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دى َو َر ْح َمة
ُه ً

إن اللــه -عــز وجــل -أنعــم عــى هــذه األمــة بــأن أرســل إليهــا ســيد األوليــن واآلخريــن ،وخاتــم النبييــن؛ محمــد ًا بــن عبداللــه -صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم،-
وأنــزل عليــه كتابــه القــرآن الكريــم هــد ًى ونــوراً ،وشــفا ًء وضيــا ًء ،ورحمـ ًة وذكــراً؛ يقــول تعــاىل:
ـاس َق ـ ْد َجا َء ْت ُكــم َّم ْو ِع َظ ـ ٌة ِّمــن َّر ِّب ُك ـ ْم َو ِش ـ َفا ٌء ل ِّ َمــا ِفــي ال ُّص ـ ُدو ِر َو ُه ـ ًدى َو َر ْح َم ـ ٌة لِّل ْ ُم ْؤ ِم ِني ـنَ} [يونــس ،]57 :وقــال تعــاىلَ { :و ُن َن ـز ُِّل ِم ـ َن ال ُق ـ ْر ِآن َمــا
{ َيــا َأ ُّي َهــا النَّـ ُ
الظالِ ِمي ـ َن ِإالَّ َخ َســاراً} [اإلســراء ،] 82 :وتــوىل -جــل وعــا -حفظــه؛ بقولــهِ { :إ َّنــا ن َْح ـ ُن َن َّزل ْ َنــا ال ِّذ ْك ـ َر َو ِإ َّنــا ل َـ ُه ل َ َحا ِف ُظــونَ}
ُه ـ َو ِش ـ َفا ٌء َو َر ْح َم ـ ٌة لِّل ْ ُم ْؤ ِم ِني ـ َن َو َال َي ِزي ـ ُد َّ
[الحجر.]9 :
الدستور والنبراس

ومــن نعــم اللــه وآالئــه أن ق ّيــض لهــذا البلــد األميــن رجــا ًال منــذ عهــد المؤســس الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود -رحمــه اللــه ،-وحتــى عهــد خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه اللــه-؛ َفأَ ْولَــوا القــرآن الكريــم عناي ـ ًة عظيم ـةً ،ورعاي ـ ًة كريم ـةً ،وجهــو ًدا مشــكورةً؛
لحفظــه يف الســطور ،ويف الصــدور؛ فهــو دســتورها الخالــد الدائــم ،ونبراســها يف كل شــؤون الحيــاة.
الريادة والتفرد

وامتثــا ًال لهــذا النهــج؛ تبنــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رعايــة جائــزة رائــدة يف حفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال
المعوقيــن؛ إذ يتكفــل ســموه شــخصياً بقيمــة جوائزهــا وكافــة تكاليفهــا ،بهــدف إتاحــة الفرصــة للمعوقيــن مــن األطفــال ،ذكــور ًا وإناث ـاً؛ ألن يتســابقوا يف
حفــظ كتــاب اللــه الكريــم وتالوتــه .وقــد انطلقــت -بفضــل اللــه -أول دورة للجائــزة يف عــام 1417هـــ.
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النشأة والتأسيس
تبنــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة ،فكــرة إقامــة مســابقة يف حفــظ القــرآن الكريــم
لألطفــال المعوقيــن؛ إذ يتكفــل ســموه شــخصياً بقيمــة جوائزهــا وكل تكاليفهــا؛ وذلــك بهــدف شــحذ همــم هــذه الفئــة الغاليــة مــن المجتمــع لحفــظ وتــاوة
كتــاب اللــه العظيــم؛ أســو ًة بإخوانهــم مــن األطفــال األســوياء.
مــرت المســابقة بعــدة مراحــل؛ حتى جاءت انطالقة دورتها األوىل عــام 1417هـ ،وهذه المراحل هي:
•تشــكيل لجنــة تحضيريــة تهــدف إىل اإلعداد العام للمســابقة ،ووضع التصــور المبدئي لإلطار التنظيمــي لها بتاريخ 1415/8/4هـ.
•اعتمــاد المســابقة مــن قبــل مجلس اإلدارة كأحد نشــاطات الجمعية ،وذلــك يف اجتماعها الخامس والســتين المنعقد يف 1415/9/12هــ.
•اعتماد اســم (مســابقة األمير ســلطان بن ســلمان لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين) للمســابقة بالقرار رقم  415/65/3وتاريخ 1415/9/12هـ.
•إشــادة وزارة الشــؤون اإلســامية بفكرة المســابقة بالخطاب رقم  1/415/1752وتاريخ 1415/5/17هــ.
•اعتمــاد مجلــس اإلدارة قواعــد المســابقة وأهدافهــا وفروعهــا وشــروطها وجوائزهــا وميزانيتهــا المقترحــة يف اجتماعــه الرابــع والســبعين بالقــرار رقــم
 416/10/74/2وتاريــخ 1416/8/1هــــ.
•صــدرت موافقــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية عىل الفكــرة بخطاب رقم  3779بتاريخ 1416/9/8هـ.
•انطــاق أول دورة للجائــزة يف 1417/7/28هــــ ،بحضــور فضيلــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن بــاز مفتــي عــام المملكــة الســابق -رحمــه اللــه -ومعــايل
الدكتــور عبداللــه بــن عبدالمحســن التركــي وزيــر الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد األســبق؛ ممــا أعطــى المســابقة زخمـاً وتقديــر ًا كبيريــن.
•وافــق صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة يف 1437/7/19هـــ عــى تحويــل اســم مســابقة
ســموه لحفــظ القــرآن الكريــم إىل «جائــزة األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن» ،ومضاعفــة قيمــة الجوائــز وزيــادة
مســتويات فــروع الجائــزة إىل أربعــة مســتويات.

4

5

تهــدف الجائــزة إىل تشــجيع النــشء مــن المعوقيــن ،جســدياً وعقلي ـاً ،عــى حفــظ كتــاب اللــه ،وتد ُّبــر معانيــه ،وتأهيــل األطفــال المعوقيــن لمواكبــة غيرهــم مــن
حفظــة كتــاب اللــه الكريــم ،وربطهــم بدينهــم ،وكتــاب ربهــم ،ومجتمعهــم المســلم ،وإتاحــة الفرصــة للمعوقيــن مــن األطفــال (ذكــور ًا وإناث ـاً( ألن يتســابقوا يف حفــظ
كتــاب اللــه الكريــم وتالوتــه.
وتشــترط الجائــزة أن يكــون المتســابق ســعودي الجنســية ،أو مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،أو مقيمــاً بالمملكــة ،وأن يكــون مــن ذوي اإلعاقــة
الجســدية أو العقليــة أو كلتيهمــا مع ـاً ،ويقــوم فريــق طبــي متخصــص بتحديــد المســتوى الــذي يشــارك فيــه المتســابق ،بمــا يتناســب مــع درجــة إعاقتــه .وأال يزيــد
عمــر المتســابق عــى  15عام ـاً.
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أهداف الجائزة وشــروطها:
أهداف الجائزة:

• تشــجيع الناشــئة مــن المعوقيــن جســدياً وعقلياً عىل حفظ كتاب اللــه ،وتدبر معانيه.
• تأهيــل األطفــال المعوقيــن لمواكبــة غيرهم من حفظــة كتاب الله الكريم.
• ربــط الناشــئة من المعوقيــن بدينهم ،وكتاب ربهم ،ومجتمعهم المســلم.
شروط القبول:

•أن يكــون المتســابق ســعودي الجنســية ،أو مــن مواطنــي دول مجلس التعاون الخليجــي ،أو مقيماً بالمملكة العربية الســعودية.
•أن يكــون المتســابق مــن ذوي اإلعاقــة الجســدية أو العقليــة أو كلتيهما معـاً ،عىل أن تتوىل لجنة طبيــة معتمدة تقرير ذلك.
•أن يرافق االســتبانة تقرير طبي حديث يثبت اإلعاقة مع اســتبانة الترشــيح.
•أال يزيد عمر المتســابق عىل خمســة عشــر عاماً وقت انعقاد الجائزة.
•أي اســتبانة غير مكتملة تســتبعد من المنافســة.
•ال تُعتمد نســخة االســتبانة يف التقديم إال بعد وصول األصل.
•ال تعتبــر تعبئــة االســتبانة قبــو ًال يف الجائزة ما لم توافق اللجنــة الفنية عليها.
معلومات عامة:

•يتــم تزويــد المتســابق ومرافقــه بتذكرتــي ســفر داخليــة بالطائرة ذهاباً وإياباً عىل درجــة الضيافة من منطقــة إقامته إىل المدينة التي ســتقام فيها الجائزة.
•يتــم ترتيــب الســكن واإلعاشــة والرعايــة الطبية والتنقالت للمتســابق مع مرافقــه من خارج المدينة التي ســتقام فيها الجائزة.
•يحق ل َمن شــارك يف الجائزة ،ولم يفز ،المشــاركة مرة أخرى يف الدوارات التالية يف نفس المســتوى.
•ال يحق ل َمن شــارك وفاز يف نفس المســتوى المشــاركة مرة أخرى إال يف مســتوى أعىل.
• ُيســتبعد عــن المشــاركة يف األعــوام المقبلــة كل َمن تم قبوله ،وأصدرت لــه تذاكر ،ولم يحضر.
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الفروع والمستويات

تنقســم الجائــزة إىل ثالثــة فــروع ،بحســب نــوع إعاقــة الطفــل أو الطفلــة ،وإىل أربعــة مســتويات خاصــة بمــا
يجــب حفظــه مــن آيــات القــرآن الكريــم .وذلــك عــى النحــو التــايل:

ً
جسديا فقط
الفرع األول :المعوقون

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

حفظ خمسة عشر جزء ًا متص ًال

حفظ عشرة أجزاء متصلة

حفظ خمسة أجزاء متصلة

حفظ جزء واحد متصل

الفرع الثاني :المعوقون إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبات النطق.

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

حفظ ثالثة أجزاء متصلة

حفظ جزأين متصلين

حفظ جزء واحد متصل

حفظ حزب واحد

ً
ً
ً
عقليا فقط.
وجسديا أو
عقليا
الفرع الثالث :المعوقون

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

الحفظ من سورة الجن إىل سورة الناس

حفظ جزء ع ّم كام ًال

حفظ  20سورة متصلة من جزء ع ّم

حفظ  10سور متصلة من جزء ع ّم
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يتكفــل ســمو راعــي الجائــزة األميــر ســلطان بــن ســلمان ،مــن مالــه الخــاص ،بقيمــة الجوائــز ،إضافــة إىل كل تكاليــف
انتقــال وإقامــة المشــاركين والمشــاركات والمرافقيــن خــال فتــرة انعقــاد فعاليــات الجائــزة .وقــد تــم تحديــد قيمــة الجوائــز
للفائزيــن مــن الجنســين يف المســتويات والفــروع عــى النحــو التــايل:

قيمة الجوائز

ً
جسديا فقط
الفرع األول :المعوقون
المستوى الثاني :

المستوى األول :

حفظ خمســة عشر جزء ًا متصالً.
1

2

 15.000ريال

3

حفظ عشــرة أجزاء متصلة.
3

1

 14.500ريال  14.000ريال

المستوى الثالث :

حفظ خمســة أجزاء متصلة

2

 12.000ريال

 11.500ريال  11.000ريال

المستوى الرابع :

حفــظ جزء واحد متصل

1

2

3

1

2

3

 10.000ريال

 9.500ريال

 9.000ريال

 8.000ريال

 7.500ريال

 7.000ريال

الفرع الثاني :المعوقون إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبات النطق.
المستوى الثاني :

المستوى األول :

حفــظ ثالثة أجزاء متصلة

المستوى الثالث :

حفــظ جزأين متصلين

المستوى الرابع :

حفظ حزب واحد

حفــظ جزء واحد متصل

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 10.000ريال

 9.500ريال

 9.000ريال

 8.000ريال

 7.500ريال

 7.000ريال

 6.500ريال

 6.000ريال

 5.500ريال

 5.000ريال

 4.500ريال

 4.000ريال

ً
ً
ً
عقليا فقط.
وجسديا أو
عقليا
الفرع الثالث :المعوقون
المستوى الثاني :

المستوى األول :

المستوى الثالث :

حفــظ جزء ع ّم كام ًال

الحفظ من ســورة الجن إىل ســورة الناس

حفظ  20ســورة متصلة من جزء ع ّم

المستوى الرابع :

حفظ  10ســور متصلة من جزء ع ّم

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 10.000ريال

 9.500ريال

 9.000ريال

 8.000ريال

 7.500ريال

 7.000ريال

 6.500ريال

 6.000ريال

 5.500ريال

 5.000ريال

 4.500ريال

 4.000ريال
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شخصيات وكلمات

ّ
األجل واألعظم

«إذا كان الغــرب يعتمــد عــى الموســيقى كمنهــج تربــوي وعالجي للمعــوق ،فإن لدينا نحن المســلمين ما هو أجلّ وأعظم
وأســمى مــن أن ُيقــارن بالموســيقى؛ إنــه القرآن الكريم؛ ففيه هدى ورحمة وشــفاء واطمئنان وحيــاة ،وفيه تثبيت
للعقيــدة وغــرس للقيــم واألخالق وتقويم للســان وحفز للذاكرة ،وفيه إشــاعة لالطمئنان النفســي لدى المع ّوق».
من كلمة راعي الجائزة صاحب الســمو الملكي األمير ســلطان بن ســلمان بن عبدالعزيز
يف حفــل ختــام الدورة األوىل يف عام 1417هــ.

مبادرة مميزة

«إنهــا تمثــل خطــوة مهمــة يف مجــال حفــظ كتاب الله والعناية بــه ،خصوصاً أنها موجهة إىل فئة مــن فئات المجتمع
تحتــاج إىل عناية خاصــة لتخفيف معاناتهم».
الدكتــور عبدالله بن عبدالمحســن التركي

12

الطيب
العمل
ّ

«ال شــك أن هذه الجمعية ومســاعدة هؤالء المعوقين ورعاية شــؤونهم؛ جمعية مشــكورة عىل عملها الطيب ،وعىل
إحســانها إىل هؤالء ،وعىل رأس هذه الجمعية ســمو األمير ســلطان بن ســلمان .ونســأل الله أن يعينه عىل كل خير ،وأن
ينفــع بجهــوده؛ قــال تعاىل« :ثم اتقوا َو َأ ْح َسـنُوا َوالل َّ ُه ُي ِح ُّب ال ْ ُم ْحسِ ـ ِنينَ» (المائدة.»)93 :
ســماحة الشــيخ عبدالعزيز بن عبداللــه بن باز -رحمه الله-

حقوق المعوقين

«إن مجتمعنــا المســلم هــو المجتمــع المثــايل والمجتمع الذي يتطلع النــاس إليه ،وهذه الجمعيات الخاصــة للمعوقين
وأمثالهــا يف الحقيقــة مــن أخالق إســامنا ،وإن دين اإلســام اعتنى بالمرضــى والمعوقين عناية فائقة؛ فأمرنا باإلحســان
إليهــم والعطــف عليهــم والرحمــة بهــم والقيام بحقهــم؛ تأهي ًال لهم؛ ليعلموا أنهم -ولله الفضل -يف بالد اإلســام».
ســماحة الشــيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشــيخ
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شخصيات وكلمات

أثــر في النفوس

«إن حضورنــا جميعـاً لهــذه المناســبة لــه عظيم األثر يف نفوس هؤالء األطفال المعوقين ،ونســأل اللــه أن يوفق الجميع
لمــا يحــب ويرضــى .وال شــك أن الجمعيــة مما يدعو اإلســام إليه؛ ألن الله أوصى بالقاصرين؛ ألنهــم يف حاجة ،وكلما كان
اإلنســان إىل شــيء أحوج؛ كانت مســاعدته أفضل ،والمعوقون منهم».
فضيلــة الشــيخ محمــد بن صالح بــن عثيمين -رحمه الله-

االحتفاء بالقرآن

«إن االحتفــاء بالقــرآن الكريــم وإقامــة حفــات التخرج؛ تقديــر ًا لحفظة كتاب الله -عز وجل ،-وتشــجيعاً لهم ،هو أمر
تعـ ّوده الجميــع مــن هــذه القيادة الحكيمة ،والشــيء من معدنه ال ُيســتغرب ،وقد جاء االهتمام برعايــة اإلخوة المعوقين
باعتبارهــم فئــة عزيــزة عــى نفــوس الجمعيــة ،ولهم حق االحترام والتقديــر من كل محب للخيــر والفضيلة؛ ألن ما أصيبوا
بــه مــن إعاقــة ال يمكن أن يمنعهم مــن اإلبداع ومواصلة تحقيــق طموحاتهم نحو األفضل».
معايل الدكتور عيل بن مرشــد المرشــد
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الرسالـة

«أتوجــه إىل هــؤالء األطفــال األعزاء الذين شــاركوا يف فعاليات هذه المســابقة ،وحرصوا عــى التنافس يف حفظ القرآن
الكريــم ،بــكل التقديــر واالعتــزاز عىل ما أبدوه من إرادة وحرص وتفاعل ،وأ ّن رســالتهم ســتجد -بمشــيئة الله -الدعم
والتأييــد بمــا يمكنهــم من أخذ مكانهم أســو ًة ببقية فئات هــذا المجتمع الكريم».
صاحــب الســمو الملكي األمير فهد بن ســلمان بــن عبدالعزيز -رحمه الله-

االختيـار

«إن الرحمــة إذا كانــت تجمــع مــا بيــن الرحمة التي تحصل الســعادة يف اآلخرة والرحمة التي تحصل الســعادة يف الدنيا
كانــت هــي الرحمــة المطلوبــة يف شــرع الله .لقــد تنافس أقوام كثيرون يف هذا الزمان يف العالــم يف رحمات متنوعة
أكثرهــا طبيعــي ،ولكن رحمتنا بعضنا ولبعضنا كان أساســها الشــرع».
معايل الشــيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشــيخ
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شخصيات وكلمات

القــرآن وتربية الذوق الجمالي

«النــاس دائمـاً يتحدثــون عــن اإلعاقــة ،وأنا دائماً أحب أن تســمى الحافز؛ ألن اإلعاقة -يف كثير من األحيان -تشــكل حافز ًا
بحيــث تؤثــر يف شــخصية المعــوق وتتيــح له فرصاً لتطوير الشــخصية وبنائها ،وتقدماً يف ســلم الحياة إىل مســتوى لم
يكــن يطمــح إليــه لو لم توجد هذه اإلعاقة .وتاريخنا اإلســامي مــيء باألمثلة عىل ذلك».
معــايل الشــيخ صالح بن عبدالرحمــن الحصين -رحمه الله-

الساعـي

«التنافــس يف كتــاب اللــه -عــز وجل ،-والمســابقة يف حفظه وقراءتــه وتعلمه ،وهذا من أفضل ما يتقرب المســلم به إىل
ربــه بحســب توجيــه نبينــا محمد -صىل الله عليه وســلم -يف قوله :خيركم َمــن تعلم القرآن وعلمه».
معــايل الدكتور صالح بــن عبدالله بن حميد

16

الفضل العظيم

«الدولــة -وفقهــا اللــه -افتتحت آالف الحلقات القرآنية يف المســاجد وعشــرات المدارس الرســمية الخاصــة بتحفيظ القرآن ،ويف
هذه الجمعية ،جاءت االهتمامات من قبل األمير ســلطان بن ســلمان يف عدة أوجه ،ولعل عىل رأســها إنشــاء «مســابقة تحفيظ
القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن» تشــجيعاً ألبنائهم وبناتهم الذيــن يقومون برعايتهم يف هــذه الجمعية المباركة».
معــايل الدكتــور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشــيخ

التكامــل مع المجتمع

«إنــه القــرآن الكريــم -أيهــا اإلخوة -الــذي يجمعنا جميعاً عىل منهج الله -ســبحانه وتعاىل ،-وعىل خطى رســول الله -صىل
الله عليه وســلم-؛ فالله الله بهذا القرآن حفظاً وتالو ًة ونشــراً ،وشــكر ًا لســموه عىل جهده الذي بذله ،وشــكر ًا لجميع اإلخوة
الذيــن ســاعدوا هذه الجمعية عــى أدائها وعطائها».
معايل الشــيخ عبدالله بــن صالح العبيد
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شخصيات وكلمات

التوظيــف الصحيح للقدرات

«لــو وظــف كل فــرد مــن أفــراد المجتمع قدراته وموهبته يف كل شــيء نافع يف الدين والدنيا إىل أقصى درجات االســتفادة
مــن المواهــب والقــدرات لنهــض المســلمون بمجتمعهم نهضة يرضــى عنها الرب تعاىل ،وتاريخ المســلمين حافل بنماذج
مــن العظمــاء نفعــوا أمة اإلســام يف مجاالت كثيرة مع مــا كان يالزمهم من العوق».
فضيلــة الشــيخ الدكتور عيل بــن عبدالرحمن الحذيفي

مبادرة طيبة

«إن مســابقة األميــر ســلطان بن ســلمان لحفــظ القرآن الكريم لألطفــال المعوقين تأتي يف إطار تميز المجتمع الســعودي
المســلم ،وتعكــس مــدى االهتمــام بكتــاب الله الكريم .وريادة المســابقة تعود إىل أهميتها كأحد برامــج التأهيل والدمج
لألطفــال المعوقيــن وتشــجيعهم عــى إثبــات قدراتهم والخروج من دائرة العزلة؛ حيث إن المســابقة أظهــرت التنافس بين
هــؤالء األطفــال الذيــن تميزوا عن غيرهــم من بعض األصحاء يف حفظهــم لكتاب الله الكريم».
فضيلــة الشــيخ الدكتور صالــح بن محمد آل طالب
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المبادرة الطيبة

«إن هــذه المبــادرة الطيبــة تضاف إىل منجزات الوطن واضطالعه بمســؤولياته الشــرعية ،وتضــاف تحديد ًا إىل القائمين
عىل هذا المنشــط ،وأخص صاحب الســمو الملكي األمير ســلطان بن ســلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ،وكتب له
أجر ذلك ذخراً».
معــايل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســي

الحياة الروحية

«إن هــذا التوجــه يف نوعيــة الرعايــة لفئــة المعوقين ليس عنايــة ورعاية فيما يتعلق بأمورهــم الصحية أو أمورهم
الحياتيــة فقــط ،بــل تجــاوز األمــر إىل حياتهم الروحية التــي تتمثل يف العناية بكتاب الله وحفظه يف نفوســهم
وارتباطهم به ارتباطاً كامالً .وال شــك أن هذا ســوف يعطيهم الكثير من الطمأنينة واالحتســاب».
معايل الشــيخ عبدالله بن ســليمان المنيع
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شخصيات وكلمات

آيات بينات

«ال شــيء أشــرف ،وال أعظــم ،وال أقــرب مــن الله -جــل وعال -من أن تكون قريباً من كالمه الــذي نزل به الروح األمين عىل
رســولنا -صىل الله عليه وســلم-؛ ليكون من المنذرين بلســان عربي مبينَ .من أراد الشــرف؛ فليقترب من القرآن الكريم،
وليقــرأ القــرآن ،وليحفــظ القرآن ،وليعمل بالقــرآن ،وليكرم أهل القرآن».
فضيلة الشــيخ ســعود بن إبراهيم الشريم

النور المبين

«إن مــن نعــم اللــه عليكــم أن ه ّيــأ لكم هؤالء الرجال المباركيــن ،يقدمون لكم هذه الرعايــة الكريمة ،واألبوة الحانية،
فقابلــوا هــذه الرعايــة بشــكر اللــه ،ثم بشــكر دولتكم التي قدمت لكم هذه الرعاية ،وشــكر الرجــال المخلصين الذين قاموا
بهــذه األعمال المباركة».
فضيلة الشــيخ محمد بــن إبراهيم الحديثي
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الرسالة الخالدة

«إن رســالة اإلســام الخالدة التي خرجت من هذه األرض الطيبة ،والتي صنعت حضارة اإلســام ،ووســعت الدنيا رحم ًة
وعــدالً ،مــا زالــت تتجســد حتــى يومنا هــذا بفضل من الله ،ثم برعايــة قادتنا حفظهم الله ،حيث أولــوا القرآن الكريم أوفر
الحــظ والنصيب من العناية».
صاحــب الســمو الملكــي األمير فيصل بن ســلمان بن عبدالعزيز
أمير منطقــة المدينة المنورة

ما أحوجنا..

«ما أشــد حاجتنا إىل أن نعود إىل كتاب الله -عز وجل -عىل كافة المســتويات ،ويف كل المجاالت ،بال اســتثناء ،وأن
تنطلــق أخالقنــا مــن القرآن ومن قوله -جل وعال :-وإنــك لعىل خلق عظيم».
معايل الشــيخ الدكتور ســعد بن ناصر الشثري
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شخصيات وكلمات

ثلة مباركة

هــذه الليلــة تجتمــع ثلــة مباركــة مــن حفظة كتاب الله تعــاىل يف مهبط الوحي ،ومنبع الرســالة ،ومن جوار بيت الله
الحــرام  ،وقــد تنافســت هــذه الثلة يف أشــرف ميــدان ،وجاءت لتحتفل بثمــرة جهودها يف هذه البلدة المباركــة فهنيئاً لكم
أيهــا النــشء المبــارك مــا حفظتم من كتاب الله ،وأســأل الموىل عز وجــل أن يحفظكم بحفظه.
فضيلــة الشــيخ محمــد بن عبدالله الســبيل  -رحمه الله-

احتفال بهيج

إن هــذا االحتفــال بأهــل القــرآن احتفــال بهيج مشــروع يحبه الله عز وجــل ،وجهود راعي الجائزة صاحب الســمو الملكي األمير
ســلطان بن ســلمان بن عبد العزيز ،تســتحق التقدير ،فاألمير ســلطان بن ســلمان من أســرة تشــجع عىل حفظ القرآن الكريم،
حيــث إن والــده ســمو ويل العهــد( حيــن ذاك) يدعم ويشــجع عىل حفــظ كتاب الله الكريم ألن هذه عقيدة هــذا البلد المبارك.
فضيلة الشــيخ عبدالله بــن محمد المطلق

22

فئة عزيزة

تكنــف هــذا اللقــاء القرآنــي المبارك محاور شــرف عديدة منها أنها يف رحاب جمعية إســامية اجتماعيــة مباركة كريمة
خدمــت فئــة عزيــزة مــن أبنائنا منذ مــا يقرب الثالثين عاماً تقــدم برامج عملية وتقدم فعاليات ومناشــط مباركة.
معايل الشــيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الســديس

الكتاب العظيم

المســابقة تعتبــر خطــوة متممــة لمــا تقوم بــه الجمعية من خدمــات موفقة لرعاية هذه الفئة من األطفــال .حيث إ ّن فكرة إقامة
مســابقة لتحفيــظ القــرآن الكريــم لهذه الشــريحة هــي فكرة متميزة لربط هــؤالء األطفال من البنين والبنــات بالقرآن الكريم ،حيث
إ ّن المســابقة تركــز وتهتــم بهــذا الكتــاب العظيــم الــذي «ال يأتيه الباطل مــن بين يديه وال من خلفه تنزيل مــن حكيم حميد».
معــايل الدكتــور محمد عبــده يماني -رحمه الله-
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رعــاة وضيوف الجائزة
حظيــت الجائــزة منــذ انطالقهــا حتــى اآلن بحضــور كريــم مــن أصحــاب الســمو األمــراء ،وأصحــاب الفضيلــة العلمــاء ،والمســؤولين ،والشــخصيات العامــة ،وذلــك للحفــات
الختاميــة للرجــال .كمــا شــهدت الجائــزة حــرص عــدد مــن صاحبــات الســمو األميــرات والمســؤوالت وســيدات المجتمــع عــى المشــاركة يف رعايــة وحضــور الحفــات
الختاميــة النســائية.
الدورة األولى ( 1417 / 7 / 28هـــ)

حظيت بحضور سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-؛ مما أعطى الجائزة زخماً وتقدير ًا كبيرين ،كما حضر الحفل الختامي لهذه
الدورة معايل الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد السابق.
الحفل الختامي للدورة الثانية (1418 / 8 / 1هــ)

حضرها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارات البحوث العلمية واإلفتاء.
الدورة الثالثة (1419 / 8 /11هــ)

حضر الحفل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله ،-وإمام وخطيب المسجد الكبير بعنيزة -رحمه الله ،-كما حضرها معايل الدكتور عيل بن
مرشد المرشد الرئيس العام لتعليم البنات السابق.
الدورة الرابعة (1420 / 11 / 8هــ)

حضرها معايل فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.
الحفل الختامي للدورة الخامسة (1422 / 1 /15هــ)

حظيت بحضور صاحب السمو الملكي األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز-رحمه الله.-
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الدورة السادسة (1423 / 1 /12هــ)

حضرها معايل الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين -رحمه الله.-
الدورة السابعة (  1424 / 2/ 5هــ)

حضرها معايل الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس الشورى سابقاً.
الدورة الثامنة ( 1425 / 2 / 8هـــ)

حضرها صاحب السمو الملكي األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ومعايل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل سابقاً.
الدورة التاسعة (1426 / 2 / 25هــ)

حضر حفلها الختامي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارات البحوث واإلفتاء ،كما
حضرها معايل الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التعليم األسبق.
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الدورة العاشرة ( 1427 / 2 / 27هـ)

حضرها معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام ،وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.
الدورة الحادية عشرة ( 1428 / 4 /26هـ)

التي ُأقيمت يف مكة المكرمة ،حظيت بحضور فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل -رحمه الله.-
الدورة الثانية عشرة (1429 / 4 /16هــ)

حضرها صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود وفضيلة الشيخ الدكتور عيل بن عبدالرحمن الحذيفي -رحمه الله -إمام
وخطيب المسجد النبوي الشريف.
الدورة الثالثة عشرة ( 1430 / 4 / 3هــ)

حضرها فضيلة الشيخ الدكتور صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام.
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الدورة الرابعة عشرة (1431/ 6 / 4هــ)

حضر حفلها معايل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي وزير العدل السابق.
الدورة الخامسة عشرة ( 1432/ 5 / 27هــ)

حضرها فضيلة الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء.
الدورة السادسة عشرة ( 1433 / 5 / 17هــ)

حضرها فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام.
الدورة السابعة عشرة ( 1434 / 5 / 14هــ)

رعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة حفل الختام وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق.
الدورة الثامنة عشرة (1435 / 5 /16هــ)

رعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير حفل الختام وحضره فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي.
الدورة التاسعة عشرة (1436 / 5 / 25هــ)

حضر معايل الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحفل الختامي.
الدورة العشرون ( 1437 / 6 / 20هـ)

حضر الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار يف الديوان الملكي الحفل الختامي.
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راعيــات الحفــل النســائي الختامي للجائزة فــي الدورات الماضية
الدورة األولى:

صاحبة السمو األميرة سلطانة بنت تركي السديري -رحمها الله.-

الدورة الثانية:

صاحبة السمو األميرة سلطانة بنت تركي السديري -رحمها الله.-

الدورة الثالثة:

صاحبة السمو الملكي األميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود.

الدورة الرابعة:

صاحبة السمو الملكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باإلنابة عن صاحبة السمو الملكي األميرة سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
الدورة الخامسة:

صاحبة السمو الملكي األميرة ريم بنت فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باإلنابة عن صاحبة السمو الملكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
الدورة السادسة:

صاحبة السمو األميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

الدورة السابعة:

صاحبة السمو األميرة لمياء بنت مشعل بن سعود آل سعود.

الدورة الثامنة:

صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

الدورة التاسعة:

صاحبة السمو األميرة فهدة بنت تركي بن أحمد السديري.

الدورة العاشرة:

صاحبة السمو الملكي األميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.
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الدورة الحادية عشرة:

صاحبة السمو الملكي األميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

الدورة الثانية عشرة:

صاحبة السمو الملكي األميرة نهى بنت سعود بن عبدالمحسن آل سعود.

الدورة الثالثة عشرة:

صاحبة السمو األميرة العنود بنت عبدالله بن محمد آل سعود.

الدورة الرابعة عشرة:

صاحبة السمو األميرة ابتسام بنت يزيد بن عبدالله آل سعود.

الدورة الخامسة عشرة:

صاحبة السمو األميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود  -مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  -سابقا.

الدورة السادسة عشرة:

صاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت خالد بن مساعد آل سعود.

الدورة السابعة عشرة:

صاحبة السمو الملكي األميرة نهى بنت سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

الدورة الثامنة عشرة:

الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط  -عضوة مجلس الشورى.

الدورة التاسعة عشرة:

األستاذة عواطف الحماد نيابة عن صاحبة السمو الملكي األميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

الدورة العشرون:

صاحبة السمو األميرة الهنوف بنت بندر بن محمد آل سعود
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