


 
 
     
      

             
 وزارة التعليم   

 ةَرَّوة املنَنْيِاملدِة بَّميَالْة اإلسَعِاجلام 

 كلية الدعوة وأصول الدين       
 دعوة والثقافة ا إلسالميةقسم ال   
 
 
 

  مدارس اجلاليات اخلريية يف مدينة مكة املكرمة 
  وأثرها يف الدعوة إىل اهللا
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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، ومن سيئات 

من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا ، أعاملنا
 . عبده ورسولهاًوحده ال رشيك له وأشهد أن حممد
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ّفإن أحسن احلديث كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهللا عليه 

عة ضاللة، وكل ضاللة وكل حمدثة بدعة، وكل بد، وسلم، ورش األمور حمدثاهتا
 .)٤(يف النار

 : موضوع الدراسة

ّإن من أعظم خصائص الدعوة اإلسالمية شموليتها  ّكافة أنواع املدعوين لّ
من أمة الدعوة وأمة االستجابة عىل اختالف مراتبهم وأنواعهم ودياناهتم 

                                 
 .١٠٢اآلية ، سورة آل عمران) ١(
 .١اآلية ، سورة النساء) ٢(
 .٧١-٧٠اآليتني ، سورة األحزاب) ٣(
رواها ، ليجعلوها بني يدي كالمهم، هذه خطبة احلاجة التي كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يعلمها أصحابه) ٤(

، ٣/٤١٣والرتمذي ، واللفظ له، ٢١١٨رقم بيف خطبة احلاجة : باب، النكاح: كتاب، ٢/٥٩١أبو داود 
وصححها ، ٣٢٥٧رقم ، ٥/٣١٥وأمحد ، ١١٠٥رقم ب، ما جاء يف خطبة النكاح: باب، النكاح: كتاب

 .٩األلباين يف كتابه خطبة احلاجة ص

 



 

 

٢ 
ّوتتجىل هذه الشمولية يف عناية الدعوة اإلسالمية باجلاليات ال، وجمتمعاهتم ٢ ّ تي ّ

 ومحاية من ويل احلروب الرشسة اً ومستقرًااختذت من الدول اإلسالمية موطن
التي شنها أعداء اإلسالم عىل املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا فكان لزاما 

 . من إخواهنماً ونصريًاأن جيد هؤالء هلم بني ظهور املسلمني معين
وإنقاذها من ،  هلدايتها منهاًا عناية بالغة سعيالفئة من املدعوينفأولت هذه 

وغريها من آثار البعد عن اإلسالم الصحيح ، وأدران الرشك، غياهب اجلهل
 .والتلبس ببعض البدع واملنكرات

ّوملا كانت مّكة املكرمة مهوى أفئدة املسلمني فقد توافدت إليها مجوع ، ّ
البرش من كل حدب وصوب عرب تارخيها اإلسالمي احلافل فكانت عناية الدعوة 

، إلسالمية هبذه الفئة املسلمة املضطهدة يف أنحاء املعمورة عناية خاصةا
 .اً بالغاًواهتامم والة أمور املسلمني هبم يف كل العصور اهتامم

 اي دينً ألن الكثري من أبناء هذه اجلاليات املسلمة مل يتلقوا تعلياماًونظر
من املدارس والبعض اآلخر منهم جيد صعوبة يف إحلاق أبنائه ض، اًمتميز

أو لصعوبة اندماجهم مع باقي ، احلكومية العامة لضعف لغتهم العربية من ناحية
اجلاليات األخرى يف املجتمع املكي ولعل ذلك راجع لتفضيل بعضهم 

 فقد جاءت فكرة إنشاء ،االنعزال والعيش يف أحياء تضم أبناء كل جالية عىل حدة
ة األمر يف هذه البالد املباركة مدارس اجلاليات اخلريية لتواكب تطلعات وال

 اً نفع،والذين حرصوا عىل أن ينال هؤالء الطالب حظهم من التعليم والرعاية
فاملجاورون يف مكة ليسوا من بالد واحدة بل ، ألنفسهم وأهليهم وجمتمعاهتم

؛ فاستوعبتهم اململكة وسمحت هلم  من خمتلف أقطار العامل اإلسالميجاءوا
تذليل الصعاب هلم بتمكينهم من البقاء يف أراضيها ريثام  وعملت عىل باإلقامة

تتحسن ظروف بعضهم املعيشية ويسمح هلم بإقامة شعائر دينهم بحرية يف 
وساعدت يف تبني قضيتهم ، بلداهنم كام هو احلال عليه لدى املسلمني من بورما
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٣ فموضوع الدراسة هو مدارس اجلاليات ، يف املحافل واملؤمترات الدولية
وكيف استطاعت هذه ، ية بمكة وأثارها الدعوية عىل الفرد واملجتمعاخلري

املدارس نرش الدعوة إىل اهللا بني أبنائها وختريج حفظة لكتاب اهللا يقومون 
 .بإيصال الدعوة إىل أقوامهم وبني جلدهتم عىل منهج قويم

 :أمهية املوضوع

ة املكرمة تكمن أمهية املوضوع يف كونه يبني جهود املدارس اخلريية بمك
تعليمهم أمور دينهم وتبصريهم و، يف دعوة وإرشاد أبناء املسلمني املهاجرين

وبيان اآلثار املباركة ملدارس اجلاليات اخلريية والتي امتدت بحمد اهللا إىل ، هبا
 ثم بفضل اجلهود املبذولة من قبل القائمني ًالاملسلمني يف بلداهنم بفضل اهللا أو

ململكة العربية السعودية عىل تزويدها باملناهج وقد حرصت حكومة ا، عليها
 .وبعض الكفاءات التعليمية من وزارة الرتبية والتعليم

ولعيل من خالل الدراسة أبني الفوائد واآلثار واجلهود الدعوية املباركة 
التي تبذهلا تلك املدارس يف خدمة الدعوة إىل اهللا ومحاية املجتمع من اجلهل 

 .واخلرافة واألمية

 :باب اختيار املوضوعأس

 :من أبرز األسباب التي دعتني إىل اختيار املوضوع ما ييل
اجلالية ( استقرار الكثريين من أبناء اجلاليات املسلمة بمكة املكرمة -١

 .وتفيش اجلهل بينهم) الربماوية واإلفريقية وغريمها
  أمهية دعوة هذه اجلاليات وتوعيتهم لعظيم أثرها عىل جمتمع مكة ويف-٢
 .بلداهنم
 عدم وجود دراسة وافية أكاديمية حول هذا املوضوع أفردته يف عنوان -٣
 .مستقل

إحدى ) ٨١( كثرة مدارس اجلاليات اخلريية إذ يبلغ تعدادها حوايل -٤

 



 

 

٤ 
وثامنني مدرسة للبنني والبنات لكل اجلاليات إضافة إىل مدارس أخرى مل تدمج  ٤

: بمكة برئاسة معايل الشيخبعد حتت هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات 
 .- اهللاحفظه - صالح بن عبد الرمحن احلصني 

 بيان اجلهود املباركة التي يبذهلا القائمون عىل هذه املدارس وآثارها -٥
 .احلميدة عىل الفرد واملجتمع املكي عىل وجه اخلصوص

 :أهداف املوضوع

ها  إىل حتقيق مجلة من األهداف العلمية من أمهيسعى من خالل موضوعأ
 :ما ييل

 إبراز اجلهود الدعوية التي تقوم هبا مدارس اجلاليات اخلريية بمكة -١
 .املكرمة
 الوقوف عىل اآلثار الدعوية املباركة والثمرات اليانعة ملدراس -٢

 .اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة
 صياغة مجلة من املقرتحات التي ختدم رسالة مدارس اجلاليات -٣

 .اي وعملاييف دعمها علماخلريية واملسامهة 
،  اإلسهام يف إجياد حلول عملية للقائمني عىل املدارس اخلريية-٤

 .والتواصل معهم بام خيدم جمتمعاهتم وجالياهتم

 :حدود املوضوع

 ي منًاوضع حدود هلذا البحث سعيارتأيت  لسعة املوضوع وتشعبه اًنظر
 السبل وأوجزها ويمكن لتحقيق األهداف املرجوة من وراء الكتابة عنه بأيرس

 :تقسيم احلدود إىل ثالثة أنواع
وهي متثل ميدان الدراسة وهي مدينة مكة املكرمة لكوهنا :  حدود مكانية- أ

من أكرب مدن اململكة العربية السعودية التي تضم جاليات مسلمة تعيش فيها منذ 
 .عرشات السنني
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٥  : حدود زمانية- ب
هـ وحتى العام ١٤١٣( من العام اقترصت الدراسة عىل الفرتة الزمنية

البتداء ) هـ١٤١٣(وحتديد البداية بالعام الرسالة للمناقشة موعد تقديم ) هـ١٤٣٢
دخول مدارس اجلاليات اخلريية ضمن املدارس النظامية واالعرتاف احلكومي 

 ال يتعارض مع سياسة التعليم العام باململكة العربية ًوتنظيمها تنظيام، هبا
 .السعودية

 :حدود موضوعية - ج
سوف يرتكز البحث عىل اجلوانب الدعوية واآلثار احلميدة لوجود مدارس 
اجلاليات اخلريية التابعة هليئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية يف مدينة 

 لسعة اًنظرمن املوضوعات الرتبوية  مكة املكرمة دون التوسع يف غريها
 . ومراعاة للتخصص العلمياملوضوع

 :ت السابقةالدراسا

من خالل بحثي يف عدد من اجلامعات مثل اجلامعة اإلسالمية وجامعة أم 
القرى ويف عدد من املراكز واألقسام العلمية ومراكز البحوث كمركز إحياء 
الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى وسؤايل أهل االختصاص والقائمني عىل 

ة فإنني مل أجد من كتب عنها اهليئة العليا لإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريي
دراسات علمية متخصصة يف جمال الدعوة وأقىص ما وجدته رسالة علمية واحدة 

سلطان بن حممد وهي عبارة عن بحث تكمييل لرسالة ماجستري للباحث 
واقع املامرسات اإلدارية والفنية ملديري املدارس اخلريية :  بعنوانالزوهيري

 ملتطلبات احلصول عىل درجة ًال استكامدراسة مقدمة، بالعاصمة املقدسة
، املاجستري يف اإلدارة والتخطيط بكلية الرتبية يف جامعة أم القرى بمكة املكرمة

وتم تطبيق الدراسة يف ) ١٣٥(ويقع البحث يف مائة ومخس وثالثني صفحة 
 ).هـ١٤٢٨ - هـ ١٤٢٧يس الثاين للعام الفصل الدرا

 



 

 

٦ 
اخلاصة بمدارس اجلاليات اخلريية إضافة إىل عدد من الدراسات الرتبوية  ٦
ت اإلسالمية  مؤلفات الدكتور عبد اهللا بن عمر عطار عن مدارس اجلاليا:ومنها

 .البورمية واألفريقية

 :الصعوبات واملشكالت

 :ومن أبرزها، ي مجلة من الصعوبات اعرتضت مسرية بحثتلقد واجه
ن الناحية  قلة املصادر واملراجع التي تعنى بواقع اجلاليات عامة م-١

 .وبمنطقة مكة املكرمة عىل وجه اخلصوص، التعليمية والرتبوية
ت يف الداخل  غياب اإلحصائيات الدقيقة حول جهود مدارس اجلاليا-٢

 جاهدا تذليل هذه املشكلة من خالل ت حاوليولكن، نيأرهق، واخلارج
ائمني واملقابالت الشخصية مع مدرائها والق، الزيارات امليدانية هلذه املدارس

 .عليها
ّ تداخل املناهج التعليمية بني وزارة التعليم ومناهج هذه املدارس يمثل -٣

ّيف ظل غياب منظومة مستقلة بمدارس اجلاليات،  آخر يلاًحتدي ّ. 
 :خطة البحث

وفهارس ، ة فصول ثم اخلامتةمخسو، أًيتضمن البحث مقدمة ومتهيد
 .الزمة

 : وتضمنت ما ييل :ّاملقدمة
 ةموضوع الدراس
 .أمهية املوضوع
  أسباب اختياره

 .أهداف املوضوع
 .حدود البحث

 . الدراسات السابقة
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٧  . خطة البحث
 . منهج البحث

 .التعريف بمفردات عنوان البحث: التمهيد
 .التعريف بمدارس اجلاليات اخلريية: املبحث األول
 .الدعوة إىل اهللا أمهيتها ومكانتها: املبحث الثاين

 )خصائصهم، أنواعهم(ات يف مدينة مكة املكرمة اجلالي: الفصل األول
 : ويتضمن أربعة مباحث

 .عناية اإلسالم باجلاليات: املبحث األول
 . ملحة موجزة عن اجلاليات اإلسالمية بمكة املكرمة: املبحث الثاين

 . أنواع اجلاليات املوجودة بمكة املكرمة: املبحث الثالث
 . السعودية بدعوة اجلاليات وتعليمهاعناية اململكة العربية: املبحث الرابع

 .مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة :الفصل الثاين
 :ويتضمن أربعة مباحث

 .نشأة مدارس اجلاليات اخلريية بمكة ونظامها: املبحث األول
أهداف مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة وعالقتها : املبحث الثاين

 .بالدعوة
ررات الدراسية للمدارس اخلريية ومضامينها املق: املبحث الثالث

 .الدعوية
املناشط الدعوية ملدارس اجلاليات اخلريية وأثرها يف : املبحث الرابع

 .الدعوة إىل اهللا
 .وسائل مدارس اجلاليات اخلريية يف إيصال رسالتها: الفصل الثالث

 :ويتضمن مخسة مباحث
 .املناهج واملقررات الدراسية: املبحث األول

 



 

 

٨ 
 .الدروس العلمية: بحث الثاينامل ٨

 . املعاهد والدور الرشعية بمكة املكرمة: املبحث الثالث
 .املعلمون: املبحث اخلامس

 أهم مشكالت الدعوة التي تواجه مدارس اجلاليات اخلريية :الفصل الرابع
 .بمكة املكرمة واحللول املناسبة هلا

 :ة مباحثأربعويتضمن 
 .ضعف التمويل: املبحث األول

 .قلة الكادر التعليمي واإلداري: بحث الثاينامل
 .جمتمع الطالب: املبحث الثالث
السبل املقرتحة ملعاجلة أهم مشكالت الدعوة التي تواجه : املبحث الرابع

 .مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة
 . اآلثار الدعوية ملدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة :الفصل اخلامس

 :  مباحثويتضمن أربعة
 .آثارها عىل أفراد اجلاليات: املبحث األول
 .ّآثارها عىل جمتمع مكة املكرمة: املبحث الثاين

 .آثارها عىل دول هذه اجلاليات وجمتمعاهتا: املبحث الثالث
 .ّآثارها عىل األمة اإلسالمية: املبحث الرابع

 : وتشتمل عىل ما ييلاخلامتة
 . خالصة البحث:أوال
 .هتوصيات ولبحثنتائج ا: اًثاني

 :الفهارس وتتضمن
 . فهرس املصادر واملراجع-أ

 . فهرس املحتويات- ب

 



 

 

٩ 

٩
 :منهج البحث

 : ومن هذه املناهج أكثر من منهج بحثي يف كتابته للرسالةت استخدم
 يف وصف الواقع ودراسته وحتليله عىل ستخدما املنهج التارخيي و-١

يات اخلريية بمكة املكرمة ضوء ما توصل إليه من املعلومات عن مدارس اجلال
 .وأثرها يف الدعوة

 يف دراسة الظواهر التارخيية ته واستخدم املنهج الوصفي التحلييل،-٢
وقيام مدارس ، املتعلقة بالبحث؛ كتاريخ قدوم اجلاليات إىل مكة املكرمة

ها من تستقيااجلاليات اخلريية بمكة املكرمة وغريها من املعلومات التي 
 .يدراست

إىل ما سبق فإن من لوازم منهج البحث إخراجه عىل املنهج العلمي وإضافة 
 :من خالل

 . ترقيم اآليات وعزوها إىل مواضعها مع كتابتها بالرسم العثامين-١
 عزو األحاديث إىل مصادرها األصلية، فإذا كان احلديث يف -٢

 الصحيحني أو يف أحدمها يكتفى بذلك، وإن كان يف غريمها عزوته إىل مصادره
عليه من حيث الصحة والضعف بحسب  بيان احلكم يف مع ذكر كالم أهل العلم

 .اإلمكان
 . الرتمجة لألعالم غري املشهورين ترمجة موجزة-٣
 . إحالة املادة العلمية إىل مصادرها األصلية حسب االستطاعة-٤
 . االلتزام بعالمات الرتقيم وضبط ما حيتاج إىل ضبط-٥
 . ملتنوعة عىل النحو املبني يف اخلطةالعلمية ا عمل الفهارس -٦
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١٢ 
١٢ 

 



 

 

١٣ 

١٣   املبحث األول
  مبدارس اجلاليات اخلرييةالتعريف 
  يبريية حيسن باملدارس اخل االصطالحيقبل الرشوع يف التعريف

 .ي املدارس واجلالياتَالتعريف بكلمت
، املوضع الذي يدرس فيه: ُاملدارس واملدرس :املدارس هي - أ

ُواملدراس املوضع الذي يقرأ فيه القرآن، الكتاب: َواملدرس ودرس الكتاب ، ِ
 .)١(والدرس الطريق اخلفي ،قرأه: ودراسة، اًيدرسه درس

، وذلك أن الدارس يتتبع ما كان قرأ،  درست القرآن وغريه:ومن الباب
 .)٢(كالسالك للطريق يتتبعه

 : هياًحاجلاليات لغة واصطال - ب
 وهم أهل الذمة، وإنام لزمهم هذا االسم؛ ،ِّ اجلالية، واجلالة:يف اللغة - ١

َ أجىل بعض اليهود من املدينة وأمر بإجالء من بقي منهم بجزيرة  ألن النبي

ُّ فسمو جالية للزوم االسم )٣(- ريض اهللا عنه-  فأجالهم عمر بن اخلطاب ،العرب
 لتي أوطنوهاهلم، وإن كانوا مقيمني يف البالد ا

)٤(. 
 الذين جلوا عن أوطاهنم ومجاعة "اجلالية"وجاء يف املعجم الوسيط أن 

 . وطن جديد غري وطنهم األصيلمن الناس تعيش يف

                                 
ص ، معجم مقاييس اللغة، بن فارسا و،)درس: (مادة، ٤٩٠/٣، لسان العرب، ابن منظور: انظر) ١(

 .)درس( مادة ،٣٣٢
 .٣٣٣ص ، املصدر السابق) ٢(
أ برواية  املوط،"وقد أجىل عمر بن اخلطاب هيود نجران وفدك.. ": قال مالك بن أنس رمحه اهللا) ٣(

 .٢٢: رقم، ١/٢٥ورواه القاسم بن سالم يف كتاب األموال . ١٥٨٤: رقم، ٢/٨٩٢حيي الليثي 
 .١١/١٢٠لسان العرب ، ابن منظور: انظر) ٤(

 



 

 

١٤ 
وأهل الذمة وكل من لزمتهم اجلزية من أهل الكتاب وإن مل جيلوا عن  ١٤

 .)١("أوطاهنم
 .)٣("ل الذمة عىل جزية أهمن هم "اجلالية"أن املقصود بـ )٢(وذكر الرازي  

 .إذن فاجلالية تطلق عىل من عاشوا يف غري وطنهم األصيل
وقد مر التعريف اللغوي ملصطلح اجلالية لعدة متغريات ومراحل ليصبح 

 لكل جمموعة من الناس بغض النظر عن كوهنم اسامفيام بعد كام سيمر بنا 
 مسلمني أو غري مسلمني 

جمموعة : يقصد هبا :ات للجالي اخلاص بالبحثاالصطالحياملفهوم  -٢
من الناس تعيش يف وطن غري وطنها األصيل ألسباب متعددة، إما هربا من القتل 
والسحق فترتك أوطاهنا إىل أوطان أخرى طمعا يف األمن واألمان، أو هجرة 
بقصد طلب الرزق وحتسني األحوال املعيشية التي يف غري مقدورها حتسينها يف 

أوطاهنا
 )٤(. 

كام عرفها مكتب إدارة جلنة مدارس فهي   اخلرييةليات اجلامدارسأما 
مدارس خريية تستمد طاقتها املادية واملعنوية من أهل اخلري "األفارقة 

ّواإلحسان، وعليهم تتوقف آماهلا ومنهم تستمد قوهتا بعد اهللا تعاىل وعليهم تعول 
 .)٥( "يف أداء رسالتها

                                 
 .١/١٣٨إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط ) ١(
أصله .  واألدبمن فقهاء احلنفية، وله علم بالتفسري ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي: هو) ٢(

له تصانيف عديدة . هـ وهو آخر العهد به٦٦٦من الري، زار مرص والشام، وكان يف قونية سنة 
، األعالم، خري الدين الزركيل: انظر ترمجته، وغريمها، وحدائق احلقائق، خمتار الصحاح: منها

 .٩/١١٢، معجم املؤلفني، وعمر كحالة، ٦/٥٥
 .١٠٨صحاح، ص خمتار ال، حممد أيب بكر الرازي) ٣(
 .١١عمر حسني عطار، مدارس اجلاليات اإلسالمية البورمية اخلريية بمكة املكرمة، ص: انظر) ٤(
 .هـ، تقرير املدارس اخلريية لألوقاف١٤٢٧إدارة جلنة مدارس األفارقة بمكة املكرمة، ) ٥(

 



 

 

١٥ 

١٥ عنها بمكة تعريفا موجزا  اإلرشاف عىل املدارس اخلريية هيئةوقد أوردت 
 اًمدارس خريية نظامية من حيث الدوام واالمتحانات واإلجازات وفق(( :جاء فيه

 .)١())لنظام وزارة املعارف
تلك املدارس التي : واملدارس اخلريية املراد دراستها يف هذه الدراسة هي

ء ترشف عليها إدارة الرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة تقوم بتدريس أبنا
اجلاليات اإلسالمية املقيمة بمدينة مكة املكرمة ويقوم عليها إدارة ومعلمون من 
أبناء جلدهتم وتعتمد يف متويلها عىل أهل اخلري واإلحسان من رجاالت هذا 

 .البلد ومن املورسين من املسلمني
 نظامية ختتص  مدارس:أهناب  مدارس اجلاليات اخلرييةويمكن أن نعرف

تقوم بتعليم أبناء املسلمني املجاورين ، ن جنسيات خمتلفةبأبناء املسلمني م
ويقوم باإلنفاق عليها  وحماولة االستفادة منهم، وتبصريهم بأمور دينهم بمكة

 .ورعاية لطالهبا،  ألهدافهاًجمموعة من املحسنني دعام

                                 
 .١/٢١٤عمر حسني عطار، مدارس اجلاليات اإلسالمية اخلريية البورمية بمكة، ) ١(

 



 

 

١٦ 
  املبحث الثاني ١٦

  أهميتها ومكانتها الدعوة إىل اهللا
  :الدعوة لغة - أ

وهو أن متيل اليشء إليك ، رف املعتل أصل واحدالدال والعني واحل
 ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ �]:  ويشهد له قوله تعاىل،بصوت وكالم يكون منك

§ ¨ © ª « ¬Z)١(. 
وهذا هو األصل يف مفهوم الدعوة أن يعتمد عىل   ً تقول دعوت أدعو دعاء

 :اليق،  التداعي بمعنى التجمع:منها، كثرية) دعو( واشتقاقات مادة ،البيان والكالم
دعاء زعم أن كذا واال ،والدعوى اسم ملا يدعيه،  جتمعواتداعى القوم إىل كذا أي

 .)٢( العبادة:والدعاء، ًال أو باطاًله إما حق
 وتأيت تارة بالتأنيث باأللف ، دعا يدعو دعوة: مصدر للفعل الثالثيفالدعوة

 I J K L] : قوله تعاىل: ومنه، بمعنى الدعاء)الدعوى(قال يف
M N PO Q R S T U V WZ)٣(. 

فمن استعامل ، وقد يستعمل لفظ الدعوة للداللة عىل اخلري أو عىل الرش
 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü] :قوله تعاىل لفظ الدعوة يف اخلري

ÝZ)٤(. 
 ba c d ` _ ^] :ويقول تعاىل يف سياق استعامهلا يف الرش

e f g ih j k l m nZ )١(. 

                                 
 .١٩٣: اآلية، سورة األعراف) ١(
 .دعو: مادة، ٣٣٧ص ، معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس: انظر) ٢(
 .دعا:  مادة٣/١٢٢، هتذيب اللغة، أبومنصور األزهري: وانظر، ١٠: اآلية، سورة يونس) ٣(
 .٢٥: اآلية، سورة يونس) ٤(

 



 

 

١٧ 

١٧  :اًالدعوة اصطالح - ب

، أولوياهتاو، وغايتها، يم مضامني الدعوة بكل أبعادهاشمل القرآن الكر
 - عليهم السالم-وفيه بيان دعوة الرسل الكرام ، ومراتبها، ومراحلها، ووسائلها

وما ،  تعاىل بالعبادة توحيد اهللا:والدعوة وأصلها ومرتكزها هومناهجهم يف 
 .يستلزم ذلك من اإليامن ببقية األركان

ذلك أن  )٢(بحسب علمي- عند املتقدمني ومل يصغ للدعوة تعريف واضح
حتى ، املتقدمني من سلف األمة الصالح قد عايشوا الدعوة يف كل شؤون حياهتم

 ال يتجزأ من حياهتم إىل درجة أهنا أصبحت عندهم معروفة وغنية اًأصبحت جزء
ثم مل تكن ، ومن كان هذا شأنه قل أن يعرف ما هو معروف((: عن التعريف

وكان ، ة واصطالحاهتا املعرفية قد برزت بعديها املنطقالتعريفات بحدود
 .)٣())وأبعد عن التكلف، وأفقه باملراد، ًاملتقدمون مع ذلك أوىف علام

 :- رمحه اهللا- تعريف الدعوة عند ابن تيمية  - ١

هي الدعوة إىل اإليامن به وبام جاءت به رسله عليهم : الدعوة إىل اهللا(( :قال
 . أخربوا به وطاعتهم فيام أمروا فيامالصالة والسالم بتصديقهم

وصوم ، وإيتاء الزكاة، وإقامة الصالة، وذلك يتضمن الدعوة إىل الشهادتني
والدعوة إىل اإليامن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث ، وحج البيت، رمضان

                                 
 .٢٢١: اآلية، سورة البقرة) ١(
أما من بعدهم فقد عربوا عن الدعوة باإلشارة إىل ، ثة املفضلةأقصد هبم أهل القرون الثال) ٢(

 - رمحه اهللا-وتعريف تلميذه ابن القيم ، مضامينها ومنها تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية املذكور
 .١/١٥٣، مفتاح دار السعادة، حممد بن القيم: وغريمها، انظر

 .١٤ص ، مدخل إىل علم الدعوة، عبد الرب نواب الدين: انظر) ٣(

 



 

 

١٨ 
بعد املوت واإليامن بالقدر خريه ورشه والدعوة إىل أن يعبد العبد ربه كام  ١٨

 .)١())يراه
 هو أرجح التعاريف للدعوة حيث أنه - من وجهة نظري- وهذا التعريف 

وبيان ، واإلحسان، واإليامن،  اإلسالم: عىل مراتب اإلسالم الثالثةأشتمل
 .واستيفائه ملعاين الدعوة، ووضوح معانيه، وتوضيحه ملقاصدها، منهجها

 :تعريف الدعوة عند بعض املعارصين اليوم - ٢

 :املعارصين للدعوة ما ييلعلامء  البعض من أبرز تعاريف
 .)٢())القيام بتبليغ دين اهللا عز وجل حسب الطاقة واإلمكان( (:الدعوة هي -أ

العلم الذي به تعرف كافة املحاوالت الفنية املتعددة (( :الدعوة هي - ب
 .)٣())الرامية إىل تبليغ الناس اإلسالم بام حوى من عقيدة ورشيعة وأخالق

 يف كل زمان ومكان اًام من له أهلية بدعوة الناس مجيعقي((: الدعوة هي - ج
 .)٤())اً وسلوكًال وعمًال والتأيس به قوالقتفاء أثر رسول اهللا 

واألمر باملعروف ، واهلدى، حث الناس عىل اخلري(( :الدعوة هي - د
 .)٥())ليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل، والنهي عن املنكر

بتعليم اجلمهور من ، املستنريين يف الدينقيام العلامء (( :الدعوة هي - ـه
 .)٦()) دينهم ودنياهم عىل قدر الطاقةالعامة ما يبرصهم بأمور

                                 
 .١٥/١٥٧، جمموع الفتاوى، أمحد بن تيمية) ١(
 .ي بترصف يسري من٤ص ، الدعاةالدعوة إىل اهللا وأخالق ، عبد العزيز بن باز) ٢(
 .١٠، الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها، أمحد غلوش) ٣(
 .٢٧ص ، الدعوة إىل اهللا، حممد سيدي احلبيب) ٤(
 .١٧ص،  الوعظ واخلطابةهداية املرشدين إىل طريق، عيل حمفوظ) ٥(
 .٨ص ، الدعوة إىل اإلسالم، أبو بكر ذكرى) ٦(

 



 

 

١٩ 

١٩ ، ًا وتبايناًين جيد بينها اختالفومن تأمل التعاريف السابقة لبعض املعارص
اقترص عىل بعض جوانب الدعوة  وبعضها قد، وهي مقيدة باحلد االصطالحي

 . يشملها التعريفالتي مل دون اجلوانب األخرى

 :أمهية الدعوة إىل اهللا تعاىل ومكانتها - ج

 : أمهية الدعوة إىل اهللا- ١

، ومكانة رفيعة كوهنا من أهم الواجبات الدينية، للدعوة إىل اهللا أمهية عظمى
واحلق من ،  من الضاللومن أجل القربات وأفضل الطاعات؛ إذ هبا يتبني اهلدى

وهي وظيفة ، والصالح من الفساد، دطأ من السداواخل، والغي من الرشاد، الباطل
 .الرسل ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

عز كام قال  مبرشين ومنذرين - عليهم السالم-فإن اهللا تعاىل قد بعث رسله  
 N O P Q R S T U V W YX] : عن رسلهوجل

Z [ \ ] Z )١(. 
 أي يبرشون P O NZ]: وقوله(( :- رمحه اهللا- قال ابن كثري 

وينذرون من خالف أمره وكذب رسله ، ن أطاع اهللا واتبع رضوانه باخلرياتم
 .بالعقاب والعذاب

] \ ]: وقوله  Z YX W V  U T S R Q P
]Zوبني ما حيبه ،  أي أنه تعاىل أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة

 .)٢ ())لئال يبقى ملعتذر عذر، ويرضاه مما يكرهه ويأباه
، وبينوا هلم احلق من الباطل،  فيه صالح دينهم ودنياهمفدعوا الناس إىل ما

وبلغوا دين اهللا البالغ  ،وطهروا قلوهبم وأعامهلم من أدران الرشك واملعايص

                                 
 .١٦٥: اآلية، سورة النساء) ١(
 . ٥/٣٥٩، تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن كثري) ٢(

 



 

 

٢٠ 
وأعظم خري دلوا ، وال رش إال وحذروهم منه، فام من خري إال ودلوهم عليه، بنيامل ٢٠

 منه هو الكفر وأعظم رش حذروا، و توحيد اهللا وإخالص الدين لهعليه أقوامهم ه
 D] :كام قال تعاىل الدعاة من بعدهم به وإرشاك غريه معه وعىل هذا سار

E F G H I J K L M ON P Q R S T 
U V W YX Z [ \ ] ^ _ ` aZ )١(. 

وجعل كل مقصود دون هذا من خلق اخللق وقد بني سبحانه اهلدف 
 C D E F G] : تعاىلاملقصود خمالف ألصل الفطرة فقال

HZ)٢(. 
، ذا يتضح أن اهللا تعاىل خلق اخللق ليعبدوه وحده ال رشيك لهوهب

وال سبيل إىل حتقيق هذا ، وليعرفوه بأسامئه وصفاته، وليعظموا أمره وهنيه
 .واجتناب معاصيه وهنيه، اهلدف إال بالدعوة إىل حتقيق أمره

ورفعة ، وسمو أهدافها، كام تربز أمهية القيام بالدعوة يف وضوح طريقها
والناس مفتقرون إىل هذه الدعوة العظيمة لداللتهم ، وكامل رشيعتها، اتوجيهاهت

وغرس أركان ، عىل اخلري وتثبيتهم عىل الرشد وتأسيس التوحيد يف قلوهبم
وإرشادهم لسبيل املؤمنني ، وحتذيرهم من طريق اهلالكني، اإليامن يف عقوهلم

ن موحتذيرهم وزجرهم عن ارتكاب الرذائل واملحرمات ، وحثهم عىل الفضائل
 ^ [ ]\ P Q R S T VU W X Y Z] :قال تعاىل، عواقبها

_ ` a bZ )٣(. 
ومسلكه وطريقه وكذلك من  ويف هذه اآلية إخبار بأن سبيل املصطفى 

 .وهدى ونور اتبعه بإحسان هو الدعوة إىل اهللا عىل بصرية

                                 
 . ٣٦: اآلية، سورة النحل) ١(
 .٥٦: اآلية، سورة الذاريات) ٢(
 .١٠٨اآلية ، سورة يوسف) ٣(



 

 

٢١ 

٢١ ا لكنه، الدعوة إىل اهللا جتب عىل كل مسلم( (:-رمحه اهللا- قال ابن تيمية 
وإنام جيب عىل الرجل املعني من ذلك ما يقدر عليه إذا مل ، فرض عىل الكفاية

وهذا شأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتبليغ ما جاء به ، يقم به غريه
 .)١())....القرآن والرسول واجلهاد يف سبيل اهللا وتعليم اإليامن

 :فضل الدعوة إىل اهللا ومكانتها - ٢

 :اهللافضل الدعوة إىل  - أ
لذلك مل يأل األنبياء ، الدعوة إىل اهللا مفتاح كل خري يقرب من اهللا تعاىل -١

، وقصصهم يف القرآن الكريم، فمن نظر سريهم،  يف القيام هبااًواملرسلون جهد
والبالغ عن اهللا تعاىل يف كل ما من ، والبيان، عىل الدعوةافر جهودهم وجد تض

 6 5 4 32 ] :نور قال تعاىلشأنه إخراج الناس من الظلامت إىل ال
7 8 9 : ; < = > ? @ A BZ )٢(. 

 f g h i j k l m n o] :يقول تعاىلو
qp r s t Z )٣(. 

واآليات يف احلث عىل الدعوة إىل اهللا والرتغيب يف ذلك وبيان ما أعد 
 .اًاهللا للدعاة إليه من الثواب واألجر والرفعة يف الدنيا واآلخرة كثرية جد

بل ينال ، املدعو فقط  الدعوة إىل اهللا تعاىل وخريها عىلوال يقترص فضل
 إىل الدين بسبب دعوته فكل أعامل املدعو التي اهتدي، اً كثرياًالداعي منه خري

وقربة حسنة يتقرب هبا إىل اهللا عز وجل كام قال النبي  هي صدقة جارية للداعي

                                 
 .١٥/١٦٦، تاوىجمموع الف، أمحد بن تيمية) ١(
 .١: اآلية، سورة إبراهيم) ٢(
 .١٠٤: اآلية، سورة آل عمران) ٣(



 

 

٢٢ 
٢٢ 
: ))أو ، أو علم ينتفع به،  صدقة جارية:إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة

 .)١())ولد صالح يدعو له
للقائمني عليها  - جل وعال- ومما يدل عىل فضل الدعوة إىل اهللا مدحه 

 6 5 4 3 2 1 0 / .] :- عز من قائل-  بقوله
7 8 :9 Z)ال يمدح املرء إال عىل فضل و)٢. 
قال ، أهنا مهمة األنبياء والرسل عليهم السالم ومن سار عىل درهبم -٢

 D E F G H I J K L M ON P Q] :تعاىل
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aZ)٣(. 
 :عظم ثواب القائم بالدعوة إىل اهللا - ٣

 L M N O P Q R S T U V W] :قال تعاىل
XZ)٤(. 

وهكذا السنة النبوية ورد فيها أحاديث كثرية دالة عىل فضل الدعوة إىل اهللا 
 :ومنها وعظم ثواب الداعني إليه

من دعا إىل هدى (( :ال رسول اهللا  ق: قال- ريض اهللا عنه- هريرة عن أيب ف
ومن دعا ، تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاكان له من األجر مثل أجور من 

 .)٥())اًإىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئ

                                 
باب كراهة متني املوت لرض نزل به، ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، صحيح مسلم)  ١(

 . ٤٩٤٩ برقم ، ٤/٢١٢
 .١١٠: اآلية، سورة آل عمران) ٢(
 .٣٣ية اآل، سورة فصلت) ٣(
 .٣٦: يةاآل، سورة النحل) ٤(
َباب من سن سنة حسنَة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة، كتاب العلم،  مسلم أخرجه)٥( َ ََ ً َ ََ َُ ِ َ َ ََ َ َ ُ َ ًَ ً ً ،



 

 

٢٣ 

٢٣ فواهللا ألن هيدي اهللا (( :- ريض اهللا عنه- أنه قال لعيل بن أيب طالب  وعنه
 .)١( )) خري من محر النعماً واحدًالبك رج

وال ريب أن هذا الثواب العظيم حيفز اهلمم ويلهب الشعور وحيرك 
 .النفوس إىل القيام بالدعوة إىل اهللا والقيام هبا عىل أحسن وجه

 a b c]: أهنا من أبرز صفات املؤمنني قال تعاىل -٤
d fe g h i j k l m n 

o p q sr t u wv x y z {Z )٢(. 
هو من أهل السنة ، نهجهموصحة يف ، أن القائم بالدعوة بإخالص -٥

 a b c d e f g `] :قال تعاىلالفرقة الناجية وواجلامعة 
h i j k ml n o p qZ)٣(. 

- كام جاء يف حديث جابر ، بواجب النصح للمسلمنيأن الداعي قائم  -٦
والنصح لكل ، وإيتاء الزكاة ،عىل إقام الصالة بايعت النبي (( :- ريض اهللا عنه

  .)٤())مسلم

 :حاجة الناس إىل الدعوة - ب

ألن العقول البرشية ال تستطيع وحدها إدراك ، احلاجة إىل الدعوة شديدة

                                 
 ).٦٩٨٠(برقم ، ٨/٦٢

، ٣/١٠٧٧،  إىل اإلسالم والنبوةدعاء النبي : باب، كتاب اجلهاد والسري،  أخرجه البخاري)١(
برقم ، ٧/١٢٠، من فضائل عيل بن أيب طالبباب ، كتاب الفضائل، مسلمو، )٢٧٨٣(برقم 

)٦٣٧٣.( 
 .٧١: اآلية، سورة التوبة) ٢(
 .١٢٥: اآلية، سورة النساء) ٣(
باب الدخول عىل امليت بعد املوت إذا أدرج يف أكفانه، برقم ، كتاب اجلنائز،  البخاري أخرجه)٤(

 . ١٠٩  :باب بيان أن الدين النصيحة، برقم،  كتاب اإليامن،ومسلم،  ١١٩٨ 



 

 

٢٤ 
ُكام أهنا ال هتدى وحدها ،  واآلخرةمصاحلها احلقيقية التي تكفل هلا السعادة يف الدنيا ٢٤

 ما ظهر اًوكثري،  ما يبدو هلا الرش يف لباس اخلري فتقع فيهاًثريإىل أن متيز اخلري من الرش فك
، ذلك أن اإلنسان ليس كامل العقل واحلواس، هلا اخلري يف صورة الرش فأعرضت عنه

ومن أجل ذلك ، ومن ثم فإن مداركه ومعارفه مهام توسعت آفاقها تبقى قارصة وحمدودة
 أكثر ما ضلت األمم وسقطت احلضارات وما، أرسل اهللا الرسل وتنزلت الرشائع الساموية

 .)١(نتيجة بعدها عن منهج اهللا وعدم حتكيم رشعه يف األرض
 لصالح  جاء الدين اإلسالمي؛ ألنةإىل الدعوبحاجة   املسلمة اليوماألمةو

،  والبرشية حمتاجة لسامع وحي رهبا،ههيدهيا للخري ويدهلا علي، مجعاءالبرشية 
ازداد ، ن رهبا وتنكبت عن الرصاط السوي ديوكلام ضلت عن، والتمسك هبديه

 .وأوغلوا يف طريق الغواية واالنحالل، ها وتعس أرباهباشقاؤ
ومعرفة أسباب اخللل وحماولة ، إن هداية الناس للسبيل التي هي أقوم

عامر الكون ونرش ي مهمة إلإصالح ما أفسده الناس بابتعادهم عن الوحي اإلهل
:  بقوله تعاىلًال اخلالفة لإلنسان يف األرض عممعاين الفضيلة والقيام بمقتىض

[! " # $ % & ' ( *) + , - . / 0 
1 2 3 4 5 6 87 9 : ; < = >Z )٢(. 

يف ، فليس من اخلايف عىل كل من له أدنى علم أن العامل اإلسالمي اليوم
الم أشد احلاجة إىل الدعوة اإلسالمية الصحيحة التي ترشح للناس حقيقة اإلس

وترشح هلم معنى ال إىل إال اهللا ومعنى ،  أحكامه وحماسنهوتوضح هلم
ولذلك دعوا ، فإن أكثر اخللق مل يفهموا هاتني الشهادتني كام ينبغي، الشهادتني

                                 
 .٢٥-٢٤الدعوة إىل اهللا ، حممد خري يوسف) ١(
 .٣٠: اآلية، سورة البقرة) ٢(



 

 

٢٥ 

٢٥ فهاتني الشهادتني مها أصل الدين ،  غريه وابتعدوا عنه وعن هديه ودينهمع اهللا
 .)١(وأساس امللة وقاعدة اإلسالم التي عليها مداره

 :قة بني الدعوة وغريها من علوم الرشيعةالعال - ج

فال يؤدى ، وغاياته، ومضامينه، وجماالته، له قواعده، دعوة علمال جرم أن ال
، وعلم بالطرائق والوسائل، املناهج واألساليببعلم ، واجب الدعوة إال بعلم

وعلم بوقائع العرص ، وغاياته، ومقاصد الرشع، وثوابته، وعلم بحقائق الدين
 .وعلم بأحوال املدعوين وأصنافهم، ةاملتجدد

صرية وهي العلم  أن تكون عىل بجيبوالدعوة حتى تكون صائبة مثمرة 
كام قال ، واالستنارة بنور اهللا، واملعرفة، والكياسة، وهي الفطنة ،املقرتن باإليامن

 P Q R S T VU W X Y Z \[ ] ^ _ ` a] :تعاىل
bZ )٢(. 

فإن غايتها أن ، وهديه، ورشعه، دين اهللاإنام تكون إىل وملا كانت الدعوة 
ه ال طريق إىل ودينه ورشع،  خالقهم وبارئهم وحده ال رشيك لهيعبد الناس

، والسرية، والفقه، العقيدةلوم الرشيعة كوما يتفرع عنه من ع، معرفته إال بالوحي
م األخرى هي عالقة امتداد وهبذا يعلم أن عالقة الدعوة بالعو، إلخ.. .والتاريخ

ومها ، وكالمها من الدين، وال رشيعة بغري دعوة، عةفال دعوة بغري رشي، اتساقو
والرشيعة حاكمة ، اندثر من أمر الدين فالدعوة حتيي ما،  وحدة واحدة ال تتجزأاًمع

 وترشيعات اًضابطة تعطي ألنامط احلياة ورضوب السلوك اإلنساين أحكام
 .تضبطها وفق املعايري الرشعية العادلة

                                 
 .٢/٣٣٦، بن بازاجمموع فتاوى ورسائل الشيخ ، عبد العزيز بن باز: انظر) ١(
 .١٠٨: اآلية، سورة يوسف) ٢(



 

 

٢٦ 
وجيعل ، ياته من العلوم الرشعية املختلفةه الدعوة يستمد مادته وغاوإن فق ٢٦

ريبية األخرى كام ال يغفل دور العلوم التج، هذه العلوم بمثابة األسس واملنابع
فيأخذ من كل بطرف مما يوافق ، والعلوم الكونية، امعوعلم االجت، علم النفسك

  ألهنا تنتظم أمور الدين؛وأغزرها مادة، فهي بذلك أوسع العلوم دائرة، الرشع
 ًتقويام، ًا وترهيبًترغيبا، اً وإنذاراًتبشري، ً وعطاءاً وأخذً وتعليامًتعلام، والدنيا
 .)١(ليتحقق الفالح والفوز للبرشية مجعاء، وحسبة

، وقد تضافرت األدلة من الكتاب والسنة عىل أمهية العلم للدعاة إىل اهللا
وأكد اإلسالم عىل مكانة العلم وأهله إذ ال ، اًيق وثًامرتبطان يبعضهام ارتباطوأهنام 

يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا وأن العلم للدعوة بمثابة الروح للجسد 
 :ومن بيان أثر العلم يف الدعوة ما ييل

 :فضل العلم والعلامءبيان  - ١

ورتب ملن سار يف طريقه األجر ،  عىل العلم وأهله- عز وجل-أثنى اهللا 
 للعلامء - عز وجل-ومن إكرام اهللا ، ورفعة الدرجات يف الدنيا واآلخرة، ثوبةوامل

قرن شهادته بشهادهتم ، شهود به وأجله وهو توحيدهاستشهاده هبم عىل أعظم م
 : 9 8 7 6 5 4] :قال تعاىل :- عز وجل- فقال ، وشهادة املالئكة

; < = > @? A B C D E FZ)٢(. 
ويف هذه اآلية فضيلة (( :سريه هلذه اآلية يف تف- رمحه اهللا-قال ابن سعدي 

العلم والعلامء، ألن اهللا خصهم بالذكر من دون البرش، وقرن شهادهتم بشهادته 
وشهادة مالئكته، وجعل شهادهتم من أكرب األدلة والرباهني عىل توحيده ودينه، 

 ويف ضمن ،وجزائه، وأنه جيب عىل املكلفني قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة

                                 
 . بترصف واختصار.  وما بعدها٢٠ص، مدخل إىل علم الدعوة، عبد الرب نواب الدين: انظر) ١(
 .١٨: اآلية، سورة آل عمران) ٢(



 

 

٢٧ 

٢٧ لك تعديلهم، وأن اخللق تبع هلم، وأهنم هم األئمة املتبوعون، ويف هذا من ذ
 .)١())الفضل والرشف وعلو املكانة ما ال يقدر قدره

 Ú Û Ü Ý Þ ß à á ãâ ä å ] :- عز وجل- ويقول 
æ çZ)٢(. 

يرفع اهللا الذين آمنوا منكم يف الدنيا (( :)٣(-رمحه اهللا- قال اإلمام الشوكاين 
 يرفع الذين أوتوا :والذين أوتوا العلم درجات أي،  نصيبهم فيهامبتوفريواآلخرة 

ومعنى اآلية . ..العلم منكم درجات عالية يف الكرامة يف الدنيا والثواب يف اآلخرة
توا العلم ويرفع الذين أو، أنه تعاىل يرفع الذين آمنوا عىل من مل يؤمن درجات

لعلم رفعه اهللا بإيامنه درجات فمن مجع بني اإليامن وا، عىل الذين آمنوا درجات
 .)٤())ثم رفعه بعلمه درجات

 نفى التسوية بني - عز وجل- والختالف تلك املنازل والدرجات فإن اهللا 
 Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð] :تعاىلأهل العلم والعامة فقال 

ÑZ )٥(. 
يعني أهنم ورثوا ما جاء به األنبياء من العلم (( :)١(- اهللارمحه - قال ابن رجب 

هم خلفوا األنبياء يف أممهم بالدعوة إىل اهللا وإىل طاعته والنهي عن معايص اهللا ف
 .)٢())والذود عن دين اهللا

                                 
 .١/٢٦٥، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن سعدي) ١(
 .١١: اآلية، سورة املجادلة) ٢(
له ، عامل فقيه جمتهد، هـ١١٧٢عام ، حممد بن عيل الشوكاين ولد هبجرة شوكان باليمن: هو) ٣(

، وفتح القدير يف التفسري، ملتدفق عىل حدائق األزهارالسيل اجلرار ا: العديد من املؤلفات منها
أبجد العلوم الويش املرقوم يف بيان أحوال ، ترمجته صديق القنوجي: هـ انظر١٢٥٠وتويف عام 

 .٣/٢٠٥، العلوم
 .٥/٢٣٢فتح القدير ، حممد بن عيل الشوكاين) ٤(
 .٩: اآلية، سورة الزمر) ٥(



 

 

٢٨ 
وأمهيته الدنيوية واألخروية يف حياة الفرد واملجتمع  ولبيان عظم أمر العلم ٢٨

إن اهللا ومالئكته وأهل السموات ( (:يقول  املسلم وال رشف للمسلم إال به
وحتى احلوت ليصلون عىل معلم الناس ، نملة يف جحرهاواألرضني حتى ال

 .)٣())اخلري

 أن العامل الذين ينرش علمه ويعلمه للناس له مثل أجر من عمل هبذا ويبني لنا 
- فعن أيب هريرة وفضل كبري ، وهذه منة عظيمة،  من غري أن ينقص من أجورهم يشءالعلم

ان له من األجر مثل أجور من ىل هدى كمن دعا إ ((:  قال أن رسول اهللا - ريض اهللا عنه
 .)٤())ًاال ينقص ذلك من أجورهم شيئ، تبعه

لم ويرتب األجر واملثوبة فاإلسالم دين ينبذ اجلهل وحيث عىل طلب الع
 .عىل ذلك

اعلم أن طلب العلم (( :-رمحه اهللا- مد بن عبد الوهاب حمشيخ القال 
 العبد معرفة دينه الذي وأن أهم ما عىل، وأنه شفاء للقلوب املريضة، فريضة

، واجلهل به وإضاعته سبب لدخول النار، معرفته والعمل به سبب لدخول اجلنة
 .)٥())أعاذنا اهللا منها

                                 
ًوكان عاملا حمدثا من مؤلفاته، ٧٠٦د عام ول، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب: هو) ١( رشح جامع : ً

الدرر ، أمحد بن حجر: انظر، ٧٩٥مات يف شهر رجب عام ، وجامع العلوم واحلكم، الرتمذي
 .٢/١٩٨، الكامنة يف أعيان املائة الثامنة

 .٤٦رشح حديث أيب الدرداء يف طلب العلم، ص، عبد الرمحن بن رجب) ٢(
 ).١٨٣٨(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٢٦٠٩(رقم ، نالسن،  الرتمذيأخرجه) ٣(
ومن دعا ، من سن سنة حسنة أو سيئة: باب، كتاب العلم، مسلم يف صحيحه برشح النوويأخرجه ) ٤(

 .)١٠١٧(برقم ، ١٦/٢١٦، إىل هدى أو ضاللة
 .١٠ص، حاشية ثالثة األصول، حممد بن عبد الوهاب) ٥(



 

 

٢٩ 

٢٩ واحلث وعىل هذا املنهاج الرباين سارت األمة يف طريق العلم والتعلم 
املقصود به هنا هو العلم الرشعي الصحيح  والعلم ،عليه ومعرفة قدر العلامء

وهو العلم الذي يوصل إىل ، د من الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالحاملستم
 ومعرفة حدوده - عز وجل-ويدل عىل طاعة اهللا ، تقوى اهللا ومراقبته وخشيته

 .ُويوصل إىل اجلنة ويبعد عن النار، وأحكامه

وكل ما ذكر يف فضيلة العلم والعلامء إنام هو يف حق العلامء األبرار 
ال من ، والزلفى لديه يف جنات النعيم، يموا وجه اهللا الكرالذين قصد، املتقني

طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو ألغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكانة عند 
 واشرتى دنياه بآخرته وال اً كثرياًاألتباع والطالب فهذا قد أضاع عىل نفسه خري

 .حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم

 :لعلمحاجة الدعوة إىل ا - ٢

وال يمكن أن تكون الدعوة ، للدعوة إىل اهللا أمهية كبرية يف حياة البرشية
إىل اهللا مستوفية لرشوطها وأركاهنا إال بالعلم النافع القائم عىل الكتاب والسنة 

، وتنبيه الغافل، فبه يكون تعليم اجلاهل، وآثار سلف األمة رضوان اهللا عليهم
 .وبيان الدين املبني، وإظهار احلق
 مكانة العلم وأمهية طلب املسلم له اًموضح )١(- رمحه اهللا-اآلجريويقول 

إلرادته  -أي صفة طالب العلم- فمن صفته (( :لريفع اجلهل عنه نفسه وعن أمته
، العلموالعبادة ال تكون إال ب، أن يعلم أن اهللا فرض عليه عبادتهيف طلب العلم 

 .وعلم أن العلم فريضة عليه

                                 
له العديد من ، فقيه شافعي حمدث) هـ٣٣٠( ولد ببغداد قبل عام ،حممد بن احلسني اآلجري: هو) ١(

 :انظر ترمجته، انتقل إىل مكة املكرمة وهبا مات، والرشيعة، أخالق العلامء: املؤلفات منها
 .٢٧٠/ ١١، البداية والنهاية، إسامعيل بن كثري



 

 

٣٠ 
وعلم أن ، فطلب العلم فريضة عليه،  حيسن به اجلهل وعلم أن املؤمن ال ٣٠

عز -وليعبد اهللا ، سه اجلهلفطلب العلم لينفي عن نف، املؤمن ال حيسن به اجلهل
 .)١()) كام أمره ليس كام هتوى نفسه- وجل

 اًالعالقة بني الدعوة والعلم من حيث املصدر والتلقي مرتبطة ارتباطف
وهو الوحي املتمثل يف ،  مصدر العلم الرشعية إىل اهللا هوفمصدر الدعو، اًوثيق

إذ ال فهم صحيح للنصوص الرشعية بغري رجوع إىل هذين ، الكتاب والسنة
 .املصدرين إذ أن دين اهللا سبحانه ال طريق إىل معرفته إال هبام

وتلقى الدعوة اإلسالمية من غري هذين ، كل من عدل عن هذا املنهجو
وكان فهمه ملقاصد ،  بعده عن األخذ منهامفقد ضل يف طريقه بقدر، املصدرين

 .وذلك النحرافه عن معرفة مصادرها الصحيحة، اً ناقصًالدعوة فهام
 L M N O P Q R S T U V W] :قال تعاىل

XZ)٢(. 
فإن االشتغال بالعلم من أفضل القربات وأجل (( )٣(:- رمحه اهللا- النووي قال 
أوىل ما أنفقت فيه من نفائس  و، وآكد العبادات، وأهم أنواع اخلري،الطاعات
 وبادر إىل ، وثمر يف إدراكه والتمكن فيه أصحاب األنفس الزكيات،األوقات

 ، إىل التحيل به مستبقو املكرمات وسابق،االهتامم به املسارعون يف اخلريات
 واألحاديث الصحيحة ،توقد تظاهر عىل ما ذكرته مجل من اآليات الكريام

 وال رضورة إىل ذكرها ، النريات- ريض اهللا عنهم- ، وأقاويل السلف املشهورات

                                 
 .٦٧ص ، أخالق العلامء، حممد بن احلسني اآلجري) ١(
 .٣٣ :اآلية، سورة فصلت) ٢(
أحد أشهر علامء ) هـ٦٣١(ولد بقرية نوى ببالد الشام عام ، حيي بن رشف الدين النووي: هو) ٣(

، )٦٧٦(تويف عام ، منهاج الطالبني، رشح صحيح مسلم: له العديد من املؤلفات منها، الشافعية
 .١٣/٢٠٢، معجم املؤلفني، وعمر كحالة، ٥٣٩،  للسيوطيطبقات احلفاظيف  ترمجته: انظر



 

 

٣١ 

٣١ ومن أهم أنواع العلوم حتقيق معرفة .. .هنا لكوهنا من الواضحات اجلليات
 .)١( ))....األحاديث وذلك من نور النبوات

 طلب احلديث الرشيف من أهم أنواع - رمحه اهللا-فقد جعل اإلمام النووي 
، ومن آكد العبادات هللا تعاىل لطاعات ومن أجل ا، وأنفسها وأعظمها طلبا،العلوم

؛ الوحي مية منهجها من مصدر العلم الرشعيفال بد أن تستقي الدعوة اإلسال
فهم ،  منهج أهل السنة واجلامعة- هو املنهج احلق- املتمثل يف الكتاب والسنة 

فهو هدى اهللا الذي أنزله هلداية ، ًالوال يرون له مثي، ًالصدر بديال يعدلون هبذا امل
 - , + *] : بقوله تعاىلًاللناس وإصالحهم وبناء احلياة عىل منهجه عما

. / 10 2 3 4 5 6 87 9 : ;Z)٢(. 
وكل من دعا إىل اهللا عىل ، فالدعوة عىل جهل خالف هدي املصطفى 

، اً حراماًأو أحل أمر، ًالرا حالفلربام حرم أم اً ومرشداًجهل قد نصب نفسه موجه
 .س منه فيعرضها عىل غري حقيقتها مشوهة حمرفةلصق بالدين ما ليأولربام 

د  واملقياس الذي يقاس به قوة تأثري الدعوة اإلسالمية هو العمل عىل ر
ج النبوة ليعبدوا اهللا عىل الصحيحة وفق منهاالناس إىل الدين احلق واجلادة 

ولكن العلم إذا ، وليس بكثرة األتباع أو قلتهم وال يكون ذلك إال بالعلم، بصرية
، مهل مل يلتزم بذلك فيضعف التأثري فاحلق ال يعرف بكثرة األتباع والفاعلنيأ

فاإلسالم ، ية ليس هلا اعتبار يف نظر الشارعفاألكثر، وإنام يعرف باألدلة الرشعية
 .)٣(فأهل احلق إزاء أهل الباطل غرباء، يقرر حكم اهللا يف كل مسألة

                                 
 .١١٧-١/١١٦، رشح صحيح مسلم، النووي )١(
 .٥٠: اآلية، سورة سبأ) ٢(
 .١٦٧، أثر العلم يف الدعوة إىل اهللا، مرزوق اليويب) ٣(
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  الفصل األول
   مكة املكرمةاجلاليات يف مدينة



 

 

٣٤ 
٣٤ 



 

 

٣٥ 

٣٥   املبحث األول
  عناية اإلسالم باجلاليات

 املطلب األول
 حث اإلسالم عىل اهلجرة يف سبيل اهللا

 :اًتعريف اهلجرة لغة واصطالح: أوال

ِاسم من هجر هيجر هجرا وهجرانا:  اهلجرة يف اللغة- أ َ ُ ٌ
 
)١(. 

اهلاء واجليم والراء أصالن، يدل أحدمها عىل قطيعة ": قال ابن فارس
ضد الوصل، وكذلك : َفاألول اهلجر. قطع، واآلخر عىل شد يشء وربطهو

تركوا األوىل للثانية، كام فعل املهاجرون : ِاهلجران، وهاجر القوم من دار إىل دار
"حني هاجروا من مكة إىل املدينة

 
)٢(. 

 لفظة اهلجرة التي بمعنى اخلروج من أرض إىل اًوضبط ابن منظور أيض
ويكون اهلجر بالقلب واللسان والبدن. )٣ (جرةُاهل: أرض بضم اهلاء

 
)٤(. 

 :اً اهلجرة رشع- ب

ّعرفها غري واحد بأهنا ترك دار الكفر واخلروج منها إىل دار اإلسالم
 
)٥(. 

اهلجرة يف الرشع ترك ما هنى اهللا ": وأعم منه ما قاله احلافظ ابن حجر
واملهاجر ،  ويدهنهاملسلم من سلم املسلمون من لسا((: وذلك لقوله ،)٦("عنه

 .وهي تشمل اهلجرة الباطنة واهلجرة الظاهرة، )١())من هجر ما هنى اهللا عنه

                                 
 .٨/٤٦١٦، لسان العرب، ابن منظور: انظر) ١(
 .ومل يذكر لألصل الثاين مثاال. ٦/٣٤، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) ٢(
 .٨/٤٦١٧، لسان العرب، ابن منظور: انظر) ٣(
 .٧٣٨ص، التوقيف عىل مهامت التعاريف، حممد املناوي: انظر) ٤(
 .٥٣٧ص، املفردات، صفهاين، والراغب األ٢٥٦ص، التعريفات، عيل اجلرجاين: انظر) ٥(
 .١/١٦، فتح الباري، بن حجر العسقالينا) ٦(



 

 

٣٦ 
ّفأما اهلجرة الباطنة فهي ترك ما تدعو إليه النفس األمارة بالسوء وما يزينه  ٣٦

الشيطان، وأما الظاهرة فهي الفرار بالدين من الفتن
 
)٢(. 

 أو السفر هلا من غري نية وهناك من هياجر إىل بالد احلرمني لطلب الدنيا
جر له فيها إال بحسب نيته اجلوار أو طلب العلم فهذه هجرة مباحة ولكن ال أ

 .وقصده
وباجلملة فإن اهلجرة يف سبيل اهللا هي االنتقال من بالد الرشك إىل بالد 
اإلسالم، كام انتقل املسلمون من مكة قبل إسالم أهلها إىل املدينة، لكوهنا 

 . وطلبهم هجرته إليهمبعد مبايعة أهلها للنبي صارت بلد إسالم 
وتكون اهلجرة أيضا من بالد رشك إىل بالد رشك أخف رشا، وأقل خطرا 

،  إىل بالد احلبشةعىل املسلم، كام هاجر بعض املسلمني من مكة بأمر النبي 
ملا ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول اهللا : فعن أم سلمة ريض اهللا عنها قالت

ال يستطيع دفع  ا ما يصيبهم من البالء والفتنة يف دينهم وأن رسول وفتنوا ورأو
ذلك عنهم، وكان رسول اهللا يف منعة من قومه ومن عمه، ال يصل إليه يشء مما 

إن بأرض احلبشة ملكا ال يظلم ((: يكره ومما ينال أصحابه، فقال هلم رسول اهللا 
 .)٣()) مما أنتم فيهاً وخمرجاًأحد عنده، فاحلقوا ببالده حتى جيعل اهللا لكم فرج

 :أن اهلجرة يف سبيل اهللا هلا ركنان مها: واخلالصة
وهو االنتقال بالنفس من بلد الكفر واملعصية إىل بلد اإلسالم :  فعيل-١

 .والطاعة

                                 
برقم ، ١٣/ ١، هاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويد: باب، كتاب اإليامن، أخرجه البخاري) ١(

١٠. 
 .١/٥٤فتح الباري ، أمحد بن حجر: انظر) ٢(
، ٥٩٢: رقم، ٢/٣٠١ويف دالئل النبوة ، ١٧٥١٢: رقم، ٩/٩البيهقي يف السنن الكربى أخرجه ) ٣(

 .١٢/٢٣وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 



 

 

٣٧ 

٣٧ وهو أن يكون قصد هذا االنتقال ابتغاء وجه اهللا والسعي إلقامة :  قلبي-٢
 .رشائع اهللا وعبادته حق عبادته

 :األدلة الواردة يف فضل اهلجرة إىل اهللا: اًثاني

 يف اً بدعاهلجرة يف سبيل اهللا سنة قديمة، ومل تكن هجرة نبينا حممد 
حياة الرسل لنرصة عقائدهم، فلئن كان قد هاجر من وطنه ومسقط رأسه من أجل 

 عليها وإجياد بيئة خصبة تتقبلها وتستجيب هلا وتذود عنها؛ فقد اًالدعوة حفاظ
دد من إخوانه من األنبياء قبله من أوطاهنم لنفس األسباب التي دعت نبينا هاجر ع
 .للهجرة حممدا 

وقد حث ديننا احلنيف عىل اهلجرة يف سبيل اهللا تعاىل، والتحول من ديار 
الكفر إىل ديار اإلسالم، وجاء يف فضلها وبيان ثواب املهاجرين آيات قرآنية 

 :لكريمةفمن اآليات ا. وأحاديث نبوية كثرية

 :  األدلة من القرآن الكريم- أ

© ]:  قوله تعاىل-١  ¨ § ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡  �
± °  ¯ ® ¬ « ªZ) ١(. 
إن الذين : يعني بذلك جل ذكره((: -رمحه اهللا-قال ابن جرير الطربي 

 الذين هجروا Z£ ¤]: ّصدقوا باهللا وبرسوله، وبام جاء به، وبقوله
 ديارهم، فتحولوا عنهم، وعن مساكنة املرشكني يف أمصارهم، وجماورهتم يف

، وإنام ...جوارهم وبالدهم إىل غريها، هجرة ملا انتقل عنه إىل ما انتقل إليه
مهاجرين ملا وصفنا من هجرهتم  سمي املهاجرون من أصحاب رسول اهللا 

دورهم ومنازهلم، كراهة منهم النزول بني أظهر املرشكني ويف سلطاهنم، بحيث 
 ...م إىل املوضع الذي يأمنون ذلكنفسهم يف ديارهال يأمنون فتنتهم عىل أ

                                 
 .٢١٨: اآلية، سورة البقرة) ١(



 

 

٣٨ 
٣٨ 

¤ ¥ ¦ § ¨]: ًفمعنى قوله إذا  £Z ّوالذين حتولوا : أي
من سلطان أهل الرشك هجرة هلم، وخوف فتنتهم عىل أدياهنم، وحاربوهم يف 

يطمعون :  أيª ©Z » ¬]دين اهللا ليدخلوهم فيه، وفيام يرىض اهللا، 
 .)١())رمحته إياهمأن يرمحهم اهللا فيدخلهم جنته بفضل 

واجلهاد هي عنوان السعادة، ، واهلجرة، اإليامن: فهذه األعامل الثالثة أي
وقطب رحى العبودية، وهبا يعرف ما مع اإلنسان من الربح واخلرسان، فأما 

وأما اهلجرة فهي مفارقة املحبوب واملألوف ... اإليامن فال تسأل عن فضيلته
ًطنه وأمواله وأهله وخالنه تقربا إىل اهللا ونرصة لرضا اهللا تعاىل، فيرتك املهاجر و

لدينه، وأما اجلهاد فهو بذل اجلهد يف مقارعة األعداء، والسعي التام يف نرصة 
 ، وهو ذروة األعامل الصاحلة، وجزاؤه أفضل اجلزاء،دين اهللا وقمع دين الشيطان

املوجب فحقيق هبؤالء أن يكونوا هم الراجني رمحة اهللا؛ ألهنم أتوا بالسبب 
للرمحة
 
)٢(. 

6 7 8 9 : ; ]:  وقوله تعاىل- ٢  5 4 3
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N M L  KZ) ٣(. 
تركوا دار الرشك وأتوا إىل دار اإليامن : أي((: -رمحه اهللا- قال ابن كثري 

 I H G FZ]: وقوله... وفارقوا األحباب واخلالن واإلخوان واجلريان
ً ال عىل أنه عظيم؛ ألن العظيم الكريم ال يعطي إال جزيإضافة إليه ونسبة إليه ليدل

 .)٤()) ًكثريا

                                 
 .٢/٣٥٥، جامع البيان، حممد بن جرير الطربي) ١(
 .١٧٤-١/١٧٣، تيسري الكريم الرمحن، عبد الرمحن بن سعدي) ٢(
 .١٩٥: اآلية، سورة آل عمران) ٣(
 .٢/١٦٦، تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن عمر بن كثري) ٤(



 

 

٣٩ 

فاهلجرة يف سبيل اهللا من أولويات عوامل التمكني لدعوة احلق، واالنتقال ٣٩
هبا إىل أماكن األمن والسعة لتنشأ حتى تستوي عىل سوقها، وتؤيت ثامرها بإذن 

 عليه إقامة دينه يف أي رهبا، وهي قبل ذلك فريضة واجبة عىل كل فرد مسلم تعذر
بقعة كان ووجد حيلة أو وسيلة للهجرة من ذلك املكان الذي ال يقوم فيه أمر 

 .الدين

 : األدلة من السنة النبوية- ب

وردت أحاديث كثرية يف فضيلة اهلجرة يف سبيل اهللا وأجر املهاجرين 
 :منهاو

كان أما عملت أن اإلسالم هيدم ما ((: لعمرو بن العاص :  قوله -١
 .)١())!وأن احلج هيدم ما كان قبله؟! وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها؟! قبله؟

فيه عظيم موقع اإلسالم واهلجرة واحلج، وأن كل ((: قال النووي رمحه اهللا
 .)٢())واحد منها هيدم ما كان قبله من املعايص

وإذا استنفرتم ، ولكن جهاد ونية،  هجرة بعد الفتحال((:  قوله -٣
 .)٣())افانفرو

واملعنى أن اهلجرة ((:  يف رشح هذا احلديث- رمحه اهللا- قال ابن حجر 
التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة عىل األعيان إىل املدينة انقطعت إال أن 

وكذلك املفارقة بسبب نية صاحلة كالفرار من دار ، املفارقة بسبب اجلهاد باقية

                                 
 ).٣٣٦(رقم ، ١/١١٢، هل يؤاخذ بأعامل اجلاهلية: باب، كتاب اإليامن، مسلم أخرجه )١(
 .٢/٤٩٧، رشح مسلم، النووي )٢(
رقم ، ٦/٣٩، وما جيب من اجلهاد والنية، باب وجوب النفري، كتاب اجلهاد، أخرجه البخاري) ٣(

)٢٨٢٥٦.( 



 

 

٤٠ 
الدين من الفتن والنية يف مجيع الكفر واخلروج يف طلب العلم والفرار ب ٤٠

 .)١())ذلك
فال يدل احلديث عىل انتهاء اهلجرة، وإنام عىل انقطاعها يف ذاك األوان من 
مكة إىل املدينة وذلك أن مكة حتولت بالفتح من دار كفر إىل دار إسالم 

فاهلجرة إذن من متام توبة التائبني، ومن لوازم إقامة  ،فانقطعت اهلجرة منها بذلك
 .ين، وال تكاد دعوة من دعوات احلق تقوم إال هباالد

هي : واهلجرة إىل اهللا تعاىل هجرتان، حسية ومعنوية، فاهلجرة املعنوية
اهلجرة من الكفر إىل اإلسالم ومن البدعة إىل السنة ومن املعصية إىل الطاعة، 

Õ ]  :وهذا هو مقتىض اهلجرة إىل اهللا ورسوله والفرار منه إليه كام قال تعاىل
Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Z)٢(. 

ومما يدل عىل أن اهلجرة هلا منزلتها العظيمة من اإليامن أهنا فرار يف سبيل 
، وأمانة ذات أعباء، واإليامن ليس كلمة تقال إنام هو حقيقة ذات تكاليف، اإليامن

وهم ال يرتكون هلذه ، آمنا: فال يكفي أن يقول الناس، وجهاد حيتاج إىل صرب
رضوا للفتنة فيثبتوا عليها وخيرجوا منها صافية عنارصهم حتى يتع، الدعوى

واحلكمة من اختبارهم أن يظهر للناس أنفسهم عىل حقيقتها يف ، خالصة قلوهبم
يف ميزان ، وسنة جارية، والفتنة عىل اإليامن أصل ثابت، صدق اإليامن وضعفه

ن يف مواجهة كام أن اهلجرة سنة ماضية ومستمرة ألهل اإليام، اهللا سبحانه وتعاىل
 .)٣(أهل الكفر وذلك ألن الرصاع بني احلق والباطل مستمر إىل يوم القيامة

                                 
 .٦/٣٩: املصدر السابق) ١(
 .٥٠: اآلية، سورة الذاريات) ٢(
 .٦٨ص ، اهلجرة يف القرآن الكريم، أحزمي سامعون جزويل) ٣(



 

 

٤١ 

أما اهلجرة احلسية فهي اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم، وهذه ٤١
خيتلف حكمها باختالف الظروف واألوضاع، وهذا النوع هو الذي يتعلق 

 .ن شاء اهللا تعاىلباجلاليات اإلسالمية املراد دراستها يف هذا البحث إ
وبعض املهاجرين يف مكة املكرمة ممن ينطبق عليهم هذا النوع من اهلجرة 

وقد جعل اهللا أفئدة املسلمني ، يف سبيل اهللا ملا هلا من قداسة يف نفس كل مسلم
وأصبح احلج والعمرة مناسبة ، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليهامعلقة هبا 

األرض عىل اختالف ألسنتهم فكثري منهم هاجر الجتامع املسلمني من شتى بقاع 
 من ديار الكفر إىل ديار اإلسالم، واآلخرون منهم جاءوا إىل اًبأهله خروج

الرحاب الطاهرة ابتغاء ما عند اهللا ورجاء الفوز باجلوار يف بلد اهللا احلرام، 
وحتصيل املرام، وقد حفظ هلم اإلسالم حقوقهم وحث عىل نرصهتم والتعاون 

 .ورعايتهم حتى يبلغوا مأمنهم، وحيصلوا عىل مرادهممعهم، 



 

 

٤٢ 
 املطلب الثاين ٤٢

 مكانة اهلجرة يف اإلسالم

فقد أمر ، ومنزلة كبرية يف القرآن الكريم، للهجرة يف اإلسالم مكانة عظيمة
وأخرى ، مرة باألمر الرصيح، وأساليب متنوعة، وصيغ خمتلفة، هبا بألفاظ متعددة

مما يدل عىل عناية اإلسالم باهلجرة ، ارة بالوعيدوت،  بالوعدًاباإلخبار وحين
 ،وتأكيده هلا وبيان أمهيتها ملن انطبقت عليه رشوطها وضوابطها الرشعية

 :واآليات واألحاديث يف ذكرها متضافرة ومنها
 : األدلة من القرآن الكريم- أ

] ] : قوله تعاىل-١  Z YX W V U T S R Q P
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استدل هبذه اآلية عىل أن اهلجرة واجبة عىل (( :- رمحه اهللا-قال الشوكاين 

 عىل اًإذا كان قادر، اًكل من كان بدار الرشك أو بدار يعمل فيها بمعايص اهللا جهار
فالعربة بعموم ، ملا يف هذه اآلية من العموم، اهلجرة ومل يكن من املستضعفني

وزمان ،  عدم الفرق بني مكان ومكانوظاهرها، اللفظ ال بخصوص السبب
 .)٢())وزمان

من طلب علم أو حج أو جهاد أو فرار إىل بلد -  دينيفكل هجرة لغرض 
 - يزداد فيها املرء طاعة هللا أو قناعة وزهدا يف الدنيا أو ابتغاء رزق حالل طيب

وبذلك نرى أن هذه اآليات الكريمة قد وبخت  ، هجرة إىل اهللا ورسولهفهي
ا أن يقيموا مع الكافرين يف ذلة وهوان مع قدرهتم عىل اهلجرة، الذين رضو

                                 
 . ٩٧: اآلية، سورة النساء) ١(
 .١/٥٠٥،  فتح القدير،حممد بن عيل الشوكاين) ٢(



 

 

٤٣ 

وتوعدهتم عىل ضعف إيامهنم، بسوء املصري، وحرضت املؤمنني يف كل زمان ٤٣
ومكان عىل اهلجرة يف سبيل اهللا بأسمى ألوان التحريض وأشدها، ووعدت 

دركه أمن املهاجر من أجل إعالء كلمة احلق باخلري الوفري، واألجر اجلزيل وأن 
 من يشاء واهللا ذو األجل يف طريقه فقد وقع أجره عىل اهللا وذلك فضل اهللا يؤتيه

 .الفضل العظيم
% ]  : الثواب العظيم للمهاجرينًاويقول تعاىل مبين  $ # " !
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هكذا ((:  يف بيانه ملعاين اآلية الكريمة)٢(-ه اهللارمح- قال حممد رشيد رضا 

يذكر اهللا تعاىل صفات املؤمنني لينبهنا إىل أن نرجع إىل أنفسنا ونمتحنها هبذه 
فإن رأيناها حتتمل اإليذاء يف سبيل اهللا حتى القتل فلنبرشها ، األعامل والصفات

املرتبة ل هذه وإال فعلينا أن نسعى لتحصي، بالصدق منها والرضوان منه تعاىل
وإنام كلف اهللا املؤمنني الصادقني واملوقنني ، التي ال ينجي عنده غريها

املخلصني هبذا التكليف الشاق؛ ألن قيام احلق مرتبط به وسعادهتم من حيث هم 
واحلق يف كل زمان ومكان حمتاج إىل أهله ، مؤمنون بقيام احلق وتأييده

 .لينرصوه عىل أهل الباطل الذي يقاومونه

                                 
 . ١٩٥: اآلية، سورة آل عمران) ١(
، بلبنان) هـ١٢٨٢(ولد عام ، حممد رشيد بن عيل رضا بن شمس الدين القلموين احلسيني: هو) ٢(

ًثم انتقل إىل مرص وشهد انتقاله حتوال كبريا حيث أسس مطبعة املنار وهناك تعرف عىل كتب  ً
والوحي ، تفسري املنار: الوهاب له مؤلفات عدة منهاالدعوة اإلصالحية للشيخ حممد بن عبد 

األعالم ، خري الدين الزركيل: انظر ترمجته) هـ١٣٥٤(تويف يف القاهرة عام ، املحمدي
١٣/٣١٨. 



 

 

٤٤ 
 ولكل منهام حزب ينرصه فيجب عىل ًواحلق والباطل يتصارعان دائام ٤٤

بل عليهم أن يثبتوا ويصربوا حتى تكون ، أنصار احلق أن ال يفشلوا وال ينهزموا
 .)١())كلمته هي العليا وكلمة الباطل هي السفىل

وكلمة الذين كفروا ، فغاية اهلجرة يف سبيل اهللا أن تكون كلمة اهللا هي العليا
وقد جعل اهللا تعاىل النرص مع الصرب ، فاحلق يعلو وال يعىل عليه، سفىلهي ال

 .ودين اهللا غالب ولكن أكثر الناس ال يعلمون، عىل املشاق العظيمة
 : األدلة من السنة النبوية- ب

ورد يف السنة النبوية أحاديث كثرية تبني مكانة اهلجرة يف سبيل اهللا وعظم 
 :نهاثواب املهاجرين يف سبيل اهللا وم

  باملدينة    مات رجل  : قال    - ريض اهللا عنهام- عبد اهللا بن عمرو    ما رواه  -١ 
 قالوا ومل !يا ليته مات بغري مولده((: ثم قال       ممن ولد هبا فصىل عليه رسول اهللا  

  إن الرجل إذا مات بغري مولده قيس له من مولده إىل (( : ذاك يا رسول اهللا؟ قال
 .)٢())يف اجلنة   ه منقطع أثر 

ففي هذا احلديث بيان ملنزلة اهلجرة يف اإلسالم وأن املهاجر يف سبيل اهللا 
يكتب له من الثواب واألجر اجلزيل بسبب هجرته إىل اهللا ما دامت نيته خالصة 

  .لوجه اهللا الكريم
أن اإلسالم أما علمت ((: - ريض اهللا عنه- لعمرو بن العاص   قوله -٢

 .)٣())وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها،  وأن التوبة هتدم ما كان قبلها،هيدم ما قبله

                                 
 . ٤/٣٠٧تفسري املنار ، حممد رشيد رضا) ١(
رقم  ب١/٥١٥، ًباب من مات غريبا، كتاب اجلنائز، وابن ماجه، ٢/١٧٧أمحد يف مسنده أخرجه ) ٢(

، ، وصححه ابن حبان يف املستدرك٦٦٥ رقم ٧/١٧٢اإليامن  شعب، ، والبيهقي١٦١٤
١/١٨٦. 

 .٥/١٣١، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، ١٧٨٢٧ برقم ٤/٢٠٥، أمحد يف مسنده) ٣(



 

 

٤٥ 

٤٥  يبني املصطفى صىل اهللا عليه وسلم مكانة اهلجرة اًويف هذا احلديث أيض
وأهنا هتدم ما كان قبلها كام أن اإلسالم جيب ما قبله ويف هذا ترغيب عىل اهلجرة 

أو خروج هبا عن معناها يف سبيل اهللا ما قامت عىل الرشوط الرشعية دون غلو 
 .الظاهر وفق ما رشع اهللا



 

 

٤٦ 
 املطلب الثالث ٤٦

 احلقوق الواجبة جتاه اجلاليات املسلمة

ِّإذا ضيق عىل بعض املسلمني يف أوطاهنم ومل يعد هلم إمكانية إقامة 
شعائرهم واإلتيان بأركان الدين رغم توسلهم لذلك بمختلف السبل؛ فإن أرض 

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ] :اهللا واسعة كام قال عز وجل
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لرض عنهم، وبذل األسباب اوجيب عىل باقي املسلمني نرصهتم ودفع 
والوسائل الالزمة الستضافتهم ومواساهتم، ومن احلقوق الواجبة جتاه أبناء 

 :املهاجرين من أبناء املسلمني ما ييل

 : املساندة واملؤازرة- ١

O N M L K J R ] :قال اهللا تعاىل  Q P
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 :ذكر اهللا أصناف املؤمنني وقسمهم إىل ثالثة أصناف

الذين خروج من ديارهم وأمواهلم وجاءوا لنرصة اهللا :  املهاجرون-أ
 .ورسوله وإقامة دينه

ووا إخواهنم وآة إذ ذاك وهم من آمن من أهل املدين،  األنصار- ب
املهاجرين وواسوهم يف أمواهلم ونرصوا اهللا ورسوله بالقتال معهم فهم 

 .واملهاجرون بعضهم أولياء بعض

                                 
 .١٠٠: اآلية، سورة النساء) ١(
 .٧٢: اآلية، سورة األنفال) ٢(



 

 

٤٧ 

٤٧ وال يف ، فهؤالء ليس هلم يف املغانم نصيب،  الذين آمنوا ومل هياجروا- ج
وأهنم مع ذلك يستحقون النرص يف الدين إن ، مخسها إال ما حرضوا فيه القتال

تنرصوا عىل عدوهم إخواهنم املسلمني إال أن يستنرصوا عىل قوم من الكفار اس
 .)١(بينهم وبني املسلمني ميثاق

 : حق الوالية والنرصة- ٢

 .مصدر واىل يوايل مواالة: املواالة
 .)٢(حيث أن املواالة املحبة والقرب ، ولفظ املواالة أعم من التويل

، واملودة، املحبة: وني هاالة والتويل يف أغلب األحايفمعنى املو
والنرصة وكل هذه املعاين أراد اإلسالم حتقيقها يف واقع ، والقرابة، واملتابعة

املسلمني ويف حياهتم العملية ومن أبرز مواضعها والية املهاجرين يف سبيل اهللا 
 .)٣(ونرصهتم

$ % & ' ) ( * + ,  ] :قال تعاىل  # " !
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ياء بعض وهذه الوالية تتضمن املحبة والنرصة فاملؤمنون بعضهم أول

واإلكرام واالحرتام والتقدير وهو الواجب عىل املسلم جتاه أخيه املسلم يف كل 
 بدينه وأهله من بالد الكفر إىل ا يف سبيل اهللا فاراًاألحوال وخاصة إذا كان مهاجر

 .بالد اإلسالم كاجلاليات ببالد احلرمني

                                 
 .٢/٢٨٦، ظيمتفسري القرآن الع، إسامعيل بن بن كثري) ١(
 .ويل: مادة. ١٠٦٤ص ، معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس: انظر) ٢(
 .١/٢٢، املواالة واملعاداة يف الرشيعة اإلسالمية، حمامس بن عبد اهللا اجللعود) ٣(
 .٢٥٧: اآلية، سورة البقرة) ٤(



 

 

٤٨ 
وأصل ، ضد العداوة:الوالية ((:-رمحه اهللا- ية قال شيخ اإلسالم ابن تيم ٤٨

 .البغض والبعد: الوالية املحبة والتقرب وأصل العداوة
ويبغضه ، فإذا كان ويل اهللا هو املوافق املتابع له فيام حيبه ويرضاه

 :كام قال تعاىل،  لهاًكان املعادي لوليه معادي، ويسخطه ويأمر به وينهى عنه
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وهلذا جاء يف ، ه فقد حارباومن عاد، فمن عادى أولياء اهللا فقد عاداه
 وأفضل أولياء اهللا هم أنبياؤه )٢()) فقد آذنته باحلربايمن عادى يل ول((: احلديث

نوح وإبراهيم : وأفضل املرسلني أولو العزموأفضل أنبيائه هم املرسلون منهم 
 .)٣()) وموسى وعيسى وحممد

واخلالصة أن من اهلجرة الواجبة أيضا اهلجرة من بني ظهراين املتظاهرين 
بالكفر والرشك، وارتكاب بعض املحرمات، وهو عاجز عن إظهار دينه، وال قدرة 

ن تركها مع قدرته له عىل اإلنكار عليهم؛ فهذا هجرته فرض إذا قدر عليها، فإ
 .واستطاعته، فحكمه حكم من هو يف بلدان املرشكني املتقدم ذكرهم

َالء يعادون، ويبغضون عىل ما معهم من املعصية وحيبون ويوالفهؤ ُ ون عىل َ
 وهجر هؤالء ومن تقدم ذكرهم إذا كان فيه مصلحة ما معهم من أصل اإلسالم،

 واملسافر ،ه مفسدة، فهو جائزراجحة وردع هلم وزجر ألمثاهلم، ومل يرتتب علي
 .)٤(إليهم مرتكب أيضا حراما فيهجر بقدر ذنبه

                                 
 .١: اآلية، سورة املمتحنة) ١(
 .٦٥٠٢برقم  ، ٣٤١/ ١١، باب التواضع، كتاب الرقائق، أخرجه البخاري) ٢(
 .١/١٠، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، أمحد بن تيمية) ٣(
 .١/١٦٦، اإليامن والرد عىل أهل البدع، عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ) ٤(



 

 

٤٩ 

٤٩  . حق تعليمهم- ٣

 اي أساساً من أن العلم فرض عىل كل مسلم ومسلمه وباعتباره هدفاًانطالق
وجب عىل الدول ، من أهداف املجتمع اإلسالمي الذي ينشد القوة واملنعة

 .)١(ية كفالة علمهم وتنظيم تعليمهماإلسالمية املستضيفة للجاليات اإلسالم
لذا حرصت حكومة اململكة العربية السعودية عىل تبني تعليم أبناء 

وضمهم حتت إرشاف وزارة الرتبية ، وتبني تنظيم تعليمهم، اجلاليات اإلسالمية
ووضع ، ومساعدهتم يف توفري املقررات الدراسية، اً مبارشاًوالتعليم إرشاف

 لواجبها جتاه أبناء اًإحقاق، اً مبارشاًرشاف عليهم إرشافع اإلم، اخلطط واملناهج
 لرسالتها الدعوية التي تنطلق من الكتاب العزيز والسنة اًوامتداد، العامل اإلسالمي

 .)٢( النبوية املطهرة

 : حقوق معاشية- ٤

، واإليواء، والتطبب والعالج، والتملك، ومنها حقهم يف التكسب
واالنتقام هلم ، والظفر بمن ظلمهم، ل املشاق عنهمواحتام، وإعانتهم، واملواساة

ويفتح ، بام أمكن ومشاركتهم بالنفس واملال واجلاه حتى يفرج اهللا عنهم
 .)٣(عليهم

ولقد أعطى اإلسالم لإلنسان حق التنقل واللجوء واهلجرة داخل حدود 
 النظر يف ملكوت اهللا ملعرفة: البالد اإلسالمية أو خارجها ألسباب عدة منها

أو ألداء واجب ديني كاحلج والعمرة والدعوة إىل اهللا واجلهاد ، عظمته جل وعال
أو املسجد األقىص أو ، أو زيارة املسجد احلرام واملسجد النبوي، يف سبيله

أو ، وطلب العلم أو العالج، أو لتحقيق نفع دنيوي كطلب الرزق، للتفقه يف الدين

                                 
 .٢٥١ص ، اإلسالم وحقوق اإلنسان، صبحي عبده سعيد: انظر) ١(
 .١ص، عريفيكتيب ت، هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات) ٢(
 .  وما بعدها١٠٧ص ، اهلجرة والنرصة يف القرآن الكريم، موسى بناي العلييل: لالستزادة انظر) ٣(



 

 

٥٠ 
ومنها التنقل بقصد اللجوء أو ، النفسأو السياحة والرتويح عن ، زيارة األصدقاء ٥٠

كام أعطى اإلسالم ، اهلجرة من بلد الكفر إىل بالد اإلسالم إلقامة شعائر الدين
كام أعطى اإلسالم لألقليات املسلمة ، لإلنسان حق املواطنة يف أي بلد مسلم

¢ £ ] : داخل ديار املسلمني حق العناية االقتصادية هبا قال تعاىل
« ª © ¨  §  ¦ ¥ ¤ ´  ³ ²± ° ¯ ® ¬ 

µZ)١(. 
والدخول إىل دار ، فبالد اإلسالم عامة هي املأوى الرشعي لكل مسلم

ال عىل بالد احلرمني ، اًاإلسالم حق رشعي لكل مسلم عىل املسلمني مجيع
 وإنام عىل كل دول العامل اإلسالمي من املحيط إىل - وحدها- الرشيفني 

 .)٢(املحيط
 باالنتصار للمستضعفني واملظلومني من اًرشعواألمة اإلسالمية اليوم مطالبة 
وهي يف عملها هذا تزاول حقها املرشوع يف ، أبناء املسلمني ومن غري املسلمني

فال عربة بأي قوانني وضعية ال ، دفع الظلم عنها وعن أفرادها وعن سائر العاملني
العظمى يف الوقت التي تتجاوز فيه الدول ، ا أو اعتباراًتقيم للعدل ومنهاجه وزن

كل األنظمة والقوانني التي وضعتها وقررهتا يف قوانني األمم عندما جتد أهنا ال 
 . يف االستيالء عىل حقوق اآلخرينهائختدم مصاحلها ومصالح عمال

                                 
 . ٨: اآلية، سورة احلرش) ١(
 .  وما بعدها٧٩ص ، حقوق اإلنسان وواجباته يف القرآن الكريم، حسن عابدين: انظر) ٢(



 

 

٥١ 

٥١   املبحث الثاني
  حملة موجزة عن اجلاليات اإلسالمية مبكة املكرمة

 املطلب األول
 ملقصود باملجاورينا

ُقول جاورته جماورة وجوار وجوارات، ي جياوركاجلار هو الذ: املجاورة ِ 
أما املجاورة بمكة واملدينة فرياد هبا املقام : قال ابن منظور، والكرس أفصح

ا وكعبته، مكة هي البلد األمنيف، )١(ًمطلقا غري ملتزم برشائط االعتكاف الرشعي
ومقصد كل مؤمن وخصت مكة بأن كانت قبلة ، املقدسة وجهة كل مسلم

 تتطلع إليها األفئدة من كل مكان فامتزج أهلها بالوافدين املقيمني املسلمني
 يمدهم به العلامء من البالد اإلسالمية األخرى يغذي ًا ومعيناًليكون هذا رافد

وهذه املظاهر املكانية والسكانية التي ختتص هبا ، ويواكب هنضتهم، مسريهتم
ا فصاغتهم صياغة متميزة  يف رجال العلم هباً واضحاًمكة املكرمة أثرت تأثري

 .)٢(اً وسلوكاًفكر

اقتضتها قدسية ، يف مكة املكرمة ظاهرة دينية واجتامعية وتعترب املجاورة
وأملتها رغبة بعض املسلمني من خمتلف الفئات قضاء ، املكان ورشفه وفضيلته

وهي متتد وتقرص حسب ، فرتة من الزمن يف رحاب مكة وجوار البيت احلرام
 .فعه وأهدافه والظروف املحيطة به ودوارغبة املجاور

بل من خمتلف أقطار العامل ، واملجاورون يف مكة ليسوا من بلدة واحدة
 من االستقرار - حفظها اهللا-  ملا تتمتع به بالد احلرمني الرشيفني اًاإلسالمي نظر

، ويفد عليها، مع اهتامم والة أمورها بحامية من هياجر إليها، واألمن واهلدوء

                                 
:  مادة٢/٧٤٢، اللسان،  وابن منظور.جور: مادة٢/٦١٧، الصحاح،إسامعيل اجلوهري: انظر) ١(

 . جور
 .١٠٧، احلرم الرشيف اجلامع واجلامعة، عبد الوهاب أبو سليامن: انظر) ٢(



 

 

٥٢ 
 اإلقامة لطلبة العلم الذين يفدون عليها من كل حدب وصوب بل وتسهيل ٥٢

واملكافآت الشهرية للمنتظمني منهم ضمن ، ويقدمون هلم املساعدات املالية
ناهيك عن احللقات العلمية التي تعقد يف جوانب املسجد ملعاهد والدور ا

ويستطيع أي طالب علم ، والتفسري، واألصول، واحلديث، احلرام يف الفقه
 .)١(يلمس يف نفسه القدرة عىل التفقه يف الدين التعلم والتعليم

                                 
 . ٢٧١-٢٧٠، دور املجاورين يف إثراء احلركة العلمية بمكة، أمرية مداح: انظر) ١(



 

 

٥٣ 

٥٣  املطلب الثاين
 دوافع املجاورة يف مكة املكرمة

 : أسباب املجاورة بالبلد احلرام- أ

كانت فكرة اإلقامة بمكة املكرمة وجماورة احلرم املكي أمنية غالية لكل 
اورة من الرشف واملكانة ملا يف املج، ًاملسلمني سواء كانوا علامء أم طالب علم

واألجر واملثوبة فكان من بني املجاورين نخبة من العلامء وطلبة العلم الذين 
أقاموا بمكة لسنوات عديدة أو طيلة حياهتم لطلب العلم وتعليم العلوم الرشعية 
والناظر يف تاريخ مكة املكرمة عىل مر العصور يلمس تأثر احلياة العامة يف مكة 

وقد جاور هبا خلق كثري من الصحابة والتابعني ومن ، ملتعاقبةبتلك اهلجرات ا
وبلغ تعداد من سكنها من الصحابة أربعة ومخسني ومات هبا كثري من ، بعدهم

 .)١(ٌكام جاور هبا جم غفري من التابعني، - رضوان اهللا عليهم- الصحابة 
فاملجاورون يف السابق هم تلك النخبة من العلامء املسلمني ومن طلبة 

أو طيلة ،  رحاب البيت العتيق لسنوات حمددةاإلقامة يفيف لعلم الذين رغبوا ا
اء ما عند اهللا من الثواب حياهتم ألسباب شتى بني طلب الرزق وطلب العلم وابتغ

 ًاوالتنعم باإلقامة بجوار بيت اهللا احلرام فيجد يف مكة الراحة والربكة وأمن، العظيم
 .للنفس والبدن

جاورة والبقاء يف احلرمني الرشيفني للتفرغ للعلم وقد زادت حركة امل
والتعلم يف ظل حكومة اململكة العربية السعودية بعد افتتاح اجلامعات اإلسالمية 
والعلمية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ومنح أبناء املسلمني فرصة التزود من 

ليوم واحدة من العلوم الرشعية يف جو من الراحة والطمأنينة وهو ما جعل مكة ا

                                 
 . ما بعدها و٦٦٠ص، القرى لقاصد أم القرى، أمحد بن عبد اهللا حمب الدين الطربي: انظر) ١(



 

 

٥٤ 
البلدان التي تشد إليها الرحال لطلب العلم واملعرفة يف معاهدها وحلقها  ٥٤

 : فيام ييلًالوكلياهتا الرشعية وهو ما سأبينه مفص

 :الدافع الديني - ١

، حلة ومضاعفة احلسناتحيث الفضل العظيم يف ثواب األعامل الصا
، امل اخلري ووجوه الربغريها من أعوفضيلة املتابعة بني العمرة والعمرة إىل 

،  للمرسفني عىل أنفسهماً يعد مالذفكان اجلوار بالنسبة هلذه الفئة من املجاورين
ل والعائدين إىل اهللا حيث جيدون يف جماورهتم الصفاء وزيادة اإليامن باإلقبا

 .والتمتع بالبيت العتيق، عىل فعل الطاعات بالبلد احلرام
كام قال سبحانه ، بيته احلرام فيهافقد رشف اهللا تلك البقاع بأن جعل 

] ]: وتعاىل يف دعاء إبراهيم عليه السالم  Z  Y X W V U T S
 i  h g f e d c b a ` _ ^ ] \

l k jZ)١(. 
 :وقد ميز اهللا البلد األمني بمزايا عظيمة ومنها

 أن املسجد احلرام هو أول بيت وضع للعبادة عىل وجه املعمورة قال -أ
ففيه من املصالح الدنيوية ، )٢(f g h i j k l mZ] :تعاىل

لذا جاء حتريم مكة من اهللا ، واألخروية واألمن النفيس لكل من دخله أو أقام فيه
الناس ليكون األمن فيها  لتحقيق األمن فيها ومل يرتك حتريمها إىل اًتعاىل ضامن

 . اي إنساناي ال برشاي إهلايربان

                                 
 .٣٧: اآلية، سورة إبراهيم) ١(
 .٩٦:سورة آل عمران، جزء من اآلية) ٢(



 

 

٥٥ 

٥٥ فقد أضاف سبحانه وتعاىل :  إضافة البيت احلرام إىل املوىل جل وعال- ب
قال ، البيت احلرام إليه وهذا يقتيض الترشيف واإلكرام واإلجالل والتعظيم

 .)١ (U T S R Q PZ]: تعاىل
لكونه بيت اهللا فيبذالن ، عيل بتطهريه ما يقتيض شدة اهتامم إبراهيم وإسام

جهدمها ويستفرغان وسعهام يف ذلك فاإلضافة السبب اجلاذب لقلوب الناس 
 .إليه

 وجعل سبحانه البيت ،ًا إن اهللا جعل البيت احلرام مثابة للناس وأمن- ج
 ولو ترددت إليه يف اً تشتاق األرواح وحتن إليه وال تقيض منه وطرًالالعتيق حم
 .)٢ (Z® ¯ ° ± ² ³]: قال تعاىلكل موسم 

أضاف البيت إىل نفسه إضافة ترشيف ((: )٣(- رمحه اهللا- قال القرطبي 
 .)٤())ومملوك إىل مالك، وهي إضافة خملوق إىل خالق، وتكريم

وال ،  قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه- سبحانه وتعاىل- فاهللا 
، ه أحبوا الرجوع إليه واإلقامة فيهبل كلام رحلوا عن، يشبعون من املجيء إليه

واملثابة إليه ملا جعل اهللا يف قلوب املؤمنني من املحبة له والشوق واحلنني 
 .الدائم إىل املجيء إليه

فأخرب تعاىل أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه وال يقضون منه وطرا 
ن كل حدب فالقلوب عاكفة عىل حمبته دائمة االشتياق إليه متوجهة إليه م

 إليه بقوله أن طهرا بيتي وهذه اإلضافة هي التي - جل وعال-وصوب وأضافه 

                                 
 .٢٦: اآلية، سورة احلج) ١(
 .١٢٥: اآلية، سورة البقرة) ٢(
وهو إمام متفنن متبحر يف علم التفسري له ، ولد بقرطبة باألندلس، حممد بن أمحد القرطبي: هو) ٣(

، والتذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، كام القرآناجلامع ألح: العديد من املؤلفات منها
 .٥/٣٢٢، األعالم، خري الدين الزركيل: انظر ترمجته) ٦٧١(تويف عام 

 .٢/٣٧٧، اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطبي) ٤(



 

 

٥٦ 
أسكنت يف القلوب من حمبته والشوق إليه ما أسكنت وهي التي أقبلت بأفئدة  ٥٦

 .)١(عليه السالم- العامل إليه تلبية لنداء إبراهيم 
ته وذلك من متام فضل اهللا ومن:  أن الصالة يف املسجد احلرام مضاعفة- د

: قال رسول اهللا :  قال- ريض اهللا عنهام- عىل عباده فعن عبد اهللا بن الزبري 
صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيام سواه من املساجد إال املسجد ((

 .)٢())وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف هذا، احلرام
 رصيح يف أن وهذا((:  عقب سياقه للحديث- رمحه اهللا- قال ابن القيم 

 .)٣())املسجد احلرام أفضل بقاع األرض عىل اإلطالق
وأوجب ، فقد جعل اهللا احلج والعمرة من مناسك عباده:  احلج والعمرة- هـ

¡ ¢ £ ]:  لقوله تعاىلًالامتثا، عليهم اإلتيان إليه  � ~ } |
¤Z)٤(. 

 قال  استجابة لنداء نبي اهللا إبراهيم عليه السالم حني أذن يف الناس باحلج
\ [ ^ _ ` c b a]: تعاىل  [ Z Y X WZ )٥(. 

ثم جعل اهللا تعاىل فيها متام الصالة واحلج (( :)٦(- رمحه اهللا-قال ابن حزم 
وإليها احلج املفرتض ، والعمرة فهي القبلة التي ال تقبل صالة إال بالقصد نحوها

 .)١ ())والعمرة املفرتضة

                                 
 .٤/٩٦٦، بدائع الفوائد، حممد بن القيم: انظر) ١(
، وابن ماجه، ٤/٢٩، والبخاري يف التاريخ الكبري، ٣٩٧، ٣/٣٤٣، يف مسنده، أمحد بن حنبل) ٢(

، ٢/٢١٤وصححه املنذري يف صحيح الرتغيب والرتهيب ، )١٤٠٦( حديث رقم ١/٤٥٠
 .٣/٦٧فتح الباري ، ورجال إسناده ثقات: وقال ابن حجر

 .١/٤٨، زاد املعاد، حممد بن القيم) ٣(
 .٩٧: اآلية، سورة آل عمران) ٤(
 .٢٧: اآلية، سورة احلج) ٥(
له العديد من ، إمام فقيه) ٣٨٤(عام ، مولده بقرطبة، حممد بن عيل بن حزم الظاهري: هو) ٦(



 

 

٥٧ 

٥٧  :طلب العلم الرشعي - ٢

انة ومنزلة عظيمة يف العامل اإلسالمي مما جعلها حظيت مكة املكرمة بمك
خاصة يف املواسم الكربى ، ملتقى لعلامء املسلمني من قديم الزمان وحديثه

والتي يلتقي فيها املسلون عىل خمتلف مستوياهتم العلمية واالجتامعية 
 . واالقتصادية

ق  من أهم الروافد يف املراف)٢(وكان طالب العلم يف احلرمني الرشيفني
فكلام نبغت طائفة من أولئك الطالب أخذت مواضعها إذا ، واملراكز العلمية

رجعوا إىل بلداهنم وقد تسلحوا بالعلم الصحيح والعمل النافع فهي نفحات البلد 
 .ت فاض معها اخلري والبرش والنوراألمني حيث فاض

فكان الغالبية يقيم بأرض احلرمني الرشيفني للمجاورة بعد موسم احلج 
 -ومكة املكرمة-  من علامء احلرمني الرشيفني اي ثم لالستفادة علمًال هللا أواًبتقر

عىل وجه أخص إذ تعترب مكة املكرمة حمطة علمية لطالب العلم واملعرفة 
وعلامء ، وخاصة يف موسم احلج حيث يلتقي علامء املرشق مع علامء املغرب

ري يف لقاءاهتم وجي، كل علم بام معهم من كتب وخمطوطات ومؤلفات قيمة
ويتزود كل طرف بام ، فتعم الفائدة، تبادل اآلراء ومناقشة خمتلف القضايا العلمية

، وإبراز معارفهم،  مناسبة لنرش علومهمةكام جيدوهنا فرص،  اآلخريندوجده عن
، ومنح إجازاهتم العلمية لطالهبم يف مكة أو الوافدين عليها من غري أهلها

 .كان البلد احلرامايا التي يتمتع هبا سمستفيدين من اخلدمات واملز

                                 
شمس الدين : انظر ترمجته، )٤٥٦(تويف عام ، والطوق واحلاممة، املحىل: املؤلفات منها

 .١٨/١٤٨، سري أعالم النبالء، الذهبي
 .٧/٢٨٨، املحىل، أمحد بن حزم) ١(
 .٤٤ص ، احلرم الرشيف اجلامع واجلامعة، سليامنعبد الوهاب أبو : انظر) ٢(



 

 

٥٨ 
 بأصل اً معلوماً وثيقًاوترتبط رحالت احلج والعمرة بالنواحي العلمية ارتباط ٥٨

الترشيع العام للحج والعمرة؛ وذلك ألهنا تشتمل عىل مناسك ال يصح احلج إال 
، هبا وعىل أركان وواجبات ال بد للحاج أو املعتمر أن يتعلمها ويبحث عنها

 .)١(ويستفرس إلخ، ويناقش، ويناظر، ويباحثويسأل 
حيث كان العامل ، فالدافع العلمي كان يشكل أبرز دوافع املجاورة بمكة

خاصة أن النصوص الرشعية كام مر بنا ، الرئييس يف إثراء احلركة العلمية فيها
فكيف إذا كان املقصد والوجهة ، حتث عىل طلب العلم والسعي إىل حتصيله

 .ني ومهبط الوحيهي قبلة املسلم

 : األمني الدافع- ٣

فليس ألحد احلق يف ، عاىل لبيته حرمة إىل قيام الساعةجعل اهللا سبحانه وت
التجأ إليه فسيكون يف وكل من ،  أو االعتداء عىل حرمات اهللا فيهتدنيس طهارته

+ , - . / ] :ال يتعرض له أحد بسوء قال تعاىل، مأمن وأمان
 < ;: 9  8 7 6 5 4 3 2 1 0 >  =

D C B A @ ?Z)٢(. 
ُ تضاعف بمكة كام تضاعف واملعايص((: - رمحه اهللا- قال القرطبي 

ثانية بإسقاط وال، ة معصيتني إحدامها بنفس املخالفةفتكون املعصي، احلسنات
وهذا اإلحلاد والظلم جيمع  ..وهكذا األشهر احلرم سواء، ُحرمة البلد احلرام

ُلعظم حرمة املكان توعد اهللا تعاىل عىل ف، مجيع املعايص من الكفر إىل الصغائر
 .)٣())ومن نوى سيئة ومل يعملها مل حياسب عليها إال يف مكة، نية السوء فيه

                                 
 .١٩١، صاحلياة العلمية يف مكة، يقآمال رمضان صد: انظر) ١(
 .٢٥: اآلية، سورة احلج) ٢(
 .١٤/٣٥٨، اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطبي) ٣(



 

 

٥٩ 

 فيه فهذا البلد األمني يتساوى فيه الناس وال فرق بني أهله وبني املقيمني٥٩
: والبادي الذي حيج إليه من غري أهله سواء كام قال تعاىل، فالعاكف املقيم به

[, + 7 6 5 4 3 2 1 0 / .  -  
D C B A @ ? >  = < ;:  9 8 Z) ١(. 

مكة بتجمع أبناء به يت ما حظ مثلبومل حيظ مكان يف العامل اإلسالمي 
خاصة يف مواسم اخلريات التي يلتقي فيها املسلمون عىل ، املسلمني هبا

 .تالف ألواهنم وأعراقهم ومشارهبماخ
أما ،  وأخرى ترشيعية سلوكية، يف مكة سببه عوامل ربانية خلقيةفاألمن

العوامل اخللقية الربانية فهي أسباب غري منظورة لكنها حمسوسة مستشعرة يشعر 
- وقد كان أليب األنبياء ، هبا القادم إىل مكة ويشعر هبا عندما يقيم يف احلرم

  ً:ال الدور األسايس يف حصول األمن يف مكة ملا دعا ربه قائ- إبراهيم عليه السالم
[6 7 8 9 : ; < = > ?Z)فاستجاب اهللا دعاءه )٢ 

Q P O N M ]:  ذلك يف قوله تعاىلًاوطلبه بنرش األمان يف مكة مثبت  L
U T S  RZ) ٣(. 

| ] :ده املؤمنني عىل عباًاويقول تعاىل ممتن  { z y x w 
 ¡ � ~ }Z) ٤(. 

 طلب الدعاء ملكة باألمن مرة -عليه السالم- وقد كرر خليل اهللا إبراهيم 
 جوار - عليهم السالم- ثانية عندما أمره تعاىل بإسكان زوجه هاجر وابنه إسامعيل 

] ]: ًالالبيت العتيق حيث خاطب ربه قائ  Z  Y  X W V U  T S

                                 
 . ٢٥: اآلية، سورة احلج) ١(
 .٣٥: اآلية، سورة إبراهيم) ٢(
 .٦٧:  اآلية،سورة العنكبوت) ٣(
 .٥٧: اآلية، سورة القصص) ٤(



 

 

٦٠ 
٦٠ 

 e d c b a ` _ ^ ] \ i  h g f
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وكان بعض املسلمني كام هو حال اجلالية الربماوية وبعض أبناء اجلالية 
يرى يف املجاورة وسيلة للهرب من فتنة االضطهاد والتهجري والقتل ، األفريقية

 عن األمن ًاالتي كانت تعصف يف بلداهنم إبان خروجهم منها بحث، اجلامعي
ل ما جيبى إىل هذا البيت من خريات وما النفيس واملعييش واالقتصادي بفض

 يف ظالل دعوة التوحيد يف - بحمد اهللا-زداد أثره ا و،حتقق فيه من أمن وطمأنينة
 .  حتى يومنا هذااًعرصنا احلارض وال يزال مستمر

 :الدافع السيايس - ٤

يعترب الدافع السيايس من الدوافع املهمة للجوار واهلجرة إىل مكة املكرمة، 
يقصد به املجاورة من أجل احلصول عىل منصب سيايس؛ ألن ولكن ال 

ُاملعروف عن معظم املهاجرين بعدهم عن األطامع الدنيوية واملناصب السياسية 
وإنام اهلجرة بدافع الضغوط السياسية يف بلداهنم األصلية خاصة بني األقليات 

 .)٢(اإلسالمية يف آسيا وأفريقيا وغريمها
 جمموعة من قادة البالد اإلسالمية ومن عامة وقد جلأ إىل بالد احلرمني

الناس الذين كانوا يعانون من ويالت االستعامر اخلارجي وتدخله يف شؤون 
بالدهم، أو من االنقالبات والفتن الداخلية واخلالفات السياسية يف أوطاهنم 
 ألسباب خمتلفة وعوامل عديدة وكذلك عزوفهم عن دخول احلياة السياسية يف

                                 
 .٣٧: اآلية، سورة إبراهيم) ١(
، جمموعة من عداد األمة اإلسالمية تعيش يف مناطقها التارخيية: يقصد باألقليات املسلمة) ٢(

وحتمل ، أو باهلجرة واالستقرار، وتستقر يف وطنها األصيل الذي تنتمي إليه من الناحية العرقية
وزارة : انظر، وهي تدين بدين اإلسالم، د أو املوطن من غري بالد املسلمنيجنسية ذلك البل

 .١١٠ص، الشؤون اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية حقائق وأرقام



 

 

٦١ 

٦١ وعدم مساندة غري املسلمني ،  ضآلة عددهابسبلتي يعيشون فيها؛ إما بالبالد ا
وقد تؤدي هذه العوامل إىل ضعف ، أو بسبب تشتتهم الديني والطائفي، هلم

، وتشجيع غريهم عىل األخذ بزمام املبادرة، صوهتم يف املشاركة السياسية
لمة أو ات املسواستصدار قوانني سياسية ال تكون منصفة يف حق هذه األقلي

يش والعزلة هلم لذا يضطرون إىل مغادرة بلداهنم إىل يرتتب عليها مزيد من التهم
بالد املسلمني ومنها بالد احلرمني، فيحصلون بذلك عىل الطمأنينة واألمن 

، خاصة أن الظروف السياسية التي عاشها العامل اإلسالمي  بحياة رغيدةنوينعمو
بات وحروبا مستمرة يف بعض دول يف منتصف القرن الرابع عرش شهدت انقال

 .)١( اململكةات تلك الدول إىلإفريقيا وجنوب رشق آسيا، وجلوء بعض قياد
إن املجاورين واملقيمني يف األرايض السعودية حيظون بحامية الرشيعة 
الغراء وينعمون باالستقرار يف مدهنا وحمافظاهتا املختلفة ويتمتعون بحقوق 

 .)٢(وتفرقت مشارهبم، م لإلقامةمتساوية مهام تعددت دوافعه

 :الدافع االقتصادي - ٥

يعترب الدافع االقتصادي من الدوافع املساعدة عىل اجلوار يف مكة حيث 
 لتواجد احلجاج واملعتمرين عىل مدار اًتعترب من األماكن التجارية املميزة نظر

ني جل وما فيها من الربكة يف الرزق والفضيلة يف املكان واألجر وقد ب، العام
i h g f ]: - عز وجل- عال شيئا من هذه املنافع بقوله و

n m l k jZ)٣(. 

                                 
حقوق اإلنسان ، خالد العمري: انظر، لالستزداة حول حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية) ١(

 .١٩ص، يف النظام األسايس للحكم
 . وما بعدها٩٨ص ، اململكة العربية السعودية وحقوق اإلنسان، عزت مراد: انظر) ٢(
 .٢٨: اآلية، سورة احلج) ٣(



 

 

٦٢ 
٦٢ 

 مجع منفعة، gZ]((:  وقوله-رمحه اهللا- قال حممد األمني الشنقيطي 
 وقد جاء بيان بعضها يف بعض اآليات القرآنية، ،ومل يبني هنا هذه املنافع ما هي

فكأرباح التجارة، إذا خرج وأن منها ما هو دنيوي، وما هو أخروي، أما الدنيوي 
وقد أطبق  ،، وذلك نفع دنيوياًاحلاج بامل جتارة معه، فإنه حيصل له الربح غالب

G F E ]: علامء التفسري عىل أن معنى قوله تعاىل  D C
J I HZ)بتجارة اً أنه ليس عىل احلاج إثم وال حرج، إذا ابتغى ربح)١ 

 .)٢( ))أداء مناسكهيف أيام احلج، إن كان ذلك ال يشغله عن يشء من 
وقد عمد كثري من املهاجرين إىل البقاء بمكة معتمدين عىل اإلمكانيات الكبرية 

 من حيث فرص العمل، وارتفاع مستوى ًا وحديثًاملتوفرة يف بالد احلرمني قديام
الدخل، كام ساهم انتشار األوقاف والبيوت الوقفية املخصصة لبعض البالد 

ت خمتلفة بمكة املكرمة، حيث يتوفر لبعضهم املسكن هم لفرتايف بقائاإلسالمية 
وامللبس واملأكل من األموال التي توزع يف مكة املكرمة، وال يعني هذا أن 
املجاورين واجلاليات املقيمة بمكة هم عالة عىل املجتمع، بل عىل العكس؛ فقد 

ٍيد عاملة  كأ- وال تزال- ساهم املجاورون يف النهضة العمرانية التي شهدهتا اململكة 

 .)٣(أمينة حتافظ عىل مقدرات البالد وتسهم يف هنضتها

 : الدافع الدعوي- ٦

ًنارة لبث العلم ونرشه بني وم، ًا للناس وأمناًلبيت احلرام قيامحيث جعل اهللا ا
- ] :قال تعاىل، الناس  , +* ) ( ' & % $ # " !

 >= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
                                 

 .١٩٨: اآلية، سورة البقرة) ١(
 .٥/٧٠، أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن، حممد األمني الشنقيطي) ٢(
زادة حول دور األوقاف يف زيادة ولالست، ٦/٢٦٥، التاريخ القويم، حممد طاهر كردي: انظر) ٣(

 . ٤٨٦-٤٨٥ و٤٦٣ -٤٦٢ص، تاريخ مكة، أمحد السباعي: انظر، املجاورين بمكة املكرمة



 

 

٦٣ 

٦٣ B A @ ?Z)١(. 
 . وميدان مهم لتبليغ دين اهللا إىل اخللق، ومنبع الرسالة، ئدةفهو مهوى األف

مسلمهم ، وعجمهم، والدعوة اإلسالمية هي دعوة عامة جلميع البرش عرهبم
 .وهداية للناس أمجعني، فهي رمحة للعاملني، وكافرهم

تلبية ، والبيت العتيق، عند احلرم اآلمن، باب مؤمتر إنساين عام: فاحلج
 لإلنسانية ممثلة يف وتكريام،  للمنافع املشرتكةاًابة ألمره وحتقيقلنداء اهللا واستج

، حاملة أمانة اهلدى واحلق، التي تعود مزودة بمبادئ اخلري والرشد، وفودها
فهي مبادئ جتد فيها معاين الوحدة ، نارشة يف أوطاهنا أسباب املودة والرمحة

احدة مما جيعل أمر ومشاعر اجلسد الواحد يف األمة الو، اإلسالمية العظيمة
 .)٢(اًوالقيام بالنصح واإلرشاد بينهم الزم، اًالدعوة بينهم ميسور

وحاجتهم إىل معرفة ، ولكثرة من يفد إىل هذه البقعة املباركة من الناس
وتعلق القلوب هبا كان ، طالع عىل العلوم اإلسالمية املختلفةواال، أمور دينهم

قرارهم وإقامتهم يف ز الدوافع الستهو أبروالدافع الدعوي لبعض املجاورين 
، ملا للدعوة إىل اهللا من فضل ومكانة عظيمة يف نفوس املسلمني، البلد األمني

والبصرية بني يدي العلامء ، وال تتأتى هذه الفضيلة إال بالرغبة يف طلب العلم
تسعى إىل حتصيل اخلري ، ألن الدعوة اإلسالمية دعوة هادفة مثمرة، املتخصصني

 .)٣(ولقاصدي البيت احلرام عىل وجه اخلصوص،  البرشي عامةللمجموع

                                 
 . ١٢٨، ١٢٧: اآليتني، سورة البقرة) ١(
 . ٥٠ص، دعوة عاملية، الدعوة اإلسالمية، حممد الرواي: انظر) ٢(
 . ٧/٧٠٩، سالمإنجازات اململكة يف خدمة اإل، إبراهيم السامري: انظر) ٣(



 

 

٦٤ 
 املطلب الثالث ٦٤

  املجاورون بمكة وأثرهم يف احلياة العلمية
كانت املجاورة من أهم املظاهر التي ساعدت يف اصطباغ مكة املكرمة 

 بإذن اهللا - الحقا-إذ شكلت املجاورة كام سأبني ، بالصبغة العلمية املتميزة
مع ما يف هذا ، ة من علامء املسلمني من كافة أنحاء العامل لتجمع نخبفرصة

التجمع من محل للكتب واملصنفات املختلفة وإثراء للمكتبات اإلسالمية بشتى 
ً بالبلد احلرام جامعة تضم خمتلف ًفقد كون املجاورون قديام، املؤلفات العلمية

وا أنفسهم التخصصات التي ينهل منها طالب العلم ما يشاءون من علامء وهب
وكانت إلقامتهم يف املسجد احلرام دور بارز يف جعله ، خلدمة العلم والدين

 . للعلم والثقافة واملعرفةاًمركز
فقد رحل كثري من ، ومل يقترص نشاط مكة العلمي عىل حلقات الدرس فيها

إضافة إىل ، ورووا أحاديثهم، فنرشوا علومهم، فقهائها إىل أمصار العامل اإلسالمي
يقصدوهنا من سائر األقطار لينهلوا من علومها ، كانت مفتحة األبواب للجميعأهنا 

وكانت جمامعها يف مواسم احلج غاصة باملسرتشدين واملستفتني ، ويغرتفوا
ويف حلقاهتم من ،  املناظرات تعقد يف بيوت فقهائهاوكانت جمالس، واملناقشني

فكان ، لني واملناظرينما يروي ظمأ السائفتجد من غزارهتم العلمية ، سجدامل
الطالب الذين جاءوا إليها من ويزخر باآلالف ، املسجد احلرام يرمز بالعلم والعلامء

 لقاء ًا معينًاوكان العلامء يف املسجد احلرام ال يتقاضون راتب، من كل األقطار
وكانوا ال يأخذون من الطلبة صدقة أو ، دروسهم التي يقومون هبا يف املسجد احلرام

ومل تكن ، وفائدهتا لعامة املسلمني، ألن تعليمهم الطالب كان لوجه اهللازكاة؛ 



 

 

٦٥ 

٦٥  لطالب العلم ًالفاملسجد احلرام ما زال حتى اآلن منه، مقترصة عىل أهل مكة فقط
  .)١(يقصدونه من مجيع بالد العامل

 :ائص احلركة العلمية بمكة املكرمةخص - أ

مني يفدون إليها من كل وقبلة للمتعل،  منارة للعلم-وال تزال- كانت مكة 
ا باجلوار اآلمن وينعمو،  من العلوم الرشعيةاً وافرًانصيبحدب وصوب لينالوا فيها 

وكان لتوافد املسلمني إليها ومنهم العلامء وطالب العلم أثر يف ، يف البلد األمني
 لألحوال اً للعلم عىل مدار السنني يزداد نشاطها ويضعف تبعاًجعلها مركز
 . ستقرار االقتصادي هلاالسياسية واال

 :ومن هذه العوامل
 الفضائل الدينية ملكة املكرمة وأثرها يف توافد الناس من كل حدب -١

والكعبة ، وهبا بيت اهللا احلرام، فهي مهبط الوحي، وصوب ليشهدوا منافع هلم
 .املرشفة وهي الينبوع األول للعلوم واملعرفة

ج للبيت العتيق أداة من حيث شكل احل:  اقرتان احلج بطلب العلم- ٢ 
أدوات التواصل وااللتقاء بني علامء العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة مما جعلها 

 . لتجمع النخبة الثقافيةً مالئاماًمكان
والتي أسفرت عن تزايد إقبال علامء املسلمني :  شهرة العلامء املكيني-٣

 .وطالب املعرفة للترشف بأخذ العلم منهم
ء يف جماورة احلرم املكي؛ ملا تتيحه هذه الفرصة هلم من  رغبة العلام-٤

 .تفرغ علمي وديني
 للعلوم اً وجود املكتبات العامرة بنفائس الكتب؛ والتي كانت حصاد-٥

 .)٢(الرشعية لرتاث املكيني وغريهم من املجاورين

                                 
 .٩٠-٨٩ص ، للمسجد احلرامالدور الرتبوي ،  املندييلخالد) ١(
 .١٢٧-١٢٦، مالمح عن التعليم يف مكة املكرمة، عنربة األنصاري وآخرون) ٢(



 

 

٦٦ 
 التقاء نخبة من أهل العلم يف مواسم الطاعات كاحلج والعمرة وهذا ما -٦ ٦٦

واستعراض احللول املثىل  ،وانتشار العلم بينهم، القي الدعاة هبميسهم يف ت
 .للمشكالت التي قد تواجههم

 : دور املجاورين يف احلركة العلمية بمكة املكرمة- ب

 ولدهيم ً وتعليامًتعلام، علمية عظيمةللمجاورين يف املجتمع املكي آثار 
احلركة العلمية بالبلد وأثرت كثريا يف مسار ، خصائص فكرية وسلوكية متيزوا هبا

 :األمني ومن هذه اخلصائص الفكرية والسلوكية
ُفقد عرف عن علامء البلد احلرام من :  تنوع العلوم وتعدد املعارف-١

 .)١(وغريها، واألدبية، الساكنني أو املقيمني مشاركتهم يف العلوم الرشعية
ية وكانت ساحات املسجد احلرام تشهد العديد من هذه املناشط الدعو

 :صائص علامء البلد احلرام ما ييلوالتعليمية ومن أبرز خ
فقد كانت نظرة علامء البلد احلرام نظرة اعتدال :  االجتهاد وترك التقليد-٢

، وذلك الحتكاكهم بعلامء من الدول اإلسالمية، وتقدير وإجالل، وإنصاف
ا تطول إقامة  مًاوغالب، وكانت منازل العلامء عامرة بالندوات واملذاكرات العلمية

 .جاورين بمكة فتعظم الفائدة منهمهؤالء امل
ويقصد به االجتهاد داخل املذهب فقد كانوا يف تقليدهم : التقليد املتبرص - ٣

وهم يف مستويات ، عىل معرفة وإدراك للدليل وللمسائل التي يقرروهنا يف مذاهبهم
الفقهية فحسب بل ذلك أن برامج دراستهم مل تكن مقترصة عىل الدراسات ، متفاوتة

وأصول ، ودواوين السنة املطهرة،  إىل جنب مع تدريسهم للتفسريًاكانت تسري جنب
 .)٢(واللغة العربية وغريها، الفقه

                                 
، والشيخ عبد احلق السنباطي، ثم عبد الكريم القطبي، الشيخ قطب الدين احلنفي: منهم) ١(

 .وغريمها
 وفيه ذكر لعدد من املشايخ مع قصص معارصة ،٨ ص،احلرم الرشيف، عبدالوهاب أبو سليامن) ٢(



 

 

٦٧ 

ومن اخلصائص السلوكية التي متيز هبا علامء مكة من املجاورين وغريهم ٦٧
 .رفعهم لشعار العلم للعمل وهو شعار لكل فقيه وعامل ومدرس باملسجد احلرام

 فكل من قدر عىل تويل مناصب دينية أو إدارية ومل : الزهد والورع-٤
 فهو زاهد يتخذه وسيلة للكسب أو استغالل نفوذه يف مآربه ومصاحله اخلاصة

 رغم هجرة بعضهم إىل البلد األمني بال يبتغي ما عند اهللا ويرجو ثوابه هذا، ورع 
 . )١(أموال كثرية

وكرههم ، لتزام فيام يأخذون ويدعونوهو اال:  االلتزام بمنهج السلف-٥
 .)٢(الشديد لالبتداع يف الدين وحماربتهم هلا يف املجتمع قدر ما يستطيعون

 حث الطالب عىل االستقامة والعمل الصالح فلم تكن دروسهم مللء -٦
وتنشئتهم ، عقول الشباب بالعلوم فحسب بل كان القصد منها التوجيه والتهذيب

 .عدم استغالله يف التكسب به أو الوصول إىل املناصبعىل االعتزاز بالعلم و
إىل غريها من الصفات وامليزات التي متيز هبا علامء البلد احلرام من 

 من قلوب الناس اً العلامء الطيبني فقد كانوا قريبني جد مناملجاورين أو من أهلها
- امة وهلم يف نفوس الع، حمبوبني إىل عامتهم يف غري متلق أو نفاق، وعقوهلم

 .)٣( مكانة كبرية حلمتها اإلجالل والتقدير-  عن الوجهاءًالفض
لقد سامهت املجاورة يف استمرار عقد احللقات الدراسية واملناظرات و

مع منح اإلجازات من طرف العلامء املجاورين ، الدينية والعملية يف مكة املكرمة

                                 
ً رئيسا جلهاز اإلرشاف الديني باملسجد -رمحه اهللا- هلم حينام كان الشيخ عبد اهللا بن محيد 

 .١١٣ص ، ماحلرا
 .١١٥-١١٤، املصدر السابق: انظر)١(
وعظيم ، متيزوا بسعة أفقهمفقد عددت أسامء كثرية من هؤالء العلامء ممن ، أمرية مداح: انظر) ٢(

والشيخ حممد بن أيب بكر ، الشيخ عبد الرمحن بن أمحد بن عياش: مكانتهم لدى الناس منهم
 .٢٧٩-٣/٢٧٨: وغريمها، العسقالين

 . يار من بترصف واختص١٢٣-١٠٧ اجلامعة واجلامعة، اب أبو سليامنعبد الوه: انظر) ٣(



 

 

٦٨ 
 منح طلبتهم حيث دأب العلامء املجاورون بمكة املكرمة عىل، بمكة املكرمة ٦٨

عقد ولتمكينهم من ، بانتهائهم من السامع وأخذ الدروس اًإجازات علمية؛ اعرتاف
 .حلقات علمية ختصهم فيام بعد

 -وال يزالون- أن العلامء املجاورين بمكة املكرمة كانوا : وخالصة القول
ظاهرة علمية فريدة سامهت يف جعل مكة حمط أنظار املسلمني وطلبة العلم 

فة أصقاع  للعلامء من كااًومركز إشعاع ثقايف حتى أصبحت جممع، واملعرفة
فأخذوا يعقدون هبا ،  واستوطنها العلامء املجاورونفانترشت، العامل اإلسالمي

كام قصدها الطالب للحصول عىل ، احللقات الدراسية واملناظرات الفكرية
جعل مما ساهم يف ، شهادات علمية ومحلوا منها أمهات الكتب إىل أقطارهم

مكة املكرمة تتبوأ مكانة الريادة العلمية وتصبح بال منازع عاصمة للعلوم واملعرفة 
 .)١(إىل قيام الساعة

                                 
 . ١٢٧ص ،  التعليم بمكةمالمح عن، عنربة األنصاري وآخرون: انظر) ١(



 

 

٦٩ 

٦٩   املبحث الثالث
  أنواع اجلاليات املوجودة مبكة املكرمة

 املطلب األول
 أنواع اجلاليات بمكة

وتعدد مشارهبم وتنوع ثقافاهتم عىل ، شكل املجاورون باختالف أجناسهم
سيام من أطال البقاء ،  ال يتجزأ من املجتمع املكياعصور التارخيية جزءمر ال

حيث اختلط هؤالء بأهل مكة ، أو قرر االستيطان الدائم يف مكة، اًجماور
 إىل اًكام امتد تأثري املجاورين يف مكة أيض، فأثر كل طرف عىل اآلخر، األصليني

، أو املناحي احلضارية، يةا يتعلق باجلوانب السياساحلياة العامة سواء منها م
حيطة باملجتمع ولكن هذا التأثري ارتبط يف الغالب بالظروف واملؤثرات امل

 .اي وخارجايداخل
وقد رام االستقرار يف مكة الكثريون من أبناء العامل اإلسالمي من بالد 

، واألندلس بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية فيها، والعراق، املرشق اإلسالمي
وآسيا الوسطى ففر ، ومن دول جنوب ورشق آسيا، دول املغرب العريبواليمن و

والقليل بدنياهم إىل احلجاز لبعد هذه البالد عن ضغط ، كثري منهم بدينهم
 .)١(األوربيني يف ذلك الوقت واستقالهلا بأحكام الدين

العلامء واألمراء والتجار وطلبة العلم : وكان من بني هؤالء املجاورين
د تنوعت رتبهم وأوضاعهم االجتامعية بحسب أسباب هجرهتم  وق،والعامل

ومنهم من استقر هبم املقام بالبلد احلرام وشغلوا العديد من املناصب والوظائف 
 - قبل العهد السعودي- الدينية والعلمية يف مكة الرسمية منها وغري الرسمية 

                                 
القرى ، أمحد الطربي: ولالستزادة انظر، ٥٧٠-٥٦٧ص، تاريخ مكة، أمحد السباعي: انظر) ١(

 . ٦٦٣-٦٦٠ص ، لقاصد أم القرى



 

 

٧٠ 
 بلده بعد انتهاء  من املجاورة وحتصيل املراد وعاد إىلاً وافرًاومنهم من نال نصيب ٧٠

 .)١(جماورته
ٌكام كان للمجاورين دور بارز يف ازدهار التجارة والصناعة والبناء يف بالد 

 .)٢(احلجاز عامة ويف مكة املكرمة عىل وجه اخلصوص
رمة يف العهد السعودي ومن بني اجلاليات التي وفدت عىل مكة املك

ا ظروفه وأسبابه التي دعته ل منهوية واجلالية اإلفريقية ولك اجلالية الربما:الزاهر
 :للمجاورة، وسأحتدث عن كل منهام بالتفصيل

 : اجلالية الربماوية- أ

، وتقع يف اي حالّاحتاد ميانامر، وهي بورماالربماويون ينتسبون إىل دولة 
، ومن الصنيّ ومن أكرب دوهلا مساحة، حتدها من الشامل آسياجنوب رشق 

، الوس ومجهورية والصني تايلند، ومن الرشق وتايلند خليج البنغالاجلنوب 
ّوهي تتكون من عدة واليات، ومن أمهها، ديشوبنغالومن الغرب خليج البنغال  ّ ّ :

%) ١٥(ويبلغون ) الروهنجيا( شعب املسلمونالتي يتمركز فيها ) أراكان(والية 
 .)٣(مليون نسمة) ٥٥ (من نسبة السّكان والذي يبلغ عددهم
 إال أقلية مسلمة ويطلق عليهم مسلمو البوذيةغالب السكان يعتنقون الديانة 

لعرقي ويرجع أصلهم ا، الروهينجيا ومعظمهم من أصول مغربية وتركية وبنغالية
وقد دخل العرب هذه املنطقة ، إىل النصف األول من القرن السابع بعد امليالد

 .من جنوب رشقي آسيا حيملون إليها التجارة واإلسالم

                                 
 . ٢٢-٣/٢٠، املجاورون يف مكة وأثرهم يف احلياة العلمية، عبد العزيز السنيدي: انظر) ١(
 .٥٦٧ص، تاريخ مكة، أمحد السباعي: انظر) ٢(
، ونور اإلسالم فايز، ٣٣٠-٣٢٧، جغرافية الشعوب اإلسالمية، يرسي اجلوهري: انظر) ٣(

 . ٧ -٥ص، التاريخ والتحديات، املسلمون يف بورما



 

 

٧١ 

٧١ وظل املسلمون ، م١٤٣٠تأسست أول مملكة إسالمية يف أراكان يف عام 
م ١٩٤٤حيكمون أراكان قرابة أربعة قرون قبل أن خيلعهم البورميون يف عام 

التي دأبت ، يث خضعوا بعد فقداهنم السلطة السياسية لسخط القوات املعاديةح
وقد شن النظام البوذي ، عىل تدبري املؤامرة تلو األخرى إلبادة أبناء املسلمني

احلاكم منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم عمليات مسلحة شملت االضطهاد 
 بينام ًا نصفهم تقريبونتيجة لذلك تم طرد، الترشيد والقتل والتهجري اجلامعيو

 .)١(أصبح الباقون مرشدين داخل الدولة وغرباء يف بالدهم

 :إىل اململكة العربية السعودية وصوهلم - ١

إىل ) هـ١٣٦٨( مابني عام ًاوصل أوائلهم إىل بالد احلرمني الرشيفني تقريب
 .- رمحه اهللا- امللك عبد العزيز آل سعوديف عهد جاللة ) هـ١٣٧٠(

 ًا، مشي)هـ١٣٧٥(إىل عام ) هـ١٣٧٠(كانت مابني عام ثم تلتها هجرة ثانية 
ىل األقدام مسرية عام كامل، حيث كانت األرسة خترج كاملة وهؤالء غالبهم ع

 .األردن أو اليمندخلوا عن طريق 
، )هـ١٣٨٠(إىل ) هـ١٣٧٥(كانت ما بني عام  فقد: أما اهلجرة الثالثة

 . للحج عن طريق اهلند وباكستانبجوازات سفروهؤالء أكثرهم دخلوا 
 وهي التي تعرف باهلجرة اجلامعية، وكانت بعد :رة الرابعة واألخريةواهلج

ّالتي أبادت قرى بكاملها بحجة املواطنة غري الرشعية،) التنني الكبري(عملية  ّ 
، وحصلوا خالهلا عىل اإلقامة )هـ١٣٩١(وعام ) هـ١٣٨٠(وكانت ما بني عام 

ّبدون جواز سفر، ثم توقفت اهلجرة اجلامعية بعدها كل ّ  إىل اململكة إىل يومنا ايّ
 .)٢(هذا

                                 
  ar.wikipedia.org، موسوعة ويكبيديا احلرة: انظر) ١(
 ،٦١٥-٢/٦٠٩، وآماهلا، آالمها، ظروفها املعارصة، األقليات املسلمة يف العامل: انظر) ٢(

 . ٥٩٧-٥٩٦، البلدان اإلسالمية واألقليات املسلمة يف العامل املعارص، وجمموعة من الباحثني



 

 

٧٢ 
 :ّيةأوضاعهم االجتامعية واملعيش - ٢ ٧٢

.. ّ للجالية الربماوية دون املتوسط وغالبهم من الفقراءاالقتصاديالوضع 
 من املهن التي يعملون سيط الذي حيصلون عليهٌليس هلم دخل غري الدخل الب

ينخرطون يف ) اآلباء(ية الربماويني ، حيث أن غالبريال) ٩٠٠- ٥٠٠(من فيها 
 ولدوا ن والبناء، وأغلب أبنائها الذيوالكهرباء والنجارة كالسباكةاألعامل املهنية، 

 اخلريية وحلقات التحفيظ وإمامة املدارس يف التدريسّ يفضلون السعوديةيف 
اب اهللا، وحصوهلم عىل شهادات الثانوية أو املرحلة املساجد بعد حفظهم لكت

 من األبناء الصغار يدرسون يف املدارس اخلريية أو احلكومية،% ٧٠العالية، و
 من مكونات املجتمع اًوملتحقون بحلقات حتفيظ القرآن الكريم، فأصبحوا جزء

 . املكي

 . جهود اململكة يف دعم ورعاية املهاجرين الربماويني- ٣

 وجدوا يف بالد احلرمني األرايض املقدسةطئت أقدام املهاجرين منذ أن و
ن والة أمر هذه قت اجلالية م، والمن واالستقرار، واحلب والرتحيبالرشيفني األ

، وقدمت هلم خدمات مهاجرينّ كل ترحيب وحفاوة، فاعتربهتم البالد وحكومتها
مدارسهم  بمنحهم رخص اإلقامة، وحظيت ايجليلة، من تصحيح األوضاع نظام

التي أنشئت لتعليم أبنائهم بإرشاف إدارة التعليم هلا بقرار صاحب السمو امللكي 
وزير هـ واملوجه ملعايل ١٥/١٢/١٤١٣ وتاريخ ١٢٢٦٨وزير الداخلية رقم 

ٍمخس ومخسني ) ٥٥( آنذاك، حتى وصل عدد هذه املدارس إىل املعارف

 اجلهلمنحتهم مجيل األخالق وكريم اخلصال، وأنقذهتم من ظلامت ، مدرسة
 .)١(والتخلف العلمي

                                 
، ٤النرشة التعريفية الصادرة عن هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية بمكة ص : انظر) ١(

 . ١٥٩-١٥٨،من تاريخ التعليم يف مكة املكرمة ، وعبد اهللا الزهراين وآخرون



 

 

٧٣ 

٧٣  : اجلالية األفريقية- ب

 وهي ثانية )١( هم شعوب تعيش يف قارة أفريقيا: تعريف األفارقة- ١
 .القارات من حيث املساحة

،  بينهم العربومنواألفارقة شعوب الشامل يمتازون باللون األبيض 
 يف احلديث عن اجلالية املرادوهم ، ويشكل السود غالبية سكان القارة

 .األفريقية
وكان للقارة اإلفريقية عمق كبري للدولة اإلسالمية، ورافد عظيم النتشاره 

دته عىل كل أنحاء العامل، وكانت اهلجرات العربية اإلسالمية هلذه اوازدهاره وسي
 ايا وسياس وفعاال يف تشكيل هذه املنطقة اقتصادياًا هامًالقارة قد لعبت دور

 اً، وغري ذلك من العوامل التي أنشأها العرب واملسلمون أسهمت إسهامايودين
 . يف نقل احلضارة اإلسالميةايإجياب

وهذه األقليات ،  دولة أفريقية٢٨وتتمركز األقلية املسلمة يف أفريقيا يف 
أينام وجدت عىل اختالف ظروفها مهددة يف مصريها كأمة مسلمة ذات خصائص 

تهددها أخطار شتى وضغوط رهيبة تعمل بدهاء ممزوج بضغائن وت، متميزة
 .وأحقاد للنيل منها

 : احلالة السياسية للمسلمني يف أفريقيا- ٢

ورغم استقالل معظم دول وسط وجنوب أفريقيا إال أن معظم هذه الدول 
وتعيش بعضها يف ، ترزح حتت االستعامر الفكري والسيايس للدول الغربية

واألقليات املسلمة يف أفريقيا تواجه مشاكل ، ل داخليةرصاعات وفقر ومشاك
وهذه ، عديدة وحتديات صعاب باعتبارهم مسلمني وسط جمتمع غري إسالمي

خاصة ، ن أن هتدد أصل وجود هذه األقلياتالتحديات توشك يف بعض األحيا

                                 
 .٩٠٧ص ، القاموس السيايس، محد عطية اهللاأ: انظر) ١(



 

 

٧٤ 
وما يسود ، وأن مشاكلها متعددة ومتنوعة بتنوع الظروف واملناطق التي تعيش هبا ٧٤

 من نظم سياسية واجتامعية واقتصادية إىل جانب أنامط املعيشة واملعايشة فيها
 ًاوغالب .. سياسية قاهرةاًوأحيان، وما ينتج عن ذلك كله من ضغوط نفسية، اليومية

، ما تعمل األكثرية بام يف يدها من نفوذ وقوة عىل سحق األقليات املسلمة
وحماولة إخضاعهم ، هاوثقافت، وطمس شخصيتها، يم هويتها املتميزةوحتط

لدفعهم إىل التخيل عن معتقداهتم اإلسالمية فيحيطون هذه األقلية بحمالت 
التشويه والتضليل والشبهات والتشكيك والتنصري ولذلك نجد الكثري من أبناء 
هذه الدول قد نزحوا وهاجروا إىل الدول العربية ومنها اململكة العربية السعودية 

 .حلرمني الرشيفنيواستقر هبم املقام يف ا
 عن اجلالية الربماوية يف ظروف لية األفريقية بمكة ختتلف كثرياواجلا

اهلجرة وتاريخ القدوم إىل اململكة؛ إذ أن اجلالية الربماوية جتمع بينهم رابطة 
الدم واللغة واهلوية املشرتكة بخالف اجلالية األفريقية والتي ختتلف باختالف 

وافد يقيم عىل أرض مكة وجيمع بينهم يشء واحد البلدان التي ينتسب هلا كل 
، ومايل، وكينيا، وبنني، فقط هو أن هجرهتم جاءت من دول أفريقيا كنيجرييا

، وثقافتهم، وعاداهتم وأصوهلم، وقد ختتلف لغاهتم، وغريها، وجامبيا، والسنغال
هذا عدا من كانت هجرته يف منتصف الربع األول من القرن الرابع عرش حيث 

 .)١( ا بقصد املجاورةقدمو
 فوضع املسلمني يف أي دولة من دول اجلمهوريات األفريقية التي تعيش 

 عن وضعهم يف بقية أجزاء القارة اًهبا أقليات إسالمية ال يكاد خيتلف كثري
 .األفريقية

                                 
يرسي عبد :  ولالستزادة انظر،٢٦ص، األقليات املسملة يف أفريقيا، سيد عبد املجيد بكر: انظر) ١(

 حيث حتدث عن االختالفات بني ٥٣٩-٥٣١، جغرافية الشعوب اإلسالمية، الرزاق اجلوهري
 .علومات اجلغرافية واملناخية عنهاشعوب دول أفريقيا وتاريخ شعوهبا ويشء من حضارهتا وامل



 

 

٧٥ 

وتضافرت عىل حماربة اإلسالم يف أفريقيا عوامل ساعدت عىل إبعادهم ٧٥
قوقهم الرشعية يف حكم أوطاهنم ووصفهم عن املراكز القيادية وسلبهم ح

ويرجع ، بالقصور واجلهل والتخلف والرجعية وغريها من االهتامات الباطلة
 :ذلك يف جوهره إىل األسباب التالية

 .كثافة املد املسيحي واستمراريته -أ
 .ب اجلهل بتعاليم الدين اإلسالمي

 عىل جمريات اًر الرتكيز عىل بقاء االستعامر الفكري واالقتصادي مسيط- ج
 .األمور واألحداث

 التأخر االجتامعي والثقايف الذي تعيش يف ظله القارة وحماوالت - د
 .)١(فصل الدين عن الدولة

 احلروب التي وقعت بني سكان هذه املناطق واملستعمرين مما تسبب - هـ
 .يف هجرة الكثري من األفارقة إىل اململكة العربية السعودية

ي يقيض معظم السكان حياهتم يف االدخار هلا منذ  رحالت احلج والت- و
يقطعها هؤالء للوصول ، ًال طويًاوكانت هذه الرحالت تستغرق وقت، وقت مبكر

خاصة بعد انتظام الرحالت ، ايوزادت هجرهتم تدرجي، إىل األماكن املقدسة
 .)٢(اجلوية من بالدهم إىل الديار املقدسة

 :عودية وصوهلم إىل اململكة العربية الس- ٣

 )٣(بدأت هجرة اجلالية األفريقية منذ منتصف القرن الرابع عرش اهلجري
 حيث جلأ العديد منهم إىل - رمحه اهللا- واستمرت منذ عهد امللك عبد العزيز 

                                 
 وما ٦٤٥ص، البلدان اإلسالمية واألقليات املسلمة يف العامل، جمموعة من الباحثني: انظر) ١(

 . بعدها
 . ٨٠-١/٧٩، احلياة االجتامعية يف مكة، كيفيإيامن : انظر) ٢(
 .٢٦٥-٤/٢٦٤، التاريخ القويم، حممد طاهر كردي: انظر) ٣(



 

 

٧٦ 
 من أخطار الفقر اً عن األمن هربًاأو بحث،  بدينهاًاململكة العربية السعودية إما هرب ٧٦

، ومحالت التبشري، بطش والقهرب ال من أسالياًوخوف، واجلهل واملرض
والتفرقة العنرصية واحلرمان من أدنى احلقوق السياسية واالجتامعية 

 .ريها التي يواجهوهنا يف بلداهنمواملامرسات التجارية وغ
ونالت اجلاليات األفريقية كغريها من اجلاليات املقيمة داخل اململكة 

 وفرهتا حكومة اململكة ألبناء العربية السعودية حظها من الرعاية واحلامية التي
 .املسلمني

 :األفريقية االجتامعية واملعيشية أوضاع اجلالية - ٤

تتشابه أوضاع اجلالية األفريقية مع أوضاع اجلالية الربماوية حيث ينترش بني 
 لعزوف الكثريين من أبناء اجلالية اًونظر، بعض أفرادها اجلهل واخلرافات

إضافة إىل عدم حصول ، اج الكامل يف املجتمعاألفريقية عن العمل أو االندم
، بعض املنتمني هلذه اجلالية عىل األوراق النظامية التي تتيح هلم العمل الرشيف

وعدم اهتاممهم بتسوية ، وانتشار اجلريمة بني بعض أفرادها، والتأهيل الدرايس
قة أوضاعهم رغم اجلهود املبذولة من قبل وزارة الداخلية ممثلة يف إمارة منط

مكة املكرمة يف سبيل توعيتهم والتأكيد عىل أمهية إحلاقهم يف ركب التعليم 
واحلفاظ عليهم من طرق ، ومكافحة اجلريمة، وحماربة األمية واجلهل

 .)١(االنحراف
لذا تشكلت جلان متخصصة من عدة وزارات لدراسة أوضاع هذه اجلالية 

ىل احتياجاهتم والوقوف ع، وحماولة وضع حلول مناسبة لعالج مشاكلهم
 .)٢ (للمسامهة يف عالجها

                                 
 .٤هـ ص ٢١/٥/١٤٢٩ االثنني ٢٣٠٠عدد ، السعوديةصحيفة البالد ) ١(
، وصحيفة )م٢٠٠٨ مارس ٤ وتاريخ االثنني ٥٢٧٨: (صحيفة االقتصادية اإللكرتونية، عدد) ٢(

 .م٢٠٠٨ يوليو ٤-هـ ١٤٢٩ رجب ١اجلمعة ، ١٤٦٢٠الرياض عدد 



 

 

٧٧ 

٧٧  املطلب الثاين
  اجلاليات املقيمة بمكةسامت

 : تنوعهم وتعدد أجناسهم- ١

كان ملكة املكرمة فضل كبري وأثر بارز عىل النهضة العلمية يف كثري من 
، واحتضنت الكثري منهم بني جنباهتا، البالد اإلسالمية فقد فتحت هلم أبواهبا

عديد من أبناء تلك الدول والذين جاء معظمهم ليتلقى العلوم وضمت إليها ال
سالم ويفقه ومن ثم يعود إىل وطنه لينرش اإل، الرشعية عىل أيدي علامئها األجالء 

 .من خلفه من املسلمني
 يف كتاباهتم ومؤلفاهتم عن هذا التنوع )١(وقد حتدث العديد من املؤرخني

ذي ال نزال نلمس آثارها إىل اليوم بفضل اهللا والتجانس بني أبناء امللة الواحدة وال
تعاىل ثم بفضل جهود حكومة اململكة العربية السعودية يف دعم وحدة 

 التوحيد ويف  ملبدأ األخوة اإلسالمية حتت مظلةاًاملسلمني وترابطهم حتقيق
 .رحاب البيت احلرام

غة فقد كان احلج بروحانيته ومادياته أهم مؤثر يصبغ حياة املكيني بصب
 عىل الصعيد اللغوي والنفيس اي مهناًالتعايش ويعمل عىل توجيه ذواهتم توجيه

وتشكل شخصية املكيني التي تتميز بالقبول واالنفتاح عىل اآلخر ، واالقتصادي
درجة عالية من التسامح واإليامن بني أهلها من العرب األصليني وبني غريهم من 

ة قائمة عىل املودة واملحبة مشكلني اجلاليات املقيمة فيام بينهم وهي عالق
 بخصائص وسامت إسالمية ضمن بوتقة وهوية واحدة وبلهجة اً واحداًنسيج

 .واندجمت مجيعها ضمن الشخصية املكية، وتقاليد واحدةمشرتكة وعادات 

                                 
حتصيل املرام يف أخبار البيت احلرام واملشاعر ، حممد املالكي املعروف بالصباغ: انظر) ١(

، ٦/٢٦٤، التاريخ القويم ملكة وبيت اهللا الكريم، وحممد طاهر الكردي، ٢/٦٠٤، العظام
 .١٦٠ص، أعالم احلجاز يف القرن الرابع عرش واخلامس عرش اهلجري، وحممد عيل مغريب



 

 

٧٨ 
والواقع أن مكة استطاعت أن هتضم هذه اجلاليات وتصهرها يف بوتقة  ٧٨

نتمي إىل دول عربية وأخرى أسالمية واحدة فكثري من أرس احلجاز اليوم ت
 يف ألبستهم اً جديداًوبعضهم ربام قد نيس أصوله ومضت مواكبهم حتمل طابع

وعاداهتم ولغتهم هي سامت املجتمع املكي بعد أن ازدمحت بشتى األجناس 
 .مع القبائل العربية واألرس اهلاشمية األخرى من قريش وغريها

جتمع املكي استطاع أن يدمغ مجيع وقد سامهت يف تكوين طابع مميز للم
القاطنني واملجاورين بدمغة واحدة يبدو أثرها يف أكثر تقاليدهم وعاداهتم 

 . )١(وطريقة حياهتم
 فتمتع سكاهنا -حتى يومنا هذا- وظلت مكة املكرمة عىل هذا الطابع 

لها واهتامم والة األمر بأه، بطمأنينة اجتامعية وباتوا ينعمون بنعمة التوحيد والعلم
والقاطنني فيها وقد زاد من وفود املجاورين هبا بعد حتسن األوضاع االقتصادية 

وكثرة املشاريع التنموية يف البلد احلرام ، للبالد يف العهد السعودي امليمون
 .- بحمد اهللا- وهي قائمة إىل اآلن 

 :اختالف عاداهتم وثقافتهم -٢

من آياته العظام عىل وجعل اهللا هذا اخللق ، خلق اهللا اإلنسان من تراب
M ] : مبدأ اخللق وأصل نشأهتمًاقال تعاىل مبين، اختالف ألسنتهم ولغاهتم

W V U T S R Q P O NZ)٢(. 
وهذه من البدهيات ، واأللوان، واألخالق،  يتفاوتون يف الطباعاًفالبرش غالب

والطول ، القوة والضعف: التي يعرفها كل أحد؛ كام تتفاوت حظوظهم من
كام ورد يف ، والغضب والرضا، والشجاعة واجلبن، الذكاء والغباءو، والقرص

                                 
 .٥٧٢ -٥٧٠ص، تاريخ مكة، أمحد السباعي) ١(
 .٢٠: اآلية، سورة الروم) ٢(



 

 

٧٩ 

٧٩ جتدون الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية ((: حديث الصادق املصدوق 
خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا وجتدون خري الناس يف هذا الشأن أشد له كراهية 

 .)١( ))احلديث... .وجتدون رش الناس ذا الوجهني
 واألخالق  وجود الفروق والتفاوت يف الطباعليل عىلويف هذه الروايات د

أن خيار الناس يف التكوين الفطري اخللقي  وإثبات من الرسول ، بني البرش
 .)٢(اًالطبعي هم أكرمهم خلق

والكعبة ، أنه ملا كانت مكة بلده األمني، ولعل من عجائب صنع اهللا تعاىل
 من مجيع اً سكان مكة خليطجعل، العباد عباده وخلقه، قبلة لعموم املسلمني

وهذا ، ها الناس من عموم أطراف املعمورةهتوي إلي، األجناس ومن كافة األنواع
 لذلك صارت ،وتيسري طرق االنتقال وسبل املعيشة،  بعد انتشار اإلسالماًطبع

التي تفد ، مأخوذة عن عوائد مجيع األجناس املختلفة، ألهل مكة عوائد مشكلة
 .قد لفتت تلك العوائد أنظار املؤلفني عن البلد األمنيول، إليها فتقيم هبا

واملكارم ، وألهل مكة األفعال اجلميلة((: )٣(- رمحه اهللا-  قال ابن بطوطة
وحسن ، واإليثار إىل الضعفاء واملنقطعني املجاورين، التامة واألخالق احلسنة

إطعام ومن مكارمهم أهنم متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها ب، اجلوار للغرباء
، ثم يطعمهم، عيهم بتلطف وحسن خلقويستد، الفقراء واملساكني املنقطعني

فإذا ، حيث يطبخ الناس أخبازهم، األفرانوأكثر املساكني املنقطعني يكونون ب

                                 
) كر وأنثىيا أهيا الناس إنا خلقناكم من ذ: (باب قول اهللا تعاىل، كتاب املناقب، أخرجه البخاري) ١(

باب خيار ، كتاب فضائل الصحابة، ومسلم يف صحيحه برشح النووي، )٣٣٠٤(رقم ، ٣/١٢٣٨
 ).٢٥٢٦(رقم . ٤/١٩٥٨، الناس

 .٢١١-٢١٠، طبائع أهل مكة، وحممد فرحات، عواد اخللف) ٢(
من ، رحالة مؤرخ، )هـ٧٠٣(ولد بطنجة باملغرب عام ، حممد بن عبد اهللا اللوايت الطنجي: هو) ٣(

خري الدين : انظر ترمجته) ٧٧٩(تويف عام ، حتفة النظار املسمى برحلة ابن بطوطة: لفاتهمؤ
 .٦/٢٣٥، األعالم، الزركيل



 

 

٨٠ 
فيعطي لكل واحد منهم ، فيتبعه املساكني، طبخ أحدهم خبزه واحتمله إىل منزله ٨٠

 .)١()).... واحدةولو كانت خبزة، وال يردهم خائبني، ما قسم له
وبالرغم من هذا التنوع والتباين يف أصول املجتمع املكي خالل العقود 

وحصل بينهم التامزج والتآلف ، فقد استقر خليط من السكان فيها، املاضية
اليات قد بقيت منطوية عىل وعىل الرغم من أن بعض اجل، لرتاحموالتقارب وا

إال أن مجيع هذه ، جتامعيبسبب عامل اللغة وحب االستقالل اال، نفسها
وحصل بينهم االندماج ، اجلاليات سامهت يف تكوين املجتمع املكي احلايل

، وقبل كل ذلك مجعت بينهم األخوة اإلسالمية، وترابط املصالح، والتزاوج
وسمته السامحة ، والدين احلنيف الذي ال يفرق بني أبيض وال أسود إال بالتقوى

 .يوم تشهد عىل هذا الرتابط الفريدكية ال والعوائل امل،واخللق الرفيع
 وملتقى لكل ًا ووطنًاوقد ظلت مكة منذ فجر اإلسالم وحتى اليوم حضن

ولذلك ،  من األعراق وكل األجناس من أهل امللةاًاملسلمني حتى صارت خليط
وا هبا أعىل املراتب العلمية والدينية اورين هبا قد تبوأ من أبناء املجاًنجد كثري

 هبذا اً سعيد- كمسلم- ولذلك يعترب نفسه ، ًية سواء هبا أم يف خارجهاوالدنيو
 .التنوع الثقايف النادر يف عاملنا اليوم

 : خصائصهم الدعوية- ٣

 .وتباين خصائصهم، أصناف املدعوين كثرة -أ
 كل يف، اًبل للجن واإلنس مجيع، الدعوة إىل اإلسالم عامة جلميع البرش

أو بفئة دون ،  وهي ليست خاصة بجنس دون جنس،زمان ومكان إىل قيام الساعة
| ]:  قال تعاىل،أخرى  { z y x w  v u t s r

                                 
 .١٦٨، رحلة ابن بطوطة، حممد بن عبد اهللا بن بطوطة) ١(



 

 

٨١ 

٨١ ¯  ®  ¬ « ª  © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ }
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ومنهم ، فمنهم العريب،  أصناف وأقسام عديدةواملدعوون يف مكة عىل
لتعليم ومنهم املسلم الذي حيتاج إىل ا، ومنهم الغني، ومنهم الفقري، األعجمي
، وهم خيتلفون يف قدراهتم ومستوياهتم العلمية، واملسلم العايص، والتهذيب
، ومنهم األمي، ومراكزهم االجتامعية بني أقوامهم فمنهم املتعلم، والصحية

وكل هؤالء حيتاج معهم الداعية إىل فقه ، ومنهم املعاند اجلاحد، ومنهم املوافق
، بينهم اخلري وحيارب الرذيلة واملنكراتوإملام جيد بالدعوة إىل اهللا حتى ينرش 

 .)٢(ويشجع الفضائل ومكارم األخالق وفق املنهاج النبوي
 لتدريب الدعاة إىل اهللا عىل األساليب اً هاماي دعواً أن مكة تعد مركز- ب

وتعدد وسائل ، وصقل مواهبهم وتنمية ملكاهتم لتنوع املدعوين فيها، البيانية
 .دعوهتم

ة التي يستمد منها الداعية ويتعلم منها وسائل دعوته هي فاملصادر األساسي
من معينها العذب الصايف يف البلد ، لكتاب والسنة وسرية السلف الصالحا

وتوضيح معاين العبادة ،  الدعوة إىل اهللا عىل هدى وبصريةحيث، احلرام
كانت عبادات سواء ، ي أن تكون عليه من الصحة والصوابوما ينبغ، الصحيحة

 . أم باطنةظاهرة

                                 
 .١٥٨: اآلية، سورة األعراف) ١(
 .١١ص، هتمأصناف املدعوين وكيفية دعو، محود بن أمحد الرحييل: انظر: لالستزادة) ٢(



 

 

٨٢ 
  املبحث الرابع ٨٢

  عناية اململكة العربية السعودية بدعوة اجلاليات وتعليمها
 املطلب األول

 جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة قضايا املسلمني

مل تكن الدولة السعودية بعيدة يف يوم من األيام عن مهوم املسلمني سواء 
نوا يعيشون يف دول هم فيها أقلية، كانوا يعيشون يف دول هم فيها أغلبية، أو كا

 بعد أن اًألن الدولة السعودية ومنذ أن قامت قبل أكثر من مائتني ومخسني عام
حممد بن سعود وحممد بن عبد الوهاب عىل املنارصة نبذ البدع : تعاهد اإلمامان

واخلرافات، أخذا عىل عاتقيهام االهتامم باملسلمني والعناية بالدعوة إىل اهللا يف 
 حتى قامت الدولة السعودية األوىل قوية شاخمة، وكان هذا غاية قادة ، مكانكل

 .الدولة السعودية الثانية الذين حرصوا عىل تبليغ الدين ومنارصة املسلمني
 جديدا للدولة اًوجاء موحد اجلزيرة امللك عبد العزيز آل سعود ليبدأ عهد

وحرصه عىل توفري ما يتطلبه السعودية الثالثة، فمع اهتاممه باحلرمني الرشيفني 
احلاج واملعتمر والزائر واملجاور من أبناء املسلمني القاصدين للرحاب 
املقدسة، مل يغفل االهتامم باملسلمني ورعاية شؤوهنم والدفاع عن قضاياهم 
املصريية، واملسامهة يف رفع الظلم عنهم، وعىل طريقه سار أبناؤه من بعده من 

المي وإنشاء املنظامت الراعية للمسلمني يف أنحاء الدعوة إىل التضامن اإلس
 .)١(األرض

 : ومن هذه اجلهود

 : رعايتها إنشاء وتأسيس املنظامت اإلسالمية- ١

يتجىل دعم الدولة السعودية لقضايا املسلمني عامة واألقليات خاصة يف 

                                 
 .٢٢-٢١اململكة العربية السعودية ومهوم األقليات املسلمة، ص، عبد املحسن الداود: انظر) ١(



 

 

٨٣ 

 :احتضاهنا ورعايتها لكثري من اهليئات واملنظامت اإلسالمية ويأيت يف مقدمتها٨٣
 . صندوق التضامن اإلسالمي-أ

 . البنك اإلسالمي للتنمية- ب
 .  رابطة العامل اإلسالمي- ج
 . هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية- د

 . منظمة املؤمتر اإلسالمي-هـ 
ترتبط اململكة العربية السعودية بمنظمة املؤمتر اإلسالمي بأوثق الروابط 

وهي إىل ذلك املقر والراعية ، ةفهي من الدول املؤسسة هلذه املنظم، وأمتنها
والعالقة القائمة بني اململكة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي تتجاوز ، هلذه املنظمة

جمرد العضوية الفاعلة والنشيطة والدعم املايل واألديب وااللتزام التام هبذه 
وإىل االقتناع برضورة ، وإىل اإليامن برسالتها وأهدافها، املنظمة مبدأ وغاية

وتستوجبها متطلبات الدفاع ، ؛ لتلبي حاجة حيوية تقتضيها طبيعة العرصوجودها
 .عن املصالح العليا لألمة اإلسالمية

أما فيام يتصل بصندوق التضامن اإلسالمي فقد أسهمت بمبلغ مخسة 
وذلك لكي يتمكن الصندوق من القيام بمهامه ، وسبعني مليون ريال سعودي

وإقامة املراكز واملدارس الثقافية ، ميتنشيط برامج اإلعالم اإلسال: ومنها
ورشاء الربامج ، وإرسال الدعاة واملحارضين واملدرسني، لألقليات املسلمة

أما بنك التنمية اإلسالمي فإن اململكة حتتضن مقره . اإلذاعية واألفالم الدينية
 .)١(وتسهم بنسبة تزيد عىل ربع ميزانيته

 : سالمي التطوعي اململكة العربية السعودية والعمل اإل- ٢

تتكامل جهود اململكة العربية السعودية مع العمل اإلسالمي املشرتك يف 

                                 
 .٦٠ص، اململكة العربية السعودية والعمل اإلغاثي حقائق وأرقام، أمحد الدريوش: انظر) ١(



 

 

٨٤ 
 والسيام إذا التزم العمل اإلسالمي اًويعزز بعضه بعض، جماليه الرسمي والتطوعي ٨٤

عىل مستوى املنظامت واهليئات واملؤسسات غري احلكومية باخلط العام الذي 
 مادام ،ك عىل مستوى املنظامت احلكوميةيسري عليه العمل اإلسالمي املشرت

والدفاع ، اهلدف الرئيس الذي يعمل له اجلميع هو خدمة قضايا األمة اإلسالمية
، عن مصاحلها والرفع من مستوى احلياة يف البالد اإلسالمية من النواحي كافة

ه  وإعداد،من خالل العناية بتكوين اإلنسان وتربيته وتعليمه وتثقيفه وترقية وجدانه
اإلعداد اجليد ملواجهة أعباء احلياة إىل جانب السعي من أجل رفع املعاناة 
واحلرمان والظلم عن كاهل اإلنسان املسلم الذي يتعرض لظروف املحنة بسبب 
الكوارث الطبيعية أو احلروب أو الرصاعات العرقية والطائفية أو غريها من 

 . ميةاحلاالت واملشكالت املستعصية يف بعض الدول اإلسال
ويمكن القول أن اململكة العربية السعودية مساهم رئيس يف مجيع 

وبعض هذه املؤسسات ، املؤسسات التنموية اإلسالمية والعاملية بال استثناء
أنشأهتا اململكة لتحقيق أهدافها يف املساعدة والدعم املبارش جلميع أنشطتها 

 .)١(وبراجمها وقضاياها املشرتكة
 غري املحدود الذي تقدمه اململكة العربية السعودية ويتمثل الدعم الكبري

للعمل اإلسالمي الشعبي يف رعايتها الشاملة لثالث هيئات إسالمية شعبية هلا 
ً سواء يف البلدان اإلسالمية أو يف ،حضور واسع ومؤثر يف معظم أنحاء العامل

 .أوساط األقليات واجلاليات اإلسالمية
ا تقوما بأعامل بالغة األمهية عىل وهذه املنظامت التي سبقت وغريه

ختدم هبا املسلمني يف العامل من النواحي التعليمية والثقافية ، مستويات عديدة

                                 
متر مؤ: ولالستزادة ينظر. ٩ص، هـ١٤١٩ شوال ٢٨-٢٢اإلثنني ، جريدة العامل اإلسالمي) ١(

 .  وما بعدها ففيها مزيد تفصيل وبيان١٨ص ، األقليات اإلسالمية الدعوة واألصداء



 

 

٨٥ 

٨٥ وكذلك من ناحية الدعوة اإلسالمية التي تقوم عىل األسس ، والصحية واإلغاثية
 .)١(الرشعية الصحيحة التي تنشد اخلري للجميع

 : سلمة جهود اململكة يف دعم األقليات امل- ٣

للمملكة العربية السعودية حظ عظيم من رشف العمل يف جمال خدمة 
% ٩٠ويكفي أن نقول يف هذا املقام أن ، اياألقليات املسلمة ودعمها سياسيا ومال

من املراكز اإلسالمية واملساجد املوجودة بصفة خاصة يف أوروبا وأمريكا 
 كام تؤكده األرقام وأسرتاليا قامت بدعم من اململكة العربية السعودية

 فهناك مئات املرشوعات التنموية التي أقيمت ؛ وليس هذا فحسب،)٢(واحلقائق
ومئات اآلالف من الكتب التي قامت اهليئات املسؤولة عن الدعوة يف اململكة 

إهنا حقائق ثابتة ، بتوزيعها عىل املسلمني وآالف الدعاة الذين ينرشون اإلسالم
 .)٣(ن جهات حكوميةتدعمها األرقام الصادرة م

 جهود املساندة التي تقدمها اململكة العربية اًويدخل ضمن هذا اإلطار أيض
وهذه أهم اجلهات ، السعودية لرعاية الدعوة اإلسالمية وخدمة التعليم اإلسالمي

 :التي تقدم اململكة من خالهلا مساندهتا لألقليات اإلسالمية
 . رابطة العامل اإلسالمي-١
 .ون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادوزارة الشؤ -٢
 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-٣
وقد انبثقت هذه اجلامعة املباركة :  اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة-٤

من شعور اململكة بواجبها جتاه أقطار املسلمني والعامل يف جمال الدعوة 
وتزويدهم بالعلم ،  أرض احلرمنيمن خالل استقدام أبنائهم إىل، اإلسالمية

                                 
 . وما بعدها٤٧٢ص ، تطبيق الرشيعة يف اململكة العربية السعودية، عبد الرمحن الزنيدي: انظر) ١(
 . وما بعدها٤٩ص، اململكة العربية السعودية والعمل اإلغاثي، أمحد الدريوش) ٢(
 .٤٠-٣٩، لسابق املصدر ا) ٣(



 

 

٨٦ 
بام جيعلهم مهيئني للقيادة ، واالرتقاء بمستواهم الفكري والسلوكي، النافع ٨٦

ًالرشعية يف جمتمعاهتم قضاء وتعليام ً ودعوة وإعالمً  .)١( اً
ومن أبرز اجلهود الدعوية للمملكة العربية السعودية جتاه األقليات املسلمة 

 :ما ييل
 .خمتلف البالد اإلسالمية إرسال الدعاة إىل -أ

 إقامة املحارضات والدورات والندوات يف عدد من الدول اإلسالمية - ب
 .مع الربامج التأهيلية للدعاة إىل اهللا

 طباعة الكتب املرتمجة بعدد من لغات العامل وتوزيعها عىل املسلمني - ج
 .وغريهم
بية السعودية  تأهيل الدعاة إىل اهللا وطلبة العلم يف داخل اململكة العر- د

 وهو ما ،كطالب املنح اخلارجية وطالب مدارس اجلاليات اخلريية وغريمها
 .)٢( يف مسار الدعوة إىل اهللا تعاىلاً واضحاًيرتك أثر

                                 
جهود اململكة ، عبد اهللا بن صالح العبود: لالستزادة حول جهود اجلامعة اإلسالمية باملدينة انظر) ١(

 . ٨٥٨- ٢/٨٥٥العربية السعودية يف الدعوة إىل اهللا يف اخلارج من خالل اجلامعة اإلسالمية 
عبد اهللا بن حممد : اهللا انظرلالستزادة حول جهود اململكة العربية السعودية يف الدعوة إىل ) ٢(

 .  ففيه مزيد تفصيل وبيان٢٥١- ٢٤٤ص ، العمل اخلريي املؤسيس، املطوع



 

 

٨٧ 

٨٧  املطلب الثاين
 دعوة اجلاليات يف اململكة العربية السعودية

  اعتنت اململكة العربية السعودية بدعوة اجلاليات عناية فائقة حيث أنشأت
العديد من املكاتب التوعوية يف خمتلف مناطق اململكة ودعمتها بكل ما حتتاج 

 وفيام ييل بيان لتعريف املكاتب التعاونية لدعوة ،إليه يف سبيل حتقيق غاياهتا
 .اجلاليات وبيان مكانتها وأمهيتها

جهة خريية تعنى بدعوة املقيمني يف املجتمع املسلم سواء  : تعريفها- ١
وإن انرصفت جهود تلك املكاتب إىل دعوة غري ،  أم غري مسلمنيأكانوا مسلمني

 .)١(ًا غالب- املسلمني
ها لرجاء هداية القادمني إىل اململكة العربية السعودية من غري فيكون إنشاؤ

 .وتوضيح حقائق الدين العظيم هلم، مع رعاية أبناء اجلاليات املسلمة، املسلمني
هـ حني شعر كثري من طلبة العلم ١٤٠٦كانت البداية يف عام  : نشأهتا- ٢

ّوبعض من من اهللا عليه بنعمة املال بواجبهم نحو إبالغ رسالة اإلسالم للوافدين 
إىل اململكة العربية السعودية، وكذلك تعليم املسلمني منهم معتقد اإلسالم 

وتتابعت اجلهود والرغبات يف افتتاح مثل هذه املكاتب، وكانت ، الصحيح
حكومة اململكة العربية السعودية ودعم والة األمر يف هذه البالد حتظى بموافقة 

 .املباركة
وانترشت مكاتبها يف العديد من املحافظات واملدن واملراكز يف خمتلف 
مناطق اململكة حتى بلغ عدد املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد داخل مدينة 

                                 
 .  وما بعدها١٣٥ص ، األنشطة الدعوية يف اململكة العربية السعودية، صالح السدالن) ١(



 

 

٨٨ 
ثرة العامل الوافدين هبا من  لكاً نظر،اي تعاونًاالرياض وحدها ثامنية عرش مكتب ٨٨

 .)١(ًاخارجها، أما يف داخل اململكة فقد جتاوزت مائة ومخسني مكتب

 :أسباب إقامة مكاتب دعوة اجلاليات - ٣

 :إن من أهم أهداف وزارة الشؤون اإلسالمية هي
محاية العقيدة اإلسالمية والرتاث الديني والفكري القائم عىل عقيدة 

وقد بدأت فكرة املكاتب ،  يف الداخل واخلارجوالدعوة إىل اهللا، التوحيد
) اًسابق(التعاونية حني رأت الرئاسة العاملة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء 

،  قلة مراكز الدعوة واإلرشاد الرسميةايووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف حال
ويف املدن - حيث أن مراكز الدعوة عبارة عن مكتب رسمي دعوي واحد 

 وهلم رواتب ، يعمل فيه دعاة رسميون معينون من قبل الدولة- رئيسية فقطال
خاصة مع االتساع اجلغرايف للمملكة العربية ، التفرغ يف هذا العمل املبارك

 وسواء من املسلمني ،ًالسعودية والكثافة السكانية سواء أكانوا مواطنني أم وافدين
 :أو غري املسلمني إضافة إىل أسباب أخرى ومنها

 . رجاء هداية غري املسلمني إىل اإلسالم-أ
 . نرش دعوة اإلسالم بني أصحاب الديانات األخرى للتعرف عليها- ب
 . عدم ترك بعض املقيمني داخل اململكة فريسة سهلة لالنحراف- ج
 . القيام بأداء األمانة وإبراء الذمة جتاه الناس- د

م حتى لو كانوا غري هـ بيان حقيقة تكافل أبناء املجتمع املسلم مع غريه
 .مسلمني وإيضاح حرصهم عىل نفعهم وخريهم

 . املسامهة يف تقوية إيامن املسلمني وزيادة حتصينهم- و
 . دمج املسلمني الوافدين مع إخواهنم يف املجتمع- ز

                                 
 .www.islamicstart.netاملوقع االلكرتوين للمكتب التعاوين لدعوة اجلاليات بمكة ) ١(



 

 

٨٩ 

٨٩  مساعدة من حيتاج من املقيمني إىل أي نوع من املساعدات يمكن - ح
 .القيام هبا
ن البالد اإلسالمية يف تعاملها مع  تقديم صورة حضارية مثىل ع- ط
 .)١(اآلخرين

 : أمهيتها يف نرش الدعوة إىل اهللا- ٤

املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات هي جهات خريية 
 الرشعي هتدف بالدرجة األوىل إىل الدعوة إىل اهللا وفق املنهج، احتسابية تطوعية

رة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة وهي تتبع وزا، القويم من الكتاب والسنة
واإلرشاد والتي تقوم بجهود عظيمة يف نرش الدعوة اإلسالمية داخل اململكة 

إدارة : وخارجها لبيان أحكام العقيدة الصحيحة من خالل إدارات خمتلفة ومنها
مكاتب دعوة اجلاليات بواسطة دعاهتا التابعني هلا واملعينني عىل ميزانيتها 

 يف الداخل ودول اجلزيرة اً عىل ما يزيد عىل واحد وعرشين مركزواملوزعني
 وتقوم مراكز الدعوة واإلرشاد بتنظيم حمارضات أسبوعية متنوعة يف ،العربية

املساجد والقاعات العامة والقطاعات احلكومية والوزارات واإلدارات 
ية  يف خمتلف املوضوعات العقدية والفقهية والسلوك،واملؤسسات والرشكات

والوعظية ذات االرتباط املبارش باحتياج املسلم وتثقيفه وتوجيهه يشارك فيها 
، نخبة من العلامء املتميزين يف توعية اجلاليات غري املسلمة ودعوهتم لدين اهللا

والعناية بحديثي العهد باإلسالم وتبصريهم بأمور دينهم وتعميق صالهتم 

                                 
املوقع اإللكرتوين للمكتب التعاوين لدعوة اجلاليات بمكة املكرمة ) ١(

www.islamicstart.net ،تفعيل دور املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد ، وأمحد اخلالدي
 .١٨٢-١٨١ تصور مقرتح، ص، يف االنحرافات الفكريةلوقاية الشباب من الوقوع



 

 

٩٠ 
مجة النافعة واخلاصة بالتعريف  وتزويدهم بالكتب املرت،بإخواهنم املسلمني ٩٠

 .)١(باإلسالم بلغاهتم األصلية
 إدارات تتوىل مهمة القيام بدعوة وتوعية اجلاليات عدةوقد أنشأت الوزارة 

داخل اململكة العربية السعودية وتوعية غري املسلمني من اجلاليات عىل 
 .)٢(اختالف أجناسهم ودعوهتم إىل اعتناق الدين اإلسالمي

 :أمهية هذه املكاتب يف املجال الدعوي ما يأيتومن دالئل 
وما يف هذا املعنى من توفري الدعم ،  إعطاء الصبغة الرسمية للدعاة-أ

 .والرسمي هلم ليقوموا بأعامهلم عىل أكمل وجه، واملعنوي، املادي
 سهولة الرجوع إىل هذه املكاتب باعتبارها اجلهة الرسمية املخولة - ب

 .وانتشارها يف مجيع أنحاء اململكةللقيام بدعوة اجلاليات 
 تسري هذه املكاتب وفق منهجية دعوية مدروسة من قبل وزارة الشؤون - ج

 واضحة يف مسرية ا مما جيعل هلا آثار،اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 .الدعوة إىل اهللا

 :مسارينوتقوم مكاتب توعية اجلاليات يف نرش الدعوة اإلسالمية من خالل 
، توعية املسلمني الوافدين إىل املجتمعات اإلسالمية: ار األولاملس

وإيضاح ، وخاصة من غري العرب الذين حيتاجون إىل تبصري بالعقيدة اإلسالمية
 .للتوحيد وبيان لألحكام واآلداب اإلسالمية

القيام بدعوة غري املسلمني إىل اإلسالم يف املجتمعات : املسار الثاين
 .)٣(اإلسالمية

                                 
 .١٣٣ص ، األنشطة الدعوية يف اململكة العربية السعودية، صالح بن غانم السدالن) ١(
 .١٨٠ص ، تفعيل دور املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد، أمحد اخلالدي) ٢(
 .٢/٨٤٢، مرجع سابق، عبد الرحيم بن حممد املغذوي) ٣(



 

 

٩١ 

٩١ قة أن مكاتب توعية اجلاليات من الوسائل الدعوية الفعالة يف العرص واحلقي
وهي تقوم بجهودها من خالل عدة مناشط تعليمية وتوعوية واجتامعية ، احلارض
والقيام برحالت دعوية لزيارة األماكن املقدسة يف مكة املكرمة ، ورياضية

 . احلنيفوإرشاد املسلمني اجلدد إىل تعاليم الدين، واملدينة املنورة
فالناس ، ة يف املجتمع املسلم وغري املسلمومثل هذه األنشطة مطلوب

وال ، ويبحثون عمن يدهلم عىل احلق باحلكمة واللني والرفق، يبحثون عن احلق
، وال ينقصها الرجال والنساء املخلصون واملخلصات، تنقصها اإلدارة الناجحة

هي ال تقوم بواحد منهام ف، وإنام هي بحاجة إىل الدعم املعنوي ثم املادي
تقوم وتستمر يف الدعوة فتزيد من سواد املسلمني من ، بل هبام كليهام، فحسب

وهللا الفضل -خالل أولئكم األشخاص الذين يعلنون إسالمهم بأعداد مرتفعة 
 وهي بحاجة إىل أن تظل أنشطة خريية من تلكم املؤسسات التي ال - واملنة

 إىل الوصول إىل ًا دعاة عىل سبيل التطوع سعيوإنام يقوم هبا، تسعى إىل الربح
 .أهداف تأسيسها

وهي اليوم تشق طريقها بنجاح حيث كثرت املكاتب وتوزعت عىل املدن 
وربام وجد أكثر من مكتب للدعوة يف املدينة الكبرية ، الكربى يف اململكة

ت والوقوف أمام التحديا، وتلكم خطوات مباركة يف سبيل نرش اإلسالم، الواحدة
، وهم حياولون الوقوف عىل أقدامهم، الكثرية التي تواجه املسلمني اليوم

 .)١(وجهودهم يف ذلك امليدان مشكورة

                                 
 .١٤٩-١٤٨ص ، تأمالت يف طريق الدعوة، براهيم النملةعيل بن إ) ١(



 

 

٩٢ 
 املطلب الثالث ٩٢

 جهود اململكة يف مساندة األقليات واجلاليات املسلمة يف العامل

اململكة العربية السعودية بحكم تبنيها لإلسالم رسالة ودعوة كانت أحرى 
،  ملا عانته األقليات املسلمة يف العامل من استبداداً نظر،ه املهمةمن يقوم هبذ

وهويتها ، وانصهار شخصيتها، وطمس، والتغريب، وضغوط االستعامر
وضعفها وتشتتها كارثة ، وألمهيتها لألمة اإلسالمية فقوهتا قوة هلا، اإلسالمية

دي يف العامل  من اململكة العربية السعودية ملوقعها القيااًواستشعار، عليها
 من شعورها اًاإلسالمي وهو ما شمرت له بساعد اجلد والقيام الصحيح انطالق

ومن هذا الشعور انبثقت ،  وخدمة أهله يف العامل كله،بواجب الدعوة إىل اإلسالم
سالمي العاملي يف شتى العديد من املؤسسات الدعوية والتعليمية ذات الطابع اإل

 .املجاالت
 :ات السعودية لألقليات واجلاليات املسلمةومن أشكال املساعد

 :  دعم املنظامت اإلسالمية املعنية بشؤون املسلمني- ١

قامت اململكة بتقديم الدعم املادي والعيني إلنشاء كثري من املنظامت 
وقد كان هلذا الدعم األثر الكبري يف هنوض عدد من جمتمعات ، اإلسالمية

، من خدمات دينية،  وفرته هذه املنظامتاألقليات واجلاليات املسلمة بسبب ما
أسهمت يف تطور هذه املجتمعات وزيادة متسكها ، واجتامعية، وتعليمية

دولية والدفاع عن يف املحافل ال، ايعالوة عىل دعمها سياس، والتزامها بدينها
 .حقوقها الرشعية

وهلذا فقد كان اهتامم حكام اململكة العربية السعودية باملؤسسات 
والعمل عىل األخذ ، مية واهليئات املتخصصة بأوضاع األقليات املسلمةاإلسال

وتقديم احللول املناسبة لتعزيز كياهنا يف جمتمعات األكثرية غري ، بيدها



 

 

٩٣ 

٩٣  كان هذا االهتامم مسألة تتبوأ مكان الصدارة يف اهتاممات املنظامت ،اإلسالمية
 . واهليئات واملؤسسات اإلسالمية يف العامل

 : املنظامت اإلسالمية التي تدعمها اململكة العربية السعوديةومن هذه 

 : ومن أبرز أهدافها، رابطة العامل اإلسالمي- أ

 .ودحض الشبهات عنه، وتعاليمه، ورشح مبادئه،  تبليغ دعوة اإلسالم-١
 جماهدة املؤامرات اخلطرية التي يريد أعداء اإلسالم فتنة املسلمني عن -٢

 .دينهم ومتزيق وحدهتم
 النظر يف القضايا اإلسالمية بام يتحقق مع مصالح املسلمني وآماهلم -٣

 .)١(وحل مشكالهتم

 :ومن أبرز أهدافها،  العاملية للشباب اإلسالمي الندوة- ب

 العمل عىل التعريف باإلسالم بجميع الوسائل املناسبة عىل أوسع -١
 .نطاق

والتعرف ، مب املسلمني والتعبري عن مشاعره متثيل الشباب والطال-٢
وحماولة إجياد احللول هلا عىل هدي رشيعة ، عىل املشكالت التي تعرتضهم

 .اإلسالم
 دعم املنظامت واجلمعيات اخلاصة بالشباب والطالب املسلمني يف -٣

 .م عىل تنفيذ مشاريعهم كلام أمكنومساعدهت، أنحاء العامل

 :ومن أبرز أهدافها،  هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية- ج

 ومجاعات حيثام وجدوا؛ حني حتل هبم اً تقديم الغوث للمسلمني شعوب-١
 .الكوارث يف أنفسهم أو ممتلكاهتم أو عقيدهتم أو حرياهتم

 .)١( االهتامم باألقليات اإلسالمية وتنمية جمتمعاهتم بالتعليم وغريه-٢

                                 
 .٣٢٧و، ٢٩١ص، العمل اخلريي املؤسيس، عبد اهللا املطوع: انظر) ١(



 

 

٩٤ 
 :  املسلمني للعناية باألقليات املسلمة ورعايتها كلمة مجع- ٢ ٩٤

 :اململكة باألقليات اإلسالمية أسس عالقة -أ
سعت اململكة العربية السعودية جلمع املسلمني من أجل مناقشة قضايا 

والعمل ، وما يعانون منه، والتعرف عىل مشكالهتا، األقليات واجلاليات املسلمة
فقد قامت اململكة بانتهاج هذا ، عىل إجياد احللول املناسبة لتلك املشكالت

ى برضورة عقد مؤمتر إسالمي بقصد مجع شمل حني ناد، املنهج اخلري
، والوقوف إىل جانب قضاياهم والتعرف عىل مشكالهتم، ودعمهم، املسلمني

 .وإجياد احللول املناسبة هلا، التي يعانون منها
ومن ذلك أن سياسة اململكة العربية السعودية قامت عىل أسس راسخة ال 

 :امل ويمكن إمجاهلا فيام يأيتتتغري جتاه قضايا األقليات اإلسالمية يف الع
 ٍما حيمله هذا املبدأ من معان، ية قيامها عىل أساس مبدأ األخوة اإليامن-١
 .وما يمليه من واجبات عىل أطرافه كل بحسبه، سامية

 قيامها عىل أساس النظر إىل األقليات اإلسالمية عىل أهنا عضو من -٢
والتأكيد عىل أمهية ، ها ما عليهموعلي، هلا ما هلم،  اإلسالميةان األمةأعضاء كي

 .اًالعمل اجلامعي هلؤالء األعضاء مجيع
 قيامها عىل أساس أن نرصة األقليات اإلسالمية وبذل واجب األخوة -٣

اإليامنية هلا والسعي حلل مشكالهتا ال يصح أن يكون بالتدخل يف الشؤون 
ودية ال ترىض أن ؛ ألن اململكة العربية السعالداخلية للدول التي يعيشون فيها

وألن نرصة العمل اجلاد يمكن أن يتحقق من ، يتدخل أحد يف شؤوهنا الداخلية
 .)٢(غري هذا الطريق الشائك

                                 
 .١٣١ص، مرجع سابق، وزارة الشؤون اإلسالمية) ١(
 . ٧/٧١٥، إنجازات اململكة يف خدمة اإلسالم ، إبراهيم السامري: انظر) ٢(



 

 

٩٥ 

٩٥ وعىل ، السعودية هذه األسس يف كل عصورهاوقد أعلنت اململكة العربية 
وال تتدخل يف شؤون أي دولة ، فهي متد يد العون لكل مسلم، امتداد ملوكها

 .عالقتها هبا متينة وقوية يف أي مكان يف العاملمهام كان حجم 
، كام عملت اململكة من خالل مؤمترات قمة منظمة املؤمتر اإلسالمي

واجلاليات اإلسالمية ، ومؤمترات وزراء اخلارجية باملنظمة عىل دعم األقليات
 .ومساندهتا

وإن ،  حيوية وهامةحيث أهنا ترى أن قضايا األقليات املسلمة هي قضايا
التي تكفلها ، والدينية، سلمني يف بعض الدول ال يتمتعون بحقوقهم السياسيةامل

 كل مسلم أن مع أن اإلسالم يفرض عىل، واملحلية، واألنظمة الدولية، القوانني
 . عىل مصلحة وطنهاًغيور، ًا صاحلًايكون مواطن

وأن دعم الثقافة اإلسالمية األصيلة ومحاية استقالل التعليم اإلسالمي يف 
مواجهة عوامل الغزو الثقايف واملسخ والتشويه هي أهم أهداف تأسيس منظمة 

والدفاع عن حقوقهم ، املؤمتر اإلسالمي وهي اجلهة املخولة بتبني قضاياهم
 .)١(داخل العامل اإلسالمي

 ألول مؤمتر عاملي لقادة اجلامعاتوقد دعت اململكة العربية السعودية 
هبدف بحث ، يف مكة املكرمة، ت اخلمسيف القارا، واألقليات اإلسالمية

 .)٢(ومناقشة أبرز القضايا التي تواجهها، واألقليات، أوضاع تلك اجلامعات

 : نتائج رعاية اململكة لألقليات اإلسالمية- ب

 لألقليات - بفضل اهللا- حققت رعاية اململكة العربية السعودية نتائج كبرية 
، واالجتامعية، الدينية: افة املستوياتنحاء متفرقة من العامل عىل كأاإلسالمية يف 

 :والسياسية ومن أهم هذه النتائج ما يأيت، واالقتصادية

                                 
 .٩٤ص ، ر اإلسالميمنظمة املؤمت، عبد اهللا األحسن) ١(
 .٣٢-٣١ص ، مرجع سابق، عبد املحسن الداود) ٢(



 

 

٩٦ 
حل قسم كبري من املشكالت االقتصادية التي تعاين منها كثري من  -١ ٩٦

 .األقليات اإلسالمية بدعم من اململكة العربية السعودية ومتابعتها
ري من التجمعات يف قارات  نرش العقيدة الصحيحة والعلم الرشعي يف كث-٢
ومنح قسم منهم ، مع تأهيل الدعاة إىل اهللا وإيفادهم لبعض تلك الدول، العامل

مع ،  لتلقي العلم يف معاهد وجامعات اململكة بجهود سخية من الدولةاًفرص
ومنحهم التعليم واإلقامة ، مراعاة األقليات املوجودة داخل اململكة منهم

 .والرعاية
ويف بعض ،  مشاريع التنمية يف كثري من الدول اإلسالمية تبني عدد من-٣

 .ويف كثري من املراكز واملساجد اإلسالمية يف اخلارج، التجمعات يف اخلارج
 قيام بعض احلكومات غري املسلمة بإفساح الطريق أمام األقليات -٤

 اإلسالمية للمشاركة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية يف
 . من اململكةاي ومعنوابلداهنم بفضل الدعم واملتابعة مادي

 من واجب اًانطالق،  إسقاط القروض امليرسة للدول اإلسالمية الفقرية-٥
 .)١( للتكافل بني الدول اإلسالميةاًاألخوة اإليامنية وامتداد

 :واجلاليات املسلمة،  احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية لألقليات- ٣

ململكة العربية السعودية ألمهية املسجد يف حياة املسلم  من ااًإدراك
التي ختدم ، واملراكز اإلسالمية، فقد عمدت إىل إقامة املساجد، اليومية

وزودهتا باحتياجاهتا من األئمة والدعاة ، املسلمني وتكفلت بتكاليفها كاملة
 وكتب، وتزويدها بكل ما حتتاجه من مصاحف، وعملت عىل فرشها، واملدرسني

 وأولت املناطق التي توجد فيها األقليات واجلاليات املسلمة عناية ،إسالمية

                                 
 .٧١٦-٧/٧١٥، مرجع سابق، إبراهيم السامري) ١(



 

 

٩٧ 

٩٧  واملساجد فيها لتقوم بواجبها يف إلسالميةوعملت عىل إنشاء املراكز ا، فائقة
 .خدمتها

 : العناية بالتعليم والدعوة- ٤

 من اململكة العربية السعودية ألمهية التعليم اإلسالمي والدعوة إىل اًإدراك
قامت اململكة ببناء عدد من املؤسسات السعودية وسعت إىل بناء عدد من ، اهللا

، وحتملت كافة نفقاهتا، ومدارس، ومعاهد، من جامعات، املؤسسات التعليمية
كام عمدت إىل مد يد العون إىل الكثري من املؤسسات التعليمية اإلسالمية 

 أما عىل مستوى تعليم ،ملناط هبا حتى تقوم بواجبها ااي وعينايالقائمة وإعانتها ماد
اجلاليات داخل اململكة فقد قامت اململكة العربية السعودية مشكورة بتبني 
ودعم اجلهود التعليمية الرامية إىل تعليم مجيع الطالب حتى ممن ال حيملون 

 .)١(اجلنسية العربية السعودية

                                 
وعبد ، ٣٥٠-٣٤٩ص، األمة اإلسالمية وقضاياها املعارصة، عبد الوهاب عبد الواسع: انظر) ١(

 .٢٤٦-٧/٢٤١، اململكة العربية السعودية والعمل اإلسالمي املشرتك ، العزيز التوجيري
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  الفصل الثاني
   املكرمةمدارس اجلاليات اخلريية مبكة



 

 

١٠٠ 
١٠٠ 



 

 

١٠١ 

١٠   املبحث األول
  نشأة مدارس اجلاليات اخلريية مبكة ونظامها

 املطلب األول
 تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية

  الرتبية والتعليم احلالية باململكة إىل بعثة النبي أصول وأسسمتتد 
 .وانتشار اإلسالم يف اجلزيرة العربية وحتى يومنا هذا

يم قديام باملساجد ثم الكتاتيب أو دور تعليم القراءة وتركزت نشاطات التعل
وقد شهد التعليم قبيل بدء التعليم النظامي يف اململكة ، والكتابة وقراءة القرآن

 :ثالث مراحل تتمثل فيام ييل
 تعليم تقليدي موروث يتمثل يف الكتاتيب ويف حلقات الدروس يف -١

 .املساجد ويف جمالس العلامء يف أنحاء البالد
 تعليم حكومي باللغة الرتكية يف مكة واملدينة مع وجود بعض املدارس -٢

 .العربية يف أواخر حكم الدولة العثامنية
مدارس عربية يف احلجاز ولكنها كانت قليلة وحمصورة يف بعض  -٣
 ومل تكن كافية جلميع الطالب ومن أبرزها مدارس الفالح بمكة املكرمة ،املدن

 اً وأنجبت إىل اليوم عدد،بأوىف نصيب يف خدمة العلموالتي سامهت فيام بعد 
 .)١( من الطالب الذين شغلوا فيام بعد مناصب حكومية رفيعةًعظيام

وهناك تعليم تقليدي يف جوهره ولكنه حياول التجديد عن طريق إدخال 
 ويتمثل هذا التعليم خاصة يف بعض املدارس ،بعض العلوم اجلديدة يف مناهجه

ومن  ، والغربية من اململكة)٢(ة بشكل أكثر يف املنطقتني الرشقيةاألهلية املوجود

                                 
 . وما بعدها١٢ص، التعليم يف مكة واملدينة أواخر العهد العثامين، حممد الشامخ: انظر) ١(
 .٦٤٥-٢/٦٤٤، حتفة املستفيد بتاريخ األحساء يف القديم واجلديد، حممد آل عبد القادر) ٢(



 

 

١٠٢ 
هذا النوع من التعليم بعض مدارس اجلاليات بمكة املكرمة وخاصة املدارس  ١٠٢
 .)١( اهلندية

 : وبداياته نشأة التعليم النظامي- أ

هـ حيث بدأ التوسع التعليمي الذي ١٣٤٤كان إنشاء مديرية املعارف يف عام
ليم وأنواعه إيامنا من امللك عبد العزيز بأن التنمية بعد توحيد شمل مراحل التع

 .البالد ال تتم بدون التعليم
ويمكن القول أن مكة املكرمة هي أول مدن اململكة العربية السعودية 

وتعترب ، باإلضافة إىل املدينة املنورة، ث يف التعليم احلكومي احلديًالدخو
 هي أول مدرسة حكومية نشأت يف مكة )العزيزية(مدرسة امللك عبد العزيز 

ثم تواىل إنشاء املدارس يف ، )ـه١٣٤٥(املكرمة يف عهد امللك عبد العزيز عام 
) هـ١٣٧٣(مدرسة يف العام ) ١٩(مكة يف عدد من السنوات حتى بلغ عددها 

ويعني ذلك أن مكة املكرمة حصلت عىل النصيب األوفر يف املدارس احلكومية 
 .)٢(كربى يف عهد امللك عبد العزيزبني مدن اململكة ال

هـ تم إنشاء جملس املعارف واهلدف من إنشائه وضع نظام ١٣٤٦ ويف عام 
 :تعليمي يف احلجاز يقوم عىل األسس التالية

 ايوالسعي جلعل التعليم االبتدائي إجبار،  توحيد التعليم يف احلجاز-١
 .ايوجمان

د  وبععايل،، ثانوي، ابتدائي، حتضريي،  التعليم من أربع مراحل يكون-٢
 .وليات جملس املعارف عرفت البالد نظام التعليمحتديد مسؤ

                                 
 .٦/١٨٢، التاريخ القويم، وحممد طاهر كردي، ٥٨٣-٥٨٠، تاريخ مكة، أمحد السباعي: انظر) ١(
 .٢٤٦ص ، التعليم يف عهد امللك عبد العزيز، حممد السلامن: انظر) ٢(



 

 

١٠٣ 

والذي بالتعاون مع املديرية املذكورة وضع أول نظام تعليمي للبالد لتغيري ١٠
تملة شكل التعليم الذي كان يعتمد بشكل كبري عىل الكتاتيب وبقايا غري مك

 .ملدارس األتراك واهلاشميني
هـ تم افتتاح املعهد العلمي السعودي ومدرسة حتضري ١٣٤٥ويف عام 

هـ كام أصدرت املديرية عددا من ١٣٦٤هـ ودار التوحيد يف ١٣٥٥البعثات يف 
تأسست اإلدارة العامة للمعاهد ) م١٩٥٠(هـ ١٣٧٠النظم التعليمية ويف عام 

 . العلمية
رسة  مد٣١٢ وقد بلغ عدد املدارس التي فتحت يف عهد امللك عبد العزيز

 ٤ مدرسة ثانوية حكومية و١١ مدرسة ابتدائية أهلية و١٤ابتدائية حكومية و
مدارس ثانوية أهلية ومدرسة مهنية واحدة وثامنية معاهد ألعداد املعلمني وكلية 
للمعلمني وكلية للرشيعة وست مدارس لتعليم اللغة اإلنجليزية ومدرسة مسائية 

 .)١( واحدة لتعليم اآللة الكاتبة
أن السمة السائدة هلذه املرحلة هي اإلنشاء والتأسيس هلوية جهاز ويالحظ 

 .التعليم وحتديد معامل سياسته
هـ حتولت مديرية املعارف إىل وزارة املعارف برئاسة ١٣٧٣يف عام و

 كأول وزير هلا فقام بتشكيل أول هيكل -يرمحه اهللا-  امللك فهد بن عبد العزيز
ووجد أن احلاجة ماسة إىل تنظيم ، ما جديدةتنظيمي للوزارة وأنشأ إدارات وأقسا

،  ليواكب أحدث النظم التعليمية يف دول العامل املتقدمةاي وفنايالتعليم إدار
ة الوزارة مما يمكنها من حتمل وبالفعل فقد تم إحداث التغيري الالزم يف أجهز

 .وليتها ونرش التعليم بجميع مراحله وأنواعهمسؤ

                                 
 .  وما بعدها١٣ص ، نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، سليامن احلقيل) ١(



 

 

١٠٤ 
لة ضخمة للتوسع يف فتح املدارس واملعاهد ويف هذه املرحلة بدأت مح ١٠٤

بمختلف فئاهتا وأنواعها كام ظلت ميزانية هذه الوزارة تتزايد وتتوسع حتى 
 .اًأضحت من أهم وزارات الدولة شأنا وأكثرها إنجاز

ويف هذه املرحلة أيضا تم تأسيس الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 
وكان السبب ، اًعام) ٣٦(بنات بحوايل هـ وقد سبق تعليم الذكور تعليم ال١٣٨٠

الرئييس لذلك هو بعض املفاهيم االجتامعية حول تعليم الفتاة يف املجتمع 
رس البنات عدم االهتامم ومل يكن سبب التأخري يف افتتاح مدا، السعودي
وعندما اقتنع اجلميع بأمهية تعليم املرأة تسابقوا إىل إحلاقهن هبذه ، بتعليمهن

ًوأن التعليم يف اململكة موافق ملا جاء به اإلسالم حشمة املدارس خاصة 
 .اًووقار

وأخريا املؤسسة العامة  ،هـ١٣٩٥ ثم تلتها وزارة التعليم العايل يف عام 
 .هـ١٤٠٠فني والتدريب املهني يف عام للتعليم ال

وهذه املرحلة متيزت بالنمو األفقي لكافة أنواع التعليم وعىل مساريه العام 
كام متيزت بوجود أهداف حمددة وضعتها خطط التنمية الوطنية والتي والعايل، 

 .)١( اجلزء الثاين من هذه املرحلة- آنذاك- زامنت 

 : توسع التعليم وانتشاره- ج

يف هذه املرحلة بدأت وزارات أخرى وجهات حكومية وأهلية تساهم يف 
داخلية، الدفاع والطريان، وال :اإلرشاف عىل بعض أنواع التعليم مثل وزارات

والصحة، والعمل والشؤون االجتامعية، والشؤون البلدية والقروية، واحلرس 
الوطني، والربق والربيد واهلاتف، واخلارجية، وكلها تسري حسب السياسة 

وقد متيزت هذه املرحلة ، التعليمية التي ترسمها اللجنة العليا للتعليم يف اململكة

                                 
 .٢٤٤، مرجع سابق، وسليامن احلقيل. ١٨٨-١/١٨٧، االنطالقة التعليمية، عبد اهللا بغدادي) ١(



 

 

١٠٥ 

١٠ اح املدارس واملعاهد والكليات بتشعب التوسع األفقي والعمودي يف افتت
واجلامعات املتخصصة يف كل الفروع ويف معظم مناطق اململكة وعىل عدة 

. حماور تشمل التعليم العام والتعليم العايل والتعليم الفني والتدريب املهني
 .)١(واحلقيقة أنه ال يسع املقام لرسد البيانات اإلحصائية حوهلا

 :مرحلة املراجعة والتطوير - د
هـ وتوجه الدولة إىل ١٤١٢عد صدور النظام األسايس للحكم يف عام ب

مراجعة كافة أنشطة ومهام اجلهات احلكومية، فقد صدرت التوجيهات إىل 
حداث التغيريات الالزمة منها األجهزة املعنية بالتعليم إلوزارات الدولة و

 .يش مع روح النظام املذكورللتام
عىل املستوى الدقيق يف املناهج لتعليم  ذا التوجه أثر إجيايبوقد كان هل

 وقد ،الفرد، وعىل املستوى العام يف األداء الوظيفي للمعلم واجلهاز الرتبوي
تزامن هذا بطبيعة احلال مع التوجه الدويل للعوملة وثورة املعلومات والتي 
استدعت إعادة النظر يف أسلوب التعامل مع اكتساب الطالب للمعرفة وطريقة 

منها ووسائل متكينه من التمييز بني املالئم منها للقيم اإلسالمية استفادته 
 .والعربية وتلك التي ال تالئمها

وبناء عىل ذلك فقد تم إعادة النظر بشكل خاص يف الرتكيبة اهليكلية لوزاريت 
الرتبية والتعليم والتي تغري مسامها من وزارة املعارف إىل وزارة الرتبية والتعليم 

 وتم إجياد عدد من الوظائف القيادية العليا ،والتعليم العايل) هـ١٤٢٤(يف العام 
هبام عىل مستوى وكالء وزارة وذلك ملساعدة الوزراء للقيام بمهامهم وأعباء 
وزاراهتم بعد التوسع والتخصيص اجلديد ملهام هاتني الوزارتني وخصوصا بعد 

                                 
 .٢٤٤-٢٤١، نظام وسياسة التعليم، سليامن احلقيل: ظرلالستزداة ين) ١(



 

 

١٠٦ 
ليم العايل والتعليم  التعصدور املراسيم املؤسسة ملجلس التعليم العايل ولنظم ١٠٦

 .العام
وقد متيزت هذه املرحلة بتكوين أجهزة تطويرية متخصصة يف تلك 

 وقد كان نصيب الوزارتني من هذا ،الوزارات تعنى بالتطوير والتقويم املستمر
التطوير اليشء الكثري، عالوة عىل إنشاء وحدات متخصصة هبام للتطوير واملتابعة 

لوبة عىل السياسة التعليمية لكال الوزارتني من وإعادة صياغة التعديالت املط
خالل التنسيق مع اجلهات املعنية األخرى عرب جملس التعليم العايل وجملس 

  .)١(الوزراء

 :يم يف اململكة العربية السعودية خصائص التعل- هـ

ن من أهم ما تتميز به السياسية التعليمية يف اململكة العربية السعودية إ 
فهي ، مع األخذ بمبدأ األصالة واملعارصة، والتكامل واملرونة، الثبات والوضوح

سياسة توجيهية وليست تفصيلية بحيث تضع اخلطوط العريضة للعمل حتى 
تتمكن األجهزة الفنية واإلدارية من تنفيذ السياسة التعليمية بالصورة التي متكنها 

ل املشكالت التي  حلًا ملا تراه مناسباًمن العمل يف حرية واختاذ القرارات وفق
 .تواجهها

وقد جتلت هذه األولوية للعلم الرشعي يف اململكة بدعم طالب العلم 
 عن ًالوحتويله من دروس خاصة يف املساجد حمدود عدد طالهبا فض، الرشعي

عدم االنتظام اإللزامي هلذه الدروس إىل دروس منظمة يف مؤسسات تعليمية 
، ية عىل خمتلف التخصصات الرشعيةكاملعاهد الرشعية ثم اجلامعات احلكوم

 قضاء وإفتاء ايكام جتلت هذه األولوية بتطوير جماالت التطبيق للمؤهلني رشع

                                 
 . ١٣٠ص، التعليم يف اململكة، حممد معجب احلامد وآخرون) ١(



 

 

١٠٧ 

١٠ مما جعل للتعليم يف اململكة العربية السعودية خصائص هامة ، وغريه وتدريسا
 :ومن أهم هذه اخلصائص اآليت، ومميزات عديدة

 يف املراحل األوىل اًدة وفقه وسنة وعقياً تقرير املواد الرشعية قرآن-١
 .واملتوسطة والثانوية

التي تقدم التصور الشمويل ) سالميةالدعوة والثقافة اإل(تقرير مواد  -٢
وتنقد الفكر املعارص لكشف صحيحه من ، لإلسالم وتربز عنارص متيز املسلم

 .خطئه وتقريرها يف املرحلة الثانوية والدراسات اجلامعية يف كل ختصصاهتا
نقية املناهج من كل ما خيالف حقائق الكتاب والسنة عن الكون أو  ت-٣

 .اإلنسان أو احلياة أو غري ذلك
دون إنكار لوصف ، للعلوم الرشعية) بمصطلح العلم(ظ  االحتفا-٤

 .املعارف املادية
ووسائل لتحقيق ،  كفائيةاً دعم العلوم العقلية والتقنية بصفتها فروض-٥

 .املقاصد الرشعية
 :العلم التقني بغاياته الرشعية من حيث ربط -٦
 لرشع اهللا بإغناء اً توظيف نتائج هذا العلم لتحقيق مصالح املجتمع تطبيق-أ

واستثامر تطوراته يف االرتقاء بأداء الدولة يف التنمية ، املجتمع بأبنائه املسلمني
 .وحفظ األمن ونحو ذلك

طبيب واملهندس بحيث يامرس ال،  جعل العمل هبذا العلم عبادة هللا- ب
ومن ثم مع جمتمعه ، وحيس أنه متسق مع دينه، وأمثاهلام عمله هبذه الروح

 .ودولته
بحيث يؤدي كل منهام دوره دون ،  رعاية االتساق بني الديني والرشعي- ج

فالتقني يدعم حركة االجتهاد يف ، وأن خيدم كل منهام صاحبه، تنقص لآلخر
بداع يف املجال التقني؛ من أجل بلورة والرشعي يدعم حركة اإل، املجال الرشعي



 

 

١٠٨ 
أو عىل حتديد مواقف صحيحة جتاه ، مسالك علمية ناجحة يف تطوير املجتمع ١٠٨

وأجىل ما يتبلور فيه هذا االتساق بني املتخصص بالعلوم ، مستجدات العرص
العرصية واملتخصص بالعلوم الرشعية يف اململكة يف جممع الفقه اإلسالمي 

 .)١(بمكة املكرمة
،  يعالج قضايا األخالق والقيمًال مستقاً نفي الفكر الفلسفي بصفته فكر-٧

؛ ألن العلمني الرشعي والتقني كافيان يف سد حاجة اي أو مادايًسواء كان مثال
وهلذا ال تدرس الفلسفة ، وحتقيق إنسانيته وسموه،  ومجاعةاًاملسلم فرد

 .)٢(بمناهجها التخيلية يف اململكة العربية السعودية

                                 
لالستزادة حول جممع الفقه اإلسالمي يرجع إىل املوقع الرسمي لرابطة العامل اإلسالمي ) ١(

www.themwl.org. 
، ١٦٣-١٦٠ص، لكة وآثاره يف احلياةتطبيق الرشيعة يف املم، عبد الرمحن الزنيدي: انظر) ٢(

 .بترصف



 

 

١٠٩ 

١٠  املطلب الثاين
 نبذة عن املدارس بمكة املكرمة

قامت املدارس يف املجتمعات اإلسالمية إىل جانب املسجد والكتاب 
 . وتعليمهم يف تربية الناسلإلسهام

 ومن األعامل اخلريية املهمة بمكة ذلك العدد الكبري من املدارس التي 
 املكرمة أول وقد شهدت مكة، ُأنشئت خالل العصور حول املسجد احلرام

 أما املدارس النظامية فقد ،مدرسة يف اإلسالم وهي دار األرقم بن أيب األرقم
ولعل مدرسة األرسويف هي أقدم مدرسة يف مكة وموقعها ، اًعرفتها مكة مؤخر

بالقرب من باب العمرة وكان أول ظهور هلا يف الربع األخري من القرن السادس 
امن املعروف بالزنجييل مدرسة يف مكة وأسس األمري فخر الدين عث، اهلجري

: وكذلك تم تأسيس عدة مدارس منها، نسبت إليه وعرفت بمدرسة الزنجييل
دي يف أوائل القرن ومدرسة النهاون، واملدرسة الرشابية، مدرسة طاب الزمان

ومدرسة دار ، واملدرسة املظفرية، ومدرسة ابن أيب زكريا، السابع اهلجري
ومدرسة ، ومدرسة الرشيف بن عجالن، فضليةاألو، واملجاهدية، العجلة
 .)١(واملدرسة الباسطية وغريها، قايتباي

وظهر بمكة املدارس األربع وتسمى املدارس السلطانية أو املدارس 
ويظهر أهنا كانت جتمع بني تعليم املذاهب األربعة ولذلك فهي ، السليامنية

ثامين امللقب بالقانوين أنشأها السلطان سليامن الع، املدارس رباعية املذهب

وأن سبب  بني باب الزيادة وباب الدريبة ليدرس علامء مكة فيها مذاهب الفقه

 .)٢(بناءها إحياء علوم الرشيعة

                                 
 .٩٩ص، التعليم األهيل للبنني يف مكة، فيصل مقادمي: انظر) ١(
حتصيل املرام يف أخبار البيت : ولالستزادة انظر، ٢٤ص، مدارس مكة، ناجي معروف: انظر) ٢(

 .٣٦٥-١/٣٦٤، احلرام واملشاعر العظام



 

 

١١٠ 
 ثم تنافس املسلمون من حكومات وأفراد يف إقامة املدارس بجوار احلرم  ١١٠

 احلجاز  يف املناطق املجاورة هلا أو خارجاً وكانوا يوقفون عليها أوقاف،بعد ذلك
 .)١(كالشام ومرص وغريمها

 :وقد انترش يف مكة ثالثة أنواع من املدارس

 . مدارس ملحقة باملسجد احلرام وبمحيطه- ١

كان التعليم يف احلرمني الرشيفني أعىل مرحلة للتعليم الديني يف ما قبل 
العهد السعودي فلقد كان للتعليم فيهام الفضل الكبري يف حفظ العلوم الرشعية 

 والتي كانت ،يج العلامء واملعلمني من خالل حلقات املساجد والكتاتيبوختر
 وكانت مهمتها تعليم القرآن الكريم وجتويده وتعليم التالميذ ،منترشة يف كل حي

، واحلساب، مبادئ القراءة والكتابة وبعض العلوم الرشعية األخرى كالفرائض
 الرشيفني وخاصة تلك إضافة إىل بعض املدارس امللحقة باحلرمني... وغريها

، امللحقة باملسجد احلرام وهذه املدارس بنيت يف األصل لغرض التدريس
وبلغت عدد هذه املدارس يف ، وعني هلا املدرسون، وأوقفت عىل نرش العلم

 .)٢(أوائل القرن الرابع عرش اهلجري أحد عرش مدرسة
اتسمت وإنام ، ومل تكن هذه احللقات واملجالس منحرصة عىل مواد معينة

وكانت كذلك ، املواد يف جمموعها بالدارسات الدينية واألدبية والتارخيية
متنوعة يف مستوياهتا بحيث يستطيع كل راغب االنضامم إىل إحداها حسب 

 .)٣(مستواه العلمي ويف أي وقت يشاء
بقي التعليم يف مكة يف تلك العهود عىل وتريته : الناحية العلمية لتلك الفرتة

ي ورثها عن القرون السابقة ويتلخص يف طلب العلم يف حلقات السابقة الت

                                 
 . وما بعدها٦١ص،  التعليم يف مكة املكرمةتاريخ، عبد الرمحن صالح عبد اهللا: انظر) ١(
 .١٦٦-٤/١٦٥أعالم احلجاز ، حممد عيل مغريب) ٢(
 .١١هـ ص١٤٠٦، تطور التعليم، الكتاب الثاين، اإلدارة التعليمية يف اململكة، محد السلوم) ٣(



 

 

١١١ 

الدروس التي ينظمها العلامء يف املساجد ويف املسجد احلرام عىل وجه ١١
أو يف املدارس التي ينشئها املحسنون إليواء الطلبة أو تدريسهم ، اخلصوص

 خاصة يف بعض اًويف بعض دور العلامء الذي كانوا يمنحون طلبتهم دروس
 .)١(م الرشعيةالعلو

 : مدارس حكومية نظامية حديثة- ٢

 باللغة اًوكان ممزوج،  يف عهد الدولة العثامنيةاً ضعيفكان التعليم يف مكة
ومل يكن بمكة إال عدد قليل من املدارس ، ًقراءة وكتابة، الرتكية يف بعض مدارسه

 .)٢(يف العهد اهلاشمي
رمحه - العزيز آل سعود حتى جاء العهد السعودي فمنذ أن أعلن امللك عبد 

كان مهه األكرب تشكيل ، )هـ١٣٥١( تأسيس اململكة العربية السعودية عام - اهللا
ويف عام ، جهاز للحكم يتوىل إدارة أمور الدولة اجلديدة ويلبي احتياجاهتا

وضع الشكل األول هلذا اجلهاز والذي تطور بإنشاء وزارة املالية ثم ) هـ١٣٥٤(
) هـ١٣٧٣(ام اع ثم أنشئت مخس وزارات إضافية ع الدففوزارة، وزارة اخلارجية

وكان من بينها وزارة املعارف والتي تغري مسامها فيام بعد ، قبل وفاته بعدة أشهر
وقد حرصت هذه الوزارة الفتية عىل جتنيد كافة ) وزارة الرتبية والتعليم(ليصبح 

ة نوعية يف إمكانيات الدولة منذ ذلك العهد وحتى يومنا هذا عىل حتقيق نقل
وخطت الوزارة يف ،  وقدرته عىل التوسع واالنتشار،مستوى التعليم السعودي

سنواهتا املتعاقبة يف سبيل تنمية التعليم بكافة مستوياته وأنواعه وجماالته 
ومراحله حتى أصبحت التطورات الشاملة من مظاهر النمو والتقدم يف 

 .)٣(اململكة

                                 
 .٢/٣٨٢إفادة األنام بذكر أخبار البلد احلرام ، عبد اهللا غازي املكي) ١(
  .١٠٣ص،  التعليم يف مكة واملدينة،حممد الشامخ) ٢(
 .٣٧-٣٦التعليم يف اململكة العربية السعودية ، حممد بن معجب احلامد وآخرون) ٣(



 

 

١١٢ 
 بمجانيته ورصف مكافآت لبعض ايلة ماد من الدواًوملا كان التعليم مدعوم ١١٢
 عام يف شعور املسلم ًالفض، ايوتقدير صاحبه وظيف،  بتشجيعهايومعنو، مراحله

 لكل فئات ايٌ انطلقت هنضة تعليمية ممتدة أفق-هلذا- من قيمة رشعية للعلم وطلبه 
، رية يف مراحل التعليم املختلفة حتى قفزت األرقام بصورة كبايورأس، الشعب

 .وبات التعليم يف اململكة جيمع بني األصالة احلقيقية واملعارصة الواعية

 :وتنقسم إىل قسمني : مدارس أهلية نظامية- ٣

 ).لعامة الناس( مدارس أهليه خاصة - أ

 يف تنشئة - وال تزال-توجد بمكة املكرمة عدة مدارس أهلية أسهمت 
منها ثالثة قامت ، فيام بينهموعملت عىل نرش العلم واملعرفة ، األجيال الواعدة

واملدرسة ، ومدرسة الصولتية، مدارس الفالح: قبل العهد السعودي وهي
 .الفخرية العثامنية

 مدارس مكة األهلية عنايته - رمحه اهللا- وقد أوىل جاللة امللك عبد العزيز 
ه الربرة وهذا الدعم هو الذي مكنها وحتى يف عهود أبنائ، ذ أوائل عهدهورعايته من

 .غريها من االستمرار يف أداء رسالتهاو
كذلك فقد حرصت اململكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الرتبية والتعليم 

 هبا يمكنها من أداء اً خاصاًعىل أن ترشف عىل املدارس األهلية وتضع هلا نظام
 .رسالتها عىل أتم وجه

األمور شتمل عىل  صدر نظام املدارس األهلية الذي ا)هـ١٣٥٧(ويف عام 
 :التالية

 ، يسمى هذا النظام نظام املدارس األهلية يف اململكة العربية السعودية-١
ويقصد باملدرسة كل مؤسسة أعدت للتعليم والتدريس وكانت مستوفية للرشوط 

 .الصحية واألخالقية



 

 

١١٣ 

١١  وأن يكون ممن ً يكون مسلام يشرتط فيمن يريد فتح مدرسة أهلية أن-٢
 طلبه نسخة من املنهج الدرايس  وعليه أن يقدم مع،وك بحسن السرية والسلُعرف
 . ينوي تطبيقه يف مدرستهالذي

 بام يرد إليه من اً تاماًدجيب أن يتقيد تقي مؤسس املدرسة أو مديرها -٣
 .تعليامت من قبل مديرية املعارف العمومية

وهو مسئول عن تنفيذ مجيع ،  أن يكون املدير سعودي اجلنسية-٤
 .تعهد هبا املؤسس ملديرية املعارفالتعهدات التي 

 جيوز للمؤسس أو املدير تعديل املناهج التي أقرهتا مديرية املعارف -٥
 .)١(دون أخذ موافقة جملس املعارف

 يف بداية األمر ولكنها أخذت ترتاجع اي قياداًوقد أدت املدارس األهلية دور
نترشت املدارس فعندما ا، ومعظم هذه املدارس تم إغالقها، اً فشيئًاشيئ

احلكومية يف أحياء مكة املكرمة وتكلفت الدولة بمجانية التعليم ويف مجيع 
املراحل أخذ أولياء األمور يتجهون صوب املدارس احلكومية ألهنا ضمنت 

 .ألبنائهم فرص التعليم املجاين
ويضاف إىل ذلك أن بعض املدارس األهلية هي دون املستوى املطلوب 

عليمية واألثاث املدريس وعدم اهتاممها بانتقاء املعلمني من حيث الوسائل الت
ال حيملون   غالبية معلميهاكانواملعلامت ذوي الكفاءة العالية فبعض املدارس 

 وهذه العوامل أثرت ًال شاماًوبعض مبانيها غري جمهزة جتهيز، الشهادة اجلامعية
 . عىل الطلبة وأرهقتهماًسلب

مور يتجهون للمدارس احلكومية والتي كل هذه العوامل جعلت أولياء األ
ولكن ال ، ية الرتبوية عىل أكمل وجهإلمكانات املتاحة التي حتقق العملتوفر كل ا

 يف رسالته اً أو هتميش دورها إذ ال يزال بعضها مستمراييعني هذا إغالقها هنائ

                                 
 . ٨٨ص ، مرجع سابق، عبد الرمحن صالح عبد اهللا) ١(



 

 

١١٤ 
 ، ملا يتمتع به بعض هذه املدارس من سمعة علمية ومايض عريقاًالعلمية نظر ١١٤

 إىل اليوم ختدم العملية التعليمية عىل أفضل -وما زالت-  ًاليث خرجت أجياح
إضافة إىل توفر بعض اخلدمات داخل املدارس األهلية والتي تشجع ، وجه

وتدريس بعض اللغات األخرى كاللغة ، أولياء األمور عىل تسجيل أوالدهم هبا
 .اإلنجليزية وغريها

نية واملالية والتي تقدمها احلكومة كام ينبغي اإلشارة إىل املساعدات الف
، مما أدى إىل رفع مستواها العلمي واملادي عام قبل، السعودية هلذه املدارس

لك  هذه املساعدات تساعد املدارس األهلية عىل تغطية جزء من نفقات تألن
وختفف من االزدحام يف املدارس احلكومية ، املدارس وتسهم يف رفع كفاءهتا

 .)١(و يف بناء املدارس احلكوميةرغم استمرار النم

 : مدارس اجلاليات األهلية اخلريية- ب

قام عدد من املسلمني قبل العهد السعودي بتأسيس مدارس أهلية ولعل من 
 أبرز األسباب التي دعت هؤالء املسلمني إىل فكرة افتتاح املدارس األهلية ما

ع بذور صاحلة الحظوه من فشل السلطات الرسمية قبل العهد السعودي يف وض
يضاف إىل ذلك حماولة ، وشعور أبناء األمة بتفيش األمية، لنظام متكامل للتعليم

بعض الوالة العثامنيني ترتيك أبناء العرب وتدريس القرآن الكريم واللغة العربية 
 من أبناء هذا الوطن اً كبرياًهذه العوامل وغريها دفعت عدد، باللغة الرتكية

إىل التربع باملال واألرض والكتب والتعاون عىل افتتاح وإخواهنم من املسلمني 
، التي قامت عىل أكتاف رواد كبار التعليم، جمموعة من املدارس األهلية

 .وختدم املسلمني يف نواحي كثرية،  مازالت حتمل املسئوليةًالوخرجت أجيا

                                 
 .٣٢-٣١، املدارس األهلية يف مكة املكرمة، عبري زاهد قديس) ١(



 

 

١١٥ 

١١ ) هـ١٢٩٢(املدرسة الصولتية التي أنشئت عام : ومن أقدم هذه املدارس
وقد استمرت يف أداء رسالتها ، وغريها) هـ١٢٩٨(ة الفخرية العثامنية واملدرس

وأوردهتا هنا كمدخل ،  حتى اليومًومازال بعضها قائام، حتى بعد العهد السعودي
 لتلك املدارس اًللحديث عن مدارس اجلاليات اخلريية والتي يعد بعضها امتداد

 .وتتمة لتلك اجلهود املباركة
،  مكة املكرمة أهنا عنيت عناية تامة بالعلوم الدينيةومما يالحظ عىل مدارس

فقد كان الشغل الشاغل للمدارس تدريس العلوم الدينية عىل مذهب من 
، فاملدرسة األرغونية تدرس املذهب احلنفي، املذاهب الشهرية أو أكثر

ومدارس بني رسول تدرس ، ية تدرس عىل املذاهب األربعةثواملدرسة الغيا
فهم ، وكلها أنشأها حكام مسلمون من خارج مكة، شافعياحلديث وفقه ال

 بل ،ومل تكن إجراءات السفر صعبة، يشعرون بانتامئهم إىل هذا الكيان الواحد
 من حيث معامالته وإجراءاته مما ًالكان أمر االنتقال بني الدول اإلسالمية سه

 .سهل عىل العلامء املسلمني الرحلة يف طلب العلم يف ذلك الزمان
ى الرتكيز عىل األمور الرشعية يف ذلك الوقت إىل عدم العناية بالعلوم وأد

والواقع أن هذا القصور ال ، تلك العلوم التي أبدع فيها علامء املسلمني، الدنيوية
 عىل مدارس مكة وحدها يف تلك العهود وإنام عىل معظم املدارس يقترص

 .)١(اإلسالمية يف األقطار املختلفة

                                 
والكيمياء وغريها من علوم العرص احلديث ففي من العلوم التي مل توجد بمكة علوم الطب ) ١(

ُدمشق مثال كانت هناك ثالثة مدارس للطب ومل يكن بمكة آنذاك أي مدارس تعنى هبذه العلوم  ً
ًاهلامة وقد خصص هلا مؤلف الكتاب فصال مستقال انظر الدارس ، عبد القادر بن حممد النعيمي: ً

 .١٠٢-٢/١٠٠، يف تاريخ املدارس



 

 

١١٦ 
 لثاملطلب الثا ١١٦

 شأة هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلرييةن

 :  أسباب تأسيسها- أ

نبعت فكرة القيام بدراسة وضع املدارس اخلريية ألبناء اجلاليتني الربماوية 
واألفارقة عندما لوحظ انتشار الكتاتيب واملدارس اخلريية بشكل عشوائي يف 

والطرق ، املناهجوبأعداد كبرية مع اختالف ، أحياء متفرقة من مكة املكرمة
باإلضافة إىل ترسب أعداد أخرى من األطفال الذين مل يتح ، والرؤى واألساليب

 وداخل األحياء مما أكد احلاجة ،هلم االلتحاق هبذه املدارس يف الشوارع العامة
وتوحيد العمل هبا ووضع اخلطط والربامج ، إىل تنظيم تلك املدارس والكتاتيب

اف التي من أجلها أنشئت والقضاء عىل الكثري من التي من خالهلا حتقق األهد
 :السلبيات التي كانت مصاحبة هلذه االجتهادات مثل

 . اختالط البنني والبنات يف بعض املدارس-١
 . العشوائية يف األنظمة التي تسري العمل يف تلك املدارس-٢
وعدد ، واجلدول الدرايس،  عدم وجود خطط دراسية من حيث املناهج-٣

 .ووجود معلمني غري مؤهلني وكبار يف السن،  الدراسيةاأليام
 .)١( اختالف اللغات واللهجات التي يتم التعليم هبا داخل هذه املدارس-٤

وذوي اخلري ، كل هذه األسباب وغريها دعت أهل العلم واملعرفة
، والصالح إىل البحث عن هيئة تتبنى اإلرشاف عىل هذه املدارس وتنظيمها

من خالل جهات رسمية تتبنى ،  أهدافها التعليمية والدعويةوتسعى إىل حتقيق
فنشأت فكرة إقامة هيئة ، دعمها واملشاركة يف تقييم مستواها اإلداري والتعليمي

                                 
 .١٥٦ص ، من تاريخ التعليم يف اململكة، لباحثنيجمموعة من ا) ١(



 

 

١١٧ 

١١ ويقوم عليها ثلة من أهل العلم بدعم ، ا ومتابعتهامستقلة تتوىل اإلرشاف عليه
 .)١(سخي من اخلريين يف هذا البلد الطيب

 : ألبناء اجلاليات الربماوية املدارس اخلريية- ب

من قبل اإلدارة العامة للرتبية ) هـ١٤١٣(بعد أن متت الدراسة امليدانية عام 
 ملا لوحظ من انتشار املدارس والكتاتيب اًوالتعليم بالعاصمة املقدسة نظر

 إلقناع القائمني عليها وأولياء األمور لإلدالء اً وكان ذلك يتطلب جهد،اخلريية
 .)٢(لالزمة والتعرف عىل واقع ومواقع هذه املدارسباملعلومات ا

وخلصت اللجنة إىل تقرير شامل اتضح من خالله أن عدد املدارس 
مدرسة داخل مدينة ) ٩٧(والكتاتيب التي تم حرصها ومجع املعلومات عنها هي 

، واحلفاير، وحارة اليمن، وأم النبع،  كحي النكاسةمكة املكرمة ويف أحياء متفرقة
ومواقع وعرة وسجلت مجيع املعلومات الالزمة عن كل مدرسة عىل ، وغريها 

 منهم من حيمل ًاطالب) ١٠٢٦٢(حدة وقد بلغ العدد اإلمجايل للطالب آنذاك 
إضافة إىل ما تم تسجيله من مالحظات ، اإلقامة النظامية ومنهم من ال حيملها

وجود معلمني وعدم ، وعدم هتيئة اجلو املناسب، عىل املباين وازدحام الطالب
 .وغريها..... وعدم وجود خطة تعليمية واضحة هلذه املدارس، متخصصني

وبعد أن متت دراسة املرشوع تم رفعه ملقام سمو وزير الداخلية بخطاب 
) هـ١٨/١٢/١٤١٣( ومتت املوافقة عليه بتاريخ ،معايل وزير املعارف آنذاك

 :وتلخصت مرئيات الدراسة فيام ييل
اصلني عىل إقامات نظامية ممن تنطبق عليهم  إحلاق الطالب احل-١

الرشوط باملدارس احلكومية بعد إجراء اختبار حتديد مستوى هلم يف مناهج 
 .املرحلة االبتدائية

                                 
 ).هـ٢١/١/١٤٣٠( بتاريخ أجريته معهاء لق، مدير اإلدارة التنفيذية، أمحد العمودي) ١(
 .١٥٧ص ، من تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، جمموعة من الباحثني) ٢(



 

 

١١٨ 
 . اختصار عدد املدارس واإلرشاف عليها من قبل املنطقة التعليمية-٢ ١١٨
 .به تزويدها باملقررات الدراسية لضامن تطبيق منهج الوزارة وااللتزام -٣
 إىل جنب مع ًاوجعلها تسري جنب،  توحيد اللوائح الداخلية هلذه املدارس-٤

 .املدارس احلكومية
حيث ) هـ١٤١٥ - هـ١٤١٤(وقد تم تطبيق املرشوع منذ بداية العام الدرايس 

 :تم اختاذ اخلطوات التالية
 تقليص عدد املدارس اخلريية الربماوية االبتدائية من سبع وتسعني -١

 وقد تم إحلاق من حيملون إقامة نظامية ، سبع وثالثني مدرسةمدرسة إىل
باملدارس احلكومية املجاورة بعد أن أجريت هلم اختبارات حتديد مستوى 

ُيف حني أتيح لكبار السن منهم التقدم لالختبار ، لطالب املرحلة االبتدائية فقط

 .بنظام الدراسة باملنازل
وبعض املعلمني ، دراسية تم تزويد تلك املدارس باملقررات ال-٢

 .السعوديني يف ختصصات الرتبية اإلسالمية واللغة العربية

 :ريية ألبناء اجلاليات األفريقية املدارس اخل- ج

 ملا حققه مرشوع املدارس الربماوية من نجاح فقد بدأ العمل عىل اًنظر
إعداد مرشوع مماثل خاص باجلالية األفريقية غري العربية وبنفس اخلطوات 

وتم رفع املرشوع لسمو وزير الداخلية وتم تعميد إدارة التعليم بالعاصمة ، سابقةال
وعىل ضوء ذلك ،  باختاذ الالزم-  اي إدارة الرتبية والتعليم حال- آنذاك-املقدسة 

تم دمج مدارس األفارقة وتقليص عددها من إحدى وثالثني مدرسة إىل ثالث 
سية واخلطة الدراسية وبعض عرشة مدرسة وتم تزويدها باملقررات الدرا

وبعد ذلك تم تشكيل جلنة لدراسة أوضاع هذه املدارس ، املعلمني الوطنيني
 ملا اًوخلصت إىل تأييد ما ورد يف ما ورد يف املرشوع املقدم من الوزارة نظر

حققه من نتائج وأهداف حمددة وأن يعمم عىل اجلمعيات اخلريية بعدم تقديم 



 

 

١١٩ 

١١  بعد التنسيق مع إدارة الرتبية والتعليم بالعاصمة الدعم ألي مدرسة خريية إال
وأن تتوىل الرئاسة العامة لتعليم البنات تزويد املدارس اخلريية من هذه ، املقدسة

وأن تقوم بدراسة موضوع تطبيق هذا ، اجلاليات باملناهج واملقررات الدراسية
 . لتلك الفئةاملرشوع عىل الطالبات

،  للمجتمع الذي ختدمهاً إىل قسمني تبعوبذلك تنقسم املدارس اخلريية
وهناك مدارس اجلاليات األفريقية وال يمنع ، فهناك مدارس اجلاليات الربماوية

، سالمية كالسودانذلك من تواجد بعض اجلنسيات األخرى من الدول اإل
 .وبنغالديش، وباكستان، واليمن، ومايل



 

 

١٢٠ 
 :)١()هـ١٤٣١- هـ ١٤٣٠(ويبلغ عدد املدارس هلذا العام  ١٢٠

 :  مدارس البنني والبنات- أ
  مدرسة ودار٢٤ عدد املدارس والدور الرشعية

  مدرسة١٥ عدد مدارس البنات
  عدد املدارس - ب

 املرحلة الثانية املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 ودار -مدرسة واحدة   دور٣ - مدارس ٧  مدرسة١٢بنني

 واحدة
 ال يوجد   مدارس٤  مدرسة ١١بنات 

 ): بنني( عدد املعلمني واإلداريني - ج
 اي إدار٢١:اإلداريني ٢٥٦: عدد املعلمني

 اً طالب٤٧٦٣ عدد الطالب الدارسني
 ): بنات( عدد املعلامت واإلداريات - د

  إدارية٢٥ :اإلداريات  معلمة١٤٧: عدد املعلامت
  طالبة٢٦٩٩ :عدد الطالبات

خلريية التابعة للهيئة هو وبذلك يصبح العدد الكيل ملدارس اجلاليات ا
 ًاطالب) ٧٤٦٢(والعدد الكيل للطالب والطالبات هو ، مدرسة بنني وبنات) ٣٩(

 . ومعلمةًمعلام) ٤٥٩(املعلامت هو وطالبة وعدد املعلمني و

 :اف عىل مدارس اجلاليات اخلريية تأسيس هيئة اإلرش- ج

د احلرمني هي هيئة تعنى بنرش العلم بني صفوف اجلاليات املقيمة يف بال
 . بفضل من اهللا ثم بفضل أهل احلل والعقد- حرسها اهللا- الرشيفني 

                                 
رس التابعة للهيئة للعام ملداتقرير اإلنجازات با، هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية) ١(

 .هـ١٤٣١-١٤٣٠يس ارالد



 

 

١٢١ 

وابتدر هذا العمل ثلة من رجال العلم واملعرفة والرتبية والتعليم بمكة ١٢
 .)١(املكرمة وعضوية جم غفري من املشايخ الفضالء وأعيان مكة النبالء

ما يربو رس فيها مدرسة للبنني والبنات؛ يد) ٤١( عىل ايوترشف اهليئة حال
ويتوىل التدريس هبا نخبة من طلبة العلم وحفظة ، طالب وطالبة) ٧٤٦٢(عىل 

 .كتاب اهللا
وهذا العدد يمثل نصف مدارس اجلاليات بمكة املكرمة إذ ال يزال بعض 

 لقلة اإلمكانات أو عدم توفر اًمدارس اجلاليات اخلريية خارج إرشاف اهليئة نظر
 .اف عىل مدارس اجلاليات اخلريية إىل هيئة اإلرشالرشوط يف بعضها لالنضامم

وتنترش مدارس اهليئة بني شعاب مكة ووهادها يف األحياء التي تسكنها 
اجلاليات الربماوية واإلفريقية والبنغالية وغريها من اجلنسيات وتتطلع اهليئة إىل 

 .)٢(استيعاب مجيع املدارس اخلريية ولكن فور حتسن أوضاعها املالية
طور أداء هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية منذ بدايتها وقد ت

والدعم الال حمدود ،  ثم بفضل جهود القائمني عليها-بفضل اهللا- وحتى اليوم 
واستحقت بجدارة ، من لدن حكومة اململكة العربية السعودية وأهل اخلري فيها

التعليمي وشهد كل النجاحات التي حققتها عىل املستوى االجتامعي واملستوى 
أو ملس جدية الطالب الدارسني هبا وإقباهلم ، بذلك كل من اطلع عىل إنجازاهتا

وهذه الثمرات اليانعة ما كان هلا أن تتحقق ، عىل ما ينفعهم يف أمر دينهم ودنياهم
 وعال هلم يف بعد توفيق املوىل جل،  املباركة لإلخوة القائمني عليهاإال باجلهود

 .مسريهتم التعليمية

                                 
والشيخ عبد الرمحن ، والشيخ عبد العزيز العجالن، صالح احلصني: معايل الشيخ: من بينهم) ١(

 . وغريهم ،والشيخ عبد العزيز الفاريس، والشيخ عبد البارئ الثبيتي، فقيه
 .٣ص، من نحن: بعنوانكتيب تعريفي ، هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية) ٢(



 

 

١٢٢ 
 رابعاملطلب ال ١٢٢

 نظام مدارس اجلاليات اخلريية

هي مدارس خريية نظامية من حيث الدوام واالمتحانات واإلجازات متوافقة 
ومناهجها ومقرراهتا ، مع نظام وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية

ة بمكة  إال أهنا ختتص باجلاليات املقيم،هي نفس مقررات وزارة الرتبية والتعليم
 لألحياء اًويقوم عليها معلمون من أبناء هذه اجلاليات ومن غريهم تبع، املكرمة

، التي تسكنها اجلاليات وهؤالء املعلمون يتفاوتون من حيث مؤهالهتم العلمية
ومنهم من ، ومنهم من حيمل الثانوية العامة، فمنهم من حيمل الشهادة اجلامعية

احلديث اخلريية ويتم اختبارهم من قبل خترج من معهد احلرم املكي أو دار 
 .)١(هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية

 : الفرق بني مدارس اجلاليات اخلريية ومدارس وزارة الرتبية والتعليم- أ
ختتلف مدارس اجلاليات اخلريية عن مدارس وزارة الرتبية والتعليم يف 

 :عدة أمور منها
ومن أصول ، دارس هم من غري السعوديني أن طالهبا املنتظمني هبذه امل-١

ولدى بعضهم إشكاالت تتعلق باإلقامة النظامية كحال اجلالية ، غري عربية
أو لقلة املقاعد املخصصة ، ارس احلكوميةالربماوية متنعهم من االلتحاق باملد

 .الستيعاهبم
 أن مجيع طالب هذه املدارس خيضعون لسنة متهيدية قبيل التحاقهم -٢

وبعض العلوم ، لدراسة والغرض من الدراسة فيها تعليمهم اللغة العربيةلصفوف ا
 .الرشعية األخرى

                                 
 . ٢٠٥ص ، مدارس اجلاليات اإلسالمية األفريقية اخلريية، عمر عطار) ١(



 

 

١٢٣ 

١٢ وغالبيتهم يلتحقون ، ب املدارس حفظة لكتاب اهللا تعاىل أن من بني طال-٣
 .اًبحلقات التحفيظ القرآن الكريم يف املساجد القريبة منهم عرص

كي الرشيف ُ أن بعض هذه املدارس تدرس مناهج معهد احلرم امل-٤
ودار عمر ، ومدرسة دار عثامن بن عفان، كمدرسة دار أيب بكر الصديق املتوسطة

 . وهو منهج قائم عىل العلوم الرشعية- ريض اهللا عن اجلميع- 
 أن معظم معلمي هذه املدارس ينتمون إىل نفس اجلاليات مما يسهل -٥

فهم مع وجود وجيعل أساليب التخاطب بينهم أقرب إىل ال، عملية التواصل معهم
 .)١(معلمني موفدين من وزارة الرتبية والتعليم

 : مهام هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية- ب

 :من أبرز مهام هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية
 اإلرشاف عىل سري املدارس وفق األساليب الرتبوية احلديثة واملتمشية -أ

 .مع العقيدة اإلسالمية السمحة
 . تسهيل العملية اإلدارية فيام بني املدارس والتنسيق فيام بينها- ب
 . واالستفادة من خربات اآلخريناي احلرص عىل أن يكون العمل مجاع- ج
 ً.ال التخطيط الصحيح ملا ستكون عليه املدارس مستقب- د

 . تأمني احتياجات املدارس باجلهود املشرتكة- هـ
 .اي أو تعليمايرس سواء كان وظيف تقويم عملية األداء داخل املدا- و
 . معاجلة األخطاء التي قد تقع- ز

 . حل املشكالت التي قد تطرأ أثناء العملية التعليمية- ح
 . ترسيخ العمل اجلامعي- ط
 . ملنهج وزارة الرتبية والتعليم ضامن سري املدارس وفقا-ي

                                 
 ).هـ٢١/٢/١٤٣١(  بتاريخاللقاء الثاين، ية هليئة اإلرشافمدير اإلدارة التنفيذ، أمحد العمودي) ١(



 

 

١٢٤ 
م من  املحافظة عىل طالب اجلاليات املقيمة بمكة املكرمة ووقايته- ك ١٢٤

 .)١(أسباب االنحراف والضياع
لقيم واملبادئ وترسخ لديه ا،  بدينهاً معتزً مسلاماًخترج شبابوهذه املهام 
خاصة وأن معظم ، حتفظ الطالب من الضياع واالنحرافو، اإلسالمية احلميدة

، ظة كتاب اهللاومن حف، معلمي هذه املدارس هم من طلبة العلم الرشعي
ليصلوا إىل أهدافهم ، تهم وتذليل الصعاب أمامهمواإلرشاف يقوم عىل متابع

 .الدعوية بكل يرس وسهولة فينفعوا أمتهم وجمتمعاهتم

 : عدد املدارس التابعة هليئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية- ج

التي ترشف عليها ) هـ١٤٣١- ١٤٣٠(وتعداد هذه املدارس للعام الدرايس 
 :اهليئة ما يأيت

 :ئية بنني املرحلة االبتدا- أ
 . مدرسة ابن عبد الرب-١
 .أيب ربيعة مدرسة عياش بن -٢
 . جممع أيب بكر-٣
 . أهل اخلري-٤
 . جممع الزامل-٥
 . عبد اهللا بن سالم-٦
 .  الدعوة-٧
 . حممد بن مسلمة-٨
 . إمام الدعوة-٩

 . العزيزية-١٠

                                 
 .٢٠٥ص، مرجع سابق، عمر عطار) ١(



 

 

١٢٥ 

١٢  . الربكة-١١

 :  دور املرحلة املتوسطة والثانوية- ب

 . يق املتوسطة والثانوية دار أيب بكر الصد-١
 . دار عمر بن اخلطاب املتوسطة-٢
  .  دار عثامن بن عفان املتوسطة-٣

 :  املرحلة املتوسطة والثانوية العامة- ج

 .جممع الزامل املتوسطة والثانوية -١
 . العزيزية املتوسطة-٢
 . الربكة املتوسطة-٣

 .)١( حممد بن مسلمة املتوسطة-٤

 : مدارس البنات- د

 :بتدائية اال-١
 . أسامء بنت أيب بكر-أ

 . الشيامء بنت احلارث- ب
 . أم املؤمنني حفصة- ج
 . خدجية بنت خويلد- د

 . اخلنساء- هـ
 . سمية بنت خباط- و
 . صفية بنت حيي- ز

 . الشفاء بنت احلارث- ح
 . فاطمة الزهراء- ط

                                 
 .٢هـ ص ١٤٣١سنوي للعام التقرير ال، هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات) ١(



 

 

١٢٦ 
 . نسيبة بنت كعب-ي ١٢٦
 . لبابة بنت احلارث- ك
 : املرحلة املتوسطة-٢
 .ت احلارث املتوسطة الشيامء بن-أ

 . صفية بنت حيي املتوسطة- ب
 . خولة بنت األزور املتوسطة- ج
 . )١( خدجية بنت خويلد املتوسطة- د

                                 
 .٥٩ص ، املصدر السابق) ١(



 

 

١٢٧ 

١٢   املبحث الثاني
 أهداف مدارس اجلاليات مبكة وعالقتها بالدعوة

 املطلب األول
 أهداف التعليم باململكة العربية السعودية

السعودية تنبثق من اإلسالم الذي السياسية التعليمية يف اململكة العربية 
وهي ،  للحياةًال متكاماً ونظامً ورشيعة وحكاماًتدين به األمة عقيدة وعبادة وخلق

 :جزء أسايس من السياسة العامة للدولة يسري وفق التخطيط املفصل فيام ييل

 : األسس العامة التي يقوم عليها التعليم- أ

 ً.ال ورسواينب وبمحمد  ًا وباإلسالم ديناً اإليامن باهللا رب-١
وأن الوجود كله ،  واإلنسان واحلياةون التصور اإلسالمي الكامل للك-٢

 .ليقوم كل خملوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب، خاضع ملا سنه اهللا تعاىل
 يستثمر فيها املسلم طاقاته عن ، وعملج أن احلياة الدنيا مرحلة إنتا-٣

، فاليوم عمل وال حساب، ة يف الدار اآلخرةإيامن وهدى للحياة األبدية اخلالد
 . حساب وال عملاًوغد

 حتقيق الرسالة املحمدية؛ فهي املنهج األقوم للحياة الفاضلة التي -٤
 .حتقق السعادة لبني اإلنسان وتنقذ البرشية من الظلامت إىل النور

ام  اإليامن بالكرامة اإلنسانية التي قررها القرآن الكريم وأناط هبا القي-٥
g ]: بأمانة اهللا يف األرض قال تعاىل  f e d c b a ` _

o n m l k j i hZ)١(. 
 أن العلوم الرشعية أساسية يف مجيع سنوات التعليم االبتدائي واملتوسط -٦

                                 
 .٧٠: اآلية، سورة اإلرساء) ١(



 

 

١٢٨ 
 والثقافة اإلسالمية مادة أساسية يف مجيع سنوات التعليم ،والثانوي بفروعه ١٢٨
 .العايل
 اً وتأليفاًمواردها منهجواعها و توجيه العلوم واملعارف بمختلف أن-٧

 وجهة إسالمية يف معاجلة قضاياها واحلكم عىل نظرياهتا وطرق وتدريسا
 .استثامرها حتى تكون منبثقة من اإلسالم متناسقة مع املنهج اإلسالمي السديد

 ربط الرتبية والتعليم يف مجيع املراحل بخطة التنمية العامة للدولة مع -٨
 .ر واملشاعر والقدرات الالزمة حلمل رسالة اإلسالمتزويد الفرد باألفكا

 تعزيز الثقة الكاملة بمقومات األمة اإلسالمية وأهنا خري أمة أخرجت -٩
واإليامن بوحدهتا عىل اختالف أجناسها وألواهنا وتباين ديارها قال ، للناس
 .)١(Z- . / 0 1 2 3 4] :تعاىل

بام خصها اهللا به من حراسة  شخصية اململكة العربية السعودية متميزة -١٠
واختاذها اإلسالم عقيدة وعبادة ورشيعة ، املقدسات وحفاظها عىل مهبط الوحي

ودستور حياة واستشعار مسؤوليتها العظيمة يف قيادة البرشية باإلسالم وهدايتها 
 .إىل اخلري

 هلم من اً الدعوة إىل اإلسالم من خالل التعليم هداية للعاملني وإخراج-١١
 . بالبرش يف جمال العقيدة إىل التوحيد اخلالصاًت إىل النور وارتفاعالظلام

وقوة ، قوة العقيدة:  حتقيق القوة يف أسمى صورها وأشمل معانيها-١٢
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن ((: لقوله ، وقوة اجلسم، اخللق

تعجز، فإن الضعيف، ويف كل خري، احرص عىل ما ينفعك، واستعن باهللا وال 
لو أين فعلت كذا، ولكن قل، قدر اهللا، وما شاء فعل، فإن : أصابك يشء، فال تقل
))لو تفتح عمل الشيطان

)٢(. 

                                 
 . ٩٢: اآلية، سورة األنبياء) ١(
باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض املقادير ، كتاب القدر صحيح مسلم، )٢(



 

 

١٢٩ 

١٢  تقرير حق الفتاة يف التعليم بام يالئم فطرهتا ويعدها ملهمتها يف احلياة -١٣
 .فإن النساء شقائق الرجال، ويف ضوء اإلسالم، عىل أن يتم هذا بحشمة ووقار

أن فرص النمو مهيأة أمام الطالب للمسامهة يف تنمية املجتمع الذي  -١٤
 .يعيش فيه ومن ثم اإلفادة من هذه التنمية التي شارك فيها

ونرشه وتيسريه يف ،  أن طلب العلم فرض عىل كل فرد بحكم اإلسالم-١٥
 .)١(املراحل املختلفة واجب عىل الدولة بقدر وسعها وإمكانياهتا

 ألهداف اً وحتقيق عىل تلبية حاجات املجتمع املسلمفهذه األسس قائمة
واخلطط ، ل حقول التعليم ومراحله املختلفةوهي تشم، األمة املحمدية

واملناهج والوسائل الرتبوية والنظم اإلدارية واألجهزة القائمة عىل التعليم وسائر 
ىل سائرة ع، ما يتصل به ومدارس اجلاليات اخلريية منضوية حتت هذه السياسية

 يتفق مع املثل اي إسالماًهذا املنهج احلكيم يف توجيه املعارف والعلوم توجيه
العليا التي جاء هبا اإلسالم للقيام باحلضارة اإلنسانية الرشيدة التي هتتدي برسالة 

 .)٢(لتحقيق العزة يف الدنيا والفوز والسعادة يف اآلخرة حممد 

 :غاية التعليم األهداف اإلسالمية العامة التي حتقق - ب

وغرس العقيدة اإلسالمية ، ًال متكاماً صحيحًم اإلسالم فهامغاية التعليم فه
ونرشها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية وباملثل العليا وإكسابه 

وتطوير ، املعارف واملهارات املختلفة وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة

                                 
 ).٢٦٦٤(رقم ، ٤/٢٠٢٥، هللا

، ٥١-٤٩، أنموذج خمتلف، لتعليم يف اململكة العربية السعوديةا، عبد اهللا حممد الزيد: انظر) ١(
 . بترصف

عبد اهللا : لالستزادة حول األسس العامة التي يقوم عليها التعليم يف اململكة العربية السعودية انظر) ٢(
 . ٥٨٢-١/٥٨١االنطالقة التعليمية يف املمملكة العربية السعودية ، بغدادي



 

 

١٣٠ 
 يف اً نافعاًوهتيئة الفرد ليكون عضو، اي وثقافايع واجتامايم اقتصاداملجتمع املسل ١٣٠

 .بناء جمتمعه
وللتعليم يف اململكة العربية السعودية أهداف وغايات سامية لكل مرحلة 

 :من مراحله ومن أهم هذه األهداف بحسب مراحله

 : املرحلة االبتدائية وأهدافها- ١

داد الناشئني للمراحل املرحلة االبتدائية هي القاعدة التي يرتكز عليها إع
وتزودهم ، لة عامة تشكل أبناء األمة مجيعهمالتالية من حياهتم وهي مرح

واخلربات ، باألساسيات من العقيدة الصحيحة واالجتاهات السليمة
 :ومن أهداف هذه املرحلة. واملعلومات واملهارات

هد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفس الطفل ورعايته برتبية ا تع-أ
 .ه إىل أمة اإلسالمئالمية متكاملة يف خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتامإس

 . تدريبه عىل إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل- ب
 تنمية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية واملهارة - ج

 .العددية واملهارات احلركية
 . خمتلف املوضوعات تزويده بالقدر املناسب من املعلومات يف- د

يف حدود ، ليه من الواجبات وماله من احلقوق تنمية وعيه ليدرك ما ع- هـ
سنه وخصائص املرحلة التي يمر هبا وغرس حب وطنه يف نفسه واإلخالص 

 .لوالة أمره
 توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه - و

 .هعىل االستفادة من أوقات فراغ
 . إعداد الطالب ملا ييل هذه املرحلة من مراحل حياته- ز

 تعريفه بنعم اهللا عليه يف نفسه ويف بيئته االجتامعية واجلغرافية ليحسن - ح
 .استخدام النعم وينفع نفسه وجمتمعه



 

 

١٣١ 

١٣  :  املرحلة املتوسطة وأهدافها- ٢

مية املرحلة املتوسطة مرحلة ثقافية عامة غايتها تربية الناشئ تربية إسال
يراعى فيها نموه وخصائص الطور الذي ، شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه

 .قيق األهداف العامة من التعليموهي تشارك غريها يف حت، يمر به
 :ومن أهم أهداف التعليم املتوسط ما ييل

 متكني العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه -١
 .وتقواه وخشيته يف قلبهوترصفاته وتنمية حمبة اهللا 

حتى يلم باألصول العامة ،  تزويده باخلربات واملعارف املالئمة لسنه-٢
 .واملبادئ األساسية للثقافة والعلوم

 . تشويقه إىل البحث عن املعرفة وتعويده التأمل والتتبع العلمي-٣
هدها اتنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لدى الطالب وتع -٤
 .يه والتهذيببالتوج
 تربيته عىل احلياة االجتامعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون -٥

 .وتقدير التبعة وحتمل املسؤولية
 تدريبه عىل خدمة جمتمعه ووطنه وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة -٦

 .األمر
 حفز مهته الستعادة أجماد أمته املسلمة التي ينتمي إليها مع املحافظة -٧

 . مكتسبات الوطن واستئناف السري يف طريق العز واملجدعىل
 تعويده عىل االنتفاع بوقته يف القراءة املفيدة واستثامر فراغه يف -٨

 .األعامل النافعة وترصيف نشاطه بام جيعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة قوية
 كيف يواجه اإلشاعات املضللة - بقدر سنه-  تقوية وعي الطالب ليعرف -٩
 .هب اهلدامة واملبادئ الدخيلةواملذا



 

 

١٣٢ 
١٣٢ 

 .)١( إعداده ملا ييل هذه املرحلة من مراحل احلياة-١٠

 : أهداف املرحلة الثانوية- ٣

للمرحلة الثانوية طبيعتها اخلاصة من حيث سن الطالب وخصائص نموهم 
 خمتلفة يلتحق هبا اً من التوجيه واإلعداد وتضم فروعاًفيها وهي تستدعي ألوان

: فتشمل، املتوسطة وفق األنظمة التي تضعها اجلهات املختصةحاملو الشهادة 
الثانوية العامة وثانوية املعاهد العلمية ودار التوحيد واملعاهد والدور التابعة 

 وكذلك مدارس ،للجامعة اإلسالمية وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
انوية للبنات س ثاجلاليات اخلريية بمكة املكرمة حيث افتتحت هبا عدة مدرا

 .والبنني وغريهم
وهذه املرحلة تشارك غريها من املراحل يف حتقيق األهداف العامة للرتبية 

 :والتعليم باإلضافة إىل ما حتققه من أهدافها ومن أمهها
 متابعة حتقيق الوالء هللا وحده وجعل األعامل خالصة لوجهه ومستقيمة -أ

 .يف كافة جوانبها عىل رشعه
 اإلسالمية التي تستقيم هبا نظرة الطالب إىل الكون واحلياة  دعم العقيدة- ب

وتزويده باملفاهيم األساسية والثقافة اإلسالمية التي جتعله يف ، يف الدنيا واآلخرة
 .حصن حصني من األفكار واملذاهب املنحرفة

 . متكني االنتامء احلي ألمة اإلسالم احلاملة لراية التوحيد- ج
اإلسالمية وللوطن اخلاص اململكة العربية  حتقيق الوفاء لألمة - د

 .السعودية بام يوافق هذه السن من املعلومات واحلقائق

                                 
،  وما بعدها٦٥ص،  نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية،سليامن احلقيل: انظر) ١(

 -١٩٩مدارس اجلاليات اإلسالمية األفريقية والربماوية اخلريية بمكة املكرمة ، وعمر عطار
٢٠٠. 



 

 

١٣٣ 

١٣ واستعداداته املختلفة التي تظهر يف هذه الفرتة ، هد قدرات الطالبا تع- هـ
 .وتوجيهها وفق ما يناسبه وما حيقق أهداف الرتبية اإلسالمية يف مفهومها العام

 لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب  تنمية التفكري العلمي- و
 .والتتبع املنهجي واستخدام املراجع والتعود عىل الطرق الدراسية السليمة

-  إتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين وإعدادهم ملواصلة الدراسة - ز
 يف املعاهد العليا والكليات اجلامعية يف خمتلف - بمستوياهتا املختلفة

 .التخصصات
 .ائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة بمستوى الئق هتيئة س- ح
 لسد حاجة البالد والبالد اي وفناي ختريج عدد من املؤهلني مسلك- ط

اإلسالمية األخرى يف املرحلة األوىل من التعليم والقيام باملهام الدينية 
 .واألعامل الفنية من زراعية وجتارية وصناعية وعلوم رشعية وغريها

 .وعي األرسي لبناء أرسة إسالمية سليمة حتقيق ال-ي
 اي وبدنايروح،  إعداد الطالب للجهاد يف سبيل اهللا بالقلم وبالسنان- ك

 .ايوذهن
وعالج مشكالهتم الفكرية ، رعاية الشباب عىل أساس اإلسالم - ل

ومساعدهتم عىل اجتياز هذه الفرتة احلرجة من حياهتم بنجاح ، واالنفعالية
 .وسالم
هبم فضيلة املطالعة النافعة والرغبة يف االزدياد من العلم والعمل  إكسا-م

الصالح واستغالل أوقات الفراغ عىل وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال 
املجتمع تكوين الوعي اإلجيايب الذي يواجه به الطالب األفكار اهلدامة 

 .)١(واالجتاهات املضللة

                                 
 .٦٥-٦٣التعليم يف اململكة ، عبد اهللا بن حممد الزيد: انظر) ١(



 

 

١٣٤ 
بناء مدارس اجلاليات اخلريية  إتاحة الفرصة أمام النابغني من أ- ن ١٣٤

 .للدراسات العليا يف التخصصات العلمية املختلفة
ترمجة العلوم الرشعية وبعض كتب العقيدة إىل اللغات األخرى عرب  - س

تكوين ملكة لغوية للطالب الدارسني بمدارس اجلاليات اخلريية لينتفع هبا 
 .أقوامهم
 أرباب األرس والضعفاء  املسامهة يف ختفيف األعباء االقتصادية عن-ع

وذلك بتهيئة أبناء هذه اجلاليات لسوق العمل واملسامهة يف مد يد العون 
 . واملساعدة ألهاليهم



 

 

١٣٥ 

١٣  املطلب الثاين
 أهداف مدارس اجلاليات اخلريية بمكة

 :أهدافها
 أن األهداف التي )١(ورد يف نرشة إدارة الرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة

 :ل اإلرشاف عىل املدارس اخلريية هيتسعى إليها من خال
 ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفوس أبناء هاتني اجلاليتني -١

 من تكوينه الكيل وجعل اًوغريهم من أبناء اجلاليات األخرى بحيث تصبح جزء
 .كل األعامل خالصة لوجهه الكريم ومستقيمة يف كافة جوانبها عىل رشعه

ة نظامية ومل يتم قبوهلم يف املدارس احلكومية  تعليم من حيملون إقام-٢
لعدم توفر رشوط القبول فيهم وللقضاء عىل أميتهم وتزويدهم باملفاهيم 

 عىل الدعوة إليه والدفاع اً بأمور دينه قادراًاإلسالمية الرضورية التي جتعله عارف
 .عنه أمام كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم

المية للقضاء عىل أميتهم وللقضاء عىل  تعليم أبناء اجلاليات اإلس-٣
تواجدهم يف الشوارع واألحياء، وذلك كناحية أمنية إىل جانب النظرة احلانية 

 .اإلنسانية من حكام هذه البالد يف عدم معاقبة اآلباء بمخالفة أبنائهم
 نرش الوعي الصحي والثقايف بني السكان يف األحياء التي توجد هبا تلك -٤

 .عكس إجيابيا عىل املجتمع بصفة عامةاملدارس بام ين
 تأصيل االنتامء والوالء هلذه البالد التي يعيشون عىل ثراها وينعمون -٥

بخرياهتا، وذلك من خالل تعليمهم وفق املنهج املطبق يف املدارس احلكومية، 
 .)٢(وتقديم اخلدمات هلم

                                 
، تقرير إحصائي تعريفي باملدارس اخلريية بالعاصمة إدارة الرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة) ١(

 .٣املقدسة، ص
ملدارس اخلرية بالعاصمة سلطان الزوهيري، واقع املامرسات اإلدارية والفنية ملديري ا) ٢(



 

 

١٣٦ 
 الكاملة وإذا نظرنا إىل هذه األهداف نظرة متأنية تكشف لنا بوضوح الرؤية ١٣٦

لألهداف املنشودة التي تعني القائمني عىل تلك املدارس عىل ختريج طلبة علم 
 .أقوياء يف علمهم وعقيدهتم وأخالقهم حتى ينفع اهللا هبم العباد والبالد

وقد جاء يف النرشة التعريفية هليئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية 
 : عدة أهداف تضاف إىل ما ذكر ومنها

، اي ومادايرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية وتطويرها تربو اإل-١
 .ووضع اخلطط التعليمية هلا

 إقامة مناشط خمتلفة هتدف إىل غرس العقيدة الصحيحة يف نفوس -٢
الطالب وتربيتهم عىل األخالق الفاضلة والصفات احلميدة وتنمية مهاراهتم 

 .وقات فراغهموقدراهتم واالستفادة من أ
رتكيز عىل املنهجية السليمة يف طلب العلم وحتصيله بإقامة الدروس  ال-٣
 .رضات والندوات والدورات العلميةواملحا
 . رعاية أبناء اجلاليات من طالب العلم الفقراء وكفالتهم-٤
 . االستفادة من الطالب للمسامهة يف الربامج الدعوية واالجتامعية-٥
ليحسن ،  بيئته االجتامعية واجلغرافيةويف تعريفه بنعم اهللا عليه يف نفسه -٦

 .استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته
 توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه -٧

عىل االستفادة من أوقات فراغه ومساعدته عىل تبني اللغة العربية واإلملام 
 .بقواعدها وآداهبا

وحضارة ، ة السعودية من أجماد إسالمية تليدة تبصريه بام للمملكة العربي-٨
وبام ملكانتها من أمهية ، ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية، عاملية إنسانية عريقة

 .ٍوماهلا من صالت حسنة وأياد بيضاء مع بقية دول العامل، بني الدول األخرى

                                 
 .٢٣-٢٢، صاملقدسة



 

 

١٣٧ 

١٣   احلض عىل احرتام احلقوق العامة التي كفلها اإلسالم ورشع محايتها-٩
 الستقرار املجتمع املسلم يف الدين والنسل والعرض اً عىل األمن وحتقيقاًحفاظ

 .والعقل واملال
 غرس حب العمل لدى الطالب واإلشادة به يف سائر صوره واحلض -١٠

 .)١ (عىل إتقانه واإلبداع فيه والتأكيد عىل مدى أثره يف بناء كيان األمة املحمدية
 احتوت عليها سياسة التعليم يف مدارس  أن األهداف التي:وخالصة القول

حيث حوت ، اجلاليات اخلريية هي أهداف شاملة ومتنوعة يف املنظور الرتبوي
 اً معرفية وأهدافاًكام أهنا شملت أهداف،  فيهااً مناسباًشغلت حيز، سالمية إاًأهداف

 تتصل بامليول واالجتاهات والقيم اًوأهداف، تتصل باكتساب املهارات املختلفة
 دعوية يستطيع الفرد من خالهلا دعوة أهله وجمتمعه ومتكنه من القيام اًوأهداف

وبذلك فإن هذه األهداف حتقق ، دعوة إىل اهللا إذا عاد إىل بالدهبواجب ال
وتثمر يف تكوين شخصية علمية متكن الطالب ، االنسجام فيام بني هذه اجلوانب

 . ووطنه، ودينه،  قضايا أمتهوتسخر فكره خلدمة، قياممن القيام بواجباته خري 

                                 
مدارس اجلاليات ، عمر عطار: ولالستزادة حول األهداف العامة ملدارس اجلاليات اخلريية ينظر) ١(

 . ففيها مزيد بيان، مية األفريقية ياخلريية للبنني والبنات بمكة املكرمةاإلسال



 

 

١٣٨ 
 املطلب الثالث ١٣٨

 )١(عالقة أهداف مدارس اجلاليات اخلريية بالدعوة إىل اهللا

نه فهو سبحا، الغاية التي خلق اهللا هلا اخللق هي أن يعبدوه وحده ال رشيك له
 . والثواب أو العقاب يف اآلخرة، خلقهم لألمر والنهي يف الدنيا

 والقيام به والدعوة معرفة ما جاء به الرسول والناس أحوج ما يكونون إىل 
 . إليه والصرب عليه واجلهاد يف سبيله

،  للقيام بمهمة الدعوة إىل اخلري- عليهم السالم- وقد بعث اهللا رسله 
وحذرها من الرش ، وكل نبي دل أمته عىل اخلري، وحماربة مظاهر العدوان والرش

z y x }] : بقوله تعاىلًالعم  w v uZ
)٢(

. 
ساس كل دعوة ومنطلقها البدء بالدعوة للتوحيد الذي فطر اهللا عليه وأ
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. 
والنصوص كثرية يف توضيح أمهية حتقيق أهداف الدعوة والتي أساسها 

 النبي وأن ، الدعوة إىل تصحيح العقيدة وتوضيح مفهوم العبودية هللا تعاىل
ومن املعلوم بداهة أن أي بناء ال يقوم وال ، مكث يدعو إىل هذا األصل حتى وفاته

وكان ، وهلذا كان الرسل هيتمون هبا قبل كل يشء، يستقيم إال بعد إقامة أساسه
 عندما يبعث الدعاة يوصيهم بالبداءة بالدعوة إىل تصحيح العقيدة؛ فعن النبي 

                                 
 -عىل قاعدة التوحيد ومن أجل حتقيق العبودية هللا يف جوانب احلياة اإلنسانية كلها جاء الوحي ) ١(

ً بمنهاج ترشيعي يلبي احلاجات الفطرية للوجود اإلنساين روحيا وماديا-القرآن والسنة ً ويف ، ُ
ويف كل املجاالت العبادية والدعوية واخللقية واالقتصادية ، فرد وحميط اجلامعةضمري ال

 .واالجتامعية والسياسية وغريها
 . ٢٨: اآلية، سورة سبأ) ٢(
 . ٣٠: اآلية، سورة الروم) ٣(



 

 

١٣٩ 

١٣  إىل اليمن اً ملا بعث معاذ أن رسول اهللا - نهامريض اهللا ع-عبد اهللا بن عباس 
 من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال اًإنك تأيت قوم((: قال له

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم مخس صلوات ، إله إال اهللا
يهم صدقة فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن اهللا أفرتض عل، يف كل يوم وليلة

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم ، ئهم فرتد عىل فقرائهمتؤخذ من أغنيا
))واتق دعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب، أمواهلم

)١(. 
يؤخذ منهج الدعوة ، ومن استقراء دعوة الرسل، فمن هذا احلديث الرشيف

املتمثلة بعبادة اهللا ، عقيدةوأن أول ما يدعى إليه ويتعلمه املسلم هو ال، إىل اهللا
 .)٢(وترك عبادة ما سواه؛ كام هو معنى ال إله إال اهللا، وحده ال رشيك له

وقد بني القرآن الكريم أن من مل يقر هبذه األصول العظيمة فجميع أعامله 
J I H G F] : باطلة مردودة قال تعاىل  E D C B Z)٣(. 

،  رسول اهللاًوأن حممد، ه إال اهللاشهادة أن ال إل: واملتأمل ملعاين الشهادتني
 . أن أهداف الدعوة إنام هي عمل بمقتىض هذا األصل األصيلاي يقينًيعلم علام

 وتنمية العقيدة ًال متكاماً صحيحً فهم اإلسالم فهام:تعليموالغاية العامة من ال
ة الفرد والتزود بالقيم والتعاليم اإلسالمية وباملثل العليا وهتيئ، اإلسالمية ونرشها

ً ال يف بناء املجتمع اإلسالمي وحفظ أمنه واستقراره قواً نافعاًاملسلم ليكون عضو
 . ًالوعم

وقررت األسس العامة التي يقوم عليها التعليم يف اململكة أن الرسالة 
، املحمدية هي املنهج األقوم للحياة الفاضلة التي حتقق السعادة لإلنسانية مجعاء

                                 
، كتاب اإليامن، مسلمو، )١٣٩٥(رقم ، ٤/٣باب وجوب الزكاة ، الزكاة: كتاب، أخرجه البخاري) ١(

 ).١٩( رقم ١/١٥٩، إىل الشهادتني ورشائع اإلسالمباب الدعاء 
 .١٨ص ، اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد، صالح الفوزان) ٢(
 .٢٣: اآلية، سورة الفرقان) ٣(



 

 

١٤٠ 
ل والتخلف والظلامت إىل النور والسعادة والفوز يف وتنقذ البرشية من اجله ١٤٠
مع اإليامن بالكرامة اإلنسانية التي قررها الرشع وحق كل مسلم يف العلم ، الدارين

 . والتعليم بقدر وسع الدولة وإمكانياهتا
وملا كانت املدرسة هي البيئة اخلاصة املقصودة لرتبية الناشئة وإعدادهم 

 أنشئت ،لحون له يف خدمة دينهم وأمتهم وبالدهمعىل أحسن وجه ألفضل ما يص
 الغاية العامة هلا وضع القائمون عليها ق ولكي تتحق،مدارس اجلاليات اخلريية

عدة أهداف سامية جعلوها نصب أعينهم للوصول إىل الغاية املرجوة ومن أهم 
 :هذه األهداف

 : إخراج الناس من الظلامت إىل النور- ١

اليات اخلريية بمكة هو إخراج الناس من من أهم أهداف مدارس اجل
 من النار وينجوا من ايأخذوا به وينجولالظلامت إىل النور وإرشادهم إىل احلق 

اهل من وإخراج اجل، غضب اهللا وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إىل النور واهلدى
وإخراج العايص من ظلمة املعصية إىل نور الطاعة ، ظلمة اجلهل إىل نور العلم

 .)١(  هو املقصود من الدعوةهذا
ليخرجهم من ، اًرمحة منه وإحسان،  إىل العاملنيفقد بعث اهللا نبيه حممد 

i h g ] : قال تعاىل، وهيدهيم إىل رصاط مستقيم، الظلامت إىل النور بإذنه
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لناس عوة افهذا اهلدف هو من أسمى أهداف الدعوة وأعالها إذ هو يقتيض د
وال يتحقق ذلك إال بإخراجهم من عبادة العباد إىل ، إىل الدين احلق دين اإلسالم

                                 
 . ٣ص ، من نحن: كتيب تعريفي بعنوان، هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية: انظر) ١(
 .١٢٢: اآلية، سورة األنعام) ٢(



 

 

١٤١ 

١٤ من جور األديان إىل عدل و، ومن ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة، عبادة رب العباد
 .األديان

 من الطالب حيتاجون إىل هذا اإلرشاد والتوجيه ملا فيه اًوال خيفى أن عدد
 أو فقداهنم ألحدمها - اًأحيان- اصة مع جهل والدهيم مصلحة دينهم ودنياهم خ

، هلدف إذ به يعرف املرء ربه ودينهيف الصغر وليس من هدف أسمى من هذا ا
 .طاعة اهللا وينهى النفس عن هواهافيقبل عىل 

وقد حرص القائمون عىل مدارس اإلرشاف اخلريية عىل هذا اهلدف العظيم 
وأمهية ، ياهنم حلقيقة دعوة التوحيدوب، من خالل رسالتهم الدعوية الصحيحة

تأهيل الدعاة الصادقني للقيام هبا يف أوساط جمتمعاهتم محاية جلناب التوحيد 
 .  للذرائع املوصلة للرشك والضاللاًوسد

ّيرى أن مقرر التوحيد قد نال ، والناظر يف املناهج واملقررات السابقة الذكر
ىل عظم عناية هذه املدارس ّوهذا يدل ع، ّالقدر األكرب من معدل احلصص

وتباين ، بتأسيس التوحيد وتقريره يف نفوس الطالب عىل اختالف أعامرهم
 .مستوياهتم

 : حتقيق التوحيد ونبذ الرشك- ٢

، وهذا هو أساس الدعوة إىل اهللا،  قومه إىل توحيد اهللادعا النبي 
وهو ، ينوبه تقوم أسس الد، وعليه جتتمع األهداف، واألصل يف الوالء والرباء

وال سبيل لدعوة صحيحة إال هبذا ،  من الرشك معه غريهاًالدعوة لتوحيد اهللا خالص
تصحيح العقيدة واالهتامم هبا هي القضية األوىل التي تصدى و، الطريق األقوم

فإن أهم املهامت وأوىل الواجبات ، -عليهم السالم-هلا األنبياء واملرسلون 
 .يق التوحيدالتي قاموا هبا هي الدعوة إىل حتق



 

 

١٤٢ 
فعقيدة التوحيد بالنسبة جلميع رشائع األنبياء بمن فيهم خاتم األنبياء عليهم  ١٤٢

كاألساس للبناء؛ فال قيام للبناء إال باألساس وكاألصل ، الصالة والسالم
 .)١(للشجرة

املة ال تستهدف فئة وألن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب إصالحية ش
وقضت عىل ، قافية عاملية يف املجال الدينيفقد بعثت حركة ث، فكرية حمدودة

بل ويف ، نسبة كبرية من األمية الفكرية واملنهجية يف املدن والقرى واهلجر
، الدول اإلسالمية األخرى والتي كانت تصل إليها مبادئ هذه الدعوة املباركة

وتوافد للنيل من دعوهتا املسلمون من كل مكان ومن ، والتي بلغ صداها اآلفاق
واستفادت منها هذه املدارس يف نرش ، م اجلاليات املقيمة بمكة املكرمةبينه

 العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها ال سيام وأن بعض هذه األوساط يعاين من
وجتمع ، راضوتداوي األم، فهي ختمد الفتن، انتشار البدع واخلرافات واألمية

وال يقر ، فرقة واخلالفوينبذ ال، يلم شعثها إمام واحد، األمة حتت راية واحدة
وال غرو فعقيدة الشيخ هي مذهب ، ويميت اهلوى والبدعة، الشذوذ واالعتساف

 .)٢(أهل السنة واجلامعة وعقيدة السلف الصالح
 :  يف أهداف مدارس اجلاليات من خاللايويظهر هذا اهلدف جل

وما يضاده من الرشك ،  املقررات الدراسية التي تعنى بتدريس التوحيد-١
 . وحديثاًمن خالل كتب أعالم السلف رمحهم اهللا قديام، األكرب واألصغر

ومراقبة كل ما يصدر منهم من مظاهر ،  متابعة هذه املدارس لطالهبم-٢
 .لقطع دابر الرشك وغوائله، وزجرهم تارة أخرى، وتوجيههم تارة، البدعة والرشك

                                 
 . ٩٦ص ، منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا، مدخيلربيع : انظر) ١(
، عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي، صالح العبود) ٢(

٢/٩٩٥. 



 

 

١٤٣ 

١٤ ، عارصة تعريف الناشئة من طالب هذه املدارس بمظاهر الرشك امل-٣
حتى تستنري بصائر هؤالء ، ودحضهم، وبيان شبه املبتلني هبا، وحتذيرهم منها

 .الناشئة وال يلتبس عليهم احلق بالباطل

 : االعتصام بحبل اهللا ونبذ التفرق والشقاق- ٣

، وهذا اهلدف يتحقق بإخالص الدعوة إىل اهللا والصدق يف األخوة يف اهللا
 واملال وغريها كالطمع يف الرياسة، صيةهوات الشخوالتخيل عن الرغبات والش

، من املطامع الدنيوية وحاجة الدعوة هلذا االعتصام ينفي عن األمة املخاطر
 وإن األمة اإلسالمية لو رجعت ،ويصل هبا إىل سدة احلكم والغلبة عىل أعدائها

L K J I H GF E D C B A ]: إىل قول اهللا تعاىل
 ]\  [ Z Y  X W V  U T S  R Q P O N  M

d c  b a  ` _ ^Z)هذا االعتصام النجاح لوجدت يف، )١ 
؛ فاإلسالم واحد وأمره واحد نبذ الفرقة واالختالف فيام بينهاو، واالئتالف

 وهذه الفرقة ،فاقتىض أن يكون حكمه عىل االئتالف التام ال عىل االختالف
:  تعاىل ولذلك قال،مشعرة بتفرق القلوب املشعر بالعداوة والبغضاء

[D  C B  AF E Z. 
 وهو فبني أن التأليف إنام حيصل عند االئتالف عىل التعلق بمعنى واحد

 وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غري ما تعلقت به األخرى فال بد ،االعتصام بحبل اهللا
Q ] :من التفرق وهو معنى قوله تعاىل  P ON M L K J

\ [ Z Y X WV U T S R Z )٢(. 

                                 
 . ١٠٣: اآلية، سورة آل عمران) ١(
 .٢/١٩٢، االعتصام، إبراهيم بن موسى الشاطبي: وانظر، ١٥٣: اآلية، سورة األنعام) ٢(



 

 

١٤٤ 
كرمة وارتفع صوته من املدينة املنورة  فاإلسالم حني سطع نوره يف مكة امل ١٤٤

لتني العظيمتني اللتني رفعا لواء اإلسالم ي وجد القببعد أن هاجر إليها رسول اهللا 
وبني هلم الرسول ،  فجمعهم اهللا هبداه بعد فرقتهم، متفرقنيونرصتا رسول اهللا 

نسية وال وال عىل القومية واجل،  يقوم عىل العنرصية أو الشعوبية أن اإلسالم ال
يقوم عىل تفرق يف العقيدة أو يف الرأي أو الوجهة؛ فإن الدعوة املشوبة يكون 

 الطريق السوي لسعادة الدارين وبني النبي ، مآهلا الفشل ومصريها الفناء
 .وعرفهم أن دين اإلسالم بني عىل التعاون عىل احلق وحمو فرقة اجلنسية

عن طريق مناهجها ،  االفرتاقومدارس اجلاليات تسعى لتحقيق الوفاق ونبذ
 من املقررات الداعية إىل االعتصام باملنهج القويم ونبذ البدع اًالتي حتوي كثري

 .التي هي أعظم أسباب االفرتاق
ّكام أن هذه املدارس حتارب كل أنواع التمييز واخلالف بني ص وف فّ

 .وتنرش فيهم فقه االئتالف والتالحم، تالميذها

 : النهي عن املنكر األمر باملعروف و- ٤

وهذا اهلدف ال يقترص عىل محاية املجتمعات اإلسالمية من مظاهر 
هيمه من ومفا، ومعامل االنحالل فحسب؛ وإنام حيافظ عىل جوهر الدين، الفساد

فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر من أهم أهداف البدع واملنكرات الظاهرة، 
ورأس األمر باملعروف هو ،  املتني كونه جيعل األمة تعتصم بحبل اهللا،الدعوة

الدعوة إىل اإلسالم ومعلوم أن العالقة بني الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن 
 منهام دعوة إىل لزوم احلق واجتناب طريق ًال ذلك أن ك،املنكر هي عالقة وثيقة

n ] : الرش والعصيان قال تعاىل  m l k j i  h  g f
t s  r qp oZ )١(. 

                                 
 .١٠٤: اآلية، ة آل عمرانسور) ١(



 

 

١٤٥ 

١٤ فمن ، فمن مل يستطع فبلسانه، غريه بيده فلياًرأى منكم منكرمن ((: ويقول 
 .)١())مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن

 فهو أمر إجياب بإمجاع )فليغريه( :  قولهأما((: - رمحه اهللا- قال النووي 
 وقد تطابق عىل وجوب األمر باملعروف والنهى عن املنكر الكتاب والسنة ،األمة

 .)٢()) من النصيحة التي هي الديناًضوإمجاع األمة وهو أي
واالحتساب عىل ، والنهي عن كل منكر، والتعليم يتضمن األمر بكل معروف

والبدع واالنحرافات من أهم أبواب احلسبة إن مل يكن أجلها ، املنكرات الظاهرة
وال شك أن أبناء اجلاليات اإلسالمية بمكة املكرمة ، اًمكانة وأعظمها أجر

 عىل اً ألوامر اهللا وحرصاً تنفيذً وتعليامًا األمر العظيم تعلامحيتاجون إىل هذ
، متاسك املجتمع املسلم الذي يسود بني أفراده تطبيق رشائع اإلسالم وأحكامه

ألن كل أفراد املجتمع اإلسالمي مطالبون باملشاركة يف هذا اجلانب كل بحسب 
 . استطاعته وقدرته

، جب اهللا تعاىل من إقامة الصالة الدعوة إىل ما أواًويدخل يف ذلك أيض
 .وحج البيت إىل غري ذلك، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة

األمر باملعروف و،  الدعوة إىل اجلهاد يف سبيل اهللا يف ذلكاًويدخل أيض
، ةوالصال، ذ بام رشع اهللا تعاىل يف الطهارةواألخ، والنهي عن املنكر

، واحلرب والسلم، لنفقاتوا، واجلنايات، والطالق، والنكاح، واملعامالت
ويدعو إىل مكارم األخالق ، ا حيتاج إليه الناس يف أمر دينهمويشمل كل م

فهو عبادة ، وينهي عن سفاسف األخالق وعن يسء األعامل، وحماسن األعامل
واجلميع بني ، واألخوة اإليامنية، فهو يدعو إىل األخالق الفاضلة... وقيادة

وترك ، واحلكم بالرشيعة، و إىل أداء األمانةويدع، املسلمني والتأليف بينهم

                                 
 ).١٨٦(رقم ، ٢/٢٣، باب كون النهي عن املنكر من اإليامن، كتاب اإليامن، صحيح مسلم )١(
 .٢/٢٢، رشح صحيح مسلم، النووي )٢(



 

 

١٤٦ 
، كام أنه سياسة، واقتصاد،  سياسةاًوهو أيض، احلكم بغري ما أنزل اهللا عز وجل ١٤٦
وال ، وال غل، وال حسد، ال غل، واحرتام املسلم ألخيه املسلم، وجهاد، وعبادة

 .)١(وال غري ذلك من األخالق الذميمة، وال خيانة، غش
 .ملفردات موجودة ضمن مقررات مدارس اجلالياتّوكل هذه املعاين وا

                                 
 . وما بعدها٢٣ص، الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة، عبد العزيز بن باز) ١(



 

 

١٤٧ 

١٤   املبحث الثالث
  املقررات الدراسية للمدارس اخلريية ومضامينها الدعوية

 املطلب األول
 أسس املقررات الدراسية باململكة

املقررات الدراسية التي تدرس يف مدارس اجلاليات اخلريية هي نفس 
 مع الرتكيز ،لكة العربية السعوديةمناهج ومقررات وزارة الرتبية والتعليم باملم

وهذه املقررات تشتمل عىل جوانب كثرية  ،عىل حفظ كتاب اهللا وسنة رسوله 
ودراسات علمية تساعد الطالب عىل اكتساب القيم اخللقية الصاحلة والبعد عن 

 .ألوان الضعف اخللقي
زنة فإن  ألمهية املناهج واملقررات الدراسية يف بناء سياسة تعليمية متاًونظر

عناية خاصة، ملناهج يف اململكة العربية السعودية تويل االسياسية التعليمية 
وهي ، باعتبارها وسيلة فعالة من وسائل حتقيق أهداف الرتبية والتعليم فيها

السياسة التي تنبثق عن مصادر الترشيع اإلسالمي يف الكتاب والسنة واجتهادات 
وحتى  ملعلم األول لإلنسانية حممد املربني عىل مدى التاريخ منذ مبعث ا

 .يومنا هذا
فإن السياسة ، وإضافة إىل هذا النبع اإلسالمي لرتبية اإلنسان يف جمتمعنا

التعليمية تستهدف كذلك ربط املتعلم بواقع التطورات العلمية يف عاملنا 
جه اإلسالمي يف املعارص ولذا جاءت املناهج عىل اختالفها لتعكس هذا التو

 . السعوديالتعليم
وفيام ييل بيان ملا تضمنته وثيقة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة 

هـ بخصوص اجتاهات املناهج وحمتوياهتا وضوابط ١٣٩٠التعليم يف العام 
 :وضعها وأسسها

 تعنى الدولة باملناهج الدراسية باعتبارها وسيلة هامة من وسائل الرتبية -١



 

 

١٤٨ 
 .والتعليم ١٤٨
 :ن املناهج ينبغي أن تكو-٢
 . منبثقة من اإلسالم ومن مقومات األمة وأسس نظامها-٣
 . موافقة حلاجة األمة وترمي إىل حتقيق أهدافها-٤
 . مناسبة ملستوى الطالب-٥
 . حمققة للمستوى املطلوب يف الدارسني وألهداف التعليم-٦
 .توافق خمتلف البيئات واألحوال،  متوازنة ومرنة-٧
 : تتضمن املناهج-٨
 . اهلدف العام وارتباطه هبدف الدولة من الرتبية والتعليم-أ

 . األهداف اخلاصة بكل مرحلة تعليمية واملادة العلمية- ب
 حتديد املستويات العلمية واملهارات العملية واالجتاهات الفكرية - ج

 .واخللقية التي ينبغي حتقيقها
طبيق  التوجيهات التي تقود خطوات املعلم يف حتقيق األهداف وت- د

 .املنهج
 . النشاط املدريس املرافق للدروس واملحقق ألغراض املنهج- هـ
 . هدف كل وحدة من وحدات املنهج- و
 . قياس تقدم الطالب فيه- ز

، سليم اللغة،  مع مقتضيات اإلسالمً يكون الكتاب املدريس منسجام- ح
 . بأهداف املنهج ومقاصده العلمية والعملية واخللقيةًاوافي

واإلجراءات ،  أوصاف الكتاب: الكتاب املدريسام التخطيط يوضح نظ-٩
 .املناسبة ليكون عىل أفضل الوجوه

بكتاب املعلم الذي يساعد عىل توضيح  تعنى اجلهات التعليمية -١٠
ويعني معلم كل مادة عىل حتقيق أهداف ، سياسية الدولة يف الرتبية والتعليم



 

 

١٤٩ 

١٤  يف حسن اً مساعدًال يكون دليكام ،املنهج من النواحي التعليمية والرتبوية
 .استخدام الكتاب املدريس

 :ومن دراسة هذه البنود تتضح عدة حقائق منها
 ، أن املناهج وسيلة لتحقيق غاية التعليم يف اململكة العربية السعودية-١

وغاية التعليم كام نصت عليها وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة 
وذلك بغرس العقيدة ، ًال متكاماً صحيحًإلسالم فهامفهم ا((: التعليم هي

، وباملثل العليا، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية، ونرشها، اإلسالمية
 ،وإكسابه املعارف واملهارات املختلفة وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة

 يف اً نافعاًليكون عضو وهتيئة الفرد اي وثقافاي واجتامعايوتطوير املجتمع اقتصاد
 .)١())بناء جمتمعه

 : علمية دقيقة لوضع املناهج وهياً وضعت السياسية التعليمية رشوط-٢
 . انبثاقها من اإلسالم-أ

 اتساعها لتحقيق أهداف األمة الدينية واالجتامعية واالقتصادية - ب
 .والسياسية والثقافية

م واجتاهاهتم  مناسبتها ملستوى الطالب وقدراهتم واستعداداهت- ج
 .اإلسالمية

  . متوازن بحيث تستطيع حتقيق النمو الروحي والطموح الشخيص- د
، ًالفق وذاتية األمة اإلسالمية أو مرنة قابلة للتعديل والتغيري بام يت- هـ

 .اً مع متطلبات العرص ثانيوتتامشى
 كام جيب أن حتتوي هذه املناهج عىل ما حيقق النمو املتكامل الشامل - و

 .وعاطفيا، ايواجتامع، ايوجسد، ايم روحعلللمت

                                 
 . ٣٤ص ، بية السعوديةسياسة التعليم يف اململكة العر، وزارة املعارف) ١(



 

 

١٥٠ 
 ًاووضعت كذلك رشوط،  للمناهجاً كام وضعت سياسة التعليم رشوط- ز ١٥٠

 مع تعاليم اإلسالم اًواضحة ودقيقة للكتاب املدريس الذي جيب أن يكون متفق
 .الخ....  من األخطاء اللغويةًا ألهداف الرتبية والتعليم خالياًوحمقق، ومقتضياته
ذا نستطيع القول أن سياسة بناء املناهج يف اململكة تقوم عىل األسس وهك

 :التالية
 . بناء العقيدة اإلسالمية وبيان ما يضادها-أ

 . تعزيز االنتامء لألمة اإلسالمية وللمحيط العريب- ب
 . التفاعل مع اخلصائص البيئية واالجتامعية واالستفادة منها- ج
 .يفها خلدمة الرتبية والتعليم األخذ بالعوامل الرتبوية وتوظ- د

 . مراعاة اجلوانب النفسية للطالب واملعلمني وغريهم- هـ
وبناء عىل ما تقدم فإن أسس بناء املناهج يف مدارس اجلاليات اخلريية هي 
نفس األسس التي قام عليها التعليم يف اململكة العربية السعودية وهلا مميزات 

حلكومية ومن أبرز مميزات هذه عديدة متيزها عن غريها من املدارس ا
 :املدارس

 .اً وحفظاً العناية بالقرآن الكريم تالوة ً وجتويد-١
ً العناية باللغة العربية كتابة ونطق-٢  .اً
 االهتامم بتصحيح العقيدة ونرش السنة وبيان بعض األمور البدعية -٣

 .املنترشة بني أوساط أبناء هذه اجلاليات مع التحذير منها
م بتعليم البنات األحكام اخلاصة بالنساء وتربيتهن عىل احلجاب  االهتام-٤

 .والعفة والبعد عن مظاهر التغريب والسفور
 إقامة دورات علمية للمدرسني واملدرسات لرفع املستوى العلمي -٥

 .)١(والرتبوي لدهيم يشارك فيها جمموعة من طلبة العلم والدعاة األكفاء

                                 
 .٥ص، مدارس اجلاليات اإلسالمية األفريقية، عمر عطار) ١(



 

 

١٥١ 

١٥  املطلب الثاين
 ات الدراسية للمدارس اخلرييةحمتويات املقرر

، جيب أن ينطبع بطابعها، املنهج املدريس الذي تتطلبه الرتبية اإلسالمية
ويبنى عىل أسسها وتصوراهتا ، ويتصف بأهم صفاهتا ومميزاهتا وحيقق أهدافها

وقد تضمنت املقررات الدراسية لوزارة ، فكرية عن الكون واحلياة واإلنسانال
ة هذه املعاين من حيث ململكة العربية السعوديالرتبية والتعليم يف ا

بحتة والتي ال تتعارض مع وأخذها بجوانب عديدة من العلوم ال، اختصاصاهتا
، وال ختتلف مع تعاليمه وأسسه بل تعني طالبها عىل رفع شأن األمة، اإلسالم

 . اإلسالم وإعادة أجماده التليدةوتزيد من حضارة، وحتقيق رشيعة اهللا وعدله

ويات هذه املقررات تقوم عىل املنهج املرتابط أو ما يسمى بمنهج وحمت
املواد الدراسية املرتابطة وهدف مناهج الرتبية اإلسالمية االهتامم برتبية الفرد 

وإليه تتجه ، املسلم وهو املحور الذي يشد إليه كل موادها وسائر املواد األخرى
كري وبه حيصل التناسق كل أهداف النمو الروحي واللغوي واالجتامعي والف

 .والتكامل الرتبوي الرائع الذي كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم

 كام ،من هذا يتضح أن حمتويات املقررات الدراسية عبارة عن منهج مرتابط
ودعوة العباد إىل عبادة ، إخالص العبادة هللا وحده: أنه منهج حموري أساسه

 تدور حوله مجيع املواد الدراسية وهذا املحور هو الذي، - جل وعال-اخلالق 
 .دنيويةالدينية واللغوية وال

فتعلم العلوم اللغوية بكل موادها خلدمة القرآن الكريم والسنة النبوية 
 ًم اهللا وسنة نبيه فهامبتفهم كال، يح ما يقصد فيهام من أحكام رشعيةوتوض

 .اًصحيح



 

 

١٥٢ 
ريها إنام وغ... فلك واجتامعوالعلوم الدنيوية من رياضيات وعلوم و ١٥٢
، اً وجواً وبحراً؛ ليستفاد منها يف استغالل ما سخره اهللا لنا مما يف األرض برتدرس

p ]: لندرك عظمة اهللا وقدرته اإلبداعية يف الكون قال تعاىل  o n m
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هدف العبودية ، فإذا توجهت كل العلوم والثقافات نحو هذا اهلدف العظيم
وتستقيم نفس اإلنسان ، عندئذ تتوحد املجتمعات اإلسالمية،  تعاىلاملطلقة هللا

 .)٢(وتتحد نوازعه ومشاربه وتصوراته وفقا هلذا اهلدف العظيم، املسلم

وقد ألزمت السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية الدولة ومواطنيها 
مة واملوعظة رفع راية الدعوة إىل اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا باحلك

 اًوذلك هداية للعاملني وإخراجا هلم من الظلامت إىل النور وارتفاع، احلسنة
 .بالبرش بالتوحيد اخلالص إىل اإليامن احلق

كام أن االهتامم بالعلوم الدينية أسايس يف خطط الدراسة يف املؤسسات 
التعليمية يف وهبذه املزية تنفرد السياسية ، التعليمية يف اململكة العربية السعودية

إذ أن ، اململكة عن معظم نظم التعليم يف الدول املختلفة وحتى اإلسالمية منها
 تعليم ال ديني ال هالسمة الغالبة عىل التعليم املعارص يف معظم دول العامل هي أن

يؤمن إال باملدرك املحسوس فقط وينكر أو هيمل كل ما هو غيبي؟ وهذا بخالف 
مية للمملكة حيث أوضحت أن احلياة مرحلة إنتاج ما ورد يف السياسة التعلي

األبدية اخلالدة يف الدار يستثمر املسلم طاقاته عن إيامن وهدى للحياة ، وعمل
 .)٣( حساب وال عملاًفاليوم عمل وال حساب وغد، اآلخرة

                                 
 . ٢٢-٢٠: اآليات، سورة الذاريات) ١(
 .٢٥٠-٢٤٩، الرتبية اإلسالمية، أمحد احلمد) ٢(
 .٧٠ص، مرجع سابق، حممد بن معجب احلامد وآخرون) ٣(



 

 

١٥٣ 

ومن أبرز مميزات السياسية التعليمية يف اململكة االهتامم بمدارس حتفيظ ١٥
 لتخريج شباب ًاسعي، لكةل عىل نرشها يف مجيع أنحاء املموالعم، القرآن الكريم

فعىل كتاب اهللا وسنة ،  والذي يعترب دستور هذه الدولةحافظ لكتاب اهللا، مسلم
واختذت األمة اإلسالم عقيدة ،  أنظمة اململكة العربية السعودية قامترسوله 

 القوة املحركة وفالقرآن الكريم ه لشؤون احلياة فيها، ًال متكامًكامورشيعة وح
، وحولت جمرى التاريخ، دود املاملكونقلت ح، ورة العاملالتي غريت ص

 .)١(وأنقذت البرشية العاثرة 

                                 
 .٥٣-٥٢ص ، اململكة العربية السعوديةالتعليم الديني يف ، عبد املحسن بن عبد الكريم البكر) ١(



 

 

١٥٤ 
 املطلب الثالث ١٥٤

 املضامني الدعوية للمقررات الدراسية

فهي شاملة ، الدعوة إىل اهللا هي توجيه الناس نحو طاعة رهبم وامتثال رشيعته
ًم عقيدة وعبادات وأخالقإلرشاد اخللق لكل تعاليم اإلسال  ًوتعلام،  ومعامالتاً

وال بد أن يكون ،  عن املنكر فهي دعوة عامليةاً باملعروف وهنياً وأمرًوتعليام
،  ملجتمعه وأهله وقرابتهًاحمب،  لإليامن والعمل الصالحاًحمب، املسلم داعية لدينه

ومن جاء ، ؤمنني وأتباعهم امل- عليهم السالم-فالدعوة إىل اهللا هي وظيفة الرسل 
وقد استمرت املدارس اإلسالمية ، بعدهم من التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

وتفتح أبواهبا للطلبة والراغبني يف التزود من العلوم ، تنرش علومها للراغبني
 ًاوربام كان لبعض هذه املدارس انحرافات فكرية أو عقدية أثرت سلب، اإلسالمية

وحينام قامت دعوة الشيخ حممد ، ة الدعوة إىل اهللايف بعض األزمان عىل مسري
بن عبد الوهاب أعلنت منار هذه الشعرية متخذة خمتلف الوسائل يف نرش الدين 

ع املطهر بالعلم النافع ورد الناس إىل الرش، ومنها وسيلة التعليم الرشعي
 .الصحيح

 فالكتب واملقررات الدراسية العلمية تعد سمة من سامت العرص احلارض
 بعد ًالناقلها بني الطالب جيوت، وتنوعها ورسعة انتشارها وطباعتها لكثرهتا اًنظر

وال خيفى ما ، وكذلك إمكانية حفظها ونقلها إىل مجيع أصقاع العامل، جيل
وبث ، للكتب واملصنفات العلمية اهلادفة من أثر طيب ومحيد يف توعية الناس

وتوضيح أحكام ، الفة ذلكوحتذيرهم من خم، املعتقد الصحيح فيام بينهم
 .امالت واألخالق والسلوك واآلدابالرشيعة اإلسالمية من العبادات واملع



 

 

١٥٥ 

وباجلملة فللكتب واملناهج الدراسية أثر هام يف الدعوة إىل اهللا تتوارثه ١٥
وهلا مسامهة فعالة يف تقعيد وتأصيل علوم الدعوة ،  بعد جيلًالاألجيال جي

 .)١(اإلسالمية
 محل الدعوة اإلسالمية ونرشها من أعظم  اململكةقد جعلت قيادةو

وضمنت مقرراهتا الدراسية كل ما فيه خري اإلنسان ، وأهم واجباهتا، وظائفها
واستطاعت أن جتعل جمتمعها بيئة صاحلة بعيدة عن املنكرات ، وصالح أمره

 .وترشد الناس إىل ما فيه خري دينهم ودنيهم، الظاهرة
 :عويةومن أبرز هذه املضامني الد

 : الدعوة إىل العقيدة الصحيحة- أ

العقيدة اإلسالمية هي اإليامن اجلازم الذي ال يتطرق إليه شك لدى معتقده 
 ، وما جيب له من الطاعة واإلنابة والتسليم،فيام يتعلق بتوحيد اهللا سبحانه وتعاىل

£ ] : وقد ورد هذا املضمون يف قوله تعاىل  ¢ ¡ � ~ } |
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يرتفع هبا إىل درجة اإليامن ، فثبات العقيدة ورسوخها يف نفس معتنقها
ومعرفة أسامئه ، معرفة اهللا سبحانه وتعاىل: الصادق بمفرداهتا الكثرية ومنها

ومعرفة أركان اإليامن وأنواع التوحيد ونواقضه ورشوط ، احلسنى وصفاته العىل
اق لرشك واإلحلاد والكفر والنفوتعريف املصطلحات العقدية كا، كلمة التوحيد

 .والردة والبدعة والفسق
وكذلك حتوي العقيدة جوانب توضيحية لكثري من القضايا التي غابت عن 

 .املقررات الدراسية يف بعض البلدان اإلسالمية

                                 
 .٢/٨٠٣، األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية، عبد الرحيم املغذوي: انظر) ١(
 . ١٥: اآلية، سورة احلجرات) ٢(



 

 

١٥٦ 
أوجبها عىل ، فالعقيدة اإلسالمية التي بعث اهللا هبا رسله وأنزهلا يف كتبه ١٥٦

ها وأمروا أتباعهم باعتناقها وحثوهم عىل مجيع خلقه فقام الرسل بتبليغ
 .مساعدهتم وإكامل املهمة من بعدهم

 كانت ايفهي األساس يف كل دعوة وهي البداية لطالب العلم الرشعي أ
وهذا املضمون الشمويل من خصائص ومميزات املقررات التعليمية يف ، وجهته

خل بني ما هو إيامين  وقد انعكس هذا الشمول والتدا،اململكة العربية السعودية
عقدي وخلقي سلوكي وفكري تقني عىل املناهج الدراسية حيث حتقق 

وأثمر ذلك يف الطالب نفسه بتكوين شخصية ، االنسجام فيها بني هذه اجلوانب
يتحقق فيها هذا االنسجام والرتاكم الباين لقدرته الفكرية يف أي جمال اجته 

 إيامنه بالغيبيات وممارسة جتاربه للتخصص فيه ويف عدم الشعور بأي تنافر بني
 .)١(العملية

يلة مرتتبة عىل فهمها والعمل وللعقيدة اإلسالمية مقاصد نبيلة وغايات جل
 :فمن آثارها الرتبوية ما ييل، هبا

 . إخالص النية والعبادة هللا وحده-١
 .بط الفوضوي حترير العقل والفكر من التخ-٢
 . الراحة النفسية والفكرية-٣
عبادة اهللا أو معاملة مة املقصد والعمل من االنحراف يف  سال-٤

 .املخلوقني
 . احلزم واجلد يف األمور-٥
 .ذل كل غال ورخيص يف تثبيت دينها تكوين أمة قوية تب-٦
 . الوصول إىل سعادة الدنيا واآلخرة بإصالح األفراد واملجتمعات-٧

                                 
 .  وما بعدها٢٦٤ص ، تطبيق الرشيعة يف اململكة وآثاره يف احلياة، عبد الرمحن الزنيدي: انظر) ١(



 

 

١٥٧ 

١٥ ومن ، يبطل األعاملء الذي ومنه الريا،  االبتعاد عن الرشك صغريه وكبريه-٨
 .)١( د اهللا هبا من خالف هذه العقيدةثم إنقاذ األنفس من النار التي توع

ومتأل باخلري والرب ،  تعم مجيع طاقات اإلنسان وقواه إن صلة املؤمن باهللا
ووضوح الرؤية وصحة العمل ونبل الغاية كل جانب من جوانب هذه القوى 

فصلة اإلنسان بربه من آثارها أن ، جانب عن ًابل إهنا ال تفصل جانب، والطاقات
وبينها وبني عقيدة اإلنسان ووظيفته يف ، تقوي العالقة بني هذه الطاقات نفسها

: وتدفع عنه الشبهات والضالل كام قال تعاىل، فهي تدفعه إىل األمام، احلياة
[ v  u t s r  q p o n m l k j i h  g
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واتبعت ، فهي مصدر خري وفالح وسعادة لألمم التي رعتها حق رعايتها، صحيحة

 .والتزمت قيمها وحدودها، هداها

 : تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة حول اإلسالم- ب

وذلك عرب تكوين احلصانة القوية للطالب ضد أي مساس بالعقيدة 
ية بأساليب تربوية  وذلك بغرس املفاهيم العقد،الصحيحة من قريب أو من بعيد

، ومنها األسلوب القرآين يف عرض شبه املخالفني وطريقة دحضها، متعددة
مع استخدام احلقائق واملكتشفات ، والرتكيز عىل اجلوانب العقدية املؤثرة

وكذلك بعرض الشبه التي قد تعرض عىل الطالب ، العلمية احلديثة لإلقناع
 إذ ال يمكن ألمة ؛ للرتبية العلميةاًدوهذا األساس مهم ج، اً صحيحاي علماًعرض

 .اإلسالم أن تنهض من سكوهنا بغري الرجوع إىل عقيدهتا الصحيحة
وقد جاء من بني أهداف التعليم الثانوي دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم 

وتزويدهم ، هبا نظرة الطالب إىل الكون واإلنسان واحلياة يف الدنيا واآلخرة

                                 
 .٦٠ص ،  يف العقيدةرسائل، حممد بن عثيمني) ١(
 .١٢٢: اآلية، سورة األنعام) ٢(



 

 

١٥٨ 
 عىل الدعوة اًقادر،  بدينهاً والثقافة اإلسالمية التي جتعله معتزباملفاهيم األساسية ١٥٨

 .)١(والدفاع عنه، إليه
 بل ينبغي ،وال يمكن تصحيح هذه املفاهيم عرب الصفوف املدرسية فحسب

أن تعقد هلا احللقات والندوات ملناقشة أفضل الوسائل املعينة عىل توضيح 
خاصة ،  من كافة الفرق والطوائفملخالفنياحلقائق العقدية أمام املشككني وا

بعد انحراف جمموعات من الشباب حتت شبهة إحياء شعرية اجلهاد يف سبيل 
بعد أن وقعوا ، واحلوادث اإلرهابية، ضلوعهم يف بعض األعامل اإلجرامية و،اهللا

ضحية مفاهيم خاطئة استغلها أعداء املسلمني لتسويق مؤامراهتم عىل بالد 
 .ها من بالد املسلمنياحلرمني الرشيفني وغري

اخلاطئة عقدية كانت أم فكرية من أبرز املضامني  إن تصحيح املفاهيم
الدعوية التي حيرص علامء األمة واملربون عىل توضيحها عرب املنتديات 

 ويف صفوف املقاعد الدراسية وجمالس العلم ووسائل ،والدروس العلمية
ون للوسط التعليمي أثر بالغ وهي تبدأ من املدرسة حيث يك، اإلعالم املختلفة

 .يف تكوين الطالب وحتديد اختياره الصحيح
 ):الكتاب والسنة( توحيد مصادر التلقي - ج

إذا صحت العقيدة وكانت مصادرها واضحة ال لبس فيها وال غموض عاش 
وتوجهت عقوهلم نحو الكتاب والسنة ،  عن االنحرافات الفكريةاًالطالب بعيد

ات العقدية ألهنام املصدر الوحيد املربأ من النقص ليتلقوا منهام التوجيه
وال يمنع هذا من حتديد مصادر املعرفة األخرى برشط أن يوضع كل ، والقصور

هذا مع عدم إغفال مصادر العلوم اإلنسانية األخرى يف ، منها يف مكانه الالئق به
 .التزود باملعرفة والعلوم املختلفة

                                 
 . ٣٤ص ، مرجع سابق، وزارة املعارف) ١(
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 إال إذا توفرت له ً سلياماًفالعاقل ال يستطيع أن يقوم بتوجيه إرادته توجيه
جمموعة من املبادئ واملفاهيم الثابتة والتي يستطيع من خالهلا اإلجابة عىل 
التساؤالت املتعلقة باألمور الرضورية التي حيتاج اإلنسان إىل معرفتها من 

 .املصادر األصيلة
وخضع العقل ، ا الصحيحةرت هذه املبادئ الواضحة من مصادرهفإذا توف

رسان واهلالك يف وإال كانت عاقبته اخل،  وتنور بنورها جاء باخلري لصاحبه،لسلطاهنا
فإن التمسك ، ة ال تنفد؛ وألن العقيدة من مصادرها الصحيحة طاقة قويالدنيا واآلخرة

لضعف واخلمول بام يمنع هبا جيعل املرتبني قادرين عىل الصمود يف فرتات ا
أما حني تكون األمور عادية فإن عقيدهتم تدفعهم إىل ، ذوبان األمة وضياعها

 .)٢(النهوض بواجب األمة اإلسالمية ونرش اخلري لكل الناس
والناظر يف املقررات الدراسية ملدارس اجلاليات جيدها تصدر كلها من 

أو من حيث إلزام ، صياغتهامعني الكتاب والسنة الصايف الزالل سواء من خالل 
 .الطالب بدراسة كتب السلف رمحهم اهللا من الكتب األثرية

 : حتصينهم ضد الغزو الفكري- د

 يبذلون جهودهم لرصف املسلمني عن - وال يزالون- كان أعداء اإلسالم 
 هلم وألمتهم عرب بث املغريات اً مرشفًالعقيدهتم حتى ال يكونوا مستقب

إشغاهلم عن أمور دينهم ودنياهم وجتنيد كافة وامللهيات بني صفوفهم و
اإلمكانيات الفكرية والنفسية إلخراجهم من املفاهيم الصحيحة للدين القويم إىل 

                                 
 . ٩: اآلية، سورة اإلرساء) ١(
 . ٢٤٤ - ٢٤٣ص ، أصول الرتبية احلضارية يف اإلسالم، هاشم عيل األهدل) ٢(



 

 

١٦٠ 
 .مفاهيم خاطئة ال متت إىل اإلسالم بصلة ١٦٠
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اء هذه اجلاليات من دول شيوعية وأخرى غري إسالمية  لقدوم بعض أبناًونظر
جعل من السهل عىل أعداء اإلسالم بث الشبه والفتن فيام بني صفوف املسلمني 

 .بغرض إضالهلم وتفويت الفرص عليهم بإشغاهلم بام ال طائل من ورائه
وهذا التحصني هام ورضوري خاصة مع انفتاح وسائل اإلعالم اليوم وكثرة 

هم وال سبيل لتحصين، لتي تواجه الشباب املسلم يف عرصنا احلارضامللهيات ا
وإذا ((: - رمحه اهللا- والعلم النافع يقول ابن تيمية ، من آثاره إال باإليامن الصادق

واجتذبه إليه فينرصف عنه ما يضاد ،  هللا اجتباه ربه فأحيا قلبهاًلصكان العبد خم
ف القلب الذي مل خيلص بخال،  السوء والفحشاء وخياف من ضد ذلكذلك من

كالغصن ، هوى ما يسنح له ويتشبث بام هيواه فياً مطلقًا وإرادة وحبًاهللا فإن فيه طلب
وإال استعبدته الكائنات ،  لهاً خاضعًالفيكون ذلي....أي نسيم مر بعطفه أماله

 .)٢())وكان من الغاوين، واستولت عىل قلبه الشياطني
ّوهذا التحصني يتخذ وسائل عدة ّ: 

 منها املقررات الدراسية يف مدارس اجلاليات التي تعنى ببيان حقيقة - 
 .املذاهب الفكرية اهلدامة وغريها

 ومنها املحارضات والندوات التي تعقد لتعريف الطالب بامهية هذا الغزو - 
 .وأساليبه املاكرة جتاه أبناء املسلمني، الفكري
التي ربام ، الطالب حماربة كل املظاهر الغربية املنحرفة بني صفوف - 

 .ّتأثروا هبا من خالل وسائل اإلعالم املتعددة

                                 
 .١٢٠: اآلية، سورة البقرة) ١(
 .٤٣ص ، العبودية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية) ٢(



 

 

١٦١ 

١٦  :عىل األخذ بأسباب الرقي والتفوق تربية األجيال - هـ 

ساهم الفهم اخلاطئ للتوكل لدى بعض املسلمني إىل التخلف عن ركب 
ولعل تأثر هؤالء ببعض األفكار املنحرفة أدى إىل انعكاس هذه ، العلم والرقي
ومل يسلم مفهوم القضاء والقدر من ،  ممارسات األفراد وترصفاهتماملفاهيم عىل

هذه التطبيقات اخلاطئة فاإلخالد إىل األرض والركون إليها والرىض باجللوس 
تعارض مع مقاصد يف أطراف األمم يؤدي إىل التخلف واليأس والقنوط وهذه ت

 .اإلسالم وعقائده
 متفقون عىل استحسان إتعاب العقالء قاطبة((: - رمحه اهللا- قال ابن القيم 

النفوس يف حتصيل كامالهتا من العلم النافع والعمل الصالح واألخالق الفاضلة 
وكل من كان أتعب يف حتصيل ذلك كان ، وطلب حممدة من ينفعهم محده

وكذلك يستحسنون إتعاب النفوس يف حتصيل الغنى ، اً وأرفع قدرًالأحسن حا
، ذلك وينسبونه إىل دناءة اهلمة وخسة النفسويذمون القاعد عن ، والعز والرشف

 وحصول مكاره ومشاق هي اًوهذا التعب والكد يستلزم آالم...... وضعة القدر
 .)١())الطريق إىل تلك الكامالت

واهلدى والضالل فهو ، فاإلنسان مزود باستعدادات متساوية للخري والرش
ادر عىل توجيه نفسه إىل كام أنه ق، قادر عىل التمييز بني ما هو خري وما هو رش

والرساالت ، وأن هذه القدرة كامنة يف كيانه، اخلري وإىل الرش بدرجة متساوية
والتوجيهات والعوامل اخلارجية إنام توقظ هذه االستعدادات وتشحذها 

، اًوكائنة طبع، ألهنا خملوقة فطرة، اًوتوجهها هنا أو هناك ولكنها ال ختلقها خلق
 .اًوكامنة إهلام
 إىل جانب هذه االستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة وهناك

فمن استخدم هذه القوة يف ، هي التي تناط هبا التبعة، موجهة يف ذات اإلنسان

                                 
 . ٣٧٦ص، حممد بن القيم، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل) ١(



 

 

١٦٢ 
أفلح ومن أظلم هذه القوة ... وتنمية استعداد اخلري فيها، تزكية نفسه وتطهريها ١٦٢

 .)١(وخبأها وأضعفها خاب وخرس
 :منها، يدةن وفق وسائل عدوهذا اإلعداد والتهيئة تكو

واإلبداع بني صفوف الطالب عن طريق التشجيع ، ّ بث حب التفوق-١
 .لتحفيزاو

 .والشعور باملسؤولية جتاه النهوض هبا،  بث روح االنتامء هلذه األمة-٢
 تدريب الطالب عىل بعض الدورات املهنية البسيطة وتشجيعهم عىل -٣

 .ذلك

  :إىل اهللاتأهيل الطالب ليكونوا دعاة  -و

والسعي يف طلبها ،  حثت األدلة الرشعية عىل وجوب دراسة العلوم النافعة
خاصة إذا كان هؤالء الطالب سيعودون إىل جمتمعاهتم ، مهام بعدت املسافات

 :وبلداهنم ليقوموا بواجب تبليغ الدعوة إىل اهللا يقول تعاىل يف حمكم التنزيل
[ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  ¾½ ¼ »  º ¹

 Ë Ê ÉÏ Î Í  ÌZ) ٢(. 
فالدعوة إىل اهللا تعاىل هي وظيفة املرسلني ((: - رمحه اهللا- قال ابن القيم 

واهللا سبحانه قد أمر ، وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل يف أممهم والناس تبع هلم
وهكذا ، وضمن له حفظه وعصمته من الناس، رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه

وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه املبلغون عنه من أمته هلم من حفظ اهللا 
 بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا ملن بلغ عنه ولو وقد أمر النبي ، وتبليغهم له

 إىل األمة أفضل من تبليغ السهام إىل نحور العدو، ألن وتبليغ سنته ..ًاحديث

                                 
 . ١٢١ص ، الرتبية اإلسالمية، أمحد احلمد: انظر) ١(
 .١٢٢: اآلية، سورة التوبة) ٢(



 

 

١٦٣ 

اء، َّتبليغ السهام يفعله كثري من الناس، وأما تبليغ السنن فال يقوم به إال ورثة األنبي١٦
 .)١())وخلفاؤهم يف أممهم، جعلنا اهللا تعاىل منهم بمنه وكرمه

ًوهذا جيعل العناية بتكوين الدعاة، وإعدادهم اإلعداد املتكامل، أمرا بالغ 
األمهية، وإال أصيبت كل مرشوعات الدعوة باخليبة واإلخفاق، يف الداخل 

وال ، ل الرسالةواخلارج؛ ألن رشطها األول مل يتحقق، وهو الداعية املهيأ حلم
 .)٢(  من مل يعرف أمور دينه ويتلقاها من مصادرها الصحيحةاًيكون داعية ناجح

 :وهذا التأهيل عىل نوعني
 .من خالل املقررات الدراسية الرشعية:  تأهيل علمي-١

وذلك من خالل التطبيق العميل لبعض أساليب الدعوة :  تأهيل عميل-٢
سواء كان التدريب داخل ، ات وغريهاووسائلها كاخلطابة والتدريس والندو

 .املدارس أو خارجها

                                 
 .٤١٥، جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم عىل حممد خري األنام، بن القيما) ١(
 . ٤٩ - ٤٨ص، ركائز الدعوة إىل اهللا يف ضوء النصوص وسري الصاحلني، يفضل إهل: انظر) ٢(



 

 

١٦٤ 
  املبحث الرابع ١٦٤

  املناشط الدعوية ملدارس اجلاليات اخلريية وأثرها يف الدعوة
 املطلب األول
 املحارضات

 : تعريفها- أ

أو هي ، هي بحث يف موضوع يلقيه املحارض يف جمموعة من الناس
ىل الناس طابع علمي خاص يلقيها عوهلا ، ًا معيناًومات مرئية تعالج موضوعمعل

 .)١(كل من يلقي عىل الناس املحارضة: واملحارض، من لديه القدرة عىل ذلك

 : أقسامها- ب

 :للمحارضة نوعان

 ما هتدف إىل ًاوغالب، وتتصف بأهنا تتوجه جلميع الناس،  حمارضة عامة-١
 .موضوعات ذات صبغة هتم أكرب رشحية من احلضور

وهتدف ، صف بأهنا تتوجه لفئة معينة من الناسوتت،  حمارضة خاصة-٢
املوضوعات اخلاصة بالشباب : مثاله، إىل معاجلة موضوع خاص هيم هذه الفئة

 .أو املرأة أو املساجني أو ذوي االحتياجات اخلاصة وما إىل ذلك

 : أصول املحارضة التي تبني عليها- ج

 : وهيهنالك مخسة أصول أو ركائز تقوم عليها املحارضة الناجحة
 . املحارض الداعية إىل اهللا-١
 . موضوع املحارضة الدعوية-٢
 . املنظمون هلا-٣

                                 
 . ٢٨٣ص ، الدعوة إىل اهللا، توفيق الواعي) ١(



 

 

١٦٥ 

١٦  . اإلعداد والتحضري اجليد ملوضوع املحارضة-٤

 .)١( احلضور أيا كانوا-٥

 : أمهيتها- د

، امة يف جمال دعوة الناس إىل اهللاتعد املحارضات من األنشطة الدعوية اهل
ويف ميدان دعوة أبناء اجلاليات املسلمة ، امةوتظهر أمهيتها يف دعوة الناس ع

، الصحيحةاملقيمة يف مدينة مكة املكرمة يف أهنا تعنى بالعقيدة اإلسالمية 
يف اخلرافات والبدع وحتذير الناس من التهاون ، وكشف ما يضادها وحيرمها

 .والرشكيات

ي والتصد،  بمجال بجانب األمر باملعروف والنهي عن املنكرنىكام أهنا تع
وتضبط بعض اجلوانب األمنية لدى ، ملظاهر االنحراف عند شباب اجلاليات

وتساهم يف تفعيل دور ، املجتمعات املعزولة عن باقي أحياء مكة املكرمة
مكة بال (الربامج التوعوية واملقدمة من قبل إمارة مكة املكرمة كربنامج 

ية ويقوم برتمجتها واملقام يف أوساط اجلاليات الربماوية واألفريق، )٢()جريمة
معلمون وإداريون مهنيون من أعضاء مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة 

، بالتعاون مع بعض مدارس اجلاليات اخلريية وذلك ملناقشة انحراف األحداث
 .)٣(أو بيان حقيقة ظاهرة اإلرهاب وحتذير الشباب منه

كرمة يف تطرقها ملا كام تربز أمهية املحارضات بني أبناء اجلاليات بمكة امل
ووضع ، هيم هذه املجتمعات من عالج لبعض الظواهر الدخيلة عىل جمتمعهم

                                 
 . ٢/٨٤٤، األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية، عبد الرحيم املغذوي) ١(
نة الس، م٢٠١٠ مايو ٤ -هـ ١٤٣١،  مجادى األوىل٢٠ ٣٥٠٤عدد ، صحيفة الوطن السعودية) ٢(

 .www.mfc.org.sa  واملوقع االلكرتوين اخلاص بحملة مكة بال جريمة. العارشة
 .www.burma-ksa.com، موقع اجلالية الربماوية باململكة العربية السعودية) ٣(



 

 

١٦٦ 
ويسعى القائمون عىل ، احللول املناسبة للعديد من املشكالت التي تواجههم ١٦٦

هذه املدارس بالتنسيق مع املكاتب التعاونية لدعوة اجلاليات إىل بيان كل ما 
، ويضيف إليهم ما فيه نفعهم، ينهم ودنياهميتطلع الناس إىل معرفته من أمور د

 . والفوز بالنعيم املقيم يف اآلخرة بإذن اهللا، وصالح معاشهم، وهدايتهم



 

 

١٦٧ 

١٦  املطلب الثاين
 الدورات العلمية والتدريبية

 :ود بالدورات العلمية والتدريبية املقص- أ
جمموعة من الدروس واملحارضات : يقصد بالدورات العلمية والتدريبية

ساهبم لدورة بقصد تعليمهم وتثقيفهم وإك عىل الطالب أو املنتسبني هلذه اتلقى
 .)١(املهارات الفنية الالزمة يف موضوع معني

 : أنواعها- ب

؛ تقيمها مدارس اجلاليات اخلريية وختتص بنوع معني  دورات علمية- ١
، ذاتأو علوم تطوير ال، أو علوم العربية، كعلم الفرائض، من أنواع العلوم الرشعية

 .وما إىل ذلك واإلدارة والرتبية
وهي التي ختتص باكتساب املهارات العلمية والفكرية ،  دورات تدريبية- ٢

 .والنواحي املهارية والفنية
وهي التي جتمع بني الدورات العلمية ،  دورات علمية تدريبية- ٣

 . والتطبيقات العملية
ومنها ما يكون ، عدودةمنها ما هو قصري األجل أليام موهي عىل أقسام عدة، 

 أو اًومنها ما يكون طويل األجل وتكون مدهتا شهر، متوسط األجل لشهر فام دونه
أكثر وقد تنعقد داخل املباين الدراسية ملدارس اجلاليات اخلريية أو خارجها يف 

متد أثر بعض هذه الدورات ليشمل الدول وربام ا، ااألحياء الشعبية التي ترتبط هب
 املنتمني هلذه املدارس ا هذه اجلاليات يف إلجازات الصيفية عربالتي قدمت منه

 .اخلريية

                                 
 . ٢/٨٥٦، مرجع سابق، عبد الرحيم املغذوي) ١(



 

 

١٦٨ 
 -هـ ١٤٣٠(وقد أقامت مدارس اجلاليات اخلريية خالل العام املنرصم  ١٦٨
) ٥٣٣٦(و، دورة تدريبية ملنسويب املدارس اخلريية) ٢٠(أكثر من ) هـ١٤٣١
ورات يف فنون اإللقاء د:  شملت العديد من املناشط التدريبية ومنهااي علمًابرناجم

ويف التعامل مع ، تعليم احلاسب اآليلويف ، واخلطابة واخلط والعريب
ودورات تدريبية يف تعليم أساسيات بعض احلرف املهنية ليستفيد منها ، اآلخرين

 .)١( يف أمور حياهتم اليوميةًالالطالب مستقب

 : أمهيتها يف الدعوة- ج

لغة يف نرش الدعوة إىل اهللا ودعم للدورات التدريبية والعلمية أمهية با
املسرية التعليمية والرتبوية يف مدارس اجلاليات اخلريية ويف املدارس 

 . احلكومية بصفة عامة
ويمكن إيضاح أمهية الدورات من خالل بيان بعض جوانب أمهيتها فيام 

 :ييل
 تزويد املتدرب بقدر مناسب من علوم العقيدة والدعوة والفقه والتفسري -١

 .حلديث وغريها من العلوم الرشعيةوا
 . مساعدة الطالب عىل التعمق يف التخصص الذي يرغبه-٢
طالعه باملعارف اجلديدة والتي تزيد من ا تعريف الطالب وغريه -٣

 .ومعرفته
 . إكساب املتدرب للخربات واملهارات الالزمة يف جمال ختصصه-٤
 . كانايأ جتديد النواحي الفكرية واملعرفية لدى املتدرب -٥
 املساعدة عىل تطوير األداء لدى املتدرب وتأهيله حلياته العلمية -٦

 .والعملية

                                 
) هـ١٤٣١-١٤٣٠ (تقرير اإلنجازات للعام، هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية) ١(

 .٧١ص



 

 

١٦٩ 

١٦ وحتفيزهم عىل االلتحاق ، بني املتدربني توليد نوع من املنافسة -٧
 .)١(بدورات مستقبلية

وهذه الدورات العلمية والتدريبية التي تعقدها مدارس اجلاليات اخلريية 
ل ختتلف وتتنوع حسب موضوعها وطبيعتها ب، ليست عىل مستوى واحد

 من أبناء هذه اً أو معلمني أو أفراداًواجلمهور املستهدف هبا بني أن يكونوا طالب
اجلاليات املقيمة بمكة املكرمة والذين تستدعي احلاجة عقدها هلم ليستفيدوا 

 أبناء  هلم خاصة مع انتشار البطالة بني بعضًا مناسباً رشيفًالمنها وليجدوا هبا عم
 .هذه اجلاليات مما جيعلهم فريسة سهلة للوقوع يف اجلريمة والقضايا األمنية

 ما تركز عليه الدورات اخلاصة باملدارس اخلريية هو جانب حفظ ًاوغالب
والعناية بالعلوم الرشعية ، وجانب حفظ املتون، القرآن الكريم وجتويده

إىل تنمية اجلانب العميل بتعليم إضافة ، وعلوم اللغة العربية والثقافية، املختلفة
وتعليم بقية وسائل ، أساسيات بعض املهن التي حيتاج إليها بعض الطالب

والربامج اخلاصة باألرسة املسلمة عن طريق بعض املختصني ، الدعوة
واملعلمني املحتسبني للقيام هبا عرب استضافتهم يف برامج املدارس اخلريية 

 .)٢(بانتظام

                                 
 . ٢/٨٥٦، مرجع سابق، عبد الرحيم املغذوي) ١(
 .هـ١٠/١/١٤٣١بتاريخ ، اللقاء الثاين، مدير اإلدارة التنفيذية، أمحد العمودي) ٢(



 

 

١٧٠ 
 املطلب الثالث ١٧٠

 ر األنشطة الدعوية يف الدعوة إىل اهللاأث

لألنشطة الدعوية التي تقيمها مدارس اجلاليات اخلريية آثار عىل املدعوين 
 :من منسويب مدارس اجلاليات اخلريية وغريهم من املقيمني ومنها

 : آثار األنشطة عىل منسويب هيئة اإلرشاف- أ

لذين يدرسون يف صفاء العقيدة لدى املعلمني والطالب االتأكيد عىل  -١
هذه املدارس وهي ميزة متيزهم عن غريهم من باقي اجلاليات التي ال تتلقى 

 . يف بعض البالد األخرىًال مماثًتعليام
ً ال وفعًالتباع منهج أهل السنة واجلامعة قوا احلرص عىل السنة النبوية و-٢

 .وحفظ املتون الرشعية من السنة النبوية املطهرة
مدارس اجلاليات اخلريية يتعدى هبا وية التي تقوم  أن األنشطة الدع-٣

نفعها الطالب إىل املجتمع والبلدان التي قدم منها طالهبا وهي تنمي فيهم روح 
 .املثابرة والنشاط

 أن استقامة السلوك وقلة الوقوع يف اجلرائم أثر من آثار هذه األنشطة -٤
 .الدعوية املباركة

ضنت هذه املدارس ووفرت هلا الدعم  نجاح اخلطط التعليمية التي احت-٥
 .واإلسناد واإلرشاف والصفة القانونية التي يتعلمون من خالهلا

هم الفرصة لنيل  بني الطلبة الوافدين وإعطائ إعالء شأن العلم واملتعلمني-٦
 .نصيبهم من العلم الرشعي والتزود من العلوم النافعة

ه من مشكالت وحفظ،  املحافظة عىل خصوصية املجتمع السعودي-٧
ترسب األحداث من الدارسة وتورطهم يف اجلريمة إذا مل ينالوا حظهم من 

 .التعليم



 

 

١٧١ 

١٧  تنسيق اجلهود بني اجلهات احلكومية والقائمني عىل هذه املدارس -٨
 .عرب تنظيم االحتفاالت واملؤمترات واالستفادة من ذوي اإلبداع منهم

ناء هذه اجلاليات يف تزويد بعض اجلهات الدعوية باملرتمجني من أب -٩
 .مواسم احلج والعمرة

 االستفادة من أبناء هذه اجلاليات يف تزويد سوق العمل باأليدي -١٠
 .)١(العاملة

 : آثار األنشطة الدعوية عىل اجلاليات املقيمة بمكة- ب

 مدارس اجلاليات اخلريية وبوال تقف آثار املناشط الدعوية التي يقيمها منس
ام متتد إىل اجلاليات املقيمة بينهم من عامة الناس  وإن؛عند الطالب فحسب

 :ومن أبرز هذه اآلثار
وبيان ، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة، واإليامن به،  معرفة اهللا تعاىل-١

 .العقيدة الصحيحة وتوضيح كل ما يضادها
 . التزود بالعلم النافع القائم عىل الكتاب والسنة وسرية السلف الصالح-٢
، وأحكام الزكاة، الصالةتصحيح أداء بعض العبادات ك اإلقبال عىل -٣

 . النتشار اجلهل يف كبار السن منهماًنظر، والعمرة، واحلج، والصوم
والتحذير من املعامالت املحرمة وبيان ،  توضيح أحكام املعامالت-٤
ومنع للغش فيام بني ، وما يف هذا التوضيح من صدق يف التعامل، آثارها

 .واقاملتعاملني يف األس
ممن يصعب عليهم ،  تيسري بعض املتون املخترصة لصغار طالب العلم-٥

 .فهمها يف مواضع أخرى

                                 
ورشة عمل ملناقشة أوضاعها وكيفية االستفادة منها ) هـ١٠/٣/١٤٢٩(عقدت بمكة بتاريخ ) ١(

 .٢٠٠٨/مارس/٢٥) هـ١٧/٠٣/١٤٢٩اء  الثالث٢٤٧٣عدد (صحيفة عكاظ، : انظر



 

 

١٧٢ 
مع تنبيه أولياء أمورهم عليها ،  توضيح األحكام الرشعية اخلاصة بالنساء-٦ ١٧٢

 .وضعف اللغة العربية لدى بعضهم اآلخر، خاصة يف ظل جهل بعضهم
 عىل املناشط الدعوية حيث أدى اإلقبال،  انخفاض مستوى اجلريمة-٧

التي يقيمها منسوبو هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية إىل انخفاض 
 .)١(معدل اجلريمة يف أوساط اجلاليات بشكل ملحوظ

 زيادة التوعية فيام بني اجلاليات بأمهية التعليم بعد أن كان حيجم عنها -٨
، وقلة ذات اليد لدهيم، م حلاجة بعض العائالت إىل عمل أبناءهاًالكثريون نظر

ويستفيدوا ،  من فوائدهان عىل هذه املناشط لينالوا شيئافأصبح الكثريون يقبلو
 .)٢(من علومها ومعارفها

                                 
 ).١١هـ ص٣٠/٢/١٤٣٢ اخلميس ١٧٤٥٢: عدد(، صحيفة املدينة السعودية) ١(
 .٣اللقاء الثاين ص ، مدير اإلدارة التنفيذية، أمحد العمودي) ٢(



 

 

١٧٣ 

١٧  
 
 
 
 

  
  
  

  الفصل الثالث
  وسائل مدارس اجلاليات يف إيصال رسالتها



 

 

١٧٤ 
١٧٤ 



 

 

١٧٥ 

١٧  :اًتعريف الوسيلة لغة واصطالح

سل الراغب إىل اهللا عز  هي من وسل إذا رغب والوا: تعريف الوسيلة لغة- أ
 .وجل

املنزلة عند امللك والدرجة والقربة، ووسل إىل اهللا تعاىل : والوسيلة
 .)١(توسيال عمل عمال تقرب به إليه كتوسل

 .)٢(وهي يف األصل ما يتوصل به إىل اليشء ويتقرب به
 .فهو الوسيلة إليه، ))ما يتوصل به إىل اليشء املطلوب((فالكلمة تدور عىل 

ا أطلق عىل الرغبة والقربة، وسمي الراغب واسال ألنه يطلب شيئا ومن هن
 .يرغب فيه، فيسلك ما يوصله إليه

 أي كل ما من شانه أن يوصل ))ما يتوصل به إىل اليشء((: وقوله يف اللسان
إىل املقصود من الطرق واألساليب واألفعال واألقوال ونحو ذلك فكلها وسائل 

 .ويسمى كل واحد منها وسيلة
وسل، :  أتت من الفعلن تلخيص معاين الوسيلة لغة بأهنامما تقدم يمكو

الرغبة والطلب : وسائل، وتفيد يف اللغة معنى: وسيلة، ومجعها: ومفردها
 .والقربة

 :اً تعريف الوسيلة اصطالح- ب

 : ، ومن تعريفاهتا)٣(عرفت الوسائل بعدة تعريفات يف االصطالح العام

)) حتقيق املقاصداألفعال التي يتوصل هبا إىل((
)٤(. 

                                 
 .٥/٦٤، لسان العرب، ابن منظور) ١(
 .٥/١٨٤١الصحاح ، اجلوهري) ٢(
، ، وابن منظور٥٢٣املفردات ص، الراغب األصفهاين، و٢٥٢ص، التعريفات، اجلرجاين: انظر) ٣(

 .وسل:  مادة٣/٩٢٧، لسان العرب
 .٢٥٣ص ، تقريب الوصول إىل علم األصول، ابن جزي) ٤(



 

 

١٧٦ 
١٧٦ 

 حيث عرفها )١( تعريف ابن األثري اجلزرييومن أمجع التعاريف عند
 .)٢("هي ما يتوصل به إىل اليشء ويتقرب به": بقوله

 :تعريف وسائل الدعوة يف االصطالح الدعوي اخلاص

عرفت وسائل الدعوة بعدة تعريفات يف االصطالح اخلاص بالدعاة ومن 
 :تعريفاهتا

))هي الطرق التي يتوصل هبا الداعي إىل تبليغ دعوته((: أهنا عرفت ب-١
)٣(. 

ما يستعني به الداعي عىل تبليغ الدعوة إىل اهللا عىل ((:  ومن تعاريفها أهنا-٢
))نحو نافع مثمر

)٤(. 
ما يتوصل به الداعية إىل تطبيق مناهج ((:  ومما ورد يف تعريفها أهنا- ٣

))الدعوة من أمور معنوية ومادية
)٥(. 

ما يتوصل به إىل دعوة الناس بطريق رشعي  ((: وعرفت كذلك بأهنا-٤
))صحيح

)٦(. 
واملتأمل يف التعريفات السابقة لوسائل الدعوة جيد أن اخلالف الذي بينها 
إنام هو خالف تنوع وليس اختالف تضاد، حيث إن املعنى املراد واحد وهو 

                                 
، املعروف بابن األثري اجلزري، جمد الدين أبو السعادات حممد بن عبد الكريم اجلزري: هو) ١(

وجامع ، النهاية يف غريب احلديث واألثر: من أبرز مؤلفاته، وهو عامل ومؤرخ) هـ٥٤٤(ولد عام 
وفيات ، أمحد بن خلكان: انظر ترمجته) هـ٦٠٦(وغريمها وتويف باملوصل عام ، األصول
 .٤/٢٦٥األعيان 

 .٥/١٨٥، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري) ٢(
 .١١ص، رسالة يف الدعوة إىل اهللا، حممد بن صالح العثيمني) ٣(
 .٤٢٩أصول الدعوة ص،  زيدانعبد الكريم) ٤(
 .١٤٩ص، الدعوة يف نصوص القرآن الكريم، محد العامر) ٥(
 .١٦ص ، وسائل الدعوة، عبد الرحيم املغذوي) ٦(



 

 

١٧٧ 

١٧ اظ والكلامت واملصطلحات إيصال الدعوة إىل الناس، وإنام االختالف يف األلف
 .والرتاكيب

 : أنواع وسائل الدعوة وأمهيتها- ج

هنالك عوامل تساعد الداعية عىل إنجاح دعوته إىل حد كبري يف جماالت 
ومتنحه القدرة عىل التأثري ، وحتقق له اهلدف املنشود من دعوته بإذن اهللا، الدعوة

هي أحد العوامل اهلامة التي فالوسيلة الصحيحة ، كانت أصنافهم اييف املدعوين أ
وتصل بدعوته إىل بر ،  إذا أحسن استغالهلااً كبرياً وجهدًاتوفر عىل الداعية وقت

 :ووسائل الدعوة إىل اهللا نوعان مها، األمان بأقل التكاليف وأقرص الطرق
، ومن سنة نبيه ، وهي املستفادة من كتاب اهللا تعاىل:  وسائل أصلية-١

 .ه األمة الصالح وانتهجوهوما سار عليه سلف هذ
وهي ما استحدث بعد ذلك من وسائل وطرق دعوية :  وسائل تبعية-٢

وما ساعدت العلوم التقنية عىل  ،رأ عىل حياة الناس من أمور عديدةنتيجة ملا ط
إنتاجه وتيسريه للناس كوسائل االتصال والتعليم والطباعة ونرش الكتب النافعة 

لندوات واملنظامت واملؤمترات واملراكز وكذا املحارضات وا، وتوزيعها
لناس ونفع هلم وإيصال لدعوة اإلسالم إىل األمم لاإلسالمية التي فيها خري 

 .)١(والشعوب األخرى
ويتبني مما تقدم أن وسائل الدعوة هي كل الطرق واألسباب التي من شأهنا 

با رشعية أمر  سواء كانت أسبا،أن جتعل الدعوة اإلسالمية واقعا متحققا يف احلياة
اهللا هبا أو ندب إليها يف الكتاب والسنة، وكونية دل الرشع عىل إباحتها وجعلها 

، اهللا كونا وقدرا تقتيض مسبباهتا التي تكون يف هذه احلال هدفا من أهداف الدعوة
فاختيار الوسيلة املناسبة سبب يف حتقيق املقصود، ولذلك يلحظ أن من 

                                 
   .١٧ص ، وسائل الدعوة، عبد الرحيم املغذوي) ١(



 

 

١٧٨ 
املستخدمة لنرشها ولو كانت يف الكيفيات  بسببالوسائل ما كتب هلا االنتشار  ١٧٨

حقيقتها باطلة، وبينام نجد أن هناك دعاة يف بعض األماكن قد يصيب دعوهتم 
فتور، أو ضعف مع قابلية اإلسالم لالنتشار ملوافقته للزمان، واملكان، والفطر 

ت ، ولو أرجعًالالتي فطر اهللا الناس عليها، إال أن االنتشار يف ذلك يكون قلي
 .السبب لوجدت أن سوء استخدام الوسائل له دور يف ذلك

الوسائل هلا أحكام املقاصد فال بد من معرفة :  من القاعدة الرشعيةاًوانطالق
ضوابط الوسائل التي تصوهنا مع مستخدمها من اخللل واالضطراب فهاهنا 

ا سواء  هباًاإلذن بمعنى أن تكون مأذون: ًالأو: ضابطان ال بد من مراعاهتام ومها
 ، عليها أو بدخوهلا حتت قاعدة عامة كاملباحاًإذن تنصيص أي جاءت منصوص

 بمجرد أن اًوهو أحد األحكام اخلمسة التكليفية الرشعية، وال يكون املباح حرام
العامة ونية التقرب ينوي به اإلنسان النية الصاحلة مع التفريق بني النية الصاحلة 

 .والتعبد
ل ذلك مناسبة املقام، واختيار الوسيلة ورجحان املصلحة ويشم: اًثاني

 .)١(املصلحة عىل املفسدة، مما حيتاج معه عىل إمعان نظر وسالمة قلب
م ويشعرهم بوجوده، ًالإن الناس اليوم بحاجة إىل ما يلفتهم إىل اإلسالم أو

وسط التيارات والقوى العاملية ، وريادة، وقيادة، من إمامة، كمنهج حياة
،  أن عملية اللغة هذه خطوة متهيدية تسبق عملية اإلقناعاًوبدهي أيض، املتصارعة

لذا ، بل هي أشبه بخطوة أولية لتحضري عقول الناس ونفوسهم للتلقي واالنفعال
وقد نص القرآن الكريم ، وكثرهتا لتنوعها، اًنظر، اًكان حرص الوسائل الدعوية صعب

وعىل هذا النسق ، عضها إشارةكام أشار إىل ب، اً مبارشاً رصحياًعىل بعضها نص
: فمن أساليب الدعوة الرئيسة التي نص عليها القرآن، جاءت السنة النبوية املطهرة

كام ، وأسلوب املجادلة باحلسنى، وأسلوب املوعظة احلسنة، أسلوب احلكمة

                                 
 .٣٤٣ص، قواعد الوسائل يف الرشيعة اإلسالمية، مصطفى خمدوم) ١(



 

 

١٧٩ 

١٧ ¢£ ] :قال تعاىل  ¡  � ~ }| { z y  x w v
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وإمجاع سلف األمة عليهم رضوان ، نة املطهرةوعىل هذا النسق جاءت الس
 .)٢(اهللا

- إن عىل الداعية أن يدين اهللا باختاذ أفضل الوسائل يف حق املدعوين 
وأن جيتهد يف دعوهتم بحسب طاقته ،  أو متعلمنياً إذا كانوا طالب- خاصة

ولكي حتقق الوسائل هدفها ينبغي استكامل ، وقدرته وإمكانياته بال ضجر أو ملل
 :نقاط أمههاعدة 

وحفظ وحدة ، اهلدف الرشعي بتثبيت أركان الديناحلرص عىل حتقيق  -أ
املخاطبني؛ ألنه رشط وتنمية روح اإلخاء بني أفراده مع معرفة حال ، املجتمع

 .وفهم خواص الوسيلة املستخدمة؛ الستثامرها االستثامر األمثل، لصحة البالغ
عصمة الوسيلة من اجلنوح الوضوح واالعتدال والتشويق والتنوع مع  - ب

 .للهوى
 يف النفوس؛ ألهنا اًالقدوة احلسنة من أهم وسائل الدعوة وأبلغها تأثري - ج

 .)٣(قه الفعل وهو ما ينبغي أن يكون عليه املعلم الداعيةّقول صد
 باعتبارها منارات للعلم ونرش الفضيلة فهي مؤسسات دعوية : املدارس- ٣

ئر الوسائل الدعوية األصلية والتبعية لتبليغ حيث يتم توظيف سا، قائمة بذاهتا
ين بأنشطتها وإيصال مضامني دعوهتا لطالهبا ومرتادهيا ولكافة املتأثر، رسالتها

 .الداخلية واخلارجية

                                 
 .١٢٥: اآلية، سورة النحل) ١(
 .٣١ص، أساليب الدعوة اإلسالمية املعارصة، محد العامر) ٢(
 . ٥٥-٥٤، اإلبداء يف الدعوة اإلسالمية، أسس وضوابط، إبراهيم بن عبد اهللا السامري: انظر) ٣(



 

 

١٨٠ 
إليها الطالب فاملدارس هي إحدى املعاقل الرتبوية والدعوية التي يأوي  ١٨٠

ة واألخرى ما يقارب ثلث إذا يقيض بني أروقتها ما بني الفين، فرتة طويلة من عمره
ويف املرحلة املتوسطة ، فهو يقيض يف املرحلة االبتدائية ست سنوات، عمره

فهي بال شك من ، ويف املرحلة اجلامعية أربع سنوات، والثانوية ست سنوات
 .- بإذن اهللا- الوسائل الدعوية املفيدة للدعاة وهو ما أسعى إىل بيان أثره فيام ييل 



 

 

١٨١ 

١٨   املبحث األول
  هج واملقررات الدراسيةاملنا

 املطلب األول
 اًتعريف املناهج واملقررات لغة واصطالح

ومن ، اً ومنهجاً وهنوجاًوهناج، اًمشتق من هنج ينهج هنج:  املنهج لغة- ١
 .)١(معانيه الطريق املستقيم الواضح البني

وقد ورد يف القرآن الكريم كلمة ترادفها وهي كلمة املنهاج وهي كذلك 
، وقد وردت يف القرآن )٢(الطريق الواضح: ، واملنهاج بمعنى)هنج(مأخوذة من 

t s r q p on m l k j ]: الكريم بقوله تعاىل
uZ)أي طريقا واضحة)٣ ،. 

ُ أما املنهج يف االصطالح فقد عرف بعدة تعريفات بحسب تناول - ٢
مة فرياد به هنا باعتبار النظام واخلطة العلمية السلمية املرسو((املتخصصني هلا 

ومناهج ، وذلك مثل مناهج الدراسة والتعليم ومناهج البحث العلمي، لليشء
))العلوم وغريها

)٤(. 

                                 
 .٦/٦٣,٦٢) هنج(مادة ، هتذيب اللغة، أبو منصور األزهري: انظر) ١(
) method( هو مصطلح ال تيني األصلو، املنهج أو املنهاج مصطلح عام يعني الطريق الواضح) ٢(

مصطلح شائع يف ) curriculum(واملنهج ، يعني الطريقة التي يتبعها الفرد لتحقيق هدف حمدد
التعليم حيث يشري إىل وثائق الرسالة التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم لطالهبا كي حتقق 

 .١٣ص ، ومهاراته، بادئهالتدريس م، ماهر إسامعيل: انظر. من خالهلم أهدافا حمددة
 .٤٨: اآلية، سورة املائدة) ٣(
 .٢/٩٧٥، املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون) ٤(



 

 

١٨٢ 
ٌّومع ذلك فإن املهتمني بحقل الرتبية خيتلفون فيام بينهم، كل بحسب  ١٨٢

مدرسته الفكرية الرتبوية، أو حسب اجتاهاهتم الدينية، أو القومية، أو املعرفية، 
 وبالتايل صعوبة الوصول إىل تعريف موحد إىل ويمكن إمجال أسباب االختالف

 :األمور التالية
 . اختالف اآلراء الرتبوية ومدارسها عرب األصول وباختالف األمم-أ

 التطور الذي حلق مفهوم املنهج بمرور الزمن، شأنه يف ذلك شأن - ب
معظم العلوم والفنون وكان نتيجة هلذين السببني ظهور عدة مفاهيم للمنهج لعل 

 .واملنهج احلديث) التقليدي(حها الفرق بني املنهج القديم أوض
 . صعوبة التفريق بني املنهج عند ختطيطه واملنهج عند تطبيقه- ج

فاملنهج عىل مستوى التخطيط هو وثيقة مكتوبة تشتمل عنارص املنهج 
 بينام عىل مستوى ،األهداف، املحتوى، وطرق التدريس، والتقويم: األساسية

 نظام ( وباجلملة فيمكننا تعريف املنهج بأنهفيذه عمليا أي تدريسه،تطبيق هو تنال
طرق (، وله عملياته )التالميذ واملواد الدراسية(حمدد املعامل له مدخالته 

))معارف ومهارات متعلمة(وله خمرجاته ) التدريس
)١(. 

 .وهذا املفهوم جاء نتيجة للتطورات التقنية، وتطور نظريات التعلم
جمموعة اخلربات املربية ((:  االعتبارات يمكن أن يعرف بأنهواملنهج هبذه

التي هتيؤها املدرسة للتالميذ بقصد مساعدهتم عىل النمو الشامل وعىل تعديل 
))سلوكهم

)٢(. 
واملتأمل هلذا التعريف يرى أنه قد أدخل مع املقررات املناشط املدرسية 

وهو ما تنادي به الرتبية ، التي تنمى خربات الطالب من األنشطة الصفية وغريها
بعد أن خرجت عن املفاهيم القديمة للمناهج والتي كانت تقترص ، احلديثة اليوم

                                 
 .٥٠-٤٩حممد زياد محدان، املنهج أصوله وأنواعه، ص) ١(
 . ٤١ص ، أسس بناء املناهج وتنظيامهتا، حلمي أمحد الوكيل وآخرون) ٢(



 

 

١٨٣ 

١٨  عىل احلفظ والتلقني فحسب دون شمول نظرهتا لتنمية مهارات - آنذاك- 
 وقتنا  وهو ما تنادي به مناهج التعليم اإلسالمية احلديثة يف،الطالب وحتفيزهم

 .احلارض
نهج عبارة عن جمموعة من املفاهيم النظرية، واخلربات  امل:واخلالصة أن

العلمية التي تتبناها الدولة لتحقيقها عن طريق املدرسة، وذلك لصالح األمة 
 .)١(والفرد

 :  التعريف االصطالحي للمقررات- ٣

من املفاهيم التي ربام تتداخل لدى البعض هو مفهوم املنهج مع مفهوم 
 إىل العناوين واملوضوعات والعنارص الرئيسة ذلك املفهوم الذي يشري، املقرر

أو درايس موجه ، أو برنامج تعليمي، التي يدور حوهلا املحتوى العلمي ألي منهج
، واملحتوى،  بني املنهجألية فئة أو جمموعة من الدارسني وهناك من خيلك

 .واملقرر
فكار مقرر درايس يقدم فيه إطار عام هيكيل لأل: ويعرف املقرر األسايس بأنه

والذي يستطيع فيه املدرس أن يضيف طرفه وأفكاره ، ونشاطات التدريس
كام يشري املصطلح أيضا إىل املقرر الذي جيب أن يؤخذ كجزء من ، اخلاصة

 .يس ألي صف أو أية مرحلة تعليميةاملنهج األسا
ذلك اجلزء من الربنامج الدرايس والذي : أما املقرر الدرايس فيعرف بأنه

ة من املوضوعات الدراسية التي يلتزم الطالب بدراستها يف فرتة يتضمن جمموع
وعام درايس كامل وفق خطة ،  بني فصل درايس واحدترتاوحزمنية حمددة قد 

تلك التي تشري إىل ، ويرتبط املقرر الدرايس بمفهوم اخلطة الدراسية، حمددة
ئم عىل توصيف كامل للمقرر الدرايس الذي يدرسه الطالب من حيث حتديد القا

                                 
 .٢٤ملنهج، صعبداحلافظ سالمة، الوسائل التعليمية وا) ١(



 

 

١٨٤ 
وجمموعة األهداف التعليمية املراد حتقيقها ، والفئة الطالبية املستهدفة، تدريسه ١٨٤

وأهم ، من خالله واملوضوعات التي يتناوهلا املقرر وتوزيعها عىل مدة الدراسة
وأساليب التقويم التي تستهدف احلكم عىل ، املتطلبات التعليمية الالزمة لتنفيذه

 .)١(راجع التي تدعم تعليم وتعلم املقرروقائمة امل، مدى حتقق أهدافه
 للخلط احلاصل بني مفاهيم املناهج واملقررات فسأكتفي باإلشارة اًونظر

 وما هيمنا ،يف حديثي إىل املنهج فكالمها يف املضمون الرتبوي بمعنى واحد
 هج كوسيلة دعوية ال عن مسمياهتااحلديث عن مضامني املناهو باملقام األول 

 .بالرتبوية فحس

                                 
 . ١٥-١٤، ومهاراته، التدريس مبادئه، ، ماهر إسامعيل) ١(



 

 

١٨٥ 

١٨  املطلب الثاين
 أمهية املناهج الدراسية يف الدعوة إىل اهللا

 :  املضامني الدعوية ملناهج مدارس اجلاليات اخلريية- أ
الناظر للمناهج التي رسمتها هذه املدارس اخلريية جيد أهنا قد اشتملت 
عىل كافة املفاهيم النظرية واخلربات العلمية التي تبنتها الدولة حرسها اهللا، ذلك 
أهنا نابعة من روح الرشيعة الغراء، ومن قيم املجتمع وعاداته وتقاليده، وهذه 
املناهج هي وسيلة جديرة بإيصال رسالة هذه املدارس للمستهدفني، وذلك من 

 :خالل ما ييل
 شمولية هذه املناهج ملضامني الدعوة وموضوعاهتا فهي تركز عىل :أوال

 ومن حيث اإلمجال فهي تقوم ،فصيلالدعوة إىل أركان اإلسالم واإليامن بالت
والرد عىل ، واألخالق، عىل دراسة التوحيد وكتب احلديث، وأحكام الرشيعة

املبادئ اهلدامة واألفكار الدخيلة والبدع واخلرافات التي دخلت عىل 
وكل هذه املضامني نجدها يف ، املسلمني، وأفسدت عليهم دينهم وعقائدهم

 .)١(....واملطالعة وغريها، والتعبري، والتفسري، والفقه، كتاب التوحيد
حيث تم اختيار هذه املناهج واملقررات من قبل علامء أكفاء بعناية تامة من 

 .املصادر املوثوقة واملؤلفات اخلالية من الشكوك واألباطيل والشبهات
وهلذا جاء يف وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم يف 

حديث عن األصول واملنطلقات ) هـ١٣٩٥(ية السعودية عام اململكة العرب
والثوابت واملتغريات التي تتعلق بوضع املناهج يف اجتاهاهتا وحمتوياهتا 

 :وأهم ما ورد فيها ما ييل، وضابطها وأسسها

                                 
 لعدد من املناهج الدراسية ومقررات الصفوف األولية يف كتب وزارة رصد وحتليل من قبيل) ١(

 .الرشيعة اإلسالميةن حمتوياهتا تنبثق من إحيث ، باململكة العربية السعوديةالرتبية والتعليم 



 

 

١٨٦ 
ينبغي أن تكون هذه املناهج منبثقة من اإلسالم ومن مقومات األمة  -١ ١٨٦

 .وأسس نظامها
ه املناهج موافقة حلاجة األمة وترمي إىل حتقيق  ينبغي أن تكون هذ-٢
 .أهدافها
 . ينبغي أن تكون هذه املناهج مناسبة ملستوى الطالب-٣
ينبغي أن تكون هذه املناهج حمققة للمستوى املطلوب يف الدارسني  -٤

 .وألهداف التعليم
 ينبغي أن تكون هذه املناهج متوازنة ومرنة توافق خمتلف البيئات -٥

 .)١(واألحوال
 هذه املقررات تدعو يف مجلتها إىل مكارم األخالق، وتعديل السلوك :ثانيا

ومنهج السلف الصالح، ويتضح  وربط الطالب واملتلقي باهللا تعاىل ورسوله 
ذلك جليا من خالل االهتامم بدراسة السرية النبوية وما هتدف إليه من تعريف 

واالقتداء به يف األقوال ، وغرس حمبته يف نفوسهم، للطالب بسرية النبي 
واألفعال، كام يشتمل ذلك عىل دراسة تارخيية لسرية اخللفاء الراشدين، 

 .وفتوحاهتم ومآثرهم العظيمة يف السياسة والعلم والتنظيم
 فيام يتعلق بمضامني املناهج اًومما جاء يف وثيقة التعليم العام أيض

 : ما ييلاً ونصاًالة اإلسالم روحوارتباطها برس
 . اهلدف العام ارتباط املناهج هبدف الدولة من الرتبية والتعليم-أ

 . األهداف اخلاصة بكل من املرحلة التعليمية واملادة العلمية- ب
 حتديد املستويات العلمية واملهارات العملية واالجتاهات الفكرية - ج

 .واخللقية التي ينبغي حتقيقها

                                 
 . ٣٠٢ص ، نظام وسياسة التعليم، سليامن احلقيل) ١(



 

 

١٨٧ 

١٨ يق األهداف وتطبيق  التوجيهات التي تقود خطوات املعلم يف حتق- د
 .املنهج

 . النشاط املدريس املرافق للدروس واملحقق ألغراض املنهج- هـ
 . هدف كل وحدة من وحدات املنهج- و
 .)١( قياس تقدم الطالب- ز

وهبذا يتضح أن الرتبية اإلسالمية متثل املنهج الذي حيقق التطبيق الفعيل 
 اي معرفاي عملاًم ليس جانبوخدمة مقاصد الدعوة؛ ألن اإلسال، للترشيع اإلسالمي

وإرشادهم إىل ما فيه نفعهم ، بل هيدف إىل تقويم سلوك املتعلمني، فقط
 لتحقيق اجلانب التطبيقي ةوالعلم الرشعي هو الوسيلة الوحيد، وصالحهم

 . فبه يكون اهلدى والنجاة،ألحكام اإلسالم ورشائعه
لوظيفي الدعوي، حيث  هذه املناهج تتضمن السبيل األمثل للتأهيل ا:ثالثا

، أو اآلراء الشخصية، إن الرتبية اإلسالمية ال تعتمد يف مضامينها عىل األهواء
حتى تكون يف حدود ما ، وإنام مصادرها هي مصادر الرشيعة اإلسالمية األصلية

ويسعد من اتبعها يف الدنيا واآلخرة ، وحتقق مقاصد الرشيعة، أمر اهللا تعاىل به
ل القرآن الكريم فمن خالل دراسة القرآن الكريم وعلومه ويف مقدمة هذه األصو

يتكون لدى الطالب الدليل القاطع واحلجة الواضحة، باإلضافة إىل ما يتعلمه من 
دراسة احلديث الرشيف وعلومه الذي يبني مراد اهللا تعاىل يف كتابه العزيز، 

الب فيفصل جممله، ويفرس مبهمه، ويقيد مطلقه، وخيص عمومه، كام أن الط
 .يكون عىل إملام بمعرفة األحاديث الصحيحة من املوضوعة

) الكتاب والسنة(فمن هذين املصدرين األساسيني للترشيع اإلسالمي 
ىل اهللا إتؤخذ األدلة لتكون الدعوة إىل اهللا عىل بصرية، وعىل ضوئها يسري الداعية 

حكام من تعاىل، كام أن الطالب يدرس الفقه وأصوله فيتدرب عىل استنباط األ

                                 
 . املرجع السابق) ١(



 

 

١٨٨ 
كام يدرس التوحيد م طريقة املجادلة بالتي هي أحسن، األدلة الرشعية، ويتعل ١٨٨

والعقيدة الصحيحة ويتعرف عىل املذاهب املختلفة املعارصة، وطريقة التعامل 
معها، وبدراسة السرية النبوية وهي مصدر دعوي مهم حيث يمثلون للدعاة 

ون عىل الدعوة عىل اهللا عىل بصرية تباعها يتدرباوب التطبيق الفعيل لسنة النبي 
وبالتي هي أحسن، وخماطبة الناس عىل قدر عقوهلم، ويبدأ باألهم فاألهم، 

يف الدعوة إىل اهللا وكيفية نرش اإلسالم يف أرجاء  ويتعرف عىل أساليب النبي 
يف الصرب والحتساب وحتمل الناس وأذاهم، ويف  املعمورة، كام يتأسى به 

 .مة يستفيد منها املريب واملتعلممواقفهم دروس عظي
 ونهومن خالل اللغة العربية خياطب الطالب الناس يف دعوته بأسلوب يفهم

 .)١(ويدركون معناه، ويبلغهم ما يريد بأسلوب مفهوم وواضح
 تكوين التنمية املعرفية من أهم ما حتتويه املناهج يف مدارس :رابعا

يف مواد الرشيعة وعلوم اللغة العربية اجلاليات اخلريية، سيام املناهج املتمثلة 
واملواد االجتامعية، واألنشطة الطالبية املتمثلة يف النشاط والرحالت والزيارات 
امليدانية، واملخيامت الرتبوية وما يتخللها من برامج ثقافية تصقل مواهب 
الطالب، وتنمي معارفهم وتوسع مداركهم، باإلضافة إىل أنشطة اجلهات 

 .التعليمية
 يكون عليه كي يدرك كفيلة بتبصري املتلقي بام جيب أنالتنمية املعرفية و

متام اإلدراك آلية القيام بالدعوة عىل هدى وبصرية، ويدرك كذلك أصناف 
 .املدعوين كي يقوم بمخاطبة كل بحسب توجهه وفكره

                                 
 .١٤٩، صنعمي، مدرسة دار احلديث املكيةمريم راجح امل) ١(



 

 

١٨٩ 

١٨ تكوين فكر الولد بكل ما هو نافع من العلوم ((: ويقصد بالتنمية املعرفية هنا
ية، والثقافة العلمية والعرصية، والتوعية الفكرية واحلضارية، حتى ينضج الرشع

))فكريا ويكون علميا وثقافيا
)١(. 

فاإلنسان عندما يولد ال يعرف من املعارف والعلوم شيئا، إال أن يكون مهيئا 
قال  لذلك، فقد زوده اهللا تعاىل بأدوات املعرفة كالعقل واحلواس والفؤاد،

¹ ] :تعاىل  ¸  ¶ µ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
Å Ä ÃÂZ)٢(. 

ومما يدل عىل أمهية التنمية املعرفية ودورها يف تسيري اإلنسان عىل خري 
مل يطلب منه االستزادة من يشء سوى االستزادة   أن النبي :نظام وأوضح منهاج

, ] : من العلم، قال تعاىل  + * ) ( ' & %$ # " !
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كب املسلمون يف عرص الرسالة ن القرآين اوانطالقا من هذا التوجيه
والعصور التي تلت عىل مدارسة العلوم الكونية، واعتربوا تعلم كل علم نافع من 
قبيل الفرض والواجب الكفائي، واستفادوا من حضارات األمم األخرى يف 
العامل، فجدوا فيها وهضموها، وطبعوها بطابع اإلسالم املتميز، وظل العامل 

 .)٤( يقتبس من علومهم، ويستفيد من حضارهتمقرونا طويلة

وقد تضمنت اجتاهات الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية هذا 
 :التكوين املعريف لدى الطالب ومنها ما ييل

                                 
 .٢٥٠عبداهللا ناصح علوان، تربية األوالد يف اإلسالم، ص) ١(
 .٧٨: سورة النحل، اآلية) ٢(
 .١١٤: سورة طه، اآلية) ٣(
 .٢٥٣ص، سالمعبداهللا ناصح علوان، تربية األوالد يف اإل) ٤(



 

 

١٩٠ 
 االجتاه نحو إجياد جمتمع عريب مسلم متعلم يتحقق فيه تكافؤ الفرص -١ ١٩٠

 .التعليمية بني املواطنني

تنويع بنى التعليم وحتقيق املرونة والتكامل من أجل :  االجتاه الثاين-٢
 .ربط التعليم بخطط التنمية الشاملة يف اململكة

جتديد حمتوى الرتبية والتعليم وطرقها ووسائلها :  االجتاه الثالث-٣
 .اً وروح العرص ثانيًالوأساليب تقويمها بام يتفق وذاتية األمة اإلسالمية أو

ة البحث العلمي والرتبوي وتعزيز أجهزته واعتامد تنمي:  االجتاه الرابع-٤
 .أساليب التخطيط العلمية

 تنمية التعاون الثقايف بني اململكة العربية السعودية والدول العربية -٥
 .)١(واإلسالمية والصديقة

 : الوسائل الدعوية املستخدمة يف مدارس اجلاليات اخلريية- ب

اجلاليات اخلريية تعمل عىل نظرا ألمهية املعرفة؛ فإن مناهج مدارس 
تثقيف أبنائها وتزويدهم باخلربات واملعارف املالئمة حتى متكنهم من اإلملام 
باألصول العامة واملبادئ األساسية للعلوم، وإكساهبم فضيلة القراءة واملطالعة 

 .النافعة والرغبة يف االزدياد من العلم

ب، وذلك من خالل كام تعمل عىل تأصيل الثقافة اإلسالمية لدى الطال
حفظ أجزاء من القرآن الكريم واحلديث الرشيف، وبعض املتون واملنظومات 

 .)٢(العلمية، واإلقبال عىل الثقافة اإلسالمية

                                 
 . ٢١٧ص ، مرجع سابق، سليامن احلقيل: انظر) ١(
 .٤ص ، كتيب تعريفي، هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية) ٢(



 

 

١٩١ 

كام أهنا مل تأل جهدا فيام تستطيع بذله يف توسيع مداركهم وحثهم عىل ١٩
إىل تعىل  حيث أن الطالب بحاجة - لغة القرآن- الطالع باللغة العربية االقراءة و

وفهم معاملها حتى يستطيعوا فهم أحكام النصوص ومفرداهتا، كام أهنا ، أصوهلا
تنتهز الفرص لبث الوعي يف نفوسهم وحتصينهم بالعلم النافع والكشف عن 
الشبهات واألباطيل التي حتاك حول اإلسالم وأهله، حتى يتمكنوا من أداء املهمة 

قال  يف أنفسهم مصلحني لغريهم، صاحلنيالتي جاءوا من أجلها بأن يكونوا 
 .)١(Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑZ] :تعاىل
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إن من اللوازم املتعينة عىل الداعية حتديد ما يدعو إليه وكذا استخدامه 
الوسيلة املناسبة التي يوصل من خالهلا إىل املدعو دعوته؛ إذ ال يتصور البتة 

 واملناهج التي تقوم عليها مدارس اجلاليات اخلريية قائمة ،دون وسيلةالدعوة ب
: - رمحه اهللا-قال ابن تيمية ، هللا وعىل التأهيل املناسب للداعيعىل الدعوة إىل ا

: أحدمها: إن الداعي الذي يدعو غريه إىل أمر، ال بد فيام يدعو إليه من أمرين((
 .املقصود واملراد

 فلهذا يذكر الدعوة تارة ، املوصل إىل املقصودالوسيلة والطريق :الثاين
))إىل اهللا وتارة إىل سبيله، فإنه سبحانه هو املعبود املراد املقصود بالدعوة

)٣(. 

وعىل بث األخالق احلميدة بني ، فاملناهج الصحيحة حتافظ عىل األصالة
يات وأما املواضيع املستجدة من النظر،  فيهم البعد عن الرذائليبوتر، التالميذ

                                 
 .١١٧: سورة هود، اآلية) ١(
 .١٠٤: سورة آل عمران، اآلية) ٢(
 .١٥/١٦٢، جمموع الفتاوى، أمحد بن تيمية) ٣(



 

 

١٩٢ 
فيؤخذ الصالح منها ويرتك ما ال ، ُوغريها فينظر فيها من خالل املنهج اإلسالمي ١٩٢

فاملنهاج حيتاج ، فاملناهج إما جمال بناء أو هدم أو مضيعة للوقت، مصلحة منه
يضعون اخلطط املنهجية واملضامني ، إىل دراسة مستفيضة من علامء املسلمني
جتعلهم متمسكني ، نشء تربية قويمةاملعرفية العلمية التي تسهم يف تربية ال

، والدعوة إليه ونرشه بالكلمة الطيبة، يعيدون جمد اإلسالم وحضارته، بعقيدهتم
 .)١(التي تتجسد فيها أخالق اإلسالم وهديه، والقدوة احلسنة، والنصيحة

                                 
 .٣٥١ص ، اإلسالميةأصول الرتبية ، خالد احلازمي: انظر) ١(



 

 

١٩٣ 

١٩  املطلب الثالث
 األسس العلمية ملناهج مدارس اجلاليات اخلريية

تعني بتطبيع أفراد املجتمع ، هي عملية اجتامعيةُالرتبية يف بعدها الثقايف 
، وتكسبهم املهارات يف خمتلف الفنون، عىل مستوى معني من اخللق والسلوك

 للظروف اًتبع، هلذا؛ فإهنا ختتلف من جمتمع إىل جمتمع، واخلربات العلمية
ُويف بعدها العميل موقف تفاعيل انفعايل بني املريب وبني ، اخلاصة بكل جمتمع

ويكون التلقي والتأثر والتفاعل من ، حيث يكون العطاء من املريب، تلقيامل
من ، اًير وتطواًوالذي يؤثر بدوره عىل عملية العطاء عند املريب تصحيح، املتلقي

 .حيث األساليب والوسائل
) املريب(جهة اإلرسال وما مل تقم الرتبية عىل التفاعل واالنفعال بني 

عملية الرتبية عملية ميتة ال روح فيها وال حياة وال تصبح ) املتلقي(واالستقبال 
 .)١(وال يكاد يرتتب عليها أثر ذو فاعلية أو فائدة، نامء

وانتقاهلا ، وال يكاد يتصور حدوث تغيري حقيقي يف املجتمعات اإلسالمية
من حال إىل حال إال من خالل األسس العلمية املنهجية القائمة عىل الكتاب 

 ، عليها نظام التعليم وسياسته يف اململكة العربية السعوديةوالسنة والتي يقوم
وتستفيد من مناهجه مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة إذا ال حيدث تغيري 

: إىل األفضل يف أحوال املجتمعات إال من خالل تغيري األنفس كام قال تعاىل
[ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {z y x  w v u t s r q p
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 .١١ص، نحو تربية إسالمية راشدة، حممد بن شاكر الرشيف) ١(
 .١١: اآلية، سورة الرعد) ٢(



 

 

١٩٤ 
 فاملسار التعليمي الدعوي ال بد أن يقوم عىل األسس واملبادئ اإلسالمية  ١٩٤

واملنهج القويم ، السمحة التي تضمن احلياة الناجحة الكريمة لكل أفراد املجتمع
يدعو إىل العلم ويعده من أهم الواجبات عىل الفرد املسلم فإذا ما انحرف مساره 

نبثقة عن هدي الكتاب والسنة إىل املفاهيم اخلاطئة عن أسسه الصحيحة امل
وهذه ، أهدافه وضل مريدوهوتالشت ، واملناهج املنحرفة فقد خرج عن مقصوده

 : األسس تقوم عىل أربع مرتكزات أساسية هي

 : األساس العقدي- ١

العقيدة التي جاء هبا اإلسالم يف قوهتا وبساطتها وسالمتها من الشطط 
زها عىل أسس ثابتة من الفطرة اإلنسانية العامة واملنطق العقيل واالنحراف وارتكا

املستقيم والنصوص الدينية الرصحية بحيث ال يمكن لعقول كل املفكرين 
 عىل اً وأساسًالفهي عقيدة تقوم أو،  من أصوهلااً واحدًالوالفالسفة أن ينقضوا أص

 اً وتدبريا وملًكاًياء كلها خلقبية املطلقة عىل األش له الربواً واحدااإليامن باهللا رب
ويرشع هلم من ، وأن الدين كله هللا فهو الذي يتعبد عباده بام يشاء، اًورعاية وحفظ

األحكام واحلدود والفرائض واآلداب ما اقتضته حكمته مما يعلم أن فيه 
فال جيوز ألحد أن يزيد يف دين اهللا ما ليس منه أو ينقص منه ، صالحهم وسعادهتم

ائغ أو يرشع ما مل يأذن  أو يبدل كلامته عن مواضعها أو حيرفها بتأويل زهو منه ما
 .به اهللا

، والعمل بموجبها، والتسليم هلا، فيجب اإليامن بالعقيدة الصحيحة
وجيب عىل الدعاة أن يستفيدوا من هذا األساس يف بيان ، وحتقيق مقاصدها

واحد وهو اإلسالم الذي حقيقة الدعوة إىل التوحيد والتي تقوم عىل أن دين اهللا 
أصول دينهم ، أبناء عالتوهم بعث به رسله وأنزل به كتبه وأن األنبياء كلهم إخوة 

 قال اًوأن الواجب اإليامن هبم وبام أنزل إليهم مجيع، واحدة ورشائعهم شتى
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١٩٥ 
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ة اإلسالمية وهي العقيدة اإلنسانية التي تنجي البرشية هذا هو جممل العقيد
 .)٢(ومن جور الوثنية إىل عدل اإلسالم، من الفساد واإلحلاد

العبودية املطلقة هللا، : ويرتكز املنهج املدريس عىل قواعد علمية هامة منها
والتعاون عىل الرب والتقوى، واإليامن بذكاء الفرد املسلم وقدرته عىل اإلنتاج، 

 .عتبار العمل أساسا بعد اإليامن باهللاوا
وإذا نظرنا إىل الرؤية التي يتخذها نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية 
السعودية توجيها حلياة الطالب املسلم يف كافة نواحي احلياة؛ نجد أهنا تقوم 

 :من أهم دعائمهعىل أساس النظام اإلسالمي الذي 
 ً.ال ورسواي نب وبمحمد ًاالم دين وباإلسا اإليامن باهللا رب-أ

وأن الوجود كله ، نسان واحلياة التصور اإلسالمي الكامل للكون واإل- ب
 .ليقوم كل خملوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب، خاضع ملا سنه اهللا تعاىل

 أن الرسالة املحمدية هي املنهج األقوم للحياة الفاضلة التي حتقق - ج
 .قذ البرشية مما تردت فيه من فساد وشقاءالسعادة لبني اإلنسان وتن

يستثمر فيها املسلم طاقاته عن ،  أن احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل- د
، فاليوم عمل بال حساب،  الدار اآلخرةإيامن وهدى للحياة األبدية اخلالدة يف

 .وغدا حساب بال عمل
شيدة بناءة  املثل العليا التي جاء هبا اإلسالم لقيام حضارة إنسانية ر- هـ

 .)٣(والسعادة يف اآلخرة، لتحقيق العزة يف الدنيا هتتدي برسالة حممد 

                                 
 .٢٨٥: اآلية، سورة البقرة) ١(
 . وما بعدها٢١٥ص ، دعوة التوحيد، حممد خليل هراس: انظر) ٢(
 .٦٥ص ، نظام وسياسة التعليم، سليامن احلقيل) ٣(



 

 

١٩٦ 
، فأي نظام تعليمي تربوي ال يقوم عىل هذا األساس العظيم فهو بناء ناقص ١٩٦

وال حيقق ملجتمعاهتم العزة والكرامة ، ال يفيد متعلميه، وتعليم دنيوي بحت
 .)١(واحلياة السعيدة يف الدنيا واآلخرة

كن بيان أثر األساس العقدي عىل رسالة مدارس اجلاليات اخلريية من ويم
 :خالل اآليت

 تسهم سالمة العقيدة ووضوحها يف سالمة مضامني املناهج الدراسية؛ -أ
فصفاء العقيدة وسالمتها يؤديان إىل سالمة ، ًالألهنا كلها تنطلق من العقيدة أو

 .املقررات كافة
إذ تفرس ،  بالعقيدةًمرتبطة دائام) لميةالع( أن مناهج هذه املدارس - ب

وتسعى إىل ،  بقدرة اهللا وعظيم سلطانهًالظواهر الكونية والعلوم التجريبية دائام
 .زرع توحيد الربوبية واإللوهية يف نفوس الطالب

 أن األساس العقدي يف املناهج من شأنه النظر يف املستجدات من - ج
ل هذا األساس فيؤخذ الصالح منها ويرتك فينظر إليها من خال، العلوم والنظريات

 .الطالح
عليهم الصالة - إن جممل الدعوة اإلسالمية التي دعا إليها الرسل الكرام 

 : هو الدعوة إىل التوحيد من خالل- والسالم
 .والرزق إلخ،  كاخللق- توحيد اهللا بأفعاله- توحيد اهللا يف الربوبية -١

                                 
صة سانحة للدعاة إىل اهللا من أجل تفعيل دور الدعوة إىل مبادئ اإلسالم  أن هذا األساس فرأرى) ١(

وجعل املدرسة ورشة عمل حقيقية من أجل تطبيق هذه املبادئ والقيم ، وقيمه بني الطالب
وتفعيل طرق تعليم ، وال بأس من استخدام التقنيات احلديثة حسب احلاجة والرضورة، وتفعيلها

، وكذلك تعليم الطالب للمعامالت املالية، واملعامالت الرشعيةالعبادات؛ كالوضوء والصالة 
ويشارك املعلمون والطالب يف إحداث هذا العمل التعليمي والرتبوي يف آن واحد كام قد 

يف نقل ومعاجلة بعض ) c d(املدجمة تساهم التقنيات احلديثة من رشائط الفيديو واألرشطة 
 .الطالب يف حياهتم اليوميةاألخطاء أو املواقف التي قد يتعرض هلا 



 

 

١٩٧ 

١٩  .-  بأفعال العبادتوحيد اهللا-  توحيد اهللا يف األلوهية -٢
 وقد برزت -توحيد اهللا بأسامئه وصفاته-  توحيد األسامء والصفات -٣

Q ]: الدعوة إىل هذا املبدأ من خالل قوله تعاىل  O N M  L K J
Z Y XW V U T S RZ)١(. 

 : األساس االجتامعي- ٢

، األساس الثاين الذي جيب أن يقوم عليه املنهج هو األساس االجتامعي
، اث الثقايف للمجتمع وقيمه ومعايريه التي يريد أن يزود هبا أفرادهفيتمثل يف الرت

وال بد ، وأهدافه التي يريد أن حيققها، ويف حاجاته ومشكالته التي ينشد حلها
بام فيه من -  فيقوم بنقل هذا الرتاث الثقايف اًللمنهج أن يراعي هذه النواحي مجيع

وهو يف هذا النقل البصري ، ينه وذلك بعد تثقيفه وحتس-قيم ومعايري اجتامعية
ويسعى إىل حتقيق أهدافه التي ، ويراعي مشكالته، يراعي حاجات املجتمع

تتخلص عادة يف خلق مواطنني صاحلني قادرين عىل التكيف واملشاركة الفعالة 
 .)٢(يف حياة املجتمع والنهوض هبذه احلياة

سات لذا سينصب حديثنا يف هذا األساس عىل األرسة، وبعض املؤس
األخرى يف املجتمع، مثل املساجد واملراكز الثقافية املختلفة، بصفتها عامال 

 .مؤثرا يف بناء الفرد وتربيته، ومؤثرة يف املنهج املدريس
فال شك أن الفرد يقيض بني أفراد أرسته أوقاتا ليست بالقليلة، ومنذ طفولته 

ب التحق بأحد النوادي يرتبط باملسجد لتعليمه الصالة، وتالوة القرآن، فإذا ما ش
الرياضية والثقافية، وكل هذه املؤسسات هلا أبلغ األثر يف توجيه املنهج وتربية 

واملنهج السليم ال بد أن هييئ التالميذ لتقبل احلياة من حوهلم يف كل هذه ، الفرد

                                 
 .٨٨ص، إعداد الداعية يف سورة فصلت، محد بن نارص العامر: ، وانظر٦: سورة فصلت، اآلية) ١(
 .١٣٥ص ، املدرس يف املدرسة واملجتمع، أبو الفتوح رضوان وآخرون) ٢(



 

 

١٩٨ 
املؤسسات، حيث إنه ال ثبات مطلقا يف هذه املؤسسات، بل هي متغرية بتغري  ١٩٨

، فمعاملتها لفرتة الطفولة ختتلف عن معاملتها لفرتة الشباب الظروف من حوهلا
واملراهقة، والرجولة والشيخوخة، لذلك جيب أن ال تغفل املناهج هذه 
التغريات التي حتدث، وعليها أن تساعد الفرد عىل مواجهتها والتعامل معها بوعي 

 .)١(وإجيابية
مثلها يف ، ملجتمعونتاج من نتاجات ا، فالرتبية عنرص من عنارص الثقافة

فاملجتمع املسلم تقوم الرتبية فيه ، ذلك مثل أي جانب ثقايف آخر ابتكره املجتمع
، واملروءة، والصفاء، واإلخاء، واملودة، عىل معاين اإلسالم العظيمة من الصدق

 .وغريها وال سبيل إىل ذلك إال بالرتبية الراشدة

 :ومن أبرز آثار هذا األساس االجتامعي اآليت

أن تسهم مقررات مدارس اجلاليات اخلريية يف تقويم سلوك الطالب  -أ
 يف جمتمعه وذلك من خالل اً مصلحًتسعى لتهيئته ليكون فردا صاحلاوالتلميذ و

 .املناهج الرتبوية والدعوية
 تسهم مناهج مدارس اجلاليات اخلريية يف توطيد الرتابط األرسي - ب

وبيان املنهج ، الرتاحم بني املجتمعو، وذلك من خالل بيان مكانة صلة األرحام
 .وغريهم، واجلريان، واألهل، السوي يف التعامل مع الوالدين

،  الطالب لنرش الفضائل الرشعية تسعى املناهج الدراسية إىل حتفيز- ج
 .لك إلعطاء القدوة احلسنة لغريهموذ، واألدبية اخللقية يف جمتمعهم

 : األساس الثقايف- ٣

ذلك النسيج الكيل املعقد من األفكار واملعتقدات : تعرف الثقافة بأهنا
والعادات والتقاليد واالجتاهات والقيم وأساليب التفكري والعمل، وأنامط 

                                 
 .٤٢ص ، املنهج أصوله وأنواعه ومكوناته، حممد زياد محدان: انظر) ١(



 

 

١٩٩ 

التفكري وكل ما يبنى عليها من جتديدات وابتكارات ووسائل يف حياة الناس، مما ١٩
 به ينشأ يف ظله كل عضو من أعضاء اجلامعة، ومما ينحدر إلينا من املايض فنأخذ

ذلك : كام هو أو نطوره يف ضوء ظروف حياتنا ومعتقداتنا وخرباتنا، فهي بإجياز
 .)١(اجلزء من البيئة الذي صنعه اإلنسان بنفسه وهذبه بخربته وجتاربه

عالء قيمة القرآن والسنة إ: والثقافة اإلسالمية تتضمن عنارص معنوية مثل
عل الواردات األخرى تأخذ وهيمنة مقرراهتا عىل النفس والعقل مما جي، املطهرة

 إليها من خالل هذين املصدرين كعلوم اللغة، والفنون، اً منظورًا تالياًمكان
إلخ، وهذا خالف ...والعلوم، والنظم، والقوانني، والعادات والتقاليد والجتاهات

ما وقعت فيه جمتمعات كثرية استطاع أعداء األمة اإلسالمية أن يغريوا من ثقافتها 
، وثقافتهم، وسادت فيها الرؤى الغربية ولو عىل حساب عقائدهم، الرشعية

 .)٢(وأفكارهم

وللثقافة اإلسالمية كثري من اخلصائص اهلامة التي ينبغي أن يراعيها املنهج 
أن الثقافة إنسانية أي : حتى يستفيد منها املعلم واملتعلم، ومن هذه اخلصائص

وأهنا مكتسبة أي يستطيع خاصة باإلنسان، وأهنا مشبعة حلاجات اإلنسان، 
اإلنسان أن يتعلمها، وأهنا قابلة للنقل واالنتشار، فهي تنتقل من جيل إىل جيل، 
ومن جمتمع إىل جمتمع آخر، ويتم كل ذلك عن طريق التعليم، وهذا هو االرتباط 

 .)٣(األسايس بني الثقافة واملنهج

                                 
يف املذكور ا إىل هذا التعرًلكنها تعود عموم، ً الثقافة كثريا لدى املعنيني هباتعددت تعريفات) ١(

 . ٤٤٦ص، السلفية وقضايا العرص، عبد الرمحن بن زيد الزنيدي: انظر، رجحهأوهو الذي 
، دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحديات الثقافية للعوملة، صالح بن ردود احلارثي: انظر) ٢(

 .  وما بعدها٢٠٠ري غري منشورة، صرسالة ماجست
 .٢١٤-٢٣٨الرتبية اإلسالمية، ص، أمحد احلمد: انظر) ٣(



 

 

٢٠٠ 
ادة اكتشاف ومهمة املشتغلني بالتأصيل اإلسالمي يف جمال الرتبية هو إع ٢٠٠
مع حماولة ، ويف شموله وتوازنه، وتفصيل احلديث يف جوانبه املتعددة، املنهج

ن نظريات إىل واقع قابل إجراء التجارب العملية التي توصل إىل حتويل املنهج م
 .للتطبيق

، إن من أبرز عوامل بناء الثقافة اإلسالمية يف اململكة هي املناهج التعليمية
من خالل مراعاة مراحل ، هجية عىل وعي أفراد املجتمعوالتي تركز بصورة من

وتزويده بالعلوم الرشعية املناسبة هلذا النمو عىل قاعدة العلم الرشعي ، نموه
 .ورشائع سلوكية، وشعائر تعبدية، ومعامالت، ًوأخالقا، ًوفكرا، ًيدةعق، النافع

، عقيدة نظام ال:الدين اإلسالمي ومن أبرزهاكام أن موضوعاهتا تشمل نظم 
، والعائلية، واخللقية، واألنظمة العلمية، ونظام الدعوة واالحتساب، ونظام العبادة
حيث  يبحثها علم الثقافة اإلسالمية منوهذه النظم ، والسياسية، واالقتصادية

 .)١(ومسائلها الكربى، وآثارها ،وأهدافها، وخصائصها، وأسسها، مصادرها

 : مناهج مدارس اجلاليات اآليتومن أبرز آثار هذا األساس الثقايف يف

 تقوم مناهج مدارس اجلاليات اخلريية عىل شمولية الثقافة لكافة مناحي -أ
فهي شاملة وغري قارصة عىل اجلوانب املادية املحضة مثل املقررات ، احلياة
وال موغلة يف الشطحات السلوكية مثل بعض املناهج الوافدة عىل ، الغربية

ولكنها شاملة متوازنة تلبي مجيع ، ول العامل اإلسالميعليم يف بعض دمناهج الت
 .متطلبات الروح واجلسد

وبعدها عن كل ،  متتاز مناهج مدارس اجلاليات اخلريية بأصالة ثقافتها- ب
 . ما يشني اخللق والدين؛ فهي ثقافة صافية من املكدرات والشبهات

                                 
 .٣٢ص ، مقدمات يف الثقافة اإلسالمية، مفرح القويس: انظر) ١(



 

 

٢٠١ 

٢٠ ل كل جوانب أن منهج الرتبية اإلسالمية منهج ثقايف كامل يشم: واخلالصة
 . اإلنسانية اليومالرتبية اإلسالمية بل وكل جوانب احلياة

 :)١( األساس السلوكي- ٤

، العملية التي يتم من خالهلا تغيري سلوك التالميذ: ُتعرف الرتبية بأهنا
فالتالميذ يدخلون املدرسة ولدهيم ذخرية كثرية من أنامط السلوك التي تسعى 

بعضها؛ وذلك من خالل تعلم أنامط جديدة من الرتبية إىل إحداث تغيريات يف 
مع توفري فرص ممارسة هذه األنامط ، السلوك أو تعديل بعضها اآلخر أو إزالته

السلوكية املتغرية بحيث يستطيع التالميذ إصدارها عىل مستوى مقبول من 
 .)٢(الكفاءة يف الظروف املناسبة واملالئمة

التلميذ بخصائص نموه، : مها وني أساسينيعملية الرتبية هلا جانبلإن 
واملجتمع بأهدافه وطبيعته، وال يمكن أن متيل الرتبية إىل أحدمها عىل حساب 

 .اآلخر، ألن التلميذ يعيش يف جمتمع والرتبية يف جوهرها عملية اجتامعية

فإذا كان عىل الرتبية مراعاة الناحية االجتامعية كام مر يف األساس الثاين؛ 
األسس السلوكية للفرد، فعىل املنهج أن يراعي نمو التالميذ، كان ال بد أن تراعي 

ويتتبع هذا النمو ويتدرج معهم وفقا ملراحل نموهم، ويعطي لكل مرحلة ما 
يناسبها، ويراعي أهداف كل مرحلة، ويعمل عىل حتقيقها من خالل املحتوى، 

 .والوسائل واألنشطة وطريقة التعليم

                                 
العلم الذي يبحث يف كثري من الظواهر السلوكية لدى اإلنسان ويقوم : يقصد باألساس السلوكي) ١(

وهذا األساس يف ، اعثها وحماولة وضع خطط عالجية حللهابتمحيصها وحتليل أسباهبا وبو
وبث ، الرشيعة اإلسالمية يقوم عىل تعاليم اإلسالم عرب تعزيز املفاهيم األخالقية لدى املتلقي

 .١٨٤ص ، مقدمة يف الرتبية، حممد حممود اخلوالدة: انظر، املعاين احلميدة يف نفوسهم
 .١٥ص، لنفس الدعويعلم ا، عبد العزيز بن حممد النغيميش) ٢(



 

 

٢٠٢ 
مو، إذن الرتبية عملية نمو مستمرة، ودور إن الرتبية هي احلياة، واحلياة ن ٢٠٢

املنهج مراعاة هذا النمو ومسايرته والتفاعل معه، وخاصة التعامل مع النمو 
الروحي للفرد، والذي تغفله كثري من املناهج املعارصة، والرتبية اإلسالمية هلا 

 .)١(دورها عىل احلياة العلمية للفرد يف كل مراحل حياته

معلميها وتالميذها وعامليها هي مؤسسة اجتامعية واملدرسة بمناهجها و
وهي بتفاعلها مع ، اي وسياسايواقتصاد، اي وسلوكايجتسد املجتمع الواسع طبق

 كان هدفه ايختدم كأداة لإلصالح االجتامعي أ، املجتمع وثقافته كل يوم
 عىل وال سبيل إلحداث هذا اإلصالح إال باملنهج الرتبوي والقائم، واختصاصه

أهداف الدعوة إىل اهللا والتي من أبرز أهدافها تقويم سلوك املخالفني وخماطبة 
 فال يطغى يف دعوهتا له اجلانب العقيل عىل اجلانب الروحي ،اًعقله وروحه مع

وال الروحي عىل العقيل فهي رسالة قائمة عىل دعوة العقل والروح؛ ألهنا رسالة 
 .)٢(من لدن حكيم عليم يعلم الرس وأخفى

دون النظر إىل خلفيته أو ، إن هذا األساس يركز عىل قيام الفرد بالعمل ذاته
فاملامرسة للصالة والصوم وتالوة القرآن وقراءة األوراد ، جذوره النفسية

وكذلك املامرسة للتعاون والبذل والطاعة واالحرتام والصدق واألمانة ، واألذكار
والنظافة واألكل والرشب ، تيقاظوكذلك عادات النوم واالس، والوفاء والنظام

كل ذلك يقصد به يف هذا املستوى االنجاز ، خإ.... ،واجللوس والدخول
،  رسختوالعادات التي، ُوأن يرى املريب األعامل التي قد أنجزت، الظاهر

 .اًوالنظام وقد صار مألوف

                                 
 .٢١٤-٢٣٨الرتبية اإلسالمية، ص، أمحد احلمد: انظر) ١(
 .٢٠٢ص ، أساليب الدعوة، ومحد العامر، ٤١-٤٠ص، املنهج، حممد زياد محدان: انظر) ٢(



 

 

٢٠٣ 

وعرب الرتاكامت السلوكية اجلزئية يكون قد نشأ الفرد عىل أنامط حمددة ٢٠
متهد للمرحلة ، وخصال بارزة مقصودة من السامت والصفات، خالقمن األ

فكأن املنهج اإلسالمي عندما جعل اإلسالم أو هدف سلوكي ، اخللقية التي تليها
جعل الناس يسلمون بجوارحهم وأعامهلم وظواهرهم مع وجود أصل ، لدعوته

 اإلسالمية إىل ثم بعد ذلك تنتقل الرتبية، ُاإليامن الذي ال يقبل اإلسالم إال به
 اًمرحلة أخرى أعىل عىل تفاوت بني الناس يف رسعة بلوغهم لتلك املراحل نظر

 .)١(الختالف استعداداهتم وظروفهم وبيئاهتم

ومن آثار هذا األساس السلوكي يف مناهج مدارس اجلاليات اخلريية 
 :اآليت

وتقويم ،  أن مدارس اجلاليات اخلريية هي حماضن للرتبية والتوجيه-١
ومن خالل القدوات احلسنة من معلميها وموظفيها ،  مناهجهاالسلوك من خالل

ولذلك تعد الرتبية السلوكية من أسمى مقاصد وغايات هذه املدارس؛ ألن الناس 
، واالجتاهات واألفكار، واألفعال، يتأثرون ببعضهم البعض يف األقوال

 . األساس السلوكيمما يعطي أمهية كبرية هلذا، وسائر األخالق، واالعتقادات

 ال يقترص التوجيه السلوكي هلذه املدارس داخل املحيط املدريس بل -٢
وذلك من خالل توعية الطالب لرضورة ، محيط اخلارجي للطالبيتعداه لل
 .لكوهنم حمل القدوة واألسوة، مكارم األخالق والبعد عن أراذهلاالتحيل ب

 السليم والرجوع إىل  تربية الناشئة املسلمة وتعويدهم عىل التفكري-٣
، والتفاسري اخلاطئة، والبعد عن احلقائق املغلوطة، احلقائق الكونية عن اإلنسان

واستمداد ذلك من مصادر الوحي املقدس الذي يدعو إىل إعامل العقل فيام ينفع 
 .وفق خطوات مدروسة تبدأ باملقدمات وتنتهي بالنتائج

                                 
 .٤٩ص ، عبد العزيز النغيميش، علم النفس الدعوي: انظر) ١(



 

 

٢٠٤ 
وتنقلها من اجلهل إىل ، سفالعقيدة اإلسالمية هي التي تؤثر يف النفو ٢٠٤
وال سبيل إىل إصالح السلوك اإلنساين إال ، ومن الظلامت إىل النور، املعرفة

وإن الدعوة إىل اهللا تعاىل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، بالرجوع إليها
وتطبيق احلدود من أعظم اجلوانب الوقائية التي حتفظ األفراد واألرس 

 .نحراف وتفيش ظاهرة اإلجرامواملجتمعات من غوائل اال



 

 

٢٠٥ 

٢٠   املبحث الثاني
  الدروس العلمية

 املطلب األول
 أمهية الدروس العلمية يف الدعوة

 : مكانة املسجد يف الدعوة إىل اهللا- أ
وعهد خلفائه الراشدين والصدر األول ومن  كان املسجد يف عهد النبي 

 املساجد من ففي دروس، بعدهم حتى يومنا هذا أهم مكان لبث العلم وتلقيه
 اًفقد اختذ املسجد مقر، الفوائد املتنوعة واملنافع الكثرية املتعددة ما ال خيفى

وتركزت ، وأصبح يضم حلقات التعليم للصغار والكبار، للتعليم والتثقيف
بجانب ،  وأحكامهومعرفة معانيه، آن الكريم وتفسريهالدراسة فيه عىل حفظ القر

 اًسالة املسجد مل تكن قارصة عىل كونه مكانفر، تعلم العلوم الرشعية األخرى
م القرآن يلتقي فيها العلامء بطالهبم لتعل،  مؤسسة تعليميةاًبل هو أيض، للعبادة

 .الكريم والسنة
 أن املساجد واملدارس من أفضل األماكن التي يتلقى فيها -إذن- والشك 

العلوم اصطلح عىل تسميته بالعلم خاصة العلم الرشعي وما يتعلق به مما 
وليس يف إمكان كل الناس تلقي العلم يف مؤسسات التعليم ومدارسه ة، الرشعي

 ال ختتص بفئة منهم ،بخالف املساجد فإهنا تستوعب الراغبني يف العلم كلهم
دون فئة سواء أكانوا ضمن مدارس اجلاليات اخلريية أم من جمتمع الطالب 

 .واملعلمني
املباركة بدروس الوعظ واإلرشاد وقد اهتم والة األمر يف هذه البالد 

 إذ يبلغ عدد حلقات التدريس باملسجد احلرام اً واضحاًباملسجد احلرام اهتامم
ويقوم بالتدريس فيها مجلة من العلامء ، اثنتان وعرشون حلقة يف األيام املعتادة

وبعضها يلقى بغري اللغة العربية ، املتخصصني يف علوم الرشيعة وغريها



 

 

٢٠٦ 
 وتزيد هذه احللقات يف أيام ،واملالوية واإلنجليزية، ندونيسيةواإل، كاألوردية ٢٠٦

 .)١(املواسم كرمضان واحلج
ويدرس يف هذه احللقات علوم خمتلفة من التوحيد والتفسري والفقه 

ويقوم بالتدريس فيها أئمة املسجد احلرام ، والفرائض، العربيةواحلديث واللغة 
أساتذة جامعة أم القرى وبعض القضاة وبعض ، وعدد من أعضاء هيئة كبار العلامء

 . وغريهم من العلامء
وهناك نوع آخر من التدريس وهو حتفيظ القرآن الكريم يف املسجد احلرام 

 ،ووقت الدراسة يف مجيع حلقات التحفيظ بعد صالة العرص إىل صالة العشاء
 .)٢(وترشف عليه مجعية حتفيظ القرآن الكريم
اخلريية بال شك من هذه احللقات يف ويستفيد طالب مدارس اجلاليات 

وهو مما يميز طالب هذه ، كتاب اهللا تعاىل وتفسريه وجتويدهحفظ وتعليم 
ُاملدارس حيث يعد اإلقبال عىل حفظ كتاب اهللا تعاىل من أبرز مميزاهتم عن باقي 

 .ٌطالب املدارس األخرى ويف كل خري

 : مهمة املسجد الرتبوية الدعوية- ب

 :منها، ه الرتبوية والدعوة من خالل عدة مساراتيؤدي املسجد مهامت
وصالة الكسوف ، ُواجلمع،  أنه مكان تتم فيه أداء الصلوات اخلمس-أ

 .وهلذه العبادات آثار دعوية عظيمة، واالستسقاء، واخلسوف
 إقامة حلق العلم التي يعرف الناس من خالهلا احلالل واحلرام - ب

 .والصالح من الفاسد، واخلطأ من الصواب
-ُ يعلم فيه أصحابه اً مكانحيث كان مسجده ، تداء بالرسول  االق- ج

 .-رضوان اهللا عليهم

                                 
 .٢١٥ص ، احلرمان الرشيفان، لنبويالرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد ا: انظر) ١(
 . ٨٧ص ، رعاية احلرمني الرشيفني يف عهد امللك فهد بن عبد العزيز، حممد السبيل: انظر) ٢(



 

 

٢٠٧ 

٢٠ عىل خمتلف ،  شمولية التعليم يف املسجد جلميع أفراد املجتمع- د
األمر الذي تفقده ، ومستواهم التعليمي ومؤهالهتم الدراسية، أعامرهم وصنائعهم

 .املدرسة بحكم رسالتها وتنظيمها
يف كام هو احلال ،  إدارية كثريةاًيتطلب التدريس يف املسجد أمور ال -هـ 

وغري ذلك من األعباء ، ومكاتب ومستودعات، من قوى برشية تديرها، املدارس
 .اإلدارية واملالية التي ترتتب عىل إنشاء املدرسة

قد متتد من بعد الفجر إىل ،  يمتد التعليم يف املسجد ألوقات طويلة- و
 .)١(العشاء

ِرة املساجد بحلق العلم مما يسهم يف نرشه بني الناس، وتقصري أهل وعام

 العلم يف إقامة هذه احللق وعقدها من أسباب درس العلم وانتشار اجلهل،
خاصة يف ظل وجود بعض املنتسبني إىل اجلامعات والفرق املنحرفة يف 

لذا حرصت مدارس اجلاليات ، أوساط اجلاليات اإلسالمية بمكة املكرمة
والسعي ، اي علمًالها تأهيئريية عىل االستفادة من هذه الوسيلة يف تأهيل أبنااخل

وال أدل عىل ذلك من اهتاممها ، إىل إيصال رسالتها النرية إىل مجيع املسلمني
بعقد الدروس العلمية يف العلوم املختلفة عىل يد ثلة من خرية معلميها وبلغات 

واحلث عىل ، ئم عىل نرش العلم النافع لواجبها الدعوي القااًخمتلفة امتداد
 .)٢(اكتساب املعارف واملعاين احلسنة

وهبذا يتضح أن للدروس العلمية يف املساجد واملدارس واملراكز الصيفية 
 إذا ، يف حياة أبناء اجلاليات اإلسالمية بمكة املكرمةاً هاماي دعواًالتابعة هلا دور

ويف تقويم ،  التعاون والتوجيه واإلصالحأحسن القائمون عليها االستفادة منها يف
 . سلوك املنحرفني منهم

                                 
 . وما بعدها٣٠٢ص، أصول الرتبية اإلسالمية، خالد بن حامد احلازمي: انظر) ١(
 .١٦١ص ، مدور املسجد يف القرن األول يف احلجاز والشا، منرية بنت دهيش: انظر) ٢(



 

 

٢٠٨ 
 املطلب الثاين ٢٠٨

 دور مدارس اجلاليات اخلريية يف إقامة الدروس العلمية

فإهنا تعد ، ترسيخا ملهام مدارس اجلاليات اخلريية وأهدافها الدعوية
ة اإلسالم ا للغاية التي جاءوا من أجلها، وهي تبليغ رسالًا مناسبًأبناءها إعداد

اخلالدة يف شتى بقاع األرض ليكونوا دعاة إىل اهللا تعاىل عىل بصرية مؤهلني 
 .بالعلم النافع عىل بصرية وهداية

 وسيلة إرشاك بعض :ومن الوسائل اهلامة التي تنتهجها هذه املدارس
، منسوبيها يف إقامة الدروس العلمية يف األحياء واملراكز التي تقع يف حميطها

 .ين للدعوة واإلرشاد بمكة املكرمةها املكتب التعاوويرشف علي
ومن هذا املنطلق تتضافر جهود العاملني يف مدارس اجلاليات اخلريية يف 
سبيل إعداد نخبة صاحلة من شباب جمتمع اجلاليات اإلسالمية بمكة املكرمة 
 واملنتسبني هلذه املدارس والرتكيز عىل اجلانب التطبيقي حتى حيولوا ما تعلموه
من علوم إسالمية إىل واقع عميل يف جمتمعاهتم سواء يف داخل اململكة العربية 
السعودية أثناء إقامتهم هبا، أو عند رجوعهم ألوطاهنم بعد انتهائهم وعودهتم، 
والدروس العلمية املقامة هبا تعترب أهم الوسائل التي تعني هذه املدارس عىل 

 .لقيام هبذا الواجب عىل أكمل وجها
الدروس العلمية التي تستعني هبا مدارس اجلاليات اخلريية تسهم وهذه 

بقدر كبري يف إبالغ رسالة اهللا تعاىل هلذه الفئة التي التحقت هبذه املدارس، ومن 
 .)١(ثم إعدادهم ليكونوا أفرادا فعالني صاحلني ودعاة يف جمتمعاهتم

ملكرمة ومن الدروس التي تستفيد منها مدارس اجلاليات اخلريية بمكة ا
 من احللقات حيث يعقد به عدد، تلك التي تقام يف رحاب املسجد احلرام

                                 
 . هـ٢١/٢/١٤٣٠اللقاء األول بتاريخ ، مدير اإلدارة التنفيذية، أمحد العمودي) ١(



 

 

٢٠٩ 

٢٠ ، والفقه وأصوله، وعلوم احلديث، والتفسري،  التوحيدالدراسية املنظمة يف
، واملنطق والتاريخ والسرية النبوية، واملعاين والبيان البديع، والنحو والرصف
وم مع حلقات حتفيظ القرآن يكل والتي تعقد ، والفرائص، والعلوم الرياضية

وكل هذه الدروس يستفيد ، )١(االلتحاق هبايف الكريم جلميع الطالب الراغبني 
منها املنتسبون إىل مدارس اجلاليات اخلريية وهي وسيلة ليكونوا خري دعاة إىل 

 .اهللا

                                 
رسالة ماجستري غري ، الدور الرتبوي للمسجد احلرام، خالد حسن الدين مندييل: لالستزادة انظر) ١(

 . وما بعدها٩٣منشورة، ص



 

 

٢١٠ 
 املطلب الثالث ٢١٠

 أثر الدروس العلمية يف دعوة اجلاليات بمكة املكرمة

 ال يمكن جتاوزه، بل جاء اً حمدداًعل وسائل الدعوة أمرإن اإلسالم مل جي 
 ومن ،باملنهج العام ألساليب الدعوة ووسائلها وجعلها من حيث أصوهلا توقيفية

 وراعى فيها اختيار الداعية ألفضل الوسائل يف حق ،حيث أدواهتا متجددة
z y x w v } |{ ]:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل،املدعوين

 ¦ ¥ ¤ £¢ ¡  � ~° ¯ ® ¬« ª © ¨ §Z)١(. 
احلكمة يف استخدام الوسيلة : فاملطلوب يف الدعوة هو احلكمة، ومنها

املناسبة، والدروس العلمية القائمة عىل املناهج الرشعية هلا آثار محيدة عىل 
 عىل إيصال رسالته يف مناخ  حيث تعني الداعية واملريب،األفراد واملجتمعات

 .وعلم نافع، وبيئة صاحلة، علمي
ّومن املعلوم أن الزمن يتغري، والوسائل تتنوع، واملعلم الداعية مطالب 
ّباإلبداع يف األدوات والنواقل الدعوية وعدم اجلمود، مع مالحظة أن الوسائل 
تأخذ حكم الغايات يف رشع اهللا، فمن كانت وسيلته صحيحة كانت طريقته 

 . ومنهاجه أسلم
ن يستفيدوا من مجيع أنواع فأصبح من واجب دعاة اإلسالم وعلامئه أ

الدروس العلمية ونرشها عرب املساجد واملدارس : الوسائل احلديثة ومنها
وهو ما ، إليصال دعوة اهللا تعاىل إىل كل الناس، وبكل اللغات إن أمكن ذلك

تسعى إليه مدارس اجلاليات اخلريية حيث خصصت للدروس العلمية يف 
ومون برعاية جمتمعهم ودعوهتم إىل مدارسها وبعض املساجد معلمني أكفاء يق

                                 
 .١٢٥: اآلية، سورة النحل) ١(



 

 

٢١١ 

٢١ n ] :اخلري انطالقا من قوله تعاىل  m l k j i h g f
t s  r qp oZ)١(. 

ومن الدعوة إىل اخلري القيام بالدروس العلمية وما يتبعها من ختريج دعاة  
إىل اهللا يقومون بواجب الدعوة ويناصحون أقوامهم بالتي هي أحسن فيحذروهنم 

، وتستقيم أمورهم، فتصلح أحواهلم، م يف طاعة اهللاويرغبوهن، من العصيان
 .ويكونوا نواة ملجتمع مسلم صالح بإذن اهللا

 :ومن آثار هذه الدروس العلمية

 تسهم هذه الدروس العلمية يف البناء العلمي املنهجي لطالب -١
وبالتايل يكون من أعظم ثامرها ،  وهو نوع من التأهيل العلمي املركز،املدارس

 .دعاة املسلمني املتمرسني يف العلوم الرشعيةجيل من ال
 تسهم هذه الدروس العلمية يف اجلانب التأديبي للطالب من خالل -٢

 .واألخذ من سمتهم وهدهيم، احتكاكهم بالعلامء
 أن الدروس العلمية هلا أثر عىل بقية اجلاليات وذلك من خالل حضور -٣

 .غري املنتسبني هلذه املدارس واستفادهتم منها
 سهولة هذه الدروس العلمية من حيث موادها وقرصها الزمني بحيث -٤

يتمكن من حضورها جمموعات أخرى من املستمعني ممن مل يسعفهم احلظ 
 .لالنتساب إىل املعاهد والدور واملدارس الرشعية

 الدروس العلمية قد ترتبط بالنوازل الفقهية واالجتامعية واألمنية -٥
  .ظم األثر يف التوجيه والوقايةللمجتمع مما يكون هلا أع

                                 
 .١٠٤: اآلية، سورة آل عمران) ١(



 

 

٢١٢ 
  ثالثاملبحث ال ٢١٢

   املعاهد والدور الشرعية مبكة املكرمة
 املطلب األول

 دار احلديث اخلريية

 : نشأهتا- أ
 منتصف القرن الرابع عرش اهلجري، تعود فكرة إنشاء هذه الدار العلمية إىل

العزيز آل أي بعد إعالن توحيد اململكة العربية السعودية عىل يد امللك عبد 
، ملا رأى من قلة املدارس التي تعنى بعلم احلديث -طيب اهللا ثراه- سعود 

الرشيف، فتبنى هذه الفكرة وأخرجها إىل حيز الوجود بعض علامء البلد 
 حيث رفعوا خطابا يلتمسون فيه املشورة والعون من امللك عبدالعزيز )١(احلرام

إلجراء النظامي يف فتحها، وقد جاء ويستأذنونه بإنشاء هذه املدرسة لتأخذ الدار ا
النصح السامي الكريم متوجا باملوافقة عىل إنشاء هذه املدرسة يف غرة صفر سنة 

 .)٢(هـ١٣٥٢
 وبعد املوافقة الرسمية عىل نظام الدار والئحتها الداخلية فتحت املدرسة 

 عدد هـ، فالتحق هبا١٣٥٢أبواهبا لطلبة العلم يف الثاين عرش من ربيع األول عام 

                                 
عبد اهللا :  انظر ترمجته-رمحه اهللا-هو الشيخ عبد الظاهر بن حممد نور الدين أبو السمح ) ١(

 .٤٤ص ، أئمة املسجد احلرام ومؤذنوه يف العهد السعودي، الزهراين
، عيل حممد شلبي، تاريخ ١٦٦عبدالرمحن صالح عبداهللا، تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، ص) ٢(

، عيل عامر ١١٦هـ، ص١٤٠٧، ١ربية السعودية، دار القلم، الكويت، طالتعليم يف اململكة الع
هـ، ١٤٠٢ عاما، جملة دار احلديث اخلريية، مكة، العدد األول، ٥٢األسدي، دار احلديث خالل 

 .٥ص



 

 

٢١٣ 

كبري من طلبة العلم السعوديني واملجاورين بمكة املكرمة، فدرسوا فيها احلديث ٢١
 .)١(وعلومه والتفسري واللغة العربية وآداهبا وغريها من العلوم الرشعية

 : تطورها- ب

واستمرت الدار يف أداء رسالتها الرتبوية ضمن املدارس األهلية اخلريية، 
ة املعارف فكانت متدها بمساعدات هـ خضعت إلرشاف وزار١٣٧٤ويف عام 

 .مالية وفنية تقدم هلا سنويا
التامسا إىل جاللة امللك فيصل  - آنذاك- هـ رفع مدير الدار ١٣٩٠ويف عام 

 يطلب فيه ضم الدار إىل اجلامعة اإلسالمية لتتوىل اإلرشاف عليها -رمحه اهللا- 
 عىل ضم الدار ومساندهتا يف أداء رسالتها السامية، فصدرت املوافقة الكريمة

هـ، عىل أن يكون االنضامم الفعيل يف ١٠/٢/١٣٩١للجامعة اإلسالمية يف 
هـ، وبذلك أصبحت دار احلديث فرعا من فروع ٩٢/١٣٩٣العام الدرايس 

 .اجلامعة اإلسالمية وخرجت عن كوهنا أهلية
دار : هـ أصبحت دار احلديث اخلريية تنقسم إىل قسمني١٣٩٥ويف عام 

تتبع اجلامعة اإلسالمية أسوة بدار احلديث املدنية، ودار احلديث املكية و
احلديث اخلريية ظلت كام هي أهلية جيمع هلا إعانات وتربعات من املحسنني 

 .)٢(وختضع لنظام التعليم األهيل وإرشافه وحتى الوقت احلارض

 : الدور الدعوي لدار احلديث اخلريية- ج

إسهاما واضحا من خالل سامهت دار احلديث اخلريية يف جمال الدعوة 
 :عدة جماالت هي كاآليت

                                 
 .٣٧٠اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الكتاب الوثائقي عن اجلامعة اإلسالمية، ص) ١(
، عبدالرمحن صالح ١١-١٠ عاما، ص٥٢ر احلديث اخلريية خالل عيل عامر األسدي، دا) ٢(

 .١٦٩عبداهللا، تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، ص



 

 

٢١٤ 
٢١٤ 
 حيث يقوم بالتدريس يف الدار جمموعة من املدرسني : التدريس- ١

املؤهلني علميا وتربويا ممن حيملون الشهادات العالية كالدكتوراه واملاجستري 
ن إليصال املعلومات إىل طالهبم ووالبكالوريوس، ويسلك هؤالء املعلم

 أساليب متنوعة، ووسائل متعددة تناسب طالهبم وترسيخها يف أذهاهنم
 .وموضوعات دروسهم وطريقة تدريسهم وما يقتضيه املوقف التعليمي

ويستخدم مدرسو الدار طرقا متنوعة يف تدريسهم تتمثل يف طريقة اإللقاء 
واملحارضة، والطريقة احلوارية، وقد جيمع املدرس يف درسه أكثر من طريقة 

ليمي وما يتناسب مع الطالب، ويعمل مدرسو الدار حسب حاجة املوقف التع
أيضا عىل استخدام العديد من الوسائل التعليمية التي تساعد عىل إثراء العملية 
التعليمية وتسهم يف إثارة عقل املتعلم، وهذا يؤدي إىل زيادة الرتكيز وحسن 

ددة يف االستيعاب وإثارة النشاط العقيل، ويعمل املدرس بالدار عىل أساليب متع
عمله التعليمي والرتبوي، فيعلم طالبه عن طريق القدوة واملامرسة والتدريب 
واحلوار واإلقناع والتشويق وشد األذهان وطرح األسئلة والقصص ورضب 

 .)١(األمثال وغرس القيم النبيلة واألخالق احلسنة يف نفوس املتعلمني
دعوي تربوي ومن خالل ما سبق يتضح بأن املدرس يف الدار يقوم بدور 

فاعل من خالل قيامه بالرتبية والتعليم وهتذيب األخالق وتقويم السلوك وإثارة 
 والسري بأبنائه نحو الطريق الصحيح الذي يؤهلهم ليكونوا ،الدافعية نحو التعليم

أعضاء نافعني ألنفسهم وجمتمعاهتم، ويقوم املدرسون بإلقاء الدروس العلمية 
 املسائية أو الصباحية بعد صالة الفجر، وكذلك خارج أوقات الدوام يف الفرتة

اإلرشاف عىل حلقة حتفيظ القرآن الكريم يف املساجد، وكذلك طالب دار 
احلديث ممن هم عىل مستوى عال من العلم حيث يشاركون يف إمامة املساجد 

 .والتدريس يف حلقات التحفيظ وإقامة الدروس العلمية

                                 
 .١هـ، ص١٤٢٨دار احلديث اخلريية بمكة املكرمة، تقرير عن واقع التدريس يف الدار، ) ١(



 

 

٢١٥ 

٢١  : مكتبة دار احلديث اخلريية بمكة-  ٢

تعد مكتبة الدار مركزا من مراكز اإلشعاع املعريف والعلمي حيث يرتادها 
الطالب باستمرار لالستزادة من العلوم واملعارف ولالطالع والبحث والقراءة، 
وحتتوي مكتبة الدار عىل جمموعات نفيسة من الكتب واملخطوطات وبحوث 

 اخلاصة التي الطالب املتخرجني، وتضم بني جنباهتا العديد من املكتبات
، إال أن املكتبة )١(أهديت إليها، ويرتاد الطلبة املكتبة عىل فرتتني صباحية ومسائية

يف الوقت الراهن يتم ارتيادها من قبل طالب الدار يف الفرتة الصباحية فقط، 
ونظرا ألمهية املكتبة يف حياة طالب العلم، فقد تم تعيني أمني هلا يتوىل اإلرشاف 

 وحارس ومدخل للبيانات ليتمكن الطالب من معرفة حمتوياهتا عليها وتنظيمها،
بسهولة، وبالتايل فإهنا تقدم دورا تربويا مهام ملرتادهيا من الطالب فيتيرس عليهم 

 .الوقت واجلهد يف القراءة واالطالع وإجراء أبحاثهم
ومن خالل ذلك يتضح أن لدار احلديث اخلريية مردودا إجيابيا يف نرش 

سالمية الصحيحة وهتيئة فرص التعليم ألبناء العامل اإلسالمي، وهلا دور الثقافة اإل
فاعل يف دعم البناء الثقايف والفكري للملتحقني هبا وللمجتمعات اإلسالمية 
بشكل عام، وما حتويه مكتبتها من نفائس الكتب لدليل واضح عىل عناية الدار 

الصايف من كتب السنة وعلوم بانتقاء الكتب النافعة ألبنائها لينهلوا من املعني 
القرآن والفقه وأصوله واللغة العربية وفروعها، مما يمكن طالهبا مستقبال من 
القيام بدورهم اإلسالمية بعيدا عن الغلو والتطرف مع التزام الوسطية يف 

 .معامالهتم وتعاملهم

 : جهود دار احلديث اخلريية يف التأهيل العلمي للمدارس اخلريية-  د

                                 
 .١عيل عامر عقالن، نبذة عن دار احلديث اخلريية بمكة، تقرير عن مكتبة الدار، ص) ١(



 

 

٢١٦ 
 مكة املكرمة أبناء كثري من املسلمني من شتى بقاع األرض، يسكن يف ٢١٦

وهؤالء املسلمون املقيمون يف مكة هلم حق الدعوة والتعليم والتوجيه 
واإلرشاد، ومتد دار احلديث اخلريية اجلاليات بمكة املكرمة باملعلمني 

ويشهد هلم كل من ، القادرين عىل خماطبة أقوامهم باحلكمة واملوعظة احلسنة
فهم بالتميز العلمي والقدرة عىل العطاء الدعوي من خالل املدارس التي عر

يقومون بالتدريس فيها ومن خالل مكاتب الدعوة التابعة لوزارة الشؤون 
املكاتب التعاونية لتوعية (اإلسالمية يف مجيع أنحاء اململكة يطلق عليها 

 وتعمل ،حيث تعمل هذه املكاتب املحارضات والدروس العلمية) اجلاليات
بناء عىل طبع الكتب والنرشات التوجيهية بعدة لغات لنرش اإلسالم الصحيح بني أ

ويشارك مدرسو وطالب دار احلديث بمكة املكرمة واخلرجيون منها ، املسلمني
بواجب الدعوة إىل اهللا يف هذه املكاتب من خالل إلقاء املحارضات املوسمية 

ل  حسب اجلدو،ت بعدة لغاتوالدروس الدورية املنتظمة هلذه اجلاليا
 .املخصص من قبل إدارة اجلاليات

كام يشاركون هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية يف إدارة بعض 
 بواجب الدعوة إىل اهللا ونرش العلم اًاملدارس وتأسيسها بني أوساط جاليتهم قيام

 .مبني أبناء جلدهت
وم اخلميس بصفة ي ويشارك بعض العلامء يف الدار بإلقاء الدروس يف

مستمرة يف مكتب توعية اجلاليات بمكة، وحيرض له عدد كبري من أبناء املسلمني 
 .أثناء إلقاء الدرس ومن هؤالء طالب مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة

فتعد دار احلديث رافدا مهام من روافد هذه املدارس اخلريية وركنا من 
 .)١(أركاهنا

                                 
 .١١هـ، ص١٤٢٨دار احلديث اخلريية، تقرير عن النشاط الطاليب، ) ١(



 

 

٢١٧ 

٢١  املطلب الثاين
 حلديث املكيةدار ا

 : نشأهتا وتطورها- أ
 ،ّهـ تم ضمها إىل اجلامعة اإلسالمية١٣٩١ ويف عام ،هـ١٣٥٢أنشئت عام 

 ،وتشتمل الدار عىل مرحلة التعليم املتوسط ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات
 .ومرحلة الدراسة الثانوية ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات

 :وي دورها الرتب- ب

ية طالهبا من مجيع جوانب احلياة التي حيتاجون إليها، تعمل الدار عىل ترب
ومل تأل جهدا يف حتقيق هذه اخلصائص من خالل الدور الرتبوي الذي تقوم به 

 :جتاه طالهبا، ويف جوانب متعددة تتجىل يف اآليت

 : الرتبية العقائدية- ١

ترسيخ العقيدة اإلسالمية يف نفوس : إن من أهداف دار احلديث املكية
ا، وربط الشباب املعارص وطلبة العلم بدينهم اإلسالمي املجيد عقيدة طالهب

وعلمه وجهاده وغزواته،  ورشيعة وعمال بالقرآن والسنة النبوية، وتتبع سريته 
 .وتعامله مع أعداء اهللا تعاىل

ويتجىل اهتامم دار احلديث املكية برتسيخ العقيدة اإلسالمية يف نفوس 
 :الناشئة من خالل ما ييل

 : املناهج واملقررات الدراسية- ٢

فمناهج دار احلديث املكية تركز عىل دراسة التوحيد وكتب احلديث، 
والرد عىل املبادئ اهلدامة واألفكار املستوردة والبدع واخلرافات التي أدخلت 

 .عىل املسلمني، وأفسدت عليهم دينهم وعقيدهتم



 

 

٢١٨ 
ة اإلسالمية بعناية حيث تم اختيار هذه املناهج واملقررات من قبل اجلامع ٢١٨

تامة من املصادر واملؤلفات املوثوقة اخلالية من الشكوك واألباطيل والشبهات، 
العقيدة (للشيخ عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ، و) فتح املجيد(ككتاب 
لشيخ اإلسالم حممد بن ) التوحيد(لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وكتاب ) الواسطية

نهج الذي أسست عليه الدار تتميز بإظهار فخصائص امل، عبدالوهاب رمحهم اهللا
فمن مجع هذا العلم ووعاه ، والوعي الديني املتزن، جيل متسلح بسالح العلم

 .)١(واألهلية للدعوة إىل اهللا، وعمل به فإنه يكون عىل قدر من العلم
 : حضور الدروس التي تلقى يف احلرم املكي الرشيف- ٣

الطالب ببيت اهللا احلرام ليؤدي حيث عملت دار احلديث املكية عىل ربط 
 .املسجد رسالته العلمية والعملية

توفري وسائل النقل للطالب ب" اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وتتكفل
جمانا بني مقر اجلامعة واملسجد النبوي الرشيف، ومثل ذلك مع طالب دار 

 وحلضور احلديث املكية حيث يتم نقلهم للمسجد احلرام، وذلك للصالة فيها
 .)٢("بعض الدروس التي تقوي اجلانب اإليامين لدى الطالب

 : الرتبية اخللقية- ٤
 :ويظهر اهتامم دار احلديث املكية بالرتبية اخللقية من خالل ما ييل

 : املقررات الدراسية- 
حيث تدعو يف مجلتها إىل مكارم األخالق، وتعديل السلوك، وربط 

لف الصالح، ويتضح ذلك جليا يف مادة والس الطالب باهللا تعاىل ورسوله 
السرية النبوية يف املرحلتني املتوسطة والثانوية وما هتدف إليه من تعريف 

، وغرس حمبته يف نفوسهم، واالقتداء به يف القوال الطالب بسرية الرسول 

                                 
 . ٢٧٥-١/٢٧٤، جهود اململكة يف الدعوة من خالل اجلامعة اإلسالمية، عبد اهللا العبود: انظر) ١(
 .٢١٧، صعة اإلسالمية ورسالتها الرتبويةحامد الصاعدي، املعاهد والدور التابعة للجام) ٢(



 

 

٢١٩ 

واألفعال، كام يعقب ذلك دراسة تارخيية عن سرية اخللفاء الراشدين وفتوحهم ٢١
 .ة يف السياسة والعلم والتنظيمومآثرهم العظيم

 : األنشطة الطالبية- 

حيث إن النشاط الطاليب وسيلة الكتساب اخللق القويم، وممارسة أساليب 
 .التعاون بني الطالب وتعويدهم عىل العمل اجلمعي، وحب اجلامعة

كام أنه يتيح الفرص للمعلم لغرس القيم الدينية واالجتامعية واألخالق يف 
فهو يكشف عن أخالقهم ويمكن املعلم من تعديل ما اعوج منها نفوس الطالب، 

 .عىل أن يكون قدوة حسنة ومثاال حيتذى به
ودار احلديث اهتمت بذلك ويظهر ذلك يف اهتاممها باألنشطة املنهجية 

 .)١(والالمنهجية كالنشاط االجتامعي، وإقامة املسابقات املختلفة بني الطالب

 : التنمية املعرفية- ٥

حلديث املكية تعمل عىل تثقيف أبنائها وتزويدهم باخلربات فدار ا
واملعارف املالئمة التي متكنهم من اإلملام باألصول العامة واملبادئ األساسية 

 .للعلوم، وإكساهبم فضيلة القراءة واملطالعة النافعة والرغبة يف االزدياد من العلم
حفظ أجزاء من كام تعمل عىل تأصيل الثقافة اإلسالمية لدى الطالب ب

واحلديث الرشيف، وبعض املتون واملنظومات العلمية،  القرآن الكريم،
 .واإلقبال عىل الثقافة اإلسالمية

وتتكون التنمية املعرفية لدى طالب دار احلديث املكية من مصادر عدة، 
وذلك عن طريق املناهج واملقررات الدراسية املتمثلة يف مواد الرشيعة وعلوم 

ة واملواد االجتامعية، واألنشطة الطالبية املتمثلة يف النشاط اللغة العربي
والرحالت والزيارات امليدانية، واملخيامت الرتبوية وما يتخللها من برامج ثقافية 

                                 
 .  وما بعدها٥٥ص، النشاط املدريس، جالل عبد الوهاب: لالستزادة انظر) ١(



 

 

٢٢٠ 
تصقل مواهب الطالب، وتنمي معارفهم وتوسع مداركهم، باإلضافة إىل أنشطة  ٢٢٠

 .اجلهات التعليمة

 : الرتبية االجتامعية- ٦

امعية هي إحدى أهداف الدار التي أسست من أجلها، واهلدف الرتبية االجت
تعريف الشباب اإلسالمي الدارس يف هذه الدار بمعنى األخوة يف اهللا، : هو

 . وتذوق معانيها السامية من خالل الدروس العلمية فيها
وتظهر الرتبية االجتامعية يف دار احلديث املكية متمثلة يف املناهج 

 حيث أهنا حتث عىل وحدة اإلسالم واملسلمني، وما واملقررات الدراسية،
تتضمنه من موضوعات اجتامعية تدعو إىل غرس القيم واملبادئ اإلسالمية، 
باإلضافة إىل األنشطة الطالبية الالمنهجية التي تشكل يف املحارضات والندوات 
التي تعمل عىل تقوية روابط التعارف والتعاون بني الطالب، وتعويدهم عىل 

ساليب الصاحلة للتعامل مع الناس، والقدرة عىل العمل اجلمعي التعاوين األ
 .بنجاح

 :التأهيل الوظيفي للطالب كدعاة إىل اهللا تعاىل - ج

L ]: الدعوة إىل اهللا عز وجل من أجل األعامل وأرشفها، قال تعاىل
X W V U  T S R Q P O N  MZ)١(.  
ملكية تعمل عىل إعداد وهي قربة إىل اهللا تبارك وتعاىل، ودار احلديث ا

أبنائها ليكونوا دعاة إىل اهللا وليبلغوا رسالة اإلسالم عىل بصرية مؤهلني بالعلم 
قادرين عىل املجادلة بالتي هي أحسن، ويتبلور هذا التأهيل من خالل املجاالت 

 :التالية

 : املناهج الدراسية- ١

                                 
 . ٣٣: اآلية، سورة فصلت) ١(



 

 

٢٢١ 

٢٢ ليكون داعية حيث إن املناهج تتضمن أدلة واقعية للتأهيل، وإعداد الطالب 
عىل اهللا تعاىل، فمن خالل دراسة القرآن الكريم وعلومه يتكون لدى الطالب 
الدليل القاطع واحلجة الواضحة، باإلضافة إىل ما يتعلمه من دراسة احلديث 
الرشيف وعلومه الذي يبني مراد اهللا تعاىل يف كتابه العزيز، فيفصل جممله ويفرس 

، كام أن الطالب يكون عىل إملام بمعرفة مبهمه، ويقيد مطلقه، وخيصص عمومه
 .األحاديث الصحيحة من املوضوعة واملكذوبة

) الكتاب والسنة( املصدرين األساسيني للترشيع اإلسالمي نفمن هذي
تؤخذ األدلة لتكون الدعوة إىل اهللا عىل بصرية وعىل ضوئها يسري الداعية، كام أن 

اط األحكام من األدلة الرشعية، الطالب يدرس الفقه وأصوله فيتدرب عىل استنب
ويتعلم طريقة املجادلة بالتي هي أحسن، كام يدرس التوحيد والعقيدة الصحيحة 
ويتعرف عىل املذاهب املختلفة املعارصة وطريقة التعامل معها، ويبدأ باألهم 

يف الدعوة وكيف نرش اإلسالم يف  فاملهم، ويتعرف عىل أساليب الرسول 
 خالل اللغة العربية خياطب الناس يف دعوته بأسلوب ومن أرجاء املعمورة،

 .سلس يفهمه الناس ويدركون معناه، ويبلغهم ما يريد بأسلوب مفهوم وواضح
وال يتخرج الطالب من املرحلة الثانوية إال وقد عرف الطريق األمثل للدعوة 
الصحيحة والتعامل مع اآلخرين، ويصبح مؤهال لذلك ويكمل هذه املسرية 

 .)١(يف كليات اجلامعة، ليكون أكثر تأهيال وأشمل إعدادااخلرية 

 : األنشطة الطالبية- ٢

األنشطة الطالبية تبني شخصية التلميذ وتعوده عىل مقابلة اجلموع، وإبداء 
رأيه بحرية، كام يتوجه التلميذ توجيها سليام لفهم النصوص الرشعية وكيفية 

تنمي مواهبه وتوجد التفاعل بني كام ا، كي يبتعد عن اإلفراط والتفريط، تطبيقه

                                 
 .٢٣٢ص، حامد الصاعدي، املعاهد والدور التابعة للجامعة اإلسالمية) ١(



 

 

٢٢٢ 
التالميذ وحتملهم املسؤولية، وتنمية روح اجلرأة لدهيم، مع تعويدهم عىل  ٢٢٢

 .)١(األساليب الصاحلة للتعامل بني الناس
باإلضافة إىل ذلك يتدرب الطالب من خالل األنشطة الطالبية عىل 

ىل أساليب اخلطابة واإللقاء واجلرأة يف احلق، ومواجهة املشاكل، والتعرف ع
 .الدعوة الناجحة، واآلداب التي حيتاجها الطالب كداعية

 : ربط الرتبية بالعمل- ٣

تنتهز دار احلديث املكية الفرص لتدري الطالب عىل الدعوة إىل اهللا 
وإعدادهم للمشاركة يف احلياة العملية بام تسنده إليهم من مهام تعينهم عىل 

 :حتمل املسؤولية، ومن ذلك
ة القرآن عىل إمامة املسلمني يف صالة الرتاويح يف شهر  تدريب حفظ-أ

 .رمضان املبارك، إضافة إىل مشاركتهم يف حلقات حتفيظ القرآن الكريم
 اشرتاك بعض الطالب املجيدين لعدة لغات يف كل عام للقيام - ب

بالرتمجة والتوجيه واإلرشاد وإلقاء بعض الكلامت التوجيهية خالل موسم 
 .احلج

ض األعامل القيادية للنابغني منهم أثناء الدراسة، مثل رئاسة  إسناد بع- ج
 .)٢(الفصول ومجعيات النشاط، والقيام ببعض األعامل التنظيمية

                                 
 .٥٩املهام واملسؤوليات، ص: عبداهللا سامل القايض، اإلدارة املدرسية) ١(
 .٢٣٢حامد الصاعدي، ص) ٢(



 

 

٢٢٣ 

٢٢  املطلب الثالث
 لرشيفمعهد احلرم املكي ا

 : نشأة املعهد ودوره- أ
 -رمحه اهللا- أخذت هذه الدولة منذ تأسيسها عىل يد امللك عبد العزيز 

 فكان من مظاهر ذلك املقصد الرشيف ، ونرشه والعناية بأهلهمحل رسالة العلم
إنشاء املؤسسات التعليمية وإجياد املعاهد الدينية املتخصصة ملا هلا من أمهية 

 معهد - وما أكثرها-  فكان من هذه املآثر ،عظيمة يف التطور والنمو املعريف
رمحه -ز احلرم املكي الرشيف حيث تأسس يف عهد امللك فيصل بن عبد العزي

رمحه -  وبناء عىل ما رفعه إليه سامحة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد - اهللا
 أمهية املؤسسة التعليمية ًا مبين، رئيس اإلرشاف الديني باحلرم وقت ذاك- اهللا

 واحلجاج اًاملتخصصة داخل احلرم لكوهنا تسهم يف تثقيف الناس عموم
ء متخصصني يف الرشيعة  وتكون مهمتها إعداد علام،اًواملعتمرين خصوص

وهييئ الدعاة من داخل هذه البالد وخارجها ليقوموا بواجباهتم خلدمة ، اإلسالمية
 .)١(دين اهللا

هـ بإنشاء معهد احلرم ٧/٢/١٣٨٥:  وتاريخ٢٧٩٦: فكان القرار برقم
 .املكي الرشيف بمراحله الثالث اإلعدادي، والثانوي، والعايل

ربية من ذوي االختصاص حتى أصبح فوضعت له املناهج الرشعية والع
 عىل اً من معامل احلرم الرشيف ودوحة مشيدة يف العلم، وتأكيداً بارزًمعلام

 .أمهيته ارتبط املعهد بالرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي

                                 
، ٢٣٢-٢٣١، احلرمان الرشيفان، عامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبويالرئاسة ال: انظر) ١(

 .٤٨ص، التعليم يف مكة، عبد الرمحن صالح: ولالستزادة انظر



 

 

٢٢٤ 
وقد عودلت شهادة الثانوي واإلعدادي باملعهد بموجب قرار جلنة  ٢٢٤

فكان . هـ١٧/١/١٣٩١: ، وتاريخ٤٥/٧/٢٦/٣٥/٤١: املعادالت رقم
حلامل تلك الشهادة من احلقوق والوظيفية مثل غريه من محلة الشهادات 

 م وبني أروقته،املامثلة إضافة ملا حيمله من علم مبارك تلقاه حتت قباب احلر
كام متت معادلة شهادة القسم العايل من جامعة أم القرى بشهادة بكالوريوس 

 .سودان وجامعة األزهر الرشيفرشيعة، ومن جامعات ال

 .الدور الرتبوي ملعهد احلرم املكي - ب

 اًالغرض من كون معهد احلرم داخل أروقة املسجد احلرام ليكون عامر
وليستفيد من هذه الدروس إضافة إىل ، بالدروس العلمية يف الفرتة الصباحية

إداري للمعهد جهاز ، الطالب املنتظمني به مرتادو املسجد يف هذه الفرتة
ً اليؤهل الطالب تأهي، وتعليمي كامل ومستوى الدراسة يف املعهد عال بفض اهللا

ُيدرس فيه القرآن الكريم والتجويد والفقه وأصوله والتفسري ، اً جيدايرشع
واللغة ، واحلديث وأصوله مع علم الفرائض والسرية والتاريخ والبالغة، وأصوله

 وقد عاد عدد معات يف كلياهتا النظرية،اق باجلاالعربية ويؤهل خرجييه لاللتح
 .)١(كبري من طالبه إىل بالدهم مشتغلني بالدعوة إىل اهللا

 :لقد أنشئ معهد احلرم املكي الرشيف ألهداف تربوية نجملها فيام ييل
 نرش العلم الرشعي والعقيدة الصحيحة البعيدة عن اخلرافة والبدع بني -١

 .أبناء العامل اإلسالمي قاطبة
ميق اإليامن املقرون بأدلة الكتاب الكريم والسنة النبوية املطهرة مع  تع-٢

التعريف بتحريف الغالني وانتحال املبطلني من الفرق واملذاهب والتيارات 

                                 
 . ٨٦ص ، رعاية احلرمني الرشيفني يف عهد امللك فهد بن عبد العزيز، حممد السبيل: انظر) ١(



 

 

٢٢٥ 

الفكرية واألهواء الباطلة، وتصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة والتي انترشت يف ٢٢
 .ذلك الوقت

لسلف الصالح يف الدروس  حفظ الرتاث اإلسالمي ونرشه وإحياء هنج ا-٣
العلمية الثابتة عن طريق دراسة وحفظ كتاب اهللا تعاىل وعلومه والتفسري وأصوله 
واحلديث ومصطلحه والعقيدة الصحيحة والفقه وأصوله والسرية النبوية وتاريخ 
اخللفاء الراشدين وعلوم الدعوة والثقافة اإلسالمية وغري ذلك من العلوم 

 .املساعدة
 .امل اإلسالمي بالدعاة إىل اهللا إمداد الع-٤
 إعداد املعلم املتخصص، والداعية املخلص الواعي لقضايا -٥

 .ومشكالت عرصه
 إعداد الدارس بعد القسم العايل إلمتام الدراسات العليا يف جمايل -٦

 . )١(العلوم اإلسالمية والعربية يف جامعات العامل التي عنيت هبذه العلوم

 :كي يف التأهيل العلمي للمعلمنيهود معهد احلرم امل ج- ج

تعتمد مدارس اجلاليات اخلريية عىل خرجيي معهد احلرم املكي الرشيف 
، مع باقي املعاهد والدور الرشعية يف إمداد الكادر التعليمي هلا بطلبة العلم

ويتجه إىل سبيل نفع أهله ، خاصة بعد أن يتخرج الطالب من مرحلة العايل
 من العلوم التي متكنه من أداء رسالته عىل اً كافياًروجمتمعه بعد أن حتصل قد

 .أكمل وجه
كام أن طالب مدارس اجلاليات اخلريية يسمح هلم بااللتحاق بمعهد 

 وهو ما يوفر هلم ،احلرم املكي الرشيف إلكامل دراستهم حتى مرحلة العايل

                                 
 . وما بعدها٩٣ص ،  الرتبوي للمسجد احلرامالدور، خالد حسن الدين مندييل: لالستزادة انظر) ١(



 

 

٢٢٦ 
مية واإلقبال عىل املعارف اإلسال،  من التزود بالعلوم الرشعيةاً وافراًنصيب ٢٢٦

 .)١(املختلفة من هذا املنرب العلمي الشامخ
واملتأمل يف خرجيي معهد احلرم املكي الرشيف وغريه من املعاهد 

، جيد أثر هذه املعاهد يف ختريج ألوف كثرية من الطالب، والدور الرشعية
والذين استطاعوا أن يصبغوا املجتمعات التي يعيشون فيها بصبغة الثقافة الرشعية 

 لدور اًفهي متثل امتداد، ىل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالحالقائمة ع
 لدروس العلم اي نظامًالوتواص، املسجد يف إمداد الساحة العلمية بالدعاة إىل اهللا

 -وال تزال بفضل اهللا- الرشعي التي كان يقوم هبا العلامء منذ قرون عديدة خلت 
ًاملجتمع املسلم قضاء وإفتاءيف حتى يتأهل الطالب بعد خترجه ألرقى الوظائف  ً 

 . لدين اهللا بني الناسً يف النوازل وتعلياماًواجتهاد
فقد أسس معهد احلرم املكي الرشيف هلذا الغرض وهو إعداد دعاة إىل 

تسعى وهو ما ، ونفع أقوامهم وجمتمعاهتم، اهللا قادرين عىل محل أمانة الدعوة
 الرصح العلمي يف تأهيل دعاة الستفادة من هذامدارس اجلاليات اخلريية إىل ا

 .برصين مؤهلنيمت

                                 
لقاء مكتوب ، ات اخلرييةعضو اللجنة التنفيذية ملدارس اجلالي، عبد العزيز حممد حسني فاريس) ١(

 ).هـ١٣/١/١٤٣١( بتاريخ همعأجريته 



 

 

٢٢٧ 

٢٢   املبحث اخلامس
  املعلمون

 املطلب األول
 مكانة املعلم يف الدعوة إىل اهللا

 : أمهية املعلم الداعية- أ
من أبرز ما يمتاز به املعلم الداعية عن غريه من املعلمني هو قيامه بالدعوة 

فإن الدعوة ، ن الدعوة إىل اهللا حكر عليه وحدهوليس معنى هذا أ، إىل اهللا تعاىل
 .املجتمع بحسب قدره وجهده وطاقتهإىل اهللا جتب عىل كل فرد من أفراد 

للمعلم أمهية كربى يف الدعوة إىل اهللا خاصة بني صفوف طالبه،  لذا كان
 تعليم الناس الكتاب حيث أشار القرآن إىل أن من أهم وظائف الرسول 

E D ]: ناس، أي تنمية نفوسهم وتطهريها بقوله تعاىلواحلكمة وتزكية ال
 S R Q PO N M L K J I H G F

TZ)١( . 
 :ويتضح من اآلية السابقة أن للمعلم وظائف من أمهها

 . التعليم، أي نقل املعلومات والعقائد إىل عقول املؤمنني وقلوهبم-١
بعادها عن  التزكية، أي التنمية والتطهري والسمو بالنفس إىل بارئها وإ-٢

 .الرش
فنجاح الدعوة اإلسالمية يعتمد عىل وجود املعلم واملوجه املخلص الذي 
يدرك حقيقة عمله وعظم مسؤوليته، والذي يؤمن بمبادئ عقيدته وغاياهتا، 
وخيلص هلا كل اإلخالص، ويدعو إليها بإيامن وحكمة، وتكون حياته خري مثال 

 - مهام كان كامال حمكام-يؤيت أكله ملا يدعو إليه، وال ينجح نظام تعليمي وال 

                                 
 .١٢٩: اآلية، سورة البقرة) ١(



 

 

٢٢٨ 
إذا كان املعلمون متذبذبني متناقيض الفكرة، ال تتفق حياهتم مع رسالة الدين  ٢٢٨
 .والعلم

فقضية اختيار املعلمني ليست بسيطة وال سهلة، بل جيب أن تكون "إذن 
للسرية واخللق، واملبدأ والغاية، واإليامن والعقيدة املكانة الكربى يف اختيار 

 .)١("ماملعل
،  يف التغيري االجتامعياً وقائداً وموجهاً ومرشدً كان معلامفاملعلم األول 

ولكن تعدهتا إىل أمور أخرى كتطهري ، ومسئوليته مل تقترص عىل التعليم فقط
 . النفس وتزكيتها وحثها عىل السلوك احلسن والعمل من أجل الدار اآلخرة

 :سواء كانت دعوتهفالقيام بالدعوة من مزايا وخصائص الداعية 
 . موجهة إىل غري املسلمني بدعوهتم إىل الدخول يف اإلسالم-أ

 أم كانت موجهة إىل املسلمني وذلك بدعوهتم إىل تقوية أوارص - ب
والتحيل بآداب وشعائر اإلسالم وااللتزام بأوامر اإلسالم واالجتناب عن ، اإليامن
 .نواهيه

ل يف األرض وتصعد يف  هي أحسن كلمة تقا-حينئذ- إن كلمة الدعوة 
، ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة، مقدمة الكلم الطيب إىل السامء

ليس للداعية ، تصبح الدعوة خالصة هللا، ومع االستسالم هللا واالنقياد له بالطاعة
فيها شأن إال التبليغ وال عىل الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته باإلعراض أو بسوء 

، املقام الرفيعفهو يف ، فهو إنام يتقدم باحلسنة،  األفكاراألدب أو بقبح يف
 .والوظيفة األسمى

- فحاله كحال املرسلني ، والدعوة إىل اهللا الزمة للداعية يف كل أحواله
بل لقد وهبوا ،  فهم مل يتقاعسوا عن الدعوة ساعة من الزمن- عليهم السالم

                                 
 .٢٢أبو احلسن الندوي، الرتبية اإلسالمية احلرة، ص) ١(



 

 

٢٢٩ 

٢٢ نه يف سبيلها من األذى حياهتم كلها من أجل القيام بالدعوة وحتمل ما يالقو
 .واملصاعب

وليته يف القيام بواجبه نحو الدعوة وكلام استشعر املعلم الداعية مسؤ
 اً بسبب الدعوة ازداد محاس- إن شاء اهللا- واستشعر الفضل الذي سيحصل عليه 

 .)١(اًونشاط
 زمان وإذا كانت الدعوة إىل اهللا فريضة عىل كل مسلم حسب طاقته يف كل

 بني العامل املعلم والداعية يمكن اً كبرياًفإن هناك اتفاق، عية إىل اهللاوهي مهمة الدا
 :إجيازه فيام ييل

ومنها إصالح ،  يود أن يصل إليها ويبلغ غايتهااً أن للداعية أهداف-١
املجتمع وحتويل سلوك أفراده السيئ عىل سلوك حسن يتفق مع رشيعة اهللا وسنة 

ى املعلم املسلم لتحقيقها عن ما ذكر من وال ختتلف األهداف التي يسع، نبيه 
 .أهداف التعليم العامة

 حيتاج املعلم الداعية إىل اختيار أمثل الطرق واألساليب املناسبة لكي -٢
 من الرمحة وذلك بالنظر إىل ما أوىص به الرسول ، يصل إىل تلك األهداف

رآن الكريم والشفقة واحلنو عىل املتعلمني وباقي أصناف املدعوين كام حث الق
z } |{ ~ � ] :عليها يف قوله تعاىل  y  x  w v
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 أن املعلم والداعية يتعامالن مع اإلنسان بكل كيانه ومكوناته وحيتاج -٣

وأرسار نموه واملشكالت التي قد تعوق وصول ، كل منهام إىل معرفة كنه اإلنسان
... خرى كالطبيب واملهندس املهن األبينام،جد أن أصحاب، الرسالة إليه

 فهام يتعامالن مع أجزاء بسيطة قد تتعلق بالنسبة للطبيب بأجزاء من وغريمها،

                                 
 .١٦٣-١٦٢، إعداد الداعية يف ضوء سورة فصلت،  بن نارص العامرمحد: انظر) ١(
 .١٢٥: اآلية، سورة النحل) ٢(



 

 

٢٣٠ 
وبالنسبة للطبيب تتعلق باآلالت اجلامدة التي يتعامل معها وال ، جسم اإلنسان ٢٣٠

 .تتعلق بصالح اإلنسان أو باستقامته
 عىل علم بام يدعو إليه  من املعلم والداعية مطالب بأن يكونًال أن ك-٤
 وال يبلغه أو يعلمه ًوقد شددت آيات الرشيعة عىل كل من حيمل علام، ويعلمه

x w v u t s r ]: ومن هذه اآليات قوله تعاىل، لغريه  q p
¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } |  { z yZ)١(. 

 :الداعية واملعلم الداعية الفرق بني - ب

 واملعلم املسلم مل تكن واحلقيقة أن إجياد الفوارق بني الداعية املسلم
ذلك أن الداعية كان يقوم بالتعليم ، معروفة يف العصور األوىل من صدر اإلسالم

، واملعلم كان يقوم بالدعوة إىل اهللا دون أن يستشعر وجود احلاجز بينهام
 كام وصفه املوىل عز اً ومربيً ومعلاماً كان داعية وجماهدفالرسول الكريم 

¡]: وجل بقوله  �  ~ } | ¦  ¥ ¤  £ ¢ 
ª ©  ¨ §Z)٢( . 

ولعل من أبرز هذه الفوارق بني الداعية املطلق واملعلم الداعية يف عرصنا 
 :احلارض ما يأيت

 أن الداعية املطلق ال يملك إال التوجيه وحسن اإلرشاد أما املعلم -١
وتوجيه ، الداعية فإن لديه من السلطة واهليبة ما يؤهله إىل تقويم املعوج

 .يلة الكلمة والوسائل املادية الفعليةبوس، املنحرف

                                 
 .١٥٩: اآلية، سورة البقرة) ١(
 .١٢٨: اآلية، سورة التوبة) ٢(



 

 

٢٣١ 

٢٣ ً أن الداعية املطلق قد يكون موىل أو متطوع-٢ ملعلم الداعية ال  بينام ااً
 .)١(وثمة فروق جوهرية بني الداعية املتطوع والداعية املوىل، يكون إال موىل

 أن املعلم الداعية عادة ما يتعامل مع فئة معينة بصفة مستديمة متكنه من -٣
خطاء والتعرف عىل مكامن النقص واخللل بخالف الداعية املطلق فهو سرب األ

 .يتعامل مع أصناف متنوعة وقد ال يراهم إال فرتات بسيطة
 أن املعلم الداعية يملك يف قلوب تالميذه مفاتيح التأثري فيهم مع طول -٤

 .وهذا ال يتأتى ألغلب الدعاة املطلقني، وعظم املكانة، املالزمة
 :علم الداعية يف الدعوة إىل اهللا تتطلب منه ما ييلومسؤولية امل

وضمن إطار ،  األمر باملعروف والنهي عن املنكر داخل الفصل وخارجه-أ
 .املنهج الدرايس أو من خالل النشاطات الصباحية

 االهتامم بالواقع واملشكالت التي حتصل داخل املجتمع بإيضاح - ب
 .كلام أمكن ذلكأخطارها وحماولة حث الطالب عىل جتنبها 

 ربط كافة املواد الدراسية يف شتى الفنون بالعلوم الرشعية وعدم خمالفة - ج
 . أي حمتوى أي من املواد الدراسية لعلوم الرشيعة اإلسالمية

وقد حرصت هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة 
مر باملعروف والنهي عن عىل االهتامم بمسؤولية املعلم يف الدعوة إىل اهللا واأل

ومل ،  وحماولة غرس القيم اإلسالمية يف املتعلمني ضمن مدارسها،املنكر
يقترص نشاطها عىل عليهم داخل الصف الدرايس بل امتد ليشمل جمتمع الطالب 

 .دة يف إصالح أفراده قدر اإلمكانواملساع
من خالل العمل الرسمي يف ، بمساعدة جمتمعهفاملعلم املسلم مطالب 

كاملشاركة يف حلقات ، املدرسة ثم من خالل املشاركة التطوعية خارجها
أو اخلدمات االجتامعية ، حتفيظ القرآن وهو ما يقوم به معلمو هذه املدارس

                                 
 . وما بعدها١٢٠ص، احلكمة يف الدعوة، سعيد بن عيل القحطاين: لالستزادة انظر) ١(



 

 

٢٣٢ 
والقيام باحلمالت ، األخرى مثل توجيه وإرشاد ضيوف الرمحن يف البلد احلرام ٢٣٢

 . اإلرشادية والتوجيهية للمجتمع املكي
فإن حاجة البيئة إليها ملحة ورضورية إضافة ، علم الداعية خلربات املاًونظر

إىل أن متابعة املتعلم خارج املدرسة من املسؤوليات امللقاة عىل عاتق املعلم 
 . لرضورة تكامل الرعاية الرتبويةاًنظر

وإذا كان املعلم العامل الكفء ال يسهم يف الدعوة إىل اهللا فمن الذي يمكنه 
 اليوم يف أمس احلاجة إىل من ينبههم ويذكرهم بحاهلم وجمتمعات، التصدي هلا
 .)١(وما هم عليه

                                 
 . وما بعدها٥٢ص ،  إعداد املعلم من منظور الرتبية اإلسالمية،عبد اهللا عبد احلميد حممود: انظر) ١(



 

 

٢٣٣ 

٢٣  املطلب الثاين
 خصائص املعلم الداعية

 :الداعية سامت املعلم - أ
ويوضح السنن ، الداعي إىل اهللا خليفته يف أرضه به يبني الدين احلق

رتبية واملعلم الداعية تقوم دعوته عىل اخلري وال، عيةواألحكام واملسائل الرش
والدعوة إىل اهللا ال تعني الدعوة إىل التوحيد والعبادة والرتغيب ، احلسنة املفيدة

بل تعني إضافة إىل ذلك القيام ، يف طاعة اهللا والرتهيب من خمالفته وعصيانه
- وهو ما قام به األنبياء واملرسلون ، بمعاجلة األمراض واملشكالت االجتامعية

ل ورثتهم من العلامء يقومون بنفس املهمة حتى  وال يزا-عليهم الصالة والسالم
ولكي حيقق املعلم وظيفته التي كلف اهللا هبا الرسل وأتباعهم جيب ، قيام الساعة

 :أن يتصفوا بسامت عديدة من أمهها
 أن يكون هدفه وسلوكه وتفكريه ربانيا، كام رصح بذلك رب العزة يف -١

? @ K J I H G F E D C B A ]: كتابه إذ يقول
LZ Y X W V U T S R Q P O N M Z)١(. 

فإذا كان املعلم ربانيا؛ استهدف من كل أعامله التعليمية ودروسه أن جيعل 
طالبه أيضا ربانيني أي ينتسبون إىل الرب جل وعال بطاعتهم إياه، وعبوديتهم له، 
وإتباعهم لرشعه، ومعرفتهم لصفاته، يرون آثارا عظمة اهللا ويستدلون عليها يف كل 

يدرسون، وبدون هذه الصفة ال يمكن للمعلم أن حيقق هدف الرتبية ما 
 .اإلسالمية

أي ال يقصد بعمله الرتبوي إال مرضاة اهللا، والوصول : اً أن يكون خملص-٢
 .إىل احلق، وإحقاق احلق يف عقول الناشئني

                                 
 .٧٩: سورة آل عمران، اآلية) ١(



 

 

٢٣٤ 
ا عىل معاناة التعليم، وتقريب املعلومات إىل أذهان ً أن يكون صبور-٣ ٢٣٤

 .الطالب
ا فيام يدعو إليه، وعالمة الصدق أن يطبق ما يقول عىل ً يكون صادق أن-٤

نفسه، فإذا طابق علمه عمله اتبعه الطالب، وجعلوه قدوة هلم يف كل أقواله 
 .وأفعاله
م واملعرفة، وأن ل أن يعمل عىل زيادة ثروته العلمية، بمواصلة تزوده بالع-٥

 .هّيكون عىل علم وافر من املعرفة بالعلم الذي يدرس
 أن ينوع يف أساليب تعليمه عارفا باألسلوب الذي يصلح لكل موقف -٦

 .من مواقف التدريس ومواده
 . أن تكون لديه القدرة عىل شد انتباه املتعلمني-٧
ا لنفسية طالبه، مراعيا لفروقهم الفردية، مدركا لقدراهتم ً أن يكون فامه-٨

 .واستعداداهتم
عرتضهم من شبهات مسهام يف حل  أن يساعد طالبه عىل إزالة ما ي-٩

 . )١(مشكالهتم
 وعليه أن حيفظ آدابه ووظائفه ً عظياماًفكل من تصدر للتدريس فقد تقلد أمر

 :ومنها
 .وأن جيرهيم جمرى بنيه،  الشفقة عىل املتعلمني-أ

 .قتداء بالرسول  عىل التعليم ااً أال يطلب أجر- ب
 .ا أمكن أن يزجر املتعلم عن سوء اخللق بالتعريض م- ج
 أن ال يقبح يف نفس املتعلم العلوم األخرى التي ال يقوم بتعليمها - د
 .املعلم

 . أن يقترص باملتعلم عىل قدر فهمه- هـ

                                 
 .١٦٩-١٦٧أمحد احلمد، الرتبية اإلسالمية، ص: انظر) ١(



 

 

٢٣٥ 

٢٣  . أن يراعي حالة املتعلم القارص ويعلمه العلوم الواضحة الالئقة به- و
 .)١( أن يعمل بام علم- ز

سؤولياته حيث إن هذا اخلصائص وغريها تربز وظائف املعلم الداعية وم
وال سبيل ، أن املعلم يبدأ بنفسه ثم مع طلبته بالدعوة إىل اهللا عىل هدى وبصرية

إىل االستفادة من هذه الوسيلة إال باستحضار النية الصاحلة والثواب العظيم عىل 
 إال أهنا تشمل خصائص )٢(اًهذه املهنة وهي وإن عدها بعض أهل العلم آداب

 . واملهام املنوطة به ومسؤولياتهاملعلم الداعية

 : أمهية الدعوة بني الطالب- ب

إن الدعوة بني الطالب داخل أفنية املدارس وأروقتها تكتسب أمهية عظمى 
 :ٍللمعلم الداعية من نواح عديدة لعل من أبرزها

 : خصوبة تربة الدعوة بني الطالب-١
س ذلك أن املدر، إذ أن جمال التعليم من أخصب جماالت الدعوة إىل اهللا

فإذا ، يظل عىل صلة مستمرة بطالبه لفرتة طويلة تصل إىل عدة شهور بل وسنوات
 بواجبه يف الدعوة إىل اهللا أفاض اً بإسالمه شاعراً باهللا معتزًاكان املدرس مؤمن

واستطاع خالل هذه الفرتة أن يؤثر فيهم بالكلمة ، عىل طالبه من نور هذا اإليامن
 .ويقبلون عىل االقتداء به، هبم لدعوتهالطيبة والسلوك احلسن فتنرشح قلو

 : طالب اليوم هم دعاة املستقبل-٢

                                 
 .١/٥٥، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل: انظر) ١(
.  وما بعدها٤٧ص،  واملتعلمتذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل، بدر الدين بن مجاعة: انظر) ٢(

ًوقد ذكر فيها شيئا من آداب املعلم مع نفسه ثم مع طلبته ويف حلقته وعدد شيئا من مسؤوليات  ً
واملساواة والعدل مع الطالب ، واإليضاح، والتلطف، والرتغيب، املعلم مع طلبته كحسن النية

 .وغريها فلرياجع



 

 

٢٣٦ 
فإذا قام ، دون سفينة املجتمع إىل بر األمانإن طالب اليوم هم الذي سيقو ٢٣٦
 باهللا ترسي ًا مؤمنًالوخرجوا لنا جي، الداعية بتوجيههم الوجهة الصحيحةاملعلم 

ختلصت جمتمعاتنا من ، هللاهاد وحب العمل وابتغاء وجه ايف نفوسهم روح اجل
 .أمراضها وصعدت أمتنا ملكانتها الالئقة هبا

 :حماربة الفساد والدعوات اهلدامة -٣
وات واألفكار اهلدامة بني هناك من أفراد املجتمعات من يقوم بنرش الدع

، ء أكان ذلك من املعلمني أو غريهمأو ينرش السلوكيات املخلة سوا، الطالب
ودور املعلم جتاه هذه ، اليات بمكة املكرمةخاصة يف بعض أوساط اجل

ونرش العلم والدعوة إىل اهللا فيام ، الدعوات محاية أبناء املسلمني من التأثر هبا
 .)١(بينهم

وأن جيعل من ، وباجلملة فإن عىل املعلم الداعية أن حيبب دعوته لطالبه
م جاءت فرسالة اإلسال،  وقيمةاً للقبول ليقيم له اآلخرون وزنًالنفسه حم

ح وتعود إىل حتى يكتب اهللا ألمة اإلسالم اخلري والفال، الستصالح هذا اإلنسان
 .مكانتها بني األمم

                                 
 .١٠٢ص ، ةاملعلم الداعي، عبد الرمحن الفارس: انظر) ١(



 

 

٢٣٧ 

٢٣  املطلب الثالث
 أمهية التأهيل الشامل للمعلم الداعية

 ال يتسنى للمعلم أن يقوم بدوره الدعوي لبناء أبناء اجلاليات الذين يقوم 
ألسباب املوصلة هلذا اهلدف املحمود، بتدريسهم إال بتوفري احلد األدنى من ا

 تأهيل هؤالء املعلمني املرشحني هلذه املهمة،: ويأيت يف طليعة تلك األسباب
أي : وهو أهل لكذا: معنى الوجوب واالستحقاق، يقال) تأهيل(وتفيد كلمة 

: رآه أهال له، واستأهله: َّمستوجب، للواحد واجلمع، وأهله لذلك تأهيال
 .)١(استوجبه

إعداده مسبقا قبل : الصالحية له، واملراد بتأهيل املعلم هنا: لية لألمرواأله
ندبه للقيام هبذه املهمة الدعوية، ليكون أهال ملا يسند إليه من مهام وواجبات، 

 :)٢(ويمكن تلخيص تلك املؤهالت فيام ييل

 : التأهيل العلمي- ١

ما يدعو إليه املعلم الداعية املسلم متحدث باسم اإلسالم، وعليه أن يعرف 
ولو تأملنا أكثر فأكثر يف وظائف الداعية  ،اإلسالم كام نطقت به نصوصه ومصادره

املتصلة بالبالغ؛ لتجليت لنا مهام يف غاية اخلطورة واألمهية، كاإلفتاء والرتبية 
والتعليم واخلطابة واحلوار واملناظرة، وكل وظيفة قائمة بذاهتا هلا مفرداهتا 

اصة التي تستلزم امتالك ناصية معرفتها، حتى يصح وشعبها وأدبياهتا اخل
 أن الداعية املسلم ال ختصص له عىل تبالغ إذا زعم أاالنتساب إليها، وال

التحقيق؛ وإنام مطالب أن يرضب يف كل علم بسهم، ويف ازدياد دائم واستمرارية 
 .يف الطلب

                                 
 .١/١٩٣الطاهر حممد الزواوي، ترتيب القاموس ) ١(
 .، بترصف١٦٢-١٥١غازي بن غزاي املطريي، الدعوة يف الواقع املعارص، ص) ٢(



 

 

٢٣٨ 
ا  عىل اجلمع بني احلفظ والفهم، والتفريط فيهام أو يف أحدمهؤكدأو ٢٣٨

مضيعة للعلم، فإن طلب العلم درجات ومناقب ورتب، ال ينبغي تعدهيا، فمن 
تعداها مجلة فقد تعدى سبيل السلف يرمحهم اهللا، ومن تعدى سبيلهم عامدا 

 .ضل، ومن تعداه جمتهدا زل
فأول العلم حفظ كتاب اهللا عز وجل وتفهمه وكل ما يعني عىل فهمه فواجب 

إن ذلك رشط الزم عىل من : له فرض ولكني أقولإن حفظه ك: طلبه معه وال أقول
 .أحب أن يكون عاملا فقيها ناصبا نفسه للعلم ليس من باب الفرض

وليس من املنطقي يف هذا العرص أن ترتك مهمة التأهيل العلمي للدعاة 
للمبادرات الشخصية، واهلمم الذاتية فحسب، وإنام ال بد أن تقوم هبذا الدور 

امعات واملعاهد، وإن استلزم تغيري املناهج الرتيبة املؤسسات العلمية كاجل
والنظم القديمة السائدة يف التعليم، ما دام ذلك يف إطار التطوير إىل األحسن 

وهو املنهج الذي قامت به هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات ، واألفضل
اخلريية حيث عقدت العديد من الدورات يف جمال التأهيل الشامل للمعلمني 

 :ومن بني هذه الدورات، يتمكنوا من أداء رسالتها الدعوية عىل أكمل وجهل
 .وفنون التعامل مع اآلخرين، واخلطابة،  دورات يف اإللقاء-أ

 حمارضات عن املشكالت واحللول التي يعاين منها جمتمع الطالب - ب
 .وكيفية التعامل معها

 .والشعر واألدب،  دورات تأهيلية يف اللغة العربية- ج
 . )١( دورات يف مهارات التدريس ومناهجه- د

 : التأهيل العميل- ٢

إن الرتبية اإلسالمية يف البيوت واملساجد واملدارس تستهدف تكوين 

                                 
 .١٧ص، التقرير السنوي، هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية) ١(



 

 

٢٣٩ 

املسلم احلق الذي يعيش زمانه يف ضوء املصادر األصلية ووفق أحكام الرشيعة ٢٣
يقرتن وال يغني التأهيل العلمي عن التأهيل العميل ما مل ، اإلسالمية الغراء

باكتساب املهارات واختزال التجارب، فمن املعروف أن املعلومات العلمية 
تبقى حبيسة العقول ويف مستودع الصدور، حتى جتد من ينفض عنها الغبار، 
ويعرضها عىل املأل، واملدعوون بحاجة للصول إىل قمة اهلداية، وللوصول إىل 

 :ذلك كله ال بد مما ييل
قائق والوقائع التي تضمن صالحيتهم، وحتدث  إىل املعلومات واحل:أوال

 .تغيريا مباركا يف حياهتم كامال وعميقا
 . حيتاجون إىل الوقت الكايف هلضم احلقائق وإعادة التأقلم:ثانيا
 .)١( املساعدة عىل ختطي هذا الطريق من قبل دعاة حكامء:ثالثا

ن وهذه كلها مهام عملية حمضة، تقيض برضورة توافر العدد الكايف م
الدعاة واملصلحني ممن يتصفون باخلربة والكفاءة، حيث ال جيدي تنميق 
الكلامت وتنميق اخلطب وسط إفالس كامل من اآللية التنفيذية، والسنن اإلهلية 
ال حتايب أحدا إذ أمر سبحانه بالعمل لتحقيق كل غاية، وجعل طلب األسباب من 

´ µ °] :الدين دون التعويل عليها، يقول سبحانه وتعاىل  ³ ² ± 
¶Z)فكل من اطلع عىل هدي الرسول . )٢  يف العمل باألسباب

ومن العيب حقا أن ينكفئ  ،والرخاء االقتصادي وجد ضالتهاملوصلة إىل التقدم 
بعيدا عن مهوم ، بعض املثقفني املعارصين عىل أنفسهم ويقبلوا عىل االعتكاف

بصلة، لتبقى قدراهتم األمة ومشكالهتا واالشتغال بام ال عالقة له بالواقع 
 .)٣(وطاقتهم معطلة

                                 
 . بترصف٦٢بشري شكيب اجلابري، القيادة والتغيري ص) ١(
 .١٠٥: ة، اآليةسورة التوب) ٢(
 .٢٣ص ، نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدراية، حممد الكتاين) ٣(



 

 

٢٤٠ 
 : التأهيل األخالقي- ٣ ٢٤٠

وهي أخالق : حيتاج الداعية إىل األخالق احلسنة والصفات الكريمة
ومن أهم هذه األخالق ، يف سنته اإلسالم التي بينها اهللا يف كتابه وبينها رسوله 

عوة إىل اهللا والد، واإلخالص، الصدق: والصفات التي ينبغي للداعية أن يلتزمها
، والصفح، والعفو، والرمحة، والصرب، واللني، والرفق، واحللم، عىل بصرية

والعمل بام يدعو إليه؛ ليكون قدوة ، والشجاعة، واإليثار، والوفاء، والتواضع
وأن ، والبدء يف دعوته باألهم فاملهم، والتدرج يف تعليمه دعوته لطالبه، صاحلة

 . األخالق احلسنة من األخالق القبيحةيبتعد يف تدريسه عام يضاد هذه 
 ًاوالرتبية اإلسالمية تسعى إىل هتذيب أخالق املسلم باعتبار ذلك دين

إذ أن معظم األخالقيات التي تسعى إىل غرسها ، يتقرب به العبد إىل ربه تعاىل
 بالرشيعة اإلسالمية يف اً وثيقاًالرتبية اإلسالمية يف نفوس املسلمني مرتبطة ارتباط

وهذه األوامر والنواهي وإن مل تكن رصحية يف الدعوة إىل ، مرها ونواهيهاأوا
فإن كل أمر أو هني يقتيض ، األخالق إال أهنا دليل عىل عناية اإلسالم باألخالق

ويعاقب حني خيالفه أو يتمرد ،  يؤجر العبد عليهًا جيعله اإلسالم ديناً محيداًخلق
 .عليه

 اًيها القرآن والسنة املؤمن ليست أخالق علعىل أن هذه األخالق التي يريب
إنام هي ، أو مع طائفة من الناس، وطنية يامرسها املسلم داخل حدود وطنه

ومل تكن ، أخالق منبعها اإليامن باهللا الذي يراقب العباد ويعلم رسهم ونجواهم
أو تنظر للناس وال جتد ، هذه الشعارات جمرد شعارات براقة ترفع ال ترى النور

 .)١( إىل أرض الواقعطريقها
فام من أوامر أو هني أو مثل أو قصة أو ترغيب أو ترهيب أو حدث إال 

وحتذيرهم من ، واإلسالم يريد من وراء ذلك دعوة الناس إىل مكارم األخالق

                                 
 .٦٣٤ص ، الرتبية الوقائية يف اإلسالم، خليل بن عبد اهللا احليدري) ١(



 

 

٢٤١ 

٢٤ والتعليم اإلسالم يدعو إىل ،  هلا عىل اخلري والربًالومح،  للنفوسًارذائلها هتذيب
 . م القدوةذلك ويتبناه عرب تأهيل املعل

كام أن هذا التأهيل األخالقي سينعكس عىل جمتمع الطالب إذ أن توجيه 
 عىل املرشد الطاليب بل إن للمعلم دور كبري اًالطالب وإرشادهم ليس مقترص

، ويعرف عن قرب ما حيتاجون إليه،  بالطالب من غريهاًذلك أنه أكثر اختالط، فيه
م إىل األفضل وتنمية االجتاهات ويستطيع بأساليبه التأثري عليهم وتغيريه

اإلجيابية لدهيم نحو االستفادة من قدراهتم ومساعدهتم عىل االستفادة منها يف 
 .)١(وحتسني أداءهم لألفضل، تنمية مهاراهتم

 يف الرتبية األخالقية حيث أنه حيث عىل اًلقد كان موقف اإلسالم واضح
ن ترسب الريبة األخالقية إىل البدء بتطهري الباطن من الرذائل ومحاية األطفال م

 منذ البداية وتنمية هذا االستعداد للتحيل ً سلياماي خلقاًوإعدادهم إعداد، نفوسهم
 .لفضائل والرقي يف درجات التكاملبا

وهلذا ال يمكن تربية الطفل عىل ذلك النحو وتكوين ذلك االستعداد وتلك 
تشبع عقله وروحه إال عن العنارص األخالقية األساسية يف نفس املرتيب بحيث ي

طريق استخدام كل الطرق والوسائل اخلاصة بكل جانب من تلك اجلوانب 
 .الرتبوية

فاإلسالم قد بني تلك الطرق واألساليب والوسائل اخلاصة بمختلف 
وذلك لتكوين عنرص من عنارص هذه الرتبية األخالقية مثل ، مراحل تلك الرتبية

 ومن هذا كله يتضح خصائص ،وما إىل ذلكعنرص العاطفة والبصرية واإلرادة 
 :املفهوم اإلسالمي حلقيقة الرتبية األخالقية ومميزاهتا يف النقاط التالية

 . أن نظرة اإلسالم حلقيقة الرتبية األخالقية تتسم بالعمق والشمول-١

                                 
 . وما بعدها٩٣ص ، املرشد املفيد للمعلم اجلديد، مطر بن عايد العنزي: انظر) ١(



 

 

٢٤٢ 
 أهنا وجهة نظر متكاملة يف هذه الرتبية فهي تتناول مجيع اجلوانب -٢ ٢٤٢

 .خالقية املتكاملةاإلجيابية للرتبية األ
 أن اإلسالم دعا إىل استخدام مجيع الطرق والوسائل واألساليب -٣

الرتبوية عىل حسب تأثريها ومقدارها الالزم يف كل مرحلة من مراحل الرتبية 
 .األخالقية

 . إدخال ذلك املفهوم الواسع لألخالق اإلسالمية يف وعي املرتيب-٤
خالقية وتربيته عىل أساس ذلك  تدريبه يف مجيع تلك امليادين األ-٥

 .)١(املفهوم الواسع الشامل مليادين األخالق اإلسالمية

 :)ملن حيتاج إليه(  التأهيل اإلداري- ٣

حرصت هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية عىل التأهيل الشامل 
وحثهم عىل نيل أعىل ، ملعلميها من خالل وضع املعايري العلمية املناسبة

علموها األهداف املنشودة وهذه املعايري إنام وضعت ليحقق م، فيهاالدرجات 
 يقوم عىل  مالئامايًها ولكي يساهم اجلميع يف بناء الطالب بناء دعوئمن إنشا

، ومن هذه املعايري والضوابط لقبول املعلم هدي الكتاب وسنة املصطفى 
ة وهي تقوم ضمن مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة رشوط ومعايري عد

 :عىل مرحلتني مها
وضع ضوابط ومعايري لتقييم املعلم واستحقاقه :  املرحلة األوىل- أ

 :وتفصيلها فيام ييل. لة إىل أخرىلالنتقال من مرح

 مالحظات النقاط الضابط البيان ت

  ٣ ٣٥- ٢٢من  العمر ١

                                 
لرتبية األخالقية اإلسالمية يف بناء الفرد واملجتمع واحلضارة دور ا، مقداد يا جلن: انظر) ١(

 .  وما بعدها٢٨ص، اإلنسانية



 

 

٢٤٣ 

٢٤  ٢ أقل من ذلك

احلالة  ٢
 االجتامعية

 املتزوج
 غري املتزوج

٣ 
١ 

 

 البكالوريوس املؤهل ٣
 الدبلوم أو العايل

٣ 
٢ 

 

التقدير يف  ٤
 املؤهل

 ممتاز
 اًجيد جد

 جيد

٣ 
٢ 
١ 

 

  ٢ كل سنة خربة اخلربات ٥

٦ 
 

الدورات 
 واإلجازات 

 العلمية

 حفظ القران
إجازات عملية أو 

حاسب آيل أو دورة لغة 
 إنجليزية

 بقية الدورات التدريبية

٣ 
٢ 
 
١ 

 

 .نقطة) ٣٠(جمموع النقاط  

 : املرحلة الثانية- ب

يتم بعد ذلك دخول املعلم املقابلة ،  بعد اجتياز املعلم للمرحلة األوىل
 : الشخصية التي ترتكز عىل معايري هي

الشخصية  العنرص
 أو املظهر

اإلملام 
باملادة 
 العلمية

اإلملام 
باألسس 
 الرتبوية

الثقافة  اللغة
 العامة

 املجموع

 ١٠٠ ١٥ ١٠ ٢٠ ٤٠ ١٥ الدرجة



 

 

٢٤٤ 
هي أبرز املعايري التي يتم هبا تقويم أداء معلمي مدارس هيئة اإلرشاف هذه  ٢٤٤

عىل مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة وتستطيع من خالهلا اهليئة املرشفة 
 .)١(عليها أداء رسالتها الرتبوية اهلادفة عىل أكمل وجه

 :واملتأمل هلا جيد أهنا تشمل جوانب عديدة منها
حفظ القرآن الكريم واإلملام بالعلوم : ملتمثل يف وا اجلانب الدعوي- ١

وهذا بال شك جانب مهم حيتاج إليه كل داعية إىل اهللا يف ، الرشعية األخرى
عرصنا احلارض إذا هبا يستطيع املعلم تكوين النظرة العلمية للطالب من خالل 

وختلص أذهان بعضهم من األوهام واملعتقدات اخلاطئة التي ، معرفة املسلامت
ومتليكهم بعض األصول والقواعد الرشعية ، اؤوا هبا من بيئاهتم اخلاصةج

 .اهلامة

وفق ، وهو اجلانب القائم عىل تكوين املسلم احلق : اجلانب الرتبوي - ٢
حيث أن الشخصية واملظهر واإلملام ، أسس تربوية أساسها الكتاب والسنة

إىل الطالب مع أمهية باملادة العلمية تعني املعلم الداعية عىل إيصال رسالته 
الثقافة العامة والتي يستطيع من خالهلا التفاعل من أسئلة طالبه مع حسن 

 .توجيههم ومناصحتهم

 درجات عديدة )٢(حيث رصدت معايري التقويم:  اجلانب التدريبي- ٣
ومن ، ملجال االهتامم بالتدريب والدورات العلمية التي يتحصل عليها املعلم

وال سبيل إىل ذلك إال من ، م أن هيتم أكثر بمهمته الدعويةاملعلوم أن عىل املعل

                                 
 .هـ٢١/٢/١٤٣٠اللقاء األول بتاريخ ، أمحد بن عيل العمودي) ١(
التزويد : اهلدف من عملية التقويم هو حتسني صناعة القرارات خاصة أن وظيفة املقوم هي) ٢(

من أجل حتسني قرارات اإلداريني ، ة يف الوقت املناسببمعلومات موثوق هبا وذات عالق
، أو ناتج ما، أو جدوى عملية، تقرير قيمة: أن اهلدف منها هو: بينام يرى آخر، )صانعي القرار(

 .بترصف يسري، ١١٨ص ، دليل البحث والتقويم الرتبوي، اخلطيب أمحد فرح وآخرون: انظر



 

 

٢٤٥ 

خالل اهتاممه بالتطوير والتجديد لذا نجد أن معلمي مدارس اجلاليات اخلريية ٢٤
 .)١(يتميزون عن غريهم يف مستويات معلميهم

، إن جمتمعنا اليوم بحاجة إىل معلم يستطيع مواكبة العرص الذي نعيش فيه
ارصة ولديه قدرة عىل مواجهة مسئوليات تربية أعداد وجيمع بني األصالة واملع

 لديه ًفيكون معلام، كبرية من الطالب والتي تطرق باب التعليم يف الوقت احلارض
واملهارات املتجددة ، إعداد وتدريب قائم عىل أساس عريض من املعرفة

 عىل استخدام اًقادر، باستمرار يف إطار املبادئ املهنية السلمية الصحيحة
وسائل املتاحة والتي تيرس استيعاب هذه املعرفة بقدر أكرب ويف وقت أقل ال

وبكفاءة عالية يف نفس الوقت مع رجوعه إىل األصول اإلسالمية باعتبارها غنية 
 القدوة الصاحلة يف األقوال ءفيكون للنش، بالقيم واملبادئ والتوجيهات السليمة

 .)٢(ة الصحيحةواألفعال ويربى فيهم القيم واملبادئ اإلسالمي

                                 
 بعدد من ياملتكررة ملدارس اجلاليات اخلريية ومعرفت  من خالل زيارايترصد ومتابعة من قبيل) ١(

، وحب االستزادة من العلوم،  منهم اجلد واملثابرةتمعلميها والقائمني عليها حيث ملس
 .ومواظبتهم عىل التحصيل الرشعي عىل أيدي علامء الرشيعة املتخصصني

 .ف بترص٢٢٧-٢٢٦ص، إعداد معلم املستقبل، طارق عبد الرؤوف عامر: انظر) ٢(



 

 

٢٤٦ 
٢٤٦ 



 

 

٢٤٧ 

٢٤  
 
 
 
 

  
  

  الفصل الرابع
 أهم مشكالت الدعوة



 

 

٢٤٨ 
٢٤٨ 



 

 

٢٤٩ 

٢٤   املبحث األول
  ضعف التمويل

 املطلب األول
 مكانة املال يف التعليم والدعوة

فهو قوام الدعوة وبه يمكن ، للامل أمهية عظمى يف خدمة الدعوة إىل اهللا
بليغ الدعوة واهتامم الشارع احلكيم بت، نرشها والقيام بكافة متطلباهتا املختلفة

يؤكد رضورهتا للبرش؛ لكوهنا وسيلة إلنقاذهم من ، واحلرص عىل نرشها
 لتحرير الناس من اخلضوع لغري اهللا تعاىل؛ إذ اً وحيداًوطريق، الظلامت إىل النور

، فال إله إال اهللا، بادة بجميع أنواعها سواه جل شأنهليس يف الكون إله يستحق الع
 .وال معبود بحق إال هو عز وجل

 :اً التمويل لغة واصطالح- أ

التمويل مشتق من املال وأصل املال مول ثم انقلبت :  مفهوم التمويل-١
غريه ) مول(ومتول الرجل صار ذا مال و.  لتحركها وانفتاح ما قبلهااًالواو ألف

 .)١( قدم له ما حيتاج من املالًالمتوي
ة ألخرى أو من أن التمويل يف اللغة يعني تقديم املال من جه: و اخلالصة

 .طرف آلخر
تعدد مفاهيم التمويل يف االصطالح بتعدد : اً مفهوم التمويل اصطالح-٢

تقديم املال من طرف آلخر بقصد التملك أو ((: املنطلقات له فهناك من عرفه بأنه
 .)٢())االستثامر لقاء عائد مؤجل مرشوع

                                 
، تاج العروس، ومرتىض الزبيدي، مول: مادة، ٦٣٩ص، خمتار الصحاح، حممد الرازي) ١(

 .مول: مادة، ١/٧٥٢٤
 . ٧ص، يب التعليم يف العصور اإلسالميةمصادر وأسال، سعد الرفاعي) ٢(



 

 

٢٥٠ 
ية املتاحة ذات الوظيفة التي هو حتدد املوارد املال((: ُوعرف التمويل بأنه ٢٥٠

املصادر املرشوعة ورصد املبالغ املطلوبة لتمويل نشاطات مباحة وتوضيح 
 تتمشى مع روح اًطريقة رصفها وذلك من أجل حتقيق أهداف حمددة مسبق

 .)١( ))اإلسالم وال تتعارض معه
هو كل ما خيصص من صور وأشكال التمويل لتسيري : فيكون التمويل

 .ليمية جلهة ما وفق رشوط وضوابط معينةاحلياة االجتامعية أو التع

 :  سياسة التمويل يف اإلسالم- ب

 من شؤون احلياة إال وفصل اًمل يرتك اإلسالم بمنهجه الرباين السامي شأن
ومل يكن التمويل بمنأى عن منهجه الشامل إذ وضعت ضوابط ، فيه احلكم

 :التمويل اإلسالمي كام ييل
 أو خربة لتمويل ًالن يقدم الشخص ماإذا ال جيوز أ:  ال متويل ملحرم-١

Ä ] : لقوله تعاىلًالسلع أو خدمات حمرمة وذلك امتثا  ÃÂ Á À ¿ 
Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ Ç Æ ÅZ )٢(. 

حيث جيب أن يتحقق التمويل بأسلوب حالل فال يتم :  ال متويل بمحرم-٢
Á  ]: قال تعاىل، برشوط جمحفة أو ضارة   À ¿ ¾½ ¼ » º  ¹

Ì  ËÊ  É È  Ç Æ Å  Ä ÃÂÏ  Î Í Z )٣(. 
وهذا يعني أال حيرص الفرد حركته :  مراعاة املصالح الدينية واالجتامعية-٣

فهناك مصالح أخرى توجب عىل الفرد أن ،  فقطا مادياًالتمويلية فيام حيقق له عائد
 ًايمول غريه يف بعض احلاالت دون انتظار عائد اقتصادي كام قال تعاىل مبين

                                 
 . املصدر السابق) ١(
 .٢: اآلية، سورة املائدة) ٢(
 . ١٧: اآلية، سورة الرعد) ٣(



 

 

٢٥١ 

٢٥ 9  ]: اهللا تعاىل ورجاء ما عنده من ثواب وأجر جزيلابتغاء املنفق بصدقته وجه 
B A @ ? > = < ; :Z )١(. 

لذا اهتم املسلمون بتأمني وتنظيم مصادر التمويل وفق ما جاءت به الرشيعة 
، لغنائموا، واخلراج، الزكاة: منها، اإلسالمية وكانت هلا عدة مصادر للتمويل

وبعض األموال ، والصدقات، والعشور، والقروض، واجلزية، واخلمس، والفيء
واألوقاف التي ال ، والرتكة التي ال وراث هلا، والرتكة، تي ال مالك هلا كاللقطةال

والنشاطات التي تقوم هبا ، أو املمنوحة كهدايا، واألموال املصادرة، ناظر هلا
 .)٢(الدول لتعزيز قدرهتا املالية 

مي ومدى ومما سبق يمكن مالحظة مدى تنوع مصادر التمويل اإلسال
العدالة التي تتمتع هبا ولعل هذا ما يقود إىل التطرق إىل سامت نظام التمويل 

 : حتديد معاملها البارزة بام ييلاإلسالمي والتي يمكن
 أنه حيتوي عىل العديد من صور وأشكال التمويل فنجد التمويل -١

ويل ونجد التم، والوقف والعارية، واهلبة، التربعي ومن أهم أدواته القرض
 .إلخ.. ضاربة واملزارعة واملساقةباملشاركة ويعتمد عىل امل

 . أنه متويل حقيقي تقدم فيه األموال بشكل فعيل لطالبها-٢
 .أنه خال من صيغ التمويل املحرمة -٣
 .)٣( أنه متويل مباح ألعامل مرشوعة وأنشطة مرشوعة-٤

                                 
 .٩: اآلية، سورة اإلنسان) ١(
 وفيها عدد ٢٥-١٥ص، حتقيق حممد خليل هراس، كتاب األموال، القاسم بن سالم: انظر) ٢(

 .صنوف األموال التي يليها اإلمام للرعية
 .١٢، ص مصادر وأساليب التمويل، الرفاعيسعد ) ٣(



 

 

٢٥٢ 
ينجيه من و، الغيفربط املال احلالل بالتمويل املباح يطهره من الشح و ٢٥٢

ويساعد ، ويمنع الطبقية التي تعاين منها املجتمعات الكافرة، احلسد والكراهية
 .عىل حفظ أموال الناس ونامئه بالطرق الصحيحة املرشوعة

 :أمهية املال يف التعليم والدعوة - ج

 :ية بذل املال من القرآن الكريم األدلة عىل أمه-١
ار العظيمة التي يمكن من خالله تتجىل أمهية املال ومكانته من خالل األدو

واإلنفاق عىل ، وعامرة املساجد، واجلهاد يف سبيل اهللا، نرش الدعوة إىل اهللا
فبه تكون نرصة ،  للدين والدنيا معااًفقد جعله اإلسالم قوام، املساكني والفقراء

الدعوة واإلنفاق عىل الدعاة حيث يوضح الشارع احلكيم قيمة املال وأمهية 
- ليه ورصفه يف وجوه استحقاقه دون سفه أو حيف عىل أحد فيقول املحافظة ع

ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ]: -قائلعز من   © ¨ § ¦ ¥ ¤
´ ³Z )١(. 

 أمهية اجلهاد بالنفس واملال ومن أنواع اجلهاد يف -جل وعال- ويبني 
Ã Â Á ]: سبيل اهللا اجلهاد بالكلمة ونرش العلم والدعوة يقول تعاىل

 ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  ÄÑ Ð ÏZ )٢( . 

 :  األدلة عىل أمهية بذل املال من السنة املطهرة- ٢

وأمهية متويل األعامل ، بينت السنة النبوية عظم أجر البذل يف سبيل اهللا
اخلريية وبذل الصدقات ملن يستحقها يف مواضع وأحاديث كثرية توضح الثواب 

 .اجلزيل للمتصدقني

                                 
 .٥: اآلية، سورة النساء) ١(
 .٢٠: اآلية، سورة التوبة) ٢(



 

 

٢٥٣ 

٢٥ يا رسول : قال ل إىل النبي جاء رج:  قال-ريض اهللا عنه-فعن أيب هريرة 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح ختشى ((: ًاهللا، أي الصدقات أعظم أجرا؟ قال

لفالن كذا، ولفالن : الفقر وتأمل الغنى، وال متهل حتى إذا بلغت احللقوم قلت
 .)١())كذا، وقد كان لفالن

ل أيكم ما((: قال رسول اهللا :  قال- ريض اهللا عنه-وعن عبد اهللا بن مسعود 
: يا رسول اهللا، ما منا أحد إال ماله أحب إليه، قال:  قالوا))؟وارثه أحب إليه من ماله

 .)٢())فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر((
ّومما يدل عىل أن املال هو قوام الدعوة إىل اهللا ونرش السالم يف مشارق 

C ]: األرض ومغارهبا قوله تعاىل  B A @ ? > = <
L K J  I H G  F  E  D Q P O N  M 

 b a ` _  ^ ] \[ Z Y  X W  VU T S R
cZ )٣(. 

 اًطريق، فجعل اهللا االستخالف يف األرض الذي من أفراده الغنى احليس
ّفدل عىل أن املال هو أهم أداة لتمكني دعوة اهللا يف ، بالتمكني للدعوة يف األرض ّ

 .األرض

، اب املتصدقنيوثو، ضيلة الصدقة والبذل يف سبيل اهللاتبني األدلة السابقة ف
التربعات و، والصدقات، واهلبة،  الوقف: يف اإلسالممويلومن صور الت

، وتبصري الغافل، وتعليم اجلاهل، امللهوفواملسامهة يف إغاثة ، التطوعية

                                 
 برقم ٥/٢٠٥٤، باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح، لزكاةكتاب ا، أخرجه البخاري) ١(

باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة ، كتاب الزكاة، ومسلم يف صحيحه برشح النووي). ٥٠٥٥(
 ).١٠٣٢( برقم ٢/٧١٤، الصحيح الشحيح

 ).٦٠٧٧( برقم ٥/٢٣٦٦، باب ما قدم من ماله فهو له، كتاب الرقاق،  البخاريأخرجه) ٢(
 .٥٥: اآلية، رسورة النو) ٣(



 

 

٢٥٤ 
وإعداد الدعاة إىل اهللا بالوسائل ، وإعانة املنقطع لطلب العلم، وسداد الدين ٢٥٤

 . املباحواألساليب املرشوعة وهو من أنواع التمويل

 : املال يف متويل الدعوة إىل اهللا أمهية- ٣

، وإعداد وتأهيل الدعاة، ة يف خدمة أهداف الدعوة إىل اهللاللامل أمهية كبري
،  الناس إىل طريق اهلداية والرشادوإرشاد، وتعليم الطالب العلوم النافعة

 .التي قد تواجههم يف أمور دنياهموإعانتهم عىل املصاعب 

ولكنه ليس وسيلة ، ية لذاته إذا حصل عليه املرء وقف عندهفاملال ليس غا
 ،وهذه الغايات هي الوظائف، علق بمصلحة الفرد ومصلحة اجلامعةلغايات تت

وال خري يف مال ال ينفع صاحبها يف الدنيا ، وقد عرف الشارع هبا وأشار إليها
 .)١(واآلخرة

فاق املرشوع عىل وع كاإلنواإلنفاق املرش، الزكاة: ومن وظائف هذا املال
، والنذور، والكفارات، وصدقات التطوع، والوقف، ألوالدوا، والزوجة، األبوين

واملدارس ، وطلبة العلم، وكفالة الدعاة، وكفالة الدولة للعجزة واملحتاجني
 .)٢(الرشعية

وقد صدر من اللجنة الدائمة بالبحوث العلمية واإلفتاء جمموعة من الفتاوى 
مكافأة الدعاة، وأجور :  اهللا وما تتطلبه من مقتضيات مالية مثلباعتبار الدعوة إىل

مكاتب الدعوة، وطباعة كتب الدعوة وتأليفها ونرشها باعتبار ذلك من اجلهاد يف 
وحماربة ، وبيان أحكامه، وكذلك بعث البعوث للدعوة إىل اإلسالم، سبيل اهللا

 .واملبادئ اهلدامة، ل واإلحلاددعاة الضال

                                 
 . ٧٠ص، الدعوة اإلسالمية، أمحد غلوش: انظر) ١(
 . ٢٧٢ص ، الدعوة وصلتها باحلياة، عبد الرحيم املغذوي: لالستزادة انظر) ٢(



 

 

٢٥٥ 

٢٥ يف اجلهاد فإن ) ويف سبيل اهللا( وعىل القول بحرص مفهوم وبناء عىل ذلك
 .)١()ويف سبيل اهللا(أي وسيلة من وسائل الدعوة إىل اهللا داخله يف مفهوم 

 املسلمني يف دينهم وشؤون ومن هذه الوسائل التعليم النافع ألوالد
يم أوالد املسلمني فيها واإلنفاق عىل إنشاء هذه املدارس وعىل تعل، دنياهم

إذا قام به ، كفاية عىل األمة اإلسالمية كلهاوهو يف األصل فرض ، ض الزمفر
 .)٢(البعض سقط عن الباقني كام بني ذلك أهل العلم يف هذه البالد املباركة 

                                 
 . يبترصف واختصار من، ٤٥-١٢/٣٩، فتاوى اللجنة الدائمة، أمحد الدويش: انظر) ١(
 . ٢١٥-١٢/٢١٤، املصدر السابق) ٢(



 

 

٢٥٦ 
 املطلب الثاين ٢٥٦

 أهم املشكالت التي تواجه التمويل

 : مشكلة ضعف متويل التعليم- ١

 : مسؤولية متويل التعليم- أ

الت القائمة التي تواجهها النظم التعليمية املعارصة يف لعل من أهم املشك
وال سيام بعد ، خمتلف الدول ما يتعلق بتوفري املال الالزم للتعليم والتوسع فيه

وتداخلها مع أهداف التنمية الشاملة؛ مما ، تعدد وظائف التعليم وتشابك أهدافها
قيق أهدافه يقابل ذلك أدى إىل زيادة احتياجات التعليم من اإلنفاق والتمويل لتح

انخفاض معدالت النمو االقتصادي وانخفاض حجم املوارد التي تدعم ميزانيات 
وتوفري ، وأهم مشكلة تواجه الدول عند تناول النفقات املتزايدة للتعليم، الدول

 اًخصوص،املال الالزم ملتطلبات العملية التعليمية التي أصبحت يف تزايد مستمر
ومبدأ تكافؤ الفرص ، ةول لتحقيق العدالة االجتامعيعند سعي كثري من الد

 .واالرتفاع بمستوى التعليم ونوعيته وجتويده، االجتامعية
، ويف اململكة العربية السعودية تقع مسؤولية التمويل عىل كاهل الدولة

 .)١( من إدراكها ألمهية العنرص البرشياًوتعترب الدولة ذلك من مسئولياهتا انطالق
أن الطاقة البرشية ((سة التعليم يف اململكة العربية السعودية حيث ترى سيا

وأن العناية هبذه الطاقة عن طريق الرتبية ، هي املنطلق يف استثامر سائر طاقتها
 .والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية العامة

وأن تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البالد التعليمية 
 .)٢())دة وتنمو هذه النسبة مع نمو امليزانية العامةاملتزاي

                                 
 .٢/٥٨٢، االنطالقة التعليمية يف اململكة، بن عبد املجيد البغداديعبد اهللا : انظر) ١(
 .٣٠٧ص ، نظام وسياسة التعليم، سليامن احلقيل) ٢(



 

 

٢٥٧ 

وتتوىل مسؤولية متويل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية السلطة ٢٥
املركزية التي تعطي صالحيات واسعة لوزير املعارف يف اإلرشاف عىل حسن 

 .)١(سري التعليم يف البالد واإلنفاق عليه حسب متطلبات كل منطقة

 :ته يف اململكة العربية السعوديةالتعليم وترشيد نفقا متويل - ب

 : متويل التعليم األهيل يف اململكة العربية السعودية-١
وزارة تقوم اململكة بتوفري متويل للتعليم العام للبنني والبنات من خالل 

 اًكام توفر الدولة أيض،  إضافة لبعض اجلهات احلكومية األخرىالرتبية والتعليم
واألمنية وبعض ، والكليات العسكرية، لعايل من خالل اجلامعاتالتعليم ا

اجلهات احلكومية األخرى والكليات التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني 
كام تقوم الدولة بمنح مكافآت لبعض الطلبة والطالبات يف ، والتدريب املهني

 .التعليم العام وذلك كإعانات لذوي احلاجات منهم
وذلك لضامن ، ة بتقديم املساعدات املالية للتعليم األهيلكام تقوم الدول

حتقيق أداء تعليمي وتربوي يتالءم مع ما يقدم يف التعليم احلكومي وقد نص قرار 
الدولة للمدارس هـ عىل أن تكون إعانات ١٤٠٩جملس الوزراء الصادر عام 

 :األهلية كام ييل
 . الكتب واملقررات الدراسية-١
 .إسنادها إىل من يتبعون الدولةاإلدارة وذلك ب-  ٢
 تقديم إعانة نقدية من قبل وزارة املعارف لبعض املدارس األهلية وفق -٣

 .)٢(اشرتاطات معينة
 للظروف االقتصادية واالجتامعية املختلفة، وما ترتب عن ذلك من اًونظر

زيادات كبرية يف اإلنفاق احلكومي عىل القطاع التعليمي، فإن متويل التعليم 

                                 
 .٢٦ص ، مصادر وأساليب متويل التعليم، سعد الرفاعي: انظر) ١(
 . وما بعدها٥٥، صاملدارس األهلية يف مكة املكرمة، عبري زاهد قديس: انظر) ٢(



 

 

٢٥٨ 
ح مشكلة حتتاج إىل حلول، وذلك ليس فقط عىل املستوى املحيل بل إن أصب ٢٥٨

مما جعل التمويل املايل ، املشكلة أو األزمة هي أزمة عاملية بشكل عام 
للمدارس األخرى بوجه عام وإىل مدارس اجلاليات اخلريية شبه معدوم لكثرة 

 .التبعات املالية التي اقتضتها التطورات املتالحقة
ن املتسارع وما يرتتب عىل ذلك من ازدياد يف معدالت فنمو السكا

االلتحاق بالتعليم بمختلف مراحله أو بمعنى آخر ازدياد الطلب االجتامعي 
واالقتصادي عىل التعليم ومواكبة التطورات التقنية احلديثة يف املجاالت 

ام املختلفة املتعلقة بالعملية الرتبوية والتعليمية مثل تطوير املناهج واستخد
الوسائل التعليمية احلديثة مثل احلاسب اآليل واإلنرتنت وما يرتتب عىل ذلك 

 .من إنفاق أموال طائلة

 : واقع متويل التعليم يف اململكة والبدائل املتاحة- ٣

برغم توفر املوارد املختلفة لالقتصاد السعودي إال أنه مل يكن بمنأى عن 
ولذا فقد بدأت الدولة تفكر ، دولالتغريات العاملية التي حدثت القتصاديات ال

يف مصادر متويل جديدة ملواجهة متطلباته خاصة وأن التعليم يواجه حتديات 
ولعل هذا ما دفع ، تفرضها طبيعة الواقع احلايل ومؤرشات النمو املستقبلية

بوزارة الرتبية والتعليم إىل إنشاء إدارة عامة القتصاديات التعليم بقرار وزير الرتبية 
 : والتي هتدف إىل)٤- ١: هـ١٤١٩ ، ٩٥٤/٤٨(ليم رقم والتع

إجياد السبل الكفيلة برفع مستوى الكفاية االقتصادية للوزارة من خالل 
 وتدعيم إيرادات الوزارة - برشط ضامن اجلودة- العمل عىل خفض التكاليف 

ويشمل ذلك البحث عن مصادر متويل جديدة ، بكل السبل املمكنة املرشوعة



 

 

٢٥٩ 

٢٥ بوية والتعليمية يف القطاع اخلاص بإفراده ومؤسساته للمرشوعات الرت
 .)١(ورشكاته

 :عامة القتصاديات التعليم ما ييلكام نص القرار عىل أن من مهام اإلدارة ال
 : القيام بدراسات تؤدي يف النهاية إىل-١
 حث القطاع اخلاص بأسلوب مالئم عىل التربع لتمويل مشاريع حمددة -أ

 .زارةتنفذها أو ستنفذها الو
 اقرتاح طرق أساليب جديدة الستثامر مرافق وفعاليات الوزارة يف - ب

 .جمال اإلعالن بام ال يتناقض مع أهداف العملية الرتبوية
 اقرتاح طرق إعداد املستلزمات التعليمية واملطبوعات وغريها من - ج

 . القطاع اخلاص
 .عليم االستفادة من جتارب الدول الناجحة يف جمال اقتصاديات الت- د
 إلحياء روح البذل والتطوع - بمختلف الطرق واألساليب- السعي - د
والستئناف العمل بمبدأ الوقف اإلسالمي عىل التعليم لدى جمتمعنا ، باملال

 .املسلم
 اقرتاح الوسائل واإلجراءات اإلدارية الكفيلة بتحقيق املرونة النظامية - هـ

 .)٢(ت ذات العالقةاملتعلقة بإيرادات الوزارة بالتنسيق مع اجلها

 : املشكالت التي تواجه متويل التعليم يف مدارس اجلاليات اخلريية- ج

ويل يقوم متويل هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية عىل التم
ومع ذلك ،  ودعم اجلهات اخلريية يف اململكة،املختلط بني الرسوم املدرسية

تعلق برواتب املعلمني وتأمني فهي تعاين من مشكلة ضعف التمويل خاصة فيام ي

                                 
 ،سعوديةإسهام القطاع اخلاص يف متويل التعليم العام يف اململكة العربية ال، لعتيبيفهد ا: انظر) ١(

 .١٤ص
 .٤٥ص، خالد العواد: انظر) ٢(



 

 

٢٦٠ 
هذا مع دعم وزارة الرتبية والتعليم هلا فيام يتعلق ، التجهيزات املدرسية الالزمة ٢٦٠

بالكتب املدرسية واإلرشاف والتوجيه وإيفاد بعض املعلمني الوطنيني للتدريس 
 .فيها عىل نفقة وزارة الرتبية والتعليم باململكة

دد من مدارس اجلاليات اخلريية حيث أن اهليئة تتطلع إىل ضم أكرب ع
، والتي مل تدخل بعد يف إرشاف هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية 

 . دون ذلكًالويقف الدعم املايل حائ
 :وتعتمد اهليئة يف متويلها عىل عدة مصادرة منها

وهو ما يقدمه املجتمع بجميع : مسامهة املؤسسات املجتمعية -١
ومن جهود يف ، ومادية، الجتامعية من مسامهات عينيةمؤسساته االقتصادية وا

دعم العملية التعليمية وتتنوع مسامهات املجتمع املحيل يف دعم التعليم سواء 
أو تقديم ، أو التربعات النقدية، دارس أو تقديم اخلدمات التعليميةيف بناء امل

دمات الدعم هليئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية من أجل حتسني اخل
، لهيئة التربعات النقدية املبارشة ل)١(التعليمية كام يشمل دعم املؤسسات اخلريية

 .وتزويدها باألجهزة واملعدات الالزمة للعملية التعليمة
وهي أحد املصادر التي من خالهلا حتصل هيئة :  الرسوم املدرسية- ٢

ب مقابل  الطالاإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية عىل رسوم دراسية من
وهي رسوم بسيطة تؤخذ من الطالب املقتدرين ومقدراها ، اخلدمات التعليمية
 للعام الدرايس الواحد ويستثنى من دفع الرسوم الطالب ًالمائة ومخسون ريا

الفقراء واأليتام منهم عىل وجه اخلصوص وهي يف الغالب ال تفي باحلد األدنى 
 .)٢(من متطلبات اإلنفاق عىل هذه املدارس

                                 
 . ومؤسسة الراجحي اخلريية، مؤسسة حممد وعبد اهللا السبيعي اخلريية: من هذه املؤسسات) ١(
 .هـ١٠/١/١٤٣٢يخ اللقاء الثاين بتار، مدير اإلدارة التنفيذية، أمحد العمودي) ٢(



 

 

٢٦١ 

٢٦
 :ومن أهم العقبات التي تواجه هذه املدارس لتعزيز مصادرها املالية

 عدم وجود قطاع خريي مستقل يعنى بدعم التعليم اخلريي يف -١
وخاصة تعليم مدارس اجلاليات اخلريية سواء أكانت حتت مظلة هيئة ، اململكة

رار وذلك عىل غ، ت اخلريية أو مل تنظم إىل اهليئةاإلرشاف عىل مدارس اجلاليا
مما جيعل ، وغريها، والعالج، كجمعيات الزواج، املشاريع االجتامعية املتعددة

 . للغايةًاأمر دعمها من قبل وزارة الشؤون االجتامعية صعب
 رجال األعامل عن دعم املدارس اخلريية لعدم قناعتهم بعض عزوف -٢

جتمع ويف حفظ امل، ويف النهوض باملجتمعات، بدور التعليم يف احلياة العامة
أو ترسهبم عن  اإلسالميةاملكي من خماطر ترك تعليم بعض أبناء اجلاليات 

 .وانخراطهم يف بعض األعامل الدونية، الدراسة
 هلذه املدارس ضمن اي عدم االستفادة من تسجيل األوقاف رسم-٣

األوقاف التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مما 
 صدر دخل مستمر حتى ولو انقطع الدعم املايل من قبل بعضحيرمها من م

 لعدم إمكانية تسجيل هذه األوقاف حتت اًنظر، اخلريين يف هذه البالد املباركة
 .)١(مسمى هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية

                                 
 .هـ١٠/٢/١٤٣٢اللقاء الثاين بتاريخ ، مدير اإلدارة التنفيذية، أمحد العمودي) ١(



 

 

٢٦٢ 
  املبحث الثاني ٢٦٢

  الكادر التعليمي واإلداري حمدودية
ختتص كل منها بجانب ، تلفةيتكون املجتمع من مؤسسات ومنظامت خم

، واالجتامعية، والرتبوية، والسياسية، من أعباء األمة يف املجاالت االقتصادية
ُوتقع اإلدارة الرتبوية من بني تلك اجلوانب حيث أهنا تعد األجيال ، والدعوية

والعمل اإلداري ، قيق أهدافها عرب تلك االختصاصاتالقادمة وتسعى إىل حت
وضعفه ، حد أدوات تسيري املنشآت الرتبويةاالته يكون هو أبمختلف أنواعه وجم

 عىل مسرية العمل الرتبوي والدعوي وهو ما اً كبرياًأو قلة اإلداريني فيها يؤثر تأثري
 : سأبني جوانب منه فيام يأيت

 املطلب األول
 أمهية اإلدارة الرتبوية يف املسرية التعليمية

 : اإلدارة مفهوم- أ
 :  تعاريف ومنهاُعرفت اإلدارة بعدة

اإلدارة علم اصطلح عىل إطالقه عىل كل جهد مجاعي يف أية (( أن -١
 .)١())منظمة خاصة أو عامة بقصد حتقيق هدف معني

ومن ثم يرسي هذا التعريف عىل أية منظمة سواء كانت تلك املنظمة جتارية 
لتنسيق وهذا اجلهد حيتاج إىل التنظيم والتوجيه وا، أو هيئة حكومية، أو مدرسية

 .سهولة إىل أهدافهم باجلميعفيام بني أفراده ليصل 
عملية اجتامعية مستمرة تسعى إىل استثامر القوى البرشية ((: وقيل هي

 .)٢())واإلمكانات املادية من أجل حتقيق أهداف مرسومة بدرجة عالية من الكفاءة

                                 
 . ٩ص، اإلدارة الرتبوية، هاشم بكر حريري) ١(
 .١٨ص ،  النظريات والوظائف:اإلدارة، خالد بن سعد اجلضعي) ٢(



 

 

٢٦٣ 

٢٦  :ف يمكن استخالص العنارص التاليةومن هذا التعري
 .التخطيط والتنظيم والتوجيه: ية تتضمن وظائف عدة هي أن اإلدارة عمل-١
؛ بل تنشأ داخل جمموعة منتظمة من ا اجتامعية فهي ال تنشأ من فراغ أهن-٢

 . مشاعرهم واحتياجاهتم وتطلعاهتمالناس وتأخذ يف احلسبان
 . وسيلة تنشد حتقيق أهداف مرسومةفهي،  أهنا وسيلة وليست غاية -٣
ور فال يمكن تص، واكتسبت هذه السمة من حتميتها،  أهنا عملية مستمرة-٤

 .منظمة قائمة دون إدارة
 .ية واإلمكانات املادية املتاحة أهنا تعتمد عىل استثامر القوى البرش-٥
ويقصد ،  األهداف بدرجة عالية من الكفاءة أهنا تسعى إىل حتقيق-٦

 .)١(بالكفاءة حتقيق اهلدف بأقل جهد وأقرص وقت وأقل التكاليف
وتقوم عىل ، وهي علم له أصوله وقواعده، الفني إذن مزيج من العلم وفه

رات االبتكارية وتنمية املها، اقات واإلمكانات املادية املتاحةاستثامر الط
 . وثيقااًملية الرتبوية ارتباطمما يعني ارتباطها بالع، واملواهب الذاتية

ية اخلالقة التي يمكن هي العمل((: ُ ويمكن أن تعرف اإلدارة الرتبوية بأهنا-١
بام حيقق ، وتوجيه االستفادة منها،  توفري املوارد البرشية واملاديةبمقتضاها

يف إطار مناخ تتوافر يف عالقة إنسانية مواتية ، ًال فعااًاألهداف الرتبوية حتقيق
 .)٢())وتعاون مثمر

 وبني،  واملالحظ عىل هذا التعريف أنه مل يفصل بني مفهوم اإلدارة العامة
 يقوم عىل حتقيق ًا وفنًاإلدارة الرتبوية والتي هي بمفهومها اخلاص تعني علام

 .ومتغرياته السياسية واالجتامعية، أهداف املجتمع من خالل منطلقاته الفكرية

من أجل ، عملية تسري مؤسسة تعليمية ما:  لإلدارة الرتبوية بأهناي تعريف-٢

                                 
 .١٨ص ، اإلدارة النظريات والوظائف، خالد بن سعد اجلضعي) ١(
 .٣٣ص ، اإلدارة الرتبوية، شم حريريها) ٢(



 

 

٢٦٤ 
سسة التعليمية من عالقات إنسانية من خالل ما يسود املؤ، حتقيق أهداف معينة ٢٦٤

مع االنطالق من الدين احلنيف وتعاليمه ، وأساليب متقدمة يف اإلدارة، سوية
ويف أقرص وقت ، بأقل جهد وبأدنى تكلفة، السمحة من أجل إنجاز أحسن النتائج

 .ممكن

فهذا التعريف املختار يقوم عىل مجيع املؤسسات التعليمية احلكومية منها 
ا جيعل تنوع هذه املؤسسات يشمل مجيع املدارس واملعاهد واألهلية مم

 .ة العامة بمفهومها الشامل العامويميز اإلدارة الرتبوية عن اإلدار، العلمية

 : أمهية اإلدارة الرتبوية- ب

والوصول إىل ، تهلإلدارة الرتبوية أمهية بالغة يف أداء التعليم بكافة مستويا
 :التاليةه األمهية يف النقاط ويمكن تلخيص هذ، أهدافه بكل يرس

 أن عملية اإلدارة الرتبوية ال تتم إال حيث توجد مؤسسة تربوية سواء -١
 .ل التنسيق والتكامل فيام بينهامكانت هذه املؤسسة عامة أو خاصة فيحص

 أن وظيفة اإلدارة يف املؤسسات الرتبوية حتقق عن طريق أهداف -٢
 . املؤسسة التعليمية

بجانب ،  أو نسق كيل تتضمن عمليات داخليةالرتبوية كنظام أن اإلدارة -٣
 .مل يف انسجام وتآزر فيام بينهامعملية حتديد األهداف هلا وال بد أن تع

 جيب اً أن اإلدارة الرتبوية تنفذ عن طريق قوى برشية معدة ومدربة تدريب-٤
 . أن يتمشى مع أهداف املؤسسة الرتبوية وطبيعة العمل الذي تقوم به

قوى مادية ختتلف ،  أن اإلدارة الرتبوية تتطلب بجانب القوى البرشية-٥
 للمرحلة اًووفق، بوي املطلوب من املؤسسة الرتبويةباختالف نوعية النشاط الرت

 .ع التعليم الذي يقدم يف املؤسسةولنو، التعليمة
ثم بني ،  أن اإلدارة الرتبوية عملية تفاعل بني مستويات القيادة البرشية-٦

وهي كذلك عملية تفاعل بني العمليات التي تتضمنها ، ه القيادة والقوى املاديةهذ



 

 

٢٦٥ 

٢٦  . من ختطيط وتنظيم ومتويل وتوجيه ورقابة
 أن اإلدارة الرتبوية تسعى إىل توجيه جهود أفرادها ورفع كفاءهتم -٧
 . املهنية

بل أن لكل فرد يف ،  أن اإلدارة عملية غري قارصة عىل املديرين فقط-٨
 .)١(ومن هنا فله دوره يف إدارهتا، سة الرتبوية يف حتقيق أهدافهااملؤس

 : أهداف اإلدارة الرتبوية- ج
ء عىل أهداف سامية تسعى ما من عملية تربوية يمكن أن تقوم إال بنا

ومكانته ، فاألهداف هي التي حتدد نوعية العمل املطلوب تنفيذه، لتحقيقها
 : الرتبوية عادة ما تشمل ثالث فئاتورسعته والكيفية التي يتم هبا واألهداف

فمهام كانت املؤسسة الرتبوية فنية أم عامة ، أهداف تتعلق باملجتمع: أوهلا
فإن أهدافها ال بد ، أم دينية يف مستوى التعليم العايل أو األساس للبنني والبنات

 من آمال األمة ومشكالهتا وواقعها ومن دعوهتا وإعداد طالهبا اًأن تستلهم بعض
 .ًا متقناي علماًدادإع

واملقصود باملخرجات هنا اخلدمات ، أهداف تتعلق باملخرجات: اًثاني
فاملؤسسة ما قامت ، الرتبوية والنفسية التي تقدمها املؤسسة الرتبوية للطالب

، لرتبوية إال خلدمة هؤالء الطالب وهذه اخلدمات تشمل اجلوانب اًالأص
 .واالجتامعية، والنفسية
وتستخدم هذه الفئة من األهداف ، ف تتعلق بالنظام التعليمي نفسهداأه: اًثالث

لرفع كفاءة النظام وزيادة فعاليته حتى يكون أكثر قدرة عىل حتقيق األهداف 
 .)٢( املتصلة باملجتمع وتلك املتصلة بالطالب

 هذه ًالقد حددت السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية ضمن

                                 
 . ٣٦اإلدارة الرتبوية ص ، هاشم حريري: انظر) ١(
 .٤١ص ، املصدر السابق) ٢(



 

 

٢٦٦ 
 اًيثاق التعليم واملكون من مائتني وستة وثالثني بنداألهداف حيث يوضح م ٢٦٦

وكيفية ترمجة هذه األهداف يف املؤسسات ، األسس العاملة للتعليم يف اململكة
 . )١(مع سهولة فهمها وتطبيقها، الرتبوية

 إن األهداف الرتبوية تساعد عىل تنسيق وتنظيم وتوجيه العمل لتحقيق 
 يف املجاالت اي ووجداناي ومهارايتكامل عقلالغايات الكربى ولبناء اإلنسان امل

 .املختلفة
 يف تطوير السياسة التعليمية اً بارزاً حيث تؤدي األهداف الرتبوية دور

وتوجيه العمل الرتبوي ألي جمتمع يساعد حتديد األهداف الرتبوية يف التنفيذ 
م وسائل اجليد للمنهج من حيث تنظيم طرف التدريس وأساليبها وتنظيم وتصمي

 .)٢(وأساليب خمتلفة للتقويم
 :بوية يف نجاح اإلدارة التعليمية دور القيادة الرت- د

بيد أن القيادة ، كبرية يف نجاح اإلدارة التعليميةمتثل القيادة الرتبوية أمهية 
 يف موقف اًوتابع،  يف موقفاًذلك أن الفرد قد يكون قائد، نفسها عملية نسبية

وم القيادة بمفهوم الدور الذي يقوم به القائد ومسؤوليته ومن هنا يرتبط مفه، آخر
فعليها يتوقف مدى قيام الفرد ،  بنمط الشخصيةاًوترتبط القيادة أيض، اً وثيقاًارتباط

وإىل جانب الشخصية هناك مهارات إدارية الزمة لرجل اإلدارة ، بدوره القيادي
 القادة الرتبويني ة اختيار طريقاًويرتبط بكل ذلك أيض، التعليمية للنجاح يف عمله

 .وتدريبهم
يمكن من خالهلا أن ، وإنام هي عملية حية، والقيادة ليست عملية جامدة

 ملقتضيات املوقف وما يتوقع من القائد نفسه من اًوفق، يقوم القائد بأدوار خمتلفة
ودفع العمل إىل األمام والعمل ، لوسائل بالغاياتوربط ا، رسم السياسة وتنفيذها

                                 
 . وما بعدها٣٠٢ص، نظام وسياسة التعليم، سليامن احلقيل) ١(
 .١٤ص، األهداف السلوكية، سامل مهدي حممود) ٢(



 

 

٢٦٧ 

٢٦ تطوير أساليب العمل والتعامل بام ال يرتتب عليه تغيري اجتاه العمل عن عىل 
، هكام أنه يتوقع منه أن يكون له نفوذ شخيص عىل العاملني مع، مساره الصحيح

يادة الواعية جتعل منه قوة تأثري تساعده عىل الق، وأن يستند إىل سلطة غري رسمية
 .ملؤسسته التعليمية

من  وضعه خلطته التعليمية أن يراعي مجلة وعىل القائد الرتبوي عند
ً الوهي األمور التي قامت املؤسسة الرتبوية أص، األهداف الرتبوية واالجتامعية

ومعلوم أنه وإن تباينت أهداف املؤسسات الرتبوية إال أهنا يف ، لتحقيقها
جمموعها هتدف إىل توفري كل الظروف واإلمكانات التي تساعد عىل إبراز فردية 

وتزويدهم بالعلم النافع ، وتوجيه نموهم الروحي والعقيل والبدين، بالطال
واالستفادة من اإلمكانات ، والعمل عىل دراسة املجتمع وحماولة تطويره

 كانت ايواملساعدات املوجودة فيه يف حتقيق العملية الرتبوية ورفع مستواها أ
 .)١(املشكالت والصعوبات التي تواجهه

رشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية وجود عدد من ومما يميز هيئة اإل
وغرس القيم ،  توجيه أهداف الرتبية اإلسالميةالقيادات الرتبوية القادرة عىل

يعينهم عىل ، الطالب من خالل بناء رصح دعويواألخالق النبيلة يف أخالق 
حتى يكونوا قدوة صاحلة لباقي ، بسعادة ونظام وتعاون وانسجام، احلياة الكريمة

 . املسلمني

                                 
 . بترصف١٢٣- ١٢٢ص، ية يف اململكةتطور التنمية واإلدارة التعليم، محد السلوم: انظر) ١(



 

 

٢٦٨ 
 املطلب الثاين ٢٦٨

  تواجه الكادر التعليمي واإلداريأهم املشكالت التي

 :مشكلة انخفاض اإلقبال عىل مهنة التعليم يف مدارس اجلاليات اخلريية - أ

تعود مشكلة انخفاض اإلقبال عىل مهنة التدريس ضمن كادر هيئة اإلرشاف 
 : ها ما يأيتعىل مدارس اجلاليات اخلريية إىل أسباب عدة من أبرز

 لقلة الرواتب املمنوحة ملدريس هيئة اإلرشاف اًنظر: قلة العائد املادي - ١
كام - والتي تعتمد عىل مصادر متويل غري ثابتة ، عىل مدارس اجلاليات اخلريية

إضافة إىل عدم ، اًن وبالتايل قد تتأخر هذه الرواتب عن مواعيدها أحيا- تقدم
عي للمعلمني يف الغالب وكل هذه العوامل  مع الوضع االجتاممناسبة املكافآت

وربام اضطر ، اًجتعل اإلقبال عىل مهنة التعليم من قبل بعض أبناء اجلاليات ضعيف
 .بعض املعلمني إىل ترك التدريس والبحث عن أعامل أخرى ذات رواتب جمزية

حيث إن السلم الوظيفي ملدريس : الشعور بعدم األمان الوظيفي - ٢
حيث ، ايال خيضع لباقي املستويات الوظيفية املقررة حكوماملدارس اخلريية 

ينعدم يف مدارس اجلاليات اخلريية هذا مع خشية بعض املعلمني من تعرضهم 
  .همئللمساءلة القانونية من خالل عملهم لدى غري كفال

فاملدارس اخلريية هي ، عند كثري من املعلمني: قلة اجلانب االحتسايب - ٣
ّوإن تركيز غالب املعلمني ، البذل والعطاء ابتغاء مرضاة اهللامدارس مبنية عىل 
أدى إىل عزوف ، يقابله ضعف يف احتساب األجر عند اهللا، عىل العائد املايل

 .كثري من املعلمني عن هذه املدارس

 : مشكلة اختالف املستويات التعليمية للمعلمني - ب

التعليمية تعاين مدارس اجلاليات اخلريية من اختالف املستويات 
ومرحلة العايل يف معهد ، فاوت هذه املستويات بني الثانويةللمعلمني فيها إذ تت



 

 

٢٦٩ 

٢٦ وهي ، لة العايل من دار احلديث اخلرييةأو مرح، احلرم املكي الرشيف
مستويات عملية ختتلف عن رشوط وزارة الرتبية والتعليم والتي تقتيض أن 

غالب من معلمي مدارس فال، يامرس مهنة التعليم اجلامعيون ومن فوقهم
اجلاليات اخلريية حيملون الشهادة الثانوية فقط وهذه من أبرز املعوقات التي 
تواجه إدارة الرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة يف االستفادة من أهداف إنشاء 

 . )١(هذه املدارس عىل املدى البعيد
ربة وقد ال رسة واخلففي مدارس اجلاليات هناك من يعمل بالتدريس باملام

ومنهم من ، ومنهم من حيمل الشهادة الثانوية وما يف مستواها، ًالحيمل مؤه
حيمل درجة البكالوريوس أو ما يعادهلا لكنه مل يدرس أصول الرتبية وعلم 

، وكل هذه يف الواقع فئات ليست عىل مستوى كفاية املراحل الدراسية، النفس
والذي ،  مشكالت التالميذ وخصائصهم يعرفوال، فاملعلم الذي ال يفيد التالميذ

ال يعرف كيف يثري فيهم الدوافع االجيابية مما جيعلهم مرتبطني به وباملدرسة 
 . )٢( يف حتقيق رسالة هذه املدارساي سلباًيؤثر تأثري

 :مشكلة قلة الكوادر اإلدارية املساندة يف اإلدارة املدرسية - ج

 التي تؤثر عىل املسار التعليميومن أبرز مشكالت قلة الكوادر اإلدارية و
 :ملدارس اجلاليات اخلريية اآليت

مر الذي يزيد عدم كفاية املدارس من الكوادر اإلدارية املساندة، األ -١
 .أعباء مدير املدرسة

ضعف الصالحيات املمنوحة ملرشيف اإلدارة املدرسية والتي تساعد  -٢
 .عىل حل املشكالت

                                 
 بتاريخ همعأجريته لقاء ، مساعد مدير مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة، مقنع بن معيوض الثبيتي) ١(

 ).هـ٢١/٤/١٤٣١(
 .رصد وحتليل من قبيل) ٢(



 

 

٢٧٠ 
 .عض مرشيف اإلدارة املدرسيةضعف تأهيل وتدريب ودافعية ب -٣ ٢٧٠
عدم تفرغ مرشف اإلدارة املدرسية لألعامل الفنية وإشغاله باملهام  -٤

 .التعليمي الذي يقوم به واإلدارية مما أضعف الدور الرتبوي
 . ضعف الصالحيات املمنوحة ملديري املدارس-٥
حمدودية وضعف الدورات التدريبية التي ختدم العمل اإلرشايف داخل  -٦

 .دارس وخارجهاامل
 .املكاتب وحمدودية الكفاءات اإلدارية املساندة يف القسم -٧
 .ضعف املوارد املالية التي تساهم يف تنفيذ الربامج اإلرشافية - ٨ 

 عىل املعلمني داخل ًاكثرة أعداد الطالب يف الفصول مما يشكل عبئ -٩
 .الفصول ومديري املدارس واملرشفني

 .ن والوكالء عن العمل يف إدارات املدارسعزوف كثري من املديري -١٠
هذه هي أبرز املشكالت اإلدارية للكوادر اإلدارية املساندة والتي تقتيض 
من هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية العمل عىل معاجلتها بكل 

 .)١(وسيلة ممكنة للحد من آثارها الرتبوية عىل رسالة املدارس اخلريية
 :املدرسية مشكلة اإلدارة -د

وهي ، ها كافة املدارس احلكومية منها واألهلية واخلرييةي تشرتك فمشاكلوهي 
 .ومشكالت غري مبارشة، مشكالت مبارشة: عىل نوعني

: املشكالت املبارشة- 
 

 عدم إدراك مديري املدارس لألعامل اإلدارية التي جيب عليهم عملها -١
 .لعدم وجود اخلربة الكافية لدهيم

                                 
سلطان : وانظر،  املتكررة بمديري املدارس اخلريية ولقاءايت من خالل زيارايت استقراء من قبيل)١(

 .٤٣ص ، املامرسات اإلدارية ملديري مدارس اجلاليات اخلريية، الزوهيري



 

 

٢٧١ 

٢٧  .ض مديري املدارس عن أداء واجبهم تقاعس بع-٢
 ضعف العالقات اإلنسانية يف جمال اإلدارة وتأثريها عىل العمل داخل -٣

 :املدرسة بني املدير واملعلمني
 سوء خلق بعض اإلداريني واستخدامهم أللفاظ بذيئة أو خمالفات -٤
 .سلوكية
وتينية  اجلمود والتمسك بحرفية النظام وعدم املرونة يف تطبيقها والر-٥

 .يف العمل
 : املشكالت غري املبارشة- ب

 تكرار غياب وتأخر بعض املعلمني عن احلضور يف الصباح ألسباب -١
 .خمتلفة
 : تفريغ بعض املعلمني أثناء الدوام الرسمي-٢

حيث تعقد إدارة التعليم لقاءات ودورات تنشيطية أثناء الدوام الرسمي 
طلب تفريغ أكثر من معلم حلضورها للرفع من مستوى املعلمني األمر الذي يت

 . للمدرسةاًوهو ما يسبب إرباك
 : تكدس التالميذ يف الفصول-٣

لوجود أعداد كبرية من الطالب يف املدرسة نتيجة لوقوعها يف حي آهل 
وأيضا لكوهنا خريية ، بالسكان أو حتويل طالب من قبل إدارة التعليم للمدرسة

 .فيتزايد الطلب عليها
صني يف جمال معني وإسناد تدريس بعض املواد ملعلمني  قلة املتخص-٤

 .غري متخصصني
 : عدم توفر الغرف ملامرسة األنشطة املدرسية-٥

فكثرة أعداد الطالب أدى إىل حتويل بعض الغرف اخلاصة باألنشطة إىل 
 .فصول



 

 

٢٧٢ 
 : صورية النشاط املدريس-٦ ٢٧٢

شطة ويتمثل ذلك يف عدم كفاية الوقت املخصص للنشاط ملامرسة األن
 .املدرسية املختلفة بالصورة املطلوبة

 :عدم جتاوب أولياء أمور التالميذ مع املدرسة: -٧
 .عدم حضور أولياء أمور الطالب للمجالس التي تعقدها املدرسة

 : كثرة استئذان املعلمني خالل اليوم الدرايس-  ٨
وذلك بكثرة خروج املعلم مع بداية الدوام أو يف وقت معني من الدوام 

 .رسميال
 : كثرة التعاميم الواردة من إدارة التعليم-  ٩

انشغال العاملني باملدرسة بمتابعة سري العملية التعليمية، وهو ما قد يؤدي 
إىل تأخر إرسال مندوب املدرسة الستالم التعاميم التي ختص املدرسة، مما 

 .جيعلها تتكدس بل أن البعض منها حيتاج لردود رسيعة
 :ري الراغب يف التدريس مشكلة املعلم غ-١٠

فوجود عينة من املعلمني الذين ال يرغبون يف التدريس لعدم قدرهتم أو 
 .توجيههم ملناطق ال يرغبون العمل فيها

 : قلة استخدام الوسائل التعليمية-١١
معاناة اإلدارة املدرسية من قلة استخدام املعلمني للوسائل التعليمية 

 .ألسباب خمتلفة
 :ياء أمور الطالب يف أمور ال ختصهم تدخل بعض أول-١٢

قيام بعض أولياء أمور الطالب بفرض مطالب عىل املدرسة هي من 
 .اختصاصات املدرسة

 : مشكلة قلة مراكز التعليم املساندة -ـه
يمكن توظيف اإلنرتنت يف مراكز مصادر التعلم للرفع من العملية التعليمية 



 

 

٢٧٣ 

٢٧ يف (ت أصبح ضمن أهداف املعلم فاستخدامها للبحث عن املعلوما، والرتبوية
عند إعداده للدرس، وتطبيق هذا اهلدف يكون بإتاحة ) مركز مصادر التعلم

وأوجز . الفرصة أمام الطالب لتصفح اإلنرتنت وفق معايري وضوابط حمددة
 الرئيسة التي جتعلنا نستخدم اإلنرتنت يف التعليم فيام يم األسباباألستاذ إبراه

 :ييل
 الكم املعلومايت اهلائل املوجودة يف شبكة اإلنرتنت لدعم  االستفادة من- ١ 

 .املقررات الدراسية
 اإلنرتنت مثال واقعي للقدرة عىل احلصول عىل املعلومات من -٢

 .خمتلف أنحاء العامل
ً تساعد اإلنرتنت عىل التعلم التعاوين اجلامعي؛ نظر-٣  لكثرة املعلومات اُ

 الطالب البحث يف كل القوائم؛ لذا يكون املتوفرة عرب اإلنرتنت فإنه يصعب عىل
استخدام طريقة العمل اجلامعي بني الطالب أجدى، حيث يقوم كل طالب 

 .طالب ملناقشة ما تم التوصل إليهبالبحث يف قائمة معينة ثم جيتمع ال
 .ايتصفح مواقع اإلنرتنت من أساليب التعلم الذايت املستخدمة عامل -٣
وفري أكثر من طريقة يف التدريس؛ ذلك أن تساعد اإلنرتنت عىل ت -٤

ًاإلنرتنت هي بمثابة مكتبة كبرية تتوفر فيها مجيع الكتب سواء كانت سهلة أو 
 .وياتكام أنه يوجد يف اإلنرتنت بعض الربامج التعليمية باختالف املست، صعبة

 يف مدارس ان استخدام هذه التقنية بالنسبة للعملية التعليمية ضعيف جدإ
حيث ، ق هدف تعليميومن النادر استخدام اإلنرتنت لتحقي، يات اخلرييةاجلال

 لتصفح املواقع بدون هدف تعليمي أو تربوي أو تصفح مواقع يقترص استخدمه
 . من أجهزة احلاسباًحمدود اًغري تعليمية يف بعض املدارس والتي متلك عدد

 :وترجع أسباب ذلك إىل ما ييل
 . إدارات مراكز مصادر التعلمضعف الدعم التعليمي من قبل -١



 

 

٢٧٤ 
 .عدم توفر األدلة التعليمية املساندة -٢ ٢٧٤

 .قلة املواقع التعليمة املوجهة داخل مدارس اجلاليات اخلريية -٣
حيث ال يوجد يف املدارس اخلريية وسائل تعليمية لالستفادة منها يف 

وير فاملعامل وآالت التص، تطوير العملية التعليمة خاصة مع قلة اإلمكانات
همة غري واملختربات واملجاهر وغريها من األدوات والوسائل التعليمية امل

 .متوفرة يف هذه املدارس
 من طالب املدارس اخلريية وخاصة طالب املرحلة الثانوية اًكام أن كثري

يرغبون يف دراسة القسم العلمي ملا له من تأثري كبري يف تنمية مهارات الرياضيات 
اسب اآليل وغريها ولكن لعدم وجود أقسام علمية يف والكيمياء وعلوم احل

 .املدارس اخلريية يواجه هؤالء صعوبات كبرية يف االستمرار يف هذه املدارس
وقد أنشأت إحدى املؤسسات اخلريية باململكة العربية السعودية قاعة 
لتعليم احلاسب اآليل وعلومه بمقر هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات 

 .)١()هـ١٤٣١(ة عام اخلريية هناي

                                 
 .هـ١٩/١/١٤٣٢زيارة ميدانية قمت هبا هليئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية بتاريخ ) ١(



 

 

٢٧٥ 

٢٧   املبحث الثالث
  جمتمع الطالب

 املطلب األول

 دارس اجلاليات اخلريية ومكوناتهطبيعة جمتمع طالب م

 :ة جمتمع اجلالياتطبيع - ١
 بمكة -خاصة- يتميز املجتمع املكي عامة وجمتمع اجلاليات اإلسالمية 

ستوى وامل، ويات أهله من حيث اجلنساملكرمة بالتنوع واالختالف يف مست
 .واالقتصادي، االجتامعي

 .ً وعجاماًل العامل اإلسالمي عربوكثرة الوافدين إليها من دو
 وهذه اجلاليات يف الغالب جمتمعات فقرية حيث يغلب عىل سكان بعض 

وبعضها يعيش يف أحياء ، األحياء الشعبية الفقر والعوز والبطالة وقلة ذات اليد
 .ةعزولة يغلب عليها اجلهل واألميشبه م

وتزداد ،  كام تكثر بني بعض أفرادهم مظاهر االنحراف األخالقي واجلريمة
 ألوضاعهم املعيشية السيئة خاصة لدى العاطلني منهم اًمشكالهتم االجتامعية تبع

 .)١(عن العمل
لذا سعت هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية إىل استيعاب 

ومتابعة ، اقهم برباجمها التعليمية عرب إحلهؤالء الطالب وحفظهم من االنحراف
وسعت هذه املدارس إىل بناء جيل قوي االنتامء يشعر ، حتصيلهم الدرايس

وتعميق املنهج الوسطي الصحيح ، ز لوجوده عىل هذه األرض املباركةباالعتزا
 قامت عليها املستنبط من الكتاب والسنة عرب تدريس كتب العقيدة والتوحيد التي

 .الدعوة اإلصالحية

                                 
 ).م٣/٤/٢٠٠٨( وتاريخ ١٦٣٠٦عدد ، صحيفة احلياة: انظر) ١(



 

 

٢٧٦ 
، فقد أخرجت هذه املجتمعات، عليهموال يعني ذلك التعميم يف احلكم  ٢٧٦

والدعاة ،  وأرباب املهن والصنائع املختلفة،واملهندسني، واحلفظة، املعلمني
مما جعل مهمة ، ؤوا منهاإىل اهللا تعاىل بني أقوامهم ويف بلداهنم التي جا

ة األمر كريمة تبناها والوالوقوف عىل احتياجاهتم العلمية رسالة سامية ، تعليمهم
 .اًواليسار منهم كام مر بنا سابقوأهل العلم ، يف هذه البالد املباركة

 :تامعية السيئة يف انحراف الطالبدور البيئة االج - ٢

معينة منطقة البيئة هي جمموعة الظروف والعوامل التي حتيط بالطالب يف 
وهي ال تقترص ، جريانهكعالقته بأرسته وأصدقائه ووتؤثر يف سلوكه وترصفاته 

 اجلانب املعنوي كالثقافة اًعىل الظروف املادية وامللموسة فقط بل تشمل أيض
والتعليم واألفكار السائدة وتعد العوامل البيئية من املؤثرات العامة التي يتأثر هبا 

، اهر الطبيعية التي حتيط باإلنسانكالظو، ان يف حياته املادية واالجتامعيةاإلنس
 .)١(تعلق باملناخ والرتبة واملكانوالتي ت

، والبيئة املؤثرة يف جمتمع الطالب تتنوع وتتعدد؛ فهناك البيئة االقتصادية
فكل هذه البيئات تعد من العوامل املؤثرة يف انضباط ، والثقافية، واالجتامعية

 .ب أو انحرافهم عن الطريق القويمالطال
، واملدرسة، األرسة: رص منهاكام أن البيئة االجتامعية تشتمل عىل عدة عنا

، وكل هذه األمور تعد من أقوى املؤثرات املبارشة يف انحراف الطالب، والرفاق
فراد ما رواه أبو سعيد ومما يبني أمهية البيئة االجتامعية وتأثريها يف سلوك األ

كان فيمن كان قبلكم رجل قتل ((: أنه قال  عن النبي - ريض اهللا عنه- اخلدري 
إنه : فأتاه فقال، ُ فسأل عن أعلم أهل األرض فدل عىل راهباً نفستسعة وتسعني

ثم سأل ، فقتله فكمل به مائة، ال:  فهل له من توبة ؟ فقالاًنفسقتل تسعة وتسعني 

                                 
 .٦٠ص، إلجراممذكرات يف املدخل إىل علم ا، مأمون سالمة: انظر) ١(



 

 

٢٧٧ 

٢٧ فهل له من توبة؟ ، إنه قتل مائة نفس: عىل عامل فقالُعن أعلم أهل األرض فدل 
فإن هبا أناسا ،  أرض كذا وكذاالتوبة؟ أنطلق إىلومن حيول بينه وبني ، نعم: فقال

 ))وال تردع إىل أرض فإهنا أرض سوء، يعبدون اهللا تعاىل فاعبد اهللا تعاىل معهم
 .)١(احلديث

 .))ال ترجع إىل أرضك فإهنا أرض سوء((: والشاهد قوله 
يف هذا استحباب مفارقة التائب : قال العلامء((: - رمحه اهللا-قال النووي 

ومقاطعتهم ، ب واألخدان املساعدين له عىل ذلك الذنواملواضع التي أصاب هبا
والعلامء ، ل اخلري والصالحما داموا عىل حاهلم وأن يستبدل هبم صحبة أه

 .)٢())وينتفع بصحبتهم، ومن يقتدي هبم، تعبدين الورعنيوامل
، ًا سيئاًيئة تؤثر باألفراد تأثريومن احلديث يتبني أن البيئة االجتامعية الس

، يف بيئة اجتامعية سيئة فتأثر هبم هذا التائب عىل القتل هو بقاءه فسبب إقدام
وقد ،  إجيابيةً يكتسب منها الفرد قيامفالبيئة االجتامعية قد، وتعود عىل سلوكهم

فظه من االنحراف والزيغ وحي، م إذا مل جيد فيها من يقوم سلوكهيقع يف اجلرائ
 .والضالل

ماكن وأفضل امليادين لدعوة أبناء وأماكن التعليم اليوم تعد من أنجح األ
، ة أمتهمليقوموا بخدم، اهللاوتربيتهم عىل منهج الدعوة إىل ، اجلاليات اخلريية

وينموا ، ولكي يغريوا بيئتهم إىل بيئة صاحلة نقية، وبلداهنم، وجمتمعاهتم
 .واملنهج القويم، لفطرة السليمة مواهبهم وقدراهتم عىل ا

ف عىل مدارس اجلاليات اخلريية بدعوة وتوعية لذا جاء اهتامم هيئة اإلرشا
باإلضافة إىل ، رس بمراحلها املختلفة هلموتوفري املدا، أبناء هذه اجلاليات

التجهيزات و، وتأهيلهم، العنارص األخرى املكملة هلم كأعداد املعلمني

                                 
 ).٧٠٠٨(برقم ، ١٧/٢٣٧، باب قبول توبة القاتل، كتاب التوبة، مسلم يف صحيحهأخرجه ) ١(
 .١٧/٢٣٧، رشح صحيح مسلم، النووي )٢(



 

 

٢٧٨ 
، اًوتوفري الكتب املدرسية عرب وزارة الرتبية والتعليم جمان، املدرسية املناسبة هلم ٢٧٨

وختصيص صاالت خاصة بالتدريب وتأهيل الكوادر املتخصصة منهم يف مجيع 
 .)١(التخصصات الرشعية ليكونوا دعاة إىل اهللا عىل علم وهدى وبصرية

 :مع طالب مدارس اجلاليات اخلرييةمكونات جمت - ب

فهي ، األرسة يف اإلسالم أوسع مدى منها يف الرشائع األخرى: األرسة - أ
كام تشمل األصول ، والد الذين هم ثمرة الزواج وفروعهمتشمل الزوجني واأل
وتشمل فروع األجداد ، فيدخل يف هذا األجداد واجلدات، من اآلباء واألمهات

 .واجلدات

وأشاد به يف مواضع كثرية حيث ، قد اهتم القرآن الكريم بالرباط األرسيو
ألن احلياة األرسية  عىل عالقة املودة والرمحة بادئة باألبوين؛ ًالتقوم األرسة أو
وهي من الناحية التارخيية والطبيعية أول حمضن يعيش فيه ،بدوهنام ناقصة

Z Y ] \ [ ^ _ ` b a ]: الناشئ وهلذا قال تعاىل
m l k j i h gf e  d cZ)٢(. 

والعناية بتعليمهم ومنعهم ، وصالحهم، فلألرسة دور كبري يف حفظ األبناء
حيث تظهر آثار هذا احلفظ يف املجتمع ب، من الوقوع يف املعايص والرذائل

ولذلك كان اإلسالم ، عاطف بني أفرادهفيكون الرتاحم والت، املسلم املحافظ
وقد ، وتقوية أوارص املحبة، ومل شملها،  عىل ترابط أفراد األرسة املسلمةاًحريص

: قال تعاىل، حذر القرآن الكريم من التقاطع والتدابر بني األقارب واألرحام
[P O NW  V U T S R  Q Z )٣(. 

                                 
 .هـ١٠/١/١٤٣٢اللقاء الثاين بتاريخ ، مدير اإلدارة التنفيذية، أمحد العمودي) ١(
 .٢١: اآلية، سورة الروم) ٢(
 .٢٢: اآلية، سورة حممد) ٣(



 

 

٢٧٩ 

٢٧ بعكس ، وإفساد يف هذه احلياة، ففي قطع األرحام تقويض لكيان األرسة
 .)١(الصلة والتواد والرتاحم التي جتلب صالح األرض وإعامرها

متد املجتمع بأفضل العنارص الطالبية ، واألرسة املستقرة الواعية لدورها
 .التفوق احلضاري لألمة اإلسالميةالتي تسهم يف 

وقوامها األبوان مسؤولية رمحة األوالد وحمبتهم ، تحمل األرسةوت
ألن هذا من أهم أسس نشأهتم ومقومات نموهم النفيس ، والعطف عليهم

 فإذا مل تتحقق املحبة لألوالد بالشكل الكايف اي سواي قواًنمو، واالجتامعي
 وال يستطيع ،ال حيسن التآلف مع اآلخرين،  يف جمتمعهاًاملتزن نشأ الطفل منحرف

 .)٢(التعاون أو تقديم اخلدمات والتضحيات
، وقد أوضح علامء النفس والرتبية أن شخصية الطفل تتحدد معاملها

يتم حيث ، وتكتسب أهم صفاهتا وأبرز مالحمها يف السنوات الست األوىل
داب يف وموروثات التقاليد والعادات واللغة واآل، تكوينه عىل املفاهيم العقدية

وعرب والديه عرب التوجيه والتنشئة والقيام بحق هذه ، وداخل بيته، انتهفرتة حض
 .)٣(األمانة املعلقة يف أعناقهم
وكذلك االجتاه ، ز االجتامعي واالقتصادي والثقايفوال شك أن املرك

خاصة يف ظل وجود عوامل بيئية ، ة يؤثر عىل استجابة أفرادها هلاالديني لألرس
عىل اإلنجازات األكاديمية والوظيفية التي حيققها وهي بالتايل تؤثر ، مؤثرة

والتفكك ، األبناء الذين كانوا يعانون يف طفولتهم من مشكالت أرسية كالطالق
إضافة إىل ضعف املوارد ، أو قلة ذات اليد، أو فقدان أحد الوالدين، األرسي

، الياتمع ارتفاع معدالت البطالة بني بعض أفراد هذه اجل، املالية لدى الوالدين

                                 
 .٤٦٥ص ، أصول الرتبية احلضارية يف اإلسالم، هاشم األهدل) ١(
 . ١١٣ص، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، عبد الرمحن النحالوي: انظر) ٢(
 .٣١ص، اإلسالم والوعي احلضاري، أكرم العمري: انظر) ٣(



 

 

٢٨٠ 
وعدم القدرة عىل توفري الفرص املناسبة هلم إلكامل تعليمهم فيام بعد خاصة  ٢٨٠

وأن الدراسات تلفت االنتباه إىل ذلك التأثري للوضع االجتامعي واالقتصادي 
لألرسة وانعكاساته عىل إنجازات أبنائها خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات 

 .)١(التعلم
ملجتمع تبدأ برتبية األفراد تربية إيامنية صحيحة إن منهج اإلسالم يف تربية ا

ويف ، ألن هؤالء األفراد هم الذين يشكلون يف هناية املطاف املجتمع املسلم
، الدعوة إىل اهللا بينهم وقاية للمجتمعات من االنحراف والتفكك واالهنيار

 ه ومناهجه والتي تطبقواملجتمع الصالح هو القائم عىل معاين اإلسالم وأفكار
 .)٢(واملجتمع الفاسد بخالفه، فيه أحكامه

 :املدرسة - ب

ملا هلا من دور مهم ، ة االجتامعية الثانية بعد األرسةتعد املدرسة املؤسس
يف عملية التنشئة االجتامعية ومحاية الطفل من عوامل االنحراف؛ وملا هلا من 

، القيةواألخ، واالجتامعية، فسيةاألثر الفعال يف خمتلف جوانب الطالب الن
 عىل التقليد اًخاصة يف السنني األوىل من عمره حيث يكون مطبوع، والسلوكية

والتطبع بالقيم التي تسود جمتمعه الذي يعيش فيه فهو يتأثر يف الغالب باجلو 
 .جتامعي الذين يعيشه يف املدرسةاال

 عظيم األثر يف تكوين شخصية الفرد التكوين الرتبوي ًالفهي تعد عام
 .ته يف املجتمعسليم ويف تقرير اجتاهاته يف حياته املقبلة وعالقوالعلمي ال

ملا ، واملدرسة اليوم تعترب املؤهل األول واملحضن العرصي للطالب
، حتتوي عليه من إمكانيات وامتيازات والتي تتثمل يف املعلمني واملوجهني

،  غرس قيم املجتمع يف نفس الناشئ عىل- بعد عون اهللا تعاىل هلم- وقدرهتم 

                                 
 .٢٧ص ، األرسة وصعوبات التعلم، انظر سامح احلريب) ١(
 .١٩٧ص ، النظام االجتامعي يف اإلسالم، لسامرائيرفيق محيد ا: انظر) ٢(



 

 

٢٨١ 

٢٨ صية وتطوير شخ، واألخذ بأفكاره وتطلعاته إىل الصواب والعطاء واإلنتاج
 .الطالب ورعايتها حق الرعاية

 عىل أفرادها من خالل اي قواًوتأيت هذه األمهية من كون املدرسة مؤثر
واختالطهم بمعلميهم الذين هم يف أعينهم قدوة ، احتكاك املتعلمني ببعضهم

حتى ، ناجحة هتتم بغرس اإليامن الصحيح يف طالهباولذلك فإن املدرسة ال، هلم
وأما ، تبني بعد ذلك أهدافها عىل قواعد وأسس صلبة قوية بالعقيدة الصحيحة

 جاهلة بحقيقة ًالإال أجياُاملدرسة التي ال تغرس اإليامن يف النفس ال خترج 
قق العبودية التي ودون أن حت، ختوض عباب احلياة يف حرية وشتات، وجودها

 .قت من أجلهاخل
وال يمكن للمدرسة أن حتقق أهدافها إال عرب إدارة تربوية صحيحة تقوم 

وكذلك العناية باملنهج ، والعناية بتدريبه وتنمية مهاراته، عىل اختيار املعلم اجليد
وما يشتمل عليه من أنشطة صفية أو غري ، لدرايس الذي يسري املدرس يف ضوئها

والتي من أسس وظائفها حتقيق ،  املدرسةوالتي يعرب عنها بوظائف، صفية
ويتفرع من ، وأنشطتها الرتبوية، العبودية هللا تعاىل من خالل مناهجها الدراسية

إذا ، هذه الوظيفة العظيمة عدد من الوظائف اجلزئية التي حتقق الوظيفة الرئيسة
تي إن من أهم ما ينبغي معرفته للقائمني عىل شؤون املدرسة هو حتديد وظائفها ال

وما ، وما ينبغي أن تنهض به وتقوم بتحقيقه، من خالهلا يتم التعرف عىل أهدافها
إذ أن وظيفة املدرسة ليست ، يقع عىل كاهل املدرس من أعباء تعليمية وتربوية

 : وإنام هلا عدد من الوظائف العملية ومنها، مقترصة عىل اجلانب املعريف فقط
يف جانبه العقدي ، ل واالنحرافوهي ختلية الدارس من اجله: التخلية -١

 .واملهني، والفكري، والتعبدي واألخالقي



 

 

٢٨٢ 
، وأخالقه، يف عقيدته وعبادته، وهي تربتيه عىل جوانب اخلري: التحلية -٢ ٢٨٢
 .)١(اي ال نظراي عملاًتطبيق، ومهنته

ومن املالحظ أن الوضع الطبيعي والصحي للطالب ال يتوافر إال بتواجده 
وخاصة ،  املكان املناسب لتطوره ونموه النفيس واالجتامعيألهنا، يف املدرسة

 عىل قدر مناسب من ًاليف عرصنا احلارض الذي يتطلب من الفرد أن يكون حاص
كي يتمكن من شق طريقه يف احلياة بأسلوب علمي متفهم ألعباء ، العلم الرشعي

طار وكي تعمل املدرسة عىل وضع خط دفاعي ملواجهة أخ، احلياة ومسؤولياهتا
 .)٢(اجلريمة واالنحرافات الفكرية والعقدية لدى طالهبا

واملتأمل يف بعض املشكالت التي يعاين منها الطالب عامة ويف مدارس 
جيد أنه نابع من قصور لدى بعض ، اجلاليات اخلريية عىل وجه اخلصوص

وإعداد ، وقصور يف فهم املنهاج الدرايس، املعلمني يف فهم وظائف املدرسة
 بإذن اً الحق لضعف مستويات بعضهم العلمية كام سأبنياً للمعلم نظرغري جيد

 .اهللا

 : رفاق السوء- ج

؛ أثر واضح عىل سلوكياهتم وأخالقهملرفاق السوء يف حياة الطالب 
 إما أن تكون عادات حسنة فالطالب يقابل نظريه ويكتسب منه بعض العادات وهي

تاب والسنة دلة الصحيحة من الكوتأثري األقران عىل بعضهم بينته األ، أو سيئة
 .املطهرة
فمن القرآن الكريم يقول تعاىل يف بيان ضالل بعض األقران بعضهم  -١

o n m l k j i h g ] :ببعض وندامتهم يوم القيامة

                                 
 . بترصف واختصار٣٤٥-٣٤٤ص ، أصول الرتبية اإلسالمية، خالد احلازمي: انظر) ١(
 .٨٣ص ، الدعوة إىل اهللا يف دور املالحظة االجتامعية، خالد اخلميس: انظر) ٢(



 

 

٢٨٣ 

٢٨ r q p x w v u t sZ )١(. 
:  قال- ريض اهللا عنه-ما رواه أبو موسى األشعري : ومن السنة النبوية -٢

، ونافخ الكري ،كحامل املسك: مثل اجلليس الصالح والسوء((: قال رسول اهللا 
،  طيبةاًوإما أن جتد منه رحي، وإما أن تبتاع منه، إما أن حيذيك: فحامل املسك

 .)٢()) خبيثةاًوإما أن جتد منه رحي، ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك
فيه فضيلة جمالسة ((:  يف رشح احلديث- رمحه اهللا- قال النووي 

وأهل اخلري واملروءة ومكارم األخالق والورع والعلم واألدب ، نيالصاحل
ومن يغتاب الناس ونحو ذلك من األنواع ، والنهي عن جمالسة أهل الرش والبدع

 .)٣())املذمومة
واتصال الطالب ببعض ،  عادة رفيقه وعىل طريقته وتفكريهفالرفيق عىل

 اً تأثري يؤثر عىل سلوكهمالزمالء املنحرفني أو ببعض الرفاق من غري الصاحلني
وبعض ، وحمبة خمالطتهم، وارتباطه باجللوس معهم،  بقدر اتصاله هبماًبالغ

، برفاق السوءجمتمعات اجلاليات اإلسالمية تعاين من هذه املشكالت اخلاصة 
ذلك أهنم ، حيث أن تأثريهم يعد من أقوى العوامل املؤثرة يف حياة الطالب

 .  هلم من يف أعامرهم من سائر املجتمعيمدوهنم بزاد نفيس ال يقدمه

 : احلي السكني- د

والتعاليم ، يسهم احلي السكني يف تزويد الطالب ببعض القيم األخالقية
وبعض ، والعادات احلسنة، واالجتاهات، املواقف ذات العربةو، السمحة

                                 
 .٢٨-٢٧: اآليتني، سورة الفرقان) ١(
، )٥٥٣٣(برقم ، ٩٨٤ص، باب املسك، اب الذبائح والصيدكت،  البخاري يف صحيحهأخرجه) ٢(

، وجمانبة قرناء السوء، باب استحباب جمالسة الصاحلني، كتاب الرب والصلة واألدب، ومسلم
 ).٢٦٢٨(برقم ، ١١٤٦ص

 .١٦/١٣٦، رشح صحيح مسلم، النووي )٣(



 

 

٢٨٤ 
، فاألحياء الشعبية، حياء عن األخرىاملعايري السلوكية التي متيز بعض األ ٢٨٤
ائية منها عىل وجه اخلصوص كام هو احلال عليه يف بعض أحياء مكة والعشو

املكرمة قد تسهم يف انحراف بعض األفراد أكثر من تلك األحياء التي يقطنها 
 .مون وغريهم من أهل الدين والعلماملتعل

 وغري متصل بفناء واسع أو اًفاملسكن الذين يسكنه الطالب إذا كان ضيق
وغري مهيأة للسكن فإن ،  يف أمكان مهجورة أو منعزلةن يقع أو كان السكاًمكتظ

وابتعاده عن ذلك بدوره يسلب عن احلي ميزة البيئة الصاحلة لنمو الطالب 
ة من وهذه املناطق يقطنها يف الغالب األرس الفقري، املشكالت االجتامعية

وكلام ابتعد الطالب عن هذه األماكن إىل غريها ، اجلاليات اإلسالمية وغريهم
ا يتجه فيها املستوى االجتامعي نحو االرتفاع فإن االنحراف يتناقص بنسبة أقل مم

 .)١(من األحياء املتواضعة 
وقد بينت إحدى الدراسات املهتمة بأسباب انحراف األحداث يف حتديد 

 : لالنحراف يف عنارص عدة منهااًر ما تكون مصدًاوتنصيف األحياء التي غالب
 .يلةلفقراء؛ وتنترش فيه الرذاحلي املزدحم بسكانه ا -١
 . من احلياةاًلبسيطة جزء؛ بحيث تصبح الرسقات ااًي الفقري جداحل -٢
زة اخلليط ومن سامته البار،  الذي يعيش فيه غري املتزوجنياحلي -٣

 .السكاين غري املتجانس
ويكو ملجأ الختفاء ، وهذا عادة ما يكون أقرب إىل الريف،  النائياحلي -٤

 .)٢(املجرمني

                                 
 . ١٧٤ص ، انحراف األحداث ومشكلة العوامل، منرية العرصة) ١(
 .١٣٧ص ، دراسات يف علم االجتامع، لطخيسإبراهيم ا) ٢(



 

 

٢٨٥ 

٢٨  املطلب الثاين
 أهم مشكالت جمتمع الطالب

 : مشكلة التفكك األرسي- أ

ظاهرة التفكك األرسي من الظواهر التي تؤثر عىل الطالب بشكل كبري جدا 
أو خارج املدرسة،كام أن ظاهرة ) سلوكياته يف املدرسة(سواء عىل سلوكه 

تقترص عىل التفكك األرسي من الظواهر التي تنترش يف كثري من املجتمعات ال 
 .جمتمع دون اآلخر

 :ومن صور املشكالت األرسية

 اضطراب العالقات األرسية وما يشوهبا من عوامل التوتر والفشل من -١
خالل كثرة اخلالفات واملشاجرات بني أعضائها مما يشعر الطالب باحلرمان 

 .وفقدان األمن النفيس

ين املفرطة يف  ضعف عوامل الضبط والرقابة األرسية بسبب ثقة الوالد-٢
انشغاهلم عن متابعتهم الذين وجدوا يف عدم املتابعة فرصة  واألبناء أو إمهاهلم

 .الختاذ قراراهتم الفردية بعيدا عن عيون اآلباء

 سوء املعاملة األرسية والتي تتأرجح بني التدليل واحلامية الزائدة التي -٣
كل املغريات وبني  رسيع االنجذاب وسهل االنقياد لايجتعل الطالب اتكال

 بسياج من األنظمة اًالقسوة الزائدة والضوابط الشديدة التي جتعله حماط
والقوانني املنزلية الصارمة مما جيعل التوتر والقلق هو سمة الطالب الذي جيعله 

 .يبحث عن متنفس آخر بعيد عن املنزل واملدرسة

رسة،  عدم قدرة األرسة عىل اإليفاء بمتطلبات واحتياجات املد-٤
 لإلحراج اًوحاجات الطالب بشكل عام، مما يدفع الطالب لتعمد الغياب منع

 .وحماولة للبحث عام يفي بمتطلباته



 

 

٢٨٦ 
 :ن أبرز آثارها عىل جمتمع الطالبوم ٢٨٦

 :آثار التفكك األرسي عىل األفراد - ١

أول ضحايا التفكك األرسي هم أفراد تلك األرسة املتفككة، واآلثار األكثر 
 إن كانوا صغار اًاملرتتبة عىل أوالد األرسة املتفككة، خصوصخطورة هي تلك 

فأول املشكالت التي تواجههم فقدان املأوى الذي كان جيمع شمل .. السن
األرسة، وهنا سوف حيدث التشتت حيث يعيش األوالد أو بعضهم مع أحد 

 مما يؤدي يف بعض األحيان إىل هتيئة، الوالدين والبعض اآلخر مع الوالد اآلخر
 األوالد من البنني والبنات، فعندما اًالظروف النحراف أفراد األرسة، خصوص

تتفكك األرسة ويتشتت شملها، ينتج عن ذلك شعور لدى أفرادها بعدم األمان 
االجتامعي، وضعف القدرة لدى الفرد عىل مواجهة املشكالت، وحتوله للبحث 

عية الوسيلة املستخدمة عن أيرس الطرق وأرسعها لتحقيق املراد، دون النظر لرش
 .)١(يف الوصول للهدف، فتصبح الغاية هي املوجه لسلوك الفرد

 : أثر التفكك األرسي عىل التحصيل الدرايس- ٢

وما ينتج عنها ، تؤثر مشكلة وضع األرسة عىل التحصيل الدرايس للطالب
وما يف ، من مشكالت كالفقر والطالق أو موت أحد األبوين أو تعدد الزوجات

وحفظ البيت ، ر األب الرئييس يف تربية األبناءاملشكالت من غياب لدوهذه 
 .)٢(املسلم من االنحراف والتشتت وضعف التحصيل العلمي ألفراده 

 : مشكلة رفاق السوء- ب

 عىل - خاصة- تؤثر مشكلة رفاق السوء يف مراحل الدراسة واملراهقة 
 دورها اهلام يف عملية شخصية الصغري وهي تعرف بجامعة األنداد أو الرفاق وهلا

                                 
 .٣٩ص، ك األرسي وعالقته بجنوح األحداثالتفك، مجيلة الكاميل: انظر) ١(
 .٨٦ص ، الطالق آثار وعواقب، جمموعة من الباحثني: انظر) ٢(



 

 

٢٨٧ 

٢٨  .الرتبوي الناجح لألجيال الناشئةالنمو ويف اإلعداد 
، فاق سيطرة كبرية عىل نشاط الصغريففي مرحلة الطفولة تسيطر مجاعة الر
عىل النمو االجتامعي السليم  رئيسيا اًوهي إن استقامت يف سلوكها أصبحت مؤثر

ل قد يمتد إىل حميط  هيدد نمو الطفل باًوإن أعوجت أصبحت خطر، للطالب
 .األرسة واجلوار واألقارب وغريهم

فاملراهق قد يندفع إىل اإلدمان بتأثري األصدقاء ويؤكد كثري من اآلباء أن 
تأثري األصدقاء يفسد كل ما يفعلونه من تربية ألبنائهم وأن كل جمهوداهتم 

الب وتضحياهتم تضيع هباء أمام تأثري األصدقاء ورفاق السوء الكبري عىل الط
 :املراهق ألسباب منها

 أن عدد األتراب الذين خيالطهم املراهق أكرب بالطبع من عدد أفراد -١
وهو ما يتسبب يف ترك . األرسة خاصة إذا كانت مكونة من األب واألم فقط

 .بل تأثري واحد من جانب الوالدينتأثريات متعددة عىل االبن يف مقا
ة بالوقت الذي قائهم مقارن أطول مع أصدًا أن األبناء يقضون وقت-٢

 .يقضونه مع آبائهم
 يف أن ً يرغب دائاماً أو مراهقاً أن اإلنسان بصفة عامة سواء كان بالغ-٣

 . أصدقائه املقاربني له يف العمر بني مجاعةًاليكون مقبو
، وهلذا فإن اختالط االبن مع جلساء السوء يعترب من أهم أسباب انحرافه

ن املشكالت التي قد يقع فيها الطالب مشكلة وم، وتأخر حتصيله الدرايس
فهؤالء الرفاق يبذلون ما يف وسعهم إلغراء ، تعاطي املخدرات واملسكرات

 .)١( منهماًالشخص وتشجعيه عىل تعاطي املخدرات حتى يكون شخص

                                 
 وما ١٩ص، اإلدارة املدرسية ودورها الرتبوي يف مواجهة املخدرات، حممد املنيف: انظر) ١(

 . بعدها



 

 

٢٨٨ 
٢٨٨ 

 : مشكلة احلي السكني- ج

كام أن احلي الذي يفقد الوسائل الرتوجيية الصحية املناسبة يف األحياء 
جيعله ، تثامر وقت فراغه بشكل صحيح ومنظمتي تساعد عىل الطالب عىل اسال

،  ومنها التعرف عىل أشخاص منحرفنيهذا األمر يبحث عن البدائل األخرى
 .فيحاول تقليدهم أو التأيس هبم

ومن هنا يظهر الدور الذي يقوم به احلي السكني يف تأثريه عىل سلوك 
ارص االنحراف يف األحياء التي يقنطها خاصة يف ظل وجود عدد من عن، أفراده

ومنعزلة عن باقي ، ً ما تكون أحياء فقريةًاوهي غالبأبناء اجلاليات بمكة املكرمة 
وتكثر فيام بينها الرسقات واملشكالت ، ويقل فيها الوازع الديني، املجتمع

؛ مما يشكل مشكلة للقاءات بني أفراده حلل مشكالهتموتقل فيها ا، االجتامعية
وتعيق مسارهم نحو العلم والدعوة ، ة تؤثر عىل سري الطالب يف دارستهمخطري

 .)١(إىل اهللا
وهذا ما أوضحته دراسة أجراها مركز أبحاث مكافحة اجلريمة يف اململكة 

ظهر أن األحياء التي تقطنها أرس الطالب األسوياء أرقى بكثري ، العربية السعودية
 .)٢(انحنيمن األحياء التي يسكنها أرس الطالب اجل

                                 
 ).هـ١٤/٢/١٤٣١( بتاريخ همعأجريته لقاء ، عضو اإلدارة التنفيذية، عبد العزيز بن حممد فاريس) ١(
مركز أبحاث مكافحة ، جنوح األحداث وحمدداته يف اململكة العربية السعودية، وزارة الداخلية) ٢(

 .٢٧١ص، اجلريمة



 

 

٢٨٩ 

٢٨   رابعاملبحث ال
   مدارس اجلالياتشكالت التي تواجهاملالسبل املقرتحة ملعاجلة 

 
 املطلب األول

 السبل املادية ملعاجلة مشكالت الدعوة

هناك عدد من السبل املادية والتي يمكن من خالهلا املسامهة يف معاجلة 
ستطيع من خالل وت، آثار مشكالت الدعوة التي تواجه مدارس اجلاليات اخلريية

جتاوزها ومن أبرز هذه السبل املتاحة األوقاف اإلسالمية هلا دور كبري يف تنمية 
 :املوارد االقتصادية للدولة اإلسالمية

 : وأثره يف معاجلة مشكالت الدعوة الوقف- أ
 :اً مفهوم الوقف لغة واصطالح- ١

ىل أصل واحد يدل ع: الواو والقاف والفاء: قال ابن فارس: الوقف لغة
 .)١(متكث يف يشء ثم يقاس عليه

ولذا مجع عىل أوقاف كوقت ، وقيل للموقوف وقف تسمية باملصدر
 .وقد يعرب عنه بالتسبيل،  الترصففيكون معنى الوقف لغة احلبس عن، )٢(وأوقات

 : املفهوم االصطالحي للوقف- ٢

 الختالف نظرهتم وتكييفهم له هل هو اًتعددت تعريفات الفقهاء للوقف تبع
 .ط حق؟ وهل هو الزم أم غري الزمربع بالعني أو باملنفعة أو إسقات

 .)٣())حتبيس لألصل وتسبيل للمنفعة((أنه : ومن تعاريفهم للوقف

                                 
 .وقف:  مادة٧٢٤ص ، معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس) ١(
 . وقف:  مادة٩/٣٣٣ص ، هتذيب اللغة، مد بن أمحد األزهريحم: انظر) ٢(
 .٨/١٨٤، املغني، عبد اهللا بن قدامة) ٣(



 

 

٢٩٠ 
والتسامه بالدقة ، وهو من أحسن التعاريف التي تناولت توضيح ماهيته ٢٩٠

فهو واقتصاره عىل ماهية الوقف وحقيقته دون التعرض للتفصيالت ، والوضوح
 . مانعااً جامعاًتعريفيعترب 

حتبيس مالك مطلق الترصف ماله املنتفع به (( : ويمكن تعريف الوقف بأنه
 اًيرصف ريعه إىل جهة بر تقرب، مع بقاء عينه بقطع ترصف الواقف وغريه يف رقبته

 .)١())إىل اهللا تعاىل

 : مرشوعية الوقف- ٣

 .قولالوقف مرشوع بالقرآن والسنة وعمل الصحابة وإمجاعهم وباملع
أما مرشوعيته بالقرآن فثابتة من حيث دخوله يف عموم القربات والصدقات 
وأعامل الرب واإلحسان التي ندب إليها القرآن الكريم يف آيات كثرية منها قوله 

m  ] :تعاىل  l k  j i h  g f  e
o nZ )وغري ذلك من اآليات .)٢. 

 أما السنة القولية ،فقد ثبت بالسنة القولية والعملية، وأما مرشوعيته بالسنة
أو ، صدقة جارية: ه عمله إال من ثالثةإذا مات اإلنسان انقطع عن((: ففي قوله 

  .)٣())أو ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به
 تتحقق يف -التي متد اإلنسان باحلسنات بعد وفاته- فالصدقة اجلارية 

 .صل املال فيه حمبوس وغلته جاريةالوقف ألن أ
ق مصالح حيوية لألمة ومن قف حماسن عديدة وحيقفللو: ومن املعقول

 :أمهها

                                 
 .٧ص ، الوقف مفهومه وفضله وأنواعه، إبراهيم بن عبد العزيز الغصن) ١(
 .٧٧: اآلية، سورة احلج) ٢(
 ٥/٤٣٢،  وفاتهما يلحق اإلنسان من الثواب بعد: باب، كتاب الوصية، مسلم يف صحيحهأخرجه ) ٣(

 ).١٦٣١(برقم 



 

 

٢٩١ 

٢٩  اإلسهام يف تغطية حاجات رشائح واسعة من األمة متساندا يف ذلك مع -١
 .والنذور وغريها، والصدقات،  الرب األخرى كالزكاةأنواع

ة واالجتامعية  اإلسهام كذلك يف خمتلف عمليات التنمية االقتصادي-٢
لسبب أو ، د الكثري من الفراغ الذي ترتكه بعض الدولمما يس، والتعليمية وغريها

 .آلخر
 يدعم الوقف روح العمل املؤسيس واالجتامعي من خالل اجلمعيات -٣

 .تواصل بني أفراد األمة وأجياهلاالتي ترشف عليه بام جيسد وشائج األخوة وال
مما يتيح الفرصة ، وتوسيع ملجاالته، ويع لعمل اخلري يف الوقف تن-٤
 .دعم ما يالئمها من هذه امليادينيول والرغبات اخلرية يف املجتمع للكل امل
 تفتح املشاريع الوقفية املختلفة وبخاصة االستثامرية واالقتصادية -٥

 .)١( كثرية للعمل مما يساهم يف ختفيف البطالة يف املجتمعاًفرص
 :القة بني الوقف والدعوة إىل اهللا الع- ٤

فالوقف من وسائل الدعوة إىل ، القة وثيقةة بني الوقف والدعوة عالعالق
أو عىل ، أو التعليم، يف سبيل اهللا عىل اجلهاد ًاوخاصة من وقف شيئ، اهللا تعاىل

،  يف إسالمهمًاسلمني اجلدد ترغيبأو عىل امل، أو لدعوة اجلاليات ، املهاجرين
 .  هلم عليه وهكذاًاوتثبيت

 أثرها يف املجتمعات ظهر، م الوقف يف اإلسالم مسامهة فعالةفقد أسه
حتى أصبحت األمة اإلسالمية ، ويف مناحي متعددة منها، اإلسالمية بوضوح كبري

ومن هذه ،  يف رقيها وحضارهتا- لغريها من األمم-  للمثل اًبسبب أوقافها؛ مرضب
 :ما يأيت، وقاف عىل سبيل املثالاأل

اظر يف فالن، واملحافظة عليها،  أن الوقف سبب رئيس يف قيام املساجد-أ
قامت عىل تلك ، إن مل تكن أغلبها، التاريخ اإلسالمي جيد أن أكثر املساجد

                                 
 . ومابعدها١٨٢ص ، ومرشوعيته، مفهومه، الوقف، حممد سلطان العلامء وزميله: انظر) ١(



 

 

٢٩٢ 
 ورزق القائمني، وتنظيف، بل إن كل ما حيتاج إليه املسجد من فرش، األوقاف ٢٩٢

 .وثامرها، يكون من غلة هذه األوقاف، عليه
فكذلك كان له النصيب ،  كام أن للوقف أثر كبري يف قيام املساجد- ب

وحلقات التعليم ، ودور العلم والتعليم،  قيام وتفعيل وظيفة املدارساألوفر يف
وغريها من ، واملالجئ ودور األيتام، واملستشفيات، واملكتبات، يف املساجد

ابتغاء لألجر من ، أو عليها، الصور التي تسابق املسلمون يف وقف األوقاف فيها
 .)١(اهللا جل وعال

وخاصة ما يتعلق ، ياة املسلمنيوباجلملة فإن للوقف وجود كبري يف ح
وهي موارد ثابتة ، واإلنفاق عليها، ودعمها، وإنشاء املدارس، بالدعوة والتعليم

 . ملا هلذا العمل من آثار مباركة مسرية التعليم والدعوة إىل اهللا- وال تزال-دعمت 

 :اف عىل مدارس اجلاليات اخلريية أمهية الوقف يف دعم هيئة اإلرش- ٥
 :دعم املؤسسات التعليمة والدعوية يف  دور الوقف- ١

للوقف أمهية كبرية يف دعم األعامل التنموية واحلضارية من خالل نظامه 
، ُلدعم ألي نشاط إنساين يوقف عليهاملرن بحيث يضمن استمرار التمويل وا

تناسب وهو صيغة ، فمعظم األعامل اخلريية كان الوقف يدعمها باملال واجلهد
ت والتي تتطلب بذلك الكثري من املال واجلهد والوق، العمليةاألنشطة الثقافية و

 .وال سبيل إىل ازدهارها إال به
ولقد كان للوقف قصب السبق يف دعم األنشطة العلمية سواء يف العامل 

دة يف طول العامل حيث كان هناك أوقاف عدي، اإلسالمي أو غري اإلسالمي
العلامء واملبدعني يف الب وُخصصت غالهتا لتنفق عىل الط، اإلسالمي وعرضه

 فنبغ من أبناء املسلمني بسبب الدعم املستمر واملتواصل من أموال شتى العلوم،

                                 
، صور من عالقة الوقف بالدعوة إىل اهللا مقارنة بني املايض واحلارض، خالد القرييش: انظر) ١(

 .١٢ص



 

 

٢٩٣ 

٢٩  هذا عدا متويل تلك األوقاف للمكتبات بكل ما - علامء يف علوم شتى- األوقاف 
 وكان انتشار تلك األوقاف يف عدد من جه من متطلبات للعلامء واملبدعني،حتتا

مي ومنها بالد احلرمني سببا يف نقل نظام الوقف إىل عدد من دول العامل اإلسال
 .)١(الدول الغربية حسب املصادر الغربية نفسها

 :ف ومراميه اإلنسانية واالجتامعيةومن مقاصد الوق
فسها  إعداد القوة والوسائل الرضورية جلعل األمة قادرة عىل محاية ن-١

 .والدفاع عن دينها وعقيدهتا
كوقف ، ائر الدين وتعليم أبناء املسلمنيىل اهللا وإقامة شع نرش الدعوة إ-٢

 . روح التعاون والتكافل والتآخيمع نرش، اجد وتوفري السكن لطالب العلماملس
وإمداد املصالح ،  إجياد مصادر مستقرة ثابتة لتمويل حاجات املجتمع٣

رسالتها العامة واملؤسسات االجتامعية بام يلزمها من وسائل لالستمرار يف أداء 
أما الوقف ، وذلك ألن املوارد التي قد تأيت من الزكاة أو اهلبات ليست مستقرة

 .)٢(لذلك فمنافعه ال تنقطع،  إال يف حاالت خاصةاًفإن أصوله وأعيانه تبقى أبد
ثم يأيت يف املرتبة ، إن املسجد من أهم األوقاف التي اعتنى هبا املسلمون

فلقد بلغت ، ألمهية النوعية املدارس واملكتباتالثانية من حيث الكثرة العددية وا
وكان هلا أثر واضح يف نرش ، اً ومكاناًاآلالف عىل امتداد العامل اإلسالمي زمان

 .فع مستوى املعرفة بني املسلمنيالعلم ور
وقد أدى توافد طالب العلم من مجيع أنحاء العامل إىل مراكز العلوم 

إىل ، شاء اخلانات الوقفية التي تؤوهيماإلسالمية والعواصم اإلسالمية إىل إن
إضافة ، وإقامة السقايات واألسبلة يف هذه الطرق للمسافرين، جانب هتيئة الطرق

إىل إنشاء األربطة ودور الطالب الغرباء إليوائهم وهتيئة اجلو املناسب لطلب 

                                 
 .٣٩ص ، دور الوقف يف النمو االقتصادي، صالح عبد اهللا كامل: انظر) ١(
 .٦٨ص ، إحياء فكر الواقف، سمري الشاعر: انظر) ٢(



 

 

٢٩٤ 
واستتبع ذلك ظهور أوقاف للرصف عىل هؤالء الطالب باعتبارهم من ، العلم ٢٩٤

 .ستحقني للمساعدة يف دار الغربةلم املطالب الع
وال ختلو كل هذه املراحل واألنواع من جوانب اجتامعية للوقف هلا 

 .)١(داللتها وأمهيتها وأثرها يف املجتمع بشكل عام
وكان هناك أشكل عديدة من األوقاف ذات املامسة املبارشة حلاجة 

 مصارف الوقف املجتمع وفق ظروفه واملرحلة احلضارية التي يعيشها ومن
واملدارس ، واملساكني، قراءوالف، والعلامء، الوقف عىل الضعفاء: ًقديام

وتعليم القرآن الكريم ، وتأليف الكتب، وأهل احلديث، واملساجد، الرشعية
ووقف ، واملراصد الفلكية، ومدارس الطب، ودور الضيافة للمهاجرين، وعلومه

 .)٢(الكتب وغريها عىل اجلوامع

 : يف دعم مدارس اجلاليات اخلريية دور الوقف- ٢
 :لة ضعف التمويل الوقف يعالج مشك- ١

ذج يعد نظام الوقف عىل التعليم من أهم مصادر متويل التعليم يف النمو
 يف كل ما حتقق من هنضة علمية واسعة - بعد اهللا- اإلسالمي، وإليه يعود الفضل 

بح من رضورات شهدها العامل اإلسالمي يف مؤسسات التعليم املختلفة، فأص
 .يعني هلا وقف ثابت يفي بنفقاهتاإنشاء معهد أو مدرسة أو مؤسسة علمية أن 

وقد أدى إسهام األوقاف يف حركة نمو وتطور التعليم اإلسالمي إىل اتسام 
 :زايا التي يمكن حتديدها بام ييلهذه األوقاف بمرور الوقت بالعديد من امل

 : أهنا مصدر متويل ثابت ومستقر-١

                                 
 .٢٩٣-٢٩٢ص، توجيه مصارف الوقف نحو تلبية احتياجات املجتمع، عبد اهللا السدحان: انظر) ١(
يف ندوة الوقف ، جماالت الوقف ومصارفه يف القديم واحلديث، محد إبراهيم احليدري: انظر) ٢(

 .٢/٨٧٦، هـ١٤٢٣، الرياض، لدعوة اإلرشاديف الرشيعة اإلسالمية واألوقاف وا



 

 

٢٩٥ 

٢٩ ز الوقف بأنه مصدر ثابت تتلقى منه املؤسسة التعليمية كل ما حتتاجه يتمي
من مرصوفات ونفقات، وهذا الثبات هو الذي ساهم يف تثبيت أركان املدرسة 

 ملدارس اجلاليات اخلريية اً ثابتًالومكنها من القيام برسالتها، وهو ما يؤمن دخ
 .للوفاء برواتب معلميها ونفقاهتايكفيها 

 :كتفاء الذايت للمؤسسة التعليميةال حتقيق ا-٢
يسهم الوقف بام يدره من عائدات يف توفري احتياجات املؤسسة التعليمية 

والتي  املوقوف من أجلها، حيث ينفق ريع الوقف يف األوجه املقرر رصفها،
سواء من حيث رواتب املعلمني، أو مكافآت  تضمن الوفاء بمتطلبات املؤسسة،

 .صيانة وغريها من لوازم املؤسسات التعليميةالطالب، أو متطلبات ال
ويشارك الوقف اجلهات اخلريية يف معاجلة ضعف التمويل يف هيئة 

من خالل تأمني عدد من الوظائف ، اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية
فهو مصدر من مصادر متويل التعليم وذلك من خالل ، واإلنفاق عليها، التعليمية

 . )١(طبيعته كمورد دائم

 :مع الطالب الوقف يعالج املشاكل االجتامعية ملجت- ٢
 :كة يف القضاء عىل اجلهل واألمية املشار- ١

يشارك الوقف يف القضاء عىل اجلهل واألمية عرب دعم املؤسسات 
خاصة وأن للوقف ، اقفني عىل انتشار العلم والثقافةالتعليمية وحرص الو

والكتاتيب ومنها مدارس ، واملكتبات، جماالت عديدة من خالل املساجد
حيث نجحت هذه املدارس يف استقطاب أبناء الفقراء ، ةاجلاليات اخلريي

ومساعدهتم عىل أن يصبحوا علامء وفقهاء ودعاة يف جمتمعاهتم ويف بلداهنم إذا 
 .)٢(رجعوا

                                 
 .١٣٣ص ، جماالت الوقف املؤثرة يف الدعوة إىل اهللا، مقتدي حسن ياسني: انظر) ١(
أمهية ودور اجلهات املانحة غري احلكومية يف جمال العمل ، سعد الدين هاليل: انظر) ٢(



 

 

٢٩٦ 
 : املشاركة يف القضاء عىل الفقر والبطالة- ٢ ٢٩٦

تامعية ويوفر هلا احللول يشارك الوقف يف معاجلة العديد من األزمات االج
املناسبة ومنها التقليل من مشكلة البطالة يف بعض املجتمعات ومنها جمتمع طالب 

ويسهم ،  بعض العائالت من الفقر والبطالةمدارس اجلاليات اخلريية حيث تعاين
 :لوقف يف معاجلة هذه املشكلة عربا

 . وتأهيلهموذلك عرب الدعم املبارش لتعليمهم :  املعاجلة املبارشة-أ
حيث يسهم الوقف يف حتسني نوعية قوة :  املعاجلة غري املبارشة- ب

مما يرفع من الكفاءة املهنية ، العمل يف املجتمع ملا يوفره من فرص للتعليم
 . اإلنتاجية لسوق األيدي العاملةوالقدرات

 :شاركة يف توفري األمن االجتامعي امل- ٣

 ً مستدياماً املختلفة مورديشارك الوقف من خالل ما تقدمه مؤسساته
ويدعم اهتامماهتا بمحاربة الفقر ، ويوطدها، لنشاطات شبكة األمن االجتامعي

 اًوهو ما يوفر عىل املدى الطويل أمان، والقضاء عليه وحيمي الطبقات املحتاجة
وخاصة فيام يتعلق بمجتمعات ،  ويوفر عدالة مالية واجتامعيةاي اجتامعاًوسالم

المية بمكة املكرمة حيث يوفر األمن االجتامعي البيئة املناسبة اجلاليات اإلس
 .)١(لنرش الدعوة إىل اهللا

 : التربعات التطوعية- ب
 الزكاة يف - وفق رشوط خاصة- فرضت الرشيعة اإلسالمية عىل املسلمني 

كام ندب إىل وجوه ، وحدد مصارف الزكاة يف نصوص الكتاب والسنة، األموال
، واألضحية، روالنذ، والوقف، الصدقة: نة متثلت يفأخرى للتربعات املسنو

                                 
 .١٦٦ص، االجتامعي ومكان الوقف منها

 .١/٢٤٦، وقف ودوره يف التنمية االجتامعيةال، سليم هاين منصور: انظر) ١(



 

 

٢٩٧ 

٢٩ وعني ، وقد فتح اإلسالم جماالت اخلري أمام الناس، وغري ذلك، والعقيقة
فمنها ما هو واجب عىل الفرد املسلم متى توافرت ، مقررات عديدة لنفع اآلخرين

ي ومنها ما هو ذو طابع تطوع، رشوطها وموجباهتا مثل الزكاة والكفارات والنذور
فالوقف والصدقات والزكاة ذخائر ، بحت ال ملزم للفرد املسلم وال مكره له فيه

 .ة متد املجتمع باملنافع واهلباتاجتامعي
 وقد دعا القرآن الكريم إىل الصدقة يف مواضع عديدة وآيات كثرية ومن 

× ]: قوله تعاىل: أدلتها  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð  Ï
Ú Ù ØZ )١(. 

وعظم أجر ، اديث كثرية تدل عىل فضلهاكام ورد يف السنة النبوية أح
سبعة ((: أنه قال  عن النبي - ريض اهللا عنه- مارواه أبو هريرة : املتصدقني ومنها

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ((: وذكر منهم)) يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله
 .)٢())حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه

 والرشوط املرشوعة تساهم إىل حد كبري إن التربعات التطوعية وفق الضوابط
وهي بدورها تساهم يف ، يف دعم األنشطة التعليمية ومؤسسات إعداد الدعاة وتدريبهم

 هو الدعوة إىل اًألن اهلدف من التعليم أساس، تثقيف الطالب وإعداده للمرحلة القادمة
ويل اإلسالمي وهذا كله ال يتحقق إال من خالل دعم املؤسسات التعليمية بالتم، اهللا

 .بصوره املختلفة

                                 
 .١٨: اآلية، سورة احلديد) ١(
، ومسلم يف صحيحه) ٦٢٩( برقم ١/٢٣٤، باب الصدقة باليمني، كتاب الزكاة،  البخاريأخرجه) ٢(

 ). ١٠٣١( برقم ٢/٧١٥، فضل إخفاء الصدقة: باب، كتاب الزكاة



 

 

٢٩٨ 
 املطلب الثاين ٢٩٨

  السبل الرتبوية الدعوية ملعاجلة مشكالت مسار الدعوة

قرتح مجلة من السبل الرتبوية الدعوية ملعاجلة بعض املشكالت التي أ
 : هذه املدارس ومن أمهها ما يأيتتعيق مسار الدعوة إىل اهللا يف

من خالل النصوص الرشعية ،  تنمية األخوة اإليامنية بني الطالب-١
وعن طريق تشجيع العالقات الطالبية داخل ، ّاملرغبة يف األخوة وفضلها

ّومد يد ، وحتفيز الطالب عىل زيارة املرىض منهم، املؤسسة التعليمية وخارجها
وهكذا كافة مظاهر األخوة اإليامنية التي تنمي هذا ، العون للمحتاجني منهم

 . املتحابنيالشعور اإليامين بني اإلخوة
وتقديم ،  دمج الطالب يف النشاطات الدعوية داخل املدرسة وخارجها-٢

 .ًا مناسباي مهنًالاملحفزات املادية واملعنوية هلم مع دعم برامج تأهيلهم تأهي
 تشجيع الطالب حلضور الدورات العلمية التطوعية واالحتكاك -٣

آت املالية والعينية وزيادة وذلك بتقديم املكاف، بالنخبة من املشايخ والعلامء
ّوغري ذلك من املحفزات التي تبعث ، وتعليق صور املواظبني منهم، الدرجات

 .فيهم اآلمال بمستقبل كريم
 دعم املتفوقني من طالب املدارس اخلريية للجاليات وتأهيلهم -٤

 .الستالم مناصب التعليم يف هذه املدارس
من أجل ، لياء الطالب وذوهيم وأو تنظيم اللقاءات بني اإلدارة املدرسية-٥

بني األرسة والبيت يف واملسؤولية املشرتكة ،  هؤالء األولياء بعظم األمانةإشعار
 .إعدادهم

كأن ،  تنظيم مدارس اجلاليات اخلريية حسب التخصصات العلمية-٦
، جتعل مدارس رشعية رصفة تعنى بتكوين الدعاة ومعلمي القرآن وغري ذلك

 . بتخريج املؤهلني علميا ومهنيا من طالب هذه املدارسومدارس علمية تعنى



 

 

٢٩٩ 

٢٩ ّ ابتكار بعض املشاريع التجارية املصغرة وإجياد بعض املوارد املالية -٧
مما يكون له أكرب األثر يف ، ايمن أجل دعم طالب هذه املدارس مال، الداعمة

 .استمرارهم
له أثر ، ريها النهوض بمستوى املعلمني عن طريق الدورات التدريبية وغ-٨

 خلدمة هذا الدين ايّومن ثم تأهيلهم علم، بالغ يف رفع مستوى الطالب التعليمي
 .يف كافة املناحي
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  الفصل اخلامس
  اآلثار الدعوية ملدارس اجلاليات



 

 

٣٠٢ 
٣٠٢ 



 

 

٣٠٣ 

٣٠   املبحث األول
   اإلسالمية مبكة املكرمةآثارها على أفراد اجلاليات

 املطلب األول
 ائعه وآدابهتعليمهم أحكام الدين ورش

 . تعليمهم العقيدة اإلسالمية الصافية- ١

للعقيدة اإلسالمية الصافية النقية املتلقاة من الكتاب والسنة مكانة عالية 
والقلب من ، بل إن منزلتها فيه منزلة األساس من البنيان، ورفيعة يف الدين

Ê ]: واألصل من هذه الشجرة، يقول تعاىل، اجلسد  É È Ç Æ Å Ä
 Î Í Ì  ËÒ Ñ Ð ÏZ)١(. 

سام قدرها يف ، ُوعليها يعولون، منها الدعاة ينطلقون، فهذا شأن العقيدة
، فرتتب عىل تعليمها صالح يف سلوكهم، واستقرت يف نفوسهم، نفوسهم

 .واستقامة يف منهج دعوهتم بني الناس
، ومن هذا املنطلق اعتنت هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية هبا

فكان ، التعليم يف اململكة العربية السعودية عىل العقيدة الصحيحةوقامت مناهج 
من أعظم آثار مدارس اجلاليات اخلريية إرشاد أبناء اجلاليات اإلسالمية إىل 

، وإيضاح أنواع التوحيد الثالثة، وداللتهم إىل العلم بأحكامها، العقيدة الصحيحة
 ًوأرشف العلوم علام، عليمفقد اهتم اإلسالم بالعلم والت، مع بيان ما يضادها

: يقول تعاىل،  هو علم العقيدة ومعرفة اهللا سبحانه وتعاىل بأسامئه وصفاتهًوتعليام
[ é è ç æå ä ã â á à ß Þ Ý Ü

êZ) ٢(. 

                                 
 .٢٤: اآلية، سورة إبراهيم) ١(
 .١٩: يةاآل، سورة حممد) ٢(



 

 

٣٠٤ 
 فللعلم هبا أثر كبري يف نرش اإلسالم وتعاليمه بني الناس ألن العبادة  ٣٠٤

 هللا اًيكون فيها خملصوأن ، الصحيحة ال بد أن تكون موافقة لرشع اهللا تعاىل
تعاىل، وال تكون كذلك إال إذا قامت عىل عقيدة صحيحة ولو تبحر الداعية يف 

ويف فقه العبادات، ولكنه مل يعرف علوم العقيدة فال يفيده ذلك ، فقه املعامالت
ألنه ال تصح صالة وال تصح زكاة وال صيام وال حج وال عمرة وال أي عبادة ، اًشيئ

 . الفقه األكرب وهو التوحيدإال بعد أن يتحقق
 من املدارس اًإذ أن الفقه الثاين مكمل لألول وتابع له خاصة وأن كثري

العلمية يف العامل اإلسالمي هتتم بالفقه الثاين وتتساهل يف الفقه األول، وهذا من 
 ،ُ قد قطع رأسهاًوهذا بمنزلة من يعالج بدن، اجلهل العظيم والتفريط العظيم

ع رأسه ال فائدة منه؛ ألنه يصبح جيفة هامدة ولو عاجلته بأنواع البدن الذي قطو
 .)١(العالج

ولكنه أكثر ، إن تأصيل العقيدة يف نفوس الطالب أمر رضوري لكل مريب
رضورة بالنسبة للداعية املسلم؛ إذ حينام تتأصل العقيدة يف نفس الداعية وتتفاعل 

ىل تقبل الفهم املغاير مع مشاعره ووجدانه يصبح ذا صدر رحب واسع يعينه ع
 .لفهمه بغية مناقشته موضوعية وأمانة وجترد من اهلوى وحظوظ النفس

فتعليمهم أحكام العقيدة ورشائع الدين له أثر عظيم عىل الطالب وعىل 
املجتمعات املحيطة هبم؛ ألن اإلصالح املثمر يف املجتمع ال يكون إال عىل 

 عىل اهلدى والبصرية وأساسها إفراد اهللا والدعوة إىل اهللا قائمة، العقيدة الصحيحة
وأساس نامء ، فهي حياة قلوهبم، بالعبادة وعبادته تعاىل وفق ما رشع وأمر

 .وحسن هنجهم وطريقهم، واستقامة سلوكهم، أعامهلم

                                 
 . وما بعدها٢٦٧ص ، حمارضات يف العقيدة والدعوة، صالح الفوزان: لالستزادة انظر) ١(



 

 

٣٠٥ 

ّوإن من أبرز اآلثار التي حققتها مدارس اجلاليات بمنطقة مكة املكرمة يف ٣٠
وفق األهداف املسطرة يف ، وارهااملجال العقدي عرب مجيع مراحلها وأط

 :املناهج التعليمية هلذه املدارس ما ييل
 حتقق الوالء هللا وحده، وهذا مما جيعل أعامل الطالب خالصة لوجهه، -١

 . عىل رشعه- يف كافة جوانبها- ومستقيمة
 دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم هبا نظرة الطالب إىل الكون -٢

ّدنيا واآلخرة، حيث تكونت عند أغلب الطالب حصيلة واإلنسان واحلياة يف ال
 اًثرية باملفاهيم األساسية والثقافية اإلسالمية التي جتعله معتزا باإلسالم، قادر

 .عىل الدعوة إليه، والدفاع عنه
 ومن آثارها أيضا متكني انتامء الطالب ألمة اإلسالم احلاملة لراية -٣
 .التوحيد
ية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه  متكني العقيدة اإلسالم-٤

 .وترصفاته، وتنمية حمبة اهللا وتقواه وخشيته يف قلبه
وهذا يظهر ، تقوية عقيدة الوالء والرباء يف نفوس الطالب:  ومن آثارها-٥

ومن خالل املظاهر السلوكية ،  من خالل تفاعلهم مع القضايا اإلسالميةايجل
من خالل ، ة عقيدة الرباء من الكفار واملرشكنيوباملقابل تقوي، واألخوية بينهم

 .وغريها مما اختص به أهل ملل الكفر، خمالفتهم يف السمت واهلدي

 . تعليمهم أحكام السنة النبوية املطهرة- ٢

فقد شملت مع ، السنة النبوية هي املصدر الثاين بعد كتاب اهللا يف الترشيع
ناحي السياسية واالقتصادية القرآن الكريم لكل ما حيتاجه البرش يف شتى امل

وال خيلو جمال من جماالت إال ويف القرآن الكريم ، إلخ.. واالجتامعية والرتبوية
والسنة املطهرة استشهادات وقواعد ومبادئ عامة توضح وتوجه وحتكم وحتدد 

ولذا وجهت الرشيعة اإلسالمية باتباع هذين املصدرين ، مسار هذه املجاالت



 

 

٣٠٦ 
٣٠٦ 

Á ]: دنيا واآلخرة حيث قال تعاىلللحصول عىل سعادة ال  À ¿ ¾  ½
Ã ÂZ) ١(. 

ففي القرآن الكريم والسنة املطهرة توجيهات دعوية وتربوية عظيمة لرتبية 
ّاإلنسان املسلم، متثل يف جانب منها مبادئ وقواعد تكون حمتوى األصول 

ية وإذا ما أريد للمتخصص يف الدعوة والرتب، الرتبوية القائمة عىل اخلري والدعوة
فعليه بالرجوع إىل القرآن والسنة ، اي إسالماًتوجيه العلوم احلديثة توجيه

ليستخلص هذه املبادئ والقواعد السامية التي تضاهي غريها من املبادئ 
وربام أساء ، وإال كان عمله وجهده إىل غري الطريق القويم، والقواعد الوضعية

 .)٢(حسانإىل من واله اهللا أمانة دعوهتم من حيث أراد اإل
: وبناء عىل هذا فإن من أعظم آثار مدارس اجلاليات اخلريية عىل الطالب

فلم تغفل ، تعليمهم أحكام السنة النبوية وما فيها من علوم ورشائع وعبادات
مناهج التعليم العامة يف اململكة العربية السعودية أثر السنة النبوية يف االستقامة 

ه، فللمنهج الصحيح يف التعليم والقائم عىل عىل دين اهللا والدعوة إىل رشائع
، تعليم الكتاب والسنة آثار عملية صاحلة هتدي واقع األمة العميل بحقائق الدين

 .ومتكن لعزائم اإليامن وأخالقه يف حياة املسلمني
والدعاة إىل اهللا حمتاجون إىل تعلم أحكام السنة النبوية وما فيها من أحكام 

 .اه وآخرتههتم املسلم يف شؤون دني
 اًمعتمد،  عليهامًالمعو،  بالكتاب والسنةًومن كان من الدعاة معتصام

ُلبعد عن فإنه بإذن اهللا سيكون حليفه الثبات والسالمة واالستقامة وا، عليهام
 .االنحراف

                                 
 .١٢٣: جزء من اآلية رقم، سورة طه) ١(
 .١٨٢ص، التوجيه اإلسالمي ألصول الرتبية، عبد الرمحن احلازمي: انظر) ٢(



 

 

٣٠٧ 

٣٠ ّ من خالل متسك الطالب بالسمت النبوي يف مجيع ايوهذا األثر يظهر جل
 .وغريها من األمور الظاهرة، ملظهر وامللبسشؤوهنم التعبدية والسلوكية ويف ا

 . تعليمهم أحكام العبادات واملعامالت- ٣

 ختص املسلمني يف مجيع جماالت اًشملت الرشيعة اإلسالمية أحكام
بل وبالعامل ، وبمجتمعه، وبأهله، وبنفسه، تنظيم عالقة العبد بربه: احلياة ومنها

، قته بالعوامل األخرىكام حددت عال، والكون من حوله، الذي حييط به
، كاملالئكة واجلن والشياطني وما ينتظره يف اآلخرة من نعيم مقيم أو عذاب أليم

T ]: قال تعاىل  S R Q P ON M L K J I H G F E D C
Z Y X W VUZ )١(. 

والدعوة اإلسالمية هي دعوة تامة شاملة؛ ألن اإلسالم شامل لكل ما 
 .وفق ما جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله حتتاجه البرشية حتى ترتقي يف حياهتا 

والعبادة بمعناها الواسع الذي يشتمل احلياة هي الوسيلة الفعالة لرتبية 
الروح باستمرار اتصاهلا باهللا لتستمد منه الطاقة الروحية وجتعل هلا منرصفا 

ولكن هذا االتصال باهللا له ضوابط ، ينعكس من خالل سلوك الفرد املتوازن
فهناك ميزان وضعه ، نهج اإلسالمي ومتنع من االنحراف والشذوذرشعية يف امل

 وهو من رمحة اهللا -وهو ميزان الوسطية- اهللا يف القرآن الكريم والسنة املطهرة 
 كي ال يزيد عليه - جل وعال-بعباده أن ألزمهم بمنهج عبادي من وضعه هو 

 .خلل أو اضطراب، اإلنسان وال ينقص منه
 عىل هذه األمة حيث وضع عنها اإلرص واألغالل التي وهذا مما امتن اهللا به

E D ]: بقوله تعاىل كانت عىل من قبلها ووصف دعوة نبيه حممد 
 P O N M L  K J I H  G  F

                                 
 .٣٨: اآلية، سورة األنعام) ١(



 

 

٣٠٨ 
٣٠٨ 

 [ Z Y X W V U T  S R Q
 h g f e d  c ba ` _ ^ ] \

p o  n ml  k j iZ) ١(. 
والعبادات املفروضة يف اإلسالم من صالة وصيام وزكاة وحج كلها 

فهي تغذهيا الغذاء املطلوب بال وكس وال شطط وال مشقة ، سائل لرتبية الروحو
 . )٢( وال هوان

وقد حرصت هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية عىل تعليم 
أبناء اجلاليات اإلسالمية أحكام العبادات واملعامالت ملا يف التمسك هبدي 

وحتقيقه ، ملجتمع املسلم وحفظهالرشيعة اإلسالمية من آثار عظيمة يف تنظيم ا
وقيام املجتمع املسلم عىل أسس متينة وخصائص عالية ، وقوته، ورخائه، ألمنه

 .كريمة تكفل للمجتمع حريته وكرامته وسعادته
كام أن ألداء العبادات عىل الوجه الرشعي املطلوب آثار مباركة عىل الفرد 

وانتشار العدل بني ، عامرحصول الربكة يف األرزاق واأل: واملجتمع من أمهها
وانتفاء صور ، وسالمة الصدور من احلقد والغل واحلسد بني الناس، الناس

وكذلك منع بعض األعامل واألفعال املحرمة ، البيوع املحرمة أو احلد منها
3 ]: وغريها، يقول تعاىل، والرشوة، والغصب، والرسقة، وامليرس، كالقامر

9 8 7 6 5  4Z)٣(. 
االهتامم من قبل الدعاة إىل اهللا :  أحكام املعامالتومن آثار تعليم

وحصول الربكة والنامء جراء تطبيق ، باالقتصاد اإلسالمي وحتقيق الكفاية املالية
مع قيام جمتمع صالح ، والعقود املالية، والبيع والرشاء، رشيعة اهللا يف املبايعات

                                 
 .١٥٧: اآلية، سورة األعراف) ١(
 .١٢١ص ، الوسطية يف الرتبية اإلسالمية، عبد اهللا الزهراين: ظران) ٢(
 .١٦: اآلية، سورة اجلن) ٣(



 

 

٣٠٩ 

٣٠  بعضهم عىل ويعطف، عضهم بعضاحيب ب، ومؤمن خال من األمراض االجتامعية
 .بعض

 :اًومن اآلثار أيض
استقامة الطالب يف عباداهتم ومعامالهتم ونأهيم عن جانب الغلو أو 

سواء املتعلقة ، وبعدهم عن البدع واملحدثات يف األمور التعبدية، التقصري
 .ّأو املتعلقة بفهم الدين، بالصالة والصيام واحلج وغريها

، مية بالوسطية يف فكرهمّحيث متيز طالب مدارس اجلاليات اإلسال
وهذا األثر من أعظم املكاسب الدعوية يف ، وسلوكهم وعباداهتم، ومعتقدهم

ّظل ما تشهده األمة اإلسالمية من مظاهر الغلو والتقصري يف كثري من مناحي 
 .العبادة واملعامالت

 .والتقوى يف نفوسهم،  زرع اإليامن بشعبه- ٤

ت اخلريية عرب مدارسها إىل زرع تسعى هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليا
 .وحثهم عىل تقوى اهللا يف الرس والعالنية، اإليامن بشعبه يف نفوس طالهبا

وينجون ، ولإليامن آثار طيبة عىل العباد فبه حييون حياة سعيدة يف الدارين
وينالون هبا ، ويدركون مجيع الغايات واملطالب، من املكاره والشدائد والرشور

 .ثواب اآلخرة
فيها ، اإليامن يدخل العبد يف جنة عرضها كعرض الساموات واألرضوب

وينجو من ، وال خطر عىل قلب برش، وال أذن سمعت، من النعيم ما ال عني رأت
وأعظم من ذلك كله أن يفوز برىض اهللا سبحانه ، وقعرها بعيد، نار عذاهبا شديد

 نعيم - اًمطلق- ثمة وما ، ويتلذذ بالنظر إىل وجهه الكريم، اًفال يسخط عليه أبد
 .أعظم وال أكمل من هذا النعيم

واهلالك والدمار والرش ، فاخلري كل اخلري فرع عن اإليامن ومرتتب عليه
 . أو ارتكاب ما ينافيه، كله إنام يكون بفقد اإليامن أو نقصانه



 

 

٣١٠ 
قبل أن ، فالعلم الرشعي جيعل املسلم يبدأ بتطهري قلبه وإصالحه والعناية به ٣١٠

ومتى ما أصلح املسلم قلبه باألعامل الزاكية واإلخالص ،  ظاهرهيعتني بإصالح
استقامت جوارحه وصلح ظاهره وهذا  والصدق واملحبة هللا تعاىل ولرسوله 

 .)١(من أعظم اآلثار التي يزرعها اإليامن باهللا يف نفوس املؤمنني الصادقني
تعليم كام أن احلث عىل التقوى وبيان فضل املتقني هو منهج من مناهج ال

يف مدارس اجلاليات اخلريية؛ ألن احلث عليها واالستقامة عىل طريقها يورث 
، وفوائد مجة يف الدنيا واآلخرة، وثامر كريمة، يف نفوس املتقني منافع عظيمة
Ð ÏÎ Í ÌË Ê  ]: قال اهللا تعاىل، فمن آثارها حصول العلم النافع

Ó Ò ÑZ) ٢(. 
، وتيرس األمور، رزق الطيبوحتصيل ال، ومن آثارها اخلروج من املحن
وثامر التقوى ، وحصول العاقبة احلميدة، ونيل الفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة

 .وفضائلها ال تستقىص، ال حتىص
وعدم اجلزع أو ، ومن آثارها اإليامنية أيضا الرضا بقضاء اهللا وقدره

 النفوس وهذا ما أنتج رشحية من الطلبة من ذوي، التسخط عىل أقدار اهللا وسننه
ّالراضية املطمئنة التي ال تتمرد عىل األوضاع وال عىل ما تالقي من بالء الدنيا 

 .ورضاها بقسمة اهللا وقدره، ّلرتسخ اإليامن يف قلوهبا

 .اي وأخالقاي تأهيلهم سلوك- ٥

كان من أبرز وسائل مدارس اجلاليات اخلريية التأهيل السلوكي واألخالقي 
، وتعليمهم لألخالق احلميدة، عاليم اإلسالمية يف نفوسهمعرب إرساء الت، لطالهبا

 .وتطبيقها عرب أسلوب القدوة احلسنة داخل صفوف مدارسها

                                 
 .٢٢٨ص ، زيادة اإليامن ونقصانه وحكم االستثناء فيه، عبد الرزاق البدر: لالستزادة انظر) ١(
 .٢٨٢: جزء من اآلية، سورة البقرة) ٢(



 

 

٣١١ 

٣١  :ومن أبرز آثار هذا التأهيل األخالقي عىل الطالب اآليت

وااللتزام باألخالق اإلسالمية النبيلة داخل وخارج ،  االبتعاد عن األخالق السيئة- أ
 .يةمدارس اجلاليات اخلري

حيث تكاد تنعدم فيام ، اً التزام السلوك احلسن فيام بني الطالب بعضهم بعض- ب
 .والتدخني وغريها، واالعتداء اجلسدي، بينهم املشكالت االجتامعية كالرسقة

بسبب هذا ،  انخفاض معدل اجلرائم يف جمتمعات اجلاليات اإلسالمية- ج
جلاليات اخلريية يف هتذيب سلوك التأهيل حيث أثبتت الدراسات األمنية دور مدارس ا

 .)١(الطالب وخاصة املراهقني منهم

واملحارضات والندوات مما يؤدي إىل ،  كثرة اإلقبال عىل الدروس العلمية- د
 .وحرصهم عىل نفع أنفسهم وجمتمعاهتم، اشتغال الطالب بام ينفعهم

ا التابعني إىل مشارق األرض ومغارهب ولقد خرج سلف هذه األمة من الصحابة
بل محلوه كذلك ، ومل حيملوا اإلسالم عىل ألسنتهم فحسب، لنرش الدعوة اإلسالمية

، وبرز اإلسالم يف معتقداهتم وعباداهتم وسريهم وأخالقهم وسلوكهم، عىل جوارحهم
وهذا هو ما تسعى إليه هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية حيث أهنا تؤهل 

 ملا اًوأن يكون سلوكهم موافق، م الذي دعوا الناس إليهطالهبا ليكونوا صورة حية لإلسال
 . وفعالجاء به اإلسالم قوال

ولقد كان لسلوك الدعاة القائم عىل ما جاء به اإلسالم أثر عظيم يف نرش الدعوة 
كام أن الدعوة إىل اهللا ضامن للمجتمع الذي توجد فيه من ، اإلسالمية يف أرجاء املعمورة

 .)٢(ملا هلا من آثار مباركةاهلالك العاجل واآلجل 

                                 
اجلرائم لدى أبناء اجلاليات اإلسالمية وخاصة لالستزادة حول أثر السلوك القويم يف احلد من ) ١(

 .ww.minshawi.com  وثطالب مدارس اجلاليات ينظر موقع املنشاوي للدراسات والبح
 . وما بعدها١٠٩ص، السلوك وأثره يف الدعوة إىل اهللا، فضل إهلي: لالستزادة ينظر) ٢(



 

 

٣١٢ 
 :  العناية بكتاب اهللا وسنة رسوله  - ٦ ٣١٢

، تقوية صلة هؤالء الطالب بكتاب رهبم وسنة نبيهم: من أعظم آثار هذه املدارس
ّحيث متيز طالب مدارس اجلاليات بحفظ ، ًاوتأسي، ًوحتاكام، ًالوعم، ً وفهامًاحفظ

الء عن غريهم من طالب املدارس ّوهي ميزة تفرد هبا هؤ، كتاب اهللا وسنة رسوله
احلكومية حيث ال هيتم بعض أولياء األمور بتعليمهم كتاب اهللا تعاىل يف حلقات 

ّيمثل القرآن والسنة يف حياة  و،املساجد كام هيتم بذلك القائمون عىل هذه املدارس
هؤالء الطلبة املعني الصايف واملصدر لتلقي األحكام ال يستعيضون عنه باآلراء أو 

 .ألهواءا
ّ عظيمة يف كل اًآثار وكان حلفظ هؤالء لكتاب اهللا وأحاديث من سنة رسوله 

 :مناحي حياهتم، لعل من أبرز ذلك
ويف نبذ مظاهر العنف واإلرهاب بكل ،  االستقامة والوسطية يف الفهم والفكر- ١

 .أنواعه
ان عامة  األمن النفيس لدى الطالب حيث إن للقرآن أثرا عظيام عىل نفسية اإلنس- ٢

 .وعىل الطالب خاصة
ّ التفوق الدرايس لدى الطالب حيث أثبتت الدراسات العلمية امليدانية أن - ٣

وأن تالوة القرآن الكريم وحفظه ، الدماغ يتأثر تأثر عظيام يف نموه وتطوره بحفظ القرآن
ي ودراسته أسهمت يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائ

مما مكن التالميذ يف مدارس حتفيظ القرآن الكريم من احلصول عىل درجات أعىل من 
 .)١(متوسط أقراهنم يف مدارس التعليم العام

 االستقامة السلوكية لدى هؤالء الطالب وما ذاك إال لتأثرهم بالقرآن الكريم - ٤
 من خالل وأصبحوا، وطبقه بعضهم يف كل شؤونه، اً ومتثلوه واقعًاالذي حفظوه غيب

 .يه دعاة إىل اهللا بالقول والعملالتمسك هبد

                                 
 .١١٦-٨٧ص ،أثر حفظ القرآن الكريم يف التحصيل الدرايس، سعيد املغاميس) ١(



 

 

٣١٣ 

٣١  املطلب الثاين
 ّحتصينهم من الغزو الفكري والتطرف

 :ومهامته ووسائله،  تعريفهم بامهية الغزو الفكري- ١

من آثار تعليم أبناء اجلاليات اإلسالمية يف مكة املكرمة عرب مدارس 
اره خاصة يف بعض البلدان اجلاليات اخلريية حتصينهم من الغزو الفكري وآث

ومظاهر الغزو الفكري يف املدارس ، اإلسالمية والتي وقعت حتت نري االستعامر
وقبل بيان اآلثار املباركة هلذا التعليم سأبني ماهية ، واملعاهد واجلامعات فيها

 :الغزو الفكري وبعض أنواعه وصوره فيام يأيت

 : املقصود بالغزو الفكري- أ

، حماولة زرع وبث أفكار ومعتقدات يف جمتمع ما: الغزو الفكري يعني
 .)١(هذه األفكار واملعتقدات غريبة عن ذلك املجتمع

والغزو الفكري يمثل أخطر وأخبث أنواع غزو املجتمعات البرشية 
ألن اإلنسان إنام يسلك يف حياته عىل مقتىض ما يقر يف عقله من ، والتسلط عليها

فإذا ما استطاع العدو أن يزرع يف قلوب الناس ، وما يف قلبه من معتقدات، أفكار
فإنه يكون قد ضمن أن ينقاد له ، يف جمتمع ما األفكار واملعتقدات التي يريدها

دون أن يتجشم العدو أدنى ، وحيقق ما يريده العدو من أهداف، ذلك املجتمع
ضحوا فقد أ، ًيا وعقدايفإن أفراد املجتمع إذا ما نجح العدو يف غزوهم فكر، عناء

 . كمن مثله يف الظلامت ليس بخارج منهاًا وعميًينقادون له صام، تابعني خملصني
 :والغزو الفكري أخطر من الغزو العسكري ألمور

فهي تنفذ ، ألنه يقودها من قلوهبا وعقوهلا،  يف الشعوباً أنه أشد تأثري-١
 .كارهواملستعمر ال يتكلف مشقة يف نرش أف، اًأهداف الغزاة طواعية واختيار

                                 
 .١٠٥ص، عرض ونقد، مذاهب فكرية معارصة، حممود مزروعة) ١(



 

 

٣١٤ 
 أنه أقل تكلفة من الغزو العسكري الذي يكلف الكثري من األموال -٢ ٣١٤

 .والدماء والطاقات البرشية
ومن ثم ال جيد مقاومة من ،  فتأثريه قد يمتد لعقود طويلةاً أنه أطول أمد-٣

 .)١(الناس وال مدافعة مبارشة له

 :  املهامت الرئيسية لدعاة الغزو الفكري- ب

ت رئيسية هيدفون من خالهلا زعزعة استقرار دول ألعداء اإلسالم مهام
 :العامل اإلسالمي وتغريب وسائل التعليم فيها ومن أبرز هذه املهامت

وهذه املهمة ، وأخالقه، ونظمه، وعباداته،  هدم اإلسالم يف عقائده-١
حتى إذا ظفروا بصيدهم ، التي حيملوهنا يضيفون عليها يف أول األمر أقنعة براقة

 . وثاق األرس املعنوي الشامل لألرس الفكري والقلبي والنفيسشدوا عليهم
 متباعدة اًحتى يمسوا أشتات،  جتزئة املسلمني أينام كانوا من األرض-٢

ال تعقد  و،ال تؤلف بني قلوهبم مودة و،ال جتمعهم جامعة، متنافرة متقاطعة مبددة
 .لغراءوالرشيعة ا، اجتامعاهتم أوارص دينية قائمة عىل العروة الوثقى

بكل وسيلة ،  تشويه صورة األمة اإلسالمية احلالية والتارخيية الغابرة-٣
وذلك بغية حقن هذا اجليل من ، والتزوير للحقائق، من وسائل الكذب واالفرتاء

كيام يكون أطوع للسوق يف أيدي ، أحفاد املسلمني بالشعور بالنقص والتخلف
 .الغزاة إىل ركب أعداء اإلسالم

وب اإلسالمية بربط كل صورة من صور التقدم احلضاري  خداع الشع-٤
ويربط كل ، التي يزينوهنا هلم، واملدين بخطة هدم اإلسالم وجتزئة املسلمني

وباملفاهيم ، صورة من صور التخلف احلضاري واملدين باالستمساك باإلسالم
 وخداع الشعوب األخرى التي كان بينها، واملعارف التي حيملها علامء املسلمني

                                 
 . املصدر السابق) ١(



 

 

٣١٥ 

، وبني املسلمني مشاركات وطنية داخل البالد اإلسالمية يف تعاطف متبادل٣١
وذلك بإلقاء مسؤولية ختلفها عىل املسلمني وبث الكراهية ، وتعاون كريم

ُبغية إجياد الطوابري التي جتند حلرب املسلمني ، والبغضاء يف قلوهبا عليهم
 .)١(داخل بالدهم

ومنع قيام الرابطة ، عاف اإليامنإن مهمة الغزو الفكري الرئيسية هي إض
ألن الفرقة والنزاع الناجتة عن ضعف أو ، اإليامنية بني أفراد املجتمع املسلم

انعكاس الرابطة اإليامنية بني أفراد املجتمع يمثل ثغرة خطرية تسهم يف تفككه 
 .ضعفه وذهاب ريح املسلمني وقوهتمو

 : وسائل الغزو الفكري يف العامل اإلسالمي- ج

رتك أعداء اإلسالم وسيلة من الوسائل إال واستخدموها بغرض صد مل ي
وتارخيهم ، وعلومهم، وتشكيكهم يف مصادرهم، املسلمني عن دينهم الصحيح

 :ومن أبرز وسائلهم ما يأيت
وتشويه النظم ،  التشويه املتعمد لعقائد املسلمني ومفاهيمهم الفكرية-١

وكل ما يتعلق بالرتاث ، أخالقه أحكام اإلسالم ورشائعه ووسائر، اإلسالمية
 .اإلسالمي وتاريخ املسلمني

وحماولة ، واللغات اإلسالمية األخرى،  حماربة اللغة العربية الفصحى-٢
 .طمس علومها وآداهبا بمختلف الوسائل

وآثارها وآداهبا ، وتراثها وتارخيها اجلاهيل،  إحياء القوميات القديمة-٣
 .اجلاهلية
، واجلهلة، واستغالل املغفلني، ملندسني استخدام األجراء وا-٤

، واملنحرفني يف سلوكهم من الفساق وعصاة املسلمني، وأصحاب األهواء

                                 
 .٣٩-٣٨ص ، أجنحة املكر الثالثة، عبد الرمحن امليداين) ١(



 

 

٣١٦ 
مقدمة لإلقناع بفساد العقائد ، لتحريف عقائد املسلمني ومفاهيمهم الفكرية ٣١٦

 .واملفاهيم والرشائع اإلسالمية
 وترك ، االستدراج البطيء إىل ممارسة السلوك الذي يراد الغزو به-٥

 .السلوك الذي يراد التحويل عنه بالوسائل واألساليب املختلفة
ويكون ذلك بإدخال ،  استخدام النفاق واملنافقني واألقنعة املزورة-٦

، اً وسلوكاًإلفساد حاهلم فكر، الكفرة يف صفوف املسلمني متظاهرين باإلسالم
من دينهم وبإخراج بعض أبناء املسلمني ، واإلرضار هبم وهم داخل صفوفهم

ليقوموا بام ، اًوتوصيتهم بأن يظلوا متظاهرين باإلسالم نفاق، اي وقلبايإخراجا فكر
 .يريده الغزاة من غزو فكري داخل أمتهم

أبو بعد ، أو أحداث مفتعلة،  استغالل ردود األفعال بعد أحداث طارئة-٧
 .هجوم فكري منظم

موقع آخر فكري أو  استخدام اخلطوات املتدرجة للنقل من موقع إىل -٨
 .)١(سلوكي

 . بيان خماطر الغزو الفكري وآثاره- ٢

بعد أن جرب أعداء اإلسالم احلروب الصليبية عىل العامل اإلسالمي 
قاموا بعدوان آخر جديد وهو غزو فكري يمتلك ، وفشلوا يف حتقيق أهدافهم منها

وال ، وإضعاف قوهتم، وسائل وأساليب ماكرة واهلدف منها تضليل املسلمني
 . يعدل عن فكرته بالقوةاً واحداًتستطيع اجليوش اجلرارة أن جتعل إنسان

مل تعد حتمل املدافع، فسالحها ،  من نوع آخراًوهكذا أعد النصارى جيوش
ومل ، هو القلم والكتاب ومل تعد تلبس الزي العسكري فلباسها هو مسوح الرهبان

                                 
 . وما بعدها٤٤ص ، عبد الرمحن امليداين: انظر) ١(



 

 

٣١٧ 

٣١ هو الدس يف اخلفاء فطريقها ، تعد تيرس يف خطوات منتظمة بادية للعيان
 . والدخول من األبواب اخللفية

ولقد كان اجليش اجلديد هو كتاب وفرق ولواءات من املبرشين 
وكل من ، واملسترشقني ودعاة التغريب من املفكرين والصحفيني واإلذاعيني

يملك أداة التوجيه الفكري يف العامل اإلسالمي جند يف معركة الغزو الفكري مع 
هذه املعركة التي تستهدف تصفية اإلسالم بتؤدة وأناة وبال ، يالعامل اإلسالم

 .)١(جلبة وال ضوضاء
ها الطالب تبيني خماطر مدارس اجلاليات اخلريية عىل أبنائومن أبرز آثار 

الغزو الفكري عىل دول العامل اإلسالمي ومنها الدول التي ينتمي إليها بعض 
ىل اهللا ليقوموا بتحصني أقوامهم إذا الطالب ويف بيان هذه اآلثار تنبيه للدعاة إ

 .م لعلهم حيذرونرجعوا إليه
 :ومن خماطر الغزو الفكري عىل العامل اإلسالمي ما يأيت

لكتاب والسنة وسرية التشكيك يف مصادر الثقافة اإلسالمية وهي ا -١
 .السلف الصالح

 حماربة األساس الذي يقوم عليه القرآن والسنة وهو حماولة رضب -٢
 .العربيةاللغة 

 مهامجة املرأة املسلمة، فلها وحدها أعدوا الربامج والندوات وورش -٣
العمل واملؤمترات وأصدروا التقارير السنوية والفصلية يف مالمسة وضعها 

 .بدعوى املساواة واحلرية املزعومة، عىل اخلروج من بيتها ومساعدهتا
اليات والذين إن يف بيان خماطر الغزو الفكري للطالب وخاصة أبناء اجل

قدموا من بالد شتى فوائد عظيمة حيث تدعو املسلم إىل التمسك برشعه ومعرفة 
 .املؤامرات التي حتاك ضد دينه

                                 
 .٣٣ ص، احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم، سعد الدين صالح: انظر) ١(



 

 

٣١٨ 
 . حتصينهم من خماطر الغزو الفكري- ٣ ٣١٨

يعد حتصني طالب مدارس اجلاليات اخلريية من أهم أهداف تأسيس هيئة 
ا هلذا التحصني من آثار مل، -كام سبق- اليات اخلريية اإلرشاف عىل مدارس اجل

 :يتم ذلك من خالل ما يأيت، عظيمة عىل مستوى األفراد واملجتمعات اإلسالمية
 : املحافظة عىل الرابطة اإليامنية والعمل عىل تنميتها ويتم ذلك بام ييل-أ

 . االلتزام باألخالق الفاضلة مع الدعوة إليها بني املجتمع-١
 .عليها لبعضهم عىل بعض أداء احلقوق املفروضة مع احلث -٢
 . االلتزام بالنظام االجتامعي اإلسالمي عرب مقررات التعليم العام-٣
 . املحافظة عىل الوحدة الفكرية-٤
، لتوضيح احلقائق هلم وتاريخ اإلسالم،  تدريس الطالب السرية النبوية-٥

 . واملعرفة واإلملام بسري أعالمهوتزويدهم بالقدر الكايف من العلم
 إذا كانت الرابطة بني أفراده قوية اي قوارب املجتمع متامسًكحيث يعت

 .)١(اي ووالء قواًوالتزامهم هبا شعور
 : العمل عىل سالمة مقومات املجتمع املسلم- ب

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ويتحقق ذلك بالتوايص باحلق
 .لمنياملثابرة عىل حتقيقه بني الدعاة إىل اهللا واملتع مع والصرب

ومن خصائص النظام االجتامعي يف اإلسالم حتميل الفرد مسؤولية 
إصالح املجتمع بمعنى أن كل فرد فيه مطالب بالعمل عىل إصالح املجتمع 

والتعاون مع غريه لتحقيق هذا ، وإزالة الفساد منه عىل قدر طاقته ووسعه
 .)٢(املطلب

                                 
 ٤٥٦ص، أثر اإليامن يف حتصني األمة اإلسالمية ضد األفكار اهلدامة، عبد اهللا اجلربوع: انظر) ١(

 . وما بعدها
 .٧٨ص ، أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان) ٢(



 

 

٣١٩ 

٣١ ىل إرساء هذه وقد سعت هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية إ
وعرب حمارضاهتا وندواهتا والتي ، املقومات عرب مناشطها الدعوية املختلفة

واإلصالح القائم عىل الدعوة الصحيحة ، هتدف إىل التعاون عىل الرب والتقوى
 .من الكتاب والسنة

 .وعظيم خطره،  بيان مفهوم اإلرهاب- ٤

ن مفهوم اإلرهاب من بني آثار مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة بيا
وآثاره عىل األمة اإلسالمية وقبل أن أبني ، وتوضيح أخطاره، والتطرف للطالب

 من خالل اً وأفراداًهذه اآلثار سأبدأ ببيان مفهومه وخطورته عىل املسلمني شعوب
 :ما يأيت

 : املقصود باإلرهاب- أ

 العدوان الذي يامرسه أفراد أو(( :عرفه املجمع الفقهي اإلسالمي بأنه
ويشمل ، دينه ودمه وعقله وماله وعرضه: مجاعات أو دول بغيا عىل اإلنسان
وما يتصل بصور ، والقتل بغري وجه حق، صنوف التخويف واألذى والتهديد

يقع ، وكل فعل من أفعال العنف والتهديد، وقطع الطريق، وإخافة السبيل، احلرابة
عب بني الناس أو  ملرشوع إجرامي أو مجاعي وهيدف إىل إلقاء الراًتنفيذ

 .)١())ترويعهم أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم للخطر

 : خطر اإلرهاب عىل األفراد واملجتمعات- ب

والذي يسبب للمسلمني ، يعاين العامل اإلسالمي من موجات اإلرهاب
ويساهم يف تأخري وصول املساعدات إىل ، الكثري من املشكالت واملصائب

 اهللا بمهامت الدعوة يف ويؤخر قيام بعض الدعاة إىل، اجةالبالد اإلسالمية املحت
 .بالدهم

                                 
 .١٢ص ، قرارات جممع الفقه اإلسالمي، رابطة العامل اإلسالمي) ١(



 

 

٣٢٠ 
وقد أغلق اإلسالم مجيع األبواب والسبل املؤدية إىل الغلو والتنطع يف  ٣٢٠

،  متعددة واستعمل أساليب متنوعة ملكافحة اإلرهاباًوسلك طرق، الدين
ومن هذه ، وتطهري حياة املسلمني من آثاره وويالته وأخطاره، ومطاردته

األساليب دعوته لألخذ بمنهج الوسطية واالعتدال يف شؤون احلياة كلها؛ ألن 
وهي وسام رشف ، الوسطية خاصية مميزة من أبرز خصائص ومميزات اإلسالم

وهبا استحقت أمة اإلسالم أن تكون شهيدة عىل الناس من حيث ، األمة اإلسالمية
 .)١(ال تشهد عليها أمة أخرى

 .لفكري والعميلحتصينهم من اإلرهاب ا - ٥

، فهو يدين اإلرهاب كيفام كان، اإلسالم دين السامحة والوسطية واالعتدال
 اً كان أو كافرًويضع اإلنسان مسلام، بغض النظر عمن دين حامله أو جنسه أو لونه

 عن سائر اً غري ذليل ومتميزاًبأن جعله يف ذاته عزيز، يف مكانة التكريم
h g _ ` ]: املخلوقات كام قال تعاىل  f e d c b a

o n m l k j iZ)ومن تكريمه حفظ دمه وماله .)٢ 
 . وعرضه

وهليئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية جهود كبرية يف حتصني 
ودحض شبه املخالفني واملحرضني عىل ، طالهبا من اإلرهاب الفكري والعميل

 :وذلك من خالل ما يأيت، أمن هذه البالد املباركة وقيادهتا
تدريس املقررات الرشعية والتي توضح مفهوم االعتدال والوسطية يف  -أ

والتي هتدف إىل زعزعة األمن ، مع بيان حقيقة الدعوات املغرضة، اإلسالم
 .واالستقرار داخل اململكة العربية السعودية وخارجها

                                 
 .٤٩ص ، التطرف واإلرهابحقيقة موقف اإلسالم من ، سليامن احلقيل: انظر) ١(
 .٧٠: اآلية، سورة اإلرساء) ٢(



 

 

٣٢١ 

٣٢ وتعاوهنا مع ،  تأييد مواقف اململكة العربية السعودية من اإلرهاب-٢
وبيان حقوق والة األمر وفق ،  يف توضيح املفاهيم الرشعيةاجلهات املختصة

 . منهج أهل السنة واجلامعة
 قيام املعلمني التابعني هليئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية -٣

بتوعية الناس باملوقف الرشعي من اإلرهاب، وقتل األنفس املعصومة، والغلو 
ال يف املنهج، وما يسببه ذلك والتطرف يف املواقف، وعدم الوسطية واالعتد

للمسلمني من مشكالت، وما جيره عليهم من مصائب، فضال عن خمالفته 
 .)١( ألحكام الرشيعة اإلسالمية

يدرك عظم أثرها ، ّوإن الناظر يف مناهج املواد الدراسية ملدارس اجلاليات
 ّويتجىل ذلك من، ّيف حتقيق األمن وحتصني هؤالء الطالب من الفكر املتطرف

 :خالل ما يأيت
 من أهم املواد الدراسية التي تساهم بدور فاعل يف خدمة األمن لدى -١
مواد الرتبية اإلسالمية التي تدرس يف مجيع املراحل الدراسية منذ : الطالب

املرحلة االبتدائية إىل أعىل املراحل الدراسية، وتقوم مواد الرتبية اإلسالمية عىل 
نفوس الطالب يف املراحل األوىل للتعليم، ومما ال ترسيخ العقيدة اإلسالمية يف 

 ًاشك فيه أن انعكاس هذه العقيدة عىل سلوك التلميذ سوف جيعل منه مواطن
 يف أمن وطنه وأمانه، وباستعراض دروس الرتبية اإلسالمية يف اً مساعداًصاحل

 التي املرحلة االبتدائية نجد أهنا ترتكز عىل اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة
تريب النفس عىل القيم الفاضلة، وحتذر من انتهاك املحرمات والفساد يف 
األرض، وعند استعراض مقرر احلديث للصف األول املتوسط عىل سبيل 
املثال نجد أنه يستكمل األسس التي يبنى عليها املقرر من املرحلة االبتدائية، 

                                 
 .www.minshawi.comانظر منتديات املنشاوي للبحوث والدراسات ) ١(



 

 

٣٢٢ 
ف والعداوة بني حيث يناقش موضوعات مهمة يف جمال األمن مثل آثار اخلال ٣٢٢

 .املسلمني، ومفسدات عالقة املسلم بأخيه وحتريم الظلم
 ويسري مقرر احلديث للصف الثاين املتوسط يف تكريس الثقافة األمنية -٢

لدى التالميذ، وإبعادهم عن مواطن الشبهات، حيث يناقش مواضيع مهمة 
خدرات، ملراحلهم العمرية املتقدمة، مثل التحذير من تعاطي املسكرات وامل

باإلضافة إىل توضيح حرمة أذى الناس وخطورة اإلشارة بالسالح عىل املسلم أو 
 .ترويعه

 ويستمر مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط عىل السياق نفسه يف -٣
طرح املوضوعات األمنية من خالل استعراض جمموعة من املوضوعات 

 السالح عىل املتعلقة باألمن يف املجتمع اإلسالمي، مثل حتريم محل
املسلمني، وحتريم سب املسلم وقتاله، باإلضافة إىل إيضاح حد الرسقة 
وحتريمها ومضارها، باإلضافة إىل ذلك نجد عند استعراض مقرر الفقه للمرحلة 
الثانوية أنه يستعرض موضوعات أمنية تتعلق بأمن املجتمع ومحايته من اجلريمة 

همة منها احلدود والقصاص واالنحراف، من خالل استعراضه ملوضوعات م
والديات واجلناية، ومنها اجلناية عىل النفس، واالنتحار وحوادث السيارات، كام 

ومن يف يستعرض موضوعات أخرى مثل أحكام املرتدين ومنهم السحرة 
  .حكمهم
 ويأيت مقرر الفقه للصف األول الثانوي ليستعرض موضوعات -٤

ريمة وأقسامها وأرضارها عىل اجلريمة بشكل مبارش، مثل التعريف باجل
املجتمع، كام يستعرض العقوبة وأقسامها وآثارها يف املجتمع لتوضيح احلد 
الفاصل بني املقبول يف املجتمع وغري املقبول، ولردع من تسول له نفسه اقرتاف 

 تدعو له اي علماًاجلرم ملعرفة نوع العقوبة التي سوف تطبق عليه، وهذا يعد منهج
اجلريمة، حيث ترى النظرية الكالسيكية أن معرفة الشخص بنوع بعض نظريات 



 

 

٣٢٣ 

العقوبة التي سوف تطبق عليه عند ارتكاب السلوك اإلجرامي وسيلة لردع األفراد ٣٢
 .عن ارتكاب السلوك اإلجرامي

 وجتدر اإلشارة إىل أنه عىل رغم أن املواد الدينية يف مدارس -٥
منية حلفظ املجتمع من اجلريمة اجلاليات تشكل حجر الزاوية يف التوعية األ

 يف مساعدة املواد الدينية ً مهاماًواالنحراف، إال أن املواد األخرى تؤدي دور
 .عىل تأصيل هذا اجلانب

حيث نجد يف مواد اللغة العربية الكثري من اإلرشادات األمنية، حيث 
حيتوي مقرر القراءة للصف األول االبتدائي عىل موضوعات متعددة عن 

 .دات التي جيب اتباعها عند استخدام الطريقاإلرشا
كام يستعرض مقرر القراءة للصف الثاين االبتدائي بعض اإلرشادات عن 

 .تعليامت املرور
ويستعرض مقرر القراءة للصف الثالث االبتدائي موضوعات عن رجال 

 .األمن ورجال املطافئ والدفاع املدين وواجبنا نحوهم
امس االبتدائي عىل بعض القصص عن وحيتوي مقرر القراءة للصف اخل

 .فدائية املسلم يف محاية دينه ووطنه
كام يتحدث مقرر القراءة للصف األول املتوسط عن جهود الدولة يف 
حتقيق األمن، باإلضافة إىل موضوعات أخرى عن حق الطريق وبعض األناشيد 

 .التي تصف حوادث املرور وعواقبها
لث الثانوي موضوعات أمنية مهمة ويستعرض مقرر املطالعة للصف الثا

 .حول األمن مفهومه وأنواعه
 ومن املواد األخرى التي سخرهتا مدارس اجلاليات يف مناهجها لدعم -٦

مواد العلوم االجتامعية مثل التاريخ : وتنميته مفهوم األمن لدى التالميذ
ثل واجلغرافيا، حيث يركز مقرر التاريخ للصف الثالث الثانوي عىل موضوعات م



 

 

٣٢٤ 
رمحه - النهضة يف عهد املغفور له بإذن اهللا تعاىل امللك عبد العزيز آل سعود  ٣٢٤

، كام يستعرض موضوعات األمن واجليش والدفاع، باإلضافة إىل - اهللا
 .استعراض تطور النهضة يف اململكة

كام يستعرض يف مراحل سابقة هلذه املرحلة حالة البالد قبل احلكم 
عهد مؤسسها لكي يعرف الطالب قدر اإلنجاز السعودي، وأهم اإلصالحات يف 

الذي حتقق يف اململكة العربية السعودية عىل يده، ولكي حيافظ عىل مقدرات 
الوطن ويدعم أمنه واستقراره الذي بذل من أجله الكثري، والتي كانت ثامره أن 

 ًاأصبحت اململكة العربية السعودية وهللا احلمد من أكثر بلدان العامل أمن
 . ، وذلك بفضل اهللا سبحانه وتعاىل ثم بفضل حتكيمها للرشع املطهراًرواستقرا
 وتسهم اجلغرافيا يف مراحل التعليم املختلفة يف مساعدة التالميذ عىل -٧

معرفة حدود وطنهم، ومقدراته وثرواته، مما يكرس لدهيم الرغبة والدافعية 
مواد فإن مادة الرتبية حلامية وحفظ أمنه وسالمته، وباإلضافة إىل ما سبق ذكره من 

الوطنية والتي يبدأ الطالب تلقيها منذ السنة الرابعة االبتدائية تكرس الكثري من 
املفاهيم األمنية والوطنية التي حيتاجها الطالب حسب مستوى عمره العقيل 
والذهني، متدرجة به من استعراض موضوعات عن الوقاية من األخطار بجميع 

احل متقدمة أمهية احرتام النظام، مع استعراض أنواعها، ومستعرضة يف مر
األجهزة املدنية املعنية باألمن الداخيل يف الوطن، كام تستعرض األمن بأنواعه 
املختلفة األمن النفيس واألمن الغذائي واألمن العسكري واألمن البدين، وال 

 هذه يقترص دور مادة الرتبية الوطنية يف مراحل التعليم املختلفة عىل استعراض
املحاور فقط، بل يشمل موضوعات مهمة أخرى مثل مفهوم البيئة واملخاطر التي 

 .هتددها، باإلضافة إىل دور الطالب يف املحافظة عىل البيئة



 

 

٣٢٥ 

٣٢  يف نرش اي حيواًوباختصار يمكن القول بأن مدارس اجلاليات تؤدي دور
 املجتمع الوعي األمني بني التالميذ، وتشكل لبنة مهمة من لبنات األمن يف

 .)١(السعودي

                                 
، وهي تبني أن الوسطية واملقررات املدرسية من قبيلاستعراض ورصد ألهم حمتويات املناهج ) ١(

 . درسية بوزارة الرتبية والتعليمواالعتدال هي السمة البارزة يف املواد التعليمية للمناهج امل



 

 

٣٢٦ 
 املطلب الثالث ٣٢٦

 اي ودعوايتأهيلهم خلدمة جمتمعهم عمل

وحث الرشع ،  تأهيلهم من الناحية الرشعية ببيان فضل املؤمن القوي-١
 .عىل الصناعة وما فيه نفع لألمة

من بني آثار مدارس اجلاليات اخلريية عىل املستوى العميل والدعوي 
 من هدي الكتاب والسنة اًوالعملية انطالق، الرشعيةتأهيل طالهبا من النواحي 

 . املطهرة
وتساهم خمرجاته ، اً وثيقًاحيث أن التنمية الشاملة مرتبطة بالتعليم ارتباط

وتعليم أبناء اجلاليات اإلسالمية ، يف مد سوق العمل بالكوادر الصناعية املدربة
صادية يف بلداهنم يساهم يف إجياد فرص عمل مناسبة هلم وحتريك السوق االقت

حتى يكونوا يف املستقبل من ، إذا رجعوا إليها أو يف البالد التي يقيمون فيها
 . - إن شاء اهللا- الدعاة العاملني 

 ريض اهللا- وقد ورد يف السنة النبوية فضل املؤمن القوي فعن أيب هريرة 
ُ قال قال رسول اهللا-عنه َُ َ َ  :))ُّاملؤمن القوى خري وأحب َ َ ُّ َُ ٌ َ ِ َ ِ إىل اهللاَِّ من املؤمن ُِ ِ ُِ َ َ ِ

ِالضعيف وىف كل خري احرص عىل ما ينفعك واستعن باهللاَِّ وال تعجز َ ََ ٍَّ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َِّ ٌ َ ِ وإن ،ِ َ
َأصابك  َ َ َ فال تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر اهللاَِّ وما شاء فعليشءَ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ َُ َ َ َ ََ ِّ َِ ُ  ؛َ

ُفإن لو تفتح َ َ َ َّ ِ عمل الشيطانَِ َ َّ َ َ َ(()١(. 
ومن األسس التي قامت عليها السياسة التعليمية يف اململكة العربية 

فاحلياة الدنيا هي ، وبناء األوطان، مبدأ الرتبية من أجل بناء اإلنسان: السعودية

                                 
ِىف األمر بالقوة وترك ال: باب، كتاب القدر، مسلم يف صحيحه) ١( َِ َ ُ ِ َِ ِعجز واالستعانة باهللاِ ِ ِ َِ َ َ ِ وتفويض َِ ِ َ َ

ِاملقادير هللا ِ َ  ).٦٨٩٢( برقم ٤٤/٨، َ



 

 

٣٢٧ 

٣٢ يستثمر فيها املسلم طاقته عن إيامن وهدى للحياة األبدية ، مرحلة إنتاج وعمل
 .)١( حساب وال عملاًوغد، عمل وال حساب اآلخرة؛ فاليوماخلالدة يف الدار 

 كبريا اًفتخريج مدارس اجلاليات اخلريية لطالب أقوياء وأمناء يؤثر تأثري
وقيامهم بالواجبات ، عىل واقع هذه اجلاليات من حيث توليهم للمناصب الدينية

تعليمية  من السياسية الاًانطالق، املنوطة هبم خري قيام دون إفراط أو تفريط
وتعد الثقافة ، حيث ترتكز عىل العلوم الرشعية، احلكيمة للتعليم يف اململكة

 .اإلسالمية مادة أساسية يف مجيع السنوات

 . تعزيز اهلوية اإلسالمية العربية بني أبناء اجلاليات اإلسالمية- ٢

من آثار مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة تعزيز اهلوية اإلسالمية 
وتوضيح مكانة ،  الطالب مع تعليمهم أصول اللغة العربية وآداهبايف نفوس

اململكة العربية السعودية بني دول العامل اإلسالمي ودراسة آثارها احلميدة عىل 
والسنة ، مستوى األفراد والشعوب منطلقة من دستورها العظيم القرآن الكريم

عظيمة يف قيادة البرشية مع استشعار مسؤوليتها ال، وسرية السلف الصالح، النبوية
ورعايتها الكريمة للجاليات اإلسالمية يف الداخل ، باإلسالم وهدايتها إىل اخلري

 . واخلارج عرب دعوهتا للتضامن اإلسالمي ومجع كلمة املسلمني عىل احلق
جيعل الطالب يتزود بالقدر الكايف من املعلومات ، فاالعتزاز بالدين

 يليق باملسلم ًالومتثيله للدين متثي،  الناسالالزمة حلمل رسالة اإلسالم بني
 .املستقيم

، واالهتداء هبديه، وتنمية روح الوالء لإلسالم عرب التحاكم إىل رشيعته
مع ، مع الرباءة من الكفر وأهله، وترك كل ما سواه من األحكام والقوانني الوضعية

لناس بقيامها الثقة الكاملة بمقومات األمة اإلسالمية وأهنا خري أمة أخرجت ل

                                 
 .٧٠ص، سياسة التعليم يف اململكة، معجب احلامد وآخرون: انظر) ١(



 

 

٣٢٨ 
٣٢٨ 

. / 0 1 2 3 4 ]: بالدعوة إىل اهللا بينهم كام قال تعاىل
 C BA @ ? > = < ; :9 8 7 6 5

F E  DZ) ١(. 
تعليمهم لعلوم اللغة : ومما يدخل حتت تعزيز االنتامء الديني للطالب

فتنمية مهارات القراءة والكتابة يزيد مستوى املعرفة والعلم لدى ، العربية وآداهبا
ويكسبهم القدرة عىل التعبري الصحيح خاصة يف بعض املجتمعات ، الطالب

املعزولة والتي يعاين بعض طالهبا من ضعف مستوى اللغة العربية لقلة 
 .فتسهم مدارس اجلاليات يف ختاطبهم بلغة سليمة وتفكري منظم، استخدامها

كام تسهم يف تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل إىل زيادة اطالعهم عىل 
 . وفكرااًوتساعد عىل تذوقها وإدراك نواحي اجلامل فيها أسلوب، لومهاع

 . عقد الدورات العلمية إلتقان بعض الصناعات واحلرف- ٣

دعا اإلسالم إىل العمل وحث املسلمني عليه ملا يرتتب عليه من آثار طيبة 
وتأهيل القائمني به ، عىل الفرد واملجتمع وهذا العمل يقوم عىل تعليم أصوله

 فينال عليه العبد الثواب اًوتعليمهم صحيح، ًاىل أكمل وجه ليكون عملهم متقنع
´ µ ¶¸ ]: واألجر يف الدنيا واآلخرة يقول تعاىل  ³ ² ± °

Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹Z )٢(. 
ومن أبرز آثار مدارس اجلاليات اخلريية يف احلث عىل الصناعة والعمل 

، عات واحلرف اليدويةعقد الدورات العلمية اخلاصة بإتقان بعض الصنا
ويتم ، واستكشاف مواهب طالهبا عرب األشغال اليدوية البسيطة داخل صفوفها

 :ذلك وفق مبادئ تعليمية من أمهها

                                 
 .١١٠: اآلية، سورة آل عمران) ١(
 .١٠٥: اآلية، سورة التوبة) ٢(



 

 

٣٢٩ 

٣٢  حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص يف التعليم بني أبناء اجلاليات وخاصة -أ
 .الفقراء

 . تنمية جوانب الشخصية لدى الطالب بطريقة تربوية شاملة ومتوازنة- ب
 .طالب مدارس اجلاليات اخلرييةقدرات  االستفادة من مهارات و- ج

 احلث عىل البحث والتفكري العلمي للخروج بنتائج عملية هامة عىل - د
 .)١(مستوى األمة اإلسالمية

إن تنويع التعليم لطالب مدارس اجلاليات اخلريية خاصة فيام يتعلق 
 .عمل واإلبداعيربط الرتبية بال، بالتعليم املهني أو بعض مبادئه

مما يؤكد أثره يف بناء ،  كام يغرس يف نفوس الطالب حب العمل واإلنتاج
كيان األمة من خالل تكوين املهارات العملية والعناية بالنواحي التطبيقية يف 

، ويكسبهم التفكري العلمي الذي ينمي فيهم املهارات احلسابية، نفوس الطالب
كام يساهم إتقان الطالب للحرف ، والعميلواإلفادة منها يف املجالني العلمي 

والصناعات املختلفة إىل حتديد مسارهم يف اختيار ختصصاهتم يف املرحلة 
 .اجلامعية وما بعدها

 . التأهيل الرشعي الدعوي النظري من خالل املقررات الدراسية- ٤

تقوم السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية عىل مرتكزات دعوية 
وتصحيح العبادات ، الدعوة إىل التوحيد: ية عظيمة، من أهم معاملها البارزةتربو

ومن بني سياسات التعليم العام واخلاصة بالدعوة إىل ، واملعامالت بني املجتمع
 :اهللا ألمهيتها يف نظام التعليم العام ما يأيت

 الدعوة إىل اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا باحلكمة واملوعظة -أ
 هلم من اًة من واجبات الدولة واألفراد وذلك هداية للعاملني وإخراجاحلسن

                                 
 لبعض الدورات العلمية التي تقيمها بعض هذه املدارس ضمن نشاطات رصد وحتليل من قبيل) ١(

 .هـ١٤٣١تقرير النشاط املدريس للعام ، هيئة اإلرشاف: العام الداريس، انظر



 

 

٣٣٠ 
 .الظلامت إىل النور ٣٣٠

 اجلهاد يف سبيل اهللا فريضة حمكمة وسنة متبعة ورضورة قائمة وهو - ب
 .)١(ماض إىل يوم القيامة حتى يرث اهللا األرض ومن عليها

وتوضيح ، ًالام شاًواجلهاد يف سبيل اهللا يشمل إعداد الدعاة إىل اهللا إعداد
لتكون دعوهتم عىل بصرية وهدى ونور كام بني القرآن ، أحكام الدعوة إىل اهللا 

الكريم أمهية تأهيل الدعاة إىل اهللا لريجعوا إىل أقوامهم ليحذروهم من الوقوع 
يف املعايص ويرغبوهم يف الطاعة واإلنابة واالستقامة عىل دين اهللا كام أمر بذلك 

º ¹ Ä]:  بقوله- عز وجل-   Ã  Â Á À ¿ ¾½ ¼ »  
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅZ )٢(. 

وطلب العلم الرشعي الصحيح حيفظ الدعوة من االنحراف، وحيفظ 
صاحبه من االنحراف، فإذا انحرف الداعية عن الطريق الصحيح، فإن مجيع من 
يسمعونه سينحرفون معه عن املسار الصحيح، وإن التعليم اخلايل من العلوم 

،  النحراف املجتمع وضياعه وعدم استفادة املسلمني منهًاسببالرشعية قد يكون 
عرب جمموعة من القيم ، ووحده التعليم اإلسالمي هو القادر عىل تأهيل طالبه

واألخالق اإلسالمية التي تؤثر يف نفوس املتعلمني وجيعلهم قادرين عىل تغيري 
 .واقع جمتمعاهتم بإذن اهللا

وإرشاكهم يف ،  دورات اخلطابةالتأهيل الدعوي العميل من خالل -٥
 .املجال الدعوي والتوعوي

ما من هيئة إدارية أو رشكة جتارية إال وتعقد ملوظفيها دورات تدريبية يف 
كل املناحي التي حيتاجها قطاع أعامهلم، بحيث يرتقى املوظفون يف درجات 

                                 
 . وما بعدها٧٢ص، معجب احلامد: انظر) ١(
 .١١٠: اآلية، سورة التوبة) ٢(



 

 

٣٣١ 

٣٣  .املهارة وال يبقون أرسى املعلومات العتيقة واألساليب البالية
هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية عرب مدارسها إىل لذا سعت 

 عرب مقرراهتا الدراسية والدورات التي تعقدها يف اي رشعًالتأهيل طالهبا تأهي
وفنون ، األنشطة املختلفة يف جماالت دعوية خمتلفة كالتدريب عىل اخلطابة

مية داخل هذه واملشاركة يف برامج التوعية اإلسال، وإعداد الكلامت، اإللقاء
ملا هلذا التأهيل من آثار طيبة عىل الدعاة واملدعوين داخل املجتمع ، املدارس

 .)١(املسلم
وهذا التأهيل يؤثر عىل شخصية الطالب وينمي فيهم األساليب البيانية 

 يف دعوة اً كبرياًمما يرتك أثر، وأيرس طريقة، للقيام بالدعوة إىل اهللا عىل أكمل وجه
 بخطوات - بإذن اهللا- ارس ملن حوهلم وبالتي ستخطو الدعوة طالب هذه املد

واثقة نحو الدعوة العاملية لإلسالم والتي تتناسب مع رسالتها وضخامة تبعتها 
عىل املهارات الدعوية، وتثقيفهم بالثقافات التي حيتاجوهنا يف مسريهتم عرب 

 .سياسة تعليمية واضحة اخلطى واملعامل
مية مهارات الدعاة يف اخلطابة واملوعظة احلسنة إن عقد دورات تدريبية لتن

له من التأثري عىل الناس األثر الكبري يف كل شؤون حياهتم فمن خالهلا يستطيع 
الداعية التواصل الفعال مع املدعوين عرب األساليب والوسائل الكفيلة بإقناعهم 

 .بام فيه نفعهم وصالحهم
اد الدعاة عرب رفع كفاءة وإن مثل هذه التأهيل للطالب كفيل بتكثري سو

آحادهم ممن مل يشارك يف الدعوة بفعالية من قبل، ومن شأن هذا اإلعداد أن يرفع 
مستوى أداء الداعية فيتحسن نشاطه الدعوي وتعم آثاره كل أرض نزهلا أو بلد حل 

 .هبا

                                 
 .هـ١٤٣١تقرير النشاط للعام ، هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية: انظر) ١(



 

 

٣٣٢ 
  املبحث الثاني ٣٣٢

  آثارها على جمتمع مكة املكرمة
شهد ، يدة عىل املجتمع املكيملدارس اجلاليات اخلريية آثار دعوية مح

ولعيل ، هبا كل من عرف واقع اجلاليات اإلسالمية قبل إنشاء املدارس وبعدها
 .الية أبني سامت بارزة من آثارهامن خالل السطور الت

 ّاملطلب األول
 آثارها عىل قاطني منطقة مكة املكرمة

طات  أثر هذه املدارس عىل قاطني األحياء املجاورة من خالل النشا- ١
 .ّالدعوية املتعددة

يساهم طالب مدارس اجلاليات اخلريية واملعلمون فيها يف األنشطة 
الدعوية والتوعوية املتعددة يف مدينة مكة املكرمة من خالل مراكز األحياء فيها 

 :ومن هذه األنشطة ما يأيت
وبيان ،  توعية الناس بمكانة البلد احلرام عرب برامج تعظيم البلد احلرام-١

 .ل اجلوار وآدابه وحث الناس عىل االستفادة من جوار البلد العتيقفض
 املسامهة يف تأصيل معنى تعظيم هذا البلد احلرام يف قلوب مجيع -٢

ًاملسلمني لتكون مكة املكرمة كام أراد اهللا عز وجل هلا بلد َّ  وذات جمتمع ًا آمناَّ
 تقديم املحارضات مثايل حيتذى به يف حسن وفادة قاصدي بيت اهللا احلرام عرب
 .)١(من قبل بعض معلميها بالتعاون مع مرشوع تعظيم البلد احلرام

 قيام معلمي مدارس اجلاليات اخلريية بمهام التدريس يف حلقات -٣
التحفيظ يف مساجد هذه األحياء ملا هلذه احللقات من آثار عظيمة يف حفظ 

                                 
 لالستزادة ينظر موقع مرشوع تعظيم البلد احلرام عىل الشبكة العنكبوتية) ١(

)www.makkah.org.sa(. 



 

 

٣٣٣ 

٣٣ هتداء هبدي الكتاب ودعوهتم إىل اال، الناشئة، وتعويدهم عىل مكارم األخالق
 .الكريم بالقول والعمل

،  مشاركة طالب مدارس اجلاليات اخلريية يف الدروس العلمية-٤
واملحارضات والندوات العلمية املقامة يف مساجد تلك األحياء وهو ما جيعل 

 يف استقامة بعض سكان تلك األحياء وحتسن اًتأثريه يف األحياء تأثريا ملموس
 .سلوكهم

ه املدارس يف إصالح األحياء املجاورة هلا بإعطاء الصورة  إسهام هذ- ٢
 .املثالية والقدوة الصاحلة لإلسالم واملسلمني

تعد القدوة احلسنة من أهم وسائل الدعوة إىل اهللا ألن السرية الذاكية، 
واألفعال احلميدة والصفات الرفيعة جتعل الداعية قدوة طيبة وأسوة حسنة لكل 

 يقرأ الناس فيه معاين اإلسالم فيقبلون عليها اً مفتوحاًالناس إذ جتعله كتاب
وحني يكون الداعية إىل ، وينجذبون نحوها ألن لسان احلال أبلغ من لسان املقال

 يف املدعوين ويمكن إمجال اً كبرياً بأمور دينه وعىل خلق كريم يؤثر تأثريًاهللا قائام
 :آثار القدوة احلسنة يف األمور التالية

 اًل احلي والقدوة الصاحلة يثري يف نفس البصري العاقل قدر إن املثا-١
 من االستحسان واإلعجاب والتقدير واملحبة، فيميل إىل اخلري، ويتطلع اًكبري

إىل مراتب الكامل ويأخذ حياول يعمل مثله حتى حيتل درجة الكامل 
 .واالستقامة

أن بلوغ  إن القدوة احلسنة املتحلية بالفضائل تعطي اآلخرين قناعة ب-٢
هذه الفضائل واألعامل الصاحلة من األمور املمكنة التي هي يف متناول القدرات 

 .اإلنسانية وشاهد احلال أقوى من شاهد املقال



 

 

٣٣٤ 
 إن األتباع واملدعوين الذين يربيهم ويدعوهم الداعية ينظرون إليه نظرة -٣ ٣٣٤

املخالفات دقيقة دون أن يعلم هو أنه حتت رقابة جمهرية، فرب عمل يقوم به من 
 .ال يلقي له باال يكون يف نظرهم من الكبائر، ألهنم يعدونه قدوة هلم

ن مستويات الفهم للكالم عند الناس خاصة وأ الفعل أبلغ من القول،أن  -٤
تتفاوت، وذلك أيرس يف إيصال املفاهيم التي يريد الداعية إيصاهلا للناس 

 .املقتدين به
منسوبيها يف إعطاء الصورة املثالية فمدارس اجلاليات اخلريية تسهم عرب 

للدعاة إىل اهللا، ومن خالهلا يدعون الناس بالقدوة احلسنة يف األحياء التي يقنطها 
أبناء اجلاليات اإلسالمية لالستقامة واهلداية وهي من أبلغ وسائل الدعوة املؤثرة 

 .)١(يف اآلخرين

جاورة عن ّ أثر هذه املدارس يف احلد من اجلريمة يف األحياء امل- ٣
 .طريق األمر باملعروف والنهي عن املنكر التطوعي

من آثار التعليم يف مدارس اجلاليات اخلريية قيام بعض طالهبا باألمر 
مما يسهم يف احلد من ، باملعروف والنهي عن املنكر والنصح لكل مسلم

 .أو مساعدة اجلهات املختصة يف منع مظاهرها، اجلرائم الظاهرة
الذي ينتج عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن تقام فاألثر الكبري 

وكلها مرتبطة بالقيام هبذا الواجب .. وحج، وصدقة، شعائر اهللا تعاىل من صيام
ودور األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف إقامة الشعائر دور أسايس ، العظيم

اسبة وكان للقائمني به صالحية وتشجيع يف حم، فحيث وجد األمر والنهي
وحيث ما أمهل هذا اجلانب ومل ، املقرص فإن شعائر اهللا ستحظى بالتطبيق

حيصل للقائمني فيه دعم وال تشجيع فإن ذلك ينتج عنه التفريط والتقصري يف 

                                 
 .ها وما بعد٢٢٦ص، الدعوة واإلصالح مناهج وأساليب، حممد بشري حداد: لالستزادة ينظر) ١(



 

 

٣٣٥ 

٣٣  أمهية األمر باملعروف والنهي عن -جل وعال- وقد بني املوىل ، شعائر اهللا
من والطمأنينة للمجتمع وحصول األ، املنكر ودوره العظيم يف احلد من اجلرائم

Q P O N M L K ] :املسلم يف كل مكان، يقول تعاىل
[ Z Y XW V U T S RZ) ١(. 

 من اًكام أن من أبرز آثار القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر تطوع
 خلو هذه املجتمعات من اًقبل منسويب مدارس اجلاليات اخلريية معلمني وأفراد

فالفضيلة ، اوهنم مع بعضهم يف تقوية جانب األمر والنهيوتع، املنكرات الظاهرة
وبيوت هذه األحياء ومساجدها ، واملعروف أكثر من املنكر، أكثر من الرذيلة

 خالية من املنكرات إال منكرات قليلة ال تكاد تظهر يف -بإذن اهللا- وأسواقها 
املنكر يف  ثم بجهود هيئة األمر باملعروف والنهي عن ًالاملجتمع بفضل اهللا أو

اململكة العربية السعودية واجلهات األمنية، مع تعاون بعض منسويب مدارس 
 والتي يصعب عىل اياجلاليات اخلريية خاصة يف بعض األحياء املعزولة سكان

،  لوعورة التضاريس اجلبلية هلااًبعض هذه اجلهات متابعته بصفة دورية نظر
 .ه األحياءوالكثافة السكانية التي متيز سكان مثل هذ

 مشاركة بعض منسويب هذه املدارس يف جمال احلسبة النظامية وأثر - ٤
 .ذلك عىل أهايل مكة قاطبة

، الغاية من االحتساب عىل الناس هو وقاية املجتمع وحتقيق منافع العباد
وحفظ األمن يف جمتمع مكة ، وتطبيق العدل بني أفراده، واحلرص عىل سالمتهم

 . املكرمة
نسويب هذه املدارس يف جمال احلسبة عرب نرش الفضائل ويشارك بعض م

وتوعية الناس بأمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ألن به ، اإلسالمية

                                 
 .٩٠: اآلية، سورة النحل) ١(



 

 

٣٣٦ 
وتربيتهم ، والعناية بالشباب، وإقامة رشائع الدين، احلفاظ عىل مصالح العباد ٣٣٦

، رشور منهاوإزالة كل أسباب ال، تربية دينية قويمة مع بث نوازع اخلري يف نفوسهم
 .عرب التعاون البناء بني املدرسة واملجتمع واجلهات الرسمية

 بالتعاون مع رشطة "مكة بال جريمة"وقد تم تنظيم مرشوع حتت عنوان 
العاصمة املقدسة والقطاعات األمنية بمكة املكرمة واإلدارات احلكومية ذات 

مرشوع "ع األم العالقة، وهيدف هذا املرشوع إىل تفعيل البعد األمني للمرشو
، وتعريف الناس بعظم اجلريمة يف مكة املكرمة للبعد عن "تعظيم البلد احلرام

 :الظلم وعدم الوقوع فيه، ومن أبرز مظاهر االحتساب عىل األهايل اآليت
 زيادة العناية بذوي احلاجات من مساكني احلرم واأليتام واألرامل -١

اركة منسويب مدارس اجلاليات رغبة يف األجر املضاعف يف مكة املكرمة، ومش
اخلريية يف الداللة عىل اخلري، وإيصال مساعداهتم إىل األحياء التي يسكنون 

 .هبا
 زيادة العناية بحقوق القريب واجلار يف مكة املكرمة باعتباره جار بيت -٢

اهللا احلرام، وترك أذاه أو مقاطعته لعظم الذنب يف مكة املكرمة مع تنبيه الناس 
 .ظ عىل حقوق املسلمني يف البلد احلرامعىل احلفا

 زيادة العناية بالوافدين وحسن التعامل معهم وإكرامهم، ألهنم وفد اهللا -٣
 .وخاصة من يقدمون من بالدهم األصلية

 حث الناس عىل زيادة العناية بالبلدة املباركة التي أمر اهللا بتطهريها -٤
 .)١( باحلق والصرب فيام بينهم بحق البيت احلرام مع التوايصاًقيام، وعامرهتا

ّتويل بعض منسويب هذه املدارس وخرجييها بعض املناصب الدعوية  -٥
 .ّوأثر ذلك يف إصالح جمتمع مكة املكرمة، من خطابة وإمامة وغريها

                                 
 .٧٤ص، مدارس اجلاليات اإلسالمية، عمر عطار: انظر) ١(



 

 

٣٣٧ 

يقوم منسوبو مدارس اجلاليات اخلريية بواجب الدعوة إىل اهللا تعاىل عن ٣٣
كرمة، وتعليم الكبار ما جيهلون من طريق إنشاء املدارس اإلسالمية يف مكة امل

أمور دينهم، وعن طريق التدريس النظامي يف املدارس وغريها، واحللقات 
العلمية يف املساجد بني املغرب والعشاء، وإدارة املدارس، وعن طريق اإلمامة 
واخلطابة، واملشاركة يف الندوات واملحارضات العامة، واملشاركة يف نشاطات 

مية الثقافية والرتبوية املختلفة، وأمهية اإلمامة واخلطابة يف اجلمعيات اإلسال
 :الدعوة إىل اهللا تأيت من عدة وجوه من أمهها

إمامة املسجد هلا وللمسجد يف اإلسالم أمهية كبرية ومكانة عظيمة، : أوال
؛ ملا فيها من التوجيه والنصح واإلرشاد، وقيام منسويب مدارس فضل عظيم

همة الدعوة والتعليم، وذلك بإحياء رسالة املسجد يف إقامة بماجلاليات اخلريية 
الدروس العلمية الرشعية، وكذلك يف جانب الوعظ والتوجيه والتعليم املتعلق 
بحسن السياسة وأساليب الدعوة واحلكمة يف األمر باملعروف والنهي عن 

 يتولون ا عىل القاطنني يف بعض املساجد األهلية التيً كبرياًاملنكر يؤثر تأثري
 .اإلمامة هبا
 له دوره الكبري يف الدعوة إىل اهللا - وخاصة اجلامع-إن إمام املسجد : ثانيا

هي بيوت اهللا عز وجل يف وهداية احليارى وإصالح الفاسدين عرب املساجد، ف
األرض، أطهر األماكن وأنقى البقاع، فيها تنزل الرمحات وهتبط املالئكة وحتل 

ّا أجيال، تعلمت توحيد اهللا، ونشأت عىل إخالص ّالسكينة، تربت يف أحضاهن
ًوخوفا ورجاء وإخالصا وتوك، العبادة هللا، حمبة وإنابة ورغبة ورهبة ً ً ال وذًالً

 .ًوتعبدا
إن خطبة اجلمعة جمال عظيم الفائدة يف دعوة الناس وتوجيههم :  رابعا

فإن ، هنحو تعاليم اإلسالم الصحيحة إذا كلف هبا الداعية املخلص لدينه وأمت
اإلمام ينبغي أن يكون معايشا للواقع ويلمس املشكالت ويعرف ما جيد يف حياة 



 

 

٣٣٨ 
الناس؛ فإنه حينئذ يمكن أن جيعل اخلطبة إصالحا لألخطاء ومعاجلة لألدواء،  ٣٣٨

وهذا ال شك أنه جيعل رسالة املنرب رسالة ذات تأثري، وذات اتصال مبارش بواقع 
 .قيقه عرب التزامهم برسالة املسجد الدعويةوما يسعى هؤالء األئمة إىل حت، الناس



 

 

٣٣٩ 

٣٣  املطلب الثاين
 ّآثارها عىل الزوار واحلاج واملعتمرين

 . مشاركة منسويب هذه املدارس يف برامج توعية احلاج واملعتمرين- ١

 يف موسم احلج سنة نبوية منذ فجر اإلسالم؛ إذ - تعاىل- الدعوة إىل اهللا 
 مواسم احلج، كام أرسل العديد من يعرض دعوته عىل الناس يف كان النبي 

 لذلك، ويف حجة الوداع نصح األمة غاية النصح وبلغ - ريض اهللا عنهم- أصحابه 
وقد بني القرآن الكريم أمهية الدعوة يف احلج ، البالغ املبني حتى أتاه اليقني

: وعدها من املنافع العظيمة التي حتصل لقاصدي البيت احلرام، يقول تعاىل
[ j  i h g f s r q  p  o n  m  l k

z y x w v utZ)وقد استمر علامء اإلسالم ودعاته ، )١
ا مستفيدين منه يالصادقون عىل مر العصور يف استغالل هذا املوسم العظيم دعو

يف إيقاظ القلوب وإنارة البصائر وعرض اإلسالم النقي والتحذير من خماطر 
 .الرشك وشوائب البدع واملنكرات

س اجلاليات اخلريية مشاركة بعض منسوبيها من ومن آثار دعوة مدار
املعلمني والطالب يف برامج توعية احلجاج واملعتمرين يف مكة املكرمة 

 :وتشتمل هذه املشاركة عىل ما ييل
الكتيبات  قيام بعض منسويب مدارس اجلاليات اخلريية بتوزيع -١
 .)٢(العلمية

                                 
 .٢٨: اآلية، سورة احلج) ١(
. موقع هدية احلاج واملعتمر وفيها بيان مسامهة أبناء اجلاليات يف التفاعل مع احلجاج: انظر) ٢(

www.hajigift.net. 



 

 

٣٤٠ 
إلسالمية عن طريق  توعية احلجاج الوافدين إىل املشاعر من الدول ا-٢ ٣٤٠

 .املحارضات واملواعظ واألرشطة واملغلفات واهلدايا الدعوية
 القيام بواجب الدعوة إىل اهللا جتاه الوافدين بالتعاون مع التوعية -٣

 .اإلسالمية يف احلج
 سد حاجة الناس املاسة لالستفسار عن كيفية أداء مناسكهم أو عن -٤

 منهم عرب إرشادهم إىل مكاتب بعض أحكام الدين التي قد ختفى عىل كثري
 .الفتوى داخل املسجد احلرام ويف حدود مدينة مكة املكرمة

 قرب بعض هذه املدارس من مساكن احلجاج يسهم يف جمال - ٢
 .التوعية

احلج مناسبة كربى لدعوة عوام املسلمني، فإهنم ما جاءوا إىل جتارة، وال 
، وغريها، حتى يصلوا إىل هذه وإنام تكبدوا املشاق، وأنفقوا األموال.. سياحة

 من - يف الغالب- ، فمثل هؤالء هم - عز وجل- ًاألماكن والبقاع، طلبا ملا عند اهللا 
ًصفوة املسلمني وخيارهم، ويعتربون نموذجا ملن تركوا وراءهم من املؤمنني،  َُ َ
 وقد مر بنا أن من اآلثار الدعوية ملنسويب مدارس اجلاليات اخلريية تعاوهنم مع اجلهات

ومما يسهم يف ، الرسمية يف جمال دعوة احلجاج واملعتمرين والوافدين إىل البلد احلرام
وصول دعوهتم بيرس وسهولة قرب بعض هذه املدارس من مساكن احلجاج وأماكن 

وهو ما جيعل التواصل الدعوي ، جتمعهم خاصة يف األحياء القريبة من املسجد احلرام
ىل اهللا خاصة إذا كانوا من نفس الدول التي ينتمي إليها  عىل الدعاة إًالوالتزاور معهم سه

 .)١(أبناء اجلاليات اإلسالمية
زيارة املسلمني يف مساكنهم : ًألن من وسائل الدعوة يف احلج أيضا

للتوعية باحلج وغريه، فلو أن املسلمني يف بعض الدول اإلسالمية كانوا أكثر 

                                 
 . هاللقاء الثاين مع، مدير اإلدارة التنفيذية، أمحد العمودي) ١(



 

 

٣٤١ 

٣٤ ًنضجا ووعيا وقدرة مما هم عليه اآلن، لكان ً وا يسريون محالت علمية يقودها ً
الدعاة الصادقون من أنحاء املعمورة إىل سائر بالد اإلسالم قبل احلج بزمن، 

خاصة وأن تعليم الناس أحكام ، تقوم بتوعية الناس باحلج وآدابه وأحكامه
املناسك من أولويات دعوة احلجاج لكي يكون حجهم وفق ما افرتضه اهللا عليهم 

 .  للقبول واملوافقة للسنة املطهرة- بإذن اهللا-ويكون أدعى 
 تالقي الدعاة اً اخلاصة بزيارة الدعاة بعضهم بعضاًومن وسائل الدعوة أيض

إىل اهللا تعاىل يف موسم احلج، وتدارس أمورهم، وسبل حل املشكالت التي 
 إال يف - ًأحيانا-يواجهوهنا، وكذلك التقاء العلامء الذين ال يتسنى هلم اللقاء هبم 

لك املواسم لبحث املسائل العلمية، والعملية، والدعوية، والواقعية، مثل ت
   .وغريها، مما حيتاجون إليه

ِّأمهية تفهيم احلجيج بواجبهم جتاه دينهم، ورضورة قيامهم بحمل هم  مع
هذا الدين والدعوة إىل اهللا ومنارصة علامء أهل السنة واجلامعة ودعاهتم 

 بأن الدعوة إىل اإلسالم مسؤولية مشرتكة الصادقني يف جمتمعاهتم، وإفهامهم
 .بني كافة أبنائه كل حسب وسعه وطاقته

 أثر دعوة منسويب هذه املدارس عىل احلجاج واملعتمرين القادمني - ٣
 .من بلدان هؤالء الطالب

يتوافد عىل بيت اهللا العتيق يف موسم حج كل عام من آفاق األرض مئات 
وعامتهم من ذوي العاطفة الدينية  ، كل حدب وصوباآلالف من البرش من

 فمنهم - سبحانه- وجهدت يف نيل رضاه - تعاىل- اجلياشة التي أقبلت عىل اهللا 
من باع أرضه، ومنهم من رهن بيته، ومنهم من مكث السنني الطوال جيمع الدينار 
فوق الدينار حتى متكن بعد ألي وطول انتظار من توفري متطلبات حجه واملال 

 .سبيل ذلكالذي سينفقه يف 



 

 

٣٤٢ 
 وغفرانه، - تعاىل- هذه النفسية املرشئبة للخري، املتطلعة للظفر برمحة اهللا  ٣٤٢

هي بيئة خصبة للقيام بالدعوة إىل اهللا بينهم خاصة من بني جلدهتم ألن دعوهتم 
مع معرفة منسويب مدارس اجلاليات اخلريية ، إلخواهنم أدعى لتقبلهم منهم

وقد بني القرآن الكريم أمهية ،  النواحيواطالعهم عىل أحواهلم من كل، للغاهتم
i h g f ]: خماطبة كل قوم بام يعقلون، يقول تعاىل يف كتابه العزيز

 y x wv u t s r q p on m  l k j
zZ) ١(. 

ألن املتأمل يف واقع احلجيج اليوم يشاهد مظاهر جهل صارخة يف الدين 
َّحسب؛ بل إن السنة بعامة، وفيام يتعلق بأمر األنساك بصفة خاصة، وليس هذا ف

ٍاملحكمة يف أحيان كثرية قد تتحول يف عقلية بعضهم إىل بدعة، واجلهل إىل 

، تشمل توضيح أحكام العقائد، مما يستدعي معاجلة دعوية متخصصة، معرفة
وبيان أحكام املعامالت والترصفات؛ إذ ال بد للداعية إىل اهللا من مراعاة أحوال 

وهذا من مميزات ، ة واالجتامعية التي نشأوا فيهااحلجيج ونظرة بيئاهتم الثقافي
اليب دعوة أقوامهم بالتي دعاة اجلاليات اإلسالمية بمكة حيث أهنم يعرفون أس

فبها ، وهلذه الدعوة آثار حسنة ونتائج طيبة عىل نفوس املدعوين، هي أحسن
ويفرقون بنورها بني احلق ، وتزكوا نفوسهم، وتصح عقائدهم، تستقيم أحواهلم

والبصرية من ، واهلدى من الضالل، والسنة من البدعة، والنور والظلمة، لباطلوا
 .العمى

                                 
 .٤: اآلية، سورة إبراهيم) ١(



 

 

٣٤٣ 

٣٤   املبحث الثالث
  على دول هذه اجلاليات وجمتمعاتهاآثارها 

 ّاملطلب األول
 آثارها عىل الوافدين من دول هذه اجلاليات

 مسامهة منسويب هذه املدارس يف الدعوة التطوعية ألبناء أوطاهنم - ١
 .فدينمن الوا

يقوم منسوبو مدارس اجلاليات اخلريية بجهود دعوية كبرية بني صفوف 
 قويا يف قيام هؤالء الوافدين اًوهذه اجلهود تؤثر تأثري، الوافدين من أبناء جلدهتم

وحتيي فيهم حمبة العمل ، بأداء العبادات املفروضة عليهم عىل أكمل وجه
 .بلد احلرامالصالح واإلقبال عىل الطاعات والعبادات يف ال

وينطلق منسوبو مدارس اجلاليات اخلريية يف دعوهتم التطوعية من قوله 
Q P]: تعاىل  OZ)١(. 

ودعوة الناس إىل ما فيه نفعهم ،  وهذا اإلنذار يقوم عىل الرتهيب والرتغيب
وطيب عيشهم وذلك من خالل الدعوة الفردية والتي تتضمن ما ، وصالحهم

 :يأيت
 .دعوين والتعاون معه عىل الرب والتقوى تكوين العالقة مع امل-١
 زيارته زيارات أخوية والتحدث معه من خالهلا يف أمر معني وتربطه -٢

 .بالدين وانتهاز الفرص الدعوية معه كمشاركته يف أفراحه أو مواساته يف أحزانه
 حماولة تقوية إيامنه بطريق مبارش بكتيب أو برشيط فيه قصص أو -٣

، رضات والدروس العلمية ملا هلا من آثار سلوكية حسنةالذهاب به إىل املحا
 .عىل الفرد واملجتمع

                                 
 .٢١٤: اآلية، سورة الشعراء) ١(



 

 

٣٤٤ 
 . ربطه بتعاليم الدين اإلسالمي عرب توضيح األخالق اإلسالمية له-٤ ٣٤٤
 . تشجعه للقيام بالعمل لإلسالم والدعوة إليه-٥

 تواصل منسويب هذه املدارس اجتامعيا مع الوافدين من دوهلم وأثر - ٢
 .إصالحهمذلك يف دعوهتم و

والسعي يف ، للتواصل الدعوي مع الوافدين آثار حسنة عىل دعوهتم
 .هم يف رفعة املجتمعات اإلسالميةومسامهت، إصالحهم

وقد أكد القرآن الكريم عىل أمهية التواصل الدعوي عرب األمر بوجوه اخلري 
" # $ % & ] :بني الناس وعظيم األجر املرتتب عليه يقول تعاىل

- , + * ) ( ' 6 5 4 3 21 0 / . 
< ; : 9 8 7Z)١(. 

جل، فهي بال  وفبيئة املدعو االجتامعية هلا أثر واضح يف الدعوة إىل اهللا عز
شك تؤثر بشكل مبارش عىل الدعاة إىل اهللا من حيث قبول دعوهتم أو ردها أو 
عدم القناعة هبا، أو االستهزاء هبا، كام حدث مع األنبياء والرسل عليهم صلوات 

سالمه من قبل، وتؤثر بشكل أكرب عىل املدعوين يف مجيع أحواهلم بحسب اهللا و
 .وسعيهم احلثيث لصالحهم وتوضيح احلقائق هلم، تواصل الدعاة معهم

وهذا ، يقصدهم الدعاة يف أماكن تواجدهم إن من حقوق املدعوين أن 
جيعل أمر تواصل منسويب مدارس اجلاليات اخلريية مع بيئاهتم املحيطة هبم 

بحيث تكون مسامهتهم االجتامعية تؤيت ثامرها اليانعة من حيث زرع ، اً الزماًرأم
ً الويكون هذا اخلري شام، فتثمر اخلري بكل صوره وأشكاله، العقيدة يف نفوسهم

، وجمتمعاهتم، وجرياهنم، وأرسهم، يف تعاملهم مع أنفسهم، لكل مناحي العباد
يكون للدعوة إىل اهللا طريق إىل حيث ، بل وحتى يف تعامله مع خصومهم، وأمتهم

                                 
 .١١٤: اآلية، سورة النساء) ١(



 

 

٣٤٥ 

٣٤ ويكون اإليامن هو القوة املحركة يف نفوسهم لفعل ، قلوب هؤالء املدعوين
 .وال يمكن أن يكون هلذا التواصل أثر يف ظل غياب الدعوة إىل اهللا، اخلري

إن من آثار مدارس اجلاليات اخلريية اجلهود الدعوية التي يقوم هبا بعض 
بحيث تأيت دعوهتم للوافدين إىل ، توى االجتامعيمن انتسب إليها عىل املس

البلد احلرام تتمة جلهودهم التعليمية والقائمة عىل منهج الدعوة إىل اهللا 
 .واحلرص عىل صالح األفراد واملجتمعات يف كل مكان

استقطاب منسويب هذه املدارس ألبناء الوافدين من بني جلدهتم  -٣
 .للتسجيل يف مدارس اجلاليات

 بأنواعه سواء يف الدراسة النظامية أو حلقات القرآن، أو الدروس للتعليم
 حتى ولو اًالعلمية األخرى يف املساجد، آثار عظيمة عىل الطالب تربية واجتهاد

خاصة وأن العلم يسهم يف صالح األفراد ، كانوا طالب صفوف أولية
 .واجلهل رأس كل بالء ومصيبة تصيب الشعوب واملجتمعات، واملجتمعات

حرمان بعض أبناء اجلاليات اإلسالمية من التعليم من قبل أهليهم يف و
أو عدم حثهم عىل التسجيل واحلرص عىل استقطاهبم يف ، بعض األحيان

 ملا يف ،اً كثرياًمدارس اجلاليات اخلريية يفوت عليهم وعىل أرسهم خري
عوة فإذا انترشت الد، التحاقهم باملدارس من رفع اجلهل عنهم وعن جمتمعاهتم

نمت آثاره الطيبة يف حياة ، إىل اهللا تعاىل وخاطبت اإليامن املركوز يف الفطر
وحتقق هلم من اجلانب ، فتحقق هلم رغد العيش وسعة الرزق من جانب، األفراد

وحتقق هلم فوق ، وحتقق هلم الثبات عىل اإليامن، اآلخر نعمة األمن واالستقرار
 كل اهلداية إىل رصاطه املستقيم، يفذلك كله الثواب العظيم من اهللا تعاىل و

 .عمل من أعامل دينهم ودنياهم

ففي التعليم وقاية للمجتمعات من االنحراف ومن التفكك واالنحراف 
 ًاوهي التي جتعل من العبد رقيب، ألنه يزرع العقيدة يف نفوس الطالب، واالهنيار



 

 

٣٤٦ 
، تمعه عليهُفإذا ما رسم للعبد حق جم، وإن غابت عنه عيوب الناس، عىل نفسه ٣٤٦

ألنه يرجو بذلك ما ، ودافع إيامين، محلته عقيدته عىل تنفيذ هذا احلق بحافز ذايت
وخيشى من عذاب اهللا تعاىل وسخطه حني يتقاعس أو ، عند اهللا تعاىل حني يفعل

وجد املجتمع املثايل الذي ، فإذا ما قام كل فرد يف املجتمع هبذا الدور، يفرط
  . )١( رباينومنهج، يسري عىل هدي ساموي

، إن منهج الدعوة يف تربية املجتمع يبدأ برتبية األفراد تربية إيامنية صحيحة
 . ألن هؤالء األفراد هم الذين يشكلون يف هناية املطاف املجتمع املسلم الصالح

                                 
 .٤٧٣ص ، الرتبية الوقائية يف اإلسالم، خليل حدري: لالستزداة حول دور املدارس ينظر) ١(



 

 

٣٤٧ 

٣٤  املطلب الثاين
 يف دول اجلاليات )١(آثارها عىل أمة اإلجابة

مني يف دوهلم األصلية  دور طالب مدارس اجلاليات يف دعوة املسل- ١
 .وغريها، والوعظ، كاخلطابة، من خالل العمل التطوعي

لقد ندب اهللا تعاىل املؤمنني إىل تعلم أحكام الدين والسعي يف طلب 
« ] :قال تعاىل، ّحتى يرجعوا إىل أقوامهم هداة معلمني، العلم  º ¹

 Ë Ê É  È Ç Æ  Å Ä  Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼
Ï Î Í  ÌZ)٢(. 
كان غالب ما تقدم من هذه السورة ((: )٣(- رمحه اهللا- ور قال الطاهر بن عاش

حتريضا عىل اجلهاد وتنديدا عىل املقرصين يف شأنه، وانتهى الكالم قبل هذا 
، فال جرم كانت بتربئة أهل املدينة والذين حوهلم من التخلف عن رسول اهللا 

قوة الكالم مؤذنة بوجوب متحض املسلمني بعلم الدين وتثقيف أذهان 
سلمني كي تصلح سياسة األمة عىل ما قصده الدين منها، من أجل ذلك عقب امل

التحريض عىل اجلهاد بام يبني أن ليس من املصلحة متحض املسلمني كلهم 
ألن يكونوا غزاة أو جندا، وأن ليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي 

فهذا يؤيده بتوسع يف سبيل اهللا من حيث إن كليهام يقوم بعمل لتأييد الدين، 
سلطانه وتكثري أتباعه، واآلخر يؤيده بتثبيت ذلك السلطان وإعداده ألن يصدر عنه 

                                 
رشح العقيدة ، مد بن عثمنيحم: انظر، املؤمنون من أتباع النبي حممد : املراد بأمة اإلجابة) ١(

 .٨٢ص ، السفارينية
 .١٢٢: اآلية، سورة التوبة) ٢(
فقيه وعامل له العديد من املؤلفات ) هـ١٢٩٦(ولد بتونس عام ، حممد الطاهر بن عاشور: هو) ٣(

: بتونس، انظر ترمجته) هـ١٣٩٣(تويف عام ، والتحرير والتنوير، أصول اإلنشاء واخلطابة: ومنها
 .٦/١٧٤، األعالم، الزركيلخري الدين 



 

 

٣٤٨ 
ما يضمن انتظام أمره وطول دوامه، فإن اتساع الفتوح وبسالة األمة ال يكفيان  ٣٤٨

الستبقاء سلطاهنا إذا هي خلت من مجاعة صاحلة من العلامء والساسة وأويل 
  .)١())ك السلطانالرأي املهتمني بتدبري ذل

 ًافخصصوا من أوقاهتم نصيب، ّوهلذا فقد متثل هؤالء الطالب لألمر اإلهلي
خاصة يف الدول التي يستطيعون السفر إليها ، لدعوة املسلمني يف دوهلم األصلية

 :ويرتكز نشاط هؤالء يف هذا املجال يف األمور اآلتية. خالل اإلجازة الصيفية
وذلك بالتنسيق مع اجلمعيات ، ذه الدول عقد الدورات العلمية يف ه-١

اخلريية والدعوية باململكة العربية السعودية التي تدعم وتراعى النشاط الدعوي 
 .يف هذه البلدان

ُومن أبرز اجلمعيات الدعوية التي تعنى بدعوة األقليات اإلسالمية يف هذه 
 : الدول

 . منظمة املؤمتر اإلسالمي-أ
 . رابطة العامل اإلسالمي- ب
 . املجلس األعىل العاملي للمساجد-جـ

 .األوقاف، وغريها من املنظامت الدعويةالشؤون اإلسالمية و وزارة - د
فيعقد هؤالء الطلبة ، العمل التطوعي الفردي من خالل الزيارات العائلية-٢

 .بعض الدروس العلمية والتوعوية والوعظية
 أو باالنتداب من قبل ،اي من خالل اخلطابة يف مساجد بلداهنم إما تطوع-٣

 .وزارة األوقاف باململكة العربية السعودية
،  من خالل التدريس املوسمي يف بعض املراكز الدعوية يف هذه الدول-٤

  .)٢( وكذا امللحقيات الثقافية وغريها

                                 
 .١٠/٢٢٧حممد بن عاشور، التحرير والتنوير ) ١(
، تخرجني من هذه املدارس لبعض الطالب املي هذه املعلومات من خالل معرفتدتاستف) ٢(



 

 

٣٤٩ 

٣٤ وجود نخبة من خرجيي هذه املدارس من محلة الشهادات يف بعض  -٣
 .)١(ملسلمنيوأثر ذلك عىل دعوة ا، املناصب الدينية

ّإن وجود نخبة من خرجي مدارس اجلاليات يف مراكز مرموقة إما يف 
ساهم مسامهة فعالة يف الدعوة ، اململكة العربية السعودية أو يف دوهلم األصلية

 : إىل اهللا تعاىل وذلك من خالل اآليت
 تعريفهم للجهات ذات العالقة باململكة العربية السعودية بواقع -١
عن ، يهم السعي احلثيث لتقديم الدعم لدوهلم يف املجال الدعويوسع، بلداهنم

 . عن طريق تقديم الدعم املايلاًوأيض، طريق إعداد الدعاة املؤهلني
 تقديم التسهيالت القانونية يف دوهلم من خالل عالقاهتم باملسؤولني -٢

 .ّمما يسهل نشاط املراكز الدعوية وتأسيس املدارس العلمية، يف تلك الدول
 التأثري الفعال عىل وزارة األوقاف يف بلداهنم حيث وجد بعض -٣

ًخرجيي مدارس اجلاليات من عني مفتي  أو وزيرا لألوقاف وغري ذلك من اّ
ًوال شك أن هذا قدم دعام، املناصب املرموقة ّ ،  منقطع النظري للدعوة اإلسالميةّ

 .وللمنهج السلفي
 بناء املدارس  مسامهة هؤالء اخلرجني من ذوي املناصب يف-٤

 .واملساجد وغريها كان له أبلغ األثر يف الدعوة إىل اهللا تعاىل
 كان هلؤالء اخلرجني أبلغ األثر يف األقليات من خالل متثيلهم التمثيل -٥

 .احلسن يف داخل هذه الدول وخارجها

                                 
 . جلهودهم الدعوية املباركةومشاهديت

دارس هـ شاهدت إحدى ثمرات هذه امل١٤٢٦من خالل زياريت لدولة بنغالديش يف العام ) ١(
 وشيتاغونغ، حيث يقوم بعض راالجئني الربماويني مثل كوكس بازخاصة يف بعض مناطق ال

مع ، املتخرجني من مدارس اجلاليات اخلريية بالتدريس يف بعض املدارس واإلرشاف عليها
 .االستعانة ببعض املناهج املطبقة يف نظام وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية



 

 

٣٥٠ 
 املطلب الثالث ٣٥٠

 يف دول اجلاليات )١(آثارها عىل أمة الدعوة

ات يف دعوة غري املسلمني يف دوهلم  دور طالب مدارس اجلالي- ١
 .األصلية من خالل العمل التطوعي والنظامي

وإنام هي دعوة عاملية ، ّإن الدعوة اإلسالمية ليست قارصة عىل املسلمني
u v]: قال تعاىل، للعرب والعجم واملسلمني والكفار إىل قيام الساعة
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ولكن أبناء هذه الدول من طالب ، لبيئة واللغةوعاملية الدعوة تواجه عقبة ا
حيث كانت هلم جهود ، مدارس اجلالية هلم أبلغ األثر يف إزالة هذه العقبات

 : وذلك من خالل اآليت، خرية يف دعوة غري املسلمني

 دعوة غري املسلمني من خالل اجلمعيات الدعوية التي تعنى بالتعريف -١
 .إىل هؤالء يف بلداهنم األصليةّوذلك من خالل التنقل ، باإلسالم

عن طريق املقابلة ،  العمل الدعوي التطوعي هلؤالء الطالب واخلرجني-٢
 .الفردية أو الكلمة اجلامعية

 دعوة هؤالء الطالب ألقارهبم وذوهيم من غري املسلمني يف بلداهنم -٣
 .كان له أبلغ األثر يف إسالم كثري منهم، األصلية

 يف جمال الرتمجة يمّكن للعلامء الراسخني من  مشاركة هؤالء الطالب-٤
 .ذوي احلنكة والتجربة من دعوة غري املسلمني يف هذه البلدان

                                 
 .ة الدعوة هم اليهود والنصارى وغريهم من ملل الكفر والرشكأم) ١(
 .٢٨: سورة سبأ، اآلية) ٢(



 

 

٣٥١ 

٣٥  دعوة هؤالء الطالب لغري املسلمني يف بلداهنم األصلية عرب وسائل -٥
وغريها ، ومواقع التواصل االجتامعي، كاملنتديات االلكرتونية، االتصال احلديثة

 .حلديثةمن وسائل االتصال ا

 . دعوهتم لغري املسلمني عن طريق تقديم النموذج اإلسالمي املعتدل- ٢

 ليقوموا ًال شاماي دعوًالمن آثار مدارس اجلاليات اخلريية تأهيل طالهبا تأهي
 - أي غري املسلمني-وهم ، بواجب الدعوة إىل اهللا للناس مسلمني وغري مسلمني

اهتم وميوهلم؛ ودعوهتم تكون وخرب، يتفاوتون الختالف أحواهلم وثقافتهم
باحلكمة واألسلوب املناسب الذي يقدم اإلسالم بصورته احلقيقة بال إفراط أو 

 ، اإلسالميةتفريط، بل عىل منهج الوسطية واالعتدال الذي قامت عليه الدعوة
 :وهلم أحوال خمتلفة وخالصتها فيام يأيتفغري املسلمني عىل أصناف متعددة 

 أو هو منفتح ال يرفض عرض ًا عن اإلسالم شيئ صنف جاهل ال يعرف-أ
وربام انرشح صدره لقبول اإلسالم إذا أراد اهللا ، الدعوة عليه ولديه استعداد لتقبلها
* ]: له اهلداية والرشاد كام قال تعاىل  )( '  & % $ # " !
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 خصبة اًللدعوة ألنه يمثل أرضوهذا الصنف من الناس هو احلقل األنسب 
 .ويكثر وجود هذا الصنف يف الدول التي توجد هبا أقليات إسالمية، للدعوة

ًإال إنه يرفض التعرف عليه ابتداء ،  صنف جاهل ال يعرف اإلسالم- ب
 عىل حتقيق أهوائه اً حرصًال ملا هو عليه من دين أو مذهب ولو كان باطاًتعصب

وهذا حيتاج إىل احلكمة ،  كربه ورغبته يف الفجورأو استجابة لنوازع، ومصاحله
 .يف دعوته

                                 
 .١٢٥: اآلية، سورة األنعام) ١(



 

 

٣٥٢ 
فهم كاألنعام بل هم ،  صنف جاهل خايل الذهن من املعرفة الدينية- ج ٣٥٢

أضل ودعوهتم كذلك تكون برشح تعاليم اإلسالم هلم وأنه ال حياة هانئة وال 
 .سعادة بغريه

 ًحد له ظلامعامل أنه حق إال أنه جا،  صنف عامل بأسس اإلسالم وعقائده- د
والعمل ، ومنع رضره عن املسلمني، ويتعامل الدعاة معه بكف رشه، اًوعدوان

 .عىل احلد من إضالله

 مسامهة طالب املدارس يف نرش اإلسالم يف وسط غري املسلمني من - ٣
 .دوهلم األصلية

من بني آثار طالب مدارس اجلاليات اخلريية قيام بعضهم بنرش اإلسالم يف 
g f ]:  من قوله تعاىلاًسلمني يف دوهلم األصلية انطالقأوساط غري امل

t s r  qp  o  n m l k j i hZ)١(. 
واألمة هي طائفة عاملة حيث أمر اهللا املسلمني أن يكون من بينهم مجاعة 
تتخصص يف الدعوة إىل اخلري إذ تعلم املعروف وتأمر به، وتدرك املنكر وتنهى 

وب إجياد هذه الفئة العاملة لتبليغ الدعوة، عنه، وتصدير اآلية بالم األمر يفيد وج
وقد ربى الرسول أصحابه عىل احلق واختار منهم من يصلح للدعوة وبعثهم إىل 

 .عدد من الشعوب يدعوهنم إىل اهللا تعاىل
 ومن املعلوم أن واجب تبليغ الدعوة ال يتم إال بواسطة الدعاة، وهذا دليل 

ب إال به فهو واجب، كام أن سؤال اهللا عىل وجوب إعدادهم، ألن ما ال يتم الواج
للناس يف اآلخرة يقتيض تبليغ دين اهللا إليهم والدعوة ال تبلغ وحدها فلزم وجود 

ومن هؤالء الدعاة بعض طالب مدارس ، دعاة حيملوهنا ويبلغوهنا للعاملني
 .اجلاليات اخلريية

                                 
 .١٠٤: اآلية، سورة آل عمران) ١(



 

 

٣٥٣ 

 اآلن ولئن كانت احلاجة إىل الدعاة األكفاء ملحة دائام فإن هذه احلاجة٣٥
أشد ليتعلم املسلمون ما جهلوا من دينهم، وحتى يمكن مواجهة خطر التيارات 
املادية التي اتسع نشاطها بواسطة دعاة املذاهب البرشية، والنحل املحرفة الذين 
دربوا عىل الرتويج لباطلهم يف ذكاء واضح، وخطة مدروسة وهدف حمدد، 

، وتذاع الشبهات امللحدة وليس بجائز أبدا أن يضعف صوت احلق أمام اهلوى
يف الناس وال جتد من يتصدى هلا وهيدمها باحلجة والبيان، إن إعداد الدعاة 
واجب يلتزم به املسلمون، وعىل األمة أن تقوم به أداء لواجب الدعوة، ووفاء 

 .لألمانة التي لزمتهم



 

 

٣٥٤ 
  املبحث الرابع ٣٥٤

  آثارها على األمة اإلسالمية
 ّاملطلب األول

 اي وعملايوض باألمة اإلسالمية علمآثارها يف النه

 . املدارس هي أساس ولبنات بناء املجتمع املسلم ورفعة شأن األمة- ١

وهي بال ، املدارس هي لبنة وأساس وبذرة يانعة يف رصح األمة اإلسالمية
شك تسهم يف رفعة شأن األمة وترتك آثارا طيبة يف املجتمعات اإلسالمية، سواء 

 :ية السعودية أو خارجها، وذلك ألسباب من أمهها ما يأيتداخل اململكة العرب
 أن املدعوين حارضون وبأعداد هائلة، وهذا خيترص الوقت واجلهد -١

فال تتعب يف البحث عنهم وجتميعهم لدعوهتم، بخالف ما لو كانوا يف أمكان 
 .عديدة

 كوهنم بأعداد هائلة يف هذه املدارس يسهل إمكانية االستقطاب -٢
اء، خاصة وأن هذه الفئة هي أهم فئات املجتمع يف كل الدول، واالصطف

فالشباب أكثر طاقة وحيوية، وهم قادة املجتمع يف املستقبل، بخالف كبار السن 
 .ونحوهم

ّ رسعة استجابتهم وتغريهم وذلك بحكم السن؛ سن تقبل النصح -٣
 .والرغبة يف التغيري لألفضل

وتقدير من طالبه يفتح املجال  كذلك ما حيظى به املعلم من احرتام -٤
 .وخري من يامرس هذه املهمة هم املعلمون الدعاة، رحبا للتأثري عليه

 توفر اإلمكانيات والتسهيالت يف املدارس احلكومية أو املدارس -٥
 .األهلية أو الرشعية والتي ال تتوفر يف غريها إال بكل مشقة وعناء



 

 

٣٥٥ 

٣٥ دعمهم ملن يساعدهم يف تربية  قوة استجابة أولياء األمور وارتياحهم و-٦
 .أبنائهم، وحيمل عنهم هذا احلمل الكبري

إن وجود االستجابة الرسيعة والتغري املالحظ يف الطالب يعترب من عوامل 
ّوهبذا يستطيع املعلم أن يكون ، االستمرار والتفاعل من قبل املعلم الداعي

خاصة ، جتمعاتشخصية علمية من الطالب تقاوم الفساد وتنرش الصالح بني امل
وأن تأثري بعض األنشطة الطالبية يمتد إىل خارج نطاق املدرسة ويتعداه إىل 

 .اًاملجتمع أيض

إسهام هذه املدارس يف حتقيق خريية األمة من خالل الدعوة إىل اهللا  -٢
 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

ائمون هم يعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أرشف األعامل، والق
ومن سامت املجتمع اخلري ، وهم أصحاب اخلريية والدعوة، صفوة األمة

-كام بني ذلك املوىل ، الفاضل أن يسود فيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر
2 3 4 ]:  يف حمكم التنزيل بقوله- جل وعال  1 0 /  .
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ية عرب طالهبا يف حتقيق هذه السمة يف وتسهم مدارس اجلاليات اخلري
وهذا ، خاصة فيام يتعلق بإقامة الدين والدعوة إليه، املجتمعات التي ينتمون إليها

وهو إقامة الرضورة األوىل ،  ودعوهتم- عليهم الصالة والسالم- هو جهاد الرسل 
وهذا بعينه هو األمر باملعروف؛ فالدعوة إىل اإليامن ، من الرضورات اخلمس

وإقامة عبوديته ، وامتثال أوامره، والدعوة إىل طاعته،  وتوحيده وما ينبغي لهباهللا

                                 
 .١١٠: اآلية، سورة آل عمران) ١(



 

 

٣٥٦ 
واجلهاد باملال والنفس يف ، وحتمل األذى يف سبيل ذلك، من عبيده عىل أرضه ٣٥٦

 .وهذا حفظه يف جانب الوجود، هذا هو األمر باملعروف، سبيل حتقيق ذلك
ه يف العقيدة والرشيعة ونبذ ما خيالف، يتعلق بحفظ الدين وإحاطته: الثاين

وهذا ، ملنكروهذا هو النهي عن ا، من رشكيات وبدع وخرافات وأمور حمرمة
 .حفظه يف جانب العدم

ومن آثار إسهام طالب مدارس اجلاليات اخلريية يف حتقيق خريية 
حتكيم رشع اهللا يف األمم والشعوب عرب الرجوع إىل الكتاب : املجتمعات

لشخصية مع أفراد جمتمعاهتم والتي تؤدي إىل تقويم وتكوين العالقات ا، والسنة
 .ً سلياماًسلوك الفرد وتوجيهه نحو اإلسالم توجيه

ُإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يعد رضورة ال بد منها لصالح 
املجتمعات واستقامتها؛ فهو حيفظ الرضورات اخلمس من جانب الوجود 

 .والعدم

من الشباب املسلم ،  جيل الدعوةمسامهة هذه املدارس يف تأهيل -٣
 .ّالواعي الذي يملك هم النهوض باألمة اإلسالمية

ويكيفها أنه ال يمكن ألي ، املدارس واجلامعات تقوم بأعامل مهمة للغاية
إنسان يف زماننا أن يكون له شأن ونفوذ يف احلياة العامة من غري أن يتتلمذ فيها أو 

 كثري من التحديات التي تواجه األجيال  لتغرياً مما لدهيا، ونظراًيقتبس شيئ
 العمل عىل تأهيل الطالب وبناء رؤية شاملة اًاجلديدة؛ فقد بات من املهم جد

ثم مما تراكم لدى العامل اليوم من ، تنطلق من أفق معتقداتنا ومبادئنا، لدهيم للحياة
 .)١(خربات تربوية وعلمية قيمة

                                 
 .ي بترصف واختصار من٢٠٩ص ، لبناء األجيا، عبد الكريم بكار: انظر) ١(



 

 

٣٥٧ 

٣٥ فهو الذي استخلفه ، نسان وتأهيلهولقد اهتم الدين اإلسالمي بقضية بناء اإل
وبام ، وهو الذي يتلقى تعاليمه بام أودعه اهللا فيه من العقل، اهللا تعاىل عىل األرض

 .كرمه اهللا تعاىل به عن سائر املخلوقات
فليس من مهامت ، وعميلة بناء اإلنسان هي قضية العمل الدعوي والرتبوي

زهنا إىل أن يطلب منه أن الرتبية حشو ذهن الناشئ بأطراف املعرفة فيخت
وإنام هي بالدرجة األوىل عملية تنمية ، يستظهرها فيام يسمى باالمتحان

وهي هبذا ، الشخصية اإلنسانية بام يكفل خري اجلامعة وخري الفرد يف اآلن نفسه
املعنى تتطلب أن نأخذ بعني االعتبار سائر قوى اإلنسان ومكوناته بالتهذيب 

 .)١(والرتتيب
ذه املنطلقات استطاعت مدراس اجلاليات اخلريية إعداد ومن خالل ه

، قادر عىل الفهم واإلدراك لكل ما يدور حوله، جيل مسلم بمواصفات عالية
 من اًمتمكن يف مادته العلمية خاصة وأن بعض الدول اإلسالمية تشهد اليوم نوع

 ما حتولت بعض العلوم إىل أبواب للرش اًوكثري، اإلقصاء للعلوم الرشعية
وامليزات إىل سلبيات ال ليشء سوى أهنا فقدت ، وحتويل الفضائل عىل رذائل

حيث يتخرج كثري من الطالب وليس لدهيم ، سمة التوسط واالعتدال يف تعليمها
مما جيعل مسامهة هؤالء الطالب يف ، حصيلة علمية تنفعهم يف دينهم ودنياهم

 .كل مكان محيدة عىل املسلمني يف اًاملسار التعليمي يرتك آثار

                                 
 .٧٩ص ، الفكر الرتبوي اإلسالمي وحتديات املستقبل، امعيل عيلسعيد إس: انظر) ١(



 

 

٣٥٨ 
 املطلب الثاين ٣٥٨

 آثارها يف حتسني صورة املسلمني يف اخلارج

 متثيل خرجيي هذه املدارس اإلسالم يف دوهلم وأثر ذلك يف حتسني - ١
 .صورة املسلمني

وإظهار املسلمني لدينهم ،  انتشار الدعوة إىل التوحيد وحماربة االبتداع-أ
وبعض الدول األفريقية ، خاصة يف بعض الدول غري اإلسالمية كدولة ميانامر

 .وغامبيا وغريمها، كغانا
وترمجة معاين القرآن ،  توضيح تعاليم الدين وتوجيه الناس ملا ينفعهم- ب

 .الكريم والسنة النبوية والكتب العلمية إىل لغات وهلجات عديدة
 . تعليم أبناء املسلمني العلوم الرشعية واللغة العربية- ج
اهللا وذلك عرب الوسائل واألساليب الصحيحة  القيام بواجب الدعوة إىل - د

 .اي علمًامن خالل املسامهة يف تكوين أبناء املسلمني تكوين
 . إسالم بعض الناس عىل يدي بعض هؤالء الطالب-هـ 

 حماربة األفكار اهلدامة وامللل املنحرفة وهداية احليارى من أبناء - و
 .املسلمني وفق منهج الدعوة القويم

وإدارة بعض املدارس ، عاهد الرشعية واملدارس العربية إنشاء امل- ز
واملشاركة يف نشاطات اجلمعيات واملؤسسات اإلغاثية وبني أوساط الالجئني 

 .املسلمني
واإلرشاد ، واإلفتاء،  تويل بعض األعامل اهلامة كالقضاء الرشعي- ح
ج العلمية واإلرشاف عىل املناه، وتعليم كتاب اهللا، واإلمامة واخلطابة، والتوجيه

 .ملدارس أبناء املسلمني

مشاركة بعض خرجي هذه املدارس يف املؤمترات وامللتقيات  -٢
 .وأثر ذلك يف حتسني صورة املسلمني، العاملية الداعية إىل احلوار



 

 

٣٥٩ 

٣٥ ،  بحد ذاتهاًليس تقيص جهود طلبة مدارس اجلاليات اخلريية بمكة مقصود
جهودهم اخلرية يف نرش العلم و، وإنام الغرض بيان يشء من آثارهم الدعوية

 .والدعوة إليه
 :ومن هذه اآلثار

 صفاء العقيدة وسالمة املعتقد لدى اخلرجيني منها حيث أن مدارس -١
اجلاليات اخلريية قائمة عىل مناهج التعليم العام يف اململكة العربية السعودية 

 اًة زمانوالتي يتعلم من خالهلا الطالب العقيدة الصحيحة من منابعها األصلي
 . خاصة يف رحاب البلد احلرام ومن جوار بيته العتيقاًومكان

:  دعوة عموم املسلمني باحلكمة واملوعظة احلسنة كام قال تعاىل-٢
[¢ ¡ � ~ }| { z y x w vZ) ١(. 

وهلذا املنهج آثار إجيابية عىل مسار الدعوة إىل اهللا يف البالد اإلسالمية بل 
 . ومرص وفق املنهج القويمويف غريها فهي صاحلة لكل عرص

 اجلمع بني األصالة واملعارصة يف دعوة هؤالء الطالب، حيث إن -٣
منهم من يلتحق باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة بعد إكامل املرحلة الثانوية، 

وشأهنم يف دعوهتم النصح ، حيث يقومون بدعوهتم عىل أساس هداية الناس
 .مسلمهم وكافرهمللراعي والرعية ورمحة العباد 

 قدرهتم عىل حل ما يعرض هلم من مشكالت أو عقبات يف الدعوة إىل -٤
التي تؤدي النحراف دعوهتم عن و لتحزب والعصبياتا  لنبذدعوهتمو، اهللا تعاىل

 .)٢(مسارها الصحيح وتفكك املجتمعات وبث الفتن فيام بينهم
 

                                 
 .١٢٥: اآلية، سورة النحل) ١(
، عبد اهللا العبود: لالستزادة حول آثار خرجيي مدارس اململكة العربية السعودية وجامعاهتا ينظر) ٢(

 .٢/٨٩٢، جهود اململكة العربية السعودية يف الدعوة إىل اهللا يف اخلارج



 

 

٣٦٠ 
٣٦٠   

  
  
  
  
  
  

اخلامتة



 

 

٣٦١ 

٣٦



 

 

٣٦٢ 
   الكتابخامتة ٣٦٢

، عظيم احلمد واالمتنان الواحد املعبود، واجلوداحلمد هللا واسع الفضل 
، ال راد لفضله، وأشكره جل وعال عىل فضله وإحسانه، أمحده تعاىل عىل إنعامه

فهو أهل للحمد والثناء ، وال معقب حلكمه سبحانه وأثني عليه اخلري كله
 ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع ، والشكر

والرسول ، النبي املصطفى، املنيوأصيل وأسلم عىل من جاء رمحة للع
  :أما بعد.  إىل يوم الديناً كثريًحممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام، املجتبى

عىل ما من به عيل بإمتام هذا ، أمحد اهللا تعاىل وأشكره عىل فضلهفإين 
مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة وأثرها يف (البحث والذي كان بعنوان 

ويف ، من أجل الوصول إىل رؤية مطورة لواقع هذه املدارس، )الدعوة إىل اهللا
 .لدراسة من نتائجحدود ما تتيحه ا

 :خالصة البحث: ًالأو

ّاملتعلقة بمدارس اجلاليات ، واملفاهيم، تناول البحث العديد من املسائل
 اًوبيان تعريف الدعوة لغة واصطالح، من حيث بيان املقصود منها، اخلريية

 .تها وارتباط العلم الرشعي بالدعوة إىل اهللاومكانتها وأمهي
كام تناول البحث يف فصله األول عن عناية اإلسالم باجلاليات اإلسالمية 

ثم أبان يف ، مع بيان جهود اململكة العربية السعودية يف رعايتهم ودعوهتم
الفصل الثاين عن نشأة مدارس اجلاليات اخلريية وأهداف تأسيس هيئة اإلرشاف 

وأنواع اجلاليات اإلسالمية ، رس اجلاليات اخلريية وماهية نظامها عىل مدا
 .املقيمة بمكة املكرمة مع بيان جهود اململكة يف تعليمهم وإرشادهم

ّأما الفصل الثالث فقد أوضح أبرز وسائل الدعوة املستخدمة يف مدارس 
ه هذه ثم الفصل الرابع فيه بيان ألبرز املشكالت التي تواج، اجلاليات اخلريية



 

 

٣٦٣ 

٣٦ وتفصيل القول فيها مع بيان السبل الرتبوية والدعوي التي يستطيع ، املدارس
 .القائمون عىل هذه املدارس تالفيها أو التخفيف من آثارها عىل الطالب

ىل املجتمع أما الفصل اخلامس ففيه بيان آلثار هذه املدارس الدعوية ع
 .وعىل األمة اإلسالمية مجعاء، املكي وعىل جمتمعاهتم

 وقد توصلت من خالل الدراسة إىل العديد من النتائج التي أرجو من اهللا 
 . أهم النتائجيل وفيام ي،القدير أن ينفع هبا

 :نتائج البحث: اًثاني

 :وكان من أبرزها،  إىل مجلة من النتائجتّتوصل
 أمهية ارتباط الرتبية التعليمية بالعقيدة الصحيحة القائمة عىل الكتاب -١
، بني السياسية التعليمية للمملكة نرش الدعوة إىل اهللا بني املسلمنيوت، والسنة

، مع مراعاة التدرج يف الدعوة إىل اهللا مع الطالب، وحب اجلهاد يف سبيل اهللا
 ً.ال شامًالوتأهيلهم يف شتى مناحي احلياة تأهي

 تعد مدارس اجلاليات اخلريية من املحاضن الدعوية التي تقوم بدور -٢
مما يستدعي ،  أوساط اجلاليات اإلسالمية بمكة املكرمة وخارجهادعوي هام يف

دعمها بكل الوسائل والسبل املادية واملعنوية ملا هلا من آثار عظيمة عىل الفرد 
 .واملجتمع واألمة اإلسالمية

،  اعتناء حكومة اململكة العربية السعودية بتعليم أبناء األمة اإلسالمية-٣
طالقا من دستورها ونظامها القائم عىل القرآن عقيدة داخل اململكة وخارجها ان

 .ومنهاجا
 إىل أن القيام بالدعوة إىل اهللا يف أوساط ي من خالل رسالتت توصل-٤

خيفف من ، والبذل والنصح، اجلاليات اإلسالمية وتعاهدهم بالعناية والرعاية
يد وإعداد جيل جد، ويسهم يف دعم سوق العمل املحيل، معدل اجلريمة بينهم

 .من الدعاة املصلحني بإذن اهللا



 

 

٣٦٤ 
 انتهى البحث إىل أن الصعوبات التي تواجه استمرار مدارس اجلاليات -٥ ٣٦٤

اإلسالمية تتمثل يف إجياد مظلة رسمية تضم مجيع املدارس حتت إرشاف ودعم 
وكفالة املعلمني واملباين املدرسية لتقوم هذه املدارس ، وزارة الرتبية والتعليم

 .د جتاه منسوبيهابواجبها املنشو
 يغلب عىل طالب مدارس اجلاليات اخلريية الفقر واحلاجة مما -٧

يستدعي وضع برامج وخطط لدعم هؤالء الطالب عرب املؤسسات احلكومية 
وغري احلكومية لكي ال يترسبوا من مقاعد الدراسة ويكونوا فيام بعد بيئة خصبة 

 .لالنحراف واجلريمة
ملجتمع الطالب من أشد العوامل املؤثرة يف  تعترب البيئة االجتامعية -٨

وقلة ، لشدة ارتباط بعض أبناء هذه اجلاليات بأحيائهم، انحراف كثري منهم
 .اختالط بعضهم بباقي األحياء مما يسبب هلم الكثري من املشكالت االجتامعية

 من خالل البحث إىل رضورة ضم مجيع مدارس اجلاليات ت توصل-٩
لكي ال ، ة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلرييةاخلريية حتت إرشاف هيئ

ولكي يكون ملدارس اجلاليات اخلريية ، تضيع جهود بعض املصلحني سدى
جهة إرشافية واحدة يتحقق من خالهلا سد حاجات هذه املدارس لدى اجلهات 

 .املختصة
وحفظ القرآن الكريم ،  يعد إقبال أبناء اجلاليات اإلسالمية عىل التعليم-١٠

وقلة رغبة بعض اآلباء يف التحاق أبناءهم هبذه ،  ظروف بعضهم اخلاصةرغم
وتقديم العون املناسب هلم ،  لالستفادة املثىل من قدراهتماً هاماًاملدارس حافز

أو دجمهم مع مدارس الرتبية والتعليم ليتمكنوا من ، بالطرق الرتبوية احلديثة
 .ئهم يف املدارس األخرىإكامل دراستهم يف اجلامعات السعودية أسوة بزمال



 

 

٣٦٥ 

٣٦
 :توصيات البحث: اًثالث

 مقرتحات عدة أويص هبا يف هناية هذا يليف ضوء نتائج الدراسة ظهر 
 :البحث أمها ما يأيت

 أويص باملزيد من الدراسات الدعوية امليدانية املتعمقة واخلاصة -١
تي ال وال، بمدارس اجلاليات اخلريية يف مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة

وتناوهلا ،  إلرشاف هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلرييةايختضع حال
 .بالدراسة املتخصصة ملساعدهتا عىل إمتام عملها عىل أكمل وجه

 عقد اللقاءات العامة واملؤمترات يف اجلامعات السعودية كجامعة أم -٢
مية لبحث القرى واجلامعة اإلسالمية وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال

واملسامهة يف ختفيف ، املشكالت والعقبات التي تواجه بقاء هذه املدارس
 .آثارها عىل القائمني عىل هذه املدارس املباركة

 أن يضاف إىل مناهج ومقررات مدارس اجلاليات اخلريية مواد -٣
مع ، املتوسطة والثانوية، متخصصة عن الدعوة إىل اهللا خاصة يف املراحل العليا

ة إنشاء كليات متخصصة ومعاهد مهنية لتضم هذا العدد الكبري من رضور
 .الطالب

 التأكيد عىل دور وزارة الشؤون االجتامعية يف توفري أنواع من الدعم -٤
لصالح هذه املدارس عرب تغيري مسمى هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات 

 بباقي اخلريية إىل مجعية اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية أسوة
 .اجلمعيات اخلريية

 أن يتم التنسيق بني هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية وبني -٥
، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، كرابطة العامل اإلسالميالعاملية  بعض اجلهات



 

 

٣٦٦ 
واإلرشاف عىل ، والندوة العاملية للشباب اإلسالمي وذلك لتبني هذه املدارس ٣٦٦

 .هائح دراسية للموهوبني من أبناري منمع توف، التعليم فيها

 تعاهد العلامء واملشايخ يف اململكة العربية السعودية هلذه املدارس -٦
ومكاتبة ذوي احلظوة والشأن لإلسهام ، بالزيارة والنصح واإلرشاد للقائمني عليها

ودورها الفعال يف نرش الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف ، يف دعم مناشطها
 .كروالنهي عن املن

 إضفاء الصبغة الرسمية هليئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية -٧
، كباقي اهليئات واجلمعيات اخلريية لتتمكن من تسجيل األوقاف حتت مسامها

وتستطيع فتح حسابات مرصفية تستقبل من خالهلا تربعات املحسنني حتت 
 .إرشاف اجلهات الرقابية املختصة

اص يف إعداد معاهد تدريب مهنية  رضورة مشاركة القطاع اخل-٨
ليكونوا نواة ليد عاملة قوية وأمينة ختدم ، للخرجيني من أبناء هذه املدارس

 .وترعى شؤون العباد بكل ثقة ومهنية، مصالح البالد

 وضع احللول املناسبة للعقبات التي تواجه مدارس اجلاليات اخلريية -٩
مع أمهية إحلاق املعلمني ، افيةأمام املختصني والرتبويني ملناقشتها بكل شف

وتزويدهم بالقدر الكايف من العلوم اإلدارية والرتبوية ليستطيعوا ، بدورات تأهيلية
 .من خالهلا معاجلة بعض السلبيات اإلدارية املوجودة يف مدارسهم

 أويص بتناول اجلهود الدعوية ملدارس اجلاليات اخلريية اخلاصة -١٠
عىل أن تتناوهلا باحثة متخصصة يف الدعوة إىل ، قلةبالبنات يف رسائل علمية مست

 .وإعدادهن، ودورها يف تعليم الفتيات، اهللا لتبني أهم آثارها

وإنني يف هناية هذه الرسالة أسال اهللا تعاىل بأسامئه احلسنى وصفاته العىل 
، وأن ينفع هبذا العمل كاتبه وقارئه،  لوجهه الكريماًأن جيعل عميل هذا خالص



 

 

٣٦٧ 

٣٦ وأن حيسن لنا وجلميع املسلمني العاقبة يف ، ل ما فيه حجة يل ال عيلوأن جيع
وما كان فيه من خطأ أو ، وما كان فيه من صواب فمن اهللا وحده، الدنيا واآلخرة

، وكل ذلك عندي، فا للهم جتاوز عني خطئي وزليل، خلل فمني ومن الشيطان
آخر دعوانا أن  و،واغفر أليب وتغمده برمحتك وسائر أهيل ومجيع املسلمني

 .احلمد هللا رب العاملني

 .أمجعني م عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبهوصىل اهللا وسل
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٣٦٨ 

 

 

 

 

 

 

 

الفهارس



 

 

٣٦٩ 

٣٦



 

 

٣٧٠ 
٣٧٠ 

 املصادر واملراجعفهرس 
 

دار العلوم ، الرياض، دراسات يف علم االجتامع، إبراهيم الطخيس .١
 .م١٩٨٣، الرياض، للطباعة

دار إحياء الرتاث بريوت و، املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون .٢
 .هـ١٣٩٢، ٢ط، العريب

مطبعة دار الكتب ، القاهرة، مرآة احلرمني، إبراهيم بن رفعت باشا .٣
 . هـ١٣٤٤، ١ط، املرصية

مواصفات الرتمجة املعدة لالستعامل يف ، إبراهيم بن صالح اللحيدان .٤
  . بحث منشور عىل الشبكة العنكبوتية يف موقع اجلليس،الدعوة إىل اهللا

ضمن ، الوقف مفهومه وفضله وأنواعه، ن عبد العزيز الغصنإبراهيم ب .٥
، البحوث العلمية للمؤمتر األول لألوقاف باململكة العربية السعودية

 . جامعة أم القرى، هـ١٤٢٢واملنعقد يف شبعان 
اإلبداء يف الدعوة اإلسالمية، أسس ، إبراهيم بن عبد اهللا السامري .٦

 .هـ١٤٢٤، ١وضوابط، الرياض، ط
إنجازات اململكة يف خدمة اإلسالم ،  بن عبداهللا السامريإبراهيم .٧

دارة امللك عبد العزيز ، الرياض، واملسلمني اإلنجازات اخلارجية
 .هـ١٤١٩

حممد : إبراهيم بن موسى الشاطبي، املوافقات، رشحه وخرج أحاديثه .٨
 .عبداهللا دراز، دار الكتب العربية، بدون رقم وتاريخ الطبعة

آخرون، املدرس يف املدرسة واملجتمع، مكتبة أبو الفتوح رضوان و .٩
 .م١٩٨٣األنجلو املرصية، القاهرة، 

 .هـ١٤٢٠، دار الرشاد، ١ط، القاهرة، الدعوة إىل اإلسالم، أبو بكر ذكرى .١٠



 

 

٣٧١ 

٣٧ أحزمي سامعون جزويل، اهلجرة يف القرآن الكريم، الرياض، مكتبة  .١١
 .هـ١٤١٧، ١الرشد،ط

 .هـ١٤٢٣، ١يليا، الرياض، طأمحد احلمد، الرتبية اإلسالمية، دار اشب .١٢
اململكة العربية السعودية والعمل اإلغاثي حقائق ، أمحد الدريوش .١٣

 .هـ١٤٢٢، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، وأرقام
 .هـ١٤٢٠، ٨تاريخ مكة، ط، أمحد السباعي .١٤
بدون رقم ، دار الكتب العلمية، بريوت، املصباح املنري، أمحد الفيومي .١٥

 .الطبعةوتاريخ 
، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة، أمحد بن احلسني البيهقي .١٦

 .هـ١٤٠٥، ١ط، بريوت
حممد السعيد : حتقيق، شعب اإليامن، أمحد بن احلسني البيهقي .١٧

 . هـ١٤١٠، ١ط، دار الكتب العلمية، بريوت، بسيوين
، أمحد بن احلسني البيهقي، السنن الكربى حتقيق حممد عبد القادر عطا .١٨

 . هـ١٤١٤، مكتبة الباز، مكة
شارك يف التحقيق جمموعة من العلامء بإرشاف ، املسند، أمحد بن حنبل .١٩

 . هـ١٤١٦، ١ط، مؤسسة الرسالة، بريوت، عبد اهللا الرتكي
أمحد بن زكريا بن فارس، معجم مقاييس اللغة، بريوت، دار إحياء الرتاث  .٢٠

 .هـ١٤٢٢، ١العريب، ط
، دار الكتب العلمية، بريوت، العبودية، ةأمحد بن عبد احلليم بن تيمي .٢١

 .هـ١٤٠١
: جمموع الفتاوى، مجع وترتيب، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية .٢٢

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف ، عبدالرمحن بن قاسم، الرياض
 .هـ١٤١٦والدعوة واإلرشاد، 



 

 

٣٧٢ 
منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية .٢٣ ٣٧٢

جامعة اإلمام حممد بن ، الرياض، حممد رشاد سامل: حتقيق، القدرية
 .هـ١٤٠٦، سعود اإلسالمية

، بريوت، القرى لقاصد أم القرى، أمحد بن عبد اهللا حمب الدين الطربي .٢٤
 .هـ١٣٩٠، ٢ط، دار الفكر

، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، أمحد بن عبداحلليم تيمية .٢٥
 .هـ١٤٠٧، ٣ العلمية طدار الكتب، بريوت

، ٣أمحد بن عطية اهللا، القاموس السيايس، القاهرة، دار النهضة العربية، ط .٢٦
 .م١٩٦٨

، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين .٢٧
 .هـ١٤١٨، ١ط، دار الكتب العلمية، بريوت

، لبخاريفتح الباري برشح صحيح ا، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين .٢٨
 .هـ١٤١٦، ٢ط، دار الفكر، بريوت

، دليل البحث والتقويم الرتبوي، أمحد بن فرح اخلطيب وآخرون .٢٩
 .م١٩٩٥، دار املستقبل، القاهرة

، وفيات األعيان وأنباء الزمان، أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان .٣٠
 . م١٩٦٨، ١ط، دار الثقافة، مكة، إحسان عباس: حتقيق

 .م١٩٦٠، ٢ط، مكتبة دار احلياة، وتبري، للغةأمحد رضا، معجم متن ا .٣١
الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها، القاهرة، دار الكتاب ، أمحد غلوش .٣٢

 .هـ١٤٠٧، ٢املرصي، ط
هـ، تقرير املدارس ١٤٢٧إدارة جلنة مدارس األفارقة بمكة املكرمة،  .٣٣

 .اخلريية لألوقاف بمكة املكرمة
وائر النسيان، دعوة احلق، أسامء بنت أبو بكر حممد، املسلمون يف د .٣٤



 

 

٣٧٣ 

سلسلة شهرية تصدر عن إدارة الصحافة والنرش برابطة العامل اإلسالمية، ٣٧
 .هـ١٤٠٥

أمحد عطار، بريوت : ، حتقيقإسامعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح .٣٥
 .هـ١٤٠٤، ٣دار العلم للماليني، ط 

البداية والنهاية ومعه هناية البداية ، سامعيل بن كثري بن ضوء القريشإ .٣٦
، صدقي حممد مجيل العطار: حتقيق، والنهاية يف الفتن واملالحم

 .هـ١٤١٩، ٢ط ، دار الفكر، بريوت
، ١ط، فكردار ال، بريوت، تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن كثري .٣٧

 .هـ١٤١٨
، دار املنارة، جدة، اإلسالم والوعي احلضاري، أكرم بن ضياء العمري .٣٨

 .هـ١٤٠٧
 إثراء احلركة العلمية بمكة املكرمة دور املجاورين يف، أمرية مداح .٣٩

 مكة املكرمة عاصمة :بحث مقدم إىل ندوة، خالل القرن العارش اهلجري
- ١٣واملنعقد خالل الفرتة من ، هـ١٤٢٦الثقافة اإلسالمية 

 . هـ جامعة أم القرى١٥/٨/١٤٢٦
، تذكرة السامع يف أدب العامل واملتعلم، بدر الدين بن مجاعة الكناين .٤٠

 .هـ١٤١٩، ٣ط، دار املعايل، ردناأل، عامن،  حممد الندويحتقيق السيد
مؤسسة ، اإلسكندرية، دراسات حول القرآن، بدران أبو العينني بدران .٤١

 . شباب اجلامعة بدون رقم وتاريخ الطبعة
دار ، بشري شكيب اجلابري، القيادة والتغيري وبحوث قيادية أخرى، جدة  .٤٢

 .هـ١٤١٤، ١حافظ للنرش، ط
الرسالة الوسيلة اهلدف، مرص، دار اليقني، : الدعوة إىل اهللاتوفيق الواعي،  .٤٣

 .هـ١٤١٦، ٢ط



 

 

٣٧٤ 
جامعة أم القرى، بحوث الندوة العلمية الكربى املقامة بمناسبة اختيار  .٤٤ ٣٧٤

 .١هـ، مكة املكرمة، ط١٤٢٦مكة املكرمة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 
 مفاهيمه وجمالته وبحوثه،: جالل عبدالوهاب، النشاط املدريس .٤٥

 .م١٩٩٣مكتبة الفالح، ، الكويت
حسن أمحد عابدين، حقوق اإلنسان وواجباته يف القرآن، دعوة احلق،  .٤٦

سلسلة شهرية تصدر عن إدارة الصحافة والنرش برابطة العامل اإلسالمية، 
 .هـ١٤٠٦

احلسني بن حممد الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن،  .٤٧
، مكتبة مصطفى البايب احللبي، حممد سيد كيالين، ط األخرية: حتقيق

 .هـ١٣٨١القاهرة، 
، جماالت الوقف ومصارفه يف القديم واحلديث، محد إبراهيم احليدري .٤٨

، يف ندوة الوقف يف الرشيعة اإلسالمية واألوقاف والدعوة اإلرشاد
 .هـ١٤٢٣، الرياض

، اإلدارة التعليمية يف اململكة العربية السعودية، محد بن إبراهيم السلوم .٤٩
 .هـ١٤٠٦، ١تطور التعليم، ط، كتاب الثاينال

دار ، الرياض، أساليب الدعوة اإلسالمية املعارصة، محد بن نارص العامر .٥٠
 .هـ١٤١٦، ١ط، اشبيليا

إعداد الداعية يف سورة فصلت، الرياض، دار ، محد بن نارص العامر .٥١
 .هـ١٤١٩، ٢إشبيليا، ط

 الرياض، ، دار كنوز أشبيليا،١محد بن نارص العامر، الدعوة، ط .٥٢
 .هـ١٤٢٥

أصناف املدعوين وكيفية دعوهتم، الرياض، ، محود بن أمحد الرحييل .٥٣
 .هـ١٤١٤، ١دار العاصمة، ط



 

 

٣٧٥ 

٣٧ ، الرياض، الدعوة إىل اهللا يف دور املالحظة االجتامعية، خالد اخلميس .٥٤
 .هـ١٤٢٩، ١ط، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ايس للحكم، دراسة حتليلية حقوق اإلنسان يف النظام األس، خالد العمري .٥٥
 ٢٠من منظور جانبي، جامعة امللك سعود، سلسلة تصدر بمناسبة مرور 

عاما عىل تويل خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز مقاليد 
 .هـ١٤٢٢احلكم، 

صور من عالقة الوقف بالدعوة إىل اهللا مقارنة بني املايض ، خالد القرييش .٥٦
لعلمية للمؤمتر األول لألوقاف باململكة ضمن البحوث ا، واحلارض

 .جامعة أم القرى، هـ١٤٢٢العربية السعودية واملنعقد يف شعبان 
أصول الرتبية اإلسالمية، املدينة، مكتبة دار ، حامد احلازميبن خالد  .٥٧

 .هـ١٤٢٦، ٢الزمان، ط
هـ، ١٤٢٧، ١النظريات والوظائف، ط: خالد سعيد اجلضعي، اإلدارة .٥٨

 .فحقوق الطبع للمؤل
خليل عبداهللا حدري، الرتبية الوقائية يف اإلسالم ومدى استفادة املدرسة  .٥٩

 .هـ١٤١٨، ١جامعة أم القرى،، ط، الثانوية منها، مكة
 .م١٩٨٣، ١ط، دار العلم للماليني، بريوت، األعالم، خري الدين الزركيل .٦٠
دارة امللك عبدالعزيز، اململكة العربية السعودية يف مائة عام، بحوث  .٦١

 .هـ١٤٢٨ات، خدمة اإلسالم، ودراس
احلرمان ، الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي .٦٢

 .هـ١٤١٩، ١التوسعة واخلدمات خالل مائة عام، ط: الرشيفان
رابطة العامل اإلسالمي، قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي، الدورة  .٦٣

 .مةهـ، مكة املكر٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩السابعة املنعقدة يف الفرتة من 
منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا فيه احلكمة ، ربيع بن هادي مدخيل .٦٤



 

 

٣٧٦ 
 .هـ١٤٢١، ٢ط، مكتبة الفرقان، عجامن، والعقل ٣٧٦

النظام االجتامعي يف اإلسالم، الدمام، دار ابن ، رفيق محيد السامرائي .٦٥
 .هـ١٤٢٥، ١اجلوزي، ط

دم زيد عمر العيص، الرعاية السعودية لألقليات اإلسالمية يف عهد خا .٦٦
احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز يرمحه اهللا، النرش العلمي 

 .هـ١٤٢٣واملطابع، الرياض، جامعة امللك سعود، 
، الطبعة األوىل، مكتبة العبيكان، األهداف السلوكية، سامل مهدي حممود .٦٧

 .م١٩٩٧، الرياض
سعد الدين السيد صالح، احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة  .٦٨

 .هـ١٤١٩، ١، الشارقة، مكتبة الصحابة، طاإلسالم
أمهية ودور اجلهات املانحة غري احلكومية يف ، سعد الدين هاليل .٦٩

ضمن البحوث العلمية يف ، جمال العمل االجتامعي ومكان الوقف منها
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة العربية السعودية واملنعقد يف الفرتة من 

 . هـ١٤٢٧،  ذو القعدة٢٠-١٨
عيد إسامعيل عيل، الفكر الرتبوي اإلسالمي وحتديات املستقبل، دار س .٧٠

 .هـ١٤٢٧، ١السالم، مرص، ط
سعيد بن عيل مانع، التوجيه واإلرشاد النفيس للجاليات واألقليات  .٧١

 .هـ١٤١١.اإلسالمية يف العامل، جامعة أم القرى، مكة املكرمة
، مطبعة ١سعيد بن وهف القحطاين، احلكمة يف الدعوة إىل اهللا، ط .٧٢

 .هـ١٤١٢سفري، الرياض، 
الوقف ودوره يف التنمية االجتامعية ضمن البحوث ، سليم هاين منصور .٧٣

العلمية للمؤمتر الثاين لألوقاف باململكة العربية السعودية واملنعقد يف 
 . هـ جامعة أم القرى١٤٢٧ ذو القعدة ٢٠-١٨الفرتة من 



 

 

٣٧٧ 

٣٧ يف اململكة العربية نظام وسياسة التعليم ، سليامن عبدالرمحن احلقيل .٧٤
 .هـ١٤٢٤، ٥السعودية، حقوق الطبع للمؤلف، ط

سليامن عبدالرمحن احلقيل، حقيقة موقف اإلسالم من التطرف  .٧٥
 .هـ١٤٢١، ١واإلرهاب، حقوق الطبع للمؤلف، ط

سليامن عبدالرمحن احلقيل، معامل السياسة التعليمة يف اململكة العربية  .٧٦
فة السالم والتسامح يف نفوس السعودية ودور مناهجها يف إشاعة ثقا

 .هـ١٤٢٤، ١الطالب، ط
األرسة وصعوبات التعلم، الواقع والتحديات واحللول ، سامح احلريب .٧٧

 .هـ١٤٢٧، ١الرتبوية، الرياض، مكتبة الرشد، ط
إحياء فكر الواقف ضمن البحوث العلمية ملؤمتر األوقاف ، سمري الشاعر .٧٨

 ٢٠- ١٨ يف الفرتة من الثاين باململكة العربية السعودية واملنعقد
 . جامعة أم القرى، هـ١٤٢٧

سيد عبداملجيد بكر، األقليات املسلمة يف إفريقيا، دعوة احلق، سلسلة  .٧٩
شهرية تصدر عن إدارة الصحافة والنرش برابطة العامل اإلسالمية، السنة 

 .هـ١٤١٠٩، ٩٦الثامنة، العدد 
هاب السلفية عقيدة الشيخ حممد بن عبد الو، صالح بن عبد اهللا العبود .٨٠

، ١ط، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، وأثرها يف العامل اإلسالمي
 .هـ١٤٠٨

، األنشطة الدعوية يف اململكة العربية السعودية، صالح بن غانم السدالن .٨١
 .هـ١٤١٧، ١ط، دار بلنسية، الرياض

اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل ، صالح بن فوزان الفوزان .٨٢
 .هـ١٤٢٤، ١ط، اإلحلادالرشك و

حمارضات يف العقيدة، الرياض، دار العاصمة ، صالح بن فوزان الفوزان .٨٣



 

 

٣٧٨ 
 .هـ١٤٢٢، ١للنرش والتوزيع، ط ٣٧٨

ندوة نحو دور ، دور الوقف يف النمو االقتصادي، صالح عبد اهللا كامل .٨٤
وزارة األوقاف ، القطاع الوقفي، مركز أبحاث الوقف، تنموي للوقف

 .م١٩٩٣، كويتال، والشؤون اإلسالمية
صبحي عبده سعيد، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مطبعة جامعة القاهرة  .٨٥

 . والكتاب اجلامعي، بدون رقم وتاريخ الطبعة
أبجد العلوم الويش املرقوم يف بيان أحوال ، صديق بن حسن القنوجي .٨٦

، ١ط، دار الكتب العلمية، بريوت، حتقيق عبد اجلبار زكار، العلوم
 .م١٩٧٨

 عامر، إعداد معلم املستقبل، اجليزة، الدار العلمية طارق عبدالرؤف .٨٧
 .هـ٢٠٠٨، ١للنرش والتوزيع، ط

بدون رقم ، دار الفكر، بريوت، ترتيب القاموس، الطاهر أمحد الزواوي .٨٨
 .وتاريخ الطبعة

، مد عمرعيل حم: طبقات احلفاظ، حتقيق، عبدالرمحن السيوطي .٨٩
 .ـه١٤١٧، ١ط، مكتبة الثقافة الدينية، مرص، القاهرة

، الرياض، اإليامن والرد عىل أهل البدع، عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ .٩٠
 .هـ١٤١٢، دار العاصمة

اململكة العربية السعودية والعمل اإلسالمي ، عبدالعزيز التوجيري .٩١
املشرتك بحث منشور ضمن سلسلة بحوث ودراسات اململكة العربية 

امللك عبد السعودية وجهودها يف خدمة اإلسالم ضمن مطبوعات دارة 
 ، هـ عام١٤١٩، الرياض ، العزيز 

، ١ط، املنتدى اإلسالمي، الرياض، بناء األجيال، عبدالكريم بكار .٩٢
 .هـ١٤٢٣



 

 

٣٧٩ 

٣٧ مدخل إىل علم الدعوة، الرياض، دار العاصمة، ، عبدالرب نواب الدين .٩٣
 .هـ١٤١٣، ١ط

أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت ، عبدالرمحن النحالوي .٩٤
 .هـ١٤٢٥، ٣ملجتمع، دمشق، دار الفكر، طواملدرسة وا

دار ، الرياض، السلفية وقضايا العرص، عبدالرمحن بن زيد الزنيدي .٩٥
 .هـ١٤١٨، ١ط، اشبيليا

تطبيق الرشيعة يف اململكة العربية السعودية ، عبدالرمحن بن زيد الزنيدي .٩٦
وآثاره يف احلياة، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام عىل تأسيس 

 .هـ١٤١٩، ١ملكة، طامل
، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبدالرمحن بن سعدي .٩٧

 .هـ١٤٢٥، ١ط، دار ابن اجلوزي، الدمام
: حتقيق، جامع العلوم واحلكم، عبدالرمحن بن شهاب الدين البغدادي .٩٨

، ٧ط، مؤسسة الرسالة، بريوت، إبراهيم باجس، شعيب األرناؤوط
 .هـ١٤١٧

دمشق، دار القلم، ، امليداين، أجنحة املكر الثالثةعبدالرمحن حبنكة  .٩٩
 .هـ١٤١٠

عبدالرمحن سعيد احلازمي، التوجيه اإلسالمي ألصول الرتبية، مكة  .١٠٠
 .هـ١٤٢٤، ١جامعة أم القرى، ط، املكرمة

عبدالرمحن صالح عبداهللا، تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، دار البشري،  .١٠١
 .هـ١٤٢٢، ٣عامن، ط

جلربوع، أثر اإليامن يف حتصني األمة اإلسالمية عبدالرمحن عبداهللا ا .١٠٢
 .هـ١٤٢٠، ١ضد األفكار اهلدامة، الرياض، دار أضواء السلف، ط

مفهومه أدواته أساليبه، : عبدالرمحن عدس وآخران، البحث العلمي .١٠٣



 

 

٣٨٠ 
 .م٢٠٠٥، ٢الرياض، دار أسامة للنرش، ط ٣٨٠

زي، دار ابن اجلو، عبدالرمحن حممد الفارس، املعلم الداعية، الدمام .١٠٤
 .هـ١٤٢٦، ١ط

األسس العلمية ملنهج الدعوة ، عبدالرحيم بن حممد املغذوي .١٠٥
اإلسالمية، دراسة تأصيلية عىل ضوء الواقع املعارص، الرياض، دار 

 .هـ١٤٢٩، ١احلضارة للنرش والتوزيع، ط
دور ترمجات معاين القرآن الكريم يف ، عبدالرحيم بن حممد املغذوي .١٠٦

جممع امللك فهد لطباعة املصحف ، مدعوة غري املسلمني إىل اإلسال
 .هـ١٤٢٣، الرشيف باملدينة املنورة

عبدالرحيم بن حممد املغذوي، الدعوة وصلتها باحلياة، الرياض، مكتبة  .١٠٧
 .الرشد، بدون رقم وتاريخ الطبعة

عبدالرزاق عبداملحسن البدر، زيادة اإليامن ونقصانه وحكم االستثناء  .١٠٨
 .هـ١٤٢٧، ٢فيه، الرياض، دار كنوز اشبيليا، ط

، املجاورون يف مكة وأثرهم يف احلياة العلمية، عبدالعزيز السنيدي .١٠٩
ضمن األبحاث املقدمة إىل الندوى الكربى املقامة بمناسبة اختيار مكة 

- ١٣هـ خالل الفرتة من ١٤٢٦املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 
 .هـ٨/١٤٢٦/ ١٥

، ة العربية السعوديةالدروس العلمية يف اململك، عبدالعزيز املهنا .١١٠
 .هـ١٤١٢، ١ط، دار احلمييض، الرياض

مكتبة دار ، الرياض، الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة، عبدالعزيز بن باز .١١١
 . هـ١٣٩٥، ١ط، اليقني

دار ، الرياض، علم النفس الدعوي، عبدالعزيز بن حممد النغيميش .١١٢
 .هـ١٤١٥، ١ط، املسلم



 

 

٣٨١ 

٣٨ ملؤسسات اإلسالمية ودورها عبدالعزيز عثامن التوجيري، اجلاليات وا .١١٣
يف إبراز صورة اإلسالم، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 

 .هـ١٤٢٤والثقافة، إيسسكو، 
، عبدالعزيز حممد سندي، اإلحكام يف حقوق اإلنسان يف اإلسالم، مكة .١١٤

 .م٢٠٠٥، ١ط، مطابع احلمييض
بريوت، دار س، الدارس يف تاريخ املدار، عبدالقادر بن حممد النعيمي .١١٥

 .هـ١٤١٠، ١ط الكتب العلمية،
عبدالكريم زيدان، أصول الدعوة، مكتبة املنار اإلسالمية، بدون،  .١١٦

 .هـ١٤٠١
منظمة املؤمتر اإلسالمي، دراسة ملؤسسة سياسية ، عبداهللا األحسن .١١٧

 .هـ١٤١٤، ٢ط، إسالمية، الرياض
، أئمة املسجد احلرام ومؤذنوه يف العهد السعودي، عبداهللا الزهراين .١١٨

 .هـ١٤١٩، ٢ط، مطابع هبادر، مكة
، توجيه مصارف الوقف نحو تلبية احتياجات املجتمع، عبداهللا السدحان .١١٩

ضمن البحوث العلمية للمؤمتر الثاين لألوقاف باململكة العربية السعودية 
 .جامعة أم القرى. هـ١٤٢٧ ذو القعدة ٢٠- ١٨واملنعقد يف الفرتة من 

نام بذكر أخبار بلد اهللا احلرام، مكتبة عبداهللا الغازي املكي، إفادة األ .١٢٠
 .هـ١٤٣٠، ١األسدي، مكة املكرمة، ط

االنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية، جدة، ، عبداهللا بغدادي .١٢١
 .هـ١٤٠٥، ٣دار الرشوق، ط

، ٤ط، دار عامل الكتب، الرياض، املغني، عبداهللا بن أمحد بن قدامة .١٢٢
 .هـ١٤١٩

جهود اململكة العربية السعودية يف الدعوة إىل ، دعبداهللا بن صالح العبو .١٢٣



 

 

٣٨٢ 
اهللا يف اخلارج من خالل اجلامعة اإلسالمية، عامدة البحث العلمي،  ٣٨٢

 .هـ١٤٢٤، ١اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط
جامعة ، الرياض، العمل اخلريي املؤسيس، عبداهللا بن حممد املطوع .١٢٤

 .هـ١٤٢٩، ١ط، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
، ٢املهام واملسئوليات، ط: عبداهللا سامل القايض، اإلدارة املدرسية .١٢٥

 .هـ، دار احلارثي للطباعة والنرش١٤١٣
عبداهللا سعيد الزهراين وآخرون، من تاريخ التعليم يف مكة املكرمة،  .١٢٦

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة، اإلعالم الرتبوي 
 .هـ١٤٢٦والعالقات العامة، 

إعداد املعلم من منظور الرتبية اإلسالمية، ، عبداهللا عبد احلميد حممود .١٢٧
 .هـ١٤١٥، ١املدينة املنورة، دار الغرباء، ط

مكتبة ، مكة، إفادة األنام بذكر أخبار البلد احلرام، عبداهللا غازي املكي .١٢٨
 .هـ١٤٣١، ١ط، األسدي

 طيبة عبداهللا حممد الزهراين، الوسطية يف الرتبية اإلسالمية، دار .١٢٩
 .هـ١٤٢٣، ١اخلرضاء، مكة املكرمة، ط

عبداهللا حممد الزيد، التعليم يف اململكة العربية السعودية، أنموذج  .١٣٠
 .هـ١٤٠٤، ٣خمتلف، ط

عبداملحسن بن سعد الداود، اململكة العربية السعودية ومهوم األقليات  .١٣١
 . هـ١٤١٣، اهليئة العربية للكتاب، املسلمة يف العامل، الرياض

 عبدالكريم البكر، التعليم الديني يف اململكة العربية عبداملحسن .١٣٢
 .هـ١٤٢٣السعودية، الرياض، دار اشبيليا، 

، احلرم الرشيف اجلامع واجلامعة، مكة، عبدالوهاب إبراهيم أبو سليامن .١٣٣
 .هـ١٤١٧، ١نادي مكة الثقايف األديب، ط



 

 

٣٨٣ 

٣٨ ، األمة اإلسالمية وقضاياها املعارصة، الرياض، عبدالوهاب عبد الواسع .١٣٤
 .هـ١٤١٣، ١دار طويق، ط

عدنان حممد الوزان، موسوعة حقوق اإلنسان يف اإلسالم وسامهتا يف  .١٣٥
 .هـ١٤٢٥، ١امللكة العربية السعودية، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

عزت مراد، اململكة العربية السعودية وحقوق اإلنسان، حقوق الطبع  .١٣٦
 .بدون رقم وتاريخ الطبعة، حمفوظة للمؤلف

ة، حارض العامل اإلسالمي الواقع والتحديات، مكتبة عفاف سيد صرب .١٣٧
 .هـ١٤٢٤، ١الرشد، الرياض، ط

، مكتبة الرشد، الرياض، تأمالت يف طريق الدعوة، عيل بن إبراهيم النملة .١٣٨
 .بدون رقم وتاريخ الطبعة

دار ، القاهرة، أمحد شاكر: حتقيق، املحىل، حزمأمحد بن  بن عيل .١٣٩
 . بدون ت، ١ط، الرتاث

، دار الكتب العلمية، بريوت، ١د اجلرجاين، التعريفات، طعيل بن حمم .١٤٠
 .هـ١٤٠٣

 عاما، جملة دار احلديث ٥٢عيل عامر األسدي، دار احلديث خالل  .١٤١
 .هـ١٤٠٢املكية، مكة، العدد األول، 

دار ، بريوت، هداية املرشدين إىل طريق الوعظ واخلطابة، عيل حمفوظ .١٤٢
 .املعرفة بدون ذكر رقم وتاريخ الطبعة

مد شلبي، تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية، دار عيل حم .١٤٣
 .هـ١٤٠٧، ١القلم، الكويت، ط

عمر حسني عطار، مدارس اجلاليات اإلسالمية البورمية اخلريية بمكة  .١٤٤
 .هـ١٤١٧، ١املكرمة، دراسة وصفية تارخيية، ط

مدارس اجلاليات اإلسالمية األفريقية اخلريية للبنني والبنات ، عمر عطار .١٤٥



 

 

٣٨٤ 
 .هـ١٤١٧، ١بمكة املكرمة، ط ٣٨٤

بدون رقم وتاريخ ، مؤسسة الرسالة، بريوت، معجم املؤلفني، عمر كحالة .١٤٦
 .الطبعة

مالمح عن التعليم يف مكة املكرمة، اإلدارة ، عنربة األنصاري وآخرون .١٤٧
العامة للرتبية والتعليم بمكة املكرمة، وحدة الدراسات والبحوث الرتبوية، 

 .هـ١٤٢٥
ي، الدعوة يف الواقع املعارص، جامعة أم القرى، غازي غزاي املطري .١٤٨

 .هـ١٤٣١، ١معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، ط
غيثان بن عيل جريس وآخرون، تاريخ األقليات اإلسالمية يف العامل،  .١٤٩

 .هـ١٤١٩، ٢أفريقيا، الرياض، ط
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب أمحد  .١٥٠

، ٤دالرزاق الدويش، الرياض، مؤسسة األمرية العنود آل سعود، طعب
 .هـ١٤٢٣

، ١ط، دار اشبيليا، فضل إهلي، السلوك وأثره يف الدعوة إىل اهللا، الرياض .١٥١
 .هـ١٤١٩

إسهام القطاع اخلاص يف متويل التعليم العام يف اململكة ، فهد العتيبي .١٥٢
كلية ، ة امللك سعودجامع، رسالة ماجستري غري منشورة ،العربية السعودية

 .هـ١٤٢٥، قسم اإلدارة الرتبوية، الرتبية
، ٢ط، فيصل عبداهللا مقادمي، التعليم األهيل للبنني يف مكة املكرمة .١٥٣

 .هـ١٤٢٤
ّالقاسم بن سالم، كتاب األموال، حتقيق حممد خليل هراس، بريوت،  .١٥٤

 .هـ١٣٩٥، ٢دار الفكر، ط
ومشكالهتم، مؤسسة كامل حممد الصاوي، تاريخ املسلمني يف إفريقيا  .١٥٥



 

 

٣٨٥ 

٣٨  .م٢٠٠٨، ١شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ط
، ١ط، دار طويق، الرياض، الدعوة واألصداء، مؤمتر األقليات املسلمة  .١٥٦

 .هـ١٤١٢
مالك بن أنس، املوطأ، نرش مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، الرياض، دار  .١٥٧

 .هـ١٤١٩، ١العاصمة، ط
دار ، القاهرة، اممذكرات يف املدخل إىل علم اإلجر، مأمون سالمة .١٥٨

 .م١٩٦٧، الكتب املرصية
مبادؤه ومهاراته، سلسلة الكتاب : ماهر إسامعيل صربي، التدريس .١٥٩

 .هـ١٤٢٩اجلامعي العريب، مرص، 
 املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، الدمام،  .١٦٠

 .هـ١٤٢١، ١دار ابن اجلوزي، ط
األصالة واملعارصة، دار جمدي املهدي، املعلم ومهنة التعليم بني  .١٦١

 .م٢٠٠٧، ١اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلسكندرية، ط
الدار العربية ، بريوت، الطالق آثار وعواقب، جمموعة من الباحثني .١٦٢

 .هـ١٤٢٤، ١ط، للعلوم
، املدارس اخلريية اإلفريقية آمال وتطلعات، جمموعة من الباحثني .١٦٣

ن اجلالية األفريقية، واملقدم إىل وزارة الرتبية والتعليم من قبل أعيا
 .هـ١٤٣٠

حمامس عبداهللا اجللعود، املواالة واملعادة يف الرشيعة اإلسالمية،  .١٦٤
 .هـ١٤٠٧، ١املنصورة، دار اليقني للنرش والتوزيع، ط

: حتقيق، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني الشنقيطي .١٦٥
، ١ط، والنرشدار الفكر للطباعة ، بريوت، مكتب البحوث والدراسات

 .هـ١٤١٥



 

 

٣٨٦ 
الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية، الرياض، مكتبة الرشد، ، حممد الراوي .١٦٦ ٣٨٦

 .هـ١٤١١، ٣ط
حممد السيد غالب وآخران، البلدان اإلسالمية واألقليات املسلمة يف  .١٦٧

العامل املعارص، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، املؤمتر 
 .هـ١٣٩٩اجلغرايف اإلسالمي األول، صفر، 

، الدار التونسية للنرش، تونس، التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور .١٦٨
 .بدون رقم وتاريخ الطبعة

، بريوت، نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية، حممد الكتاين .١٦٩
 . هـ١٤١٥، ١ط، دار الكتب العلمية

اإلدارة املدرسية ودورها الرتبوي يف مواجهة ، حممد املنيف .١٧٠
 .هـ١٤٢٢، ١ت، حقوق الطبع للمؤلف، طاملخدرا

مكتبة ، حممد بشري حداد، الدعوة واإلصالح مناهج وأسباب، جدة .١٧١
 .هـ١٤٣٠، ٢خوارزم العلمية، ط

، ١خمتار الصحاح، جدة، دار القبلة، ط، حممد بن أيب بكر الرازي .١٧٢
 .م١٩٨٦

جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم عىل ، حممد بن أيب بكر بن القيم .١٧٣
 . هـ١٤٢٠، ٣ط، دار بن اجلوزي، الدمام، ري األنامحممد خ

، بريوت، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر بن القيم .١٧٤
 .هـ١٤١٩، ٣ط ، مؤسسة الرسالة

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر ، حممد بن أيب بكر بن القيم .١٧٥
 .هـ١٤٠٧ط ، دار الكتب العلمية، بريوت، واحلكمة والتعليل

دار الكتب ، بريوت، مفتاح دار السعادة، د بن أيب بكر بن القيمحمم .١٧٦
 .بدون رقم وتاريخ الطبعة، العلمية



 

 

٣٨٧ 

٣٨ ، حممد الزغيل: حتقيق، حممد بن أيب بكر بن القيم، بدائع الفوائد .١٧٧
 .هـ١٤٢٠، ١ط، دار املعايل، األردن، عامن

، بريوت، حممد عوض: حتقيق، هتذيب اللغة، حممد بن أمحد األزهري .١٧٨
 .م٢٠٠١، ١ط، حياء الرتاث العريبدار إ

، مؤسسة الرسالة، بريوت، سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد الذهبي .١٧٩
 .هـ١٤٠٤، ٦ط

حتصيل املرام يف أخبار البيت احلرام ، حممد بن أمحد الصباغ .١٨٠
مكتبة ، مكة، عبد امللك بن دهيش: دراسة وحتقيق، واملشاعر العظام

 . هـ١٤٢٤، ١ط، األسدي
حممد : حتقيق، اجلامع ألحكام القرآن، القرطبيحممد بن أمحد  .١٨١

 .هـ١٤٢٧، ١ط، مؤسسة الرسالة، بريوت، عرقسويس
: حتقيق، تقريب الوصول إىل علم األصول، حممد بن أمحد بن جزي .١٨٢

 .  م٢٠٠٢، ١ط، دار النفائس، األردن، عامن، عبد اهللا بن حممد احلبوري
 السيد هاشم :حتقيق، التاريخ الكبري، حممد بن إسامعيل البخاري .١٨٣

 .بدون رقم وتاريخ الطبعة، دار الفكر، بريوت، الندوي
، أمينة اخلراط: حتقيق، أخالق العلامء، حممد بن احلسني اآلجري .١٨٤

 .هـ١٤٢٢، ١ط، دار القلم، دمشق
دار ، بريوت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي .١٨٥

 .هـ١٤٠٥، بدون رقم الطبعة، الفكر
، مطبعة الصفوة، القاهرة، رسائل يف العقيدة، لح العثيمنيحممد بن صا .١٨٦

 .هـ١٤٠٦، ١ط
مكتبة ، ١ط، الكويت، رشح العقيدة السفارينية، حممد بن صالح العثيمني .١٨٧

 .بدون رقم وتاريخ الطبعة، الفالح



 

 

٣٨٨ 
، توزيع مركز ١حممد بن صالح العثيمني، رسالة يف الدعوة إىل اهللا، ط .١٨٨ ٣٨٨

، املدينة املنورة، ٨٢: ة، رقم اإلصدارشؤون الدعوة باجلامعة اإلسالمي
 .هـ١٤٠٧

، املستدرك عىل الصحيحني، حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري .١٨٩
، دار الكتب العلمية، بريوت، مصطفى عبد القادر عطا: دراسة وحتقيق

 .هـ١٤١١، ١ط
حتفة النظار يف غرائب ، حممد بن عبد اهللا اللوايت الطنجي ابن بطوطة .١٩٠

 .بدون رقم وتاريخ الطبعة، دار الكتب العلمية، بريوت، األمصار
حاشية ، رشح حممد بن عبد الرمحن بن قاسم،  حممد بن عبد الوهاب .١٩١

 .ثالثة األصول
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من ، حممد بن عيل الشوكاين .١٩٢

، ٢ط، دار الوفاء، القاهرة، عبد الرمحن عمرية: حققه، علم التفسري
 .هـ١٤١٨

أمحد شاكر : حتقيق، اجلامع الصحيح، حممد بن عيسى الرتمذي .١٩٣
 .بدون رقم وتاريخ الطبعة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، وآخرون

دار الكتب ، بريوت، إحياء علوم الدين، الغزايلبن حممد حممد  .١٩٤
 .هـ١٤١٧، ٢ط، العلمية

حممد بن معجب احلامد وآخرون، التعليم يف اململكة العربية  .١٩٥
دية، رؤية احلارض واسترشاف املستقبل، مكتبة الرشد، الرياض، السعو

 .هـ١٤٢٥، ٢ط
، دار عامل الكتب، الرياض، لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور .١٩٦

 . هـ١٤٢٤، ١ط
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار ، حممد بن نارص الدين األلباين .١٩٧



 

 

٣٨٩ 

٣٨  . هـ١٤٠٥، ٢ط ، املكتب اإلسالمي، بريوت، السبيل
مكتبة ، الرياض، نارص الدين األلباين، السلسلة الصحيحةن بحممد  .١٩٨

 .هـ١٤٠٥، املعارف
، نارص الدين األلباين، صحيح الرتغيب والرتهيب للمنذريبن حممد  .١٩٩

 . هـ١٤٠٨، ٢ط، املكتب اإلسالمي، دمشق
، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويني .٢٠٠

 . رقم وتاريخ الطبعةبدون ، دار الفكر، بريوت
، بريوت، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، السنن، حممد بن يزيد بن ماجه .٢٠١

 .بدون رقم وتاريخ الطبعة، دار الفكر
دار الفكر، ، الفريوز آبادي، القاموس املحيط، بريوتحممد بن يعقوب  .٢٠٢

 .هـ١٤٠٣
أصوهلا، األدوار التي مرت هبا، : دعوة التوحيد، حممد خليل هراس .٢٠٣

 .هـ١٤٠٦، ١، دار الكتب العلمية، طبريوت
حممد خري يوسف، الدعوة اإلسالمية مفهومها وحاجة املجتمع إليها،  .٢٠٤

 .هـ١٤٢٨، ٢الرياض، دار طويق، ط
 .هـ١٣٦٦، ٢ط، مطبعة املنار، القاهرة، تفسري املنار، حممد رشيد رضا .٢٠٥
، دار الرياض ١املنهج أصوله وأنواعه ومكوناته، ط، حممد زياد محدان .٢٠٦

 .هـ١٤٠٢ والتوزيع، الرياض، للنرش
ضمن ، ومرشوعيته، مفهومه، الوقف، حممد سلطان العلامء وزميله .٢٠٧

، البحوث العلمية للمؤمتر األول لألوقاف باململكة العربية السعودية
 . هـ، جامعة أم القرى١٤٢٢واملنعقد يف شعبان 

حممد سيدي احلبيب، الدعوة إىل اهللا يف سورة إبراهيم اخلليل،  .٢٠٨
 .، د ت٢، دار إحياء الكتب العربية، طالقاهرة



 

 

٣٩٠ 
حممد شاكر الرشيف، نحو تربية إسالمية راشدة من الطفولة حتى البلوغ،  .٢٠٩ ٣٩٠

 .هـ١٤٢٧، الرياض، ١سلسلة تصدر عن جملة البيان، ط
التاريخ القويم ملكة وبيت اهللا الكريم، مكة، مكتبة ، حممد طاهر كردي .٢١٠

 .هـ١٤٢٥، ٣األسدي للنرش والتوزيع، ط
، دمشق،  الرؤوف املناوي، التوقيف عىل مهامت التعاريفحممد عبد .٢١١

 . م٢٠٠٢، ١ط ، دار الفكر للنرش والتوزيع
حممد عبدالرمحن اجلاغوب، النهج القويم يف مهنة التعليم، دار وائل  .٢١٢

 .م٢٠٠٢، ١للنرش والتوزيع، عامن، ط
، ١حممد عبدالرمحن الشامخ، التعليم يف مكة واملدينة، الرياض، ط .٢١٣

 .هـ١٣٩٣
حتفة املستفيد بتاريخ األحساء يف القديم ، مد عبداهللا آل عبد القادرحم .٢١٤

واجلديد، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام عىل تأسيس اململكة، 
 .هـ١٤١٣، ١ط

رعاية احلرمني الرشيفني يف عهد امللك فهد بن ، حممد عبداهللا السبيل .٢١٥
، رام واملسجد النبويون املسجد احلالرئاسة العامة لشؤ، عبد العزيز، مكة

 .هـ١٤٢١، ١ط
التعليم يف عهد امللك عبد العزيز، األمانة العامة ، حممد عبداهللا السلامن .٢١٦

 .هـ١٤١٩، ١لالحتفال بمرور مائة عام عىل تأسيس اململكة، ط
حممد عيل ضناوي، األقليات اإلسالمية يف العامل، بريوت، مؤسسة  .٢١٧

 .هـ١٤١٣، ١الريان، ط
م احلجاز يف القرن الرابع عرش واخلامس عرش أعال، حممد عيل مغريب .٢١٨

 .هـ١٤١٤، ١اهلجري، جدة، ط
، ١حممد حممود اخلوالدة، مقدمة يف الرتبية، عامن، دار املسرية، ط .٢١٩



 

 

٣٩١ 

٣٩  .هـ١٤٢٤
بدون رقم ، دار احلياة، بريوت، تاج العروس، حممد مرتىض الزبيدي .٢٢٠

 .وتاريخ الطبعة
وزيادته الفتح صحيح اجلامع الصغري ، حممد نارص الدين األلباين .٢٢١

 .هـ١٤٠٨، ٣ط، املكتب اإلسالمي، بريوت، الكبري
حممود حممد مزروعة، مذاهب فكرية معارصة، عرض ونقد، دار الرضا  .٢٢٢

 .هـ١٤٢٥للنرش والتوزيع، 
أثر العلم يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، الدمام، دار ابن ، مرزوق سليم اليويب .٢٢٣

 .هـ١٤٢٨، ١اجلوزي، ط
الرياض، دار السالم، ، صحيحاجلامع الي، جاج النيسابورمسلم بن احل .٢٢٤

 .هـ١٤١٩، ١ط
دار ، الرياض، قواعد الوسائل يف الرشيعة اإلسالمية، مصطفى خمدوم .٢٢٥

 . هـ١٤٢٠، ١ط، اشبيليا
مطر عادي العنزي، املرشد املفيد للمعلم املفيد، الرياض، دار طويق  .٢٢٦

 .هـ١٤٢٣، ١للنرش والتوزيع، ط
 .هـ١٤١٥، ١قافة اإلسالمية، طمفرح سليامن القويس، مقدمة يف الث .٢٢٧
ضمن ، جماالت الوقف املؤثرة يف الدعوة إىل اهللا،  حسن ياسنيىمقتد .٢٢٨

البحوث العلمية ملؤمتر األوقاف األول باململكة العربية السعودية 
 .هـ، جامعة أم القرى١٤٢٢، واملنعقد يف شعبان

ملجتمع دور الرتبية األخالقية اإلسالمية يف بناء الفرد وا، مقداد ياجلن .٢٢٩
 .هـ١٤١٦، ١واحلضارة اإلنسانية، الرياض، دار عامل الكتب، ط

املكتب ، انحراف األحداث ومشكلة العوامل، القاهرة، منرية العرصة .٢٣٠
 .م١٩٧٤، املرصي احلديث للطباعة والنرش



 

 

٣٩٢ 
دور املسجد يف القرن األول يف ، منرية بنت عبدامللك بن دهيش .٢٣١ ٣٩٢

 .هـ١٤٢٥، ١احلجاز والشام، مكة، مكتبة األسدي، ط
الدار ، موسى بناين العلييل، اهلجرة والنرصة يف القرآن الكريم، بريوت .٢٣٢

 . العربية للموسوعات، بدون رقم وتاريخ الطبعة
 .هـ١٣٨٦، ١مطبعة اإلرشاد، ط، مدارس مكة، بغداد، ناجي معروف .٢٣٣
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، األقليات املسلمة يف العامل ظروفها  .٢٣٤

ها، وآماهلا، أبحاث ووقائع املؤمتر العاملي السادس املعارصة، آالم
 ١٧- ١٢للندوة العاملية للشباب اإلسالمي املنعقد بالرياض يف الفرتة من 

 .هـ١٤٠٦مجادى األوىل 
دعوة ، املسلمون يف بورما التاريخ والتحديات، نور اإلسالم جعفر فائز .٢٣٥

العامل احلق، سلسلة شهرية تصدر عن إدارة الصحافة والنرش برابطة 
 .هـ١٤١٢، ١١٥اإلسالمية، السنة الثامنة، العدد 

 .هـ١٤٢٠جامعة أم القرى ، هاشم بكر حريري، اإلدارة الرتبوية، مكة  .٢٣٦
أصول الرتبية احلضارية يف اإلسالم، جامعة اإلمام ، هاشم عيل األهدل .٢٣٧

 .هـ١٤٢٨، ١حممد بن سعود اإلسالمية، عامدة البحث العلمي، ط
س اجلاليات اخلريية، تقرير ما تم إنجازه هيئة اإلرشاف عىل مدار .٢٣٨

 .هـ١٤٣٠/١٤٣١باملدارس التابعة للهيئة للعام الدرايس 
هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية، مكتب اللجنة التنفيذي،  .٢٣٩

 .هـ١٤٢٣مكة املكرمة، 
جنوح األحداث وحمدداته يف اململكة العربية ، وزارة الداخلية السعودية .٢٤٠

، الرياض، وزارة الداخلية، بحاث مكافحة اجلريمةمركز أ، السعودية
 .هـ١٤١١

وكالة الوزارة املساعدة لشؤون الدعوة، من جهود اململكة العربية  .٢٤١



 

 

٣٩٣ 

٣٩  .هـ١٤١٩، ١السعودية يف الدعوة إىل اهللا، ط
، ٢ط، دار املنار، القاهرة، حيي بن رشف النووي، رشح صحيح مسلم .٢٤٢

 .هـ١٤٢٣
شعوب اإلسالمية، اإلسكندرية، يرسي عبدالرازق اجلوهري، جغرافية ال .٢٤٣

 .مكتبة املعارف، د ت
 :الرسائل العلمية: اًثاني
تفعيل دور املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد ، أمحد حممد اخلالدي .٢٤٤

 رسالة - تصور مقرتح- لوقاية الشباب من الوقوع يف االنحرافات الفكرية 
 .هـ١٤٢٧ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، 

احلياة العلمية يف مكة املكرمة، رسالة دكتوراه غري ، صديقآمال رمضان  .٢٤٥
 .هـ١٤٢٧منشورة، جامعة أم القرى، 

إيامن إبراهيم كيفي، احلياة االجتامعية بمكة املكرمة يف عهد امللك  .٢٤٦
 .هـ١٤٢٦عبدالعزيز، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، 

رسالة ، ألحداثالتفكك األرسي وعالقته بجنوح ا، مجيلة الكاميل .٢٤٧
 .م٢٠٠٧، ماجستري غري منشورة بجامعة عدن اليمنية 

حامد أمحد الصاعدي، املعاهد والدور التابعة للجامعة اإلسالمية  .٢٤٨
ورسالتها الرتبوية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، 

 .هـ١٤١٧
مدرسة دار احلديث اخلريية بمكة املكرمة، ، خالد بن حسن الكبكي .٢٤٩

ارخيية تقويمية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، دراسة ت
 .هـ١٤٣٠

الدور الرتبوي للمسجد احلرام، رسالة ، خالد حسن الدين مندييل .٢٥٠
 .هـ١٤٢١ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، 



 

 

٣٩٤ 
سعد سعيد الرفاعي، مصادر وأساليب متويل التعليم يف العصور  .٢٥١ ٣٩٤

غري منشورة، جامعة أم القرى، اإلسالمية األوىل، رسالة ماجستري 
 .هـ١٤٢٣

واقع املامرسات اإلدارية ملديري مدارس ، سلطان حممد الزوهيري .٢٥٢
اجلاليات اخلريية بالعاصمة املقدسة، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة 

 .هـ١٤٢٨أم القرى، 
دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحديات ، صالح بن ردود احلارثي .٢٥٣

 .هـ١٤٢٢رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، ، ةالثقافية للعومل
الدور التعليمي ملعهد احلرم املكي الرشيف، ، عبد الرزاق مجيل طيب .٢٥٤

 .هـ١٤٢٦رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، 
رسالة ماجستري غري ، املدارس األهلية يف مكة املكرمة، عبري زاهد قديس .٢٥٥

 .هـ١٤٢٠، منشورة، جامعة أم القرى
حممد عبداهللا آل عمرو، التعليم يف احلجاز يف العرص اململوكي، رسالة  .٢٥٦

 .هـ١٤١٨دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
يث املكية دراسة تارخيية مريم راجح مسعود املنعمي مدرسة دار احلد .٢٥٧

 .هـ١٤٢٦ ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى،تقويمية
 :املجالت والصحف اليومية: اًثالث
 مارس ٤ وتاريخ االثنني ،٥٢٧٨(عدد : صحيفة االقتصادية اإللكرتونية .٢٥٨

 ).م٢٠٠٨
 ).٢٣٠٠: (هـ العدد٢١/٥/١٤٢٩االثنني ، صحيفة البالد السعودية .٢٥٩
 - م ٢٠٠٨و يولي٤- هـ ١٤٢٩ رجب ١صحيفة الرياض السعودية اجلمعة  .٢٦٠

 .١٤٦٢٠العدد 
 .هـ١٤٠٢العدد األول، جملة دار احلديث املكية، مكة،  .٢٦١



 

 

٣٩٥ 

٣٩  .هـ١٤٢٣العام ، ٣٥السنة ، ١١٨العدد ، جملة اجلامعة اإلسالمية .٢٦٢
 ، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية،١٧جملة جامعة امللك سعود، م .٢٦٣

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
 :اللقاءات والزيارات: اًرابع
 بتاريخ ؤلفاء األول املكتوب مع املاللق، أمحد عيل العمودي .٢٦٤

 .هـ٢١/٢/١٤٣١
 بتاريخ ؤلف اللقاء الثاين املكتوب مع امل،بن عيل العمودي أمحد .٢٦٥

 ).هـ١٠/١/١٤٣٢(
مساعد مدير مكتب الرتبية والتعليم بجنوب ،  مقنع بن معيوض الثبيتي .٢٦٦

 .هـ٢١/٣/١٤٣١بتاريخ ، مكة
 .هـ١٤/٢/١٤٣١لقاء شفهي بتاريخ ،  عبد العزيز بن حممد فاريس .٢٦٧
هبيئة اإلرشاف عىل مدارس زيارات متكررة ملقر اللجنة التنفيذية  .٢٦٨

 ار الرصد واملتابعةاجلاليات مع زيارات أخرى لعدد من املدارس يف إط
 . من قبيل



 

 

٣٩٦ 
٣٩٦ 

 فهرس املوضوعات

............................................................................٠ 

 ١١.......................................التعريف بمفردات عنوان البحث :التمهيد

 ١٣...........................التعريف بمدارس اجلاليات اخلريية :املبحث األول

 ١٦...............................الدعوة إىل اهللا أمهيتها ومكانتها :املبحث الثاين

 ٣٣.................................اجلاليات يف مدينة مكة املكرمة :الفصل األول

 ٣٥.......................................عناية اإلسالم باجلاليات :املبحث األول

 ٣٥.........................سبيل اهللاحث اإلسالم عىل اهلجرة يف  :املطلب األول

 ٤٢......................................مكانة اهلجرة يف اإلسالم :املطلب الثاين

 ٤٦......................احلقوق الواجبة جتاه اجلاليات املسلمة :املطلب الثالث

 ٥١...........ملحة موجزة عن اجلاليات اإلسالمية بمكة املكرمة :املبحث الثاين

 ٥١.........................................املقصود باملجاورين :املطلب األول

 ٥٣..............................دوافع املجاورة يف مكة املكرمة :املطلب الثاين

 ٦٤...................املجاورون بمكة وأثرهم يف احلياة العلمية :املطلب الثالث

 ٦٩...................... املوجودة بمكة املكرمةأنواع اجلاليات :املبحث الثالث

 ٦٩...........................................أنواع اجلاليات بمكة :املطلب األول

 ٧٧................................سامت اجلاليات املقيمة بمكة :املطلب الثاين

 ٨٢......عناية اململكة العربية السعودية بدعوة اجلاليات وتعليمها :املبحث الرابع

 ٨٢.....جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة قضايا املسلمني :املطلب األول

 ٨٧...................اململكة العربية السعوديةدعوة اجلاليات يف  :املطلب الثاين



 

 

٣٩٧ 

٣٩  ٩٢........ املسلمة يف العامللكة يف مساندة األقلياتجهود املم :املطلب الثالث

 ٩٩........................مدارس اجلاليات اخلريية بمكة املكرمة :الفصل الثاين

 ١٠١.................نشأة مدارس اجلاليات اخلريية بمكة ونظامها :املبحث األول

 ١٠١....................تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية :املطلب األول

 ١٠٩.............................نبذة عن املدارس بمكة املكرمة :املطلب الثاين

 ١١٦............نشأة هيئة اإلرشاف عىل مدارس اجلاليات اخلريية :املطلب الثاين

 ١٢٢...............................نظام مدارس اجلاليات اخلريية :املطلب الثالث

 ١٢٧.............أهداف مدارس اجلاليات بمكة وعالقتها بالدعوة :املبحث الثاين

 ١٢٧.....................أهداف التعليم باململكة العربية السعودية :املطلب األول

 ١٣٥.......................ف مدارس اجلاليات اخلريية بمكةأهدا :املطلب الثاين

 ١٣٨......عالقة أهداف مدارس اجلاليات اخلريية بالدعوة إىل اهللا :املطلب الثالث

 ١٤٧....املقررات الدراسية للمدارس اخلريية ومضامينها الدعوية :املبحث الثالث

 ١٤٧...........................أسس املقررات الدراسية باململكة :املطلب األول

 ١٥١..............حمتويات املقررات الدراسية للمدارس اخلريية :املطلب الثاين

 ١٥٤.......................املضامني الدعوية للمقررات الدراسية :املطلب الثالث

 ١٦٤........ وأثرها يف الدعوة الدعوية ملدارس اجلالياتاملناشط :املبحث الرابع

 ١٦٤.................................................املحارضات :املطلب األول

 ١٦٧...................................الدورات العلمية والتدريبية :املطلب الثاين

 ١٧٠........................أثر األنشطة الدعوية يف الدعوة إىل اهللا :املطلب الثالث

 ١٧٣...................اجلاليات يف إيصال رسالتهاوسائل مدارس  :الفصل الثالث



 

 

٣٩٨ 
٣٩٨ 

 ١٨١.................................املناهج واملقررات الدراسية :املبحث األول

 ١٨١...................ًتعريف املناهج واملقررات لغة واصطالحا :املطلب األول

 ١٨٥....................أمهية املناهج الدراسية يف الدعوة إىل اهللا :املطلب الثاين

 ١٩٣............األسس العلمية ملناهج مدارس اجلاليات اخلريية :املطلب الثالث

 ٢٠٥..............................................ةالدروس العلمي :املبحث الثاين

 ٢٠٥.............................أمهية الدروس العلمية يف الدعوة :املطلب األول

 ٢٠٨......دور مدارس اجلاليات اخلريية يف إقامة الدروس العلمية :املطلب الثاين

 ٢١٠........أثر الدروس العلمية يف دعوة اجلاليات بمكة املكرمة :املطلب الثالث

 ٢١٢......................املعاهد والدور الرشعية بمكة املكرمة :املبحث الثالث

 ٢١٢..........................................دار احلديث اخلريية :املطلب األول

 ٢١٧...........................................دار احلديث املكية :املطلب الثاين

 ٢٢٣.................................رم املكي الرشيفمعهد احل :املطلب الثالث

 ٢٢٧.................................................املعلمون :املبحث اخلامس

 ٢٢٧...............................مكانة املعلم يف الدعوة إىل اهللا :املطلب األول

 ٢٣٣.....................................خصائص املعلم الداعية :املطلب الثاين

 ٢٣٧.........................أمهية التأهيل الشامل للمعلم الداعية :املطلب الثالث

 ٢٤٧...........................................أهم مشكالت الدعوة :الفصل الرابع

 ٢٤٩...............................................ضعف التمويل :املبحث األول

 ٢٤٩...............................مكانة املال يف التعليم والدعوة :املطلب األول

 ٢٥٦...........................أهم املشكالت التي تواجه التمويل :املطلب الثاين



 

 

٣٩٩ 

٣٩  ٢٦٢...........................حمدودية الكادر التعليمي واإلداري :املبحث الثاين

 ٢٦٢....................أمهية اإلدارة الرتبوية يف املسرية التعليمية :املطلب األول

 ٢٦٨.........أهم املشكالت التي تواجه الكادر التعليمي واإلداري :املطلب الثاين

 ٢٧٥..............................................جمتمع الطالب :املبحث الثالث

 ٢٧٥......طبيعة جمتمع طالب مدارس اجلاليات اخلريية ومكوناته :املطلب األول

 ٢٨٥................................أهم مشكالت جمتمع الطالب :املطلب الثاين

 ٢٨٩...دارساملالسبل املقرتحة ملعاجلة املشكالت التي تواجه  :املبحث الرابع

 ٢٨٩......................السبل املادية ملعاجلة مشكالت الدعوة :املطلب األول

 ٢٩٨.......السبل الرتبوية الدعوية ملعاجلة مشكالت مسار الدعوة :املطلب الثاين

 ٣٠١............................اآلثار الدعوية ملدارس اجلاليات :الفصل اخلامس

 ٣٠٣...........ة بمكة املكرمةآثارها عىل أفراد اجلاليات اإلسالمي :املبحث األول

 ٣٠٣.........................تعليمهم أحكام الدين ورشائعه وآدابه :املطلب األول

 ٣١٣.........................ّحتصينهم من الغزو الفكري والتطرف :املطلب الثاين

 ٣٢٦......................تأهيلهم خلدمة جمتمعهم عمليا ودعويا :املطلب الثالث

 ٣٣٢..............................آثارها عىل جمتمع مكة املكرمة :املبحث الثاين

 ٣٣٢.........................آثارها عىل قاطني منطقة مكة املكرمة :ّاملطلب األول

 ٣٣٩........................ّآثارها عىل الزوار واحلاج واملعتمرين :املطلب الثاين

 ٣٤٣..................آثارها عىل دول هذه اجلاليات وجمتمعاهتا :املبحث الثالث

 ٣٤٣....................آثارها عىل الوافدين من دول هذه اجلاليات :ّاملطلب األول

 ٣٤٧......................آثارها عىل أمة اإلجابة يف دول اجلاليات :املطلب الثاين



 

 

٤٠٠ 
٤٠٠ 

 ٣٥٠......................تآثارها عىل أمة الدعوة يف دول اجلاليا :املطلب الثالث

 ٣٥٤....................................آثارها عىل األمة اإلسالمية :املبحث الرابع

 ٣٥٤..............آثارها يف النهوض باألمة اإلسالمية علميا وعمليا :ّاملطلب األول

 ٣٥٨...............آثارها يف حتسني صورة املسلمني يف اخلارج :املطلب الثاين

 ٣٦٠.......................................................................اخلامتة

 ٣٦٢.........................................................:خالصة البحث: ًأوال

 ٣٦٣............................................................:نتائج البحث: ًثانيا

 ٣٦٥........................................................:توصيات البحث: ًثالثا

 ٣٧٠....................................................فهرس املصادر واملراجع

 


