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طلــب العلــم الشــرعي والتفقــه فــي الشــرع وتعليمــه للنــاس، والدعــوة إليــه، مــن أفضــل 
مــا يقــوم بــه المســلم، فهــو أفضــل مــا أنفقــت فيــه األعمــار. روى البخــاري  ومســلم عــن 
َم  ــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ِبــيَّ َصلَّ ُمَعاِوَيــَة بــن أبــي ســفيان رضــي اللــه عنهمــا قــال: َســِمْعُت النَّ

يــِن«. ْهــُه ِفــي الدِّ ــُه ِبــِه َخْيــًرا ُيَفقِّ َيُقــوُل: »َمــْن ُيــِرِد اللَّ
ولهــذا اولــت الجمعيــة هــذا البرنامــج اهتمامــا بالغــا مــن حيــث أقامــه عــدة دورات علميــة، 
واســتضافة الجمعيــة خاللهــا مجموعــة مــن كبــار العلمــاء كأمثــال الشــيخ ســامي الصقيــر 
عضــو كبــار هيئــة كبــار العلمــاء وفضيلــة الشــيخ صالــح بــن مقبــل العصيمــي وفضيلــة 
الشــيخ علــي بــن صالــح المــري وفضيلــة الشــيخ خالــد بــن عبدالعزيــز الربيــع وفضيلــة الشــيخ 
علــي بــن يحيــى الحــدادي وغيرهــم مــن العلمــاء وطــالب العلــم الموثوقيــن وقــد بلــغ 

عــدد المســتفيدين مــن الــدورات الشــرعية خــالل عــام 2021م )78.849 مســتفيد(. 

مقدمة : 
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عـــلـــمـــــي، تربــوي ، 
دينــي، توعــوي

العلــم  لنشــر  علمــي  برنامــج 
الشــرعي بيــن النــاس مــن خــال 
الموثوقيــن،  العلمــاء  اســتضافة 

العلميــة،  المتــون  وشــرح 

مجال المشروع وصف المشروع
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1- حاجة الناس المجتمع للعلم الشرعي وأخذه من العلماء.
ــاس  ــة الن ــة االفــكار والمناهــج المخالفــة للشــرع وتوعي 2- محارب

بخطرهــا.

1-  نشر العلم الشرعي.
2- معرفة األحكام العقدية والفقهية والحديثية.

3- توثيــق العالقــة بيــن طــالب العلــم وبيــن العلمــاء والمتخصصيــن 
فــي مختلــف العلــوم.

مبررات المشروع

أهداف المشروع
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أهالي محافظة الخبر

العالــم  أنحــاء  العلــم فــي جميــع  طــاب 
الجمعيــة  وقنــاة  المباشــر  البــث  عبــر 

ليوتيــوب. با

الفــــــــئـــات 
المستــــــهدفــــة

بشكل مباشر

بشكل غير مباشر
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تكلفة البندالبند

30.000 ريالتوفير المتون

7.000 ريالأقام

15.000 ريال حجز التذاكر والسكن للمشائخ

10.000 ريال التصاميم واإلعان عن البرامج

20.000 ريال ضيافة الحضور

15.000 ريالضيافة للقاء المشائخ مع طلبة العلم

15.000 ريالجوائز لحفظة المتون والمسابقات المصاحبة للدورات

30.000 ريالالتوثيق والبث المباشر

10.000 ريالتكريم المشائخ المشاركين

5000 ريالأخرى

157.000 ريال )مائة وسبعة وخمسون ألف ريال ( مجموع تكاليف البنود

العرض المالي المتوقع
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االنتهاء

تـــكــــــــويــــــن

من شرح المتون العلمية 
المختارة. 

قاعدة علمية لدى طالب 
العلم، لالنطالق في طلب 
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لنمأل الكون ..لنمأل الكون ..
بنــور اإلســـامبنــور اإلســـام


