
 
 

 خطاب

 حفظكم هللا تعالى                                                                      / السادة 
  

  ، وهذا الذكر الجميل لشركتكم العامرة نهنبارك لكم هذا  العطاء الذين تقومو 
ً
ونسأل هللا لكم مزيدا

من خالل ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم و ) وقد دفعنا حسن الظن بكم إلى فتح باب  من التطور والنماء

، فمن نعم هللا  ( حي اشبيلية،  حي الخليج، حي غرناطة )  فهد اللحيدان للقرآن وعلومه بفروعه برنامج الشيخ

علينا انتشار العلم تحت ظل دولة ٍ شرعها الكتاب والسنة ، وقد أثبتت الحلقات تحت ظل هذه الدولة 

برنامج الشيخ فهد اللحيدان للقرآن عديدة ، ومن هذه الحلقات ،  املباركة نجاحها على مدى أعوام

من شتى  طالب (  370) ، وهي تضم بين جنباتها  (حي اشبيلية ، حي الخليج ، حي غرناطة ) بفروعه وعلومه 

لنا ولكم  ، معين خير  وعلومهرنامج الشيخ فهد اللحيدان للقرآن بإنه  نعم ، املراحل العمرية والدراسية 

خيركم من تعلم القرآن "  :إنها حلقات رفعت شعار خير البرية صلى هللا عليه وسلم حياتنا وبعد موتنا في 

 أنه وقف مع كتاب هللا تبارك وتعالى  "وعلمه 
ً
 وعزا

ً
فما أعظمها من  .ومن ساهم في دعمها فيكفيه فخرا

 بدعمكم بعد هللا على املسير 
ً
 للخير وعونا

ً
وهذه الحلقات تقوم بعد هللا على  نعمة أن يجعلكم هللا بابا

متزن ،  دعم أهل الخير أمثالكم ، وتسعى إلى تحقيق أهداف ساميةٍ  بإذن هللا ، إلى تنشئة شباب ٍ صالح ٍ 

 لكثرة املغريات التي ، ومع كثرة املشاريع التي نتطلع إليها إلكمال املسيرة يخدم دينه ووطنه وأمته 
ً
ونظرا

علينا مواكبتها ، ولقلة الداعمين في ظل الظروف الراهنة ، رغبنا بإرسال  تحيط بأبناء ألامة والتي يجب

من أفضل ألاعمال الصالحة التي  أنعلمنا  إذاهذا الخطاب نطلبكم بالوقفة الجادة معنا ، خاصة 

 .ن الكريم آيتقرب بها إلى هللا تعالى املساعدة في تعلم القر 

وما ستجود به  (بل يزده ، بل يزده ، بل يزده ما نقص مال من صدقة ، ) وهمسة إلى كل متصدق 

 لك
ً
 ذخرا

ً
 :ونفيدكم بحاجتنا عند أكرم ألاكرمين ، مأنفسكم هو الذي سيبقى محفوظا

 

(                                                             ) 
 

   هـ  3435/    /    تاريخ               يوم 

 ن يبارك في أموالكم وأعماركمنسأل هللا بأسمائه الحسنى أ

 وهللا يحفظكم ويرعاكم

 ختم                                                                                                                                                 برنامج الشيخ فهد اللحيدان للقرآن وعلومه إدارة 

                               :املنسقجوال 


