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الشيخ عائض القرني في 
زيارة لـ )قبس(

»قبس« توقع مذكرة تعاون 
مع جامعة اإلمام

ملتقى التعايش
ضرورة شرعية ومصلحة وطنية

إمام الحرم المكي في ضيافة 
المؤسسة

 ظاهرة االنحراف الفكري ... 
أسبابها وعالجها

دور الشباب في حمل رسالة 
اإلسالم

معالي مدير جامعة الملك 15
فيصل في قبس

 »ال يخفى على الجميع التحديات التي تواجه المملكة، والمستجدات 
في الساحة الدولية التي قد تؤثر على مصالحها، وما يتطلبه ذلك من 
حرص ويقظة، للتعريف بمواقف المملكة، وحرصها على تحقيق السالم 

واالستقرار في المجتمع الدولي، مع أهمية التعريف بنهج المملكة 
وسياستها، التي تقوم على الوسطية والتسامح واالعتدال، والحرص 

على التعايش بين الشعوب، ونبذ العنف واإلرهاب وحسن الجوار«.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله
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 تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف آل سعود

 أمير المنطقة الشرقية

-  منهج اإلسالم يف التعايش »القرآن والسنة أمنوذجاً«.

- التعايش مفهومه وأثره عىل املجتمعات.

- مشكالت فهم التعايش.

- دور اإلعالم يف التعايش بني الناس.

- الغلو وأثره عىل التعايش السلمي.

- وسائل عملية للتعايش بني املذاهب واألطياف.

- فقه التعايش.

-الحوار  وأثره يف السلم املجتمعي. 

-مؤرشات التطرف عند الشباب. 

أهداف الملتقى:-

محاور الملتقى:-

-إبراز املنهج اإلسالمي يف التعايش »اململكة العربية 

السعودية أمنوذجاً«.

- نرش ثقافة التسامح والحوار بني األطياف .

- إبراز أهمية الحوار والتعدد الثقايف .

- الحاجة للتعايش بني األطياف وأثره عىل مستقبل البالد .

- تنمية الوعي الفكري واملعريف لتقبل اآلخر .

- بث روح التعاون بني أفراد الوطن الواحد.
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ترحب مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود 
)قبس(

للقرآن والسنة واخلطابة 

بصاحب السمو امللكي أمير املنطقة الشرقية

 األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
وبصاحب السمو محافظ محافظة األحساء

األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود
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من نحن؟

»مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة »قبس« وهي مؤسسة خريية 

ذات شخصية اعتبارية مستقلّة تأسست مبقتىض األمر السامي برقم )42 /ق/م( بتاريخ 27 / 3/ 1432ه 

ومقرها األحساء.

أهداف المؤسسة:

1- ربط أبناء املجتمع مبصدري الهداية )الكتاب والسنة(، وتشجيعهم عىل الحفظ والتجويد والتدبر وتعلّم 

فنون الخطابة.

2- تعزيز الجهود الحكومية والخريية يف تأهيل جيل صالح ميتلك مقّومات الداعية الناجح.

3- تحصني النشء من الغلو واالنحراف العقدي والفكري والسلويك.

4- مّد جسور التواصل مع جميع املستفيدين يف القطاع الخريي والحكومي والخاص.

العنوان:

- محافظة األحساء - الهفوف - البندرية - مقابل مكتبة الرواد

- وسائل االتصال:

  تليفون: ٠13٥٦21٩٩1 - ٠13٥٦21٩٩2

  فاكس: ٠13٥٦21٩٩٠

b.j@binjalawy.com    

التصميم واإلخراج متابعة المشرف اإلعالميتنسيق المدير التنفيذيإشراف رئيس مجلس اإلدارة

أ.محمد بن محمود الشيخ خليلأ. صالح بن صالح الحمدالدكتور أحمد بن حمد البوعلي
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رؤيتنا:
النبوية  والسّنة  الكريم  القرآن  لخدمة  املؤسيس  العمل  أداء  يف  الريادة 

وفنون الخطابة.

رسالتنا:
والعناية  وعلومهام  النبوية  والسنة  الكريم  بالقرآن  النوعي  االهتامم 

العلمية  والتجارب  الفكر  خالصة  من  واإلفادة   ، وفنونها  بالخطابة 

لألساليب الرشعية يف االرتقاء بتعليم القرآن والسنة والخطابة مع إحياء 

رسالة املسجد ودوره يف حياة أفراد املجتمع.

وسائلنا:
مسابقات  وإقامة  علمية  ورحالت  ودورات  وندوات  محارضات  إقامة 

تشجيعية وملتقيات توعوية لكافة املجتمع وإنشاء دور ومراكز ومعاهد 

ومدارس وروضات وحلقات دامئة وموسمية لحفظ وتعليم القرآن الكريم 

والسنة النبوية املطهرة وعلومهام سواء يف املساجد أو يف املرافق العامة 

وأندية للخطابة صباحية ومسائية، والعناية بالبحوث العلمية واملشاركة 

يف املعارض وطباعة الكتب يف التخصص.

قيمنا:
اإلتقان، والنوعية، والتقنية، والتكاملية، واإلبداع، والتعاون.
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األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  لله  الحمد 

واملرسلني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني وبعد...

الحمد لله أوالً وآخراً عىل ما مّن الله به علينا يف هذه البالد من 

عظيم نعمه وكرمه بأن أوجد فيها قادة يهتدون بهدي القرآن 

مناحي  كل  يف  تعاىل  الله  برشع  ويقومون  بتعاليمه  ويعملون 

أبناء األمري محمد بن فهد  الذي وفق  الرافد  عملهم، وما هذا 

بن جلوي -رحمه الله تعاىل- عىل إقامته، وهي املؤسسة التي 

الكريم  القرآن  الله تعاىل- إال دعم لعلوم  تحمل اسمه -رحمه 

أبناء  عىل  بغريب  ليس  اليش  وهذا  والخطابة،  النبوية  والسنة 

سموه رحمه الله، فقد كان حريًصا عىل العلم ومهتاًم يف البحث، 

ويعلم كل من عارصه وعمل معه بأنه كان شديد االهتامم بكثري 

من العلوم واملعارف.

أشكر سمو األمري عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي عىل 

وهي  اإللكرتوين  وموقعها  املؤسسة  هذه  افتتاح  رشف  إعطايئ 

باب من أبواب الخري وندعو ملن يحمل اسم هذه املؤسسة بأن 

يكون ممن ينطبق عليهم حديث النبي -صىل الله عليه وسلم- 

»إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو 

علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له« وال أنىس أن أشكر أبناء 

األمري محمد بن فهد بن جلوي عىل جهودهم وآخر دعوانا أن 

الحمد لله رب العاملني.

لقد دأبت حكومتنا الرشيدة -وفقها الله تعاىل- عىل دعم الخري 

لذا شجعت  فيه؛  التنافس  عىل  وحثهم  عليه  الناشئة  وتربية 

ورعت املنافسات التي تحيي يف الشباب روح املثابرة والجد، 

ومبناسبة انطالقة مسابقة سمو األمري محمد بن فهد بن جلوي 

مسابقة  وهي  والخطابة،  والسنة  للقرآن  تعاىل-  الله  -رحمه 

أجدها  الحبيبة؛  مملكتنا  مدن  من  كثرياً  صداها  بلغ  مباركة 

فرصة يف أن أبارك لصاحب السمو األمري عبدالعزيز بن محمد 

هذه  تحّول  مبناسبة  تعاىل-  الله  -حفظه  جلوي  بن  فهد  بن 

املسابقة إىل مؤسسة رائدة تُعنى بكتاب الله تعاىل وسنة نبيه 

-صىل الله عليه وسلم- وإعداد جيل يخدم دينه ووطنه، فله 

املؤسسة  هذه  يف  العاملني  ولجميع  والتقدير  الشكر  جزيل 

دوام  لهم  متمنياً  الطيب  واإلنجاز  الجهد  هذا  عىل  املباركة 

يف  والرقي  والنجاح  التقدم  من  املزيد  وللمؤسسة  التوفيق 

ظل حكومة سيدي خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده 

األمني وسمو ويل ويل العهد -رعاهم الله- كام أشكر صاحب 

السمو املليك األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة 

الرشقية عىل دعمه ومساندته لهذه املؤسسة ولكل من بذل 

وقدم لهذا العمل املبارك.

كلمة صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف آل سعود )أمير المنطقة الشرقية(

كلمة صاحب السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود )محافظ األحساء(

كلمة رئيس مجلس األمناء سمو األمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي آل سعود

الحمد لله رب العاملني الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة 

آله  وعىل  الخري،  البرشية  معلم  محمد  نبينا  عىل  والسالم 

مّن  ما  العظيم عىل  العيل  الله  أحمد  وبعد،  وسلم،  وصحبه 

آل سعود  بن جلوي  فهد  بن  األمري محمد  علينا يف مؤسسة 

)قبس( للقرآن والسنة والخطابة، مؤسسة حملت اسم الوالد 

خالل  التصورات  فاقت  إنجازات  حققنا  فقد  لُه،  الله  غفر 

األعوام املنرصمة، وباتت املؤسسة إحدى املؤسسات املشهود 

ينتظرون  مستوياته  بجميع  املجتمع  أفراد  وأضحى  لها، 

املؤسسة،  أصداء  خالل  وأعاملها،  املؤسسة  أنشطة  بشغف 

وما ستشاهدونه هو جزء من منجزاتها وأهدافها املستقبلية 

وملتقى التعايش رضورة رشعية ومصلحة وطنية أحد األنشطة 

اقتداء  الكرام  بسواعدها  املؤسسة  عليها  تقوم  التي  الهامة 

بسنة خري األنام صىل الله عليه وسلم يف عيشه مع املسلمني 

وغريهم يف أطهر بقعة وأكمل زمن، وقد كان لوالة أمرنا رعاهم 

الله جهداً موفقاً يف الوئام بني الناس وجمع شتاتهم منذ عهد 

سيدي  عهد  حتى  ثراه  الله  طيب  عبدالعزيز  امللك  املؤسس 

عبدالعزيز حفظه  بن  امللك سلامن  الرشيفني  الحرمني  خادم 

الله.  وال يسعني يف هذا املقام إال أن أتقدم بالشكر والعرفان 

ملقام خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني وسمو 

ويل ويل العهد -حفظهم الله- وسددهم عىل دعمهم املستمر 

وتشجيعهم، ولصاحب السمو املليك أمري املنطقة الرشقية،عىل 

موصول  والشكر  للمؤسسة،  ومساندته  املستمرة  متابعته 

ألخي صاحب السمو األمري بدر بن محمد بن جلوي محافظ 

األحساء عىل جهوده الخرّية يف عون املؤسسة والوقوف معها، 

كام أشكر إخواين أصحاب السمو واملعايل والفضيلة والسعادة 

أعضاء مجلس األمناء، وأمتنى ألعضاء املجلس اإلداري ومجالس 

املؤسسة التوفيق والسداد، وأن يجزيهم الله خري الجزاء عىل 

ما قدموه خالل العام املنرصم.
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الهيكل التنظيمي
مجلس األمناء

رئيس مجلس األمناء

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس 

مجلس اإلدارة

اللجنة 

االستشارية

الدراسات

الجودة 

والتطوير

الرشكات 

املجتمعية

مقابلة 

املعلمني
الصيانة 

والنظافة

الصحف 

اإللكرتونية

الحفالت 

املوسمية

الزيارات 

امليدانية

املجالت

التقرير السنوي

املسابقة 

السنوية

اللجنة العلميةمدير مكتب رئيس املجلس

املدير 

التنفيذي

حلقات

 القرآن

نادي الخطابة

حلقات السنة

متابعة توصيات 

املجلس

مديرة اللجنة 

النسائية

منسقة

 القرآن

منسقة 

الخطابة

منسقة

 الربامج

منسقة السنة

منسقة 

العالقات

مدير الشؤون 

املالية واإلدارية

املحاسبة

التدريب

شؤون املوظفني

خدمات 

املوظفني

املستودعات
برامج التواصل 

االجتامعي

اإلجازات 

العلمية

املراسالت 

والربقيات

النرشات

التسويق

مدير 
العالقات

املناسبات

الدورات

امللتقيات

الرعايات

مدير
 اإلعالم

الفضائيات

اإلذاعة

الصحافة

موقع 
املؤسسة

مدير التنمية 
املستدامة

الوقف

التربعات 
املالية والعينية

املؤسسات 
املانحة

االستقطاع

مدير
الربامج

املقرأة 
اإللكرتونية

الشؤون 
التعليمية

تعليم الصغار

املعاهد

مهامه مهامهمهامه مهامهمهامه مهامهمهامه مهامه
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أعضاء مجلس األمناء في الدورة الثانية

فضيلة  الشيخ 
د. عبدالله بن صالح آل شيخ

صاحب السمو األمري عبدالعزيز بن سعد 
بن جلوي آل سعود

فضيلة الشيخ 
خالد بن محمد العبدالكريم

صاحب سمو األمري عبدالعزيز بن محمد بن جلوي آل سعود
رئيس مجلس األمناء

فضيلة  الشيخ  
سامي بن فهد الحادي

صاحب السمو األمري فيصل بن فهد بن 
جلوي آل سعود

سعادة االستاذ 
صالح بن حسن العفالق

صاحب السمو األمري فهد بن عبدالله بن 
جلوي آل سعود

فضيلة الدكتور
إبراهيم بن صالح التنم

سعادة الدكتور
عبدالله بن حسني القايض

صاحب السمو األمري سعد بن تريك بن 
جلوي آل سعود

سعادة الدكتور
يوسف بن عبداللطيف الجرب

فضيلة الدكتور الشيخ
سعود بن عبدالعزيز العقيل

سعادة األستاذ
عبدالعزيز بن عبدالله املوىس

معايل الدكتور الشيخ
 قيس بن محمد آل الشيخ مبارك 
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صالحيات مجلس أمناء المؤسسة

وهو السلطة العليا يف املؤسسة، وله الصالحيات اآلتية:

1- إقرار السياسات العليا للمؤسسة واإلرشاف عىل تنفيذها.

2- إصدار اللوائح املنظمة لسري العمل يف املؤسسة.

إدارة  مجلس  ورئيس  اإلداري  املجلس  أعضاء  اختيار   -3

املؤسسة.

4- اعتامد التقرير السنوي للمؤسسةوجميع أنشطتها خالل 

السنة املالية املنتهية.

٥- إقرار امليزانية العمومية والحساب الختامي .

٦- قبول اإلعانات والهبات والوصايا واألوقاف .

7- إقرار خطط تنمية موارد املؤسسة واستثامر أموالها.

8 - إقرار الهيكل اإلداري والوظيفي للمؤسسة.

الفروع وحل مجالسها أو إقصاء بعض أعضائها  ٩- إغالق 

باقرتاح من املجلس اإلداري.

1٠- النظر يف قبول اعتذار بعض أعضاء املجلس أو إعفائهم 

أو اختيار أعضاء جدد.

سعادة األستاذ الدكتور
عبدالله بن محمد الجغيامن

سعادة الدكتور
عيل بن عبدالله األملعي

سعادة األستاذ
عبدالله بن عبدالرحمن الزرعة

سعادة األستاذ
أسامة بن محمد النعيم

سعادة األستاذ
سعيد بن خليفة الشامي

سعادة األستاذ
سامل بن صبيح املري

سعادة األستاذ
عويضة العبدالعال العجمي

سعادة األستاذ
رائد بن حمد البوعيل

سعادة األستاذ
محمد بن سليامن الحر

سعادة األستاذ
أحمد بن يوسف امللحم

فضيلة الشيخ الدكتور 
أحمد بن حمد البوعيل

سعادة الدكتور
محمد بن سعيد القحطاين

سعادة األستاذ
أحمد  بن عبدالرحمن بوصال رحمه الله

سعادة األستاذ
منصور بن عبدالله املنصور

سعادة األستاذ
صالح  بن صالح الحمد

سعادة األستاذ الدكتور
عبدالله بن عبدالرحمن العبدالقادر
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المقاالت

مفهوم  ينسلخ  فلم 

املنظور  يف  التسامح 

اإللهي  الترشيعي 

الفطرة  مطالبات  عن 

اإلنسانية ، ومل يصطدم 

الحيوية  بالحقائق 

 ، اإلنسانية  للكينونة 

الوجود  خاطب  بل 

وساق  فيه،  الحياة  طبيعة  مع  يتناغم  مبنهج  كله 

البرشية كلها إىل حياة اإللف واإلخاء، وأنقذها من 

عناء التدابري الفكرية املنزلقة إىل نظام حياة الغابة، 

السيكولوجيات  خطر  من  ينبهها  بخطو  وحررها 

التصميم  تويل وضع  من  البرشية  وأعفى   ، املضللة 

األسايس لحياة اإلنسان بل لحياة الكائنات املشاركة 

واملنهج   ، والكوين عىل حد سوى  األريض  اإلرث  يف 

اإللهي يف ضبط الكون مل يتغري وال يصح أن يتغري أو 

أن ينزل إىل نظامنا نحن ويتخىل عن نظامه الصالح 

لبقاء الحياة الصالحة ، ومنهج اإلسالم منذ وجدت 

قصة اإلنسان عىل البسيطة وإىل يوم القيامة ثابت 

عىل مبدأ حامية اإلنسانية ويرفض االستبداد وتنحية 

التسامح ، وإن لوحظ تغري يف طبيعة استقرار الحياة 

من  فذلك   ، والتسامح  األمن  مفهوم  يف  تحول  أو 

مداخالت األيدي واألهواء البرشية يف النظم اإللهية 

، وتأيت رسالة رسول الله محمد صىل الله عليه وسلم 

ال  فإنه  سبحانه،  الله  مبنهج  املساس  عدم  لتؤكد 

اجتهاد مع النص .

يرمقه  ما  يجد  الحياة  الله يف دستور  فاملطالع آلي 

الحيايت  السري  خطو  ترسم  خرائط  من  طلبته  من 

عىل مبدأ التسامح ، فحني نادى القرآن البرشية يف 

هذا الجانب ، ناداها عىل اعتبار حقيقتها اإلنسانية 

مذكرا إياها بأصل خلقتها ، وجامعية خلقها ، فقال 

الله تعاىل :

نَّْفٍس  ن  مِّ َخلََقُكم  الَِّذي  َربَُّكُم  اتَُّقوا  النَّاُس  أَيَُّها  }يَا 

كَِثرياً  رَِجاالً  ِمْنُهاَم  َوبَثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخلََق  َواِحَدٍة 

ذَكٍَر  ن  مِّ َخلَْقَناكُم  إِنَّا  النَّاُس  أَيَُّها  وقال:}يَا  َونَِساًء{ 

َوأُنثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوباً َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا{. 

األغيار  مع  التعامل  كيفية  إىل  املسلمني  وجه  كام 

يَُقاتِلُوكُْم  لَْم  الَِّذيَن  َعِن  اللَُّه  يَْنَهاكُُم  }اَل   : فقال 

ترََبُّوُهْم  أَن  ِديَارِكُْم  ن  مِّ يُْخرُِجوكُم  َولَْم  يِن  الدِّ يِف 

الُْمْقِسِطنَي{ والقرآن  اللََّه يُِحبُّ  إِنَّ  إِلَيِْهْم  َوتُْقِسطُوا 

تأكيده حق  فمع   ، التسامحية  الدساتري  بهذه  ملئ 

االختالف بني البرش ـ فاالختالف آية بينة ـ ال يلغى 

االئتالف 

 ، واحدة  أرسة  جميًعا  الناس  أن  واعترب   ، التعاييش 

ورسالته   ، واحدة  وأم  واحد  أب  إىل  نسبهم  يرجع 

السمحة رسالة شاملة موجهة إىل جميع الناس مع 

العنرصية  ونبذ  اإلنسانية  الكرامة  صيانة  إلزامية 

يف  التامة  املساواة  عىل  وقام   ، الديني  والتعصب 

الصفات  عن  بعيدا  التسامح  مبدأ  عىل  البقاء  حق 

ما  أو   ، والوحشية  الذئبية  والتصاريف   ، السباعية 

وكذلك  الدماء،  مصايص  حياة  مالمح  من  شاكله 

السنة حثت عل ذلك والرسد التاريخي أكد مفهوم 

التسامح عىل نفس املنهج .

ولعل القارئ يف صفاح التاريخ اإلسالمي يعجبـ  مع 

اتساع مساحة الزمن بني عهد النبوة وأيامنا ـ حني 

يستقرئ التاريخ ومير عىل منهج النبي - صىل الله 

عليه وسلم - يف تعامله مع غري املسلم ، إنه جسد 

لقوله:  الدين{ ويذعن  إكراه يف  }ال  تعاىل  الله  قول 

جميعا  كلهم  األرض  يف  من  آلمن  ربك  شاء  }ولو 

فمزق  مؤمنني{  يكونوا  حتى  الناس  تكره  أفأنت 

بنور تلك الفضيلة املتسامحة الظلامت، وجال بروح 

اإلسالم غياهب الضالالت .

التسامح عند   ثّم إن نصوص نبوية تؤكد انسيابية 

مامرسة مفهوم املواطنة مع غري املسلمني املساملني 

يف واقع املجتمع األول ، وبإرشاف النبي - صىل الله 

السنة  يف  مضامينها  جاءت  والتي   ،- وسلم  عليه 

 - أنس  عن  ورد   ما  مثال  ما  أبرزها  ومن   ، النبوية 

أنه قال: »كان غالم يهودي يخدم  الله عنه  - ريض 

النبي - صىل الله عليه وسلم - فمرض، فأتاه النبي 

الله عليه وسلم - يعوده، فقعد عند رأسه  - صىل 

فقال له: أسلم ، فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال له: 

الله  - صىل  النبي  ، فخرج  فأسلم  القاسم.  أبا  أطع 

أنقذه  الذي  لله  الحمد  يقول:  وهو   - وسلم  عليه 

من النار« .

املسلمني  غري  مع  الوطن  يف  التعايش  انساب  وقد 

يف  اليهود  مع  النبي  تسامح  فقد   ، فائقة  بصورة 

ـ  عنها  الله  ـ ريض  عائشة  فعن   ، املالية  املعامالت 

أنها قالت: تويف رسول الله - صىل الله عليه وسلم - 

ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني صاعاً من شعري .

التواصل  عمق  مدى  عىل  يدل  الحديث  وهذا   

املجتمعي والتعايش مع غري املسلمني تحت مفهوم 

املواطنة وبعيدا عن املواالة .

وتعامل  يهودي،  لجنازة  متسامحا  النبي  قام  وقد 

فعن   ، تعاييش  ومفهوم  إنساين  أساس  عىل  معهم 

جابر بن عبد اللهـ  ريض الله عنهـ  قال: مرَّ بنا جنازة 

فقمنا   - وسلم  عليه  الله  - صىل  النبي  لها  فقام   ،

معه، فقلنا يا رسول الله: إنها جنازة يهودي ، قال: 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا .

وثيقة املدينة .. ترسيخ التعايش تحت إرشاف خلق 

التسامح يف اإلسالم  :

الدستورية  الوثائق  أعظم  املدينة هي  وثيقة  إن    

اإلسالمية يف الدولة اإلسالمية لحقوق املواطنة منذ 

بزوغ شمسها باملدينة املنورة )سنة 1 هجرية وسنة 

٦٦2 ميالدية(، ومام جاء يف وثيقة املدينة :

  »وإنه من تبعنا من يهود ، فإن له النرص واألسوة 

اليهود  وإن   ... عليهم  متنارصين  وال  مظلومني  غري 

يهود  وإن   ، محاربني  داموا  ما  املؤمنني  مع  ينفقون 

بني عوف أمة مع املؤمنني لليهود دينهم  وللمسلمني 

فإنه   ، وأثم  إال من ظلم  وأنفسهم  دينهم ومواليهم 

ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته ، وإن ليهود بني النجار 

الحارث  بني  ليهود  وإن   ، بني عوف  ليهود  ما  مثل 

ساعدة  بني  ليهود  وإن   ، عوف  بني  ليهود  ما  مثل 

مثل ما ليهود بن عوف ، وإن ليهود بني جشم مثل 

ما ليهود بني عوف ، وإن ليهود بني األوس مثل ما 

ليهود بني عوف ، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود 

بني عوف إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ إال نفسه 

 ، ، وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم  وأهل بيته 

وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ، وإن الرب 

دون اإلثم ، وإن موايل ثعلبة كأنفسهم ، وإن بطانة 

بإذن  إال  ، وإنه ال يخرج منهم أحد  يهود كأنفسهم 

محمد - صىل الله عليه وسلم -، وإنه ال ينحجز عىل 

نار جرح ، وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إال 

اليهود  عىل  وإن  هذا  أبر  عىل  الله  وإن   ، ظلم  من 

النرص  بينهم  وإن   ، نفقتهم  املسلمني  نفقتهم وعىل 

بينهم  وإن   ، الصحيفة  هذه  أهل  حارب  من  عىل 

النصح والنصيحة والرب دون اإلثم ، وإنه مل يأثم امرؤ 

بحليفه وإن النصـر للمظلوم وإن اليهود ينفقـون مع 

املؤمنيـن ما داموا محاربني .

حقوق  لعدة  انطالق  نقطة  الوثيقة  تلك  وكانت 

تسامحية  صورة  يف  املسلمني  لغري  اإلسالم  كفلها 

ترسخ مفهوم املواطنة باتساع شديد ليستوعب غري 

املسلمني عىل األساس اإلنساين عالية ال ترى يف أية 

ملة أو نحلة.

د. صالح بن صالح السميح
وكيل كلية اآلداب لخدمة املجتمع

التعايش ضرورة شرعية ومصلحة وطنية
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المقاالت واألنشطة

األمري  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  استضاف 

)قبس(  سعود  آل  جلوي  بن  فهد  بن  محمد 

عبدالعزيز  األمري  سمو  والخطابة  والسنة  للقرآن 

أعضاء  سعود  آل  جلوي  بن  فهد  بن  محمد  بن 

األمن(،  تحقيق  يف  الرشيعة  تطبيق  أثر   ( مؤمتر 

هـ.  1437/2/2٦ املوافق  الثالثاء  يوم   وذلك 

ابتدأ الربنامج بكلمة ترحيبية لسمو األمري عبدالعزيز 

فحمد   ، سعود  آل  جلوي  بن  فهد  بن  محمد  بن 

كتابه  بخدمة  علينا  مّن  بأن  عليه  وأثنى  تعاىل  الله 

لوالة  شكر  ثم  وسلم  عليه  الله  صىل  رسوله  وسنة 

بخادم  بدًء  ذلك  يف  املبذولة  جهودهم  األمر 

عهده  ويل  وويل  عهده  وويل  الرشيفني  الحرمني 

الرشقية،  املنطقة  أمري  امليك  السمو  وكذلك صاحب 

وصاحب السمو محافظ األحساء ، ثم رحب بضيوفه 

والسعادة. والفضيلة  املعايل  أصحاب  من   الكرام 

ثم تلتها كلمة لرئيس مجلس اإلدارة فضيلة الشيخ 

باستعراض  وقام  البوعيل  حمد  بن  أحمد  الدكتور 

نوعية  أعامل  من  املؤسسة  به  تقوم  ما  عن  نبذٍة 

وأبرز  والخطابة  والسنة  القرآن  خدمة  يف  ومميزة 

األهداف التي تسعى املؤسسة لتحقيقها .

 واستمع الجميع لكلمة من مدير الجامعة اثنى فيها 

عىل املؤسسة وعىل جهد سمو االمري وعىل فريق 

العمل وعىل ماتتميز به االحساء من مكانة علمية، 

بعدها ألقيت قصيدة من الشاعر الدكتور سعيد املاُل 

 استاذ اللغة بكلية الرشيعة القت استحسان الحضور 

االستاذ  استلمه  الجامعة،  تكريم  تم  وبعدها 

بالنيابه،  الجامعة  مدير   ، الفوزان  فوزان  الدكتور 

تقديرا  الخيل  أبا  الدكتور سليامن  االستاذ  ومعايل 

االستاذ  وتكرميا  املؤسسة  مع  السابقه  لجهوده 

عميد   ، املزيني  سالمه  بن  عبدالرحمن  الدكتور 

املعايل  أصحاب  سطّر  الختام  ويف  الرشيعة  كليه 

املؤسسة  سجل  يف  كلامتهم  والسعادة  والفضيلة 

الذهبي .

مؤسسة »قبس« تستضيف ضيوف مؤتمر جامعة اإلمام

الحاجة إىل  اليوم يف أشد  أن عاملنا  فيه  مام ال شك 

التسامح الفعال والتعايش اإليجايب بني جميع فئات 

البرش عىل اختالف أديانهم وأجناسهم ويف الحقيقة 

ال  املأمول  والتعايش  املنشود  التسامح  هذا  فإن 

يناقض تعاليم اإلسالم الحنيف كام يظن بعض من مل 

يفهم اإلسالم عىل حقيقته السمحة املعتدلة.

عليه  ويؤكّد  الحنيف  اإلسالم  إليه  يدعو  ماّم  بل هو 

التسامح والتعايش بني  يف نصوص متكاثرة ولذا فإن 

راسخة  قاعدة  اإلسالمي  املنظور  وفق  البرش  فئات 

وسمة فاضله أخالقية ورضورة برشية وسبيل لضبط 

االختالفات وإدارتها إدارة صحيحة هادفة، واإلسالمكام 

هو مقرر دين عامليٌّ يتجه برسالته وتعاليمه ومبادئه 

والتعاليم  الجليلة  الرسالة  تلك  كلها،   البرشية  إىل 

عن  وتنهى  والسامحة  بالعدل  تأمر  التي  السمحة 

الظلم والعنف وتريس دعائم السالم يف األرض، وتدعو 

من  جو  يف  جميعا  البرش  بني  اإليجايب  التعايش  إىل 

اإلخاء اإلنساين والتسامح بني كل الناس برصف النظر 

عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم، وأوطانهم. 

جاء  واحدة(كام  )نفس  من  ينحدرون  فالجميع 

الِذي  ربُكم  اتقوا  الناس  أيها  }يا  الكريم:  القرآن  يف 

الجفاء  إن  باملقابل  َواحدٍة{  نفٍس  ِمن  خلَقكم 

عىل  يقِض  الذي  هو  واالجتامعي  النفيس  والتباعد 

الوحدة، وينبذ التعايش، والعاقل املنِصف من اغتفر 

الناَس  يبَخس  فال  صواِبه،  كثريِ  يف  أخيه  خطأ  قليل 

يحب  مبا  الناس  يعامل  بل  أشياَءهم؛  وال  حقوقَهم، 

أن يعاِملوه به، فال يِقف عند األلفاظ والكلامت؛ بل 

يقبل ما يقوله صاحبه يف تفسري مراِده -:

الحسن  والتعامل  الحسن  القول  أن  نقول  ختامها 

؛ بل هو حق لكل  أو مذهب  يتوقَُّف عىل دين  ال 

الناس، َوقولوا لِلناس حسناوالوسيلُة يف ذلك:  الرِّفق 

واإلنصاف والحبُّ واالبتسامة  وُحسن الظن وِطيب 

القلب، وسالمُة الصدر، واالحرتاُم والتقديُر.

هذا وصىل الله عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه 

وسلم.

التعايش في القرآن والسنة
أ. سناء بنت عبداللطيف الحامم

عضو املجلس البلدي مبحافظة االحساء
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وقع صاحب السمو سمو األمري عبدالعزيز بن محمد 

مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  سعود  آل  جلوي  بن 

للقرآن  سعود  آل  جلوي  بن  فهد  بن  محمد  األمري 

والسنة والخطابة “قبس” مذكرة تفاهم مع سعادة  

اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  مدير 

الفوزان  عبدالرحمن  بن  فوزان  الدكتور  بالنيابة 

بحضور وكالء الجامعة وعدد من مسؤوليها وبحضور 

رئيس مجلس إدارة املؤسسة وأعضاء مجلس األمناء 

واملجلس اإلداري .

وقد شكر سمو األمري عبدالعزيز بن محمد بن جلوي 

حسن  عىل  ومسؤوليها  الجامعة  مدير  سعود  آل 

االستقبال وعرب عن بالغ سعادته بتعاون املؤسسة  مع 

بالدور  مشيداً  اإلمام  جامعة  مثل  كبري  علمي  رصح 

يف  معاهدها  خالل  من  الجامعة  تبذله  الذي  الكبري 

الداخل والخارج ودورها يف خدمة الرشيعة والدين ، 

مشرياً إىل أن  مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي 

آل سعود للقرآن والسنة والخطابة لها أهداف مشرتكة 

مع الجامعة يف خدمة الدين واملجتمع، شاكرًا الله عز 

البالد  واألمان عىل هذه  األمن  نعمة  دوام  وجل عىل 

املباركة.

بن  فوزان  الدكتور  سعادة  رحب  جهته  ومن 

بسمو  بالنيابة  الجامعة  مدير  الفوزان  عبدالرحمن 

سعود  آل  جلوي  بن  محمد  بن  عبدالعزيز  األمري 

لهم  وقدم   ، الجامعة  رحاب  يف  له  املرافق  والوفد 

العلوم  نرش  ودورها يف  الجامعة  عن  نبذة مخترصة 

الرشعية  كلياتها  خالل  من  والعربية  اإلسالمية 

العلمية  ومعاهدها  والعلمية  واالجتامعية  والعربية 

الرشيعة  خدمة  أن  وأضاف  والخارج،  الداخل  يف 

عليه وسلم من  الله  رسوله صىل  الله وسنة  وكتاب 

يف  املؤسسة  مع  بالتعاون  مرحباً  الجامعة  أولويات 

الجامعة رائدة يف  أن  الدين واملجتمع مؤكداً  خدمة 

والهندسة  كالطب  الحديثة  التخصصات  من  العديد 

خدمة  يف  األساسية  تخصصاتها  عىل  تؤثر  مل  والتي 

الدين والرشيعة اإلسالمية .

املعريف  للتبادل  الجامعة  وكيل  بني  جانبه  من 

العلم  سعيد  بن  محمد  الدكتور  الدويل  والتواصل 

أن الجامعة واملؤسسة تتقاطعان يف أهم محورين 

إىل  مشرياً  رسوله  وسنة  الله  كتاب  خدمة  وهام 

يف  تعاون  هناك  يكون  أن  عىل  تنص  االتفاقية  أن 

مجال التدريب وإعداد الربامج التدريبية والتأهيلية 

وتنفيذها، وتعزيز سبل التعاون يف املشاريع واملواد 

وتبادل  الطرفني  نشاط  تتعلق مبجال  التي  البحثية 

خربات الباحثني يف ذلك ، وتنظيم امللتقيات العلمية 

والبحثية والفعاليات املرشكة ، واإلفادة من الخربات 

العلمية واألكادميية املتوفرة لدى الطرفني ، والتعاون 

يف إقامة الورش التدريبية يف مجاالت علوم القرآن 

التعاون يف  باإلضافة إىل  الكريم والسنة والخطابة، 

تبادل املواد اإلعالمية املتعلقة باإلعجاز العلمي يف 

القرآن والسنة والتعاون يف نرشها عرب وسائل اإلعالم 

املختلفة .

حمد  بن  أحمد  الدكتور  أشاد  آخر  جانب  ومن 

كلمته  يف  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  البوعيل 

الرشعية  مكانتها  ملا  عريقة  جامعة  مع  باالتفاقية 

والعلمية واالجتامعية وقال البوعيل مذكرة التفاهم 

كام شكر سمو  املؤسسة  لجهود  نوعية  قفزة  هي 

سعود  آل  جلوي  بن  محمد  بن  عبدالعزيز  األمري 

عىل  اثنى  كام   ، بوالده  وبره  املبذول  جهده  عىل 

سعادة مدير الجامعة بالنيابة توقيع املذكرة وعىل 

جهده املبذول وحرصه عىل املؤسسة وفريق عمله، 

وكيل  العلم  سعيد  بن  محمد  الدكتور  شكر  كام 

الجامعة وشكر منسويب املؤسسة الذين بذلوا جهًدا 

يف تحقيق هذا الهدف.

مؤسسة »قبس« توقع مذكرة تعاون مع جامعة اإلمام
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بحضور صاحب املعايل وزير الشؤون االسالمية 

فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ ومدير 

الفوزان فوزان  الدكتور  املكلف  االمام   جامعة 

مجلس  رئيس  وقع  العلم  اهل  من  وجمع 

بن فهد بن جلوي  األمري محمد  إدارة مؤسسة 

)قبس(  والخطابة  والسنة  للقرآن  سعود  آل 

البوعيل حمد  بن  أحمد  الدكتور   فضيلة 

الجمعية  ادارة  مجلس  رئيس  مع  رشاكة  عقد 

العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه تبيان 

 فضيلة االستاذ الدكتور العباس بن حسني الحازمي

مبقر كلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن 

سعود االسالمية بالرياض .

عىل  الحازمي  الدكتور  البوعيل  شكر  وقد 

بني  املميز  والتعاون  االستقبال  حسن 

بتوقيع  سعادته  بالغ  عن  معربا  الجهتني 

وتبيان، املؤسسة  بني  الرشاكة   عقد 

املجتمع  لخدمة  تسعى  املؤسسة  أن  إىل  مشرياً 

الله عليه وسلم  الله وسنة رسوله صىل  لكتاب 

وتطوير الراغبني يف تعلم االلقاء والخطابة .

عىل  اشتملت  االتفاقية  ان  البوعيل  وقال 

املؤمترات  يف  املشرتك  التعاون  تعزيز 

الخربات  تبادل  ويف  والندوات  وامللتقيات 

والتدريب املواردالبرشية  تنمية  يف   سواء 

او يف تصميم املناهج العلمية.

بحضور وزير الشؤون اإلسالمية قبس وتبيان توقعان شراكة مجتمعية

وقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة األمري محمد 

والسنة  للقرآن  سعود  آل  جلوي  بن  فهد  بن 

والخطابة )قبس( فضيلة الدكتور أحمد بن حمد 

عىل  شبكة  املرشف  مع  رشاكة  عقد  البوعيل 

الدكتور  االستاذ  النبوية وعلومها فضيلة  السنة 

فالح بن محمد الصغري وعضو مجلس الشورى 

النبوية  السنة  شبكة  الثالثاء  مبقر  يوم  وذلك 

وعلومها بالرياض .

للقرآن  إدارة  )قبس(  وقد شكر رئيس مجلس 

حمد  بن  أحمد  والخطابة  الدكتور  والسنة 

البوعيل فضيلة الدكتور فالح بن محمد الصغري 

سعادته  بالغ  عن  وعرب  االستقبال  حسن  عىل 

وشبكة  املؤسسة  بني  الرشاكة  عقد  بتوقيع 

إىل أن  املؤسسة  تسعى لخدمة  السنة، مشرياً 

وسنة  الله  بكتاب  ومعتنية  واملجتمع  الدين 

والراغبني  الخطباء  السالم وتطوير  عليه  رسوله 

يف تعلم االلقاء والخطابة.

كام شكر مجلس أمناء املؤسسة ومجلس إدارتها 

عىل  وحرصهم  تعاونهم  عىل  العلمي  رجليها 

بذل املزيد من الرشكات العلمية . 

بن  فالح  الدكتور  فضيلة  رحب  جهته  ومن 

محمد الصغري بفضيلة الدكتور أحمد بن حمد 

البوعيل والوفد املرافق له .

وقال البوعيل ان االتفاقية  اشتملت عىل: تبادل 

يف  املشاركة  الطرفني،  بني  والخربات  التجارب 

طباعة  والخارجية،  املحلية  الندوات  املؤمترات 

الكتب، إعداد البحوث والدراسات، التعاون يف 

إقامة الدورات التدريبية وامللتقيات والندوات 

عمل  ورش  وتنفيذ  دعم  يف  التعاون  العلمية، 

املتميزة يف مجال تعليم  التجارب  دورية حول 

الحديث النبوي وعلومه، دعم وتنفيذ املشاريع 

املختصة بالحديث النبوي وعلومه، التعاون يف 

يدخل  مام  الطرفني  تهم  التي  الربامج  جميع 

تحت اهتامماتهام ويتامشا مع أهدافهام .

)قبس( توقع شراكة مع شبكة السنة النبوية وعلومها

جلوي  بن  فهد  بن  محمد  األمري  مؤسسة  استقبلت 

األحد  يوم  والخطابة   والسنة  للقرآن  سعود  آل 

الدكتور  الشيخ  فضيلة  143٦هـ   /1  /23 املوافق 

حيث  املؤسسة  مقر  يف  عبدالله  القرين  بن  عائض 

بن  أحمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  استقباله  يف  كان 

حمد البوعيل رئيس مجلس اإلدارة باملؤسسة وأعضاء 

املجلس اإلداري واإلرشايف .

عائض  الشيخ  بفضيلة  البوعيل  الدكتور  رحب  وقد 

القرين وشكره عىل زيارته للمؤسسة ودوره يف توعية 

الدين  لخدمة  الصحيح  التوجيه  وتوجيههم  الشباب 

والوطن.  وقد أطلع فضيلته عىل أبرز أنشطة املؤسسة 

ودورها يف املجتمع من خالل العرض املريئ الذي قدم 

عائض  الشيخ  فضيلة  ألقى  ذلك  بعد  املؤسسة،  عن 

وأثنى  املؤسسة  عىل  القامئني  فيها  شكر  كلمة  القرين 

عىل دورها يف خدمة القرآن والسنة.

الشيخ عائض القرني في زيارة قبس
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األمري  سمو  املؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  بحضور 

وسمو  سعود  آل  جلوي  بن  محمد  بن  عبدالعزيز 

عضو  سعود  آل  جلوي  بن  فهد  بن  فيصل  األمري 

جامعة  مدير  معايل  زار   ، للمؤسسة  األمناء  مجلس 

جامل  بن  عبدالعزيز  الدكتور  األستاذ  فيصل  امللك 

بن  فهد  بن  األمري محمد  ، مؤسسة  الساعايت  الدين 

جلوي للقرآن والسنة والخطابة )قبس(، حيث كان يف 

استقباله رئيس مجلس اإلدارة الشيخ الدكتور أحمد 

بن حمد البوعيل.، وأعضاء ومنسويب املؤسسة .

مجلس  رئيس  لسمو  ترحيبية  بكلمة  اللقاء  وبدأ   

وصحبه  الجامعه  مدير  مبعايل  فيها  رحب  األمناء 

الكرام وشكر فيها معاليه عىل تلبية الدعوة ، ومن ثم 

قّدم الدكتور احمد بن حمد البوعيل رئيس مجلس 

اإلدارة عرًضا تعريفيًا عن أنشطة املؤسسة وأهدافها 

،وسبل  إنجازاتها  أبرز  وكذا  املستقبلية  ومشاريعها 

التعاون بني الجامعه واملؤسسة ، وبدوره ألقى معايل 

األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن جامل الدين الساعايت 

وسمو  األمناء  مجلس  رئيس  سمو  فيها  شكر  كلمة 

املؤسسة  وإدارة  ال سعود،  جلوي  بن  فيصل  االمري 

ومثن الدور الذي تقوم به مؤسسة قبس ، ثم دون 

فيها:  جاء  اعجابه  مبديا  الزيارات  سجل  يف  كلمة 

يف  الخرّي  الرصح  هذا  بزيارة  وزماليئ  رشفت  لقد   “

بلد الخري واالطالع عىل ما تقومه به مؤسسة األمري 

محمد بن فهد بن جلوي آل سعود من أعامل خريه 

لخدمة الدين يف القرآن والسنة والخطابة ، ورسنا ما 

رأيناه من جهود كبرية تقوم بها هذه املؤسسة بقيادة 

صاحب السمو األمري عبدالعزيز بن محمد بن فهد 

بن جلوي آل سعود ، ما يجعلنا أن نفخر مبا تقوم به 

الدين ومنها  الرائدة لخدمة  املؤسسات  العديد من 

هذه املؤسسة الرائدة ، وفق الله الجميع ، ويسعد 

الجامعة أن متد يدها للتعاون مع هذه املؤسسة .

الجامعه  مدير  ملعايل  تذكاريه  هدية  قدمت  فيام   

لجهوده وقد حرض  وتكرميه بدرع املؤسسة تقديراً 

خليل  الدكتور  سعادة  فيصل  امللك  جامعة  من 

الدكتور  وسعادة  الطالب  شؤون  عميد  الحويجي 

عبد  الدكتور  وسعادة  خدمة  عميد  الداليل  مهند 

الله الدغيم عميد الدراسات العليا وسعادة الدكتور 

وسعادة  والتسجيل  القبول  عميد  الفريدان  محمد 

بجامعة  التدريس  هيئة  عضو  املري  حمد  الدكتور 

قبس  مؤسسة  ادارة  مجلس  وعضو  فيصل  امللك 

كان  وقد  املؤسسه  ادارة  مجلس  أعضاء  حرض  كام 

اللقاء يف توديعه رئيس وأعضاء مجلس ادارة قبس 

،والتقطت الصوره التذكارية للزياره

معالي مدير جامعة الملك فيصل في قبس
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قبس تنهي دورة اإللقاء المميز
جلوي  بن  فهد  بن  محمد  األمري  مؤسسة  أنهت 

والخطابة  والسنة  للقرآن  “قبس”  سعود  آل 

)اإللقاء  بعنوان  مبتكرة  نوعية  تدريبية  دورة 

األستاذ/  القدير  املدرب  وقدمها  أعدها  املميز( 

أفضل  قامئة  ضمن  ويعترب  الجهيامن،  عادل 

 1٠ أفضل  من  العامل،  مستوى  عىل  مدرب   1٠٠

ومدرب  األوسط،  والرشق  أوروبا  يف  مدربني 

للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز  من  معتمد 

واستمرت  املهتمني،  من  سبعون  وشارك  الوطني، 

من  ترحيبية  بكلمة  الدورة  افتتحت  أيام   3

الدكتور  اللجان  ومنسق  املؤسسة  مستشار 

باملدرب  فيها  رحب  الجوابرة،  باسم  بن  فيصل 

املؤسسة. عن  مصور  تقرير  عرض  وتم   والحضور 

احتوت الدورة عىل العديد من التامرين التدريبية 

بال  املتدربني  جميع  فيها  شارك  التي  التطبيقية 

استثناء.

التالية:  العنارص  الدورة  موضوعات  وشملت 

أهمية الخطبة ، مثلث التكوين )املادة املعرفية، 

األداء الخطايب، الصياغة اللفظية(، مسرية اإلعداد، 

املحاذير التي يجب أن ترعى يف اختيار املوضوع، 

الخطبة،  إلقاء  عند  تجنبها  يجب  التي  املحاذير 

)ابتغ  األمثل  الحل  واالرتجال،  الكتابة  بني  الفرق 

بني ذلك سبياًل(.

صالح  األستاذ  باملؤسسة  التنفيذي  املدير  ورصح 

استكامل  الدورة هي  بأن هذه  الحمد  بن صالح 

وفريدة  نوعية  برامج  من  املؤسسة  به  تقوم  ملا 

يف خدمة القرآن والسنة والخطابة كام قام بشكر 

الثالثة  الدورة  أيام  خالل  قدمه  ما  عىل  املدرب 

سائاًل الله له التوفيق والنجاح يف الدارين.

عن  الجهيامن  عادل  االستاذ  املدرب  وأعرب 

شكره للمؤسسة عىل ما تقوم به من مساهمة يف 

خدمة املجتمع بتقديم الربامج الهادفة النوعية 

تفاعل  وعىل  املجتمع،  احتياج  تالمس  التي 

بعد  كانت  التي  الفاعلة  ومشاركتهم  الحضور 

الختامي  اليوم  ويف  الدورة.  نجاح  يف  سببًا  الله 

الدكتور  اللجان  ومنسق  املؤسسة  مستشار  قام 

عىل  الحضور  بشكر  الجوابرة  باسم  بن  فيصل 

تفاعلهم الرائع أثناء الدورة وتسليمهم شهادات 

الدورة كام قام بشكر املدرب وتسليمه  حضور 

درع شكر وتقدير مقدم من مؤسسة قبس، كام 

تم تقديم درع شكر وعرفان ملركز افالذ لتنمية 

الكرمية  استضافتهم  عىل  املؤسسة  من  الطفل 

للدورة يف مقرهم.

قبس في زيارة لمركز بيت القرآن الكريم بالرياض
قام املدير التنفيذي ملؤسسة األمري 

القران  لتحفيظ  جلوي  بن  محمد 

الكريم  القرآن  بيت  ملركز  بزيارة 

بالرياض وذلك يوم اإلثنني املوافق 

الشيخ  قدم  حيث  143٦/2/1٦هـ 

البوعيل  حمد  بن  أحمد  الدكتور 

دورة للتعريف بربنامج »مضمون« 

الكريم،  القرآن  لتحفيظ  العاملي 

والذي يضمن للطالب حفظ كتاب 

فرتة  وخالل  امتياز  بتقدير  الله 

قياسية  مدتها سنتان فقط.

 ويُعترب الربنامج من أقوى الربامج 
القرآن  بحفظ  تهتم  التي  العاملية 

الكريم وإتقانه وتجويده وتفسريه، 

حصل  وقد  والصغار،  للكبار 

الربنامج عىل براءة اخرتاع عاملية.

وأوضح الدكتور أحمد البوعيل أن 

الطالب الذى يجتاز الربنامج ميكنه 

الحصول عىل شهادة ضامن عاملية 

تالوة  يف  العامل  حول  معتمدة 

القرآن.

يضمن  الذي  الربنامج  وميتاز 

عرب  متميزًا  للمتقدم  حفظًا 

مسارات سبعة )التالوة، والتفسري، 

والكتابة،  واملراجعة،  والتسميع، 

التحريري( واالختبار  والعرض، 

ونتائجه  معه  التعامل  بسهولة 

املتميزة. 
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وكبار  العلامء  استقبال  يف  خطتها  ضمن 

بن  محمد  األمري  مؤسسة  استقبلت  الشخصيات، 

)قبس(  والخطابة  والسنة  للقرآن  جلوي  بن  فهد 

فيصل  الدكتور  الشيخ  امليك فضيلة  الحرم  إمام 

املوافق  الجمعة  يوم  وذلك  غزاوي ،  جميل  بن 

رئيس  استقباله  يف  كان  حيث  143٦/11/1٥ه 

حمد  بن  أحمد  الدكتور  الشيخ  اإلدارة  مجلس 

البوعيل، وأعضاء ومنسوبو املؤسسة .

شكر  ”البوعيل”  لـ  ترحيبية  بكلمة  اللقاء  وبدأ 

فيها الدكتور فيصل بن جميل غزاوي عىل تلبيته 

الدكتور  قّدم  ثم  للمؤسسة،  وترشيفه  للدعوة  

أحمد بن حمد البوعيل عرًضا تعريفيًا عن أنشطة 

وكذا  املستقبلية  ومشاريعها  وأهدافها  املؤسسة 

أبرز إنجازاتها.

الشيخ  فضيلة  امليك  الحرم  إمام  ألقى  جهته  من 

موجزة  كلمة  غزاوي  جميل  بن  فيصل  الدكتور 

تقدمها  التي  الكبرية  باملجهودات  فيها  أشاد 

نبيه والخطابة  الله وسنة  املؤسسة لخدمة كتاب 

وأبدى إعجابه  مبا يقوم به اإلخوة القامئون عليها 

عىل  تعمل  متعددة  وأنشطة  متنوعة  برامج  من 

بالقرآن  لالهتامم  املجتمع  رشائح  جميع  تشجيع 

والسنة الرشيفة وحث العاملني يف املؤسسة عىل 

مواصلة الجهود ومضاعفتها يف سبيل اإلرتقاء بهذه 

املناشط النوعية الفاعلة.

إمام الحرم المكي في ضيافة المؤسسة

استقبل الدكتور أحمد بن حمد البوعيل رئيس 

مجلس اإلدارة مبؤسسة األمري محمد بن فهد بن 

جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة )قبس( 

الرتبوية  والبحوث  الدراسات  من مركز  وفداً 

الخريية يتقدمهم  الحبيب  والدعوية ومؤسسة 

فضيلة الشيخ وليد النوح وذلك يف إطار تعاون 

املؤسسة مع الجهات الخريية ومراكز البحوث ، 

حيث تضمن اللقاء كلمة ترحيبية لـ )البوعيل( 

الرتبوية  والبحوث  الدراسات  مركز  فيها  شكر 

الخريية  عىل  الحبيب  ومؤسسة  والدعوية 

قّدم  ثم  الدعوة،  وتلبيتهم  املؤسسة  زيارتهم 

عضو مجلس اإلدارة واملرشف اإلعالمي مبؤسسة 

عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  األستاذ  )قبس( 

املؤسسة  أنشطة  عن  تعريفيًا  عرًضا  الدقيل 

وأبرز  املستقبلية  ومشاريعها  وأهدافها 

الكريم  القرآن  خدمة  يف  ودورها  إنجازاتها، 

مسؤوليتها  إطار  يف  والخطابة  النبوية  والسنة 

االجتامعية .

املؤسسة  أعامل  حول  الحوار  باب  فتح  ذلك  تال 

بني  التعاون  وسبل  املستقبلية،  وخطتها  املقبلة 

خالل  من  واملجتمع  املؤسسة  خدمة  يف  الطرفني  

والبحوث  الدراسات  مركز  بني  مجتمعية  رشاكة 

الخريية  الحبيب  ومؤسسة  والدعوية  الرتبوية 

ومؤسسة قبس للقرآن والسنة  والخطابة .

الهدايا  البوعيل   الدكتور  قدم  اللقاء  نهاية  ويف 

أن  إىل  اإلشارة  ويجدر   . للضيوف  التذكارية 

مؤسسة الحبيب الخريية كانت من أبرز الجهات 

تقيمها  والتي  العلمية  باز  ابن  لدورة  املانحة 

املؤسسة سنوياً .

مركز الدراسات والبحوث التربوية »تمتين« ومؤسسة الحبيب في ضيافة قبس

األنشطة
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جلوي  بن  فهد  بن  محمد  األمري  مؤسسة  أنهت 

دورة  والخطابة  والسنة  للقرآن  “قبس”  آل سعود 

اإلعداد  مهارات   ( بعنوان  مبتكرة  نوعية  تدريبية 

املستشار  وقدمها  أعدها   ) للخطباء  والتحضري 

واملدرب الدويل األستاذ/ أرشف بن صالح املهداوي، 

شارك فيها 4٥ مشاركا ومشاركة، واستمرت 3 ايام 

بدءا من االثنني املوافق 1437/1/٦ هـ؛ مبقر غرفة 

األحساء التجارية .

بكلمة ترحيبية من عضو مجلس  الدورة  افتتحت 

االستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن  املؤسسة  إدارة 

عرض  وتم  والحضور  باملدرب  فيها  رحب  الدقيل 

تقرير مصور عن املؤسسة.

احتوت الدورة عىل العديد من التامرين التدريبية 

بال  املتدربني  جميع  فيها  شارك  التي  التطبيقية 

استثناء .
التالية:  العنارص  الدورة  موضوعات  وشملت 

اإلعداد  مراحل   ، املتميز  الخطيب  شخصية  بناء 

مواجهة  عوائق  من  التخلص  لإللقاء،  والتحضري 

أساليب  تنويع  املحتوى،  وترتيب  إعداد  الجمهور، 

املفاجآت  والتعامل مع  االرتجال،  العرض، مهارات 

أثناء اإللقاء .

صالح  األستاذ  باملؤسسة  التنفيذي  املدير  ورصح 

استكامل  هي  الدورة  هذه  بأن  الحمد  صالح  بن 

وفريدة  نوعية  برامج  من  املؤسسة  به  تقوم  ملا 

القرآن والسنة والخطابة كام قام بشكر  يف خدمة 

املدرب عىل ما قدمه خالل أيام الدورة الثالثة سائاًل 

الله له التوفيق والنجاح يف الدارين .

عن  املهداوي  أرشف  املستشار  املدرب  وأعرب 

جهودهم  عىل  وداعميها  قبس  ملؤسسة  شكره 

املتميزة يف تنمية املجتمع مبا نفعه متعد، وعرب 

املتميز  وبالتفاعل  التنظيم،  بجودة  رسوره  عن 

تعطشهم  مدى  من  ظهر  وما  املشاركني،  من 

للربنامج واستفادتهم منه، ولله الحمد . ويف اليوم 

الختامي قام عضو مجلس إدارة املؤسسة االستاذ 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدقيل بشكر الحضور 

وتسليمهم  الدورة  أثناء  الرائع  تفاعلهم  عىل 

املدرب  بشكر  قام  كام  الدورة  حضور  شهادات 

مؤسسة  من  مقدم  وتقدير  درع شكر  وتسليمه 

، كام تم تقديم درع شكر وعرفان لغرفة  قبس 

استضافتها  عىل  املؤسسة  من  التجارية  األحساء 

الكرمية للدورة يف مقرها .

قبس تنهي دورة مهارات اإلعداد والتحضير للخطباء
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محمد  بن  بدر  األمري  السمو  صاحب  برعاية 

 ، األحساء  محافظة  محافظ  سعود  آل  جلوي  بن 

عبدالله  بن  فهد  األمري  السمو  صاحب  وبحضور 

التطوير  عىل  العام  املرشف  سعود  آل  جلوي  بن 

اإلداري والتقنية بأمارة املنطقة الرشقية نيابة عن 

محافظ األحساء وحضور سمو األمري سعد بن تريك 

فهد  بن  فيصل  األمري  وسمو  آل سعود  جلوي  بن 

فيصل  بن  فهد  األمري  وسمو  آل سعود  جلوي  بن 

املحافظة  اعيان  من  وعدد  سعود  آل  جلوي  بن 

مؤسسة  أقامت   ، والسعادة  الفضيلة  واصحاب 

الختامي  الحفل  والخطابة  والسنة  للقرآن  “قبس” 

ألنشطة املؤسسة وتكريم الفائزين مبسابقة الشيخ 

للقرآن  األرسية  الحاّمد  عبدالرحمن  بن  سليامن 

الكريم والسنة النبوية وذلك بقاعة الشيخ سليامن 

الحاّمد مبقر غرفة األحساء التجارية .

تالها  الحكيم  الذكر  من  بآيات  الحفل  وبدأ 

، ثم كلمة رئيس  الخويف  أنور  أسامة بن  القارئ 

مجلس إدارة املؤسسة الشيخ الدكتور أحمد بن 

حمد البوعيل التي تحدث فيها عن ما تقوم به 

الله  كتاب  خدمة  يف  نوعي  عمل  من  املؤسسة 

فنون  وتعليم  وسلم  عليه  الله  صىل  نبيه  وسنة 

يف  املشاركة  األرس  عىل  فيها  اثنى  وكام  الخطابة 

الحاّمد  عبدالرحمن  بن  سليامن  الشيخ  مسابقة 

األرسية ومتيزها ومشاركة مناذج متميزة من اآلباء 

ما  عىل  األمر  والة  شكر  ثم  والجدات  واالمهات 

يقومون به من جهود يف خدمة كتاب الله وسنه 

، ثم شكر صاحب  الله عليه وسلم  رسوله صىل 

سعود  آل  نايف  بن  سعود  االمري  املليك  السمو 

أمري املنطقة الرشقية عىل حرصه ومتابعته ألعامل 

املؤسسة وكل عمل خريي ، ثم شكر سمو محافظ 

الدامئة  وعنايته  السنوية  رعايته  عىل  األحساء 

لرئيس  شكره  قدم  ثم   .. بدايتها  منذ  باملؤسسة 

مجلس امناء املؤسسة سمو األمري عبدالعزيز بن 

محمد بن جلوي آل سعود عىل دعمه وحرصه 

صاحب  شكر  كام  املؤسسة  ألنشطة  ومتابعته 

السمو االمري فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود 

عىل حضوره ونيابته عن سمو محافظ االحساء ، 

والشكر موصول ألصحاب السمو والفضيلة . كام 

الذين  واملحكمني  املتعاونني  لجميع  شكرة  قدم 

شاركوا يف انجاح انشطة املؤسسة وذكر البوعيل 

يف  أرسة   34 املسابقة  يف  الفائزة  األرس  عدد  أن 

 14 التحكيم  يف  وشارك  والسنة  القرآن  الفرعني 

متطوع   2٠ املتطوعني  وعدد  ومحكمه  محكم 

فرع  يف  املسابقة  يف  املشاركني  من  منوذج  ثم   .

السنة النبوية للمشارك : سيد محمد الحسيني . 

ثم تىل ذلك كلمة للشيخ سليامن بن عبدالرحمن 

ابنه عبدالرحمن  الحاّمد والتي ألقاها نيابة عنه 

بن سليامن الحاّمد والتي تحدث فيها عن رعايتهم 

دعمهم  استمرارية  وأكد  املباركة  املسابقة  لهذه 

السنوات  خالل  املؤسسة  مع  املسابقة  لهذه 

وثائقي )مشعل  فيلم  . وتىل ذلك عرض  املقبلة 

النور( شاهده الحضور عن مؤسسة قبس .

قبس سمو  أمناء مؤسسة  رئيس مجلس  كلمة  ثم 

سعود  آل  جلوي  بن  محمد  بن  عبدالعزيز  األمري 

عبدالله  بن  فهد  األمري  سمو  عنه  نيابة  ألقاها 

التطوير  عىل  العام  املرشف  سعود  آل  جلوي  بن 

أشاد  الرشقية  املنطقة  بأمارة  والتقنية  اإلداري 

آل  األمري محمد بن فهد بن جلوي  فيها مبؤسسة 

ما  عىل  والخطابة  والسنة  للقرآن  )قبس(  سعود 

املزيد  لتحقيق  وسعيها  كثرية  أهداف  من  حققته 

القادمة وحرصها  النجاحات من خالل خطتها  من 

عىل استثامر األوقات مبا يعود عىل املشاركني فيها 

علينا  الله  نعم  من  بأن  مضيًفا   ، والصالح  بالخري 

نعمة األمن واألمان ونعمة القرآن الكريم ، وختم 

بتوجيه شكره ألمري املنطقة الرشقية ولسمو محافظ 

األحساء عىل دعمهام للمؤسسة .

وقد تم تكريم الفائزين والرعاة وكذلك املتعاونني 

راعي  تكريم  تم  ثم  ومن  واملتطوعني  واملحكمني 

الحفل .

حفل ختام األنشطة وتكريم الفائزين بمسابقة الحماد األسرية
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 افتتاح مدرسة األثر للقرآن
 والسنة والخطابة بالمبرز

بجامع  السبت 21 شعبان  يوم  انطلقت مساء 

املزروع  بحي  ثاين  آِل  عبدالله  بن  عيل  الشيخ 

عىل  اقيمت  والتي   ، التاسعة  العلمية  الدورة 

مدار ٦ أيام قدم خاللها عدد من الرشوحات يف 

الفقه والحديث والعقيدة.

عليها  ترشف  التي  الدورة  هذه  أهداف  وتأيت 

آل  جلوي  بن  فهد  بن  محمد  األمري  مؤسسة 

يف  والخطابة  والسنة  للقرآن  )قبس(  سعود 

نرش العلم الرشعي القائم عىل الكتاب والسنة 

من  واالستفادة  بالعلامء  العلم  طالب  وربط   ،

علمهم و آدابهم .

الجدير بالذكر أن من مميزات هذه الدورة هي 

املتون  املشاركني شهادات حضور وتوزيع  منح 

يومية  جوائز  توزيع  سيتم  كام  مجاناً  العلمية 

العلم  أهل  من   )34( فيها  شارك  وقد   . قيمة 

املنطقة  من  وطالبًة  طالباً   )8٠( بها  وشارك 

السابقة  الدورات  املشاركني يف  ، عدد  الرشقية 

)382٩( طالب وطالبة.  

افتتاح مدرسة البصائر للقرآن 
والسنة والخطابة بالجفر افتتاح المدارس النسائية

إقامة الدورة العلمية التاسعة

األنشطة
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لطائف قرآنية )1(

أن  عنه  الله  ريض  الخطاب  بن  عمر  عن 

: »إن  قال  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

به  ويضع  أقواما  الكتاب  بهذا  يرفع  الله 

آخرين« رواه مسلم. 

عن عبد الله بن مسعود ريض الله عنه عن 

النبي صىل الله عليه وسلم قال : »بئس ما 

كَيَت وكَيَت  ألحدكم أن يقول نَسيت آية 

فَلَُهَو أشد  القرآن  . استذكروا  بل هو نيُسِّ 

تََقُصيا من صدور الرجال من الَنعم«. رواه 

الشيخان والرتمذي

 

عن عبادة بن الصامت ريض الله عنه قال:

قال رسول الله صىل الله عليه وسلم : »ما 

القيامة  يوم  به  يُؤَت  إال  عرشة  أمري  من 

َمغلُوال ال يَُفُكُه منها إال َعدلُه وما مْن رجل 

يوم  الله  لَِقَي  إال  نَِسيَُه  ثم  القرآن  تعلم 

القيامة أْجزم »رواه اإلمام أحمد«. 

عن أنس بن مالك ريض الله عنه عن النبي 

صىل الله عليه وسلم قال : »عرضت عيل 

أعظم من سورة من  أَر  فلم  أمتي  ذنوب 

القرآن أو آية أُوتيها رجل ثم نسيها« رواه 

أبو داود والرتمذي. 

عن ابن عباس ريض الله عنهام - ترجامن 

القرآن حرب األمة ومفرس القرآن يقول مبيناً 

يقينه الحقيقي بشمولية القرآن لكل يشء 

»لو ضاع مني عقال   : ُحكم  لكل  وتناوله 

بعري لوجدته يف كتاب الله«.

عن الحسن بن عيل ريض الله عنهام قال : 

القرآن رسائل من  »إن من كان قبلكم رأوا 

ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها يف 

النهار«.

أقوال السلف 
عن القرآن وفضله

هاء الرفعة وهاء الخفض :

ـ هاء الرفعة : هي الهاء املضمومة يف كلمة )عليُه( يف 

َا يُبَاِيُعوَن اللََّه يَُد  قوله تعاىل : »إِنَّ الَِّذيَن يُبَاِيُعونََك إمِنَّ

َا يَنُكُث َعىَل نَْفِسِه  اللَِّه فَْوَق أَيِْديِهْم فََمن نََّكَث فَِإمنَّ

َوَمْن أَْوَف مِبَا َعاَهَد َعلَيُْه اللََّه فََسيُؤْتِيِه أَْجرًا َعِظياًم« 

}سورة الفتح : 1٠{.

ولكن  مكسورة،  »عليِه«  يف  الهاء  تكون  أن  األصل 

واملقام  الرفع،  عالمة  والضم   ، مضمومة  هنا  جاءت 

»عليه«  يف  الهاء  أصابت  الرفعة  فكأن   ، رفعة  مقام 

فكان من غري املناسب أن تبقى مكسورة، ألن الكرسة 

إىل  الكرسة  تحولت  لذلك   ، املقام  هذا  تناسب  ال 

الوفاء  تتحدث عن  أيضاً  الرفع، واآلية  الضمة عالمة 

عىل  دليالً  بالبيعة  الوفاء  كان  وملا   ، والبيعة  بالعهد 

وسمو  نفسه،  ورفعة   ، همته  وعلوِّ  املبايع،  صدق 

خلقه، لذا جاءت الهاء مضمومة ، وكأن عالمة الرفع 

جاءت من قوله تعاىل : يد الله فوق أيديهم . 

ـ هاء الخفض :وهناك هاء أخرى يف القرآن الكريم، 

الهاء  وهي  الخفض،  هاء  وهي   ، الرفعة  هاء  تقابل 

تبارك  قوله  يف  »يف«  الجر  حرف  عليها  دخل  التي 

َوال  آَخَر  إِلًَها  اللَِّه  َمَع  يَْدُعوَن  ال  »َوالَِّذيَن  وتعاىل: 

يَزْنُوَن  َوال  ِبالَْحقِّ  إاِلَّ  اللَُّه  َحرََّم  الَِّتي  النَّْفَس  يَْقتُلُوَن 

َوَمن يَْفَعْل َذلَِك يَلَْق أَثَاًما . يَُضاَعْف لَُه الَْعَذاُب يَْوَم 

الِْقيَاَمِة َويَْخلُْد ِفيِه ُمَهانًا« }الفرقان: اآلية ٦8{ .

فقد نص علامء القراءات والتجويد عىل إشباع كرسة 

فتقرأ هكذا  مهاناً  فيه  : ويخلد  تعاىل  قوله  الهاء يف 

)ويخلد فيهي مهاناً( باإلشباع مع أن الهاء يف مثيالتها 

يكتفى بكرستها ، فلامذا مدت الهاء هنا مبقدار أكرث 

من حركتني ، إن وراء الهاء رساً دفيناً وعجيباً ، وهو أن 

الذي دعا إىل هذا هو السياق الذي وردت فيه ، فقد 

سبقها ذكر مجموعة من املعايص والفواحش التي ال 

يفعلها عباد الرحمن ، ثم ذكرت اآليات ما يرتتب عىل 

املضاعف  العذاب  وهي   ، عقوبة  من  الكبائر  هذه 

قوله  إىل  ونصل  اآلية  نقرأ  وملا   ، خاسئاً  ذليالً  مهاناً 

تعاىل  الله  يصور  مهاناً{  فيه  }ويخلد   : وتعاىل  تبارك 

لنا املشهد املهيب وكأننا نلحظ بأبصارنا إلقاء صاحب 

قاع جهنم، وحينام مندُّ  يهوي يف  املعايص وهو  تلك 

كأن   ، حركتني  من  أكرث  مبقدار  هنا  »فيه«  يف  الهاء 

وبذلك   ، رئتيه  نحو  أسفل  إىل  ينزل  القارئ  نفس 

يساعد عىل اإلنزال والخفض، وكأننا بهذا املد الخاص 

 ، إنزال املجرم يف هوة جهنم  هنا فقط نساعد عىل 

ومسارعة سقوطه فيها .

في رحاب القرآن
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ورؤية  عميق  فهم  عن  لتعرب  الردود  جاءت  وقد 

وإجابات  ردود  ييل  وفيام  للموضوع  واضحة 

الحضور.

الفراغ مدعاة للميل واالنحراف:
أهم  أن  السبيعي  فهد  بن  ماجد  الشاب  عرب 

لتبني  الشباب  تدفع  أن  شأنها  من  التي  األسباب 

الشباب  مبعاناة  تكمن  املنحرف  الفكر  هذا  مثل 

ذلك  يشغل  ما  وجود  وعدم  الفراغ  مشكلة  من 

الفراغ مام يدفع الشباب إىل البحث عن بدائل قد 

تكون يف كثري من األحيان بدائل سلبية بل وخطرية 

عىل املجتمع بأرسه.

التنظيامت  هذه  مثل  أن  السبيعي  وأضاف 

األساليب  من  العديد  تستخدم  الضالة 

أسلوب  تستخدم  فتارة  الشباب  الستقطاب 

الرتغيب كإقناعهم أن ما يقومون به من عمل 

سيدخلهم الجنة وتتلقفهم الحور العني، وتارة 

أجندتهم  لتنفيذ  والتهديد  الرتهيب  أسلوب 

من  كثري  جهل  ولعل  الخبيثة،  ومخططاتهم 

الدين  لتعاليم  الشباب وعدم فهمهم الصحيح 

بالحسنى  والتعامل  التسامح  عىل  يقوم  الذي 

تلك  مكائد  يف  للوقوع  عرضة  أكرث  تجعلهم 

التنظيامت.

تفكك األرسة وعدم ترابطها خطر محدق: 
أهم  من  أن  الرويشد  العزيز  عبد  الشاب  ويرى 

التنظيامت يعود إىل  التحاق الشباب بتلك  أسباب 

الرتابط داخل األرسة، حيث  التفكك األرسي وعدم 

ومتابعة  أبنائهم  تربية  عن  واألمهات  اآلباء  يغفل 

فيها  يكون  التي  املراهقة  شؤونهم، خاصة يف فرتة 

من  الرعاية  من  ملزيد  يكون  ما  أحوج  الشباب 

األرسة. 

املدرسة درع وحامية :
أّما األستاذ عبدالعزيز الغنيم فقد رأى أّن املدرسة 

التوجيه  الطالب  وتوجيه  تربية  يف  كبري  دور  لها 

الصحيح الذي ينأى بهم عن الوقوع يف وحل مثل 

دور  تلعب  املدرسة  أن  حيث   ، التنظيامت  تلك 

بّد  ، لذلك ال  البيت  الرتبية بعد  الثاين يف  املصدر 

لهم  الطالب بشكل حثيث واالستامع  متابعة  من 

وحل مشاكلهم مهام كانت صغرية، حتى ال ترتاكم 

بطرق  للتفكري  بالطالب  وتدفع  املشكالت  تلك 

التنظيامت  تلك  تبني فكر  بينها  سلبية كثرية من 

بأّم  لريى  واإلعالم  لألخبار  املتتبع  ولعل   ، الضالة 

عينه أن مثل هذه التنظيامت تعتمد اعتامداً كبرياً 

عىل الشباب من سن )18-2٥( ألنّه سن الحيوية 

بل  العقل  تحكيم  عن  بعيداً  واالندفاع  والنشاط 

التأثري  السنية  املرحلة  تلك  يف  للعاطفة  يكون 

األقوى واألخطر .

مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود تستضيف
في مقرها نخبة من شباب الوطن في ندوة بعنوان

 ظاهرة االنحراف الفكري ... أسبابها وعالجها
 حيث قام الدكتور أحمد بن حمد البوعيل رئيس مجلس إدارة املؤسسة بالرتحيب مبجموعة من شباب املحافظة .

وقد تخلل الندوة نقاش هادف أجمع خالله الحارضون عىل رفض فكر)داعش( رشعا وعرفا وخلقا حيث إنه ميثل فكر الخوارج يف هذا العرص 

وهم الذين حذر منهم رسول الله صىل الله عليه وسلم أشد تحذير ملا لفكرهم الضال ولعقلهم املنحرف من خطر كبري عىل األمة واملجتمع ملا 

يقومون به من تخريب وقتل وترويع لآلمنني دون أن يتورعوا لحرمة الدم أو العرض أو املكان، فرتاهم يعتدون عىل الصغري والكبري واألطفال 

والنساء واملساجد واملؤسسات رافعني شعار ) ال إله إال الله( ظلام وزورا وهي منهم ومن أفعالهم براء.

وقد تم طرح السؤال التايل عىل الحضور.

ما هي أهم األسباب التي تدفع الشباب لتبني ذلك الفكر املنحرف أو االلتحاق مبثل هذه التنظيامت التكفريية؟

ندوة
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احذر وسائل التواصل :
أن  املعيويد  الشاب عمر  يرى  بدوره 

والتطور  االجتامعي  التواصل  وسائل 

التقني والتكنولوجي الرسيع والهائل 

عملت  التي  األسباب  أهم  من  كان 

من  وغريها  داعش  فكر  نرش  عىل 

التنظيامت املنحرفة ، لذلك ال بّد من 

زيادة الرقابة عىل تلك الوسائل وعدم 

التي  والصور  املقاطع  بنرش  السامح 

قد تدفع الشباب لإلنحراف الفكري .

لذلك وجب عىل الدولة ممثلة بوزارة 

يف  دورها  تفعيل  واإلعالم  الثقافة 

تلك  فكر  تنرش  التي  املواقع  حجب 

مع  دورها،  وتهميش  التنظيامت 

باألمور  الشباب  تشغل  فرص  توفري 

سواء  انزالقهم  ومتنع  تفيدهم  التي 

الرتفيه  وسائل  أو  الرياضة  من خالل 

املباحة أو غريها ، وهذا األمر يحتاج 

إىل تكاتف الجهود وتوحيدها .

قلة الوعي والثقافة
قلة  إن  السلطان  خالد  الشاب  يقول 

الثقافة  وضحالة  )الجهل(  الوعي 

الدين  مببادىء  الجيدة  واملعرفة 

التحاق  أسباب  أهم  من  واإلسالم 

حيث  التنظيامت  بتلك  الشباب 

لتلك  ينتسب  من  معظم  أن  نالحظ 

الجامعات يعاين من ارتباك يف التفكري 

التحصيل  يف  وضعف  أفق  وضيق 

العلمي وتشتت يف األفكار مام يجعله 

فريسة سهلة ميكن اغراؤها باملال أو 

وكلام  األمور  من  غريها  أو  الجنس 

قلت  ووعيهم  الشباب  ثقافة  زادات 

بتلك  والتحاقهم  استجابتهم  فرص 

التنظيامت .

اإلعالم ودوره يف وحدة الصف :
أن  الربيعة  خالد  عزام  الشاب  يرى 

ينصب  مهامً  ودوراً  كبرياً  هنالك عبئاً 

املرئية  اإلعالم  وسائل  كاهل  عىل 

يجب  حيث  واملقروءة  واملسموعة 

جميعاً  الوسائل  تلك  تتكاتف  أن 

لتوعية الشباب وتحذيرهم من مغبة 

االلتحاق بتلك التنظيامت وخطورتها 

أن  يجب  .كام  واملجتمع  الفرد  عىل 

املحارضات  من  العديد  تنفيذ  يتم 

والجامعات  املدارس  يف  والندوات 

الوعي  لزيادة  التجارية  واملجمعات 

من  عليهم  والحفاظ  الشباب  عند 

ال  التي  الهدامة  األفكار  تلك  ترشب 

 . إنسانية  قانون وال  يردعها دين وال 

القيام  اإلعالم  وسائل  يجب عىل  كام 

يتم نرشه يف  ما  )فلرتة( لكل  بعملية 

التواصل  ومواقع  واملجالت  الصحف 

االجتامعي .

أماكن الرتفيه
يلخص الشاب مرتىض الخضريي أهم 

الفكر  لذلك  الشباب  تبني  أسباب 

من  ولعل   ، نقاط  عدة  يف  املنحرف 

واألماكن  الرتفيه  أماكن  قلة  أهمها 

الفراغ  أوقات  لشغل  تصلح  التي 

وقلة  للبيت  أن  كام   ، الشباب  عند 

متابعة الوالدين لألبناء دوراً يف ذلك 

شغل  من  بّد  ال  لذلك  االنحراف 

تخدمهم  التي  باألعامل  الشباب 

كاألعامل  مجتمعهم  وتخدم 

أو  الشبابية  املخيامت  أو  التطوعية 

من  ذلك  ونحو  الرياضية  األندية 

أمور .

خالصة القول:
يف نهاية الندوة قام فضيلة الدكتور أحمد البوعيل رئيس مجلس إدارة 

التي ذكرها الشباب وإضافة العديد  املؤسسة بتلخيص أهم األسباب 

من األسباب األخرى والتي تركزت حول ضعف العلم الرشعي، والتقليل 

والتخريب، وعدم  الفوىض  الشباب، وحب  نظر  العلامء يف  قيمة  من 

الرصاحة يف النصح، وضعف الدور األرسي واملدريس يف توجيه الشباب 

واالستامع  الشباب  مع  للحوار  قنوات  فتح  وعدم  الصحيحة  الوجهة 

املسؤوليات  وإسناد  املجتمع  تخدم  أعامل  يف  وإرشاكهم  آرائهم  إىل 

والواجبات إليهم .

عواد العواد

محمد الطاهر

عمر املعيويد

خالد السلطان

عبدالعزيز الغنيم

عزام الربيعة

ماجد السبيعي

أ. عبدالعزيز الرويشد

محمد الشيخ خليل
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األمن الفكري جزء ال يتجزأ من األمن الوطني، وهو 

معزز ملفاهيمه الصحيحة املتوافقة مع كتاب الله 

وسنة الرسول »صىل الله عليه وسلم«، فالوطن هو 

املظلة التي تظل جميع أطراف املجتمع، وبالتأكيد 

جميع من يقطن عىل هذه األرض املباركة يساعد 

عجلة  ألن  املجتمعي؛  والرتابط  التعايش  بناء  يف 

التطور والتنمية تتطور بتكاتف الجميع.

ولتفعيل دور اإلعالم عقدت مؤسسة قبس للقرآن 

ودوره  الفكري  »األمن  ندوة  والخطابة  والسنة 

من  مجموعة  مع  الديني«،  للتطرف  التصدي  يف 

املشايخ واملثقفني، والقانونيني.

اإلسالم دين الوسطية
البوعيل » رئيس  الدكتور أحمد بن حمد  تحدث 

مجلس إدارة مؤسسة قبس«، عن أن دين اإلسالم 

ال  أنه  أي  الوسط  دين  ومعنى  الوسط،  دين  هو 

تعصب وال شطط، وما يدل عىل ذلك قوله تعاىل: 

ًة وسطا لتكونوا شهداء عىل  أُمَّ »وكذلك جعلناكم 

واملقصود  شهيدا«.  عليكم  الرسول  ويكون  الناس 

بل  فقط،  األمرين  بني  الوقوف  ليس  بالوسطية 

اختيار األمر األفضل واألنسب الذي هو أقرب إىل 

كتاب الله، وسنة رسوله »صىل الله عليه وسلم«، 

وال  فيها  غلو  فال  الوسط  أمة  هي  األمة  وهذه 

جفوة، وهناك وضوح يف منهجها الوسطي.

الدالوة جرم عظيم
وجرم الدكتور البوعيل ما حدث يف قرية »الدالوة«، 

واملستأمنني،  اآلمنني  عىل  االعتداء  يجوز  ال  وأنه 

بوصفه »لله الحمد نحن أبناء بلد واحد، والقيادة 

الرشيدة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله »صىل الله 

عليه وآله وسلم«، وينبغي عىل الجميع أن ينطوي 

تحت هذا اإلطار« .

الجرب  عبداللطيف  بن  يوسف  الدكتور  وأضاف 

»رئيس لجنة املحامني بغرفة األحساء«: إن جرمية 

البلد  هذا  يف  مسبوقة  غري  جرمية  هي  الدالوة 

تاريخ  عىل  حافظوا  واألجداد  اآلباء  وإن  املبارك، 

هذه  من  والنظيف  املمتد  الحضاري  األحساء 

الحوادث التي تتسم بالطائفية النتنة، وهذا طبعاً 

واملواطنة  واألخالق  بالقيم  االلتزام  مستوى  ألن 

واحرتام حقوق الجار راسخ يف أذهان األحسائيني، 

أبناء  بالتأكيد كانت مؤملة لجميع  الحادثة  وهذه 

دل  وما  األحساء،  أهل  وخصوصاً  الوطن،  هذا 

لذوي  ومواساتهم  الجميع  تكاتف  هو  ذلك  عىل 

املغدورين.

الدكتور »الجرب« والشيخ سعيد بن جاسم  واتفق 

أن  تربوي«  ومرشف  جمعة  »خطيب  الحول 

مثل  يف  والسبب  مجتمعاتنا  عىل  دخيل  التطرف 

هذه الجرائم هو الجهل مبفاهيم الدين اإلسالمي 

 مؤسسة قبس تنظم ندوة األمن الفكري ودوره
 في التصدي للتطرف الديني

إن دين اإلسالم هو دين 
الوسط، ومعنى دين 

الوسط أي أنه ال تعصب 
وال شطط

الندوة الدولية التي أقامتها املؤسسة عن دور األمن الفكري وقد شارك فيها كل من د. أحمد البوعيل و د. يوسف الجرب والشيخ سعيد الحول واألستاذ عادل الذكر الله
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والبعد عن العلامء، فيجب عىل الجميع أن يأخذ 

العلم من العلامء الربانيني الكبار، مثل هيئة كبار 

العلامء »حفظهم الله وسدد خطاهم«، وكام قال 

تعاىل: »فاسألوا أهل الذكر إن كُنتُم ال تعلمون«.

ومفهوم التشدد قد يكون ألجل سببني هام: »سوء 

تحقيقها«،  يريدون  أو ألجل مصلحة  للدين  فهم 

فقد يجنح بعض الشباب لقراءة النصوص الرشعية 

املفرسين  كتب  يف  ورد  كام  ليس  خاطئ،  بفهم 

إىل  ذلك  فيؤدي  العلم،  يف  الراسخني  والعلامء 

تطبيقه بشكل خاطئ، وهناك قسم آخر يستغل 

هذا الدين ألجل مصالح وكسب أنصار أو مقابل 

مادي لفرق معادية للدولة.

فكون جامعة شاذة استغلت هذا الدين استغالالً 

خاطئاً، وخرجت منها ترصفات شاذة خارجة عن 

تعاليم ديننا اإلسالمي، هذا األمر طبيعي ويحدث 

يف الكثري من املجتمعات فلكل قاعدة شواذ.

الخطيب هو المعلم األول
توعية  مسؤولية  أن  الحول  سعيد  الشيخ  وأكد 

خطبة  ألن  الخطباء؛  عاتق  عىل  تقع  املجتمع 

الوسائل  بعكس  املسلمني  عىل  إلزامية  الجمعة 

األخرى التي تقترص عىل املتخصصني أو املهتمني، 

فالخطيب هو أفضل من يقوم بهذا الدور.

عىل  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  ونشكر 

جهودهم القيّمة يف توعية الخطباء.

أن  يف  البوعيل  أحمد  الشيخ  حديثه  يف  ووافق 

تعاليم خطبة الجمعة تحتوي عىل ضوابط تجعل 

َمس  له  يجوز  فال  الخطيب،  تجاه  املسلم  انتباه 

نحن  ولكن  الخطبة،  أثناء  التحدث  أو  الحىص 

نحتاج إىل أن نطور الخطباء بحيث يكونون أكرث 

تأثريا يف املجتمعات. ويف السنة ٥1 خطبة تقريباً، 

وبالتأكيد سيكون خريا موجها للمجتمع املسلم.

األحساء أنموذجًا عالميًا
التعايش  مناذج  عن  الدكتور«البوعيل«  تحدث 

أمريكا  مثل  البلدان  من  العديد  يف  املوجودة 

النموذج  ولكن  أفريقيا،  وجنوب  وبريطانيا 

السعودية  العربية  اململكة  يف  موجود  الحقيقي 

وبالتحديد يف األحساء، وهو منوذج عاملي، فيجب 

إىل  األمنوذج  هذا  يصدروا  أن  األحسائيني  عىل 

قائم عىل جانبني نظري  أمنوذج  كافة، ألنه  العامل 

وبنّي  واضح  النظري  الرشعي  فالجانب  وتطبيقي، 

أمام الناس، والجانب التطبيقي هو تعايش الناس 

بخصوصياتهم،  االحتفاظ  مع  السنني  آالف  منذ 

واألصل يف املجتمع بفضل الله هو التعايش.

وبعض الشباب املغرر بهم يظهرون مبظهر التدين، 

ويفتنون الشباب ويتحدثون باسم الدين، ولذلك 

العمل  لقبول  سببني  أهم  أن  عىل  التأكيد  يجب 

جاء  ملا  العمل  هذا  وموافقة  الصالحة  النية  هام 

الله  نبيه »صىل  وسنة  »عز وجل«  الله  كتاب  يف 

عليه وسلم«.

فقد يكون اإلنسان نيته طَيِّبة ولكنه يقوم بأعامل 

بالتفجري أو القتل، 

ولكن الذي يرض بالناس مهام كان شكله أو صنفه 

ومهام كانت طريقته، فال شك أن اإلرضار بالخلق 

جرمية ال يقبلها أحد، ولذلك النبي »صىل الله عليه 

وسلم« يُبني أنه لو تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون 

عند الله من قتل امرئ مسلم، فكيف مبن يقتل 

العرشات من اآلمنني.

اإلعالم.. المساعد األول
مهم  دور  له  اإلعالم  أن  الحول  الشيخ سعيد  بني 

ورئييس يف توعية املجتمع بعامة، والشباب بخاصة، 

ألن أغلب الشباب املنحرف يصغون لإلعالم، كأول 

أن  جميعا  علينا  األوىل  فمن  االنحراف،  أسباب 

ننتج الربامج الدينية املعتدلة التي تدعو إىل الفكر 

البعد  كل  واالبتعاد  الوسطي،  الصحيح  اإلسالمي 

واالنحراف  التطرف  إىل  تدعو  التي  القنوات  عن 

ألنها رأس الفتنة، والفتنة أشد من القتل.

من  الشباب  تحذير  أهمية  الجرب  الدكتور  وبني 

املغرر  للشباب  املأساوية  النهايات  عرض  خالل 

بهم وتوعيتهم من خالل هذه القصص، عىل سبيل 

القنوات  عىل  تعرض  وثائقية  أفالم  صناعة  املثال 

بالسجون،  عديدة  سنوات  يقض  ملن  املتابعة 

يسمى  وهذا  وإنتاجه،  لطاقاته  الوطن  ويفتقد 

بـ«الرتبية بالقانون«.

المعلم وتوعية الطالب

ومثن الشيخ الحول دور املعلمني وخصوصا معلمي 

املواد الدينية، وتحدث عن دوره كمرشف تربوي 

الرتبوية  بالطرق  وتوجيههم  املعلمني  توعية  يف 

الصحيحة، لغرس املفاهيم الوطنية والتعايش لدى 

الطلبة، ويقول: »ولله الحمد إن املعلمني يحملون 

عىل  ويؤدونها  عاتقهم  عىل  املسؤولية  هذه 

أكمل وجه، بل البعض منهم مبدعون ويبتكرون 

األساليب التعليمية املحببة لشد انتباه الطلبة«.

لجان لتعزيز األمن الفكري
وتحدث الدكتور البوعيل عن أهمية وجود لجان 

لتعزيز األمن الفكري، ليس فقط لوجود انحرافات 

اإلعالم له دور مهم في 
توعية المجتمع بشكل 
عام، والشباب بشكل 

خاص، ألن أغلب الشباب 
المنحرف يصغون لإلعالم

بعض الشباب المغرر 
بهم يظهرون بمظهر 

التدين، ويفتنون الشباب 
ويتحدثون باسم الدين
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فكرية داخل املجتمع، بل عىل العكس، ألن الخري 

من  األخرية  الدفعة  املثال  سبيل  عىل  الرش،  يغل 

املتفوقني يف منطقة تبوك سميت بالدالوة، وهذا 

أطراف  جميع  يف  الشعب  ترابط  قوة  مدى  يبني 

لله  فالحمد  وطالباً،  مسؤولني  بعضه  مع  اململكة 

الخري يغلب عىل الجميع، ولكن يتبقى دور هذه 

يف  الوطنية  القيم  هذه  لتعزيز  الرئييس  اللجان 

نفوس الشباب.

برامج توعوية ألولياء األمور
وبني الدكتور »البوعيل« الدور املهم ألولياء األمور 

لتوجيه أبنائهم إىل الطريق الصحيح، وليك يقوموا 

بهذا الدور يجب أيضا توعية اآلباء وتوجيههم عرب 

بالطرق  لتثقيفهم  املجتمعية  واألنشطة  الربامج 

الطفولة إىل  العمرية من  الفئات  املناسبة لجميع 

سن املراهقة والشباب.

تجديد الخطاب الديني
أكد الدكتور الجرب أن األصول الدينية ولله الحمد 

لغة  ولكن  كامل،  بال شك  والدين  فيها،  ال خالف 

لغة  مع  يتناسب  مبا  تتجدد  أن  يجب  الخطاب 

ألن  للشباب؛  املوجه  الخطاب  وخصوصا  العرص 

الشباب معروف عنهم حب التجديد والتحديث، 

املتجددة،  واللغة  العرصية،  للطرق  وينجذبون 

العربية  اللغة  مثل  أمور  بعدة  نهتم  أن  فينبغي 

الخطاب  جودة  تحسني  يف  أساسية  ركيزة  ألنها 

وتحديثه، باإلضافة إىل اختيار املفردات املناسبة.

أيضا يجب اعطاء دورات يف فن الخطابة للمعلمني 

مع  الخطاب  يتناسب  ليك  الرتبويني  واملرشفني 

األسلوب بشكل متناسق وجذاب لجميع الشباب.

وأيضا علم تطوير الذات ملا له من أهمية يف تطوير 

أساليب التأثري واإلقناع، باإلضافة إىل علم الفلسفة، 

لدى  ومحببة  ومقنعة  جذابة  أساليب  من  له  ملا 

اإليجايب  الحوار  دور  تفعيل  يجب  كام  الشباب، 

سبيل  إىل  »ادع  تعاىل:  قال  وكام  واملرثي،  املتزن 

بالتي  وجادلهم  الحسنة  واملوعظة  بالحكمة  ربك 

هي أحسن«. فالله سبحانه وتعاىل يوصينا باختيار 

أحسن الطرق باملجادلة والحوار، مام يرتتب عىل 

حديثة  ومفاهيم  مجدية  بحلول  الخروج  ذلك 

توافق العرص.

والنجاح املنشود يف كل ما سبق يقوم عىل الحيوية، 

يقول نيتشون: »ال ميكن أن تنجح أمور ما مل يكن 

يف  فالحيوية  بالحيوية«،  تضج  نفوس  وراءها 

النفوس هي رس خلق النجاح يف أي عمل.

فيجب عىل الخطباء واملعلمني واملثقفني أن يكون 

معلومة  ألي  جيد  واستعداد  أطول  نفس  لديهم 

يريدون غرسها يف الشباب لتدوم يف أذهانهم وال 

تذهب مع الريح.

األمن المادي.. ضرورة
املادي  األمن  أهمية  عن  الجرب  الدكتور  تحدث 

تكفل  التي  الوظائف  توفري  خالل  من  للشباب 

آفة  البطالة  ألن  ماديا،  لتأمينهم  العيش  لهم 

تأكل املجتمع، وأغلب الجرائم تعود إىل استغالل 

أصحاب الظروف الخاصة مع األسف.

التوصيات النهائية
الوسطية،  مفهوم  أهمية  »البوعيل«  الدكتور  أكد 

هذا  نظهر  أن  ويجب  العدل،  عىل  تقوم  وأنها 

املفهوم من خالل منهجنا املتوافق مع كتاب الله 

ونحتكم  وسلم«،  عليه  الله  »صىل  رسوله  وسنة 

إليهام يف جميع أمورنا املعيشية.

ويجب أن يتشارك يف تعزيز هذا املفهوم التعليم 

االجتامعية  واملؤسسات  الجامعي  والتعليم  العام 

دور  إىل  باإلضافة  املساجد،  وخطباء  والحكومية 

اإلعالم الجوهري يف تحقيق هذه األمور.

وأيضا الشباب يحتاجون إىل الربامج النوعية التي 

إىل  وتوجيهها  مراهقتهم  وضبط  طاقاتهم  تفرغ 

الطريق السليم.

برش  ولكنهم  فيشكر،  يذكر  مجهودهم  والخطباء 

أكرث  التطوير  إىل  ويحتاجون  ويخطئون،  يصيبون 

وأكرث، لتوصيل الرسالة لجميع فئات املجتمع. وال 

يقبل أي مساومة عىل الوطن وعىل ويل األمر؛ ألن 

ويل أمرنا »حفظه الله« له يف أعناقنا بيعة، وهذا 

ما ندين لله به.

التطرّف  مواجهة  أن  »الجرب«  الدكتور  وبني 

وواقعية  عميل  بشكل  تكون  أن  يجب  واإلرهاب 

بعيدا عن التنظري فقط، ويجب أن يؤمن الجميع 

العرص  لتواكب  تتطور  أن  يجب  األساليب  أن 

وتجذب الشباب، ونفور الشباب يف الوقت الحايل 

سببه اللغة التي ال تناسب الفكر والعرص الحايل.

ويجب االهتامم وتحقيق املساواة وتوزيع الفرص 

وال  استثناء،  بدون  الشباب  لجميع  واملشاركة 

ينبغي االهتامم فقط باملوهوبني.

أمور  عدة  عىل  الرتكيز  يجب  التعايش  ولتحقيق 

عند  والعفو  بالجميع  الظن  إحسان  أهمها  من 

السلوكيات وردود  الحكمة لضبط  املقدرة، وأيضا 

األفعال. ووجه الشيخ »الحول« كلمة لطلبة العلم 

رأسهم  وعىل  الربانيني  العلامء  حول  بااللتفاف 

وأيضا  تعاىل«،  الله  »حفظهم  العلامء  كبار  هيئة 

كام  الصحيحة  بالطريقة  الرشعية  النصوص  فهم 

فهمها السلف الصالح.

لتحقيق التعايش يجب 
التركيز على عدة أمور 

من أهمها إحسان الظن 
بالجميع

»الجبر« أن مواجهة 
التطّرف واإلرهاب يجب 
أن تكون بشكل عملي 

وواقعية بعيدا عن 
التنظير فقط

ندوات
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     إن التمسك بكتاب الله رفعة للمسلم يف الدنيا 

أساس  والسنة هو  بالكتاب  واالعتصام  واآلخرة، 

)َواْعتَِصُمواْ  وجل:  الله عز  قال  النجاة  وأصل 

الخزاعي  رشيح  أبو  حدث  َجِميًعا (،  اللَِّه  ِبَحبِْل 

الله صىّل  علينا رسول  قال: خرج  عنه  الله  ريض 

أليس  أبرشوا،  ))أبرشوا،  فقال:  وسلم  عليه  الله 

الله؟ ((  الله، وأين رسول  إال  إله  أن ال  تشهدون 

طرفه  سبب  القرآن  هذا  ))إن  قال:  بىل،  قالوا: 

بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن 

صحيح  أبداً(( حديث  بعده  تهلكوا  ولن  تضلوا، 

أخرجه اإلمام ابن حبان وغريه .

ِبالله  يَْعتَِصم  }َوَمن  الله –جل وعال-:  وقال      

ْستَِقيٍم{ فااملسلم يف كل  إِىَل رِصَاٍط مُّ ُهِدَي  فََقْد 

وقت وعىل أي حال يرد أمره إىل كتاب الله وسنة 

رسوله صىل الله عليه وسلم .

ٍء فَرُدُّوُه إِىَل الله  قال تعاىل: }فَِإن تََنازَْعتُْم يِف يَشْ

َوالرَُّسوِل إِن كُنتُْم تُْؤِمُنوَن ِبالله َوالْيَْوِم اآلِخِر َذلَِك 

َخرْيٌ َوأَْحَسُن تَأِْويالً {.

قال اإلمام ابن كثري – رحمه الله -: ))قال مجاهد 

وغري واحد من السلف: أي إىل كتاب الله وسنة 

رسوله صىّل الله عليه وسلم، وهذا أمر من الله 

عز وجل بأن كل يشء تنازع الناس فيه من أصول 

الدين وفروعه أن يرد التنازع يف ذلك إىل الكتاب 

ِمن  ِفيِه  اْختَلَْفتُْم  تعاىل: }َوَما  قال  كام  والسنة، 

ٍء فَُحْكُمُه إِىَل الله{. يَشْ

لهذا وانطالقا من أصول هذه البالد بالد الحرمني 

الرشيفني مبعث الرسالة ومنار الهدى ونواة خاتم 

النبيني يعترب القرآن الكريم وسنة رسوله الكريم 

صىل الله عليه وسلم هو دستور اململكة العربية 

تعد  والتي  اإلسالمية  العربية  الدولة  السعودية 

يتخذ  القانوين وما  لنظامها  أساس  الرشيعة هي 

إطار  يف  تكون  وترشيعية  تنفيذية  سلطات  من 

تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وكام نصت عليه 

النظام األسايس للحكم يف مواده املتعددة. وعىل 

هذا بنيت هذه الدولة من عهد امللك عبدالعزيز 

الرشيفني  الحرمني  خادم  عهد  إىل  الله  رحمه 

امللك سلامن بن عبدالعزيز حفظه الله ما جعل 

وعامًدا  للمسلمني  قبلة  املباركة  البالد  هذه  من 

لجمع كلمة املسلمني والسعي يف تحقيق مصالح 

األمة اإلسالمية والعربية عىل الرغم مام تواجهه 

هذه الدولة حفظها الله من عداءات ما انفكت 

تحيك لإلسالم واملسلمني املكايد والفنت والقالقل 

ولكن إمياننا بأن الدين كله لله وتوكلنا عىل الله 

يجب  لعقولنا  وراحة  لقلوبنا  طأمنينة  وحده 

وغرس  حامه  عن  والذود  عليه  الحفاظ  علينا 

ودراية  علم  ليكونوا عىل  ناشئتنا  األصل يف  هذا 

لله  الدهر. والحمد  بالله ال تزعزعه فنت  وإميان 

أوالً وآخراً.

الرأي

القرآن والسنة دسـتــور المملكـة العربيـــة السعوديــة
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أدوار  جميع  ويف   - ومكان  زمان  كلِّ  يف  الشباب  إن 

ورِسُّ  اإلسالم  أُمة  عامد   - هذا  زماننا  إىل  التاريخ 

ورايتها،  لوائها  وحامُل  حضارتها،  وَمبعث  نَهضتها، 

وقائُد َمسريتها إىل املجد والنرص.

 إن اإلسالم لَم ترتفع يف اإلنسانية رايتُه، ولَم ميتدَّ عىل 

إالَّ   - دعوته  العاملني  يف  تَنترش  ولَم  ُسلطانه،  األرض 

عىل يد هذه الطائفة املؤمنة التي تَربَّت يف مدرسة 

النبي - صىلَّ الله عليه وسلَّم - وتخرَّجت يف جامعته 

الشاملة.

حَملوا  الذين  هم  األوَّل  الرعيل  من  الشباب   هؤالء 

يقوموا  أن  للشباب  مُيكن  وال  الله،  إىل  الدعوة  راية 

رسالتهم  ويَؤدُّوا  مبسؤوليَّاتهم،  ويَنهضوا  بدورهم، 

والدعويَّة  العلميَّة  شخصيَّتهم  تكتمَل  أن  بعد  إالَّ   -

واالجتامعية عىل حدٍّ سواء.

بناء  يف  تُسهم  التي  العوامل  من  مجموعة   وهناك 

هذه  وأهم  اإلسالم،  راية  حاميل  الشباب  شخصيَّة 

العوامل:

1- أن يعرف الشاب الغاية التي من أْجلها َخلَق الله 

اإلنسان، وهذه الغاية هي العبادة املُطلقة لله تعاىل، 

والتي من معانيها إخالص النيَّة لله يف القول والعمل، 

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والوالء والرَباء لله 

ورسوله، واتِّباع هدي النبي - صىلَّ الله عليه وسلَّم - 

قوالً وعمالً، ظاهرًا وباطًنا، يف األمر والنهي، وإخراج 

الناس من عبادة العباد إىل عبادة ربِّ العباد.

ببالد  تُحيط  التي  األخطار  الشابُّ  يتصوَّر   2- أن 

أعظم  من  أنَّ  البال  عن  يَغيب  ال  حيث  اإلسالم؛ 

العرص  يف  اإلسالم  بالد  يف  اليهوديَّة  املَُخطَّطات 

الحديث، إقامة دولة يهوديَّة يف بالد اإلسالم التي هي 

َمْهُده وقلبُه النابض، وإشعاعه الهادي.

 إن أحالم اليهود وآمالهم لَم تكن قارصة عىل إقامة 

الشباب

دور الشباب في حمل رسالة اإلسالم
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دولتهم املزعومة يف بقعة املسجد األقىص وما حولها، 

متتدُّ  الكربى،  ومؤامرتهم  الرهيب  ُمخططهم  وإمنا 

من النيل إىل الفرات، بل من ُمخططاتهم العدوانيَّة: 

كام  الحرام،  واملسجد  املنورة  املدينة  عىل  االستيالء 

الباطل  العتقادهم  األقىص؛  املسجد  عىل  استَْولوا 

لَُدن  آبائهم وأجدادهم من  البالد هي بالد  أنَّ هذه 

يوم  إىل  هذا  عرصنا  إىل   - السالم  عليه   - إبراهيم 

البعث والنشور.

 فال استقراَر يف بالد اإلسالم ودولة اليهود قامئة، ال أْمن 

يف البالد اإلسالميَّة والعربيَّة ودولة الصهاينة تَُعزِّز من 

ذ يوًما بعد يوم ُمخطَّطها، إنها الرسطان  وجودها، وتَُنفِّ

الذي ينمو شيئًا فشيئًا يف جسم األمة اإلسالميَّة، إنها 

األفعى التي تَنُفث سموَمها يف أجواء العامل اإلسالمي، 

وال ميكن للرسطان أن يربَأ إال باالستئصال، ولألفعى أن 

لة فيها. م املتأصِّ متنَع أذاها إالَّ باقتالع شوكة السُّ

بالنرص، ويقطع من إحساسه  الشاب  يتفاَءل   3- أن 

اإلسالم  عىل  التآُمر  أنَّ  صحيح  والقنوط،  اليأس  دابر 

ولكن  الواسع،  واملدى  الكبري  الحد  هذا  بلَغ  وأهله 

أالَّ  منهم،  الشباب  وخاصة  املسلمني  عىل  ينبغي 

يتملَّكهم القنوط يف بناء العزَّة، وأالَّ يَستحوذ عليهم 

اليأس يف تحقيق النرص، وذلك لسببني:

د باليائسني،  األوَّل: ألنَّ القرآن الكريم حرَّم اليأس وندَّ

ما  ومنها  الشأن،  هذا  يف  وواضحة  رصيحة  فاآليات 

بَِنيَّ  }يَا  تعاىل:  قال  الكفر؛  قريُن  اليأس  أنَّ  إىل  يُشري 

تَيْئَُسوا  َواَل  َوأَِخيِه  يُوُسَف  ِمْن  ُسوا  فَتََحسَّ اْذَهبُوا 

الَْقْوُم  إاِلَّ  اللَِّه  َرْوِح  ِمْن  يَيْئَُس  اَل  إِنَُّه  اللَِّه  َرْوِح  ِمْن 

الَْكاِفُروَن{ )يوسف: 87(.

تعاىل:  لقوله  الضالل؛  قريُن  أنه  إىل  يُشري  ما   ومنها 

الُّوَن{ )الحجر: ٥٦(. }َوَمْن يَْقَنُط ِمْن رَْحَمِة َربِِّه إاِلَّ الضَّ

د باإلنسان اليائس، وتهييٌج لنفسه   ومن اآليات ما يَُندِّ

النَّاَس  أََذقَْنا  }َوإَِذا  تعاىل:  قال  الهالع؛  وقلبه  الحائرة 

َمْت أَيِْديِهْم  رَْحَمًة فَرُِحوا ِبَها َوإِْن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة مِبَا قَدَّ

إَِذا ُهْم يَْقَنطُوَن{ )الروم: 3٦(.

اليأس  القرآنية يَتبنيَّ أنه ال يجوز   فمن هذه اآليات 

يف دين الله؛ ألن اليأس قاتٌل للرجال، وهازم لألبطال، 

ر للشعوب، فعىل املؤمن أن يَْحذر من وجهات  ومدمِّ

وَعَجزنا،  كلُّ يشء،  انتهى  تقول:  التي  اليائسة  النظر 

آخر  نحن يف  أو  فائدة،  الجهاد  فليس يف  بيتك؛  الْزَْم 

الزمان.

 لذا وَجب عىل املسلمني أن يُقيموا حكم الله يف ربوع 

سة من بَراثن اليهود،  اإلسالم، وأن يَُحرِّروا األرض املقدَّ

فإنهم  وإالَّ  الكربى،  َوحدتهم  تكوين  يف  يَسعوا  وأن 

مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ، وأمام األجيال.

األُمم  انتفاضات  عىل  برَهن  قد  التاريخ  ألن   الثاين: 

التاريخية  أعدائها؛ وذلك لألحداث  املنكوبة يف وجه 

اآلتية:

َمن كان يظن أن تقوَم للمسلمني قامئة لاَمَّ استوىل 

واملسجد  اإلسالمية  البالد  كثريٍ من  الصليبيون عىل 

من  الكثري  ظنَّ  حتى  عام،  مائة  يقارب  ما  األقىص 

الناس أْن ال أمَل يف انتصار املسلمني عىل الصليبيني، 

مسجدها  مع  فلسطني  أرض  رَدِّ  يف  رجاء  ال  وأْن 

األقىص إىل َحْوزة املسلمني، من كان يظنُّ أنَّ هذه 

البالد ستَُحرَّر يف يوم ما عىل يد البطل املغوار صالح 

الدين يف معركة حطني الحاسمة، ويُصبح للمسلمني 

رشَّف  ما  والسيادة  والِعزَّة  والعظَمة  الِكيان  من 

التاريخ.

قيمته، وإنَّ  يُعطيه  الذي  هو  بالنرص  التفاؤل  إن 

إىل  شبابها  تدفَع  التي  هي  األُمة  يف  املعنوية  القوة 

تحقيق املزيد من االنتصارات الحاسمة يف كلِّ زمان 

ومكان، فام عليكم يا شباب اإلسالم إالَّ أن تَقطعوا من 

الجهاد  عىل  وتُقبلوا  والقنوط،  اليأس  دابر  نفوسكم 

الله  عىس  ام،  بسَّ وأمل  متفائلة  بُروح  الله  سبيل  يف 

ودولته  األكرب  اإلسالم  نرَص  أيديكم  عىل  يُحقِّق  أن 

العتيدة، وما ذلك عىل الله بعزيز.
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اإلسالم؛  شمس  بزوغ  قبل  املرأة  حاِل  عن  والسنَّة  القرآن  تكلم  لقْد 

لِّ واإلهانة، وما أْضَفى إليهنَّ  تذكريًا للنساء مبِنَّة التحرير من قيود الذُّ

املرأة  تبنيِّ لك وْضَع  التي  الجوانب  من مكارَم ومكانة، وإليك بعض 

وواقعها يف ذلك العرص من خالل النص.

برُشِّ  إذا  أحُدهم  وكان  البنات،  العرُب  أبغض  لقد 

مبولود أنثى عالَ وجَهه الكآبُة والحزن، ثم يفكِّر 

هون  عىل  أمُيِسكها  األنثى  تلك  مصري  يف 

تعاىل:  الله  يقول  اب؟  الرتُّ يف  يدسها  أم 

}َويَْجَعلُوَن لِلَِّه الْبََناِت ُسبَْحانَُه َولَُهْم َما 

ِباأْلُنْثَى  أََحُدُهْم   َ برُشِّ َوإَِذا   * يَْشتَُهوَن 

 * كَِظيٌم  َوُهَو  ُمْسَودًّا  َوْجُهُه  ظَلَّ 

 َ برُشِّ َما  ُسوِء  ِمْن  الَْقْوِم  ِمَن  يَتََواَرى 

يِف  ُه  يَُدسُّ أَْم  ُهوٍن  َعىَل  أمَُيِْسُكُه  ِبِه 

)النحل:  يَْحُكُمون{  َما  َساَء  أاََل  َاِب  الرتُّ

.)٥ - ٥٩7

 - عنهام  الله  ريض   - عبَّاس  ابن  وعن   

قال: »كان الرجُل إذا مات أبوه أو َحُموه 

فهو أحقُّ بامرأته، إْن شاء أمسكها، أو يحبسها 

حتى تفتدي بَصداقها، أو متوت فيذهب مبالِها«.

 وكانِت املرأة يف الجاهلية مُتَسك رضاًرا لالعتداء، وتاُلِقي من بْعلها 

أراد  إذا  أحُدهم  وكان  كاملعلَّقة.   أحيانًا  وترُتك  إعراًضا،  أو  نشوزًا 

نجابَة الولد حَمل امرأته - بعد طُْهرها من الحيْض - إىل الرجل النجيب 

كالشاِعر والفارس، وترَكها عنَده حتى يَْستَِبنَي حملُها منه، ثم عاد بها 

إىل بيِته، وقد حملْت بنجيب!

 وقال قتادة: »كان الرجُل يف الجاهلية يقاِمر عىل أهله 

وماله، فيقعد حزيًنا سليبًا ينظر إىل ماله يف يِد غريه، 

فكانْت تُورِث بينهم عداوًة وبغًضا«.

لها  يكن  مل  الجاهلية  يف  املرأة  أن  كام 

حقُّ اإلرْث، وكانوا يقولون يف ذلك: »ال 

ويَْحمي  السيَف  يحمل  من  إال  يَرثُنا 

البيضة«، فإذا مات الرجُل ورِثَه ابُنه، 

ِمن  ُوِجد  َمن  فأقرب  يكن،  مل  فإن 

، عىل  أوليائه أبًا كان أو أًخا أو عامًّ

حني يضمُّ بناتِه ونسائه إىل بناِت 
ما  لهنَّ  فيكون  ونِسائِه،  الوارث 

. ، وعليهنَّ ما عليهنَّ لهنَّ

زوجٌة  وله  الرجل  مات  إذا  وكانوا   
أحقَّ  األكرب  الولد  كان  غريها،  ِمن  وأْوالد 
إرثًا،  يعتربها  فهو  غريِه،  من  أبيه  بزوجة 
كبقيَّة أمواِل أبيه، فإْن أراد أن يعلن عن رغبِته يف الزواج 

منها طَرح عليها ثوبًا، وإالَّ كان لها أن تتزوَّج مبَن تشاء.

إنصاف اإلسالم للمرأة وإعالؤه مكانتها

مكانة المرأة في اإلسالم

المرأة

تبلغها  مل  عالية،  مكانة  اإلسالم  يف  املرأة  بلغت 

ملة ماضية، ومل تدركها أمة تالية ، إذ أن تكريم 

اإلسالم لإلنسان تشرتك فيه املرأة والرجل عىل 

حد سواء، فهم أمام أحكام الله يف هذه الدنيا 

يف  وجزاءه  ثوابه  أمام  أنهم  كام  سواء، 

الدار اآلخرة سواء، قال تعاىل: }ولقد 

اإلرساء  )سورة  آدم{  بني  كرمنا 

قائل:  ، وقال عز من   )7٠/

}للرجال نصيب مام 

ك  تر

ترك  مام  نصيب  وللنساء  واألقربون  الوالدان 

الوالدان واألقربون{ )سورة النساء/7(، وقال جل 

ثناؤه }ولهن مثل الذي عليهن باملعروف{ )سورة 

}واملؤمنون   : سبحانه  وقال   ،)228  / البقرة 

التوبة  )سورة  بعض{  أولياء  بعضهم  واملؤمنات 

إال  تعبدوا  أال  ربك  }وقىض  تعاىل  وقال   ،  )71/

الكرب  عندك  يبلُغنَّ  ا  إمَّ إحساناً  وبالوالدين  إياه 

أحدهام أوكالهام فال تقل لهام أف وال تنهرهام 

وقل لهام قوالً كرمياً - واخفض لهام جناح الذل 

من الرحمة وقل رًّب ارحمهام كام ربياين صغرياً{ 

)سورة اإلرساء / 24-23( .

وقال تعاىل : }فاستجاب لهم ربهم أيّن ال أضيع 

عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى{ )سورة آل 

عمل  }من   : ثناؤه  جل  وقال   ،1٩٥  / عمران 

فلنحيينه  مؤمن  وهو  أنثى  أو  ذكر  من  صالحاً 

حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 

يعملون{ )سورة النحل /٩7(، وقال عز من قائل 

أنثى  أو  الصالحات من ذكر  : }ومن يعمل من 

وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وال يظلمون 

نقرياً{ )سورة النساء/124( .

وهذا التكريم الذي حظيت به املرأة يف اإلسالم ال 

يوجد له مثيل يف أي ديانة أو ملة أو قانون.



العدد العاشر ١43٧هـ -٢٠١٦م
صحـيفــة إعــالميــة دورية تصدر عن إدارة العالقات العامة بمؤسسة قبس

يسر مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل 
سعود )قبس(  للقرآن والسنة والخطابة أن تتقدم 

بالشكر والتقدير لكل من : 

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 .

شكر وتقدير



العدد العاشر ١43٧هـ -٢٠١٦م
صحـيفــة إعــالميــة دورية تصدر عن إدارة العالقات العامة بمؤسسة قبس



العدد العاشر ١43٧هـ -٢٠١٦م
صحـيفــة إعــالميــة دورية تصدر عن إدارة العالقات العامة بمؤسسة قبس

قالوا عن المؤسسة



العدد العاشر ١43٧هـ -٢٠١٦م
صحـيفــة إعــالميــة دورية تصدر عن إدارة العالقات العامة بمؤسسة قبس

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

فسوى،  خلق  الذي  لله  الحمد 

ما مل  اإلنسان  بالقلم علّم  علّم 

عىل  والسالم  والصالة  يعلم، 

تعلم  القائل: )خريكم من  نبينا 

بن  محمد  وعلمه(،  القرآن 

وصحبة  آله  وعىل  الله  عبد 

يوم  إىل  كثرياً  تسليامً  وسلم 

الدين.  أشكر الله عىل ما مّن به علينا  يف مؤسسة األمري 

محمد بن فهد بن جلوي آل سعود )قبس(  للقرآن والسنة 

والخطابة من خريات ونعم ترتى وأثني بالشكر لقادتنا يف 

هذه البالد، وعىل رأسهم خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل 

عهده األمني، وسمو ويل ويل العهد عىل حرصهم ودعمهم 

وخدمتهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله -صىل الله عليه 

وسلم- كام أوّجه بطاقة شكر وعرفان لصاحب السمو املليك 

األمري سعود بن نايف عبد العزيز أمري املنطقة الرشقية عىل 

التعايش  مللتقى  وترشيفه  رعايته  وعىل  ودعمه  متابعته 

وقت  يف  هام  ملتقى  وطنية  ومصلحة  رشعية  رضورة 

يحتاج منا إىل املزيد من البذل والعطاء لبلد الخري والنامء، 

ولصاحب السمو األمري بدر بن محمد بن جلوي آل سعود 

محافظ األحساء ، فلهم جميعاً من الشكر أجزله، ومن الثناء 

أعطره. وال أنىس صاحب السمو األمري عبد العزيز بن محمد 

بن فهد بن جلوي رئيس مجلس أمناء املؤسسة، راعي لبنتها 

نراه  وما  املؤسسة،  هذه  يف  بوالده  بره  الله  شكر  األوىل، 

اليوم من تطور ما هو إال شاهد عىل صدق نواياه وإخوانه، 

جعل الله ذلك يف ميزان حسناتهم، سائالً املوىل الكريم أن 

يحقق لُهم ما يصبون إليه من رقي املؤسسة عاًما بعد عام، 

واملعايل  السمو  أصحاب  من  األخوة  لجميع  شكري  وأقّدم 

والفضيلة والسعادة يف مجلس األمناء ويف املجلس اإلداري 

املؤسسة  شموع  فهم  التنفيذي  املجلس  وأعضاء  والعلمي 

املضيئة وقناديلها، وما يقدم يف هذا التقرير هو نتاج عمل 

جامعي وجهد دؤوب خالل العام املنرصم. وال أنىس الجهات 

الله لهم  الداعمة واملانحة من رشكائنا رشكاء النجاح أسال 

األجر واملثوبة . ونسعد ونبتهج بتلقي مقرتحاتكم لتطوير 

املؤسسة  موقع  طريق  عن  التواصل  خالل  من  املؤسسة 

تحقيق  يف  معنا  لتسهموا  االجتامعي،  التواصل  ووسائل 

ألصداء  العارش  العدد  هو  هذا  املختلفة  املؤسسة  أهداف 

املؤسسة يشمل كل جديد والله املوفق، سائالً املوىل الكريم 

أن يحفظ بالدنا وقيادتنا وشعبنا ويوفق املسلمني لكل ما 

فيه صالحهم وسعادتهم ونجاتهم يف الدنيا واآلخرة إنه جواد 

كريم. وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه.

يف عام 1423 هـ انطلقت فكرة رائدة عىل مستوى اململكة العربية السعودية بشكل عام وعىل 

مستوى األحساء بشكل خاص وهي مسابقة للقرآن والسنة والخطابة تحمل اسم أمري األحساء 

نجاحات حققتها  عدة  تعاىل، وبعد  الله  آل سعود رحمه  بن جلوي  فهد  بن  الراحل محمد 

املسابقة يف أعوامها العرشة صدرت بفضل الله املوافقة الرسمية مبقتىض األمر السامي برقم 

)42/ق/م (بتاريخ 1432/3/27هـ  بإنشاء مؤسسة خريية تحمل اسمه وتكون ذات شخصية 

خالل  من  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  وتتوىل  اعتبارية مستقلة، 

األمانة العامة للمجلس األعىل للجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم اإلرشاف عىل املؤسسة 

حسب ما تقتضية أهداف املؤسسة وطبيعتها.

فكرة التأسيس


