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3 أقوال والة األمر

»إن عليكــم أيهــا األبنــاء واجبــاً عظيــامً تجــاه دينكــم ثــم وطنكــم 
فحافــُظ القــرآن ال بــَد أن يكــوَن قــدوًة فاعلــًة وأن يتخلــَق بأخــالِق 
ــه أفضــُل الصــالِة والســالم  ــىل آل ــد وع ــا محم ــرآن وبســريِة نبين الق

حتــى يكــون نافعــاً لدينــه ووطنــه ومجتمعــه«

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود )رحمه اهلل(

»ليــس غريبــا ان نهتــم يف هــذه البــالد بالقــرآن الكريــم التــي فيهــا 
ــل  ــا، ب ــر واجــب علين ــل هــو ام ــورة ب ــة املن ــة واملدين ــة املكرم مك
ــاب والســنة. فالنظــام االســايس  ــة قامــت عــىل الكت ان هــذه الدول
للحكــم وكافــة انظمــة هــذه البــالد قامئــة عــىل الكتــاب والســنة وال 

ــا مســؤولية« ــه يزيدن تعارضهــام، فكــام يزيدنــا رشفــاً فان

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود )حفظه اهلل(

»رؤيتنــا لبالدنــا التــي نريدهــا، دولــة قويــة مزدهــرة تتســع للجميع، 
ــرحب  ــر. س ــل اآلخ ــطية، تتقب ــا الوس ــالم، ومنهجه ــتورها اإلس دس
بالكفــاءات مــن كل مــكان، وســيلقى كل احــرام مــن جــاء ليشــاركنا 

البنــاء والنجــاح«

ولي العهد صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود )حفظه اهلل(

ولــد عــام 1343 هـــ واستشــهد والــده عــام 1347 هـــ  نشــأ يتيــامً فربــاه جــده األمــري عبداللــه رحمــه اللــه ثــم اعتنــى بــه عمــه 

األمــري الشــهم ســعود بــن عبداللــه بــن جلــوي أمــري املنطقــة الرشقيــة وزوجــه ابنتــه االمــريه نــوره اطــال اللــه يف عمرهــا والــذي 

يــرىب بــني هذيــن الرجلــني فكيــف يكــون عــوده لقــد شــبَّ عــىل تحمــل املســؤولية نشــأ عــىل الخشــونة وشــظف العيــش مل يتمتــع 

بدينــار وال درهــم فقــد كان عــف اليــد كــام كان اللــذان ربيــاه نشــأ يف وســط املجتمــع األحســايئ ليــس بعيــداً عــن النــاس مــن 

خــالل مالزمتــه لعمــه األمــري ســعود وعــرف املجتمــع معرفــة تامــة وعــرف كل مــا يــدور يف املجتمــع فعيونــه ثقــات النــاس أرشافهم 

جلــس للنــاس وعايشــهم واختلــط بهــم. بقوتــه وهيبتــه وتواضعــه ولــني جانبــه تابــع شــؤون املجتمــع بنفســه وحــرر معامالتــه 

بيــده وكتــب عليهــا بيــده بعــد أن درســها دراســة فاحصــة معتمــداً عــىل اللــه ثــم عــىل فهمــه وفراســته يراجــع كل معاملــة متــر 

عليــه مراجعــة دقيقــة بذهــن ثاقــب واهتــم باألحــكام الرشعيــة والصكــوك الصــادرة يف القصــاص وغريهــا فدرســها دراســة فاحصــة 

يعــرف األحســائيني بيتــاً بيتــاً ويعــرف غريهــم ال يغــر باملظاهــر وال بالبهــرج وال باملداحــني يعــرف املحتالــني ويعــرف الطامعــني 

يباســط الجلســاء وميازحهــم مــع حفظــه لهيبتــه والنــاس يحرمــون فيــه تواضعــه الجــم ليــس لــه موكــب وال يحــب املواكــب بــل 

ينتقــل بســيارته ويدخــل الســوق ويــرى حــال النــاس يف الســوق ويقــف بنفســه عــىل أحــوال النــاس فيــه خصــال كثــرية مــن عمــه 

األمــري ســعود lن بعــض هواياتــه الصيــد و جمــع اآلثــار النــادره ومعرفتــه بالتاريــخ واالنســاب والقــراءه وكان محبــا للعلــم و للعلامء 

تــويف رحمــه اللــه يــوم األربعــاء 17/2/1417 هـــ دفــن يف مقــرة العــود يف الريــاض.

السيرة الذاتية لألمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود أمير األحساء )رحمه اهلل(



أخبار4

أمير المنطقة الشرقية يستضيف مجلس أمناء مؤسسة األمير 
محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة خالل مجلس 

االثنينية األسبوعي
أكــد صاحــب الســمو امللــي األمــري ســعود بــن نايــف بــن 
ــذ  ــالد من ــادة هــذه الب ــة إن ق ــة الرشقي ــز أمــري املنطق عبدالعزي
عهــد امللــك املؤســس –طيــب اللــه ثــراه-، قــد تفانــوا يف خدمــة 
بيــت اللــه الحــرام، ومســجد رســوله الكريــم –صــىل اللــه عليــه 
وســلم- وبذلــوا جهدهــم لخدمــة قاصديهــام، وحرصــوا عــىل كل 
مــا مــن شــأنه خدمــة كتــاب اللــه العظيــم، وســنة رســوله الكريم 
وقــال ســموه » نحمــد اللــه أن يــر ألبنــاء هــذه البــالد التســابق 
ــني  ــني الرشيف ــادم الحرم ــادة خ ــف مجــاالت الخــري بقي يف مختل
امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه اللــه - الــذي 
ــا  ــوله وكل م ــنة رس ــه وس ــاب الل ــة كت ــداً يف خدم ــر جه ال يدخ
ــة واإلســالمية يف  ــني العربي ــالده ورفعــة األمت مــن شــأنه رفعــة ب
كل محفــل، بهمــة عاليــة، وعــزٍم ال يلــني، يــؤازره ويل عهــده 
األمــني – حفظــه اللــه- ، فالجميــع يف بالدنــا يتســابق عــىل فعــل 
ــة  ــات الخريي ــموه ان املؤسس ــريا س ــالده ،مش ــة ب ــري، وخدم الخ
والجمعيــات عــىل اختــالف مجاالتهــا والعلــوم التــي تهتــم 
ــا  ــام بينه ــا تتســابق في ــا، إال أنه ــي به ــي تعتن ــا واملعــارف الت به
ــس  ــعد النف ــام يس ــذا م ــالتها، وه ــا وأداء رس ــق أهدافه لتحقي
ويبهجهــا، ويســعد كل محــب لهــذه البــالد وأهلهــا، ومــام يغيــض 

ــا الــرش«. ــا وأمتن ــد لبالدن مــن يري
ــدى  ــة« ل ــبوعي »االثنيني ــارة األس ــس اإلم ــموه يف مجل ــان س وأب
اســتضافته ملجلــس أمنــاء مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن 
ــب  ــور صاح ــس« بحض ــة »قب ــنة والخطاب ــرآن والس ــوي للق جل
الســمو امللــي األمــري أحمــد بــن فهــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيز 

نائــب أمــري املنطقــة الرشقيــة

 

أســأل اللــه أن يرحــم األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي 
ويتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه، عىل مــا قدمه 
لبــالده وألمتــه، وأســأل اللــه أن يبــارك يف نســله ويعينهــم عــىل 
اكــامل مــا بــدأوه يف هــذه املؤسســة التــي تســتلهم مــن األمــري 
ــا  ــن، وم ــت الدي ــىل ثواب ــرص ع ــم والح ــه بالعل ــد اهتامم محم
ــد،  ــن محم ــز ب ــري عبدالعزي ــمو األم ــب الس ــن صاح ــمعناه م س
أمــٌر يبهــج النفــس، وتحــدث بكثــريٍ مــام يف النفــس، والكلــامت 
تتقــارص عــن وصــف هــذه املؤسســة، التــي ســيكون لهــا بــإذن 
اللــه شــأٍن عظيــم، بتوفيــق اللــه، ثــم بالنوايــا الصادقــة، وجهــود 
مجلــس األمنــاء الــذي يضــم كوكبــًة مــن املهتمــني( مرحبــاً ســموه 
ــايل املستشــار يف  ــاء، مع ــس األمن ــايل أعضــاء مجل بأصحــاب املع
ــور  ــتاذ الدكت ــامء االس ــار العل ــة كب ــو هيئ ــي عض ــوان املل الدي
عبداللــه بــن عبداملحســن الــريك ومعــايل مديــر جامعــة اإلمــام 
محمــد بــن ســعود اإلســالمية عضــو هيئــة كبــار العلــامء االســتاذ 

ــر  ــب وزي ــايل نائ ــل، ومع ــه أبالخي ــن عبدالل ــليامن ب ــور س الدكت
املســاجد  لشــؤون  واإلرشــاد  والدعــوة  اإلســالمية  الشــؤون 
ــز الســديري،  ــن عبدالعزي ــور توفيــق ب والدعــوة واإلرشــاد الدكت
ــن كرســوا جهدهــم  ــاء الكــرام الذي ــس األمن ــة أعضــاء مجل وكاف
ــنة  ــم وس ــران الكري ــم والق ــه العظي ــن الل ــة دي ــم لخدم ووقته
عليــه. وســالمه  اللــه  صلــوات  املصطفــى 

وتابــع ســموه قائــال : هــذه املؤسســة وغريهــا مــن املؤسســات، 
تثبــت أن حــب الخــري نهــٌج أصيــل يف بالدنــا، فــال يطــرح مــرشوع 
ــده،  ــدم بجه ــن يق ــه م ــري ل ــة، إال وين ــات الخريي ــن املرشوع م
ــه  ــه، لخدمــة هــذا املــرشوع، ونلمــس ولل ــه، وعقل ــه، ووقت ومال
الحمــد مثــار هــذه املرشوعات، ومــا شــاهدناه يف الشــاب عبدالله 
ــرور  ــس، أمــر يبعــث عــىل ال املنصــور أحــد مثــار مؤسســة قب
أن تجــد شــاباً بهــذا العمــر وبهــذه الفصاحــة، والطالقــة، يلقــي 
ــزل  ــاً عظيــامً، ن ــة، ولغــٍة ســليمة، يحمــل إرث ــه بثقــٍة عالي خطبت
بــه القــرآن الكريــم، بلســان عــريب مبــني، وال إعجــاز أعظــم مــن 
ــاه  ــان مــام عهدن ــه، فقــوة البي ــه وبالغت إعجــاز القــرآن وفصاحت
ــرى  ــظ هــذا الشــاب، وأن ن ــه أن يحف ــأل الل ــرب« وأس ــن الع ع
ــة اللســان، وحســن  ــون بطالق ــن يتمتع ــري، مم ــه الكث ــن أمثال م
ــم، لالســتفادة  ــا يف إدارة التعلي ــان، وأشــد عــىل أيــدي إخوتن البي

مــن هــذا املجــال، وتعزيــز قــدرات أبنائنــا الطــالب فيــه«
مــن جهتــه ألقــى صاحــب الســمو األمــري عبدالعزيــز بــن محمــد 
بــن فهــد بــن جلــوي نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء املــرشف العام 
ــا يف هــذه  ــّن علين ــه أن م ــا الل عــىل املؤسســة كلمــًة حمــد فيه
البــالد املباركــة بــأن جعــل القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

إنها ليلة من الليالي المباركة، 
نستنير فيها بنور كتاب اهلل 

وهدي نبيه صلى اهلل عليه وسلم، 
ونشاهد ثمار مؤسسة مباركة، هي 

مؤسسة قبس



5 أخبار

ــد  ــىل ي ــا ع ــذ توحيده ــعبها، من ــا وش ــاً لقيادته ــتوراً ومنهج دس
ــه  ــب الل ــن – طي ــن عبدالرحم ــز ب ــد العزي ــس عب ــك املؤس املل
ــذا  ــىل ه ــده ع ــن بع ــتمر م ــد، وإس ــة التوحي ــراه – تحــت راي ث
النهــج أبنــاءه امللــوك الــررة الذيــن مل يدخــروا جهــداً يف ســبيل 
ــا  ــف أنواعه ــة مبختل ــاريع الخريي ــجيع املش ــوة وتش ــم الدع دع
حتــى عهدنــا الزاهــر عهــد ملــك الحــزم والعــزم خــادم الحرمــني 
ــز آل ســعود -حفظــه  ــد العزي ــن عب ــك ســلامن ب ــني املل الرشيف
اللــه ورعــاه– الــذي أوىل اهتاممــا بالغــا بالجانــب الرشعــي، 
فإنتــرشت مــدارس ودور تحفيــظ القــرآن والســنة يف مناطــق 
اململكــة، وتنوعــت أســاليب وطــرق خدمتهــام وتعليمهــا، إميانــاً 
بأهميــة ترســيخ املنهــج الوســطي الصحيــح يف أوســاط الشــباب، 
وقــد كان أمــره الكريــم بإنشــاء مجمــع خــادم الحرمــني الرشيفــني 

ــك. ــل عــىل ذل للحديــث الرشيــف خــري دلي
وبــني ســموه إن املؤسســة إحــدى الثــامر اليانعــة لهــذا البلــد الطيب 
املبــارك، غرســت بذرتهــا بــني أحضــان نخيــل األحســاء الباســقة يف 
عــام 1423 عندمــا بــدأت مســابقة األمــري محمــد بن فهد بــن جلوي 
رحمــه اللــه للقــرآن والســنة والخطابــة مبوافقــة كرميــة مــن صاحب 
الســمو امللــي أمــري املنطقــة الرشقيــة، ومنــت وترعرعــت عــىل أرض 
هجــر، وارتــوت مــن ميــدان العلــم والحضــارة والتاريــخ، واســتمرت 
يف النمــو حتــى صــدرت موافقــة معــايل وزيــر الشــئون اإلســالمية يف 
عــام 1432 عــىل تحويلهــا إىل مؤسســة علميــة متخصصــة يف تعليــم 

القــرآن والســنة والخطابــة، لتنضــم إىل مجموعــة مــن قناديــل الخــري 
التــي تــيء ســامء اململكــة تحــت مظلــة وزارة الشــؤون اإلســالمية 
والدعــوة واالرشــاد، تســتقي توجههــا مــن مصــدري الهدايــة القــرآن 
ــع  ــة الرشيفــة، وتســعى لنــرش الخــري لجمي ــم والســنة النبوي الكري
رشائــح املجتمــع، متضمنــة كوكبــة مــن األعــامل والرامــج النوعيــة .

وأوضــح ســموه منجــزات املؤسســة يف عمرهــا القصــري حيــث 
أقامــت املؤسســة خــالل الســنوات اليســرية املاضيــة عرش مســابقات 
شــارك فيهــا حــوايل 1٠.٠٠٠ متســابق ومتســابقة، كــام أنشــأت 
ســبع مــدارس تضــم الــف طالــب وطالبــة و3٠٠ متــدرب، قــد 
اســتفاد مــن برامــج املؤسســة اكــر مــن 1٠٠.٠٠٠ الــف مســتفيد، 
وإميانــا بأهميــة التأصيــل الرشعــي، أقامــت دورة ابــن بــاز العلميــة 
العــارشة التــي اســتفاد منهــا 3،7٨٠ مشــارك، كــام أقامــت ملتقــى 
التعايــش«رضورة رشعيــة ومصلحــة وطنيــة« برعايــة وترشيــف مــن 
ــا  ــتفيد و14 متحدث ــه 1٦٠٠ مس ــارك في ــد ش ــم، وق ــموكم الكري س
ــن  ــامء وم ــار العل ــة كب ــن هيئ ــة م ــايل والفضيل ــاب املع ــن اصح م
املختصــني يف النواحــي الرشعيــة والقانونيــة واإلجتامعيــة، كــام 
ــدى الشــباب  ــب الفكــري ل ــز الجان ــامم بتعزي حرصــت عــىل االهت
وتوعيتهــم وتحصينهــم مــن كل فكــر ضــال منحــرف، وفــق منهــج 
الرشيعــة النقــي الســليم، الــذي هــو دســتور مملكتنــا الغاليــة، لــذا 
أنشــأت املؤسســة لجنــة لشــباب قبــس، مقدمــاً الشــكر لــكل مــن 

ــالً دعــم مســرية املؤسســة قائ

وشــكر ســموه ، أمــري املنطقــة الرشقيــة عــىل مــا يبذلــه مــن 
جهــود يف دعــم مشــاريع الخــري عامــة وهــذه املؤسســة خاصة 
التــي ترشفــت بافتتــاح ســموه ملقرهــا وتدشــينه ملوقعهــا 
اإللكــروين ورعايتــه الكرميــة مللتقــى التعايــش وموافقتــه 
ــب  ــول لصاح ــكر موص ــا، والش ــس أمنائه ــة مجل ــىل رئاس ع
الســمو امللــي األمــري أحمــد بــن فهــد بــن ســلامن نائــب أمــري 
املنطقــة الرشقيــة، متمنيــا لــه املزيــد مــن التوفيــق والســداد، 
ولصاحــب الســمو األمــري بــدر بــن محمــد بــن جلــوي محافــظ 

ــات املؤسســة . األحســاء عــىل دعمــه ألنشــطة وفعالي
ثــم اطلــع الحضــور عــىل عــرٍض مــريئ بعنــوان »مثــار قبــس« 
يحــي مســرية املؤسســة ومنجزاتهــا وتطلعاتهــا املســتقبلية .

وألقــى الشــاب عبداللــه املنصــور أحــد طــالب املؤسســة 
كلمــًة عــن أهميــة األمــن الــذي تعيشــه اململكــة، ومــا تبذلــه 
اململكــة مــن جهــود لنرصة قضايــا األمتــني العربية واإلســالمية، 
ــة  ــا وحامي ــىل أمنه ــاظ ع ــة يف الحف ــود اململك ــجاعة جن وش
ــاً الشــباب عــىل االتــزان يف الــرأي، واملحافظــة  حدودهــا، حاث
التيــارات  الفكــر، وعــدم االنجــراف خلــف  عــىل ســالمة 
الهدامــة، والجامعــات املتطرفــة، والرجــوع إىل كبــار العلــامء، 
ــتجدات  ــن، ومس ــع الف ــل م ــم، يف التعام ــن علمه ــل م للنه
ــه  ــة وســمو نائب ــة الرشقي ــري املنطق ــور، شــاكراً لســمو أم األم

ــا. ــا به ــة، واهتاممه ــام للمؤسس دعمه
حــر اللقــاء صاحــب الســمو األمــري فهــد بــن عبداللــه بــن 
جلــوي املــرشف العــام عــىل التطويــر اإلداري والتقنيــة بإمــارة 
املنطقــة الرشقيــة، وصاحــب الســمو األمــري نــواف بــن بنــدر 
وفضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
محمــد آل رقيــب وفضيلــة املــرشف العــام عــىل فــرع الرئاســة 
ــح  ــن صال ــاء الشــيخ عــيل ب ــة واإلفت ــة للبحــوث العلمي العام

املــري ومعــايل مديــر جامعــة اإلمــام.

ان ما تحقق من انجازات للمؤسسة 
كان بفضل اهلل تعالى أواًل ثم بدعم 
من والة أمرنا وحكومتنا الرشيدة .



أخبار6

نائب أمير الشرقية: “قبس” منارة إشعاع لنشر الوسطية واالعتدال
اســتقبل صاحــب الســمو امللــي األمــري أحمــد بــن فهــد بــن ســلامن 
ــة بقاعــة االجتامعــات  ــب أمــري املنطقــة الرشقي ــز نائ ــن عبدالعزي ب
بديــوان اإلمــارة مؤخــراً، أصحــاب الســمو والفضيلــة واملعــايل أعضــاء 
مجلــس أمنــاء مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي للقــرآن 

والســنة والخطابــة “قبــس”.
ــا، منوهــاً  ــق أهدافه ــع ســموه عــىل جهــود املؤسســة يف تحقي واطل
مبــا تحظــى بــه املؤسســات الخرييــة مــن دعــٍم واهتــامم مــن 
ــه عــىل  ــه، مشــدداً ســموه يحفظــه الل ــادة الرشــيدة أيدهــا الل القي
ــح املجتمــع،  ــة رشائ ــر برامــج املؤسســة لتصــل إىل كاف رضورة تطوي
مؤكــداً ســموه عــىل رضورة التعــاون مــع مختلــف الجهــات، إلجــراء 
ــل،  ــرأة والطف ــج امل ــامم برام ــة، واالهت ــاث الالزم ــات واألبح الدراس
وتوســعة برامــج املؤسســة لتشــمل نــزالء دور الرعايــة واإلصالحيــات، 

ــق. ــوبيها التوفي ــة ومنس ــموه للمؤسس ــاً س متمني
ــد  ــن محم ــز ب ــري عبدالعزي ــمو األم ــب الس ــدم صاح ــه ق ــن جهت م
ــىل  ــام ع ــرشف الع ــاء وامل ــس األمن ــس مجل ــب رئي ــوي نائ ــن جل ب
ــي األمــري ســعود  ــر لصاحــب الســمو املل املؤسســة الشــكر والتقدي
بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أمــري املنطقــة الرشقيــة، وصاحــب الســمو 
ــب  ــز نائ ــن عبدالعزي ــن ســلامن ب ــد ب ــن فه ــي األمــري أحمــد ب املل
ــا  ــم، واهتاممه ــموهام الدائ ــم س ــىل دع ــة، ع ــة الرشقي ــري املنطق أم
ــري  ــب أم ــمو نائ ــه س ــل ب ــا تفض ــاً م ــاطاتها، مثمن ــة ونش باملؤسس
الرشقيــة مــن توجيهــات، مقدمــاً الشــكر ألصحــاب الســمو والفضيلــة 

ــم. ــم واهتاممه ــىل جهده ــس ع ــاء املجل ــايل أعض واملع

لقــد دأبــت حكومتنــا الرشــيدة -وفقهــا اللــه تعــاىل- عــىل دعــم الخــري وتربيــة محافظ األحساء قبس مؤسسة رائدة
ــذا شــجعت ورعــت املنافســات  ــه؛ ل ــه وحثهــم عــىل التنافــس في الناشــئة علي
ــابقة  ــة مس ــبة انطالق ــد، ومبناس ــرة والج ــباب روح املثاب ــي يف الش ــي تحي الت
ســمو األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي -رحمــه اللــه تعــاىل- للقــرآن والســنة 
ــا  ــدن مملكتن ــن م ــرياً م ــا كث ــغ صداه ــة بل ــابقة مبارك ــي مس ــة، وه والخطاب
الحبيبــة؛ أجدهــا فرصــة يف أن أبــارك ألصحــاب الســمو األمــري عبدالعزيــز 
بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي -حفظــه اللــه تعــاىل- مبناســبة تحــّول هــذه 
ــه -صــىل  ــنة نبي ــاىل وس ــه تع ــاب الل ــى بكت ــدة تُعن املســابقة إىل مؤسســة رائ
ــل الشــكر  ــه جزي ــه، فل ــه ووطن ــل يخــدم دين ــه وســلم- وإعــداد جي ــه علي الل
ــد  ــذا الجه ــىل ه ــة ع ــة املبارك ــذه املؤسس ــني يف ه ــع العامل ــر ولجمي والتقدي
واإلنجــاز الطيــب متمنيــاً لهــم دوام التوفيــق وللمؤسســة املزيــد مــن التقــدم 
ــك  ــني املل ــني الرشيف ــادم الحرم ــيدي خ ــة س ــل حكوم ــي يف ظ ــاح والرق والنج
ــد  ــري محم ــي األم ــمو املل ــب الس ــعود وصاح ــز آل س ــن عبدالعزي ــلامن ب س
ــي  ــمو املل ــب الس ــكر صاح ــام أش ــه- ك ــام الل ــعود  -رعاه ــلامن آل س ــن س ب
األمــري ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أمــري املنطقــة الرشقيــة عــىل دعمــه 

ــارك. ــذا العمــل املب ــدم له ــذل وق ــن ب ــكل م ــذه املؤسســة ول ومســاندته له



7 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

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



اتفاقيات8

توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جامعة الملك فيصل

توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالمية

تَُوِقــع مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود 

)قبــس( للقــرآن والســنة والخطابــة اتفاقيــة رشاكــة مجتمعية 

ــس  ــس مجل ــب رئي ــور نائ ــل بحض ــك فيص ــة املل ــع جامع م

األمنــاء واملــرشف العــام عــىل املؤسســة األمــري عبدالعزيــز بن 

محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود ومعــايل مديــر جامعة 

امللــك فيصــل الدكتــور محمــد بــن عبدالعزيــز العوهــيل.

تَُوِقــع مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود 

)قبــس( للقــرآن والســنة والخطابــة اتفاقيــة رشاكــة مجتمعية 

ــن ســعود اإلســالمية بحضــور  ــام محمــد ب ــة اإلم ــع جامع م

نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء واملــرشف العــام عــىل املؤسســة 

األمــري عبدالعزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلوي آل ســعود 

ومعــايل مديــر جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 

الدكتــور ســليامن بــن عبداللــه أبــا الخيــل.



9 مجلس األمناء

صاحب السمو امللي 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 الريك

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



مجلس األمناء10

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
رائد بن حمد البوعيل

فضيلة الدكتور الشيخ
سعود بن عبد العزيز العقيل

فضيلة الشيخ الدكتور
خالد بن محمد العبد الكريم

فضيلة الدكتور
إبراهيم بن صالح التنم

سعادة الدكتور
عبد الله بن محمد الجغيامن

سعادة األستاذ
عبد الرحمن بن سليامن الحامد

فضيلة الشيخ الدكتور
أحمد بن حمد البوعيل

أمني املجلس

سعادة الدكتور
يوسف بن عبد اللطيف الجر



11 كلمات

ــس ( يف  ــتنا )قب ــر مؤسس ــة عم ــن حداث ــم م بالرغ
ــا خطــت خطــوات  ــة األ أنه ــات الخريي ــر الجه عم
ــاىل  ــه تع ــن الل ــل م ــه بفض ــزات رائع ــارة وقف جب
علينــا، ثــم بفضــل ماهيئتــه لنــا حكومتنــا الرشــيدة 
ــدن مــوالي خــادم الحرمــني الرشيفــني وويل  مــن ل
عهــد األمــني مــن دعــم جعــل لنــا الريــادة يف خدمة 
القــرآن والســنة والخطابــة، فبــدت خطواتنــا واثقــة 

والتنفيذيــة،  االســراتيجية  اهدافنــا  تحقيــق  يف 
َوِمــامَّ زاد يف تســارع  خطــى اإلنجــازات تــرشف 
ــة  ــري املنطق ــن أم ــة م ــة والعناي ــة بالرعاي املؤسس
الرشقيــة صاحــب الســمو امللــي األمــري ســعود بــن 
نايــف رئيــس مجلــس آمنــاء املؤسســة، فبتوجيهاتــه 
ــاريعنا  ــون مش ــد أن تك ــنا العه ــىل أنفس ــا ع أخذن
نوعيــة، ملتزمــني بأقــى درجــات تحقيــق مؤرشات 

اإلنجــاز، وهانحــن نحتفــل بعــدة مشــاريع يف 
حفلنــا الســنوي الــذي يرعــاه ســموه ويــزدان 
واصحــاب  األمــراء  الســمو  اصحــاب  بحضــور 
ــاز يف  ــة والســعادة، نكــرم مــن ف املعــايل والفضيل
ــني  ــع ب ــم ونض ــي به ــنوية وتحتف ــابقة الس املس
ــه  يديكــم بعضــاً مــام تحقــق مــن إنجــازات فالل

ــل ومــن بعــد. الحمــد مــن قب

األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود
نائب رئيس مجلس األمناء والمشرف العام على المؤسسة

ــَذا  الحمــد للــه القائــل يف محكــم التنزيــل » إِنَّ َهٰ
ــنَي  ُ الُْمْؤِمِن ــرشِّ ــَوُم َويُبَ ــِدي لِلَِّتــي ِهــَي أَقْ ــرْآَن يَْه الُْق
ــريًا »  ــرًا كَِب ــْم أَْج ــاِت أَنَّ لَُه الَِح ــوَن الصَّ ــَن يَْعَملُ الَِّذي
ــيدنا  ــىل س ــالن ع ــان األكم ــالم األمتّ ــالة والس والص
ــم  ــن تعل ــم م ــل »خريك ــه القائ ــن عبدالل ــد ب محم

ــه« . ــرآن وعلم الق
فمنــذ تأســيس اململكــة العربيــة الســعودية وحتــى 
ــا  ــوالة أمرن ــن هــدف ل ــة بالدي ــا هــذا والعناي يومن
ــاً  ــه منهاج ــنة نبي ــه وس ــاب الل ــن كت ــن م متخذي

ــة. وطريق
ــم  ــل وه ــد جي ــل بع ــال ، جي ــواىل األجي ــذا ت وهك
يتعاهــدون الديــن حفظـًـا وعنايــة .  ويف عــام 1423 
هـــ  انطلقــت نــواة مؤسســة األمــري محمد بــن فهد 
بــن جلــوي آل ســعود للكتــاب والســنة والخطابــة 

ــة،  ــنة والخطاب ــرآن والس ــابقة للق ــكل مس ــىل ش ع
أعــوام تحقــق  ملــدة عــرشة  واســتمرت هكــذا 

ــم شــيئًا فشــيئًا . ــو اآلخــر ليكــر الحل النجــاح تل
ويف عــام 1432 هـــ  صــدر األمــر الســامي الكريــم 
بإنشــاء مؤسســة خرييــة تحمــل ذات االســم لتنطلق 
ُمحلِقــة يف فضــاءات خدمــة الديــن والوطــن حتــى 

باتــت اســامً رائــداً يف مجالهــا.
ومــام ال شــك فيــه، أّن خلــف هــذا اإلنجــاز رجــاالً 
بذلــوا جهــوداً جبــارة لتصــل املؤسســة ملــا وصلــت 
إليــه مــن نجاحــات باهــرة ،  تلــك الجهــود محــط 
إجــالل و تقديــر لدينــا يف مجلــس أمنــاء املؤسســة 

ولــدى املجتمــع عامــة.
ختاًمــا.. ومــن منطلــق قــول املصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص  »مــن 
ال يشــكر النــاس ال يشــكر اللــه« فشــكرًا ملقــام 

ســيدي خــادم الحرمــني الرشيفــني و ويل عهــده 
األمــني عــىل مــا توليــه قيادتنــا الرشــيدة مــن 

ــن. ــامم بالدي اهت
 ومــن الشــكر أجزلــه لســمو أمــري املنطقــة الرشقيــة 
األمــري ســعود بــن نايــف ولســمو محافــظ األحســاء 
األمــري بــدر بــن محمــد بــن جلــوي عــىل دعمهــم 

املســتمر للمؤسســة.
ــن  ــز ب  و الشــكر موصــول لســمو األمــري عبدالعزي
محمــد بــن فهــد بــن جلــوي نائــب رئيــس مجلــس 
األمنــاء املــرشف العــام عــىل املؤسســة ولكافــة 
ــاء  ولرئيــس مجلــس اإلدارة الدكتــور  مجلــس األمن
ــني يف  ــع العامل ــن حمــد البوعــيل و لجمي أحمــد ب
ــوىل  ــائالً امل ــة س ــم املبذول ــىل جهوده ــة ع املؤسس

ــداد... ــق والس ــع التوفي للجمي

األمير عبدالعزيز بن سعد بن جلوي آل سعود
عضو مجلس األمناء

ــىل  ــالم ع ــالة والس ــني , والص ــه رب العامل الحمدلل
ــه  ــىل آل ــه , وع ــن عبدالل ــد ب ــه , محم ــري خلق خ
ــن ,  ــوم الدي ــه بإحســان إىل ي ــن تبع ــه , وم وصحب

ــا بعــد. أم
فــإن مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي 
آل ســعود , قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة , 

ــا. ــا وبرامجه ــزة يف أهدافه ــة متمي مؤسس
وهــي تســري وفــق منهــج صحيــح, يركــز عــىل 

ومنهجــه  اإلســالم  ســامحة  ويــرز  األولويــات, 
الصحيــح, يف كتــاب اللــه وســنه رســوله, صــىل اللــه 
عليــه وســلم, ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه الخطابة, 

املســهمة يف ذلــك.
وليــس بغريــب عــىل هــذه املؤسســة املباركــة 
والقامئــني عليهــا, فهــي مؤسســة تحمــل اســاًم 
ــا مــن آل ســعود, األرسة التــي بذلــت نفســها  كرميً
تأسســت  منــذ  واملســلمني,  اإلســالم  لخدمــة 

اململكــة العربيــة الســعودية وإىل العهــد املبــارك, 
ــلامن  ــك س ــني, املل ــني الرشيف ــادم الحرم ــد خ عه
بــن عبدالعزيــز آل ســعود, وســمو ويل عهــده 
األمــري, وفقهــام اللــه لــكل خــري, وأيدهــام بنــرصه 
وعونــه, وحقــق عــىل أيديهــام مزيــًدا مــن األمــن 

ــايل. ــن الغ ــذا الوط ــامء له ــتقرار, والن واالس
ــر, وأســأل  ــا الشــكر والتقدي فللمؤسســة, ورجاله

ــق. ــع العــون والتوفي ــه للجمي الل

معالي األستاذ الدكتور عبداهلل بن عبدالمحسن التركي
عضو مجلس األمناء
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بالقــرآن  العنايــة  تعــددت وتنوعــت جهــات 
ــام  ــا يخــدم علومه ــة وم ــم والســنة النبوي الكري
ــة الســعودية  ــة العربي ــة اململك ــا املبارك يف بالدن
ــم  ــر حفظه ــن والة األم ــديدة م ــات س وبتوجيه
ــلامن  ــك س ــني املل ــني الرشيف ــادم الحرم ــه خ الل
ــد  ــز آل ســعود وســمو ويل العه ــد العزي ــن عب ب
بــن  محمــد  األمــري  امللــي  الســمو  صاحــب 
ــا  ــعود وكان منه ــز آل س ــن عبدالعزي ــلامن ب س

ــد  ــري محم ــة األم ــة مؤسس ــة الفتي ــذه املؤسس ه
بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود } قبــس { للقــرآن 
للعمــل  حافلــة  مســرية  يف  والخطابــة  والســنة 
ــة  ــق رؤي ــالتها وف ــق رس ــو لتحقي ــيس تصب املؤس
ورســالة وأهــداف واعــدة تلبــي احتياجــات األفــراد 
و املجتمــع نــرشاً للعلــم وتكرميــاً ألهلــه وحملتــه 
وقــد تــوج هــذا الجهــد بترشفهــا برئاســة صاحــب 
الســمو امللــي األمــري ســعود بــن نايــف بــن عبــد 

العزيــز آل ســعود أمــري املنطقــة الرشقيــة ملجلــس 
أمنــاء املؤسســة ليكــون دعــامً لهــا للقيــام مبهامهــا 
ــت إرشاف  ــس  وتح ــري واملقايي ــىل املعاي ــق أع وف
ومتابعــة مــن نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء ســمو 
ــن  ــد ب ــن فه ــد ب ــن محم ــز ب ــد العزي ــري عب األم
جلــوي آل ســعود وفــاًء وبــراً بوالــده رحمــه اللــه 
ــزان  ــة يف مي ــذه املؤسس ــواب ه ــر وث ــب أج وكت
حســناته  ســدد اللــه الخطــى وبــارك يف الجهــود.

فضيلة الشيخ عبداهلل بن صالح آل الشيخ
وكيل الوزارة لشؤون الدعوة واالرشاد وعضو مجلس األمناء

ــه  ــه والصــالة والســالم عــىل رســول الل الحمــد لل

ــه أجمعــني وبعــد .  ــه وصحب وعــىل آل

فــإن مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي 

ــن أنشــط املؤسســات  ــه، م ــه الل آل ســعود رحم

العربيــة  اململكــة  مســتوى  عــىل  العلميــة 

. الســعودية 

ــطة  ــن األنش ــد م ــىل العدي ــوم ع ــا تق ــك أنه ذل

ترَعــى  فهــي  والثقافيــة،  والربويــة  العلميــة 

الصغــار والكبــار مــن شــباب هــذا الجيــل.

لقــد أكــرم اللــه القامئــني عــىل هــذه املؤسســة 

ــُن رحمــة  ــَن اإلســالم دي ــأن دي ــة الشــباب ب بتوعي

ــرس يف  ــي تغ ــري، فه ــل وتدم ــن قت ــة، ال دي وهداي

ــة  ــم والســنة النبوي الشــباب أخــالق القــرآن الكري

املطهــرة، فشــبابنا يف هــذا العــرص بأشــدِّ الحاجــة 

ــريى  ــراءة صحيحــة، ل ــة ق ــراءة الســرية النبوي إىل ق

شــبابُنا كيــف كان يتعامــل رســول اللــه صــىل اللــه 

عليــه وســلم مــع األشــياء، مــع أهلــه ومــع جريانــه 

ومــع عمــوم النــاس، وكيــف يتعامــل مــع الطبيعــة، 

ِمــن أرض ومــا عليهــا ِمــن جبــٍل وشــجر، ومــع مــا 

ــات . ــا مــن ســائر الحيوان ــدبُّ فوقه ي

إن هــذه املؤسســة داعيــَة هدايــٍة ورَشــاد، بهــا 

تُفتَــُح أبــواب ســعادة الدنيــا واآلخــرة، وتُؤَصــُد 

أبــواب الفــن والشــذوذ، أســأل اللــه أن يزيــد 

القامئــني عليهــا توفيقــاً وســدادا .

فضيلة الشيخ الدكتور قبس بن محمد آل الشيخ مبارك
عضو مجلس األمناء

ــا  ــالم، وأكرمن ــة اإلس ــا بنعم ــم علين ــذي أنع ــه ال ــد لل الحم
بالقــرآن الكريــم، وجعــل والة أمرنــا مــن خــري حملتــه 
ــذ أن  ــعودية من ــة الس ــة العربي ــه، فاململك ــني للوائ والرافع
ــن آل  ــن عبدالرحم ــز ب ــك عبدالعزي ــا املل ــها ووحده أسس
ــد  ــة التوحي ــىل كلم ــت ع ــراه ـ قام ــه ث ــب الل ــعود ـ طي س
واالهتــامم  والرعايــة  وجــل،  عــز  اللــه  رشع  وتطبيــق 
بالقــرآن العظيــم وتعليمــه والعنايــة بــه , ولهــا الــدور 
ــاب  ــة كت ــأنه خدم ــن ش ــا م ــكل م ــة ب ــادي يف العناي الري
ــرز  ــن أب ــرشاً , وم ــًة ون ــامً وطباع ــامً وتعلي ــاىل تعل ــه تع الل
مظاهــر العنايــة بكتــاب اللــه تعــاىل يف هــذه البــالد املباركــة 
والبنــات  للبنــني  والدوليــة  املحليــة  املســابقات  تنظيــم 
لحفــظ القــرآن الكريــم وتالوتــه وتفســريه , وذلــك برعايــة 
ــن  ــك ســلامن ب ــني املل ــني الرشيف ــن خــادم الحرم كرميــة م
ــظ القــرآن  ــه - , وملســابقات تحفي ــز ـ حفظــه الل عبدالعزي
الكريــم أكــر األثــر يف تشــجيع الناشــئة مــن البنــني والبنــات 

ــىل  ــة ع ــوا رشف املنافس ــم لينال ــس بينه ــث روح التناف وب
حفــظ القــرآن الكريــم وليشــاركوا يف تحقيــق أهدافهــا، كــام 
أنهــا تعــد مــن أبــرز املحاضــن الربويــة املباركــة، ألنهــا تــريب 
ــه،  ــه وآداب ــق بأخــالق القــرآن وتوجيهات النــشء عــىل التخل
وتقويــم ســلوكياتهم, وتحميهــم مبشــيئة اللــه مــن االنــزالق 
خلــف دعــاة الظــالل والخــروج عــن نهــج املصطفــى صــىل 
ــه  ــه علي ــىل الل ــي ص ــن النب ــح ع ــلم , وص ــه وس ــه علي الل
وســلم عنــد ذكــر الفــن أنــه قيــل لــه: مــا املخــرج منهــا يــا 

ــم(. ــم وســنة نبيك ــاب ربك ــال: )كت ــه؟ ق رســول الل
إن مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود 
قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة مــن املؤسســات الخرييــة 
الشــؤون  وزارة  عليهــا  تــرشف  التــي  واملثمــرة  الفاعلــة 
ــس  ــة مجل ــرشف بعضوي ــاد، وأت ــوة واإلرش اإلســالمية والدع
أمنائهــا، ومــن أبــرز مثراتهــا نجاحهــا يف ربــط أبنــاء املجتمــع 
مبصــدري الهدايــة الترشيــع )كتــاب اللــه وســنة نبيــه صــىل 

ــع  ــل م ــر التواص ــد ج ــا يف م ــلم(, ومتيزه ــه وس ــه علي الل
ــة. ــة والخاص ــزة الحكومي األجه

وختامــاً أســأل اللــه أن يعــني ويوفــق كل مــن دعــم وشــارك 
ونظــم مثــل هــذه املســابقات وعــىل رأســهم قائــد مســريتنا 
ــز  ــن عبدالعزي ــلامن ب ــك س ــني املل ــني الرشيف ــادم الحرم خ
ــه وســمو ويل عهــده األمــني صاحــب  آل ســعود حفظــه الل
الســمو امللــي األمــري محمــد بن ســلامن حفظه اللــه , كام ال 
يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل ألمــري املنطقــة الرشقيــة 
رئيــس مجلــس األمنــاء صاحــب الســمو امللــي األمــري ســعود 
بــن نايــف بــن عبدالعزيــز والشــكر موصــول للمــرشف العام 
عــىل املســابقة صاحــب الســمو األمــري عبدالعزيز بــن محمد 
بــن فهــد بــن جلــوي , كــام أســأله جلــت قدرتــه أن يحفــظ 
 بالدنــا وأن يجمــع عــىل الحــق كلمتنــا أنــه ســميع مجيــب.

ــه  ــا محمــد وعــىل آل ــارك عــىل نبين ــه وســلم وب وصــىل الل
ــليم. ــم التس ــالة وأت ــل الص ــه أفض وصحب

الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري
نائب وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد وعضو مجلس األمناء
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إن مــن النعــم التــي أنعــم اللــه بهــا علينــا أن هدانــا لدينــه 
الحــق وجعلنــا مســلمني نهتــدي بهديــه ونســتنري بســنة نبيــه 
محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ،والشــك أن مــن فضــل اللــه أن ســخر يف هــذه 
البــالد رجــاالً ونســاًء أخلصــوا النيــة وعقــدوا العــزم لخدمــة 
كتابــه الكريــم وســنة نبيــه راجــني مــن اللــه العفــو واملغفــرة 

وخدمــًة لإلســالم واملســلمني .
ــه تعــاىل  ــه الحمــد مــن تيســري الل ــوم ولل ــا نشــاهده الي  وم
الكريــم  القــرآن  واهتــامٍم عــىل كافــة األصعــدة لحفــظ 
وتدارســه واالهتــامم بالســنة النبويــة الرشيفــة وحفظهــا 
والعمــل بهــا والدعــم املســتمر مــن والة أمرنــا الذيــن يحبــون 
الخــري ويشــجعون عليــه، فهــا هــي املســاجد ومــدارس 

تحفيــظ القــرآن الكريــم والجمعيــات واملؤسســات تلقــى 
العنايــة والرعايــة ألهــل القــرآن والســنة النبويــة الرشيفــة يف 

ــة . ــالد املبارك ــذه الب ــاء ه ــة أرج كاف
ــوي آل  ــن جل ــن فهــد ب وهــا هــي مؤسســة األمــري محمــد ب
ســعود قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة التــي حققــت وللــه 
الحمــد نجاحــاً وإقبــاالً كبرييــن منــذ انطالقتهــا كمســابقة يف 
العــام1423 هـــ قبــل أن تتحــول إىل مؤسســة يف العــام1432 
هـــ تواصــل نشــاطاتها وتتــوج بنجــاح لهــذا العــام143٩ هـــ 
أنشــطتها املتنوعــة مــن مســابقاٍت وحلقــاٍت وافتتــاح مــدارٍس 
ــري  ــم الخ ــاً له ــٍب فهنيئ ــٍر وتدري ــج تطوي ــٍل وبرام وورش عم
ــاً لهــم مــا قدمــوه مــن جهــٍد متميــٍز خدمــًة  والركــة، وهنيئ

لكتــاب اللــه الكريــم وســنة نبيــه ورعايــة النــشء مــن 
األبنــاء يف مجــال الخطابــة ليكونــوا بــإذن اللــه لبنــًة طيبــًة يف 

ــم . ــم ووطنه ــم تجــاه دينه ــام بواجبه ــم للقي مجتمعه
فشــكراً لهــذه املؤسســة ولــكل مــن يقــف وراء مســريتها 
بالدعــم املــادي واملعنــوي وكل مــا مــن شــأنه الرقي مبســتواها 
ــاح  ــهم يف إنج ــن أس ــكل م ــداد ل ــاء بالس ــا والدع وتطويره
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 حــامة ســنة نبيــه 
إنــه ســميٌع مجيــٌب، والحمــد للــه رب العاملــني، وصــىل اللــه 

وســلم عــىل نبينــا محمــد وعــىل آلــه وصحبــه أجمعــني.

معالي الدكتور أحمد بن عبداهلل الشعيبي
رئيس معهد اإلدارة سابًقا وعضو مجلس األمناء

كلمات

مــن اليســري أن تفكــر يف عمــل خــريي وأن تجــد بدائــل 
عديــدة تختــار مــن بينهــا، ولكــن أن تصــل إىل فكــرة غري 
مســبوقة ويِف الوقــت نفســه ذات قيمــة مضافــة عاليــة، 
ــق ،الوصــول إىل عمــل خــريي يتســم  ــذا عــني التوفي فه
باألصالــة والقيمــة املُضافــة العاليــة ال شــك يشــعرك 
بالفخــر والســعادة يف آن واحــد، إال أن ذلــك أيضــاً غــري 
كاف، إذ أن الفكــرة األصيلــة تتطلــب منهجيــة عمــل غــري 
ــع يتســم  مســبوقة أيضــاً مــام يجعــل املهمــة ذات طاب
بالتحــدي والعمــل الشــاق . فكــرة مؤسســة األمــري 
محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آِل ســعود للقــرآن والســنة 
والخطابــة )قبــس( أخــذت عــىل عاتقهــا مهمــة صعبــة 

ومســؤولية عظيمــة، إذ تصــدت لفكــرة جديدة، وشــقت 
ــم إىل أن تكــون  ــا لنقــل الفكــرة مــن مجــرد حل طريقه
ــة،  ــل متقن ــة عم ــالل منهجي ــن خ ــة م ــة ملموس حقيق
وتفــان رائــع، وتظافــر جهــود مميــزة، وتفعيــل للعقــول 
ــن  املبدعــة، واســتثامر يف حكمــة الرجــال والنســاء الذي
ــز.  ــاء هــذا الــرصح الخــريي املتمي شــاركوا جميعــاً يف بن
ــرة هــذه املؤسســة  ــا فك ــدة تطــورت فيه ــنوات عدي س
تدريجيــاً وبحكمــة لتســهم يف صقــل مواهــب وقــدرات 
ــة  ــنة والخطاب ــرآن والس ــاالت الق ــا يف مج ــا وبناتن أبنائن
مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر تذكــر املجتمــع بــأرسه 
بأهميــة توجيــه جهــود األرسة واملؤسســات الربويــة 

ــشء،  ــوس الن ــرآن والســنة يف نف ــة الق ــم قيم إىل تعظي
ــن. ــري يف اآلخري ــة والتأث ومتكينهــم مــن لغــة الخطاب

شــكراً أصحــاب الســمو األمــراء أبنــاء وبنــات، املغفــور 
لــه بــإذن اللــه، أمــري األحســاء املحبــوب األمــري محمــد 
ــذه  ــم له ــىل تبنيه ــعود ع ــوي آل س ــن جل ــد ب ــن فه ب
ــنوا  ــد أحس ــن؛ فق ــره الحس ــد ذك ــي تخل ــة الت املؤسس
ــى بخــري مــا ميكــن  ــة تعن ــه صدقــة جاري ــاروا ل إذ اخت
أن تعنــى بــه جهــة، كــام أحســنوا إىل األحســاء وأهلهــا 
بإهدائهــم هــذه املؤسســة التــي تســهم يف تعظيــم 
ــه  ــه علي ــىل الل ــم ص ــوله الكري ــنة رس ــه وس ــاب الل كت

ــم . ــم وبناته ــوس أبنائه ــلم يف نف وس

سعادة األستاذ الدكتور عبداهلل بن محمد الجغيمان
عضو مجلس الشورى وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل وعضو مجلس األمناء

منــذ انطالقــة فكرتهــا النوعيــة عــام 1423هـــ عــر 
إطــالق مســابقة للقــرآن والســنة والخطابــة تحمــل 
اســم أمــري األحســاء الراحــل محمــد بــن فهــد بــن 
جلــوي آل ســعود ـــ رحمه الله تعاىل ـــ اســتطاعت 
»قبــس« ويف ظــل مــا يحظــى بــه العمــل الخــريي يف 
بالدنــا املباركــة مــن دعــم قيادتــه الرشــيدة –أعزهــا 
اللــه تعــاىل- أن تعــر مــن خــالل نجاحاتهــا املتواليــة 
نحــو بنــاء منظومــة مؤسســية خرييــة متكاملــة 
عام1432هـــ ، وتحظــى بــرشف رعايــة كرميــة ودعم 
ــري  ــي األم ــمو املل ــب الس ــن صاح ــدود م ــري مح غ
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود أمــري 

املنطقــة الرشقيــة، ورئيــس مجلــس أمنائهــا، وبــإدارة 
حكيمــة مــن صاحــب الســمو األمــري عبدالعزيــز بــن 
محمــد بــن جلــوي آل ســعود نائــب رئيــس مجلــس 
األمنــاء، واملــرشف العــام عــىل املؤسســة –حفظهــام 
ــز يقــود مهامــه  ــه تعــاىل-، وبفريــق عمــل متمي الل
فضيلــة الدكتــور أحمــد بــن حمــد البوعــيل رئيــس 

مجلــس اإلدارة.
وألنهــا قبــس فقــد أضــاءت يف املشــهد الخــريي 
مشــاعل مــن نــور القــرآن الحكيــم، وهــدي النبــي 
ــه الصــالة والســالم-، ووهــج اللســان  ــم –علي الكري
العــريب املبــني؛ لتســتهدف مبنهجيــة وإتقــان صناعــة 

أجيــال مــن شــبابنا وفتياتنــا يحملــون يف صدورهــم 
لغتهــم  ويصقلــون  الرشيفــني،  الهديــني  نــور 
ليتواصلــوا بهــا مبرشيــن ومتمســكني بوســطية 

ــم. ــم ووطنه ــم دينه ــن قي ــالم، نارشي اإلس
وقــد رشفــُت بــأن أكــون عضــًوا يف مجلــس أمنائهــا، 
التــي  النوعيــة  الفــرص  تعزيــز  أســاهم يف  وأن 
تحقــق الرشاكــة املثمــرة بينهــا وبــني جامعــة امللــك 
فيصــل، مؤمًنــا بــأن عطــاء هــذه املؤسســة ســيمتد 
بــإذن اللــه تعــاىل مــا دامــت األيــادي البيضــاء 
ترعاهــا، وتدفــع بهــا نحــو مزيــد مــن التألــق 

ــادة. ــز والري والتمي

معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي
مدير جامعة الملك فيصل وعضو مجلس األمناء

ــا   ــدة هدفه ــالة خال ــمو برس ــري يس ــر الخ ــن مناب ــر م من
التفقــه والتعلــم مبصــدري الهدايــة القــرآن والســنة، حفظاً 
ــذا  ــوغ ه ــشء لبل ــز الن ــامً وتحفي ــراً وتعل ــداً وتدب وتجوي

ــارة دربهــم وبصريتهــم. الهــدف لتوســيع مداركهــم وإن
ــت  ــه » ترك ــالمه علي ــه وس ــوات الل ــى صل ــال املصطف ق
فيكــم أمريــن لــن تضلــوا مــا متســكتم بهــام، كتــاب اللــه 
ــرش  ــن ن ــم م ــر أعظ ــل وأي أج ــأي فض ــه«  ف ــنة نبيّ وس

ــه؟ ــه وســنة نبيّ ــاب الل كت
ــذي  ــار ال ــو املن ــب فه ــمه نصي ــن إس ــه م ــر ل ــس من قب

ــالة  ــة والرس ــرس هــذه الثقاف ــه لغ يســعى القامئــون علي
وتلــك القيــم يف مجتمعنــا إميانــاً منهــم بهــذا العمــل 

ــديد.  ــه الس ــارك والتوج املب
ــر  ــه يعم ــاً لقلب ــرآن ربيع ــل الق ــّري باملســلم أن يجع فح
ــه  ــق بأخالق ــه ويتخل ــأدب بأدآب ــه، يت ــرب من ــا خ ــه م ب
الرشيفــة يبــرّصه يف مواقــع العــر ويُثبــت قواعــد اإلميــان 

ــاس. ــوق ســائر الن ــك ف ــه  ليســمو بذل يف قلب
عــن أنــس ريض اللــه عنــه قــال، قــال رســول اللــه صــىل 
اللــه عليــه وســلم: إن للــه تعــاىل أهلــني مــن النــاس. قالــوا 

يــا رســول اللــه مــن هــم؟ قــال هــم أهــل القــرآن، أهــل 
اللــه وخاصتــه. 

ــار ورســالة ســامية، هــي مــا  جهــود مباركــة وعمــل جبّ
مييــز هــذا املركــز عــن ســواه. 

ــار  ــذي يُش ــرصح ال ــذا ال ــىل ه ــني ع ــه القامئ ــزى الل فج
إليــه بالبنــان خــري الجــزاء وأخلــف عليهــم فيــام أنفقــوا 
وأجــزل البــارئ عطاؤهــم. ورحــم اللــه ســمو األمــري 
محمــد بــن فهــد بــن جلــوي الــذي تــرشف هــذا املركــز 

ــة واســعة. بحمــل إســمه رحم

سعادة األستاذ خالد بن محمد البواردي
رجل أعمال وعضو مجلس األمناء



كلمات14

إن نــرش االهتــامم بأجــل الــكالم وأهــم الكتب،ومرجــع 
صالح،وعطــاء  وعمــل  عظيمــة  املســلمني،عبادة 
االنشــغاالت،وتضاعف  تزاحــم  ظــل  يف  خاصــة  خــرّي 

 . املعــارصة  املنتجــات  وجاذبيــة  املســؤوليات، 
وقــد وفقــت مؤسســة »قبــس« الكرميــة يف تأســيس 
وجنــى  زاويــة،  كل  إىل  ظاللــه  امتــدت  كبــري،  رصح 
مثرتــه كثــريون، وجــدد العالقــة مــع القــرآن والســنة، يف 
جنــان بيــوت اللــه، فتواجــد الكبــري والصغــري، يراجعــون 
بالســعادة  وينمــون مواهبهــم، ويحظــون  حفظهــم، 

الحقيقيــة والســكينة العميقــة .

وبهــذه الرامــج اإلميانيــة يــزداد التمســك بالقيــم وتتجذر 
ــاس  ــم ، ويتســىل الن القناعــة باألخــالق وترتقــي املفاهي

عــام يجدونــه يف حياتهــم مــن منغصــات ومكــدرات .
ولذلــك فأنــا أحــد املوقعــني عــىل نجــاح هــذه املؤسســة 
ــا،  ــن فعالياته ــاس م ــا، واســتفادة الن ــق أهدافه يف تحقي

وتأثريهــا اإليجــايب يف فكــر األجيــال .
قدمتهــا  التــي  امللتقيــات  موضوعــات  وقدأعجبتنــي 
عــىل  أكــدت  الرشيعــة  ملبــادئ  فإضافــة  املؤسســة، 
الراعــي والرعيــة،  اســتقرار املجتمــع ببيــان حقــوق 
ــن،  ــات الوط ــني مكون ــامح ب ــر، والتس ــة والة األم وطاع

ــم، ووعــي متقــدم، فأهــم مكتســب  وهــذا توجــه حكي
ــالد واســتقرارها. ــن الب ــه هــو أم ــظ علي يجــب أن نحاف

ــرف،  ــة أح ــن ثالث ــة م ــكر مكون ــة الش ــت كلم وإذا كان
ــاريع  ــذه املش ــم له ــىل دعمه ــن ع ــادة الوط ــكر ق فأش
ــن محمــد  ــز ب ــة، وشــكراً لســمو األمــري عبدالعزي األصيل
بــن جلــوي آل ســعود عــىل احتســابه بإنشــاء هــذه 
ــىل  ــة وع ــويب املؤسس ــكراً ملنس ــا، وش ــة ورعايته املؤسس
رأســهم فضيلــة الدكتــور أحمــد البوعــيل عــىل جهودهــم 

ــق  . ــون والتوفي ــم الع ــه له ــأل الل ــة . ونس املتتابع

سعادة الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر
عضو مجلس األمناء

قــال تعــاىل: }إِنَّ هــَذا الُْقــرْآَن يَْهــِدي لِلَِّتــي ِهــَي أَقَْوُم{ 
]اإلرساء: ٩[ وقــال تعــاىل: }يــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا 
ــْم{  ــام يُْحِييُك ــْم لِ ــوِل إِذا َدعاكُ ــِه َولِلرَُّس ــتَِجيبُوا لِلَّ اْس
ــِذه َســِبييِلٓ أَدُعــٓواْ  ]األنفــال: 24[ وقــال أيضــا }قُــل َهٰ
ـِه َعــىَلٰ بَِصــريٍَة أَنَــا َوَمــِن ٱتَّبََعِنــي{ ]ســورة  إِىَل ٱللَـّ

يوســف:1٠٨[ . 
يف هــذه اآليــات الكرميــات التوجيــه الربــاين باالهتداء 
 ‘ الكريــم  النبــي  العظيــم وســنة  القــرآن  بهــدي 
ودعــوة النــاس إليهــام بعلــم وبصــرية، وبفهــم ســلف 
ــة  ــوا األم ــن فرق ــواء الذي ــل األه ــم أه ــة، ال بفه األم
وســفكوا دماءهــا، وخرجــوا عــىل جامعــة املســلمني، 
ــذ إنشــائها  ــة من ــة املبارك ــت هــذه الدول ــد ترشف وق

ــع  ــد تتاب ــه وســنة رســوله ‘، وق ــاب الل ــة بكت بالعناي
ملوكهــا الكــرام عــىل ذلــك، وألفــت الرســائل الكثــرية 
ــذا رشف  ــب أن ه ــب، وال ري ــذا الجان ــرز ه ــي ت الت
عظيــم نســأل اللــه أن يزيدهــم مــن فضلــه ويوفقهــم 
ــن  ــد ب ــن فه ــد ب ــري محم ــا كان األم ــري، ومل ــكل خ ل
ــد  ــه أح ــيح جنات ــكنه فس ــه وأس ــه الل ــوي رحم جل
رجــاالت الدولــة ورمــزاً مــن رمــوز املحافظــة الذيــن 
عــرف عنهــم االهتــامم بالعلــم وأهلــه تــم قبــل عــدد 
ــزة باســم ســموه  ــن الســنوات مضــت إنشــاء جائ م
ثــم تحولــت إىل مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن 
جلــوي آل ســعود للقــرآن والســنة والخطابــة )قبــس( 
حيــث اشــتملت عــىل هــذه األصــول الثالثــة القــرآن 

والســنة والخطابــة التــي هــي دعــوة إليهــام بالحكمة 
واملوعظــة الحســنة، وقــد ترشفــت املؤسســة برئاســة 
األمــري عبــد العزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي 
آل ســعود ملجلــس أمنائهــا وقــام مبهمتــه خــري قيــام، 
حتــى تفضــل صاحــب الســمو امللــي األمــري ســعود 
بــن نايــف آل ســعود أمــري املنطقــة الرشقيــة بقبــول 
تــويل رئاســة مجلــس أمنــاء املؤسســة فــازدادت رشفــاً 
بعــد رشف، ثــم ترشفــت املؤسســة بعــد ذلــك بعقــد 
ــة  ــاء يف إمــارة املنطقــة الرشقي اجتــامع مجلــس األمن
ومحافظــة  املؤسســة  وتتــرشف  ســموه،  برئاســة 
األحســاء هــذه األيــام بترشيــف ســموه الكريــم 

ــه للحفــل الختامــي للمؤسســة. ورعايت

فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبدالعزيز العقيل
أستاذ الفقه بكلية الشريعة باألحساء وعضو مجلس األمناء

مؤسســة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة .. قبس 
مبحافظــة األحســاء ..  قبــس مضيــئ يف دروب 
ــاء الوطــن واملقيمــني  ــري ألبن الخــري والعطــاء ، ين
ــني  ــع ب ــىل الجم ــم ع ــاد ويعينه ــبل الرش ــه س في
خــريي الدنيــا واآلخــرة ،انجــازات عظيمــة وجهــود 
الوســائل  مبختلــف  نوعيــة  وإبداعــات  كبــرية 
واألســاليب واســتخدام التقنيــة  لتحقيــق الريــادة 
يف العمــل املؤســيس لخدمــة القــرآن والســنة 
بســريها  نشــأتها  منــذ  ،متيــزت   .. والخطابــة 
ــن والة  ــا م ــح ،وبقربه ــي واض ــج رشع ــق منه وف

األمــر والعلــامء ،ترشفــت برئاســةصاحب الســمو 
ــا  ــس أمنائه ــة ملجل ــة الرشقي ــري املنطق ــي أم املل
ــمو  ــاب الس ــن أصح ــة م ــس كوكب ــم املجل ويض
األمــراء وأصحــاب املعــايل مــن أعضــاء هيئــة 
كبــار العلــامء ومــن مــدراء الجامعــات وأصحــاب 
الفضيلــة والســعادة جهــود مباركــة وقفــزات 
وإخــالص  صــدق  عــىل  تــدل  هائلــة  نوعيــة 
ــه  ــأل الل ــري اس ــرصح الكب ــذا ال ــىل ه ــني ع القامئ
ــم  ــدد خطاه ــع ويس ــود الجمي ــارك يف جه أن يب
إنــه ســميع مجيــب . كــام أتقــدم بوافــر الشــكر 

ــة  ــة الرشقي ــي أمــري املنطق لصاحــب الســمو املل
ــة ،  ــري يف املنطق ــر والخ ــامل ال ــع أع ــىل جمي ع
والشــكور موصــول لصاحــب الســمو نائــب أمــري 
ــظ  ــمو محاف ــكر س ــام أش ــة  , ك ــة الرشقي املنطق
ــن  ــز ب ــري عبدالعزي ــمو األم ــك  س ــاء وكذل األحس
محمــد بــن جلــوي نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء 
ــه ودعمــه  ــام عــىل املؤسســة لعنايت املــرشف الع
،وأشــكر أخــواين يف مجلــس األمنــاء واملجلــس 
املؤسســة  هــذه  العاملــني يف  اإلداري وجميــع 

ــق. ــه ويل التوفي ــه ... والل ــإذن الل ــة ب املبارك

فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد العبدالكريم
المستشار الشرعي والمحكم القضائي الدولي وعضو مجلس األمناء

ــه رب العاملــني والصــالة والســالم عــىل أرشف  الحمــد لل
ــه  ــه وصحب ــىل آل ــد وع ــيدنا محم ــلني س ــاء واملرس األنبي

ــني  أجمع
ــوي آل  ــن جل ــد ب ــن فه ــد ب ــري محم ــة األم ــد مؤسس تع
ــة  ــة النوعي ــس » إحــدى املؤسســات الخريي ســعود » قب
ــم  ــرآن الكري ــامم بالق ــا االهت ــىل عاتقه ــذت ع ــي أخ الت
ــب  ــذه الجوان ــة، وه ــة للخطاب ــة باإلضاف ــنة النبوي والس

ــل . ــذا العم ــادة  يف  ه ــة الري ــت املؤسس منح

واملؤسســة حديثــة النشــأة مقارنــة باملؤسســات ذات 
ــور  ــو والتط ــن النم ــا م ــك مل مينعه ــن ذل ــامم، ولك االهت
كل عــام لتغطــي فئــات متنوعــة مــن الجنســني واقــراح 
ــاركة،  ــهيل املش ــز وتس ــن التحفي ــدة لتضم ــروع جدي ف
وحرصــا مــن القامئــني عــىل » قبــس« تــم االعتــامد عــىل 
أهميــة تأصيــل العمــل املؤســيس للجوانــب الرشعيــة 
وكذلــك اإلداريــة للبعــد عــن العشــوائية يف العمــل، 
وكذلــك االســتثامر األمثــل للمــوارد املتاحــة بأقــى درجــة 

ــمو  ــب الس ــن صاح ــة م ــة حثيث ــك مبتابع ــة، وذل ممكن
األمــري عبدالعزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل 
ــه  ــا يواج ــل كل م ــل لتذلي ــل العم ــذي يواص ــعود ال س
ــب  ــدف كس ــات به ــات وصعوب ــن معوق ــات م املؤسس
األجــر والــر بوالــده يرحمــه اللــه، ويبــذل املجلــس 
بــن حمــد  أحمــد  الدكتــور  فضيلــة  بقيــادة  اإلداري 
البوعــيل جهــوداً كبــرية لتحقيــق األهــداف املنشــودة 

ــيل . ــع فع ــات إىل واق ــرؤى والتطلع ــة ال وترجم

سعادة الدكتور محمد بن سعد القحطاني 
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إنــه ملــن دواعــي رسوري وافتخــاري أن أشــارك بكلمــة 
يف مثــل هــذه املناســبة الخرييــة العظيمــة ، إن اهتــامم 
ــف  ــن ناي ــري ســعود ب ــي األم وحــرص صاحــب الســمو املل
بــن عبدالعزيــز آل ســعود ـــــ حفظــه اللــه ـــــ عــىل رعايتــه 
ــة للقــرآن والســنة  وترشيفــه لحفــل مؤسســة قبــس الخريي
ــا وهــو يف  ــا وأهدافه ــه بعمله ــىل إميان ــل ع ــة لدلي والخطاب
تعليــم كتابــه اللــه والســنة والخطابــة ،ومــا تحملــه من اســم 
غــاٍل عليــه ،وكذلــك غــاٍل علينــا كأحســائيني )صاحب الســمو 
ــك  ــعود( ،وكذل ــوي آل س ــن جل ــد ب ــن فه ــد ب ــري محم األم
قبولــه رئاســة مجلــس األمنــاء يف وقت ســابق ورغبتــه الجادة 

ــات  ــرى الجمعي ــاف ك ــون يف مص ــة لتك ــر املؤسس يف تطوي
واملؤسســات عــىل مســتوى املنطقــة الرشقيــة خاصــة وكذلك 
ــاً كأعضــاء  ــا جميع ــع لن ــة لداف عــىل مســتوى اململكــة عام
مجلــس اإلدارة وجميــع اإلداريــني والعاملــني للعمــل بالجــد 
لتحقيــق مــا يتطلــع لــه ســموه ،وكذلــك نحــن جمعيــاً 
خصوصــاً يف القــرآن والســنة والخطابــة لنكــون رياديــني 
ــع  ــق م ــي تتواف ــك االســتدامة ل ــا ،وكذل ــق أهدافن يف تحقي
رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2٠3٠ ،وذلــك بالتشــجيع 
ووضــع الرامــج واملســابقات لتحقيــق الهــدف املنشــود مــن 
تأســيس مؤسســة  قبــس الخرييــة ،هــذا وال أنــى يف النهايــة 

أن أشــكر صاحــب الســمو األمــري عبدالعزيــز بــن محمــد 
ــة  ــراب هــذه الجمعي ــوي آل ســعود ع ــن جل ــد ب ــن فه ب
ومؤسســها ،وكذلــك أخــي الشــيخ الدكتــور أحمــد البوعــيل 

ــس اإلدارة  ــس مجل رئي
 يا من بذلتم ومل تنتظروا العطاء ... 

ــعيتم  ــاً س ــم... حّق ــن يوفيك ــكري ل ــكراً فش ــُت ش  إن قل
ــكوراً ــعي مش ــكان الّس ف

ــن  ــه م ــٌب ب ــم... قل ــري يكتبك ــن التّعب ــري ع ــّف ح إن ج
ــرياً ــّب تعب ــاء الح صف

سعادة األستاذ عبدالرحمن بن سليمان الحماد 
رجل أعمال وعضو مجلس األمناء

تعتــر مؤسســة )قبــس( إحــدى املؤسســات الخرييــة 
ــي أخــذت عــىل  ــدة يف محافظــة األحســاء, الت الرائ
عاتقهــا الريــادة والتميــز يف خدمــة القــرآن الكريــم 
ــلم  ــه وس ــه علي ــىل الل ــى ص ــي املصطف ــنة النب وس

واالرتقــاء بشــأن الخطابــة.
  هــذه املؤسســة تنمــي الفكــر والعقيــدة الســليمة 

وأحاديــث  العظيــم  القــرآن  بحفــظ  وتعتنــي 
الحبيــب املصطفــى عليــه الصــالة والســالم وتنــرش 
مبــدأ الوســطية وتعمــل عــىل تكويــن جيل إســالمي 
ــج  ــة لإلســالم وترســخ منه ــة الحضاري ــم الرؤي يتفه
الســلف الصالــح يف نفــوس الشــباب والفتيــات 
والخطبــاء والدعــاة وطلبــه العلــم يف بالدنــا الحبيبــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك
ــة  ــب املؤسس ــر لصاح ــاىل أن يغف ــه تع ــأل الل أس
وأن يبــارك يف ذريتــه, ويزيدهــم مــن الفضــل 
واإلحســان, وأن يوفــق العاملــني فيهــا ملزيــد مــن 

ــؤول. ــري مس ــبحانه خ ــه س ــاء ,إن ــذل والعط الب

فضيلة الشيخ الدكتور ابراهيم بن صالح التنم
أستاذ الفقه بكلية الشريعة باألحساء وعضو مجلس األمناء

والصــالة  وحــده  للــه  الحمــد 
،،، بعــده  نبــي  ال  مــن  عــىل   والســالم 

فــإن مــن نعــم اللــه تعــاىل عــىل هــذه البــالد الطيبــة 
ــتوراً  ــة دس ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــل الق أن جع
ــه  ــاب الل ــا وشــعبها ,وإن خدمــة كت ومنهجــاً لقيادته
ــرص  ــاً ونح ــه جميع ــر ب ــوله رشف نتفاخ ــنة رس وس
جمعيــات  انتشــار  مــن  أدل  ،وال  تطبيقــه  عــىل 
ومــدارس ودور تحفيــظ القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة يف جميــع مناطــق اململكــة، وتنــوع أســاليب 
الدخــول  ابتغــاء  وتعليمهــا  خدمتهــام  وطــرق 
. القــرآن وعلمــه(  تعلــم  مــن  قولــه )خريكــم   يف 

ومــن هنــا كان انطــالق هــذه املؤسســة الفريــدة 

مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل 
ســعود )قبــس( للقــرآن والســنة والخطابــة ،مــن 
محافظتنــا الحبيبــة أحســاء الخــري والعطــاء قبــس ينري 
يف طريــق خدمــة الكتــاب والســنة والعنايــة والرعايــة 
لحفظتهــام ،باكتشــاف مواهبهــم وقدراتهــم وتقديــراً 
لجهودهــم ومتابعــة متقنهــم ورعايتهــم لتخريــج 
جيــل مــن املقرئــني واألمئــة وحفظــة الســنة والخطبــاء 
والدعــاة املميزيــن الذيــن يحملــون هــم الدعــوة إىل 
ــح . ــطي صحي ــج وس ــرية ومنه ــىل بص ــاىل ع ــه تع  الل

وقــد ســارت هــذه املؤسســة ســرياً متواصــال بخطــى 
ــن  ــا وال أدل م ــرت مثاره ــت وظه ــى أينع ــة حت ثابت
تتويجهــا األخــري برئاســة ســمو أمــري املنطقــة الرشقيــة 

حفظــه اللــه ملجلــس أمنائهــا ،والــذي رشفــت بــأن 
أكــون عضــواً فيــه ،فلكــم يــا صاحــب الســمو 
ــة  ــة الكرمي ــذه الرعاي ــىل ه ــه ع ــكر أجزل ــن الش م
محافــظ  لســمو  موصــول  ،والشــكر  واملعهــودة 
األحســاء عــىل دعمــه املســتمر ،كــام أشــكر صاحــب 
ــن فهــد  ــن محمــد ب ــز ب ــد العزي الســمو األمــري عب
بــن جلــوي آل ســعود نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء 
جهــوده  عــىل  املؤسســة  عــىل  العــام  املــرشف 
املباركــة يف إنجــاح هــذه املؤسســة ،ولجميــع أخواين 
مبجلــس األمنــاء وكذلــك املجلــس اإلداري رئيســاً 
وأعضــاًء ولجميــع العاملــني يف املؤسســة ســائالً اللــه 

ــداداً . ــاً وس ــاً توفيق ــم جميع ــاىل أن يزيده تع

سعادة األستاذ سالم بن صبيح المري
رجل أعمال وعضو مجلس األمناء

عــىل  والســالم  ،والصــالة  العاملــني  رب  للــه  الحمــد 
آلــه  وعــىل  محمــد  للعاملني،نبينــا  رحمــة  املبعــوث 
ــم  ــرآن الكري ــك أن الق ــد.. الش ــني ،وبع ــه أجمع وصحب
اللــه عــىل  الســاموية، وهــو حجــة  الكتــب  خامتــة 
عبــاده، واملعجــزة الكــرى لرســول اللــه الباقيــة مــا بقــي 
ــه  ــىل صدق ــالً ع ــه ،ودلي ــاً بنبوت ــاهداً وناطق ــر، ش الده
وأمانتــه، إليــه وإىل ســنة النبــي يكــون املرجــع ،ومنهــام 
ــل والتمســك،  ــام العم ــع، وبه تســتمد األحــكام والرشائ
ــه . ــالح والتوجي ــوة واإلص ــون الدع ــام تك ــىل ضوئه  وع

ــرآن  ــعودية بالق ــة الس ــة العربي ــت اململك ــد اهتم ولق
الكريــم والســنة النبويــة اهتاممــاً كبــرياً منــذ تأسيســها 
اللــه  امللــك عبدالعزيــز رحمــه  يــد املؤســس  عــىل 
،فأولتهــام عنايــة عظيمــة ،ورعايــة كرميــة، وجهــوداً 
ــد ونراســها يف شــؤون  ــام دســتورها الخال مشــكورة، فه

مــن  جميعــاً  املؤســس  أبنــاء  ســار  ولقــد  الحيــاة، 
بعــده عــىل نفــس النهــج فبذلــوا يف خدمــة القــرآن 
ــامل. ــة يف الع ــه دول ــا مل تبذل ــة م ــم والســنة النبوي  الكري

وهــا هــي مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي 
ــدى  ــة إح ــنة والخطاب ــرآن والس ــس( للق ــعود )قب آل س
مثــار هــذا البلــد الطيــب وهــذه الجهــود املشــكورة 
وقــد أخــذت عــىل عاتقهــا وضمــن أهدافهــا: ربــط 
ــاب  ــة الكت ــاء املجتمــع وتشــجيعهم مبصــدري الهداي أبن
ــت  ــام برع ــاًم( ك ــرًا وتعل ــًدا وتدب ــنة،حفظًا وتجوي والس
ــأن  ــل الخــريي ب ــدان العم ــا يف مي ــن مثيالته ــزت ع ومتي
ضمــت مــع الكتاب والســنة االهتــامم بالخطابــة وفنونها 
،ســعياً منهــا يف إعــداد وتأهيــل الدعــاة واألمئــة والخطباء 
وأفــراد املجتمــع يف فنــون الخطابــة ،لرفع مســتوى األداء، 
 وتنميــة القــدرات واملواهــب و املهــارات مبنهج وســطي .

وختامــاً نتقــدم بجزيــل الشــكر ملقــام خــادم الحرمــني 
ــم  ــني حفظه ــده األم ــه, وويل عه ــاه الل ــني رع الرشيف
اللــه ،وأيدهــم بتأييــده عــىل مــا يقدمــون مــن دعــم 
ــرآن والســنة والدعــوة، والشــكر موصــول  ــة للق وعناي
ــىل  ــه ع ــمو نائب ــة ولس ــة الرشقي ــري املنطق ــمو أم لس
دعمهــم املســتمر, كــام نشــكر ســمو محافــظ األحســاء 
ــة  ــذه املؤسس ــم له ــة ودع ــن عناي ــه م ــا يولي ــىل م ع
ــري  ــمو األم ــول لس ــكر موص ــه والش ــإذن الل ــة ب املبارك
ــام  ــرشف الع ــوي امل ــن جل ــد ب ــن محم ــز ب عبدالعزي
ــده  ــه وال ــم الل ــه ورح ــه ودعم ــة لعنايت ــىل املؤسس ع
ــاليئ يف  ــواين وزم ــكر أخ ــه ،وأش ــيح جنات ــكنه فس وأس
ــع الداعمــني  ــس اإلداري وجمي ــاء واملجل ــس األمن مجل
ــه  ــون ب ــا يقوم ــىل م ــة ع ــذه املؤسس ــني يف ه والعامل

ــا. ــاء به ــا واالرتق ــرية إلنجاحه ــود كب ــن جه م

سعادة األستاذ رائد بن حمد البوعلي
رجل أعمال وعضو مجلس األمناء
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كلمات أعضاء مجلس اإلدارة

ــت  ــام 1423 هـــ انطلق يف ع
ــتوى  ــىل مس ــدة ع ــرة رائ فك
ــة الســعودية  اململكــة العربي
وعــىل  عــام  بشــكل 
مستوىاألحســاء بشــكل خاص 
هــي مســابقة للقرآن والســنة 
والخطابــة تحمــل اســم أمــري 
األحســاء الراحــل محمــد بــن 
ــعود  ــوي آل س ــن جل ــد ب فه
ــابقة يف  ــا املس ــات حققته ــدة نجاح ــد ع ــاىل، وبع ــه تع ــه الل رحم
ــىض  ــة الرســمية مبقت ــه املوافق ــا العــرشة صــدرت بفضــل الل أعوامه
ــاء  ــخ 1432/3/27هـــ بأنش ــم )42/ق/م (بتاري ــامي برق ــر الس ااألم
مؤسســة خرييــة تحمــل أســمه وتكــون ذات شــخصية اعتباريــة 
مســتقلة ، وتتــوىل وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة 
ــات  ــة العامــة للمجلــس األعــىل للجمعي واإلرشــاد مــن خــالل األمان
الخرييــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم اإلرشاف عــىل املؤسســة حســب مــا 

تقتضيــة أهــداف املؤسســة وطبيعتهــا.
ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــامم بالق ــة إىل اإلهت ــدف املؤسس ته

وعلومهــام والعنايــة بالخطابــة وفنونهــا , واإلفــادة مــن خالصــة 
ــم  ــاء بتعلي ــة يف االرتق ــة لألســاليب الرشعي الفكــر والتجــارب العلمي
القــرآن والســنة والخطابــة مــع إحيــاء رســالة املســجد ودوره يف حيــاة 

ــراد املجتمــع .  أف
شــهدت املؤسســة نقــاط تحــول هامــه منــذ 1٥ ســنة مضــت  آخرهــا 
ــد  ــن عب ــن نايــف ب ــي األمــري ســعود ب رئاســة صاحــب الســمو املل
العزيــز آل ســعود ملجلــس أمنــاء املؤسســة. وينــوب عنــه  صاحــب 
الســمو األمــري عبــد العزيــز بــن محمــد بــن جلــوي آل ســعود 
ــاء  ــس )أمن ــة 4 مجال ــة.ولدى املؤسس ــىل املؤسس ــام ع ــرشف الع امل
املجلــس _اإلداري -العلمــي -النســايئ ( وتنفــذ املؤسســة عــدد مــن  
ــة ومســابقة ســليامن الحــامد  املســابقات  للقــرآن والســنة والخطاب
األرسيــة وهــذه املســابقات  مفيــدة للشــباب ،ويبــذل القامئــني عليهــا 
واملحكمــني فيهــا جهــد كبــري يف خدمــة كتــاب اللــه وســنة ورســوله 
وتعليــم الخطابــة، وتــم افتتــاح  عــدد مــن املراكــز النســائية بــإدارة 
واعيــة ومعلــامت ذوات كفــاءة مميــزة  منهــا : مدرســة أم املؤمنــني 
ــادي  ــة ن ــة الرحم ــر  ومدرس ــة األث ــا ومدرس ــه عنه ــة ريض الل عائش

الزهــور .. 
وهنــاك العديــد مــن املشــاريع الفاعلــة كمــرشوع املقــرأة اإللكرونية 

الــذي يهــدف إىل ريــادة يف تعليــم القــرآن الكريــم و تعليــم الســنة 
ــن  ــم ع ــافهة لتعلي ــامل مش ــاء الع ــتى أنح ــلمني يف ش ــة للمس النبوي
ــوارد يف حديــث الرســول  بعــد عــر االنرنــت واإلســتمرار الخــريي ال
صــىل اللــه عليــة وســلم ) خريكــم مــن تعلــم القــرآن و علمــه(

أقامــت  مؤسســة  قبــس الكثــري  مــن الرامــج والــدورات التدريبيــة 
ــدر  ــم ق ــاء املميز-تعظي ــة -  اإللق ــدة النوراني ــا: -القاع ــة منه الهادف
الصــالة -صيفنــا  قيــم وانجــاز . وقــد شــارك مجموعــة مــن الجاليــات  
مبســابقة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة  مبقــر املكتــب التعــاوين 
للجاليــات باألحســاء وايضــا  شــهدت املســابقات تنافًســا مميــزًا بــني 
ــام  ــع مســتوايات املســابقة ك ــزالء شــعبة ســجن األحســاء يف جمي ن
شــهدت حــرص النــزالء عــىل 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 
ــي  ــمو املل ــب الس ــات صاح ــم و توجيه ــل دع ــم بفض ــاىل ، ث وتع
ــة ، رئيــس  مجلــس   ــن نايــف أمــري املنطقــة الرشقي األمــري ســعود ب
أمنــاء املؤسســة وجهــود األخــوان يف املجلــس التنفيــذي ، و اإلداري  

ــه خــرياً  . واألخــوة  الداعمــون  للمؤسســة  جزاهــم الل

سعادة األستاذعبدالمحسن بن عبداهلل السلطان

العاملــني  رب  للــه  الحمــد 
عــىل  والســالم  والصــالة 
آلــه  وعــىل  محمــد  ســيدنا 
: وبعــد  أجمعــني   وصحبــه 

ــرش  ــة ع ــن خمس ــر م ــل أك قب
عامــاً مــن األن  أرشقت مؤسســة 
والســنة  للقــرآن   « قبــس   «
ــاً  ــامً غالي ــل إس ــة تحم والخطاب
-عــىل قلــوب الجميــع -  إنــه 
صاحــب الســمو األمــري 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 
ــادة يف أداء العمــل املؤســيس  ــة طموحــة نحــو الري ــك املؤسســة برؤي تل

لخدمــة القــرآن والســنة والخطابــة ورســالة ســامية تهتــم باإلفــادة مــن 
خالصــة الفكــر والتجــارب العلميــة يف االرتقــاء بالعمــل املؤســيس وفــق 
قيــم نوعيــة تركــز عــىل االتقــان واالبــداع والتكامليــة وخطــة اســراتيجية 
وبرامــج  مبــادرات ومشــاريع  تقديــم  اىل  تهــدف  التوقعــات  عاليــة 
طموحــة تخــدم مجــال إتقــان القــران وفهــم الســنة وفنــون الخطابــة كــام 
تهــدف اىل تطويــر البيئــة املؤسســية واســتثامر الكفــاءات ، لقــد حققــت 
املؤسســة خــالل عقــد مــن الزمــن قفــزات كبــرية ، فبعدمــا كانت مســابقة 
ــة  ــاس أضحــت األن مؤسســة نوعي ــام مــن الن ــا فئ ســنوية يســتفيد منه
ــات  ــد امللتقي ــمل عق ــاطاتها  لتش ــددت نش ــة وتع ــتوى اململك ــىل مس ع
والرامــج وإصــدار املجــالت والكتــب ودعــم النهضــة العلميــة واملعرفيــة 
ــط  ــت مح ــعودية 2٠3٠م وأصبح ــة الس ــة العربي ــة اململك ــة رؤي محقق
أنظــار الجميــع لقــوة برامجهــا وعمــل املؤســيس املتقــن وباتــت مصــدر 
اشــعاع وتطلــع املجتمــع بــكل فئاتــه لــكل برامجهــا ومشــاريعها ، فشــكر 
اللــه للقامئــني عــىل هــذه املؤسســة خــري الجــزاء شــكراً لصاحــب الســمو 

األمــري عبدالعزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي راعــي لبنتهــا األوىل 
ــن  ــوم م ــراه الي ــا ن ــة  وم ــذه املؤسس ــده يف ه ــره بوال ــه ب ــه ل ــكر الل ش
ــررة  ــه ال ــاه واخوان تطــور ماهــو إال شــاهد عــىل اخالصــه وصــدق نواي
ــة  ــة جاري ــه صدق ــا الل ــزان حســناتهم ، وجعله ــك يف مي ــه ذل ــل الل ،جع
ــوب  ــا املحب ــول ألمرين ــكر موص ــاىل - . والش ــه تع ــه الل ــم -رحم لوالده
صاحــب الســمو األمــري بــدر بــن محمــد بــن جلــوي آل ســعود لدعمــه 
املتواصــل للمؤسســة ولصاحــب الســمو امللــي األمــري ســعود بــن نايــف 
وســمو نائبــة لــكل مــا تلقــاه املؤسســة مــن دعــم لرامجهــا وأنشــطتها . 
ســائالً اللــه تعــاىل أن يجعــل هــذا البلــد آمنــاً مســتقراً يف ظــل حكومتنــا 
الرشــيدة بقيــادة خــام الحرمــني امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
وســمو ويل العهــد األمــري محمــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
وأن يجعــل اللــه هــذا البلــد شــامخاً عزيــزاً مطمئنــاً ، وصــىل اللــه وســلم 

ــه وصحبــه أجمعــني . ــا محمــد وعــىل ال عــىل ســيدنا ونبين

سعادة األستاذ منصور بن عبداهلل المنصور

العاملــني  رب  للــه  الحمــد 
والصــالة والســالم عــىل إمــام 
املرســلني وعــىل آلــه وصحبه 
اهتــدى  ومــن  أجمعــني 

بهديــه إىل يــوم الديــن.
عــز   – اللــه  أنعــم  لقــد 
وجــل – عــىل بــالد الحرمــني 
الوحــي  مهبــط  الرشيفــني 
وقبلــة املســلمني ومنطلــق 
حكيمــة  بقيــادة  الرســالة 
جعلــت مــن هــذا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة املطهــرة 
ــة  ــا للعناي ــا وطاقاته ــكل إمكانياته ــعت ب ــتورا، وس ــا ودس منهج
بهــام، هــذه العنايــة مبصــدري الهدايــة، والدعــوة أليهــام بالحكمــة 
واملوعظــة الحســنة يف هــذه البــالد ليــس وليــد الســاعة، وإمنــا هــو 

جــزء مــن منظومــة الحركــة العمليــة الدؤوبــة لهــذه البــالد وللــه 
ــة  ــات والرعاي ــة اإلمكان ــخري كاف ــك تس ــن ذل ــة، وم ــد واملن الحم
والدعــم لــكل املســابقات والرامــج القرآنيــة محليــاً ودوليــاً، انطالقًا 
واستشــعاًرا لواجبهــا بحمــل رســالة اإلســالم والعنايــة بكتــاب اللــه 
ــق مســابقة  ــه وســلم ، وتنطل ــه علي ــه صــىل الل ــاىل وســنة نبي تع
األمــري 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 صــىل اللــه عليــه وســلم  مــن ناحيــة الحفــظ 
والعمــل  االعتقــاد  ناحيــة  ومــن  الصحيــح،  والفهــم  والتدبــر 
والتطبيــق الســليم، حيــث جعلــوا ذلــك يف صــدر اهتامماتهــم ويف 
ــة  مقدمــة أولوياتهــم، ومــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف النبيل
ــادرات والرامــج  ــد مــن املب ــذ العدي قامــت مؤسســة قبــس بتنفي
واملشــاريع املتنوعــة، ومنهــا إقامــة املســابقات املحليــة التــي تعنى 

بحفــظ القــرآن الكريــم واألحاديــث الرشيفــة بطريقــة صحيحــة، 
ــن  ــد ب ــن فه ــد ب ــري محم ــابقة األم ــا مس ــأيت يف مقدمته ــي ت والت
جلــوي آل ســعود رحمــه اللــه للقــرآن والســنة والخطابة، تشــجيعا 
ألفــراد املجتمــع وشــبابه يف اإلقبــال عــىل كتــاب اللــه عــز وجــل، 
وإذكاء لــروح املنافســة املرشوعــة بــني حفــاظ كتــاب اللــه تعــاىل 
وســنة رســوله عليــه الصــالة والســالم، وتشــجيع األجيــال الناشــئة 
عــىل التمســك بآدابهــام، والتحــيل بأخالقهــام، والعمــل بأحكامهــام؛ 
مبشــاركات أبنــاء الوطــن وبناتــه ، لرســيخ ونــرش القيــم اإلســالمية 
وربطهــا مبصــدر عزهــا وســعادتها يف الدنيــا واآلخــرة الكتــاب 
والســنة، فجــزى اللــه قادتنــا، ووالة أمرنــا، ومؤسســة قبــس 
ــا، خــري الجــزاء،  ــا، والداعمــني له ــني فيه ــا، والعامل والقامئــني عليه
وكتــب اللــه أجرهــم، يف كل آيــة تُتــىل، ويف كل ســنة تُحيــا، ويف كل 
شــعرية تُــؤدى، كانــوا ســبباً لهــا، أو دلــو النــاس عليهــا، أو أعانــوا 

ــا.  ــا وأحيائه عــىل نرشه

سعادة األستاذ نايف بن محمد السعيد



17 كلمات

كلمات أعضاء المجلس العلمي

وحــده,  للــه  الحمــد 

ــىل  ــالم ع ــالة والس والص

بعــده,  نبــي  ال  مــن 

وبعــد

األمــري  مؤسســة  فــإن 

محمــد بــن فهــد بــن 

اللــه-  -رحمــه  جلــوي 

قبــس للقــرآن والســنة 

ــد  ــوم بجه ــة تق والخطاب

كبــري, دور عظيــم يف تعليــم القــرآن الكريــم والســنة 

والخطابــة مــن خــالل أنشــطتها وبرامجهــا املتنوعــة التــي 

تهــدف إىل التامســك بالكتــاب والســنة وإعــداد الخطبــاء 

املتميزيــن امتثــااًل لقولــه تعــاىل ) إن هــذا القــرآن يهــدي 

ــلم »  ــه وس ــه علي ــىل الل ــه ص ــوم( وقول ــي أق ــي ه للت

ــه  ــأل الل ــه » وإين أس ــرآن وعلم ــم الق ــن تعل ــم م خريك

تعــاىل أن يوفــق القامئــني عــىل هــذه املؤسســة يف تحقيــق 

ــع. ــة واملجتم ــه لألم ــه وفائدت ــود نفع ــا يع ــا مب أهدافه

وصــىل اللــه وســلم وبــارك عــىل نبينــا محمــد وعــىل آلــه 

وصحبــه أجمعــني.

فضيلة الشيخ
عبداهلل بن محمد السماعيل

مؤسســة قبــس للقــرآن و 
الســنة و الخطابــة .. 

مؤسســة خرييــة أحســائية 
، حملــت اســم أمــري مــن 
ــد  ــن محم ــا املرزي أمرائه
جلــوي  بــن  فهــد  بــن 

ــه( ــه الل )رحم
قبــس .. مؤسســة قدمــت 
الرامــج  مــن  العديــد 
وانتفــع   ، للمجتمــع 
 ، متعــددة  فئــات  بهــا 

صغــاراً وكبــاراً ، ذكــوراً وإناثــاً .. قبــس .. مؤسســة ترشفــت 
بخدمــة الوحيــني  ، وأضافــت لذلــك وتفــردت بالعنايــة 
مبنــر الخطابــة ، وقدمــت العديــد يف هــذا امليــدان .. قبــس 
باختصــار مؤسســة مبدعــة .. متميــزة .. وفريــدة مــن نوعهــا 
..  بــارك اللــه يف جهــود القامئــني عليهــا ، ونفــع اللــه بهــم 

اإلســالم واملســلمني .

فضيلة الدكتور
عبدالوهاب بن عبداللطيف الصالح

الحمــد للــه رب العاملــني، 
والصــالة والســالم عــىل نبينــا 
محمــد  وعــىل آلــه وصحبــه 

أجمعــني،  أمــا بعــد: 
ــاىل  ــه تع ــل الل ــن فض  إن م
ــة  ــالد املبارك ــذه الب ــىل ه ع
ــا  ــرآن وفيه ــزل الق ــا متن أنه
ــط  ــان مهب ــان الرشيف الحرم
الوحــي ومنبــع الرســالة، وال 
يــزال والة األمــر - أيدهــم 
اللــه بنــرصه- يف مملكتنــا 

ــه،  ــة ب ــاىل والعناي ــه تع ــاب الل ــة كت ــون يف خدم ــة يتنافس الغالي
ــة  ــة والدعوي ــبابنا واملؤسســات العلمي ــا وش ــال علامئن ــك ح وكذل
وأهــل الفضــل فينــا، ومؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي 
ــا  ــات هــذا املجتمــع املعطــاء، وله ــس( إحــدى لبن آل ســعود )قب
ــج الصــدر وتبهــج الخاطــر فهــي مــن  جهــود مباركــة موفقــة تثل
ــم والســنة  ــظ القــرآن الكري ــم وتحفي ــدة يف تعلي املؤسســات الرائ
ــه  ــوة إىل الل ــدم الدع ــا يخ ــا مب ــة وتطويره ــن الخطاب ــة وف النبوي
تعــاىل، رحــم اللــه مــن تســّمت هــذه املؤسســة املباركــة باســمه، 

ــزاء.  ــري الج ــا خ ــني عليه ــا والقامئ ــني فيه ــزى العامل وج
وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

فضيلة األستاذ الدكتور
عبداهلل بن عبدالرحمن السلطان

قبــس نخلــة مثمــرة مــن واحــة 
هجــر ؛ كانــت بركــة  تنشــئة 
األمــري محمــد بــن فهــد بــن 
جلــوي ألبنائــه الــررة الــذي 
رحمــه  وفاتــه  بعــد  بــّروه 
اللــه بعمــل صالــح و وقــف 
يُنتفــع  علــم  و  يتوقــف  ال 
نــرصة  فيهــا  تتجــىل   ، بــه 
ــر  ــه حناج ــو في ــني و تعل الوحي
عــن  املنافحــني  املوحديــن 
أمانتــه للمؤمنــني ، فيــه حوافــز 

ــاً  ــزاء ، و هنيئ ــري الج ــه خ ــم الل ــار ، فجزاه ــاوز للكب ــار ، و مف للصغ
. عليهــا  للقامئــني 

فضيلة الدكتور حمد بن سالم المري

مــام ال يخفــى عــىل الجميــع اهميــة العنايــة باملشــاريع القرآنيــة والســنة النبويــة والخطابــة 
ومــن توفيــق اللــه تعــاىل لهــذه البــالد املباركــة أن جعــل االهتــامم بالقــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة الرشيفــة تحكيــاًم وتعليــاًم يف صــور اهتاممــات والة أمرهــا ويف مقدمــة أولوياتهــم 
حيــث أنهــم  جعلــو القــرآن الكريــم منهــج التحكيــم ومصــدر النظــام وعــىل منهاجــه القويــم 
ــا  ــذه املشــاريع وجعلته ــت به ــة اعتن ــرآن والســنة والخطاب ــس للق يســريون ومؤسســة  قب
شــعلة مــن نــور, وقبًســا مــن ضيــاء ومثــرة مباركــة مــن غــراس طيــب كريــم فالتنافــس يف 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة والخطابــة يحيــي قلــوب الناشــئة ويحفزهــم عــىل الخــري 
ــد  ــس ق ــة قب ــث أن مؤسس ــة, وحي ــزة لألم ــدر ع ــن ومص ــري للوط ــاء خ ــم بن ــل منه ويجع
شــهدت نقــاط تحــول هامــة أولهــا صــدور املوافقــة لتصبــح مؤسســة رســمية تتبــع وزارة 
ــس  ــف ملجل ــن ناي ــري ســعود ب الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد وأخرهــا رئاســة األم

األمنــاء.
أســأل اللــه عــز وجــل أن نكــون مــن عبــاده الذيــن اســتعملهم يف طاعتــه وأن يبــارك لجميــع 

القامئــني عــىل هــذه املؤسســة ويجزيهــم خــري الجــزاء.

الدكتور محمد بن عبداهلل الدعيج



زيارات18

قبس تبدأ عامها الجديد باستضافة مفتي الشرقية

بحضــور صاحــب الســمو نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء واملــرشف 
العــام عــىل املؤسســة  األمــري عبدالعزيــز بــن محمــد بــن فهــد 
بــن جلــوي آل ســعود زار فضيلــة الشــيخ عــيل بــن صالــح املــري 
مفتــي املنطقــة الرشقيــة مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن 
جلــوي آل ســعود )قبــس( للقــرآن والســنة والخطابــة يــوم 

الخميــس املوافــق 143٩/1/1هـــ .
ــز  ــري عبدالعزي ــمو األم ــن س ــة م ــة ترحيبي ــاء بكلم ــدأ اللق وب
ــىل  ــكره ع ــة وش ــة الرشقي ــي املنطق ــة مفت ــا بفضيل ــب فيه رح
ــام دورة  ــا ومشــاركته يف خت ــه معه ــه باملؤسســة وتعاون اهتامم
الشــيخ بــن بــاز العــارشة كــام أوضــح ســموه اهتــامم املؤسســة 
بعنايتهــا مبنهــج اململكــة العربيــة الســعودية ودســتورها القــرآن 

ــن اإلنجــازات  ــد م ــق املزي والســنة وســعيها لتحقي
ــأ ســموه خــادم الحرمــني الرشيفــني وســمو ويل عهــده  كــام هن
ــه  ــه في ــد الل ــوم نحم ــه ي ــي وان ــوم الوطن ــرى الي ــني بذك االم
ــة التوحيــد  ــا تحــت راي ــا ووحدن ونشــكره عــىل ان جمــع قلوبن
بــن  عبدالعزيــز  الصالــح  امللــك  بفضــل  ثــم  اللــه  بفضــل 
ــىل  ــرره ع ــاؤه ال ــار أبن ــد س ــراه وق ــه ث ــب الل ــن طي عبدالرحم
النهــج الســوي حتــى عهــد امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز ملــك 
ــه  ــىل طاع ــره ع ــه عم ــال الل ــر اط ــري وال ــزم والخ ــزم والع الح

وقــال ســموه اننــي اجدهــا فرصــة ســانحة ألشــكر لســمو 
ــعود  ــري س ــي االم ــمو املل ــب الس ــه صاح ــة الرشقي ــري املنطق ام
بــن نايــف رئيــس مجلــس امنــاء املؤسســة عــىل وقفاتــه التــي 
تــرى ودعمــه املتواصــل لجهــود املؤسســة والشــكر موصــل 
لســمو نائبــه وســمو محافــظ االحســاء وملعــايل وزيــر الشــؤون 
ــري  ــة لتس ــم املؤسس ــعا يف دع ــر وس ــذي مل يدخ ــالمية وال االس

ــايل  ــكل الح بالش
تــىل ذلــك كلمــة لرئيــس مجلــس إدارة املؤسســة الدكتــور أحمــد 
ــن  ــز ب ــري عبدالعزي ــمو األم ــا س ــكر فيه ــيل ش ــد البوع ــن حم ب
ــادي  ــه امل ــىل دعم ــة وع ــه الجميل ــه وعبارات ــىل كلمت ــوي ع جل
ــي  ــة مفت ــكره فضيل ــام ش ــا ك ــا له ــة وعونه ــوي للمؤسس واملعن
ــة  ــاًل ” أن املؤسس ــوة قائ ــه الدع ــوره وتلبيت ــىل حض ــة ع املنطق

ــور   ــّدم الدكت ــم ق ــن ث ــا ” وم ــه له ــوره وزيارت ــة بحض مغبوط
البوعــيل عرًضــا تعريفيًــا عــن أنشــطة املؤسســة وأهدافهــا 
ــام  ــا لع ــا وخطته ــرز إنجازاته ــذا أب ــتقبلية وك ــاريعها املس ومش
143٩ هـــ وبرامجهــا املســتقبلية وكــام أضــاف انــه خــالل الفــرة 
القادمــة ستشــهد املؤسســة بــاذن اللــه افتتــاح احــدى مدارســها 
الجديــدة  )مدرســة الرحمــة( لتعليــم القــرآن والســنة والخطابــة.

ــة الشــيخ عــيل  ــة مفتــي املنطقــة الرشقي وبــدوره ارتجــل فضيل
ــن  ــز ب ــري عبدالعزي ــمو األم ــكر س ــذي ش ــري ال ــح امل ــن صال ب
محمــد بــن جلــوي عــىل هــذه الدعــوة وقــال  “ازادت ســعاديت 
مبــا تقــوم بــه املؤسســة مــن أعــامل جليلــة داعيــا لهــا بالتوفيــق 
والســداد مؤمــال ان يتوســع دورهــا ” كــام أضــاف ان مــا تقــوم 
ــا  ــا وأنه ــه علين ــم الل ــن نِع ــو م ــامل ه ــن أع ــة م ــه املؤسس ب
ــة  ــد يف خدم ــاء مدي ــد وعط ــخ مجي ــا تاري ــدة  له ــة رائ مؤسس
الكتــاب العظيــم والســنة املطهــرة مثنيــا عــىل الجهــود املباركــة 
التــي تقــوم بهــا دولتنــا وفقهــا اللــه يف خدمــة القــران واهلــه كام 
أوىص فضيلتــه الشــباب باالعتصــام بنهــج القــران والســنة بفهــم 

الســلف الصالــح والقــرب مــن العلــامء ومعرفة حقــوق والة االمر 
ثــم قــام فضيلتــه بتدويــن كلمــة يف الســجل الذهبــي للمؤسســة 
كتــب فيهــا : ) فقــد يــر اللــه يل زيــارة مؤسســة األمــري محمــد 
بــن فهــد بــن جلــوي يــوم الخميــس 143٩/1/1هـــ بحضور ســمو 
األمــري الفاضــل عبدالعزيــز محمــد بــن فهــد بــن جلــوي نائــب 
ــد  ــاء واملــرشف العــام عــىل املؤسســة . وق رئيــس مجلــس األمن
ــا  ــيل رشًح ــد البوع ــن حم ــد ب ــور أحم ــيخ الدكت ــا الش رشح لن
مختــرًصا عــن جهــود املؤسســة فــرين مــا ســمعت مــن جهــود 
جبــارة وبرامــج متميــزة يف القــرآن والســنة والخطابــة وتشــجيع 
وتكريــم املتميزيــن مــن أهــل العلــم وحفــاظ كتــاب اللــه وســنة 
ــا  ــني عليه ــه القامئ ــزى الل ــلم فج ــه وس ــه علي ــىل الل ــوله ص رس
خــري الجــزاء وجعــل ذلــك يف ميــزان حســناتهم ونفــع اللــه بهــذا 
ــوي وأســكنه  ــن جل ــد ب ــن فه ــد ب ــري محم ــارك األم ــرصح املب ال

فســيح جناتــه واللــه املوفــق(
ــة  ــي املنطق ــة إىل مفت ــن املؤسس ــة م ــم هدي ــم تقدي ــريًا ت وأخ

ــة ــورة الجامعي ــت الص ــة والتقط الرشقي

معالي مدير جامعة الملك فيصل »قبس إشراقة مضيئة للعمل الخيري« 
بحضــور نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء واملــرشف العــام عــىل 
ــد  ــن محم ــز ب ــري عبدالعزي ــمو األم ــب الس ــة صاح املؤسس
ــك  ــة املل ــر جامع ــايل مدي ــعود ، زار مع ــوي آل س ــن جل ب
فيصــل عضــو مجلــس االمنــاء  األســتاذ الدكتــور محمــد بــن 
عبدالعزيــز العوهــيل ، مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن 
ــث كان يف  ــس(، حي ــة )قب ــنة والخطاب ــرآن والس ــوي للق جل
اســتقباله رئيــس مجلــس اإلدارة فضيلــة الدكتــور أحمــد بــن 

حمــد البوعــيل ، وأعضــاء ومنســويب املؤسســة . 
وبــدأ اللقــاء بكلمــة ترحيبيــة لســمو نائــب رئيــس مجلــس 
األمنــاء واملــرشف العــام عــىل املؤسســة رحــب فيهــا مبعــايل 
مديــر الجامعــة وصحبــه الكــرام وشــكر فيهــا معاليــه عــىل 
ــريي  ــل الخ ــة العم ــموه اهمي ــني س ــام ب ــوة ، ك ــة الدع تلبي
املنظــم وأثــره عــىل املجتمــع كــام اثنــى ســموه عــىل الجهــد 
الكبــري الــذي تقــوم الجامعــة يف الرشاكــة املجتمعيــة , مقدًما 

شــكره لحكومــة خــادم الحرمــني الرشيفــني ولســمو ويل عهــده 
ــمو  ــه وس ــمو نائب ــة وس ــة الرشقي ــري املنطق ــمو أم ــني ولس األم

محافــظ األحســاء .
ــس  ــيل رئي ــد البوع ــن حم ــد ب ــور احم ــّدم الدكت ــم ق ــن ث وم
مجلــس اإلدارة عرًضــا تعريفيًــا عــن أنشــطة املؤسســة وأهدافهــا 
ومشــاريعها املســتقبلية وكــذا أبــرز إنجازاتهــا ،وســبل التعــاون 
بــني الجامعــة واملؤسســة ، وبــدوره ألقى معــايل األســتاذ الدكتور 
ــا صاحــب  ــة شــكر فيه ــز العوهــيل كلم ــن عبدالعزي ــد ب محم
الســمو امللــي األمــري ســعود بــن نايــف امــري املنطقــة الرشقيــة 
عــىل رئاســته للمجلــس األمنــاء وعــىل دعمــه ألعــامل الخــري يف 
املنطقــة كــام شــكر ســمو نائبــه وســمو محافــظ األحســاء وعــىل 
ــرشف  ــاء وامل ــس األمن ــس مجل ــب رئي ــمو نائ ــه س ــوم ب ــا يق م
العــام عــىل املؤسســة ســمو األمــري عبدالعزيــز بــن محمــد بــن 
ــدور  ــن ال ــة ومث ــعود ، وإدارة املؤسس ــوي آل س ــن جل ــد ب فه



19 زيارات

الــذي تقــوم بــه مؤسســة قبــس كــام قــال أنــه يســعد الجامعــة 
أن متــد يدهــا للتعــاون مــع هــذه املؤسســة وإقامــة الرشاكــة 
بــني الجامعــة واملؤسســة يف أقــرب وقــت ممكــن مقــدًرا عملهــا 
ــا جهدهــا قبــس إرشاقــة مضيئــة للعمــل الخــريي ، ثــم  وواصًف

قــام معاليــه بتســجيل كلمــة يف ســجل املؤسســة الذهبــي .
ــام  ــوده ، ك ــراً لجه ــن املؤسســة تقدي ــم درع م ــم تقدي ــام ت في
حــر الزيــارة فضيلــة الشــيخ الدكتــور قيــس بــن محمــد 
ــو  ــابًقا وعض ــامء س ــار العل ــة كب ــو هيئ ــارك عض ــيخ مب آل الش
مجلــس األمنــاء واألســتاذ الدكتــور حســن بــن رفــدان الهجهــوج 
وكيــل الجامعــة والدكتــور عبدالرحمــن بــن ســلطان العنقــري 
وكيــل الجامعــة لخدمــة املجتمــع والدكتــور مهنــا بــن عبداللــه 
ــة  ــة املجتمعي ــر والرشاك ــىل إدارة التطوي ــرشف ع ــي امل الدالم
والدكتــور عبدالعزيــز بــن ســعود الحليبــي املرشف عــىل إدارات 
اإلعــالم والعالقــات العامــة وبعــض األعضــاء مــن مجلــس أمنــاء 
ــم التقــاط الصــورة  ــام ت املؤسســة واملجلــس اإلداري ، ويف الخت

ــارة . ــة للزي التذكاري

زيارة معالي الدكتور أحمد الشعيبي والدكتور مهنا الدالمي

زيارة أعضاء مجلس األمناء لجمعية البر بالدمام
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قبس وتعليم األحساء تقيما برنامًجا نوعًيا لتعظيم قدر الصالة

ــا  ــة برنامج ــنة والخطاب ــرآن والس ــس( للق ــة  )قب ــت مؤسس أنه
نوعيــا لتعظيــم  قــدر الصــالة مــن خــالل القــران والســنة مبفهــوم 
ــن  ــم ب ــور عبدالكري ــه الدكت ــم قدم ــه عليه الســلف رضــوان الل
ــة  ــالة مبك ــم الص ــرشوع تعظي ــام مل ــر الع ــلمي املدي ــوض الس ع
املكرمــة ، والــذي قـُـِدَم يف جهتــني مختلفتــني بــني مركــز التدريــب 
بالتعليــم ومقــر غرفــة االحســاء التجاريــة وقــد اســتمرت ملــدة 

ثالثــة أيــام عــىل فرتــني ملــا يقــارب 1٦ ســاعة تدريبيــة .
وقــد حرصــت املؤسســة عــىل تقديــم هــذه الــدورة ألكــر مــن 
ــي  ــدورة الت ــذه ال ــة ه ــك ألهمي ــكان وذل ــن م ــر م ــة يف أك فئ
تجعلنــا نستشــعر تعظيــم قــدر الصــالة التــي هــي اســاس حياتنا 
وديننــا ، وقــد هدفــت املؤسســة الســتيعاب اكــر عــدد ممكــن 
لالســتفادة يف هــذه الــدورة حيــث وصــل عــدد مــا يقــارب 1٨٠ 

مشــرك ومشــركة .
وكانــت مــن أهــداف الــدورة :أن يــزداد املتــدرب إدراكًا لعظمــة 
الصــالة وأثرهــا يف حياتــه ، أن يــزداد فهــاًم ملعــاين أقــوال الصــالة 
وأن ينقــل أثــر التدريــب للمجتمــع مــن خــالل التدريــب عــىل 

الرنامــج .
وقــال رئيــس مجلــس إدارة املؤسســة الدكتــور أحمــد بــن 
حمــد البوعــيل بــأن هــذه الــدورة هــي اســتكامل ملــا تقــوم بــه 
املؤسســة مــن برامــج نوعيــة وفريــدة يف خدمــة القــرآن والســنة 
ــر العــام عــىل مــا  ــة كــام قــدم شــكره للمــدرب واملدي والخطاب
قدمــه خــالل أيــام الــدورة ســائاًل اللــه لــه التوفيــق والنجــاح يف 

الداريــن .وشــكر االســتاذ احمــد بــن محمــد بالغنيــم 
 عــىل مايبذلــه مــن جهــود يف التعليــم ويِف دعــم التعاون املشــرك 
ــا  ــة االحســاء رئيســا وامين ــم وقبــس كــام شــكر غرف ــني التعلي ب
عــىل تعاونهــم وأعــرب الدكتــور الســلمي عــن شــكره للمؤسســة 
قبــس عــىل مــا تقــوم بــه مــن مســاهمة نوعيــة يف خدمــة 
ــي  ــة الت ــة واملنوع ــج الهادف ــم الرام ــع بتقدي ــباب واملجتم الش
تالمــس احتيــاج املجتمــع ، وعــىل تفاعــل الحضــور ومشــاركتهم 

الفاعلــة التــي كانــت بعــد اللــه ســببًا يف نحــاح الــدورة .

ويف الختــام تــم تســليم شــهادات الحضــور االســتاذ حمــد العيى 
للمشــاركني  البوعــيل  احمــد  والدكتــور  التعليمــي  املســاعد 
وتقديــم هديــة للمــدرب عــىل تقدميــه هــذه الــدورة ودرع 
ملــرشوع تعظيــم قــدر الصــالة مبكــة املكرمــة ودرع إلدارة التعليم 
ــاء  ــام باألحس ــم الع ــت إدارة التعلي ــام قام ــاء ، ك ــام باألحس الع
ــل  ــم مث ــىل تقدي ــا ع ــكرًا له ــك ش ــة وذل ــم درع للمؤسس بتقدي
ــورة  ــاط ص ــدورة بالتق ــت ال ــج ، واختتم ــدوران والرام ــذه ال ه

ــة . جامعي

قبس تفتتح مشروعها )وقولوا للناس حسنا( 
بدورة مهارات الحوار واإلقناع

افتتحــت مؤسســة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة مرشوًعــا 
نوعيًــا يف التدريــب عــىل الخطابــة بعنــوان )وقولــوا للنــاس حســنا( 
وكانــت أوىل برامــج هــذا املــرشوع هــو دورة يف مهــارات الحــوار 
واإلقنــاع برعايــة رشكــة مجموعــة الــراك للتجــارة والصناعــة قدمها 
ــاء  ــة األحس ــر غرف ــة مبق ــن الخليف ــن عبدالرحم ــريك ب ــور ت الدكت
التجاريــة يــوم االثنــني املوافــق 143٩/3/23 هـــ مبجمــل 4 ســاعات 

تدريبيــة ، حــر خاللهــا أكــر مــن 2٠٠ متــدرب ومتدربــة .
ــة  ــة مبؤسس ــة الخطاب ــؤول أكادميي ــة ملس ــدورة بكلم ــت ال افتتح

قبــس األســتاذ محمــد العامــر تحــدث فيهــا عــن مــرشوع )وقولــوا 
ــر  ــدرب وذك ــني وبامل ــا باملتدرب ــب فيه ــام رح ــنا( ك ــاس حس للن
ــوان أوىل  ــو عن ــة وه ــا اليومي ــاع يف حياتن ــوار واإلقن ــة الح أهمي

دورات املــرشوع .
 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 .

ــن حمــد  ــور أحمــد ب ــس إدارة املؤسســة الدكت ــس مجل ــال رئي  ق

ــه املؤسســة  ــوم ب ــا تق ــأن هــذا املــرشوع هــو أحــد م البوعــيل ب
مــن برامــج ومشــاريع نوعيــة وفريــدة يف خدمــة القــرآن والســنة 
ــارة  ــراك للتج ــة ال ــة مجموع ــكره لرشك ــدم ش ــام ق ــة ك والخطاب
الــدورة وكــام قــدم شــكره  والصناعــة عــىل رعايتهــم لهــذه 
للمــدرب الدكتــور تــريك بــن عبدالرحمــن الخليفــة عــىل تقدميــه 
هــذه الــدورة ســائاًل اللــه لــه التوفيــق والنجــاح يف الداريــن ، كــام 

ــم . ــا عــىل تعاونه ــا وأميًن ــة األحســاء رئيًس شــكر غرف
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وأعــرب الدكتــور الخليفــة عــن شــكره للمؤسســة قبــس عــىل مــا 
ــع  ــباب واملجتم ــة الش ــة يف خدم ــاهمة نوعي ــن مس ــه م ــوم ب تق
بتقديــم الرامــج الهادفــة واملنوعــة التــي تالمــس احتيــاج املجتمــع 
، وعــىل تفاعــل الحضــور ومشــاركتهم الفاعلــة التــي كانــت بعــد 

اللــه ســببًا يف نحــاح الــدورة .
ويف الختــام كــرم الدكتــور أحمــد بــن حمــد البوعــيل رشكــة 
مجموعــة الــراك عــىل رعايتهــم اســتلمه األســتاذ عبدالرحمــن بــن 
ــام بتســليم شــهادة شــكر  ــدورة وكــام ق ــراك لهــذه ال ــم ال ابراهي
ــور تــريك بــن عبدالرحمــن الخليفــة عــىل تقدميــه  للمــدرب الدكت

ــة . ــورة جامعي ــاط ص ــدورة بإلتق ــت ال ــدورة ، واختتم ــذه ال ه

قبس تدرب اآلباء واألبناء على مهارات اإللقاء
يف جــو ارسي حميــم وبحضــور اآلبــاء واألطفــال أقامــت مؤسســة قبــس للقــرآن 
والســنة والخطابــة دورة )حــوار مــع األطفــال( برعايــة رشكــة مجموعــة الــراك للتجــارة 
ــني  ــز الحس ــن عبدالعزي ــم ب ــتاذ عبداملنع ــوي األس ــار الرب ــا املستش ــة قدمه والصناع
ــق  ــوم األربعــاء املواف ــوي ي ــن جل ــادي الحــي مبدرســة األمــري ســعود ب ــة ن ــر غرف مبق
143٩/3/2٥ هـــ مبجمــل 4 ســاعات تدريبيــة ، حــر خاللهــا ٥٠ مــن األبــاء واألبنــاء .

وقــد كان مــن أبــرز محــاور هــذه الــدورة : كيــف تحــاوره بطريقــة إبداعيــة ، حــوار 
ــف  ــاء كي ــع األبن ــذيك م ــوار ال ــلم ، الح ــه وس ــه علي ــىل الل ــي ص ــع النب ــال م األطف

ــتثمره . نس
 وقــال االســتاذ محمــد العامــر منســق أكادمييــة قبــس للخطابــة  بــأن هــذا املــرشوع 
ــه املؤسســة مــن برامــج ومشــاريع نوعيــة وفريــدة يف  هــو أحــد 12 برنامــج تقــوم ب
ــات كــام قــدم شــكره  ــع الفئ ــا بخدمــة جمي ــل عــىل اهتاممه ــة واإللقــاء ودلي الخطاب
لرشكــة مجموعــة الــراك للتجــارة والصناعــة عــىل رعايتهــم لهــذه الــدورة وكــام قــدم 
ــاح يف  ــق والنج ــه التوفي ــه ل ــائاًل الل ــدورة س ــذه ال ــه ه ــىل تقدمي ــدرب ع ــكره للم ش

ــن . الداري
ــليم  ــر بتس ــد العام ــتاذ محم ــة األس ــة الخطاب ــن أكادميي ــؤول ع ــام املس ــام ق ويف الخت
ــه  ــىل تقدمي ــني ع ــز الحس ــن عبدالعزي ــم ب ــتاذ عبداملنع ــدرب األس ــكر للم ــهادة ش ش

ــة . ــورة جامعي ــاط ص ــدورة بإلتق ــت ال ــدورة ، واختتم ــذه ال ه

قبس ترسم الكلمة الطيبة على نزالء السجن
اختتمــت مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود 
)قبــس( للقــرآن والســنة والخطابــة برنامــج بعنــوان “الكلمــة 
ــام باألحســاء برعايــة مكتــب  الطيبــة2” يف شــعبة الســجن الع
صالــح النعيــم محاســبون ومراجعــون قانونيــون ، وهــذا الرنامــج 
هــو إحــدى برامــج مــرشوع “وقولــوا للنــاس حســنا” الــذي أطلقته 

املؤسســة مســبًقا .
وبــدأ الرنامــج يــوم األثنــني يف تاريــخ 2٨ / 4 / 143٩هـــ واســتمر 
ملــدة يومــني اســتفاد منــه ٥٥ نزيــال ملــدة ٦ ســاعات تخللهــا مــادة 
ــج ،  ــن الرنام ــاين م ــوم الث ــيل يف الي ــق عم ــة وتطبي ــة نظري إثرائي
ــه  ــن عبدالل ــدم الرنامــج يف يومــه األول األســتاذ محمــد ب كــام ق
ــف  ــن يوس ــان ب ــيخ عدن ــاين الش ــه الث ــتكمله يف يوم ــر واس العام

البوحســن .
ــة  ــة الطيب ــز الكلم ــج : تعزي ــرز محــاور هــذا الرنام ــن أب وكان م
عــىل شــفاه النــزالء – تنميــة مهــارات اإللقــاء – التواصــل اإليجــايب 

عــن طريــق الحــوار الناجــح مــع الســجناء .
ــاء املســابقة  ــك أثن ــز قيمــة وذل ــزالء بجوائ ــن الن ــاز 1٠ م ــد ف وق
التــي قدمــت يف الرنامــج  ، وتــم تكريــم ٥٥ نزيــال بشــهادة 
ــة  ــز مقدم ــابقني  بجوائ ــن املتس ــاز 1٠ م ــىل حضورهمف ــكر ع ش
ــز  ــه فاي ــب عبدالل ــل النقي ــن قب ــج م ــس الرنام ــن مؤسســة قب م
ــس األســتاذ  ــة يف مؤسســة قب ــاين ومســؤول قســم األكادميي الحقب
محمــد عبداللــه العامــر ، كــام كرمــت مؤسســة قبــس املتعاونــني 

ــهادات شــكر . ــام بش ــن الســجن الع م
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شراكة مجتمعية بين قبس والجاليات
ــوي  ــن جل ــد ب ــن فه ــد ب ــري محم ــة األم ــت مؤسس وقع

ــة  ــة اتفاقي ــنة والخطاب ــرآن والس ــس( للق ــعود )قب آل س

رشاكــة مجتمعيــة مــع املكتــب التعــاوين للدعــوة واالرشــاد 

وتوعيــة الجاليــات باألحســاء بحضــور عضــو لجنــة اإلفتــاء 

باملنطقــة الرشقيــة الشــيخ عــيل بــن صالــح املــري  وذلــك  

يــوم الخميــس املوافــق 143٩/7/٥ هـــ.

وقــد جــاء ذلــك ضمــن خطــة الرشاكــة املجتمعيــة التــي 

تســعى نحــو تجســيد العالقــة بــني الجهــات الخرييــة 

األخــرى والتكامــل إلنجــاز األفضــل يف العمــل الخــريي 

العمــل  والتفاعــل اإليجــايب ملــا فيــه خــري ومصلحــة 

الخــريي.

ونصــت مذكــرة التفاهــم عــىل اســتثامر الجهــود والطاقات 

الخــريي  الجانــب  لخدمــة  الطرفــني  لــدى  املتوافــرة 

واالجتامعــي يف املجتمــع.

وأكــد طرفــا الرشاكــة أن هــذه االتفاقيــة تــأيت إميانــا منهــام 

بينهــام  للتكامــل  الخــريي للطرفــني وتحقيقــا  بالــدور 

يف الدعــوة والتوعيــة واإلرشــاد لكافــة أفــراد املجتمــع 

وتحقيقــا لرؤيــة اململكــة 2٠3٠م.
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قبس تشارك بندوة جهود المملكة في خدمة الحجاج

بحضــور فضيلــة مديــر فــرع وزارة الشــؤون االســالمية باملنطقــة 
الرشقيــة الدكتــور صــالح بــن صالــح الســميح شــاركت مؤسســة 
األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود )قبــس( للقــرآن 
والســنة والخطابــة يف النــدوة الكــرى ) جهــود اململكــة يف خدمــة 
الحجــاج واملعتمريــن ، حجــاج قطــر منوذًجــا ( املقامــة يف نــادي 
ــة  ــة العربي ــود اململك ــن جه ــرٍض يتحــدث ع األحســاء األديب مبع
الســعودية وحكومتهــا الرشــيدة يف خدمــة الحرمــني الرشيفــني و 
حجــاج بيــت اللــه الحــرام والخدمــات املقدمــة للحجــاج عامــة 
ولألشــقاء يف قطــر خاصــة وكذلــك  الحــج بــني 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 
ــاء املؤسســة وســعادة رئيــس  يوســف  الجــر عضــو مجلــس امن
النــادي االديب وعــدد مــن املثقفــني هــذا وقــد اثنــى فضيلــة مديــر 
ــة  ــاد بااملنطق ــوة واإلرش ــالمية والدع ــؤون اإلس ــرع وزارة  الش ف
الرشقيــة  عــىل ماتقــوم بــه املؤسســة مــن توعيــة وطنيــة للنشــئ.

المشاركة في مبادرة نبراس بجامعة الملك سعود الطبية
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األمير عبدالعزيز بن جلوي يطلق منافسات مسابقة قبس العاشرة
افتتــح ســمو األمــري عبدالعزيــز بــن محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود نائــب 

ــنة  ــرآن والس ــس للق ــة قب ــىل مؤسس ــام ع ــرشف الع ــاء وامل ــس األمن ــس مجل رئي

ــارشة. ــختها الع ــس يف نس ــابقة قب ــد، مس ــس األح ــوم أم ــة، ي والخطاب

وقــال ســموه، يف ترصيــح لــه خــالل االفتتــاح، إن هــذه املســابقة مفيــدة للشــباب، 

مشــيًدا باملؤسســة وبالقامئــني عليهــا واملحكمــني فيهــا؛ عــىل مــا يبذلونــه مــن عمــل 

ــة،  ــم الخطاب ــوله وتعلي ــنة ورس ــه وس ــاب الل ــة كت ــري يف خدم ــد كب متواصــل وجه

بحضــور مجموعــة مــن املشــايخ واملســؤولني لالطــالع عــىل املســابقة.

ــة يف  ــرع الخطاب ــن ف ــؤول ع ــي املس ــل الحليب ــور فيص ــى الدكت ــه، ألق ــن جانب وم

ــىل  ــم ع ــه الدائ ــز وحرص ــري عبدالعزي ــمو األم ــامم س ــا اهت ــكر فيه ــابقة، ش املس

متابعــة ودعــم هــذه األعــامل، مثمًنــا مــا تقدمــه املســابقة مــن فائــدة للمشــاركني، 

مضيًفــا بــأن عــدد مــن املشــاركني يف الســنوات املاضيــة قــد أصبحــوا خطبــاء بفضــل 

ــم مشــاركتهم يف مثــل هــذه املســابقة. ــه، ث الل

وشــهدت املســابقة يف يومهــا األول حضــور عــدد مــن املســجلني مــن خارج األحســاء 

وكان مــن بينهــم مجموعــة مشــاركني مــن منطقــة مكــة املكرمــة، حيــث يشــارك 

عــدد كبــري يف املســابقة لهــذا العــام مــن داخــل األحســاء ومــن مناطــق اململكــة 

األخــرى أيًضــا.
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فرع السنة النبوية

عدد المتسابقين المشاركين في
268 فرع السنة النبوية

المسابقة

فرع القرآن الكريم

عدد المتسابقين المشاركين في
730 فرع القرآن الكريم



المسابقة26

فرع الجاليات

عدد المتسابقين المشاركين في
45 فرع الجاليات

فرع الخطابة

عدد المتسابقين المشاركين في
362 فرع الخطابة



27 المسابقة

فرع نزالء السجن

عدد المتسابقين المشاركين في
45 فرع نزالء السجن

فرع ذوي االحتياجات الخاصة

عدد المتسابقين المشاركين في
62 فرع ذوي االحتياجات الخاصة
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الفئة العامة )القرآن الكريم - رجال(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

%99.15 أرشف فؤاد عبدالعزيز عبدالقادر %99.40 محمد عيل عبدالله الشهري %99.70 عبداملجيد يوسف محمد السند األول

%99.75 عبدامللك عبدالله محمد الراجح %99.94 عبدالعزيز فهد عبدالرحمن السيف %100 أسامة محمد يوسف جيان الثاين

%99.58 عبداإلله عبدالعزيز العويرش %99.67 عبدالرؤوف أحمد غزي %99.83 عبدالله رامي هاشم السادة الثالث

%99.58 عبدالرحمن أحمد غزي %99.75 عبداللطيف باسل عبدالرحمن الكرود %99.92 موىس جعفر الساده الرابع

%97 مروان مصطفى خلف البطاوي %97.25 وائل عبدالله سيد أحمد العديس %98.50 سجاد محمد صالح املداح الخامس

الفئة العامة )السنة النبوية - رجال(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

%95.20 عبدالعزيز عبدالله عيل العريفان %99.20 مروان راشد احمد بادقار %100 احمد عبدالرحيم املربقى األول

%96.40 احمد الفاتحي إبراهيم أحمد %99.20 الحسيني محمد الحسيني حميد %100 محمد ابراهيم سيد احمد السيد الثاين

%95.20 أحمد عباس الطيب با بكر %98.40 سيد محمد الحسيني حميد %98.80 عبد الرحمن احمد عبد الرؤوف غزي الثالث

الفئة العامة )الخطابة - رجال(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

%96.30 محمد عبد الله أحمد امللحم %98.10 عبدالعزيز عارف عبدالعزيز الحامم %98.60 عمر أحمد سامل الدريويز األول

%96 عمر محمد الحسيني حميد %97.94 صالح سامل عثامن الفياض %98.30 عبدامللك زياد بن عبدالله الحامم الثاين

%96 مروان نامي مهنا النامي %98 عبدالله منصور عبدالله املنصور %99 عبدالله زياد عبدالله الحامم الثالث

%90.87 عامر إبراهيم راشد القعيمي %91 عبدالله أحمد عبدالله الخليفة %94 محمد عبدالله محمد سامل العرفج الرابع

الفئة العامة )القرآن الكريم - نساء(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

%96.25 مروة حازم محمد السيد %97.25 انرشاح حمدي محمد أبو طالب %97.50 نرية صالح الدين محمد الطهطاوي األول

%96 هياء خليفه محمد العواد %96.75 عائشة محمود فقري حسني %98.75 آمنه يوسف محمد املرشد الثاين

%98.75 رقية جامل إمام حسني %99.25 رساء محمد إسامعيل محمد %99.75 حنني محروس أحمد الشهبة الثالث

%98.75 هبة الله محمود محمد املوجي %99 شهد محمد عبد الرحمن عبد العزيز %99.75 سهيلة محمود محمد املوجي الرابع

%98.50 نجف فتحي العبدالله %98.75 زينب أحمد محمد الحاجي %99.75 مرام الطيب محمد الطيب الخامس

الفئة العامة )السنة النبوية - نساء(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

%99.20 دينا مجدي فتحي غازي %99.60 فاطمة محمد سامل عبد الله العرفج %100 تقى يوسف صالح الدين طالب األول

%99.60 تهاين عبدالعزيز خالد العتيبي %99.80 فاتن عبده محمد البعداين %100 نهى عبده محمد البعداين الثاين

%98.80 رساء محمد اسامعيل محمد %99.20 سهيلة محمود محمد املوجي %99.60 مريم أبو الحسن أحمد الثالث

الفئة العامة )داعية املستقبل - نساء(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

%99.50 إلهام أمني محمد الحبييش %99.75 ندى راشد عامر الزمامي %100 هاله خالد عبدالوهاب القرينيس األول

%99.50 ساره عامد ابراهيم الطاهر %99.75 حفصه طالل عيىس الفضيخ %100 ثريا عصام محمد اسامعيل الثاين

%90 فاطمه عباس عيل الحجي %99 ندى عثامن عبدالله األحمد %100 اصايل نارص بخيت املري الثالث

%98 مريم محمد الحسيني حميد %99.50 لجني عبدالله محمد الجغيامن %100 سنا محمود حسن ابوشاهني الرابع
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الجاليات )القرآن الكريم - رجال(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

%99.60 مصعب عقيل آدم %99.70 جنيد جكرية أدا %99.90 محمد احسان محمد ابراهيم األول

%99.08 يعقوب ادريس %99.17 فوزان برويز عامل %99.25 شهيد ال سالم موتوز عيل الثاين

%99 رشف الدين الكندي عبد الرشيد %99.50 عباس محمد جامع %99.63 صالح برويز عامل ألطاف الثالث

%80 انطونيو عبدالعزيز ماقبانيو %98 ساري أكوسني نيك %100 عبدامللك بولوسان الرابع

الجاليات )السنة النبوية - رجال(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

- حجبت - حجبت - حجبت األول

- حجبت - حجبت %99.60 عبد الله محمد عمر فاروق الثاين

- حجبت - حجبت %97.20 مشهود إدريس أكانبي الثالث

الجاليات )الخطابة - رجال(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

%81 عبد القيوم عبد الجليل %81.40 عبد الرحيم أبو هاشم %84 جامل الدين األول

%78.60 ثابت زكريا %86 آدم لسس ألبي %91.50 رشف الدين الكندي عبد الرشيد الثاين

%82.50 عمرو بن نظر %85.50 عامر بن نظر %92 عبدالله حمود خان الثالث

الجاليات )القرآن الكريم - نساء(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

- حجبت - حجبت - حجبت األول

- حجبت - حجبت %98.50 مارش رابايا كانوم الثاين

- حجبت %95 أمامه خان بارفيز عامل %98 مامودا محمود صادق عيل الثالث

- حجبت %90 فريدة جور البال كابادينغ %95 كريستيتا غاستار دو ميالران الرابع

الجاليات )السنة النبوية - نساء(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

- حجبت - حجبت - حجبت األول

- حجبت %97.60 ناد اسالم عطا ال مياه %100 مامودا صادق عيل الثاين

- حجبت - حجبت - حجبت الثالث
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ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقة الذهنية )القرآن الكريم - رجال(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

- حجبت %99.50 محمد سعد محمد زيد %100 عبدالعزيز أحمد آل سعيد األول

%99.50 فهد عبدالعزيز ابراهيم امللحم %99.75 حسني أحمد عيل السلطان %100 عبدالله عبدالحميد ابرهيم االحمد الثاين

ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقة الذهنية )القرآن الكريم - نساء(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

%99 زهراء أحمد محمد العبد السالم %99.50 حنان محمد عبد الله املالك %100 سلمى يوسف محمد الخميس األول

%98 أبرار فؤاد محمد الحاج %98.50 فاطمة جاسم معتوق الخليفة %99.50 فاطمة حسني عيل العبد رب النبي الثاين

ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقة السمعية )القرآن الكريم - نساء(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

- حجبت %96.75 هناء عيل حسن الدبيان %98 عائشه خالد صالح العيل األول

%96.50 غاليه محمد حمد الرزق العجمي %97 عبري يوسف محمد السند %99.50 أديبة عبدالرحمن احمد النعيم الثاين

ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقة الذهنية )السنة النبوية - نساء(

املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املستوى

- حجبت - حجبت %97.20 أديبه عبدالرحمن أحمد النعيم األول

- حجبت - حجبت %94.40 نفيس جامل الثاين



31 جائزة النخبة

 فضيلة الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك 
 مواليد األحساء 137٩هـ - متزوج.

* حصل عىل شهادة )الدكتوراة( من جامعة 
 الزيتونة بتونس عام 141٨هـ.

* حصل عىل شهادة )الدكتوراة املرحلة الثالثة يف 
 الفقه( من جامعة الزيتونة بتونس عام 1411 هـ.

* حصل عىل شهادة )البكالوريوس( من كلية 
الرشيعة  بجامعة اإلمام محمد بـن سعـود 

 اإلسالميــة عام 14٠٥ هـ.
* َعِمَل معيد بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة 

 امللك فيصل .
* َعِمَل محارض بقسم الدراسات اإلسالمية 

 بجامعة امللك فيصل.
* َعِمَل أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 

 بجامعة امللك فيصل .
* َعِمَل أستاذ الفقه واصوله  بقسم الدراسات 
 اإلسالمية بجامعة امللك فيصل  امللك فيصل .

 * عضو هيئة كبار العلامء سابقاً .
* عضو اللجنة االستشارية لرنامج العناية مبواقع 

 التاريخ اإلسالمي .
* عضو مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي 

 للقرآن والسنة والخطابة .

 * االنتاج الفكري:
1( أحكام اإلذن الطبي يف الرشيعة اإلسالمية ، 

 رسالة دكتوراه دولة.
2( املسؤولية الطبية يف الرشيعة اإلسالمية ، 

رسالة دكتوراه املرحلة الثالثة ، دار الريان بريوت 
 1412هـ .

3( تحقيق كتاب » النصيحة الكافية »  للشيخ 
أحمد زروق. مطبعة الحسيني باألحساء ، 

 141٦هـ .
4( خيار املجلس يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة 

 . حكَِّم يف مجلة البحوث الفقهية 142٥هـ .
٥(آراء القايض عبد الوهاب األصولية من 

خالل رشح الرهان للامزري، نرش دار البحوث 
 للدراسات اإلسالمية وإحياء الراث بديب 1423هـ 

٦( الرشوة يف الفقه اإلسالمي أركانها وطرق 
إثباتها، نرشت يف مجلة الِحْكَمة - لندن-  

العدد3٠ محرم 142٦هـ .

 فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد السامعيل
 مواليد السعودية 13٩1هـ - متزوج.

* الدكتوراه يف تخصص الفقه من الجامعة 
اإلسالمية باملدينة املنورة عام 142٥هـ، وبتقدير 

 ممتاز مع مرتبة الرشف األوىل.
* املاجستري يف تخصص الفقه وأصوله من جامعة 

 امللك سعود بالرياض عام 141٨هـ.
* البكالوريوس يف تخصص الرشيعة من كلية 

الرشيعة والدراسات اإلسالمية التابعة لجامعة 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1412هـ.

 * األبحاث:
1( اإلسعاد برشح اإلرشاد للكامل بن أيب رشيف 

املقديس دراسة وتحقيق من كتاب الطالق إىل 
 نهاية التعزيز ) رسالة دكتوراه (.

2( أحكام شعر اآلدمي يف الفقه اإلسالمي ) رسالة 
 ماجستري (.

 3( نقل الوقف واستبداله.
4( أحكام اإلطعام يف الصيام بحث منشور يف 

مجلة الدراسات العربية تصدر عن كلية العلوم 
 بجامعة املنيا بجمهورية مرص العربية.

٥( حكم القايض بخالف علم املكلف بحكم فعله 
 يف مجلة جامعة امللك فيصل .

 ٦( الحظ األوفر يف الحج األكر.

 * األعامل اإلدارية واللجان:
- ممثل كلية اآلداب يف املجلس العلمي ملدة 

 عامني اعتباراً من تاريخ 1433/٦/٩هـ.
- رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة 

امللك فيصل باألحساء من عام 142٨هـ، وحتى 
 1432هـ.

- أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 
بجامعة امللك فيصل من عام 142٥هـ إىل عام 

 143٠هـ.
-أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة 

 امللك فيصل من عام 143٠هـ وحتى تاريخه.
- عضو وحدة التوعية الفكرية بجامعة امللك 

فيصل.

 أ.د.محمد بن عبد الله بن أحمد حيَّاين 
 مواليد مدينة حلب -سوريا عام 1٩٥3م-متزوج

* حصل عىل شهادة )الليسانس( من جامعة األزهر 
 عام 1٩7٥هـ .

* حصل عىل شهادة )املاجستري( من جامعة األزهر 
 عام 1٩٨2هـ .

* حصل عىل شهادة )الدكتوراة( من جامعة األزهر 
 عام 1٩٨٦هـ .

* درَّس يف املعهد العايل للدعوة )جامعة اإلمام 
 محمد بن سعود اإلسالمية باملدينة املنورة( .

* درَّس يف جامعة امللك فيصل باألحساء من عام 
 1٩٨٦م .

* 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 .

 * له عدة كتب مطبوعة منها :
 1( االنتخاب عند املحدثني وأثره وأهميته 141٦هـ .

2( ملحات يف دقة املحدثني املنهجية للحفاظ عىل 
 السنة النبوية 142٦هـ .

 3( مدى عناية العلامء بكتاب املوطأ 143٥هـ .
4( اليقني مبعرفة من رُمي من املحدثني بقبول 

 التلقني 142٨هـ . 
٥(ثقافة 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 
أستاذاً يف كلية اآلداب ـــ قسم الدراسات اإلسالمية 

إىل اآلن

 األستاذة / نورة بنت محمد بن سعد العواد الفضيل 
 مواليد محافظة األحساء عام 14٠4هـ -متزوجة  

* حاصلة عىل شهادة )البكالوريوس( يف الرياضيات 
 من كلية العلوم 1427هـ. 

* حاصلة عىل شهادة )املاجستري( يف التخصص نفسه 
 عام 1434هـ .

 *دبلوم رشعي / األكادميية العلمية 143٨هـ .
 * تحفظ )ولله الحمد( القرآن الكريم .

 * حاصلة عىل سند اإلقراء بقراءة عاصم 142٨هـ .
 * حاصلة عىل سند اإلقراء بقراءة حمزة 143٨هـ .

 * حاصلة عىل )املركز األول يف الفرع األول( :
- يف مسابقة امللك سلامن بن عبد العزيز عىل 

 مستوى اململكة عام 142٩هـ
- ويف مسابقة جمعية تحفيظ القرآن الكريم 

 باألحساء
 - ويف مسابقة األمري محمد بن فهد آل جلوي

- ويف )دورة مهارة التحكيم( التابعة ملسابقة امللك 
 سلامن بن عبد العزيز . 

* حاصلة عىل عدة دورات يف )التجويد املكثف( 
،و)من 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 142٨هـ 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 .

فكرة الجائزة
تقــوم عــىل ترشــيح أربعــة مــن املتميزيــن واملتميــزات يف العنايــة بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة والخطابــة مــن قبــل اإلدارات الحكوميــة ومــن مؤسســات املجتمــع املــدين ومــن 

اللجنــة كــام يتــم  اختيــار أحــد األعــالم مــن أهــايل محافظــة األحســاء لتكرميــه بوســام التميــز يف الحفــل الختامــي للمســابقة ســواًء مــن األحيــاء أو األمــوات وفــاًء وتقديــرًا لهــم 

عــىل مــا قامــوا بــه مــن خدمــة الديــن  وكأمنــوذج الهتــامم والة األمــر )حفظهــم اللــه( بدعــم العلــم والعلــامء.
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لقــد أطلعنــا عــىل مســابقة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي )رحمــه 
ــة مبحافظــة األحســاء, فألفيناهــا نافعــة,  ــه( للقــرآن والســنة والخطاب الل
وجهــًدا مبــاركًا, وأســأل اللــه أن يوفــق القامئــني عليهــا وأن يغفــر لســمو 
ــزان حســناتهم كــام  األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي, ويجعلهــا يف مي

ــا. ــل هــذه الجهــود ودعمه أدعــو  إخــواين إىل تشــجيع مث

المفتي العام للمملكة العربية السعودية
الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن محمد آل الشيخ

وعىل  محمد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  لله  الحمد 
آله وأصحابه أجمعني وبعد ، فقد ير الله زيارة هذه املؤسسة 
الناجحة مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي ملسابقة القرآن 
الكريم والسنة النبوية وإعداد الخطباء والدعاة ورسين ما رأيته وما 
األمري  سمو  برئاسة  ومنتجاتها  املؤسسة  هذه  أعامل  من  شاهدته 

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 

رشع الله ورافعة لواء الكتاب والسنة إنه سميٌع مجيب وصىل الله وسلم وبارك 
عىل نبينا محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني .

معالي الشيخ صالح بن عبداهلل بن حميد

وفق  فقد   , وبعد  الله  رسول  عىل  والسالم  والصالة  الحمدلله 
1434/3/2٩هـ  األحد  يوم  مساء  يف  املؤسسة  هذه  زيارة  يف  الله 
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 

 , الكتاب والسنة  , والتي قامت عىل  العربية السعودية  يف اململكة 
وطبقتها وكانت عوًنا للمسلمني يف ذلك . نحمد الله ونشكره وأسأل 

خالصة  األعامل  يجعل  وأن  والتوفيق  العون  املؤسسة  عىل  للقامئني  الله 
لوجهه الكريم , ووفقا ملا سنه رسوله األمني وصىل الله عىل نبينا محمد وسلم .

فضيلة الشيخ الدكتور عبداهلل بن عبدالمحسن التركي
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فقد ير الله يل زيارة مقر مؤسسة االمري محمد بن فهد بن جلوي 
الخطابة،  وتعليم  والسنة  القرآن  بحفظ  تعنى  والتي  سعود  آل 
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 

خريًا ، وأوصيهم مبواصلة الجهود ومضاعفتها يف سبيل االرتقاء بهذه 
وآله وصحبه  نبينا محمد  الله عىل  , وصىل  الفاعلة  النوعية  املناشط 

أجمعني .

فضيلة الشيخ الدكتور فيصل جميل غزاوي

الحمد لله وحده وبعد فقد زرت مؤسسة األمري محمد بن فهد بن 
القامئون  والخطابة وقد رشح يل  والسنة  للقرآن  آل سعود  جلوي 
العناية  يف  اإليجابية  ومشاركاتها  املؤسسة  هذه  مناشط  عليها 
العناية بها  بالقرآن الكريم والسنة املرشفة والخطابة وكلها معامل 
من القربات فنسأل الله عز وجل اإلثابة والقبول ألعاملها ملن نويت 

الله  إنه خري مسؤول وصىل  األجر  عليها من  القامئني  يحرم  وأال  له 
وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحابته أجمعني .

معالي الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعد آل خنين

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 .

معالي األستاذ الدكتور سليمان بن عبداهلل أبا الخيل



قالوا عن المؤسسة34

الثالثاء  املبارك  اليوم  هذا  يف  تم  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
1437/2/2٦ هـ الترشف بزيارة كرمية لسمو األمري عبدالعزيز بن 
سموه  واطلعنا  الله  سلمه  سعود  آل  جلوي  بن  فهد  بن  محمد 
الله  األمري محمد بن فهد بن جلوي رحمه  الكريم عىل مؤسسة 
العلمية  األعامل  من  الخاطر  ويبهج  النفس  ير  ما  ورأيت  تعاىل 

النافعة, فأسأل الله تعاىل أن يجزي سموه والقامئني عىل املؤسسة كل 
خري وأن يرحم األمري محمد بن فهد بن جلوي وأن يجعل ذلك عماًل 

صالحاً يجري عليه يف أخرته, وصىل الله عىل نبينا محمد

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل السند

ــاح موقــع  ــارك بحضــور تدشــني وافتت ــوم املب ترشفــت يف هــذا الي
مؤسســة صاحــب الســمو األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل 
ســعود رحمــه اللــه للكتــاب والســنة والخطابة عــىل رشف صاحب 
الســمو امللــي األمــري ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
أمــري املنطقــة الرشقيــة يضيف رافــًدا مفيــًدا لروافد العنايــة بكتاب 

اللــه عــز وجــل وســنة نبيــه الكريــم صــىل 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 خــري مســؤول, وصــىل اللــه عــىل نبينــا 

محمــد وعــىل آلــه وصحيــه أجمعــني .

فضيلة الشيخ عبداهلل بن صالح آل الشيخ

وصحبه  آله  وعىل  محمد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  وحده  الحمدلله 
وبعد , فقد سعدت يف هذه الليلة املباركة باالطالع عىل مؤسسة صاحب 
السمو األمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة 
يف رشح »ضاف« أثلج الصدر ابتهاًجا بهذا الجهد الخريي والهمة الرشعية 
وصاًل لجهود وأثار صاحب املؤسسة رحمه الله تعاىل رحمة واسعة ونفع 

إلخوانهم  وصلة  بوالدهم  برًا  والخري  الر  ألعامل  ذخرًا  وجعلهم  بذريته 
املسلمني من أبناء هذا البلد املبارك ومل يكن ما سمعته بغريب عىل سرية 

هذه األرسة املباركة بارك الله يف جهودهم وسدد خطاهم وبالله التوفيق .

معالي األستاذ محمد بن عبدالكريم العيسى
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بن  األمري محمد  بزيارة مؤسسة  املبارك  اليوم  لقد رشفت يف هذا 
أميا  والخطابة وسعدت  والسنة  للقرآن  آل سعود  بن جلوي  فهد 
سعادة مبا اطلعت عليه من جهود متميزة تري العمل املجتمعي 
وتعنى بخدمة كتاب الله وسنة رسوله أسأل الله سبحانه للقامئني 

عىل هذه املؤسسة التوفيق والسداد وألعاملها النامء واالزدهار .

األستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر

ــالة  ــني والص ــه رب العامل ــد لل ــم الحم ــن الرحي ــه الرحم ــم الل بس
والســالم عــىل ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــه وصحيــه أجمعــني 
ــوي آل  ــن جل ــد ب ــن فه ــد ب ــري محم ــة األم ــإن ملؤسس ــد ف وبع
ســعود أثــر بــارز يف دعــم مســرية العلــم والثقافــة خاصــة فيــام 
ــه  ــه صــىل الل ــه وســنة نبي ــاب الل ــني كت ــق بأصليهــام االصيل يتعل

ــز  ــه تحفي ــة والوعــظ مــام كان ل ــه وســلم وحفظهــام والخطاب علي
ــوة إىل  ــم والدع ــب العل ــع لطل ــباب املتطل ــدى الش ــم ل ــث الهم لبع

ــا دوام  ــه له ــأل الل ــل فنس ــة الرذائ ــل ومحارب ــرش الفضائ ــه ون ــن الل دي
التوفيــق واالســتمرار وللقامئــني عليهــا وافــر الثــواب واألجــر فــإن مــن دل عــىل 

ــواب املتصــل  ــه وإياهــم األجــر والث ــا الل ــه ال حرمن ــل أجــر فاعل ــه مث خــري فل
ــق. ــه املوف والل

فضيلة الشيخ عبدالباقي بن محمد آل الشيخ مبارك

األستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد الميمن
فقــد رشفنــا وســعدنا هــذه األمســية املباركــة, بضيافــة صاحــب الكــرم والوفــاء ســمو األمــري الشــهم/ عبدالعزيــز بــن محمــد 
بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود أمــني مؤسســة األمــري محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود للقــرآن والســنة والخطابــة, 
وســمعنا عرًضــا وافــرًا وصــورة شــاملة عــن أعــامل هــذه املؤسســة وجهودهــا ورؤيتهــا االســراتيجية, التــي تحــي الجهــد 
املبــذول, والرؤيــة املحــددة, والعمــل املنضبــط, ومــا مــن شــك أنهــا تتناغــم مــع مــا تقدمــه دولــة الكتــاب والســنة, دولــة 
العطــاء, والنــامء مــن اســهامات وإننــي أغبــط القامئــني عــىل هــذا العمــل, وأرى فيــه مــا يــر الخاطــر ويبهــج النفــس 

وأســأل اللــه للجميــع التوفيــق والســداد, وأن يجعــل ثــواب هــذا العمــل الجليــل لــكل مــن أســهم فيــه, وعــىل رأســهم امللــك 
الصالــح خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز , وســمو ويل عهــده األمــني صاحــب الســمو امللــي األمــري 

محمــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز, وأمــري املنطقــة الرشقيــة صاحــب الســمو امللــي األمــري ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز, 
ومحافــظ محافظــة األحســاء األمــري بــدر بــن محمــد بــن جلــوي, وملــن فيهــا وكل مــن عمــل يف هــذه املؤسســة, واجتهــد يف انجاحهــا.
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اإلدارة العامة للتعليم جامعة الملك فيصل
باألحساء

شعبة سجن األحساء

مجموعة البراك للتجارة شركة الكليب القابضة
والصناعة

مكتب صالح النعيم 
محاسبون قانونيون

مؤسسة سليمان 
مكتب المحامي زيد مؤسسة البشيرالراجحي الخيرية

الدعجاني

مستشفى الموسى 
سعادة األستاذ عويضة شركة السلطانالتخصصي

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

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

صحيفة األحساء نيوز صحيفة اليوم
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 .
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فكرة التأسيس
يف عام 1423 هـ انطلقت فكرة رائدة عىل مستوى اململكة العربية 

وهي  خاص  بشكل  األحساء  مستوى  وعىل  عام  بشكل  السعودية 

الراحل  األحساء  أمري  اسم  تحمل  والخطابة  والسنة  للقرآن  مسابقة 

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

بفضل  صدرت  العرشة  أعوامها  يف  املسابقة  حققتها  نجاحات 

) )42/ق/م  األمر السامي برقم  مبقتىض  الرسمية  املوافقة  الله 

بإنشاء مؤسسة خريية تحمل اسمه وتكون  بتاريخ 1432/3/27هـ  

اإلسالمية  الشؤون  وزارة  وتتوىل  اعتبارية مستقلة،  شخصية  ذات 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد من خالل األمانة العامة للمجلس األعىل 

عىل املؤسسة  اإلرشاف  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعيات 

حسب ما تقتضية أهداف املؤسسة وطبيعتها.

والســالم  والصــالة  العاملــني  رب  الــذي  للــه  الحمــد 

القائــل  محمــد  نبينــا  أجمعــني  الخلــق  أرشف  عــىل 

وبعــد. وعلمــه(  القــرآن  تعلــم  مــن   :)خريكــم 

ــري  ــا يف مؤسســة األم ــه علين ــّن ب ــا م ــىل م ــه ع أشــكر الل

محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود )قبــس( للقــرآن 

ــة  ــرى وخدم ــم ت ــريات ونع ــن خ ــة م ــنة والخطاب والس

كتابــه وســنه رســوله -صــىل اللــه عليــه وســلم- والعنايــة 

بفنــون الخطابــة, وأتقــدم بخالــص الشــكر لقادتنــا يف هذه 

ــك  ــني املل ــني الرشيف ــادم الحرم ــهم خ ــىل رأس ــالد، وع الب

ســلامن وســمو ويل عهــده األمــني عــىل حرصهــم ودعمهــم 

وخدمتهــم لكتــاب اللــه عــز وجــل وســنة رســوله -صــىل 

ــان  ــكر وعرف ــة ش ــه بطاق ــام أوّج ــلم- ك ــه وس ــه علي الل

ــد  ــف عب ــن ناي ــري ســعود ب ــي األم لصاحــب الســمو املل

ــته  ــىل رئاس ــة ع ــة الرشقي ــري املنطق ــز آل ســعود أم العزي

ملجلــس أمنــاء املؤسســة ومتابعتــه ودعمــه ورعايتــه 

وتكريــم  املؤسســة  أنشــطة  ختــام  لحفــل  وترشيفــه 

الفائزيــن مبســابقة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة 

العــارشة، ولصاحــب الســمو امللــي األمــري أحمــد بــن فهــد 

بــن ســلامن ب عبدالعزيــز آل ســعود نائــب أمــري املنطقــة 

ــن  ــن محمــد ب ــدر ب ــة ولصاحــب الســمو األمــري ب الرشقي

ــوي آل ســعود محافــظ األحســاء، فلهــم جميعــاً مــن  جل

ــد  ــري عب ــمو األم ــب الس ــى صاح ــه. وال أن ــكر أجزل الش

ــس  ــب رئي ــوي نائ ــن جل ــد ب ــن فه ــن محمــد ب ــز ب العزي

ــكر  ــة، ش ــىل املؤسس ــام ع ــرشف الع ــاء وامل ــس األمن مجل

ــوم  ــراه الي ــا ن ــة، وم ــذه املؤسس ــده يف ه ــره بوال ــه ب الل

مــن تطــور نوعــي مــا هــو إال شــاهد عــىل صــدق نوايــاه 

ــزان حســناتهم، ســائالً  ــك يف مي ــه ذل ــه، جعــل الل وإخوان

املــوىل الكريــم أن يحقــق لُهــم مــا يصبــون إليــه مــن رقــي 

املؤسســة عاًمــا بعــد عــام، وأقــّدم شــكري لجميــع األخــوة 

ــعادة يف  ــة والس ــايل والفضيل ــمو واملع ــاب الس ــن أصح م

ــاء  ــي وأعض ــس اإلداري والعلم ــاء ويف املجل ــس األمن مجل

املضيئــة  املؤسســة  شــموع  فهــم  التنفيــذي  املجلــس 

ــن  ــذا اإلصــدار هــو جــزء م ــدم يف ه ــا يق ــا، وم وقناديله

ــهور.  ــر الش ــىل م ــد دؤوب ع ــي وجه ــل جامع ــاج عم نت

مــن رشكائنــا  واملانحــة  الداعمــة  الجهــات  أنــى  وال 

ــة. ونســعد  ــه لهــم األجــر واملثوب رشكاء النجــاح أســال الل

مــن  املؤسســة  لتطويــر  مقرحاتكــم  بتلقــي  ونبتهــج 

ــائل  ــة ووس ــع املؤسس ــق موق ــن طري ــل ع ــالل التواص خ

التواصــل االجتامعــي، لتســهموا معنــا يف تحقيــق أهــداف 

املؤسســة املختلفــة هــذا هــو العــدد الحــادي عــرش 

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. وصــىل اللــه وســلم عــىل 

ــه. ــه وصحب ــا محمــد وعــىل آل نبين

كلمة رئيس مجلس اإلدارة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي


