء واملجلــس اإلداري وجميــع الداعمــن
والعاملــن يف هــذه املؤسســة عــى مــا يقومــون بــه
مــن جهــود كبــرة إلنجاحهــا واالرتقــاء بهــا.
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كلمات

كلمات أعضاء مجلس اإلدارة
سعادة األستاذ منصور بن عبداهلل المنصور
الحمــد للــه رب العاملــن
والصــاة والســام عــى
ســيدنا محمــد وعــى آلــه
وصحبــه أجمعــن وبعــد :
قبــل أكــر مــن خمســة عــر
عامـاً مــن األن أرشقت مؤسســة
« قبــس « للقــرآن والســنة
والخطابــة تحمــل إســاً غاليــاً
عــى قلــوب الجميــع  -إنــهصاحــب الســمو األمــر الراحــل
محمــد بــن فهــد بــن جلــوي – رحمــه اللــه تعــاىل – رجــل العلــم واملعرفة
 ،أحــب أهــل األحســاء فأحبــوه وســاهموا يف دعــم تلــك املؤسســة الخريية
التعليميــة الرائــدة لتكــون منــارة للمعلــم واملعرفــة واملهــارة  ،انطلقــت
تلــك املؤسســة برؤيــة طموحــة نحــو الريــادة يف أداء العمــل املؤســي

لخدمــة القــرآن والســنة والخطابــة ورســالة ســامية تهتــم باإلفــادة مــن
خالصــة الفكــر والتجــارب العلميــة يف االرتقــاء بالعمــل املؤســي وفــق
قيــم نوعيــة تركــز عــى االتقــان واالبــداع والتكامليــة وخطــة اسـراتيجية
عاليــة التوقعــات تهــدف اىل تقديــم مبــادرات ومشــاريع وبرامــج
طموحــة تخــدم مجــال إتقــان القـران وفهــم الســنة وفنــون الخطابــة كــا
تهــدف اىل تطويــر البيئــة املؤسســية واســتثامر الكفــاءات  ،لقــد حققــت
املؤسســة خــال عقــد مــن الزمــن قفـزات كبــرة  ،فبعدمــا كانت مســابقة
ســنوية يســتفيد منهــا فئــام مــن النــاس أضحــت األن مؤسســة نوعيــة
عــى مســتوى اململكــة وتعــددت نشــاطاتها لتشــمل عقــد امللتقيــات
والربامــج وإصــدار املجــات والكتــب ودعــم النهضــة العلميــة واملعرفيــة
محققــة رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030م وأصبحــت محــط
أنظــار الجميــع لقــوة برامجهــا وعمــل املؤســي املتقــن وباتــت مصــدر
اشــعاع وتطلــع املجتمــع بــكل فئاتــه لــكل برامجهــا ومشــاريعها  ،فشــكر
اللــه للقامئــن عــى هــذه املؤسســة خــر الجـزاء شــكرا ً لصاحــب الســمو

األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي راعــي لبنتهــا األوىل
شــكر اللــه لــه بــره بوالــده يف هــذه املؤسســة ومــا ن ـراه اليــوم مــن
تطــور ماهــو إال شــاهد عــى اخالصــه وصــدق نوايــاه واخوانــه الــررة
،جعــل اللــه ذلــك يف مي ـزان حســناتهم  ،وجعلهــا اللــه صدقــة جاريــة
لوالدهــم -رحمــه اللــه تعــاىل  . -والشــكر موصــول ألمرينــا املحبــوب
صاحــب الســمو األمــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي آل ســعود لدعمــه
املتواصــل للمؤسســة ولصاحــب الســمو امللــي األمــر ســعود بــن نايــف
وســمو نائبــة لــكل مــا تلقــاه املؤسســة مــن دعــم لربامجهــا وأنشــطتها .
ســائالً اللــه تعــاىل أن يجعــل هــذا البلــد آمنـاً مســتقرا ً يف ظــل حكومتنــا
الرشــيدة بقيــادة خــام الحرمــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود
وســمو ويل العهــد األمــر محمــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود
وأن يجعــل اللــه هــذا البلــد شــامخاً عزيـزا ً مطمئنـاً  ،وصــى اللــه وســلم
عــى ســيدنا ونبينــا محمــد وعــى الــه وصحبــه أجمعــن .

سعادة األستاذعبدالمحسن بن عبداهلل السلطان
يف عــام  1423هـــ انطلقــت
فكــرة رائــدة عــى مســتوى
اململكــة العربيــة الســعودية
بشــكل عــام وعــى
مستوىاألحســاء بشــكل خاص
هــي مســابقة للقرآن والســنة
والخطابــة تحمــل اســم أمــر
األحســاء الراحــل محمــد بــن
فهــد بــن جلــوي آل ســعود
رحمــه اللــه تعــاىل ،وبعــد عــدة نجاحــات حققتهــا املســابقة يف
أعوامهــا العــرة صــدرت بفضــل اللــه املوافقــة الرســمية مبقتــى
ااألمــر الســامي برقــم (/42ق/م )بتاريــخ 1432/3/27هـــ بأنشــاء
مؤسســة خرييــة تحمــل أســمه وتكــون ذات شــخصية اعتباريــة
مســتقلة  ،وتتــوىل وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة
واإلرشــاد مــن خــال األمانــة العامــة للمجلــس األعــى للجمعيــات
الخرييــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم اإلرشاف عــى املؤسســة حســب مــا
تقتضيــة أهــداف املؤسســة وطبيعتهــا.
تهــدف املؤسســة إىل اإلهتــام بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة

وعلومهــا والعنايــة بالخطابــة وفنونهــا  ,واإلفــادة مــن خالصــة
الفكــر والتجــارب العلميــة لألســاليب الرشعيــة يف االرتقــاء بتعليــم
القــرآن والســنة والخطابــة مــع إحيــاء رســالة املســجد ودوره يف حيــاة
أف ـراد املجتمــع .
شــهدت املؤسســة نقــاط تحــول هامــه منــذ  15ســنة مضــت آخرهــا
رئاســة صاحــب الســمو امللــي األمــر ســعود بــن نايــف بــن عبــد
العزيــز آل ســعود ملجلــس أمنــاء املؤسســة .وينــوب عنــه صاحــب
الســمو األمــر عبــد العزيــز بــن محمــد بــن جلــوي آل ســعود
املــرف العــام عــى املؤسســة.ولدى املؤسســة  4مجالــس (أمنــاء
املجلــس _اإلداري -العلمــي -النســايئ ) وتنفــذ املؤسســة عــدد مــن
املســابقات للقــرآن والســنة والخطابــة ومســابقة ســليامن الحــاد
األرسيــة وهــذه املســابقات مفيــدة للشــباب ،ويبــذل القامئــن عليهــا
واملحكمــن فيهــا جهــد كبــر يف خدمــة كتــاب اللــه وســنة ورســوله
وتعليــم الخطابــة ،وتــم افتتــاح عــدد مــن املراكــز النســائية بــإدارة
واعيــة ومعلــات ذوات كفــاءة مميــزة منهــا  :مدرســة أم املؤمنــن
عائشــة ريض اللــه عنهــا ومدرســة األثــر ومدرســة الرحمــة نــادي
الزهــور ..
وهنــاك العديــد مــن املشــاريع الفاعلــة كمــروع املقــرأة اإللكرتونية

سعادة األستاذ نايف بن محمد السعيد

الحمــد للــه رب العاملــن
والصــاة والســام عــى إمــام
املرســلني وعــى آلــه وصحبه
أجمعــن ومــن اهتــدى
بهديــه إىل يــوم الديــن.
لقــد أنعــم اللــه – عــز
وجــل – عــى بــاد الحرمــن
الرشيفــن مهبــط الوحــي
وقبلــة املســلمني ومنطلــق
الرســالة بقيــادة حكيمــة
جعلــت مــن هــذا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة املطهــرة
منهجــا ودســتورا ،وســعت بــكل إمكانياتهــا وطاقاتهــا للعنايــة
بهــا ،هــذه العنايــة مبصــدري الهدايــة ،والدعــوة أليهــا بالحكمــة
واملوعظــة الحســنة يف هــذه البــاد ليــس وليــد الســاعة ،وإمنــا هــو

جــزء مــن منظومــة الحركــة العمليــة الدؤوبــة لهــذه البــاد وللــه
الحمــد واملنــة ،ومــن ذلــك تســخري كافــة اإلمكانــات والرعايــة
والدعــم لــكل املســابقات والربامــج القرآنيــة محليـاً ودوليـاً ،انطالقًا
واستشــعا ًرا لواجبهــا بحمــل رســالة اإلســام والعنايــة بكتــاب اللــه
تعــاىل وســنة نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم  ،وتنطلــق مســابقة
األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود رحمــه اللــه لهــذا
العــام مــن رؤيــة واضحــة لتحقيــق أهــداف عظيمــة قامــت عليهــا
مؤسســة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة ،للعنايــة بكتــاب اللــه
تعــاىل وســنة نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن ناحيــة الحفــظ
والتدبــر والفهــم الصحيــح ،ومــن ناحيــة االعتقــاد والعمــل
والتطبيــق الســليم ،حيــث جعلــوا ذلــك يف صــدر اهتامماتهــم ويف
مقدمــة أولوياتهــم ،ومــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف النبيلــة
قامــت مؤسســة قبــس بتنفيــذ العديــد مــن املبــادرات والربامــج
واملشــاريع املتنوعــة ،ومنهــا إقامــة املســابقات املحليــة التــي تعنى

الــذي يهــدف إىل ريــادة يف تعليــم القــرآن الكريــم و تعليــم الســنة
النبويــة للمســلمني يف شــتى أنحــاء العــامل مشــافهة لتعليــم عــن
بعــد عــر االنرتنــت واإلســتمرار الخــري الــوارد يف حديــث الرســول
صــى اللــه عليــة وســلم ( خريكــم مــن تعلــم القــرآن و علمــه)
أقامــت مؤسســة قبــس الكثــر مــن الربامــج والــدورات التدريبيــة
الهادفــة منهــا- :القاعــدة النورانيــة  -اإللقــاء املميز-تعظيــم قــدر
الصــاة -صيفنــا قيــم وانجــاز  .وقــد شــارك مجموعــة مــن الجاليــات
مبســابقة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة مبقــر املكتــب التعــاوين
تنافســا مميـ ًزا بــن
للجاليــات باألحســاء وايضــا شــهدت املســابقات ً
نــزالء شــعبة ســجن األحســاء يف جميــع مســتوايات املســابقة كــا
شــهدت حــرص النــزالء عــى تثبيــت ومراجعــة حفظهــم قبــل بــدء
املســابقة .
أن مؤسســة “قبــس” نجحــت يف تحقيــق عــدد مــن االنجــازات يف
خدمــة كتــاب اللــه وســنة رســوله وذلــك بفضــل مــن اللــه ســبحانه
وتعــاىل  ،ثــم بفضــل دعــم و توجيهــات صاحــب الســمو امللــي
األمــر ســعود بــن نايــف أمــر املنطقــة الرشقيــة  ،رئيــس مجلــس
أمنــاء املؤسســة وجهــود األخــوان يف املجلــس التنفيــذي  ،و اإلداري
واألخــوة الداعمــون للمؤسســة جزاهــم اللــه خ ـرا ً .
بحفــظ القــرآن الكريــم واألحاديــث الرشيفــة بطريقــة صحيحــة،
والتــي تــأيت يف مقدمتهــا مســابقة األمــر محمــد بــن فهــد بــن
جلــوي آل ســعود رحمــه اللــه للقــرآن والســنة والخطابة ،تشــجيعا
ألف ـراد املجتمــع وشــبابه يف اإلقبــال عــى كتــاب اللــه عــز وجــل،
وإذكاء لــروح املنافســة املرشوعــة بــن حفــاظ كتــاب اللــه تعــاىل
وســنة رســوله عليــه الصــاة والســام ،وتشــجيع األجيــال الناشــئة
عــى التمســك بآدابهــا ،والتحــي بأخالقهــا ،والعمــل بأحكامهــا؛
مبشــاركات أبنــاء الوطــن وبناتــه  ،لرتســيخ ونــر القيــم اإلســامية
وربطهــا مبصــدر عزهــا وســعادتها يف الدنيــا واآلخــرة الكتــاب
والســنة ،فجــزى اللــه قادتنــا ،ووالة أمرنــا ،ومؤسســة قبــس
والقامئــن عليهــا ،والعاملــن فيهــا ،والداعمــن لهــا ،خــر الج ـزاء،
وكتــب اللــه أجرهــم ،يف كل آيــة تُتــى ،ويف كل ســنة ت ُحيــا ،ويف كل
شــعرية تُــؤدى ،كانــوا ســبباً لهــا ،أو دلــو النــاس عليهــا ،أو أعانــوا
عــى نرشهــا وأحيائهــا.
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كلمات
فضيلة الدكتور حمد بن سالم المري الدكتور محمد بن عبداهلل الدعيج
قبــس نخلــة مثمــرة مــن واحــة
هجــر ؛ كانــت بركــة تنشــئة
األمــر محمــد بــن فهــد بــن
جلــوي ألبنائــه الــررة الــذي
بــ ّروه بعــد وفاتــه رحمــه
اللــه بعمــل صالــح و وقــف
ال يتوقــف و علــم يُنتفــع
بــه  ،تتجــى فيهــا نــرة
الوحيــن و تعلــو فيــه حناجــر
املوحديــن املنافحــن عــن
أمانتــه للمؤمنــن  ،فيــه حوافــز
للصغــار  ،و مفــاوز للكبــار  ،فجزاهــم اللــه خــر الج ـزاء  ،و هنيئ ـاً
للقامئــن عليهــا .

مــا ال يخفــى عــى الجميــع اهميــة العنايــة باملشــاريع القرآنيــة والســنة النبويــة والخطابــة
ومــن توفيــق اللــه تعــاىل لهــذه البــاد املباركــة أن جعــل االهتــام بالقــرآن الكريــم والســنة
النبويــة الرشيفــة تحكيـ ًـا وتعليـ ًـا يف صــور اهتاممــات والة أمرهــا ويف مقدمــة أولوياتهــم
حيــث أنهــم جعلــو القــرآن الكريــم منهــج التحكيــم ومصــدر النظــام وعــى منهاجــه القويــم
يســرون ومؤسســة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة اعتنــت بهــذه املشــاريع وجعلتهــا
وقبســا مــن ضيــاء ومثــرة مباركــة مــن غ ـراس طيــب كريــم فالتنافــس يف
شــعلة مــن نــورً ,
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة والخطابــة يحيــي قلــوب الناشــئة ويحفزهــم عــى الخــر
ويجعــل منهــم بنــاء خــر للوطــن ومصــدر عــزة لألمــة ,وحيــث أن مؤسســة قبــس قــد
شــهدت نقــاط تحــول هامــة أولهــا صــدور املوافقــة لتصبــح مؤسســة رســمية تتبــع وزارة
الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد وأخرهــا رئاســة األمــر ســعود بــن نايــف ملجلــس
األمنــاء.
أســأل اللــه عــز وجــل أن نكــون مــن عبــاده الذيــن اســتعملهم يف طاعتــه وأن يبــارك لجميــع
القامئــن عــى هــذه املؤسســة ويجزيهــم خــر الجـزاء.

كلمات أعضاء المجلس العلمي

فضيلة الشيخ

فضيلة الدكتور

فضيلة األستاذ الدكتور

عبداهلل بن محمد السماعيل

عبدالوهاب بن عبداللطيف الصالح

عبداهلل بن عبدالرحمن السلطان

الحمــد للــه وحــده,
والصــاة والســام عــى
مــن ال نبــي بعــده,
وبعــد
فــإن مؤسســة األمــر
محمــد بــن فهــد بــن
جلــوي -رحمــه اللــه-
قبــس للقــرآن والســنة
والخطابــة تقــوم بجهــد
كبــر ,دور عظيــم يف تعليــم القــرآن الكريــم والســنة
والخطابــة مــن خــال أنشــطتها وبرامجهــا املتنوعــة التــي
تهــدف إىل التامســك بالكتــاب والســنة وإعــداد الخطبــاء
ـال لقولــه تعــاىل ( إن هــذا القــرآن يهــدي
املتميزيــن امتثـ ً
للتــي هــي أقــوم) وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم «
خريكــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه « وإين أســأل اللــه
تعــاىل أن يوفــق القامئــن عــى هــذه املؤسســة يف تحقيــق
أهدافهــا مبــا يعــود نفعــه وفائدتــه لألمــة واملجتمــع.
وصــى اللــه وســلم وبــارك عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه
وصحبــه أجمعــن.

مؤسســة قبــس للقــرآن و
الســنة و الخطابــة ..
مؤسســة خرييــة أحســائية
 ،حملــت اســم أمــر مــن
أمرائهــا املربزيــن محمــد
بــن فهــد بــن جلــوي
(رحمــه اللــه)
قبــس  ..مؤسســة قدمــت
العديــد مــن الربامــج
للمجتمــع  ،وانتفــع
بهــا فئــات متعــددة ،
صغــارا ً وكبــارا ً  ،ذكــورا ً وإناثـاً  ..قبــس  ..مؤسســة ترشفــت
بخدمــة الوحيــن  ،وأضافــت لذلــك وتفــردت بالعنايــة
مبنــر الخطابــة  ،وقدمــت العديــد يف هــذا امليــدان  ..قبــس
باختصــار مؤسســة مبدعــة  ..متميــزة  ..وفريــدة مــن نوعهــا
 ..بــارك اللــه يف جهــود القامئــن عليهــا  ،ونفــع اللــه بهــم
اإلســام واملســلمني .

الحمــد للــه رب العاملــن،
والصــاة والســام عــى نبينــا
محمــد وعــى آلــه وصحبــه
أجمعــن ،أمــا بعــد:
إن مــن فضــل اللــه تعــاىل
عــى هــذه البــاد املباركــة
أنهــا متنــزل القــرآن وفيهــا
الحرمــان الرشيفــان مهبــط
الوحــي ومنبــع الرســالة ،وال
يــزال والة األمــر  -أيدهــم
اللــه بنــره -يف مملكتنــا
الغاليــة يتنافســون يف خدمــة كتــاب اللــه تعــاىل والعنايــة بــه،
وكذلــك حــال علامئنــا وشــبابنا واملؤسســات العلميــة والدعويــة
وأهــل الفضــل فينــا ،ومؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي
آل ســعود (قبــس) إحــدى لبنــات هــذا املجتمــع املعطــاء ،ولهــا
جهــود مباركــة موفقــة تثلــج الصــدر وتبهــج الخاطــر فهــي مــن
املؤسســات الرائــدة يف تعليــم وتحفيــظ القــرآن الكريــم والســنة
النبويــة وفــن الخطابــة وتطويرهــا مبــا يخــدم الدعــوة إىل اللــه
تعــاىل ،رحــم اللــه مــن تس ـ ّمت هــذه املؤسســة املباركــة باســمه،
وجــزى العاملــن فيهــا والقامئــن عليهــا خــر الج ـزاء.
وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.
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زيارات

قبس تبدأ عامها الجديد باستضافة مفتي الشرقية
بحضــور صاحــب الســمو نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء واملــرف
العــام عــى املؤسســة األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن فهــد
بــن جلــوي آل ســعود زار فضيلــة الشــيخ عــي بــن صالــح املــري
مفتــي املنطقــة الرشقيــة مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن
جلــوي آل ســعود (قبــس) للقــرآن والســنة والخطابــة يــوم
الخميــس املوافــق 1439/1/1هـــ .
وبــدأ اللقــاء بكلمــة ترحيبيــة مــن ســمو األمــر عبدالعزيــز
رحــب فيهــا بفضيلــة مفتــي املنطقــة الرشقيــة وشــكره عــى
اهتاممــه باملؤسســة وتعاونــه معهــا ومشــاركته يف ختــام دورة
الشــيخ بــن بــاز العــارشة كــا أوضــح ســموه اهتــام املؤسســة
بعنايتهــا مبنهــج اململكــة العربيــة الســعودية ودســتورها القــرآن
والســنة وســعيها لتحقيــق املزيــد مــن اإلنجــازات
كــا هنــأ ســموه خــادم الحرمــن الرشيفــن وســمو ويل عهــده
االمــن بذكــرى اليــوم الوطنــي وانــه يــوم نحمــد اللــه فيــه
ونشــكره عــى ان جمــع قلوبنــا ووحدنــا تحــت رايــة التوحيــد
بفضــل اللــه ثــم بفضــل امللــك الصالــح عبدالعزيــز بــن
عبدالرحمــن طيــب اللــه ث ـراه وقــد ســار أبنــاؤه الــرره عــى
النهــج الســوي حتــى عهــد امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز ملــك
الحــزم والعــزم والخــر والــر اطــال اللــه عمــره عــى طاعــه
وقــال ســموه اننــي اجدهــا فرصــة ســانحة ألشــكر لســمو
امــر املنطقــة الرشقيــه صاحــب الســمو امللــي االمــر ســعود
بــن نايــف رئيــس مجلــس امنــاء املؤسســة عــى وقفاتــه التــي
تــرى ودعمــه املتواصــل لجهــود املؤسســة والشــكر موصــل
لســمو نائبــه وســمو محافــظ االحســاء وملعــايل وزيــر الشــؤون
االســامية والــذي مل يدخــر وســعا يف دعــم املؤسســة لتســر
بالشــكل الحــايل
تــى ذلــك كلمــة لرئيــس مجلــس إدارة املؤسســة الدكتــور أحمــد
بــن حمــد البوعــي شــكر فيهــا ســمو األمــر عبدالعزيــز بــن
جلــوي عــى كلمتــه وعباراتــه الجميلــة وعــى دعمــه املــادي
واملعنــوي للمؤسســة وعونهــا لهــا كــا شــكره فضيلــة مفتــي
قائــا ” أن املؤسســة
املنطقــة عــى حضــوره وتلبيتــه الدعــوة ً

مغبوطــة بحضــوره وزيارتــه لهــا ” ومــن ثــم قــ ّدم الدكتــور
البوعــي عرضً ــا تعريف ًيــا عــن أنشــطة املؤسســة وأهدافهــا
ومشــاريعها املســتقبلية وكــذا أبــرز إنجازاتهــا وخطتهــا لعــام
 ١٤٣٩هـــ وبرامجهــا املســتقبلية وكــا أضــاف انــه خــال الفــرة
القادمــة ستشــهد املؤسســة بــاذن اللــه افتتــاح احــدى مدارســها
الجديــدة (مدرســة الرحمــة) لتعليــم القــرآن والســنة والخطابــة.
وبــدوره ارتجــل فضيلــة مفتــي املنطقــة الرشقيــة الشــيخ عــي
بــن صالــح املــري الــذي شــكر ســمو األمــر عبدالعزيــز بــن
محمــد بــن جلــوي عــى هــذه الدعــوة وقــال “ازادت ســعاديت
مبــا تقــوم بــه املؤسســة مــن أعــال جليلــة داعيــا لهــا بالتوفيــق
والســداد مؤمــا ان يتوســع دورهــا ” كــا أضــاف ان مــا تقــوم
بــه املؤسســة مــن أعــال هــو مــن نِعــم اللــه علينــا وأنهــا
مؤسســة رائــدة لهــا تاريــخ مجيــد وعطــاء مديــد يف خدمــة
الكتــاب العظيــم والســنة املطهــرة مثنيــا عــى الجهــود املباركــة
التــي تقــوم بهــا دولتنــا وفقهــا اللــه يف خدمــة القـران واهلــه كام
أوىص فضيلتــه الشــباب باالعتصــام بنهــج القـران والســنة بفهــم

الســلف الصالــح والقــرب مــن العلــاء ومعرفة حقــوق والة االمر
ثــم قــام فضيلتــه بتدويــن كلمــة يف الســجل الذهبــي للمؤسســة
كتــب فيهــا  ( :فقــد يــر اللــه يل زيــارة مؤسســة األمــر محمــد
بــن فهــد بــن جلــوي يــوم الخميــس 1439/1/1هـــ بحضور ســمو
األمــر الفاضــل عبدالعزيــز محمــد بــن فهــد بــن جلــوي نائــب
رئيــس مجلــس األمنــاء واملــرف العــام عــى املؤسســة  .وقــد
رشح لنــا الشــيخ الدكتــور أحمــد بــن حمــد البوعــي رش ًحــا
را عــن جهــود املؤسســة فــرين مــا ســمعت مــن جهــود
مختـ ً
جبــارة وبرامــج متميــزة يف القــرآن والســنة والخطابــة وتشــجيع
وتكريــم املتميزيــن مــن أهــل العلــم وحفــاظ كتــاب اللــه وســنة
رســوله صــى اللــه عليــه وســلم فجــزى اللــه القامئــن عليهــا
خــر الجـزاء وجعــل ذلــك يف ميـزان حســناتهم ونفــع اللــه بهــذا
الــرح املبــارك األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي وأســكنه
فســيح جناتــه واللــه املوفــق)
وأخــ ًرا تــم تقديــم هديــة مــن املؤسســة إىل مفتــي املنطقــة
الرشقيــة والتقطــت الصــورة الجامعيــة

معالي مدير جامعة الملك فيصل «قبس إشراقة مضيئة للعمل الخيري»
بحضــور نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء واملــرف العــام عــى
املؤسســة صاحــب الســمو األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد
بــن جلــوي آل ســعود  ،زار معــايل مديــر جامعــة امللــك
فيصــل عضــو مجلــس االمنــاء األســتاذ الدكتــور محمــد بــن
عبدالعزيــز العوهــي  ،مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن
جلــوي للقــرآن والســنة والخطابــة (قبــس) ،حيــث كان يف
اســتقباله رئيــس مجلــس اإلدارة فضيلــة الدكتــور أحمــد بــن
حمــد البوعــي  ،وأعضــاء ومنســويب املؤسســة .
وبــدأ اللقــاء بكلمــة ترحيبيــة لســمو نائــب رئيــس مجلــس
األمنــاء واملــرف العــام عــى املؤسســة رحــب فيهــا مبعــايل
مديــر الجامعــة وصحبــه الك ـرام وشــكر فيهــا معاليــه عــى
تلبيــة الدعــوة  ،كــا بــن ســموه اهميــة العمــل الخــري
املنظــم وأثــره عــى املجتمــع كــا اثنــى ســموه عــى الجهــد
الكبــر الــذي تقــوم الجامعــة يف الرشاكــة املجتمعيــة  ,مقد ًما

شــكره لحكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن ولســمو ويل عهــده
األمــن ولســمو أمــر املنطقــة الرشقيــة وســمو نائبــه وســمو
محافــظ األحســاء .
ومــن ثــم قــ ّدم الدكتــور احمــد بــن حمــد البوعــي رئيــس
مجلــس اإلدارة عرضً ــا تعريف ًيــا عــن أنشــطة املؤسســة وأهدافهــا
ومشــاريعها املســتقبلية وكــذا أبــرز إنجازاتهــا ،وســبل التعــاون
بــن الجامعــة واملؤسســة  ،وبــدوره ألقى معــايل األســتاذ الدكتور
محمــد بــن عبدالعزيــز العوهــي كلمــة شــكر فيهــا صاحــب
الســمو امللــي األمــر ســعود بــن نايــف امــر املنطقــة الرشقيــة
عــى رئاســته للمجلــس األمنــاء وعــى دعمــه ألعــال الخــر يف
املنطقــة كــا شــكر ســمو نائبــه وســمو محافــظ األحســاء وعــى
مــا يقــوم بــه ســمو نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء واملــرف
العــام عــى املؤسســة ســمو األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن
فهــد بــن جلــوي آل ســعود  ،وإدارة املؤسســة ومثــن الــدور

زيارات
الــذي تقــوم بــه مؤسســة قبــس كــا قــال أنــه يســعد الجامعــة
أن متــد يدهــا للتعــاون مــع هــذه املؤسســة وإقامــة الرشاكــة
بــن الجامعــة واملؤسســة يف أقــرب وقــت ممكــن مقــد ًرا عملهــا
وواص ًفــا جهدهــا قبــس إرشاقــة مضيئــة للعمــل الخــري  ،ثــم
قــام معاليــه بتســجيل كلمــة يف ســجل املؤسســة الذهبــي .
فيــا تــم تقديــم درع مــن املؤسســة تقدي ـرا ً لجهــوده  ،كــا
حــر الزيــارة فضيلــة الشــيخ الدكتــور قيــس بــن محمــد
آل الشــيخ مبــارك عضــو هيئــة كبــار العلــاء ســابقًا وعضــو
مجلــس األمنــاء واألســتاذ الدكتــور حســن بــن رفــدان الهجهــوج
وكيــل الجامعــة والدكتــور عبدالرحمــن بــن ســلطان العنقــري
وكيــل الجامعــة لخدمــة املجتمــع والدكتــور مهنــا بــن عبداللــه
الدالمــي املــرف عــى إدارة التطويــر والرشاكــة املجتمعيــة
والدكتــور عبدالعزيــز بــن ســعود الحليبــي املرشف عــى إدارات
اإلعــام والعالقــات العامــة وبعــض األعضــاء مــن مجلــس أمنــاء
املؤسســة واملجلــس اإلداري  ،ويف الختــام تــم التقــاط الصــورة
التذكاريــة للزيــارة .

زيارة معالي الدكتور أحمد الشعيبي والدكتور مهنا الدالمي

زيارة أعضاء مجلس األمناء لجمعية البر بالدمام

19

20

دورات

برنامجا نوع ًيا لتعظيم قدر الصالة
قبس وتعليم األحساء تقيما
ً

أنهــت مؤسســة (قبــس) للقــرآن والســنة والخطابــة برنامجــا
نوعيــا لتعظيــم قــدر الصــاة مــن خــال القـران والســنة مبفهــوم
الســلف رضــوان اللــه عليهــم قدمــه الدكتــور عبدالكريــم بــن
عــوض الســلمي املديــر العــام ملــروع تعظيــم الصــاة مبكــة
املكرمــة  ،والــذي قُـ ِـد َم يف جهتــن مختلفتــن بــن مركــز التدريــب
بالتعليــم ومقــر غرفــة االحســاء التجاريــة وقــد اســتمرت ملــدة
ثالثــة أيــام عــى فرتتــن ملــا يقــارب  ١٦ســاعة تدريبيــة .
وقــد حرصــت املؤسســة عــى تقديــم هــذه الــدورة ألكــر مــن
فئــة يف أكــر مــن مــكان وذلــك ألهميــة هــذه الــدورة التــي
تجعلنــا نستشــعر تعظيــم قــدر الصــاة التــي هــي اســاس حياتنا
وديننــا  ،وقــد هدفــت املؤسســة الســتيعاب اكــر عــدد ممكــن
لالســتفادة يف هــذه الــدورة حيــث وصــل عــدد مــا يقــارب ١٨٠
مشــرك ومشــركة .
وكانــت مــن أهــداف الــدورة :أن يــزداد املتــدرب إدراكًا لعظمــة
الصــاة وأثرهــا يف حياتــه  ،أن يــزداد فهـ ًـا ملعــاين أقــوال الصــاة
وأن ينقــل أثــر التدريــب للمجتمــع مــن خــال التدريــب عــى
الربنامــج .
وقــال رئيــس مجلــس إدارة املؤسســة الدكتــور أحمــد بــن
حمــد البوعــي بــأن هــذه الــدورة هــي اســتكامل ملــا تقــوم بــه
املؤسســة مــن برامــج نوعيــة وفريــدة يف خدمــة القــرآن والســنة
والخطابــة كــا قــدم شــكره للمــدرب واملديــر العــام عــى مــا
ـائل اللــه لــه التوفيــق والنجــاح يف
قدمــه خــال أيــام الــدورة سـ ً

الداريــن .وشــكر االســتاذ احمــد بــن محمــد بالغنيــم
وف دعــم التعاون املشــرك
عــى مايبذلــه مــن جهــود يف التعليــم ِ
بــن التعليــم وقبــس كــا شــكر غرفــة االحســاء رئيســا وامينــا
عــى تعاونهــم وأعــرب الدكتــور الســلمي عــن شــكره للمؤسســة
قبــس عــى مــا تقــوم بــه مــن مســاهمة نوعيــة يف خدمــة
الشــباب واملجتمــع بتقديــم الربامــج الهادفــة واملنوعــة التــي
تالمــس احتيــاج املجتمــع  ،وعــى تفاعــل الحضــور ومشــاركتهم
الفاعلــة التــي كانــت بعــد اللــه ســب ًبا يف نحــاح الــدورة .

ويف الختــام تــم تســليم شــهادات الحضــور االســتاذ حمــد العيىس
املســاعد التعليمــي والدكتــور احمــد البوعــي للمشــاركني
وتقديــم هديــة للمــدرب عــى تقدميــه هــذه الــدورة ودرع
ملــروع تعظيــم قــدر الصــاة مبكــة املكرمــة ودرع إلدارة التعليم
العــام باألحســاء  ،كــا قامــت إدارة التعليــم العــام باألحســاء
بتقديــم درع للمؤسســة وذلــك شــك ًرا لهــا عــى تقديــم مثــل
هــذه الــدوران والربامــج  ،واختتمــت الــدورة بالتقــاط صــورة
جامعيــة .

قبس تفتتح مشروعها (وقولوا للناس حسنا)
بدورة مهارات الحوار واإلقناع
افتتحــت مؤسســة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة مرشو ًعــا
نوعيًــا يف التدريــب عــى الخطابــة بعنــوان (وقولــوا للنــاس حســنا)
وكانــت أوىل برامــج هــذا املــروع هــو دورة يف مهــارات الحــوار
واإلقنــاع برعايــة رشكــة مجموعــة الـراك للتجــارة والصناعــة قدمها
الدكتــور تــريك بــن عبدالرحمــن الخليفــة مبقــر غرفــة األحســاء
التجاريــة يــوم االثنــن املوافــق  ١٤٣٩/٣/٢٣هـــ مبجمــل  ٤ســاعات
تدريبيــة  ،حــر خاللهــا أكــر مــن  ٢٠٠متــدرب ومتدربــة .
افتتحــت الــدورة بكلمــة ملســؤول أكادمييــة الخطابــة مبؤسســة

قبــس األســتاذ محمــد العامــر تحــدث فيهــا عــن مــروع (وقولــوا
للنــاس حســنا) كــا رحــب فيهــا باملتدربــن وباملــدرب وذكــر
أهميــة الحــوار واإلقنــاع يف حياتنــا اليوميــة وهــو عنــوان أوىل
دورات املــروع .
وكانــت مــن أبــرز محــاور هــذه الــدورة  :منــاذج ناجحــة يف الحوار
مــن القــرآن الكريــم  ،مهــارات تعديــل األفــكار يف الســنة النبويــة ،
أخطــاء يف الحــوار واإلقنــاع  ،أمنــاط املحاوريــن يف القــرآن والســنة .
قــال رئيــس مجلــس إدارة املؤسســة الدكتــور أحمــد بــن حمــد

البوعــي بــأن هــذا املــروع هــو أحــد مــا تقــوم بــه املؤسســة
مــن برامــج ومشــاريع نوعيــة وفريــدة يف خدمــة القــرآن والســنة
والخطابــة كــا قــدم شــكره لرشكــة مجموعــة الــراك للتجــارة
والصناعــة عــى رعايتهــم لهــذه الــدورة وكــا قــدم شــكره
للمــدرب الدكتــور تــريك بــن عبدالرحمــن الخليفــة عــى تقدميــه
ـائل اللــه لــه التوفيــق والنجــاح يف الداريــن  ،كــا
هــذه الــدورة سـ ً
رئيســا وأمي ًنــا عــى تعاونهــم .
شــكر غرفــة األحســاء ً
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وأعــرب الدكتــور الخليفــة عــن شــكره للمؤسســة قبــس عــى مــا
تقــوم بــه مــن مســاهمة نوعيــة يف خدمــة الشــباب واملجتمــع
بتقديــم الربامــج الهادفــة واملنوعــة التــي تالمــس احتيــاج املجتمــع
 ،وعــى تفاعــل الحضــور ومشــاركتهم الفاعلــة التــي كانــت بعــد
اللــه ســببًا يف نحــاح الــدورة .
ويف الختــام كــرم الدكتــور أحمــد بــن حمــد البوعــي رشكــة
مجموعــة الـراك عــى رعايتهــم اســتلمه األســتاذ عبدالرحمــن بــن
ابراهيــم ال ـراك لهــذه الــدورة وكــا قــام بتســليم شــهادة شــكر
للمــدرب الدكتــور تــريك بــن عبدالرحمــن الخليفــة عــى تقدميــه
هــذه الــدورة  ،واختتمــت الــدورة بإلتقــاط صــورة جامعيــة .

قبس تدرب اآلباء واألبناء على مهارات اإللقاء

يف جــو ارسي حميــم وبحضــور اآلبــاء واألطفــال أقامــت مؤسســة قبــس للقــرآن
والســنة والخطابــة دورة (حـوار مــع األطفــال) برعايــة رشكــة مجموعــة الـراك للتجــارة
والصناعــة قدمهــا املستشــار الرتبــوي األســتاذ عبداملنعــم بــن عبدالعزيــز الحســن
مبقــر غرفــة نــادي الحــي مبدرســة األمــر ســعود بــن جلــوي يــوم األربعــاء املوافــق
 ١٤٣٩/٣/٢٥هـــ مبجمــل  ٤ســاعات تدريبيــة  ،حــر خاللهــا  ٥٠مــن األبــاء واألبنــاء .
وقــد كان مــن أبــرز محــاور هــذه الــدورة  :كيــف تحــاوره بطريقــة إبداعيــة  ،حـوار
األطفــال مــع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  ،الحــوار الــذيك مــع األبنــاء كيــف
نســتثمره .
وقــال االســتاذ محمــد العامــر منســق أكادمييــة قبــس للخطابــة بــأن هــذا املــروع
هــو أحــد  ١٢برنامــج تقــوم بــه املؤسســة مــن برامــج ومشــاريع نوعيــة وفريــدة يف
الخطابــة واإللقــاء ودليــل عــى اهتاممهــا بخدمــة جميــع الفئــات كــا قــدم شــكره
لرشكــة مجموعــة الـراك للتجــارة والصناعــة عــى رعايتهــم لهــذه الــدورة وكــا قــدم
شــكره للمــدرب عــى تقدميــه هــذه الــدورة ســائلً اللــه لــه التوفيــق والنجــاح يف
الداريــن .
ويف الختــام قــام املســؤول عــن أكادمييــة الخطابــة األســتاذ محمــد العامــر بتســليم
شــهادة شــكر للمــدرب األســتاذ عبداملنعــم بــن عبدالعزيــز الحســن عــى تقدميــه
هــذه الــدورة  ،واختتمــت الــدورة بإلتقــاط صــورة جامعيــة .

قبس ترسم الكلمة الطيبة على نزالء السجن
اختتمــت مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود
(قبــس) للقــرآن والســنة والخطابــة برنامــج بعنــوان “الكلمــة
الطيبــة ”٢يف شــعبة الســجن العــام باألحســاء برعايــة مكتــب
صالــح النعيــم محاســبون ومراجعــون قانونيــون  ،وهــذا الربنامــج
هــو إحــدى برامــج مــروع “وقولــوا للنــاس حســنا” الــذي أطلقته
املؤسســة مســبقًا .
وبــدأ الربنامــج يــوم األثنــن يف تاريــخ ١٤٣٩ / ٤ / ٢٨هـــ واســتمر
ملــدة يومــن اســتفاد منــه  ٥٥نزيــا ملــدة  ٦ســاعات تخللهــا مــادة
إثرائيــة نظريــة وتطبيــق عمــي يف اليــوم الثــاين مــن الربنامــج ،
كــا قــدم الربنامــج يف يومــه األول األســتاذ محمــد بــن عبداللــه
العامــر واســتكمله يف يومــه الثــاين الشــيخ عدنــان بــن يوســف
البوحســن .
وكان مــن أبــرز محــاور هــذا الربنامــج  :تعزيــز الكلمــة الطيبــة
عــى شــفاه النــزالء – تنميــة مهــارات اإللقــاء – التواصــل اإليجــايب
عــن طريــق الحــوار الناجــح مــع الســجناء .
وقــد فــاز  10مــن النــزالء بجوائــز قيمــة وذلــك أثنــاء املســابقة
التــي قدمــت يف الربنامــج  ،وتــم تكريــم  55نزيــا بشــهادة
شــكر عــى حضورهمفــاز  10مــن املتســابقني بجوائــز مقدمــة
مــن مؤسســة قبــس الربنامــج مــن قبــل النقيــب عبداللــه فايــز
الحقبــاين ومســؤول قســم األكادمييــة يف مؤسســة قبــس األســتاذ
محمــد عبداللــه العامــر  ،كــا كرمــت مؤسســة قبــس املتعاونــن
مــن الســجن العــام بشــهادات شــكر .
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شراكة مجتمعية بين قبس والجاليات
وقعــت مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي
آل ســعود (قبــس) للقــرآن والســنة والخطابــة اتفاقيــة
رشاكــة مجتمعيــة مــع املكتــب التعــاوين للدعــوة واالرشــاد
وتوعيــة الجاليــات باألحســاء بحضــور عضــو لجنــة اإلفتــاء
باملنطقــة الرشقيــة الشــيخ عــي بــن صالــح املــري وذلــك
يــوم الخميــس املوافــق  1439/7/5هـــ.

وقــد جــاء ذلــك ضمــن خطــة الرشاكــة املجتمعيــة التــي
تســعى نحــو تجســيد العالقــة بــن الجهــات الخرييــة
األخــرى والتكامــل إلنجــاز األفضــل يف العمــل الخــري
والتفاعــل اإليجــايب ملــا فيــه خــر ومصلحــة العمــل
الخــري.
ونصــت مذكــرة التفاهــم عــى اســتثامر الجهــود والطاقات

املتوافــرة لــدى الطرفــن لخدمــة الجانــب الخــري
واالجتامعــي يف املجتمــع.
وأكــد طرفــا الرشاكــة أن هــذه االتفاقيــة تــأيت إميانــا منهــا
بالــدور الخــري للطرفــن وتحقيقــا للتكامــل بينهــا
يف الدعــوة والتوعيــة واإلرشــاد لكافــة أفــراد املجتمــع
وتحقيقــا لرؤيــة اململكــة 2030م.
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مشاركات

قبس تشارك بندوة جهود المملكة في خدمة الحجاج
بحضــور فضيلــة مديــر فــرع وزارة الشــؤون االســامية باملنطقــة
الرشقيــة الدكتــور صــاح بــن صالــح الســميح شــاركت مؤسســة
األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود (قبــس) للقــرآن
والســنة والخطابــة يف النــدوة الكــرى ( جهــود اململكــة يف خدمــة
الحجــاج واملعتمريــن  ،حجــاج قطــر منوذ ًجــا ) املقامــة يف نــادي
األحســاء األديب مبعـ ٍ
ـرض يتحــدث عــن جهــود اململكــة العربيــة
الســعودية وحكومتهــا الرشــيدة يف خدمــة الحرمــن الرشيفــن و
حجــاج بيــت اللــه الح ـرام والخدمــات املقدمــة للحجــاج عامــة
ولألشــقاء يف قطــر خاصــة وكذلــك الحــج بــن املــايض والحــارض
يف عرشيــن رشيحــة .
هــذا وقــد افتتحــت النــدوة بجولــة حــول املعــرض الــذي أقامتــه
املؤسســة بحضــور عــدد مــن اصحــاب الفضيلــة والســعادة
ومستشــار الــوزارة الشــيخ عبدالرحمــن العــايص وفضيلــة الدكتور
يوســف الجــر عضــو مجلــس امنــاء املؤسســة وســعادة رئيــس
النــادي االديب وعــدد مــن املثقفــن هــذا وقــد اثنــى فضيلــة مديــر
فــرع وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد بااملنطقــة
الرشقيــة عــى ماتقــوم بــه املؤسســة مــن توعيــة وطنيــة للنشــئ.

المشاركة في مبادرة نبراس بجامعة الملك سعود الطبية
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المسابقة

األمير عبدالعزيز بن جلوي يطلق منافسات مسابقة قبس العاشرة
افتتــح ســمو األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود نائــب
رئيــس مجلــس األمنــاء واملــرف العــام عــى مؤسســة قبــس للقــرآن والســنة
والخطابــة ،يــوم أمــس األحــد ،مســابقة قبــس يف نســختها العــارشة.
وقــال ســموه ،يف ترصيــح لــه خــال االفتتــاح ،إن هــذه املســابقة مفيــدة للشــباب،
مشــي ًدا باملؤسســة وبالقامئــن عليهــا واملحكمــن فيهــا؛ عــى مــا يبذلونــه مــن عمــل
متواصــل وجهــد كبــر يف خدمــة كتــاب اللــه وســنة ورســوله وتعليــم الخطابــة،
بحضــور مجموعــة مــن املشــايخ واملســؤولني لالطــاع عــى املســابقة.
ومــن جانبــه ،ألقــى الدكتــور فيصــل الحليبــي املســؤول عــن فــرع الخطابــة يف

املســابقة ،شــكر فيهــا اهتــام ســمو األمــر عبدالعزيــز وحرصــه الدائــم عــى
متابعــة ودعــم هــذه األعــال ،مثم ًنــا مــا تقدمــه املســابقة مــن فائــدة للمشــاركني،
مضي ًفــا بــأن عــدد مــن املشــاركني يف الســنوات املاضيــة قــد أصبحــوا خطبــاء بفضــل
اللــه ،ثــم مشــاركتهم يف مثــل هــذه املســابقة.
وشــهدت املســابقة يف يومهــا األول حضــور عــدد مــن املســجلني مــن خارج األحســاء
وكان مــن بينهــم مجموعــة مشــاركني مــن منطقــة مكــة املكرمــة ،حيــث يشــارك
عــدد كبــر يف املســابقة لهــذا العــام مــن داخــل األحســاء ومــن مناطــق اململكــة
األخــرى أيضً ــا.
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المسابقة

فرع القرآن الكريم

عدد المتسابقين المشاركين في
فرع القرآن الكريم

730

فرع السنة النبوية

عدد المتسابقين المشاركين في
فرع السنة النبوية

268

26

المسابقة

فرع الخطابة

عدد المتسابقين المشاركين في
فرع الخطابة

362

فرع الجاليات

عدد المتسابقين المشاركين في
فرع الجاليات

45
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المسابقة

فرع ذوي االحتياجات الخاصة

عدد المتسابقين المشاركين في
فرع ذوي االحتياجات الخاصة

62

فرع نزالء السجن

عدد المتسابقين المشاركين في
فرع نزالء السجن

45
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نتائج المسابقة

املستوى
األول
الثاين
الثالث
الرابع
الخامس
املستوى
األول
الثاين
الثالث

املركز األول
عبداملجيد يوسف محمد السند
أسامة محمد يوسف جيان
عبدالله رامي هاشم السادة
موىس جعفر الساده
سجاد محمد صالح املداح

الفئة العامة (القرآن الكريم  -رجال)
املركز الثاين
محمد عيل عبدالله الشهري
%99.70
 %100عبدالعزيز فهد عبدالرحمن السيف
عبدالرؤوف أحمد غزي
%99.83
 %99.92عبداللطيف باسل عبدالرحمن الكرود
 %98.50وائل عبدالله سيد أحمد العديس

الفئة العامة (السنة النبوية  -رجال)
املركز الثاين
املركز األول
مروان راشد احمد بادقار
%100
احمد عبدالرحيم املربقى
الحسيني محمد الحسيني حميد
%100
محمد ابراهيم سيد احمد السيد
سيد محمد الحسيني حميد
عبد الرحمن احمد عبد الرؤوف غزي %98.80

%99.40
%99.94
%99.67
%99.75
%97.25

املركز الثالث
أرشف فؤاد عبدالعزيز عبدالقادر
عبدامللك عبدالله محمد الراجح
عبداإلله عبدالعزيز العويرش
عبدالرحمن أحمد غزي
مروان مصطفى خلف البطاوي

%99.15
%99.75
%99.58
%99.58
%97

املركز الثالث
 %99.20عبدالعزيز عبدالله عيل العريفان %95.20
 %99.20احمد الفاتحي إبراهيم أحمد %96.40
%95.20
أحمد عباس الطيب با بكر
%98.40

املستوى
األول
الثاين
الثالث
الرابع

املركز األول
عمر أحمد سامل الدريويز
عبدامللك زياد بن عبدالله الحامم
عبدالله زياد عبدالله الحامم
محمد عبدالله محمد سامل العرفج

الفئة العامة (الخطابة  -رجال)
املركز الثاين
 %98.60عبدالعزيز عارف عبدالعزيز الحامم %98.10
%97.94
صالح سامل عثامن الفياض
%98.30
%98
عبدالله منصور عبدالله املنصور
%99
%91
عبدالله أحمد عبدالله الخليفة
%94

املستوى
األول
الثاين
الثالث
الرابع
الخامس

املركز األول
نرية صالح الدين محمد الطهطاوي
آمنه يوسف محمد املرشد
حنني محروس أحمد الشهبة
سهيلة محمود محمد املوجي
مرام الطيب محمد الطيب

الفئة العامة (القرآن الكريم  -نساء)
املركز الثاين
 %97.50انرشاح حمدي محمد أبو طالب
عائشة محمود فقري حسني
%98.75
رساء محمد إسامعيل محمد
%99.75
 %99.75شهد محمد عبد الرحمن عبد العزيز
زينب أحمد محمد الحاجي
%99.75

%97.25
%96.75
%99.25
%99
%98.75

املستوى
األول
الثاين
الثالث

املركز األول
تقى يوسف صالح الدين طالب
نهى عبده محمد البعداين
مريم أبو الحسن أحمد

الفئة العامة (السنة النبوية  -نساء)
املركز الثاين
 %100فاطمة محمد سامل عبد الله العرفج
فاتن عبده محمد البعداين
%100
سهيلة محمود محمد املوجي
%99.60

%99.60
%99.80
%99.20

املستوى
األول
الثاين
الثالث
الرابع

املركز األول
هاله خالد عبدالوهاب القرينيس
ثريا عصام محمد اسامعيل
اصايل نارص بخيت املري
سنا محمود حسن ابوشاهني

الفئة العامة (داعية املستقبل  -نساء)
املركز الثاين
ندى راشد عامر الزمامي
%100
حفصه طالل عيىس الفضيخ
%100
ندى عثامن عبدالله األحمد
%100
لجني عبدالله محمد الجغيامن
%100

%99.75
%99.75
%99
%99.50

املركز الثالث
محمد عبد الله أحمد امللحم
عمر محمد الحسيني حميد
مروان نامي مهنا النامي
عامر إبراهيم راشد القعيمي

املركز الثالث
مروة حازم محمد السيد
هياء خليفه محمد العواد
رقية جامل إمام حسني
هبة الله محمود محمد املوجي
نجف فتحي العبدالله
املركز الثالث
دينا مجدي فتحي غازي
تهاين عبدالعزيز خالد العتيبي
رساء محمد اسامعيل محمد
املركز الثالث
إلهام أمني محمد الحبييش
ساره عامد ابراهيم الطاهر
فاطمه عباس عيل الحجي
مريم محمد الحسيني حميد

%96.30
%96
%96
%90.87

%96.25
%96
%98.75
%98.75
%98.50

%99.20
%99.60
%98.80

%99.50
%99.50
%90
%98
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املستوى
األول
الثاين
الثالث
الرابع

املركز األول
محمد احسان محمد ابراهيم
شهيد ال سالم موتوز عيل
صالح برويز عامل ألطاف
عبدامللك بولوسان

الجاليات (القرآن الكريم  -رجال)
املركز الثاين
جنيد جكرية أدا
%99.90
فوزان برويز عامل
%99.25
عباس محمد جامع
%99.63
ساري أكوسني نيك
%100

املستوى
األول
الثاين
الثالث

املركز األول
حجبت
عبد الله محمد عمر فاروق
مشهود إدريس أكانبي

الجاليات (السنة النبوية  -رجال)
املركز الثاين
حجبت
حجبت
%99.60
حجبت
%97.20

-

املستوى
األول
الثاين
الثالث

املركز األول
جامل الدين
رشف الدين الكندي عبد الرشيد
عبدالله حمود خان

الجاليات (الخطابة  -رجال)
املركز الثاين
عبد الرحيم أبو هاشم
%84
آدم لسس ألبي
%91.50
عامر بن نظر
%92

%81.40
%86
%85.50

املستوى
األول
الثاين
الثالث
الرابع

املركز األول
حجبت
مارش رابايا كانوم
مامودا محمود صادق عيل
كريستيتا غاستار دو ميالران

الجاليات (القرآن الكريم  -نساء)
املركز الثاين
حجبت
حجبت
%98.50
أمامه خان بارفيز عامل
%98
فريدة جور البال كابادينغ
%95

%95
%90

املستوى
األول
الثاين
الثالث

املركز األول
حجبت
مامودا صادق عيل
حجبت

الجاليات (السنة النبوية  -نساء)
املركز الثاين
حجبت
ناد اسالم عطا ال مياه
%100
حجبت
-

%97.60
-

املركز الثالث
مصعب عقيل آدم
%99.70
يعقوب ادريس
%99.17
 %99.50رشف الدين الكندي عبد الرشيد
انطونيو عبدالعزيز ماقبانيو
%98

املركز الثالث
حجبت
حجبت
حجبت

املركز الثالث
عبد القيوم عبد الجليل
ثابت زكريا
عمرو بن نظر

املركز الثالث
حجبت
حجبت
حجبت
حجبت

املركز الثالث
حجبت
حجبت
حجبت

%99.60
%99.08
%99
%80

-

%81
%78.60
%82.50

-

-
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نتائج المسابقة

ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقة الذهنية (القرآن الكريم  -رجال)
املستوى

املركز األول

املركز الثالث

املركز الثاين

األول

عبدالعزيز أحمد آل سعيد

%100

محمد سعد محمد زيد

%99.50

حجبت

-

الثاين

عبدالله عبدالحميد ابرهيم االحمد

%100

حسني أحمد عيل السلطان

%99.75

فهد عبدالعزيز ابراهيم امللحم

%99.50

ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقة الذهنية (القرآن الكريم  -نساء)
املستوى

املركز األول

املركز الثالث

املركز الثاين

األول

سلمى يوسف محمد الخميس

%100

حنان محمد عبد الله املالك

%99.50

زهراء أحمد محمد العبد السالم

%99

الثاين

فاطمة حسني عيل العبد رب النبي

%99.50

فاطمة جاسم معتوق الخليفة

%98.50

أبرار فؤاد محمد الحاج

%98

ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقة السمعية (القرآن الكريم  -نساء)
املستوى

املركز األول

املركز الثالث

املركز الثاين

األول

عائشه خالد صالح العيل

%98

هناء عيل حسن الدبيان

%96.75

الثاين

أديبة عبدالرحمن احمد النعيم

%99.50

عبري يوسف محمد السند

%97

حجبت

-

غاليه محمد حمد الرزق العجمي %96.50

ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقة الذهنية (السنة النبوية  -نساء)
املستوى

املركز األول

املركز الثالث

املركز الثاين

األول

أديبه عبدالرحمن أحمد النعيم

%97.20

حجبت

-

حجبت

-

الثاين

نفيس جامل

%94.40

حجبت

-

حجبت

-
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جائزة النخبة

فكرة الجائزة
تقــوم عــى ترشــيح أربعــة مــن املتميزيــن واملتميـزات يف العنايــة بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة والخطابــة مــن قبــل اإلدارات الحكوميــة ومــن مؤسســات املجتمــع املــدين ومــن
اللجنــة كــا يتــم اختيــار أحــد األعــام مــن أهــايل محافظــة األحســاء لتكرميــه بوســام التميــز يف الحفــل الختامــي للمســابقة ســوا ًء مــن األحيــاء أو األمــوات وفــا ًء وتقديـ ًرا لهــم
عــى مــا قامــوا بــه مــن خدمــة الديــن وكأمنــوذج الهتــام والة األمــر (حفظهــم اللــه) بدعــم العلــم والعلــاء.

فضيلة الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
مواليد األحساء 1379هـ  -متزوج.

فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد السامعيل
مواليد السعودية 1391هـ  -متزوج.

أ.د.محمد بن عبد الله بن أحمد حيَّاين
مواليد مدينة حلب -سوريا عام 1953م-متزوج

األستاذة  /نورة بنت محمد بن سعد العواد الفضيل
مواليد محافظة األحساء عام 1404هـ -متزوجة

* حصل عىل شهادة (الدكتوراة) من جامعة
الزيتونة بتونس عام 1418هـ.
* حصل عىل شهادة (الدكتوراة املرحلة الثالثة يف
الفقه) من جامعة الزيتونة بتونس عام  1411هـ.
* حصل عىل شهادة (البكالوريوس) من كلية
الرشيعة بجامعة اإلمام محمد بـن سعـود
اإلسالميــة عام  1405هـ.
* َع ِم َل معيد بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة
امللك فيصل .
* َع ِم َل محارض بقسم الدراسات اإلسالمية
بجامعة امللك فيصل.
* َع ِم َل أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية
بجامعة امللك فيصل .
* َع ِم َل أستاذ الفقه واصوله بقسم الدراسات
اإلسالمية بجامعة امللك فيصل امللك فيصل .
* عضو هيئة كبار العلامء سابقاً .
* عضو اللجنة االستشارية لربنامج العناية مبواقع
التاريخ اإلسالمي .
* عضو مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي
للقرآن والسنة والخطابة .

* الدكتوراه يف تخصص الفقه من الجامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة عام 1425هـ ،وبتقدير
ممتاز مع مرتبة الرشف األوىل.
* املاجستري يف تخصص الفقه وأصوله من جامعة
امللك سعود بالرياض عام 1418هـ.
* البكالوريوس يف تخصص الرشيعة من كلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية التابعة لجامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1412هـ.

* حصل عىل شهادة (الليسانس) من جامعة األزهر
عام 1975هـ .
* حصل عىل شهادة (املاجستري) من جامعة األزهر
عام 1982هـ .
* حصل عىل شهادة (الدكتوراة) من جامعة األزهر
عام 1986هـ .
* د َّرس يف املعهد العايل للدعوة (جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية باملدينة املنورة) .
* د َّرس يف جامعة امللك فيصل باألحساء من عام
1986م .
* يعمل اآلن يف جامعة امللك فيصل عىل رتبة
(أستاذ) من عام 1424هـ .
* رسالته يف الدكتوراة بعنوان (موطأ اإلمام مالك بن
أنس رواية اإلمام محمد بن الحسن الشيباين تحقيق
أحاديثه وتخريجها والحكم والتعليق عليها) .
* له عدة مقررات تدرس يف جامعة امللك فيصل
ملرحلة البكالوريوس ،وكذلك يف مرحلة الدراسات
العليا .
* له عدة بحوث منشورة يف مجالت علمية محكمة .

* حاصلة عىل شهادة (البكالوريوس) يف الرياضيات
من كلية العلوم 1427هـ.
* حاصلة عىل شهادة (املاجستري) يف التخصص نفسه
عام 1434هـ .
*دبلوم رشعي  /األكادميية العلمية 1438هـ .
* تحفظ (ولله الحمد) القرآن الكريم .
* حاصلة عىل سند اإلقراء بقراءة عاصم 1428هـ .
* حاصلة عىل سند اإلقراء بقراءة حمزة 1438هـ .

* االنتاج الفكري:
 )1أحكام اإلذن الطبي يف الرشيعة اإلسالمية ،
رسالة دكتوراه دولة.
 )2املسؤولية الطبية يف الرشيعة اإلسالمية ،
رسالة دكتوراه املرحلة الثالثة  ،دار الريان بريوت
1412هـ .
 )3تحقيق كتاب « النصيحة الكافية « للشيخ
أحمد زروق .مطبعة الحسيني باألحساء ،
1416هـ .
 )4خيار املجلس يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة
 .ح ِّك َم يف مجلة البحوث الفقهية 1425هـ .
)5آراء القايض عبد الوهاب األصولية من
خالل رشح الربهان للامزري ،نرش دار البحوث
للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب 1423هـ
 )6الرشوة يف الفقه اإلسالمي أركانها وطرق
إثباتها ،نرشت يف مجلة ال ِح ْك َمة  -لندن-
العدد 30محرم 1426هـ .

* األبحاث:
 )1اإلسعاد برشح اإلرشاد للكامل بن أيب رشيف
املقديس دراسة وتحقيق من كتاب الطالق إىل
نهاية التعزيز ( رسالة دكتوراه ).
 )2أحكام شعر اآلدمي يف الفقه اإلسالمي ( رسالة
ماجستري ).
 )3نقل الوقف واستبداله.
 )4أحكام اإلطعام يف الصيام بحث منشور يف
مجلة الدراسات العربية تصدر عن كلية العلوم
بجامعة املنيا بجمهورية مرص العربية.
 )5حكم القايض بخالف علم املكلف بحكم فعله
يف مجلة جامعة امللك فيصل .
 )6الحظ األوفر يف الحج األكرب.
* األعامل اإلدارية واللجان:
 ممثل كلية اآلداب يف املجلس العلمي ملدةعامني اعتبارا ً من تاريخ 1433/6/9هـ.
 رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعةامللك فيصل باألحساء من عام 1428هـ ،وحتى
1432هـ.
 أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالميةبجامعة امللك فيصل من عام 1425هـ إىل عام
1430هـ.
أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعةامللك فيصل من عام 1430هـ وحتى تاريخه.
 عضو وحدة التوعية الفكرية بجامعة امللكفيصل.

* له عدة كتب مطبوعة منها :
 )1االنتخاب عند املحدثني وأثره وأهميته 1416هـ .
 )2ملحات يف دقة املحدثني املنهجية للحفاظ عىل
السنة النبوية 1426هـ .
 )3مدى عناية العلامء بكتاب املوطأ 1435هـ .
 )4اليقني مبعرفة من ُرمي من املحدثني بقبول
التلقني 1428هـ .
)5ثقافة املحدثني يف التعامل مع النص النبوي والنص
التاريخي 1431هـ .
* له عدة مشاركات علمية ،وندوات ،ولقاءات عىل
القنوات الفضائية .
* يرشف عىل رسائل املاجستري والدكتوراة .
* يُحكِّم بحوثاً علمية ،وملفات ترقية .
* عضو عدة لجان علمية وثقافية .
والزال الشيخ األستاذ  /محمد بن عبد الله حيَّاين
أستاذا ً يف كلية اآلداب ـــ قسم الدراسات اإلسالمية
إىل اآلن

* حاصلة عىل (املركز األول يف الفرع األول) :
 يف مسابقة امللك سلامن بن عبد العزيز عىلمستوى اململكة عام 1429هـ
 ويف مسابقة جمعية تحفيظ القرآن الكريمباألحساء
 ويف مسابقة األمري محمد بن فهد آل جلوي ويف (دورة مهارة التحكيم) التابعة ملسابقة امللكسلامن بن عبد العزيز .
* حاصلة عىل عدة دورات يف (التجويد املكثف)
،و(منت الشاطبية) ،و(طرق إبداعية يف حفظ القرآن
الكريم) ،وغريها .
* ترشف وتساهم يف الدورات الصيفية املكثفة
لحفظ القرآن ومدارس تحفيظ القرآن والتجويد
والتالوة والسابقات والبحوث واملهارات املعرفية .
* ترشف عىل مركز (طرفة املوىس للدورات ومنح
اإلجازات يف القرآن الكريم) من عام 1428هـ وإىل
اآلن .
* تشارك يف التحكيم يف املسابقات القرآنية عىل
مستوى املنطقة الرشقية .
* تقدم سند اإلجازة بقراءة عاصم .
وتعمل األستاذة  /نورة بنت محمد بن سعد العواد
الفضيل :
• محارض يف قسم الرياضيات بجامعة امللك فيصل
باألحساء .
• ومرشفة تعليمية يف جمعية تحفيظ القرآن الكريم
باألحساء .
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قالوا عن المؤسسة

المفتي العام للمملكة العربية السعودية
الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن محمد آل الشيخ
لقــد أطلعنــا عــى مســابقة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي (رحمــه
اللــه) للقــرآن والســنة والخطابــة مبحافظــة األحســاء ,فألفيناهــا نافعــة,
وجه ـ ًدا مبــاركًا ,وأســأل اللــه أن يوفــق القامئــن عليهــا وأن يغفــر لســمو
األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي ,ويجعلهــا يف مي ـزان حســناتهم كــا
أدعــو إخــواين إىل تشــجيع مثــل هــذه الجهــود ودعمهــا.

فضيلة الشيخ الدكتور عبداهلل بن عبدالمحسن التركي
الحمدلله والصالة والسالم عىل رسول الله وبعد  ,فقد وفق
الله يف زيارة هذه املؤسسة يف مساء يوم األحد 1434/3/29هـ
واستمعت إىل رشح عن برامجها ومجاالت عملها  ,وتعرفت عىل
تاريخها من اإلخوة العاملني فيها  ,وإنها لجهود موفقة  ,تركز عىل
االهتامم بالكتاب والسنة  ,والعناية مبا ينبغي أن يكون عليه شبابنا
يف اململكة العربية السعودية  ,والتي قامت عىل الكتاب والسنة ,
وطبقتها وكانت عو ًنا للمسلمني يف ذلك  .نحمد الله ونشكره وأسأل
الله للقامئني عىل املؤسسة العون والتوفيق وأن يجعل األعامل خالصة
لوجهه الكريم  ,ووفقا ملا سنه رسوله األمني وصىل الله عىل نبينا محمد وسلم .

معالي الشيخ صالح بن عبداهلل بن حميد
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل
آله وأصحابه أجمعني وبعد  ،فقد يرس الله زيارة هذه املؤسسة
الناجحة مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي ملسابقة القرآن
الكريم والسنة النبوية وإعداد الخطباء والدعاة ورسين ما رأيته وما
شاهدته من أعامل هذه املؤسسة ومنتجاتها برئاسة سمو األمري
عبد العزيز بن محمد بن فهد بن جلوي وزمالئه يف مجلس األمناء
وما يقومون به من جهد وحسن تخطيط وعمل أسأل الله أن يجعل
ذلك يف ميزان حسناته وأن يجعلنا جميعاً من أهل القرآن والذين هم أهل
الله وخاصته وأن يستعملنا يف طاعته يف ظل هذه الدولة املباركة القامئة عىل
سميع مجيب وصىل الله وسلم وبارك
رشع الله ورافعة لواء الكتاب والسنة إنه
ٌ
عىل نبينا محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني .

قالوا عن المؤسسة

معالي الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعد آل خنين
الحمد لله وحده وبعد فقد زرت مؤسسة األمري محمد بن فهد بن
جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة وقد رشح يل القامئون
عليها مناشط هذه املؤسسة ومشاركاتها اإليجابية يف العناية
بالقرآن الكريم والسنة املرشفة والخطابة وكلها معامل العناية بها
من القربات فنسأل الله عز وجل اإلثابة والقبول ألعاملها ملن نويت
له وأال يحرم القامئني عليها من األجر إنه خري مسؤول وصىل الله
وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحابته أجمعني .

معالي األستاذ الدكتور سليمان بن عبداهلل أبا الخيل
الحمد لله رب العاملني وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه
أجمعني وبعد :
مؤسسة عريقة ذات أهداف نبيلة وغايات سامية حققت أشواط
بعيدة يف برامجها ومناشطها وأعاملها إنها (مؤسسة األمري محمد
بن فهد بن جلوي رحمه الله للقرآن والسنة والخطابة) أسأل الله
أن يوفق القامئني عليها لكل خري .

فضيلة الشيخ الدكتور فيصل جميل غزاوي
فقد يرس الله يل زيارة مقر مؤسسة االمري محمد بن فهد بن جلوي
آل سعود والتي تعنى بحفظ القرآن والسنة وتعليم الخطابة،
ورسين ما يقوم به االخوة القامئون عليها من برامج متنوعة وانشطة
متعددة تعمل عىل تعليم رشائح املجتمع املختلفة وتثقيفها  ،وإذ
أشكر لهم جهودهم املباركة وأرجو من الله أن ينفع بهم ويجزيهم
خ ًريا  ،وأوصيهم مبواصلة الجهود ومضاعفتها يف سبيل االرتقاء بهذه
املناشط النوعية الفاعلة  ,وصىل الله عىل نبينا محمد وآله وصحبه
أجمعني .
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قالوا عن المؤسسة

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل السند
الحمد لله وحده وبعد فقد تم يف هذا اليوم املبارك الثالثاء
 1437/2/26هـ الترشف بزيارة كرمية لسمو األمري عبدالعزيز بن
محمد بن فهد بن جلوي آل سعود سلمه الله واطلعنا سموه
الكريم عىل مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي رحمه الله
تعاىل ورأيت ما يرس النفس ويبهج الخاطر من األعامل العلمية
النافعة ,فأسأل الله تعاىل أن يجزي سموه والقامئني عىل املؤسسة كل
خري وأن يرحم األمري محمد بن فهد بن جلوي وأن يجعل ذلك عمالً
صالحاً يجري عليه يف أخرته ,وصىل الله عىل نبينا محمد

فضيلة الشيخ عبداهلل بن صالح آل الشيخ
ترشفــت يف هــذا اليــوم املبــارك بحضــور تدشــن وافتتــاح موقــع
مؤسســة صاحــب الســمو األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل
ســعود رحمــه اللــه للكتــاب والســنة والخطابة عــى رشف صاحب
الســمو امللــي األمــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود
أمــر املنطقــة الرشقيــة يضيف رافـ ًدا مفيـ ًدا لروافد العنايــة بكتاب
اللــه عــز وجــل وســنة نبيــه الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم وفــن
الخطابــة وتطويرهــا مبــا يخــدم الدعــوة إىل اللــه عــز وجــل  ,أســأل
اللــه تعــاىل أن يغفــر لصاحــب املؤسســة وأن يبــارك يف ذريتــه ويف هــذه
املؤسســة وأن ينفــع بهــا إنــه ســبحانه خــر مســؤول ,وصــى اللــه عــى نبينــا
محمــد وعــى آلــه وصحيــه أجمعــن .

معالي األستاذ محمد بن عبدالكريم العيسى
الحمدلله وحده والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه
وبعد  ,فقد سعدت يف هذه الليلة املباركة باالطالع عىل مؤسسة صاحب
السمو األمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة
ابتهاجا بهذا الجهد الخريي والهمة الرشعية
يف رشح «ضاف» أثلج الصدر ً
وص ًال لجهود وأثار صاحب املؤسسة رحمه الله تعاىل رحمة واسعة ونفع
بذريته وجعلهم ذخ ًرا ألعامل الرب والخري ب ًرا بوالدهم وصلة إلخوانهم
املسلمني من أبناء هذا البلد املبارك ومل يكن ما سمعته بغريب عىل سرية
هذه األرسة املباركة بارك الله يف جهودهم وسدد خطاهم وبالله التوفيق .

قالوا عن المؤسسة

األستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر
لقد رشفت يف هذا اليوم املبارك بزيارة مؤسسة األمري محمد بن
فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة وسعدت أميا
سعادة مبا اطلعت عليه من جهود متميزة ترثي العمل املجتمعي
وتعنى بخدمة كتاب الله وسنة رسوله أسأل الله سبحانه للقامئني
عىل هذه املؤسسة التوفيق والسداد وألعاملها النامء واالزدهار .

فضيلة الشيخ عبدالباقي بن محمد آل الشيخ مبارك
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة
والســام عــى ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــه وصحيــه أجمعــن
وبعــد فــإن ملؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل
ســعود أثــر بــارز يف دعــم مســرة العلــم والثقافــة خاصــة فيــا
يتعلــق بأصليهــا االصيلــن كتــاب اللــه وســنة نبيــه صــى اللــه
عليــه وســلم وحفظهــا والخطابــة والوعــظ مــا كان لــه تحفيــز
لبعــث الهمــم لــدى الشــباب املتطلــع لطلــب العلــم والدعــوة إىل
ديــن اللــه ونــر الفضائــل ومحاربــة الرذائــل فنســأل اللــه لهــا دوام
التوفيــق واالســتمرار وللقامئــن عليهــا وافــر الثــواب واألجــر فــإن مــن دل عــى
خــر فلــه مثــل أجــر فاعلــه ال حرمنــا اللــه وإياهــم األجــر والثــواب املتصــل
واللــه املوفــق.

األستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد الميمن
فقــد رشفنــا وســعدنا هــذه األمســية املباركــة ,بضيافــة صاحــب الكــرم والوفــاء ســمو األمــر الشــهم /عبدالعزيــز بــن محمــد
بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود أمــن مؤسســة األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود للقــرآن والســنة والخطابــة,
وســمعنا عرضً ــا وافـ ًرا وصــورة شــاملة عــن أعــال هــذه املؤسســة وجهودهــا ورؤيتهــا االسـراتيجية ,التــي تحــي الجهــد
املبــذول ,والرؤيــة املحــددة ,والعمــل املنضبــط ,ومــا مــن شــك أنهــا تتناغــم مــع مــا تقدمــه دولــة الكتــاب والســنة ,دولــة
العطــاء ,والنــاء مــن اســهامات وإننــي أغبــط القامئــن عــى هــذا العمــل ,وأرى فيــه مــا يــر الخاطــر ويبهــج النفــس
وأســأل اللــه للجميــع التوفيــق والســداد ,وأن يجعــل ثــواب هــذا العمــل الجليــل لــكل مــن أســهم فيــه ,وعــى رأســهم امللــك
الصالــح خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز  ,وســمو ويل عهــده األمــن صاحــب الســمو امللــي األمــر
محمــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز ,وأمــر املنطقــة الرشقيــة صاحــب الســمو امللــي األمــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز,
ومحافــظ محافظــة األحســاء األمــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي ,وملــن فيهــا وكل مــن عمــل يف هــذه املؤسســة ,واجتهــد يف انجاحهــا.
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شركاء النجاح

يسر مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود (قبس) للقرآن والسنة والخطابة
أن تتقدم بالشكر والعرفان لكل من :

جامعة الملك فيصل

اإلدارة العامة للتعليم
باألحساء

شعبة سجن األحساء

شركة الكليب القابضة

مجموعة البراك للتجارة
والصناعة

مكتب صالح النعيم
محاسبون قانونيون

مؤسسة سليمان
الراجحي الخيرية

مؤسسة البشير

مكتب المحامي زيد
الدعجاني

مستشفى الموسى
التخصصي

شركة السلطان

سعادة األستاذ عويضة
العبدالعال العجمي

األستاذ طالل سليمان
الغنيم

الشيخ سليمان عبدالرحمن
الحماد

األستاذ عادل الملحم
وأخوانه

األستاذة ليلى
عبدالرحمن الموسى

األستاذ محمد مرعي
اليامي

األستاذ عبدالوهاب
الموسى

صحيفة اليوم

صحيفة األحساء نيوز
اإللكترونية

صحيفة األحساء اليوم
اإللكترونية

صحيفة اإلخبارية
مباشر اإللكترونية

صحيفة موطن األخبار
اإللكترونية

صحيفة الجفر نيوز
اإللكترونية

امتنانًا وعرفانًا لهم بجهودهم المبذولة في دعم برامج وأنشطة المؤسسة ؛
سائلين المولى عز وجل أن يجعل ما قدموه في ميزان أعمالهم وأن يوفقهم دائمًا
وأبدًا لما فيه نفع البالد والعباد .

38
كلمة رئيس مجلس اإلدارة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي
الحمــد للــه الــذي رب العاملــن والصــاة والســام
عــى أرشف الخلــق أجمعــن نبينــا محمــد القائــل
(:خريكــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه) وبعــد.
أشــكر اللــه عــى مــا م ـ ّن بــه علينــا يف مؤسســة األمــر
محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود (قبــس) للقــرآن
والســنة والخطابــة مــن خــرات ونعــم تــرى وخدمــة
كتابــه وســنه رســوله -صــى اللــه عليــه وســلم -والعنايــة
بفنــون الخطابــة ,وأتقــدم بخالــص الشــكر لقادتنــا يف هذه
البــاد ،وعــى رأســهم خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك
ســلامن وســمو ويل عهــده األمــن عــى حرصهــم ودعمهــم
وخدمتهــم لكتــاب اللــه عــز وجــل وســنة رســوله -صــى
اللــه عليــه وســلم -كــا أو ّجــه بطاقــة شــكر وعرفــان
لصاحــب الســمو امللــي األمــر ســعود بــن نايــف عبــد
العزيــز آل ســعود أمــر املنطقــة الرشقيــة عــى رئاســته
ملجلــس أمنــاء املؤسســة ومتابعتــه ودعمــه ورعايتــه

فكرة التأسيس
يف عام  1423هـ انطلقت فكرة رائدة عىل مستوى اململكة العربية
السعودية بشكل عام وعىل مستوى األحساء بشكل خاص وهي
مسابقة للقرآن والسنة والخطابة تحمل اسم أمري األحساء الراحل
محمد بن فهد بن جلوي آل سعود رحمه الله تعاىل ،وبعد عدة
نجاحات حققتها املسابقة يف أعوامها العرشة صدرت بفضل
الله املوافقة الرسمية مبقتىض األمر السامي برقم (/42ق/م )
بتاريخ 1432/3/27هـ بإنشاء مؤسسة خريية تحمل اسمه وتكون
ذات شخصية اعتبارية مستقلة ،وتتوىل وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد من خالل األمانة العامة للمجلس األعىل
للجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم اإلرشاف عىل املؤسسة
حسب ما تقتضية أهداف املؤسسة وطبيعتها.

وترشيفــه لحفــل ختــام أنشــطة املؤسســة وتكريــم
الفائزيــن مبســابقة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة
العــارشة ،ولصاحــب الســمو امللــي األمــر أحمــد بــن فهــد
بــن ســلامن ب عبدالعزيــز آل ســعود نائــب أمــر املنطقــة
الرشقيــة ولصاحــب الســمو األمــر بــدر بــن محمــد بــن
جلــوي آل ســعود محافــظ األحســاء ،فلهــم جميع ـاً مــن
الشــكر أجزلــه .وال أنــى صاحــب الســمو األمــر عبــد
العزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي نائــب رئيــس
مجلــس األمنــاء واملــرف العــام عــى املؤسســة ،شــكر
اللــه بــره بوالــده يف هــذه املؤسســة ،ومــا نــراه اليــوم
مــن تطــور نوعــي مــا هــو إال شــاهد عــى صــدق نوايــاه
وإخوانــه ،جعــل اللــه ذلــك يف مي ـزان حســناتهم ،ســائالً
املــوىل الكريــم أن يحقــق ل ُهــم مــا يصبــون إليــه مــن رقــي
املؤسســة عا ًمــا بعــد عــام ،وأقـ ّدم شــكري لجميــع األخــوة
مــن أصحــاب الســمو واملعــايل والفضيلــة والســعادة يف

مجلــس األمنــاء ويف املجلــس اإلداري والعلمــي وأعضــاء
املجلــس التنفيــذي فهــم شــموع املؤسســة املضيئــة
وقناديلهــا ،ومــا يقــدم يف هــذا اإلصــدار هــو جــزء مــن
نتــاج عمــل جامعــي وجهــد دؤوب عــى مــر الشــهور.
وال أنــى الجهــات الداعمــة واملانحــة مــن رشكائنــا
رشكاء النجــاح أســال اللــه لهــم األجــر واملثوبــة .ونســعد
ونبتهــج بتلقــي مقرتحاتكــم لتطويــر املؤسســة مــن
خــال التواصــل عــن طريــق موقــع املؤسســة ووســائل
التواصــل االجتامعــي ،لتســهموا معنــا يف تحقيــق أهــداف
املؤسســة املختلفــة هــذا هــو العــدد الحــادي عــر
ألصــداء املؤسســة يشــمل كل جديــد واللــه املوفــق ،ســائالً
املــوىل الكريــم أن يحفــظ بالدنــا وقيادتنــا وشــعبنا ويوفــق
املســلمني لــكل مــا فيــه صالحهــم وســعادتهم ونجاتهــم يف
الدنيــا واآلخــرة إنــه جــواد كريــم .وصــى اللــه وســلم عــى
نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه.

