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 مقـــدمة:

ــاء      ــى أشــرم األنبي احلمــد هلل رب العــاملني والصــالة والســالم عل

 واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصةبه أ عني.

ىل قد خلش اخللش لعبادته, ودعا النا  إىل فإن اهلل سبةانه وتعا

َوالّلُه َيْدُعو ِإَلـى َداِر الس ـاَلِم َوَيْهـدمي َمـن َيَشـاء      السالم يف الدارين: 

ودار الســالم تتطلــب   ]يــونس . (25)اآليــة   ِإَلــى صمــَراٍط مكْســَتقميمٍ  

اهلدى والدخول يف الصراط املسـتقيم, وجـزاء االسـتقامة علـى ديـن      

 موالة اهلل واألمن يف الدارين. ,وتعاىل اهلل سبةانه

َلُهْم َداُر الس اَلِم عمنَد َربِِّهْم َوُهَو َولميكُهْم بمَما َكاُنواال َيْعَمُلوَن  اآلية

 ]األنعام . (127)

ولــذلك فــإن الــدعوة إىل اإلســالم هــي دعــوة للخــروج عــن طريــش     

يكَها الَّذميَن َأ َياالشيطان والدخول يف السلم مع اهلل سبةانه وتعاىل: 

آَمُنــواال اْدُخُلــواال فمــي السِّــلالِم َك فَّــًة َواَل َتت بمُعــواال ُخُطــَواتم الش ــْيَطاِن ِإن ــُه  

 ]البقرة . (208)اآلية َلُكْم َعُدوٌّ مكبمني 

والدعوة إىل اهلل هي منهج األنبياء واملرسـلني وهـم أفضـل اخللـش     

 وهداته إىل منهج اهلل والصراط املستقيم.

دين اإلسالم هـو الـدين احلـش الـذي جـاء بـه  يـع األنبيـاء منـذ          و

ــا : وخــامتهم حممــد   آدم  ــي     َي ــواال فم ــواال اْدُخُل ــذميَن آَمُن ــا الَّ َأيكَه
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 السِّلالِم َك فًَّة َواَل َتت بمُعـواال ُخُطـَواتم الش ـْيَطاِن ِإن ـُه َلُكـْم َعـُدوٌّ مكـبمني        

 ]سبر . (208)اآلية 

اهلل محلــه علمــاء األمــة ودعاتهــا بعــد رســول   وواجــب الــدعوة إىل

 . اهلل 

تنموية ,تلفـة خـالل العشـرين سـنة      وقد عاشت اململكة  روًفا

كـة الكـثري مـن اجلاليـات     املاضية, وجد خالهلا علـى أراضـي اململ  

مـن املسـلمني ومـن غـري املسـلمني, وقـد اسـتدعى وجـودهم         األجنبية 

للمـنهج الصـةيح والعلـم    قيام أنشطة ,تلفـة لـدعوة املسـلمني مـنهم     

 الشرعي النافع, ودعوة غري املسلمني إىل اإلسالم والدين الصةيح.

 وية يف البدايـة ثـم تطـورت تـدرجيًيا    وقد كانت هذه األنشطة عف

حتى أصبةت هلا مكاتـب دعويـة متخصصـة مدعومـة مـن اجلهـات       

ووزارة الشــؤون  االرييــة وعلــى رأســها إدارة البةــوث العلميــة ســابًق

 .ية حالًيااإلسالم

كمـــا يشـــارك يف تلـــك األنشـــطة الدعويـــة لغـــري املســـلمني وهـــي 

موضـوع إلثنـا هـذا كـل مــن الشـؤون الدينيـة يف القـوات املســلةة,        

وكـــذلك جهـــاز الـــدعوة واإلرشـــاد بـــاحلر  الـــوطا وغريهـــا مـــن  

 اجلهات ذات العالقة بهذا املوضوع.
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والبةـث يتةــدث عــن نشــرة دعــوة اجلاليــات يف اململكــة العربيــة  

ــ  السعودية, ويركز على تطورها يف عهد خادم احلرمني الشريفني

اجلانب, و هذا املوضـوع   وفقه اهلل ــ, وعلى اجلهود املبذولة يف هذا 

يصعب حصره, بل رمبا يقصـر اإلنسـان يف رصـد أيـاء      طويل جًدا

املكاتب ذات العالقة بدعوة اجلاليات يف اململكة لتطور املعلومـات  

ــائش ذات  ذات العالقـــة, وعـــ دم الوصـــول إىل كـــل املنشـــورات والوثـ

 عن ما فيه من تقصري. باملوضوع ولذلك فإني أعتذر سلًفا الصلة

ــا حــول املوضــوع      ــوه ببةــثني رئيســني أجري كمــا ال يفــوتا أن أن

 يا كتبته عالة عليهما وهما: ثرًيا بل أعد كثرًياأفدت منها ك

ــراهيم اللةيــدان, "      - وة غــري دعــإلــث الــدكتور عبــد اهلل بــن إب

", دارسة ميدانيـة, وهـو   املسلمني إىل اإلسالم يف مدينة الرياض

غـــري منشـــورة قـــدمها الباحـــث لقســـم الـــدعوة  هرســـالة دكتـــورا

بكليـــة الــــدعوة واإلعــــالم جبامعــــة اإلمـــام حممــــد بــــن ســــعود   

 هـ.1417اإلسالمية, 

ــه األســتاذ    - ــد عيســى عســريي مــن مركــز     إلــث آخــر قــام ب خال

ــالمية  ــات اإلســ ــوث والدراســ ــالمية   البةــ ــؤون اإلســ ــوزارة الشــ بــ

الـدعوة اإلسـالمية بـني    واألوقام والـدعوة واإلرشـاد, وعنوانـه: "   
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", دارسة مدينة الرياض, اجلاليات يف اململكة العربية السعودية

 .(غري منشور)هـ, 1427

كمــا أنــا عــدت إىل عــدد مــن التقــارير واألننمــة املتــوفرة لــدى  

لتقـارير اخلاصـة الصـادرة    وزارة الشؤون اإلسالمية, باإلضـافة إىل ا 

ــة       ــب الرييـ ــن املكاتـ ــا مـ ــات وغريهـ ــة اجلاليـ ــب توعيـ ــن مكاتـ عـ

 الدعوية.

وبهذه املناسـبة فـإني أشـكر وزارة الشـؤون اإلسـالمية يثلـة يف       

وكالة الوزارة لشؤون الـدعوة, ويف مكتـب العالقـات العامـة, ويف     

مركز البةوث والدراسات اإلسالمية فيها, كما أشكر الباحث 

خالـد عسـريي, وكـل     ور عبد اهلل اللةيـدان, واألخ األسـتاذ  الدكت

 يف إجناز هذا البةث. من قدم لي عوًنا

: فــإني أذكــر ذوي العالقــة بــدعوة اجلاليــات بــرن اهلل ال   وأخــرًيا

ــا     ــاىل أن حيفننـ ــبةانه وتعـ ــرل اهلل سـ ــنني, وأسـ ــر احملسـ ــيع أجـ يضـ

, وأن وإخواننا املسلمني وبالدنا من كل سوء, وأن يديم علينا نعمه

 يعيننا على القيام بواجبنا يف الدعوة إىل اهلل ومحله هداه خللقه.

 متهيد:

 دعوة اجلاليات:
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فقـد نـاداه    ربيـة هـي النـداء, وإذا دعـا إنسـاًنا     الدعوة يف اللغة الع

 وأذن له, ومنه ترتي الدعوة إىل الطعام أو الوليمة.

د مــل واجلهــأمــا الــدعوة إىل اإلســالم يف االصــطالح, فــتعا ]الع 

 (32) ملبادا الدعوة . املبذول نشًرا وتبليًغا

والدين احلش الصةيح عند اهلل هـو اإلسـالم الـذي يـدعى لـه إىل      

 قيام الساعة.

 َِّإن  الدِّيَن عمنَد الّلهم اإِلْساَلُم َوَما اْخَتَلَف الَّذميَن ُأْوُتواال الالكمَتاَب ِإال

ُهْم َوَمن َيكالُفْر بم َياتم الّلهم َفِإن  الّلـهم  ممن َبْعدم َما َجاءُهُم الالعملالُم َبْغًيا َبْيَن

 ]آل عمران . (19)اآلية  َسِريُع الالةمَسابم

حيـث كـان    وقد كان الداعيـة األول هلـذا الـدين هـو حممـد      

َفلمـَذلمَك َفـاْدُع َواْسـَتقمْم َكَمـا ُأممـْرَت َوَلـا َتت بمـْع        ينفذ أمر اهلل تعـاىل:  

بمَما َأنَزَل اللَُّه ممن كمَتاٍب َوُأممْرُت لمَرْعدمَل َبْيَنُكُم  َأْهَواءُهْم َوُقْل آَمنُت

ــا        ــَة َبْيَنَن ــا ُحج  ــاُلُكْم َل ــْم َأْعَم ــا َوَلُك ــا َأْعَماُلَن ــْم َلَن ــا َوَربكُك ــُه َربكَن اللَّ

 ]الشورى . (15)اآلية  َوَبْيَنُكُم اللَُّه َيْجَمُع َبْيَنَنا َوِإَلْيهم الالَمصمرُي

لدعوة إىل اإلسالم هي دعوة لدين اهلل الذي ارتضاه وال شك أن ا

ــة إىل       ــديانات الباطل ــا دعــوة أصــةاب ال ــذلك وجــب علين خللقــه, ول

                                                           

ــد اهلل اللةيــدان,  32)  , 1, ط املســلمني إىل اإلســالم دعــوة غــري  ( د. عب

 .18هـ, ص 1420الرياض, 
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َوَمـن َيْبَتـِ    احلش ورضا اهلل سبةانه وتعاىل والفـرار مـن اخلسـران:    

 َغْيَر اإِلْساَلِم دميًنا َفَلن ُيقالَبـَل ممْنـُه َوُهـَو فمـي اآلخمـَرةم ممـَن الالَخاسمـِرينَ       

 ]آل عمران . (85)اآلية 

وأهــل الــديانات الســماوية كــانوا علــى اإلســالم قبــل سريفهــا,    

نــس واجلــن واخــتالفهم وخالفهــم  ففــارقوه بفعــل إغــواء شــياطني اإل 

ألمر اهلل احلش مع علمهم لكـنهم افـرتوا علـى اهلل وأخرجـوا النـا       

 من التوحيد إىل الشرك.

َوَما اْخَتَلَف الَّذميَن ُأْوُتواال الالكمَتاَب ِإالَّ  ِإن  الدِّيَن عمنَد الّلهم اإِلْساَلُم

ممن َبْعدم َما َجاءُهُم الالعملالُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َوَمن َيكالُفْر بم َياتم الّلهم َفِإن  الّلـهم  

 ]آل عمران . (19)اآلية  َسِريُع الالةمَسابم

ولذلك فقد أوجب اهلل على عامة املسـلمني الـدعوة إليـه وإيصـال     

التوحيـد وجمادلـة املخـالفني لـدين اهلل باحلكمـة وباملوعنـة        ةمكل

 احلسنة.

   ــةم َوالالَمْوعمَنــةم الالَةَســَنةم َوَجــادملالُهم اْدُع ِإلمــى َســبميِل َربِّــَك بمالالةمكالَم

بمالَّتمي همَي َأْحَسُن ِإن  َرب َك ُهَو َأْعَلُم بمَمـن َضـل  َعـن َسـبميلمهم َوُهـَو َأْعَلـُم       

 ]النةل . (125)اآلية  يَنبمالالُمْهَتدم

مــن اإلنــس واجلـن منــذ أن هــبط   وال شـك أن أهــل األرض  يًعـا  

ــن      آدم  ــد عـ ــدى اهلل والبعـ ــاع هـ ــنهم إتبـ ــب مـ ــا طلـ ــه عليهـ وزوجـ
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الضاللة, لذلك فإن الـدعوة إىل اهلل داللـة للخلـش علـى طريـش احلـش       

 والسعادة, وإبعادهم عن طريش الشقاء.

ا َبْعُضُكْم لمـَبْعٍا َعـُدوٌّ َفِإم ـا َيـرالتمَين ُكم     َقاَل اْهبمَطا ممْنَها َجمميًع

َوَمـْن َأْعـَرَض َعـن     مِّنِّي ُهًدى َفَمِن ات َبَع ُهَداَي َفَلا َيضملك َوَلا َيْشَقى 

اآليات  ذمكالِري َفِإن  َلُه َمعميَشًة َضنًكا َوَنْةُشُرُه َيْوَم الالقمَياَمةم َأْعَمى

 ]طه .( 124(, )123)

اهلل بإياع كلمة احلش للمشركني ومـن يف حكمهـم    وقد أمر

ــوم       ــة اخلـ ــى يف حالـ ــة حتـ ــروم املختلفـ ــلمني يف النـ ــري املسـ ــن غـ مـ

 واحلرب:

 َوِإْن َأَحد  مَِّن الالُمْشِركمنَي اْسَتَجاَرَك َفَرجمْرُه َحت ى َيْسَمَع َكاَلَم

 ]التوبة . (6)اآلية َيْعَلُموَنالّلهم ُثم  َأْبلمْغُه َمرالَمَنُه َذلمَك بمَرن ُهْم َقْوم  الَّ 

وهدم الدعوة أن ال يعبـد أحـد إال اهلل وأن ال يعبـد إال مبـا شـرع      

 ومبا يرضاه وهذا هو مرتكز دعوة غري املسلمني.

    َُّقْل َيا َأْهَل الالكمَتابم َتَعاَلْواال ِإَلى َكَلَمٍة َسـَواء َبْيَنَنـا َوَبْيـَنُكْم َأال

ُنْشِرَك بمهم َشْيً ا َواَل َيت خمـَذ َبْعُضـَنا َبْعضـًا َأْرَباًبـا مِّـن       َنْعُبَد ِإالَّ الّلَه َواَل

]آل  (64)اآليـة   ُدوِن الّلهم َفِإن َتَولَّـْواال َفُقوُلـواال اْشـَهُدواال بمَرن ـا ُمْسـلمُمونَ     

 عمران .
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النصــارى مــن أنشــط النــا  يف   وال شــك أن الكفــار وخصوًصــا 

إلســالم وتوحيــد اهلل  جــذب اخللــش إىل باطلــهم وصــد النــا  عــن ا     

نجـاة  تهم بـدعوتهم إىل احلـش واهلـدى وال   وبالتالي, فال بد من مواجه

 من غضب اهلل:

 ُقْل َيا َأْهَل الالكمَتابم لمَم َتُصدكوَن َعن َسبميِل الّلهم َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها

يكَها الَّذميَن آَمُنَواال َيا َأ عمَوًجا َوَأنُتْم ُشَهَداء َوَما الّلُه بمَغافمٍل َعم ا َتْعَمُلوَن 

ِإن ُتطميُعواال َفِريًقا مَِّن الَّذميَن ُأوُتواال الالكمَتاَب َيُردكوُكم َبْعـَد ِإَنـانمُكْم   

 ]آل عمران .( 100(, )99اآليات ) َكافمِريَن

ــش حممــد     ــدعوة إىل اهلل هــي طري ــى دربــه     إن ال ــن ســار عل وم

و ِإَلى الّلهم َعَلى َبصمرَيٍة َأَناال َوَمِن ُقْل َهذمهم َسبميلمي َأْدُعواهتدى بهديه, 

 يوسف .] (108)اآلية  ات َبَعنمي َوُسْبَةاَن الّلهم َوَما َأَناال ممَن الالُمْشِركمنَي

كما أن دعـوة غـري املسـلمني إىل اإلسـالم ال تعـا بـري حـال مـن         

األحوال إجبارهم على الدخول فيه, لكنهـا تعـا إيـاعهم كلمـة     

 هلدى:اخلري واحلش وا

ِإكالــَراَه فمــي الــدِّيِن َقــد ت َبــي َن الركْشــُد ممــَن الالَغــيِّ َفَمــْن َيكالُفــْر   اَل

بمالطَّاُغوتم َوُيْؤممن بمالّلهم َفَقدم اْسَتْمَسَك بمالالُعْرَوةم الالُوْثَقَى اَل انفمَصاَم َلَها 

 ]البقرة . (256)اآلية   َوالّلُه َسمميع  َعلميم
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هذا البةـث كـل مـن هـو أجـن  سـواء        واجلاليات يقصد بها يف

 كان من املسلمني أو من غري املسلمني.

 أهدام توعية اجلاليات:

ــة      ــة العربيـ ــات يف اململكـ ــة اجلاليـ ــوة وتوعيـ ــدام دعـ ــش أهـ تنطلـ

ــؤدي دورهــا يف هــذا اجلانــب      ــف القطاعــات الــع ت الســعودية مبختل

ــه       ــدعوة إلي ــة مــن خدمــة اإلســالم بال ــة أو تعاوني ســواء كانــت ريي

ري املســـلمني بـــرمور ديـــنهم, وهـــذا يتســش مـــع مـــا عـــرم عـــن  وتبصــ 

ــة اإلســالم         ــى خدم ــا إمنــا قامــت عل ــة الســعودية أنه اململكــة العربي

 (33)واملسلمني.

وقــد ســدثت معنــم النشــرات والتقــارير الــع أصــدرتها اجلهــات 

املختصــة بــدعوة اجلاليــات عــن أهــدافها يف هــذا ا ــال كــل علــى   

هــدام باإلضــافة إىل األهــدام وقــد جــرت دراســة هــذه األ (34)حــدة,

 الدعوية العامة وتلخيصها يف إلوث سابقة نستقي منها:

                                                           

. خالـد عيسـى عسـريي,    302, ص مصدر سابش( د. عبد اهلل اللةيدان, 33)

, دراسـة مدينـة   الدعوة اإلسالمية بني اجلاليات يف اململكة العربية السعودية

الريــاض, مركــز البةــوث والدراســات اإلســالمية بــوزارة الشــؤون اإلســالمية   

 .77هـ, ص 1417لدعوة واإلرشاد, واألوقام وا

( اننر: مـثاًل نشـرة املكتـب التعـاوني للـدعوة واإلرشـاد وتوعيـة اجلاليـات         34)

هـــ. واننــر: الالئةــة التننيميــة  1421بــاحلمراء وســط جــدة, التقريــر الثــاني  



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

121 

 ترسيخ القيم واملفاهيم اإلسالمية يف نفو  املسلمني. -

تيســـري إيصـــال الوســـيلة الدعويـــة املناســـبة للمـــدعوين مـــن أبنـــاء  -

 اجلاليات من الكتب املرت ة أو األشرطة والنشرات املطلوبة.

راءات الالزمة إلشهار إسـالم املسـلمني اجلـدد    القيام بتيسري اإلج -

 وتسجيل ذلك يف األوراق الريية.

تهي ة األجواء املناسـبة ملتابعـة املسـلمني اجلـدد ومسـاعدتهم علـى        -

ــن     ــبة مـ ــداد الـــ امج املناسـ ــك بإعـ ــه, وذلـ ــم اإلســـالم وتطبيقـ فهـ

 احملاضرات والدرو , ورحالت احلج والعمرة.

ــات الوافــدة اللغــة ا   - ــيم اجلالي ــا لعتعل ــة باعتبارهــا مفتاًح ــم  ربي لفه

 . كتاب اهلل وسنة رسوله 

تنشيط وتصةيح حركـة الرت ـة والتـرليف لغـري املسـلمني علـى        -

 منهج السلف الصاجل.

                                                                                                                                              

ــؤون    ــات )وزارة الشــ ــة اجلاليــ ــة للــــدعوة واإلرشــــاد وتوعيــ للمكاتــــب التعاونيــ

 واإلرشاد(.اإلسالمية واألوقام والدعوة 
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إعداد النخبة املهتدية املتثقفة من أبناء اجلاليات, كي يصـبةوا   -

دعــاة ملمــني بــرمور ديــنهم ومــؤهلني للقيــام بواجــب الــدعوة عنــد    

 (35) دهم.عودتهم إىل بال

التعــاون مــع اجلهــات املختصــة فيمــا يتعلــش بــدعوة غــري املســلمني    -

ــدين إىل اإل  ــدخول املهتـ ــراءات    وبـ ــن إجـ ــك مـ ــع ذلـ ــا يبتـ ــالم ومـ سـ

 (36) ,تلفة.

]تقليل اآلثار االجتماعية والثقافية الع قـد تـنجم عـن وجـود غـري       -

ــوله      ــالم وأصـ ــن اإلسـ ــى حماسـ ــاطالعهم علـ ــك بـ ــلمني, وذلـ املسـ

ــيما   ــه و ال ســ ــش    ومبادئــ ــه وتطبيــ ــش أحكامــ ــرون تطبيــ ــم يــ أنهــ

 (37)حدوده .

]تصةيح الننرة اخلاط ة الع قد توجد عند بعا اجلاليات عن  -

اململكـــة العربيـــة الســـعودية وعقيـــدتها وثقافتهـــا الـــع أوجـــدها 

                                                           

دعـوة غـري املسـلمني إىل اإلسـالم يف     ( د. عبد اهلل بـن إبـراهيم اللةيـدان,    35)

, 2/301, دراسـة ميدانيـة, رسـالة دكتـوراه غـري منشـورة, ج      مدينة الريـاض 

302. 

( خالــد عيســى عســريي, الــدعوة اإلســالمية بــني اجلاليــات يف اململكــة        36)

 .96العربية السعودية, دراسة مدينة الرياض, ص 

دعـوة غـري املسـلمني إىل اإلسـالم يف     ( د. عبد اهلل بـن إبـراهيم اللةيـدان,    37)

 .1/301, ج مدينة الرياض
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عندهم بعا وسـائل اإلعـالم أو اجلهـات املغرضـة احلاقـدة علـى       

 (38) اإلسالم .

نصري من بـالد اجلاليـات   مواجهة احلمالت الع يقوم بها دعاة الت -

الوافــدة, حيــث يقومــون بــدعوتهم إىل النصــرانية كمــا يقومــون  

بتشــويه صــورة اإلســالم يف ننــرهم وحيولــون بيــنهم وبينــه بطــرق  

 (39) سرية أثناء إقامتهم يف اململكة.

فإن دعـوة اجلاليـات تنطلـش مـن اهلـدم العـام وهـو خدمـة          وأخرًيا

وهــذا مــا يتماشــى مــع ديــن اإلســالم واملســلمني وإعــالء كلمــة اهلل, 

 (40) أصل واحد, وهلل احلمد. اوسياسة اململكة, وهم

 

 

                                                           

دعـوة غـري املسـلمني إىل اإلسـالم يف     ( د. عبد اهلل بـن إبـراهيم اللةيـدان,    38)

 .1/301, ج مدينة الرياض

م دعوة غري املسلمني إىل اإلسال( اننر: د. عبد اهلل بن إبراهيم اللةيدان, 39)

 .1/301, ج يف مدينة الرياض

دعـوة غـري املسـلمني إىل اإلسـالم يف     ( د. عبد اهلل بـن إبـراهيم اللةيـدان,    40)

. املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد مشال الرياض 1/301, ج مدينة الرياض

. املكتب التعاوني للدعوة واإلرشـاد  6هـ, ص 1415(, تقرير إدارة املكتب)

هـ. املكتب التعاوني للدعوة واإلرشـاد  1417(, ةنشرة تعريفيمشال الرياض )

 هـ1421(, نشرة تعريفيةمشال الرياض )
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 اململكة وتننيم دعوة اجلاليات:

ــدين        ــى ال ـــ عل ـــ وهلل احلمــد ـ ــة الســعودية ـ قامــت اململكــة العربي

اإلسالمي الذي من مقتضـياته الـدعوة إليـه وسبيبـه للنـا , كمـا       

لـتهم الـع يتوجهـون    أن اململكة موطن احلرمني الشـريفني وفيهـا قب  

إليها يف كل صالة, وبها مشـاعر احلـج املختلفـة حيـث يقـدم إليهـا       

ن مــن كــل مكــان طيلــة العــام, مهمــا كانــت النــروم         واملســلم 

ـــ بـــدعم الـــدعوة    ــة ـــــ وهلل احلمـــد ــ واألحـــوال, وقـــد قامـــت اململكـ

اإلسالمية يف كل مكان من أحناء العـام, فكانـت هلـا أنشـطتها     

إلسالمية املختلفة وبني اجلاليات املسلمة, كمـا  الدعوية يف البالد ا

أنهــا دعمــت كــل مــا خيــدم اإلســالم واملســلمني مــن بنــاء للمســاجد    

واملدار , وتوزيع للمصاحف والكتـب واألشـرطة وغريهـا يف كـل     

 مكان يف العام.

ومـن هنــا فـإن املقــيمني يف اململكـة مــن أبنـاء اجلاليــات املختلفــة     

ــدعوة واهلــدى يف مهــبط   مســلمة وغــري مســلمة هــم أحــش النــ      ا  بال

 الوحي وموطن اإلسالم األول وقبلة املسلمني.

ومن املعروم أن دعوة اجلاليات كانت تسري بشكل بسيط مـن  

قبل مكاتب الدعوة ورمبا بشكل فردي أك  من قبل العديد مـن  

 الدعاة احملتسبني ا تهدين ا يدين للغات األجنبية.
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عودية من أهم بلدان العـام يف  وقد أصبةت اململكة العربية الس

استقطاب اجلاليات املختلفة ملا متر به ــ وهلل احلمـد ـــ مـن اسـتقرار     

وتنميــة تطلبــت وصــول أعــداد كــبرية مــن أبنــاء الــدول املختلفــة,         

وبالطبع ففي هؤالء الوافدين مسلمون وغري مسلمني, وقد استدعى 

ةيةة, كمـا  هذا األمر توعية املسلمني منهم التوعية الشرعية الصـ 

تطلب احلال القيام بالواجب الشـرعي  ـاه غـري املسـلمني بـدعوتهم      

إىل اإلسالم وبيان الدين الصـةيح هلـم والسـعي لنجـاتهم مـن عـذاب       

 اهلل وجرهم إىل سعادة الدارين الدنيا واآلخرة.

ومـن املعـروم أن اململكــة مـوطن احلــرمني الشـريفني وحيــث إن     

ة متنع دخول غري املسلمني ملكـة  الشريعة اإلسالمية وأننمة اململك

املكرمة واملدينة املنورة, فقد كـان مـن الضـروري وجـود مكاتـب      

تقوم بالدور الرئيس يف تننيم الدعوة بـني غـري املسـلمني واسـتخراج     

 الوثائش الالزمة لثبوت إسالمهم وجواز دخوهلم لتلك البقاع املقدسة.

 تم شؤون اجلالياوهلذا فإن أول القرارات الريية املتعلقة بتنني

ومن يدخل يف اإلسـالم مـنهم صـدرت يف عهـد امللـك سـعود ـــ رمحـه         

هـ والـذي يـنص   18/01/1377يف  11اهلل ــ من خالل القرار رقم 

على تعليمات "السـماح بـدخول معتنقـي الـدين اإلسـالمي حـديثًا إىل       

 ة واملدينة".احلرمني الشريفني: مّك
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ــا جمــال دعــوة غــري املســلمني فإنــه ]ل      لنــدوة العامليــة للشــباب   وأم

ــه,      ــد بدايت ــادي يف جمــال دعــوة غــري املســلمني عن اإلســالمي دور ري

وذلــك لوجــود الــدعاة الــذين يتةــدثون اللغــة االجنليزيــة وغريهــا مــن   

ــة العـــام اإلســـالمي     ــان للنـــدوة وملكتـــب رابطـ ــا كـ ــات, كمـ اللغـ

ــات     ــب واملطويـ ــداد الكتـ ــرات وإعـ ــة احملاضـ ــاض دور يف إقامـ بالريـ

ســلمني حيــث قامــت جلنــة الــدعوة اإلســالمية بالنــدوة  لــدعوة غــري امل

العامليــة جبهــود كــبرية يف دعــوة غــري املســلمني, وإقامــة الــدرو         

ملساعدة املسـلمني اجلـدد علـى فهـم اإلسـالم, كمـا قامـت بطباعـة         

عشرات اآلالم من الكتب وم ات اآلالم من النشرات الـع تعـرم   

وعيـة اجلاليـات, فمـع    ل أن تنشر شعبة تقبباإلسالم مبختلف اللغات 

تزايــد عــدد املســلمني اجلــدد  هــرت احلاجــة إىل إجيــاد جهــة تهــتم     

برمورهم وترعى شؤونهم, فنشرت شعبة اجلاليـات بالرئاسـة العامـة    

 (41) هـ .1406إلدارات البةوث العلمية يف عام 

وذلــك يف عهــد خــادم احلــرمني الشــريفني حيــث حــرص ياحــة    

ــ رمحه اهلل ــ علـى تنشـيط الـدعوة    ابن باز  زاملفع الشيخ عبد العزي

بــني غــري املســلمني , فرنشــر أول شــعبة لتوعيــة اجلاليــات بالرئاســة     

                                                           

دعـوة غـري املسـلمني إىل اإلسـالم يف     ( د. عبد اهلل بـن إبـراهيم اللةيـدان,    41)

 .1/297,رسالة دكتوراه غري منشورة, ج دراسة ميدانية. مدينة الرياض
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ى عـ العامة إلدارات البةوث العلمية تهـتم بـرمور املسـلمني اجلـدد وتر    

 (42) شؤونهم.

وقــد مــرت هــذه اإلدارة بعــدة مراحــل تطويريــة, وخصوصــًا بعــد    

اإلرشـاد يف عهـد خــادم   ترسـيس وزارة الشـؤون اإلسـالمية والــدعوة و   

 (43) احلرمني الشريفني ــ وفقه اهلل ــ.

كما حرصت جهات ,تلفة على رأسها الشـؤون الدينيـة بـوزارة    

الــدفاع والطــريان باملشــاركة يف هــذه األنشــطة بترســيس مكاتــب     

 (44)خاصة بها يف قطاعات ,تلفة تابعة هلا.

 املكاتب التعاونية لدعوة اجلاليات:

تتح أول مكتب تعاوني لدعوة اجلاليـات يف  هـ اف1407ويف عام 

اململكة بقرار من ياحة املفع الشيخ عبد العزيز بـن بـاز ـــ رمحـه     

ــوجير     ــد التـ ــز بـــن حممـ ــد العزيـ ــيخ عبـ ــيلة الشـ ــه لفضـ ـــ وجهـ  ياهلل ــ

                                                           

اإلسـالمية   ةالـدعو . خالـد عسـريي,   297( اللةيدان, مصـدر سـابش, ص   42)

 .77بني اجلاليات يف اململكة العربية السعودية, دراسة مدينة الرياض, ص 

ــدان,      43) ــد مــن االطــالع حــول تننــيم هــذه اإلدارة اننــر: اللةي مصــدر ( ملزي

اإلسالمية بني اجلاليات يف اململكة  ةالدعو , خالد عسريي297, ص سابش

 .90ــ  85, دراسة مدينة الرياض, ص العربية السعودية

الطبية للقـوات   ت( اننر: التقرير الشامل ملكتب توعية اجلاليات باخلدما44)

 املسلةة.
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يف  ة اجلاليات بالقصـيم )بريـدة( عـد   بالسماح بافتتاح مكتب لتوعي

 ونيـة يف اململكـة.  التعا تمكاتـب توعيـة اجلاليـا    لننر البـاحثني أو 

(45) 

هـــ متــت موافقــة ياحــة الــرئيس العــام إلدارات   1409ويف عــام 

البةــوث العلميــة علــى افتتــاح أول مكتــب تعــاوني لــدعوة اجلاليــات   

 (46) بالرياض.

ثــم توالــت سلســلة املكاتــب بعــد ذلــك يف ,تلــف منــاطش ومــدن   

ــاثر عـــدد الـــداخلني يف اإلســـالم عـــن طريـــش تلـــك    اململكـــة, وتكـ

عن طريش اجلهود املختلفة األخـرى يـا اسـتدعى دراسـة     املكاتب و

وضع املسلمني اجلدد وما يعرتضهم من مشكالت, ومـا ينهـر هلـم    

من حاجات, وبهذا الصدد فقـد ]رفـع لسـماحة الشـيخ: عبـد العزيـز       

بن باز ــ رمحه اهلل ــ الرئيس العام إلدارات البةوث العلمية واإلفتاء ا

املفع العام للملكة ورئيس هي ة كبـار  ــ و إلرشاد سابًقاوالدعوة وا

ـــ عــن بعــا املضــايقات الــع يتعــرض هلــا بعــا املســلمني        العلمــاء ـ

مــن شــركات مؤسســات   لاجلــدد مــن قبــل بعــا أصــةاب األعمــا  

ل مــن اوغريهــا, واقــرتح ياحتــه أن تشــكل جلنــة علــى مســتوى عــ  

                                                           

 , وزارة الشؤون اإلسالمية.297, ص مصدر سابش( اللةيدان, 45)

اإلسـالمية   ة. خالـد عسـريي, الـدعو   299( اللةيدان, مصـدر سـابش, ص   46)

 .79الرياض, ص  بني اجلاليات يف اململكة العربية السعودية, دراسة مدينة
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وزارات الداخليـــة والعـــدل والعمـــل والشـــؤون االجتماعيـــة والرئاســـة  

إلدارات البةـوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة واإلرشـاد لدارسـة       العامة 

ــرقم    ــه ذي الــــــ ــوع يف كتابــــــ ــذا املوضــــــ ــؤرخ يف  75/13هــــــ املــــــ

ــر    18/03/1410 هـــ, ومتــت موافقــة صــاحب الســمو امللكــي وزي

 12322   2الداخليـــة بالنيابـــة علـــى ذلـــك يف كتابـــه ذي الـــرقم 

 هـ, وحددت مهمة اللجنة فيما يلي:06/08/1410املؤرخ يف 

ــبعا    .1 ــدد لــ ــوع تعــــرض بعــــا املســــلمني اجلــ دراســــة موضــ

املضــايقات مــن قبــل بعــا أصــةاب األعمــال مــن شــركات   

 ومؤسسات وغريها.

تعيني جهة مسؤولة عن املسلمني اجلدد يتم إبالغها عن كل  .2

ــه ومتابعــة وضــعه, ولريفــع      ــه لرعايت مســلم جديــد ومقــر عمل

 إليها ما قد يالقيه من مشكالت.

 ية من اجلهـات األربـع ضـمت منـدوًبا    سوقد مت تكوين جلنة مخا

من كل من وزارة العـدل ووزارة العمـل واإلفتـاء ومنـدوبني مـن وزارة      

 (47) الداخلية.

 

                                                           

ــدعو  47) ــد عســريي, ال ــني اجلاليــات يف اململكــة العربيــة      ة( خال اإلســالمية ب

 .55السعودية, دراسة مدينة الرياض, ص 
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 وبعد عدة اجتماعات رأت اللجنة ما يلي:

ــا  - ــه انطالًق ـــ      أن مــن حــرص حكومــة خــادم احلــرمني الشــريفني ـ

ــارج,     ــداخل واخلـ ــالمية يف الـ ــدعوة اإلسـ ــى الـ ـــ علـ ــا اهلل ــ وفقهـ

الدعاة إىل بقاع العـام للتعريـف بهـذا الـدين, والـدعوة      وإرسال 

 إليه من منطلش محل اململكة لواء اإلسالم.

أن وجود هذه اجلاليات غري املسـلمة يف الـبالد فرصـة لـدعوتهم      -

 إىل السالم ملا يلي:

لســهولة ذلــك بســبب قــربهم وتــرثرهم مبــا يرونــه مــن ياحــة  0

 .تهاإلسالم وأثره يف ا تمع يف أمنه وطمرنين

لبعــدهم عــن بي ــاتهم ومعتقــداتهم, األمــر الــذي جيعــل  مــن     0

ــا صــورة حســنة      أ ــد عــودتهم إليه ــبالده عن ســلم مــنهم ينقــل ل

ــاتهم       ــؤثر يف جمتمع ــا ي ــة عــن اململكــة, وهــو م ــة طيب ويع

 وحيبب إليهم اإلسالم.

 ومن هذا املنطلش أوصت اللجنة مبا يلي:

ــاد   .1 ختصـــيص مكتـــب يف مراكـــز الـــدعوة واإلرشـ

ئاســـة العامـــة إلدارات البةـــوث العلميـــة واإلفتـــاء التابعـــة للر

والــدعوة واإلرشــاد يهــتم بــرمور اجلاليــات املســلمة, وخاصــة  

مبتابعــة أحــواهلم وحــل مشــاكلهم   كاملســلمني اجلــدد, وذلــ
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املرتتبـة علــى دخــوهلم اإلســالم حـديثًا وتقــديم الــدعم الــالزم   

 لتلك املكاتب.

تزويــد مركــز الــدعوة واإلرشــاد املخــتص مــن قبــل    .2

حملكمــة الــع يف مدينتــه أو منطقتــه بنســخة أصــلية مــن       ا

وثيقــــة إثبــــات إســــالم معتنقــــي الــــدين اإلســــالمي اجلــــدد   

 (48) لتسجيلهم لديه لسهولة متابعة أحواهلم فيما بعد.

التعمـــيم مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة علـــى أصـــةاب       .3

األعمال كافة من شركات ومؤسسات وأفراد الذين ست 

 ة مبا يلي:كفالتهم أيد عاملة غري مسلم

 بوجوب العمل بكل الوسائل املمكنة لرتغيبها يف اإلسالم. -

ــوة       - ــالم أسـ ــعائر اإلسـ ــة شـ ــن إقامـ ــنهم مـ ــلم مـ ــن يسـ ــني مـ ومتكـ

 بإخوانهم يف اإلسالم.

 وعدم التضييش عليهم. -

ــابعيهم حيــال إىل        ــال أو ت ــن أصــةاب األعم ــك م ــن خيــالف ذل وم

التعمـيم  القضاء الشرعي لتقرير اجلزاء الـرادع يف حقـه, ويشـار يف    

إىل أن مراكـــز الـــدعوة واإلرشـــاد باململكـــة هـــي اجلهـــة املختصـــة 
                                                           

ــدعو  48) ــد عســريي, ال ــني اجلاليــات يف اململكــة العربيــة      ة( خال اإلســالمية ب

 .56ــ  55السعودية, دراسة مدينة الرياض, ص 
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ملتابعــة ورعايــة أحــوال املســلمني اجلــدد, كمــا يشــار فيــه إىل حــث   

أصـــةاب األعمـــال علـــى أن يكـــون مـــراق  العمـــال واملســـؤولون       

 املباشرين من املسلمني.

خلطابه  اوقد رفع ياحة الشيخ حمضر اللجنة املذكورة مرافًق

ــر ــؤرخ يف  508/1قم ذي ال هـــ إىل صــاحب  27/07/1411  وامل

الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة طالبــًا منــه املوافقــة علــى مــا تضــمنه  

احملضـــر, وقـــد أجابـــه يـــو وزيـــر الداخليـــة خبطابـــه ذي الـــرقم        

هــــــ باملوافقـــــة علـــــى طلـــــب 16/09/1411واملـــــؤرخ يف  11994

 فيذ.ياحته, وتعميد اجلهة املختصة يف وزارة الداخلية بالتن

 12/84874وقـــد أصـــدرت وزارة الداخليـــة تعميمهـــا ذا الـــرقم 

هـــ لعمــوم اإلمــارات, وحيتــوي علــى مــا   07/12/1411واملــؤرخ يف 

 يلي:

 حيثيات التعميم:

 باإلشارة إىل العمال الوافدين إىل هذه البالد من غري املسلمني. -

ـــ       وننــًرا - ــه حكومــة خــادم احلــرمني الشــريفني ـ ــا ســرص علي مل

 ـ من الدعوة اإلسالمية يف داخل البالد وخارجها.وفقها اهلل ـ

 ولالستفادة من نشر اإلسالم بني هؤالء الوافدين. -



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

133 

 ما طلب يف التعميم وهو ما يلي: -

طلب التعميم من  يع اإلمارات التعميم علـى أصـةاب األعمـال     -

كافـــة مـــن شـــركات مؤسســـات وأفـــراد الـــذين تكـــون ســـت  

 كفالتهم أيدي عاملة غري مسلمة ما يلي:

وجــــوب العمــــل بكــــل الوســــائل املمكنــــة لرتغيــــبهم يف  .1

 اإلسالم.

متكني مـن أسـلم مـنهم مـن إقامـة شـعائر اإلسـالم أسـوة          .2

 بإخوانهم املسلمني.

 عدم التضييش عليهم. .3

مــن خيــالف ذلــك مــن أصــةاب األعمــال أو تــابعيهم حيــال  .4

 إىل القضاء الشرعي لتقرير اجلزاء الرادع إلقه.

ــاد با  .5 ــدعوة واإلرشــ ــز الــ ــة  أن مراكــ ــي اجلهــ ــة هــ ململكــ

 املختصة ملتابعة ورعاية أحوال املسلمني اجلدد.

أن يكون مراقبو العمل واملسؤولون املباشـرون عـنهم مـن     .6

 املسلمني.
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وقد  لى حرص حكومة خـادم احلـرمني الشـريفني علـى دعـوة      

 ةاجلاليـــات غـــري املســـلمة التوجيـــه الســـامي بقيـــام مراكـــز الـــدعو  

 (49) بدعوة اجلاليات . واإلرشاد يف  يع أحناء اململكة

ــة    ــوث العلميـ ــة إلدارة البةـ ــة العامـ ــح أن الرئاسـ ــبش يتضـ ــا سـ ويـ

ــرتبط بهــا وخصوصـًـ    ــة ومــا ي ــت   تا إمــاراووزارة الداخلي ــاطش أول املن

عناية خاصة بدارسة أحـوال املسـلمني اجلـدد والتعـاون مـع مكاتـب       

ــؤالء     ــة بهـ ــدم الـــدعوة إىل اإلســـالم والعنايـ ــا خيـ ــات مبـ ــوة اجلاليـ دعـ

 املسلمني وحفد حقوقهم وتسهيل ما يعرتضهم من مصاعب.

 توزيع مكاتب اجلاليات:

ــرمني    ــادم احلـ ــد خـ ــات يف عهـ ــوة اجلاليـ بـــدأت أول مكاتـــب دعـ

ــل     الشــريفني ــه حصــرها, ب ن الباحــث إ وتكــاثرت يــا يصــعب مع

يفاجر بوجود عدد كبري منها يف املدينة الواحدة, ومـع كـ  حجـم    

مدن اململكة ــ حرسها اهلل ــ فإن هذه املكاتـب املتعـددة يف املدينـة    

الواحدة قد ال تسد احلاجـة القائمـة, ننـرًا لكثـرة أبنـاء اجلاليـات       

ــد   ــك امل ــداد خــدمات بعــا هــذه   وللكثافــة الســكانية يف تل ن وامت

                                                           

اإلســـالمية بـــني  ةالـــدعوســـريي, ( مـــا بـــني القوســـني بنصـــه مـــن خالـــد ع49)

ــــ  55, دراســة مدينــة الريــاض, ص اجلاليــات يف اململكــة العربيــة الســعودية

 ت, وقد حرصت على اقتباسه رغم طوله ألنه استند إىل مذكرات وقرارا58

 ريية يصعب الوصول إليها.
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املكاتب ألحيـاء متعـددة, وبفضـل اهلل فـإن اسـتمرار فـتح مكاتـب        

جديدة م يتوقـف, ومـن خـالل البةـث نكـن التعـرم علـى بعـا         

هذه املكاتب وفروعها, وقـد اتضـح مـن اإلحصـاءات أنهـا  ـاوزت       

, ومــن هــذه ( مكتًبــا, ومــا أذكــره يف البةــث لــيس حصــًرا 115)

 (50) املكاتب:

                                                           

( استندت يف معرفة هذه املكاتب إىل بيانات الشؤون السالمية وهـي غـري   50)

 ومنها:  نشرات بعا املكاتبكما استندت إىل  منشورة,

نشــرة مكتــب توعيــة اجلاليــات التعــاوني بــاحلمراء والكــورني , جــدة,   

 هـ.1421

املكتــب التعــاوني للــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات يف حمافنــة   نشــرة 

 هـ.1421طريف, التقرير األول, 

ــة اجلاليــات با    نشــرة  ــدعوة واإلرشــاد وتوعي لطــائف, املكتــب التعــاوني لل

 هـ.1421

املكتــب التعــاوني للــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات مبةافنــة       نشــرة 

 هـ.1421الداير, 

املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعيـة اجلاليـات يف حوطـة بـا      نشرة 

 هـ.1421متيم, 

املكتــــب التعــــاوني للــــدعوة واإلرشــــاد وتوعيــــة اجلاليــــات جببــــل  نشــــرة 

 هـ.1420خاشر,

ــب النشــرة   ــة,     املكت ــات بالبديع ــة اجلالي ــدعوة واإلرشــاد وتوعي ــاوني لل تع

ــاوين وهواتــف عــدد كــبري مــن        مســرية وخطــوات, وقــد وضــعت النشــرة عن

 مكاتب دعوة اجلاليات يف ,تلف أحناء اململكة.

 املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باجلبيل.=نشرة  
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مكتــب البطةــاء, مكتــب البديعــة,  مدينــة الريــاض: مكاتــب

ــب      ــة, مكتـ ــب الروضـ ــوة, مكتـ ــب الربـ ــمال, مكتـ ــب الشـ مكتـ

الســـلي, مكتـــب النســـيم, مكتـــب أم احلمـــام, الشـــفاء مكتـــب  

ســــلطانة, العليــــا والســــليمانية, العزيزيــــة, الصــــناعية اجلديــــدة,  

 (51) السويدي, املنطقة الصناعة القدنة, الننيم.

القويعية, الـدم, حوطـة بـا متـيم,      ى:مكاتب املنطقة الوسط

الــدوادمي, عفيــف, شــقراء, الدرعيــة, اخلــرج, ضــرماء, الــرين,   

السليل, متري, األفالج, ا معة, الزلفـي, الغـاط, حوطـة سـدير,     

 حرنالء, املزامحية, ثادق, جالجل.

                                                                                                                                              

 هـ.1415بالقويعية,  املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية نشرة= 

املكتــب التعــاوني للــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات مبةافنــة       نشــرة 

 الداير.

املكتــب التعـــاوني للــدعوة واإلرشــاد وتوعيـــة اجلاليــات يف مشـــال      نشــرة  

 هـ.1421الرياض, 

 املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات يف شرق جدة. نشرة 

وة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات يف البطةــاء املكتــب التعــاوني للــدع نشــرة 

 هـ.1421بالرياض, 

ــرة  ــات     نشــــ ــة اجلاليــــ ــاد وتوعيــــ ــدعوة واإلرشــــ ــاوني للــــ ــب التعــــ املكتــــ

 هـ.1421بالدم,

( نشـرة تعريفيـة  ( املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد مشـال الريـاض,)  51) 

 .24هـ, ص 1417
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ــاطن, اخلــ ,    مكاتــب املنطقــة الشــرقية   : األحســاء, حفــر الب

ة(, امل ز, حرض, النعريية, التعاوني اجلبيل, بقيش, الدمام)الشعب

 قرية العليا, مركز العيون. (52)بالدمام, رأ  تنورة, اخلفجي,

, بريـــدةحــي البشـــر, شــرق    بريــدة  مكاتــب منطقــة القصـــيم:  

الفايزية,  بريدةاخلبيب,  بريدةفرع الوطنية, بريدة, بريدةصناعية 

دخنـة,   النسائي, البدائع, أبا الورود, البصر, بريدة, بريدةجنوب 

ــة, صــبيح, شــري الــبطني, الشماســية, الشــيةية, ريــاض       الربيعي

اخل اء, البكريية, ضرا , ضرية, عيون اجلواء, الفوارة, عقلة 

الصــقور, قبــة قصــيباء, قليــب الرتمــس, كبــد, مطــار القصــيم,     

 (53) القوراة, املذنب, املريدسية, النبهانية, فيد.

الصناعية حـي  ة مشرفة السالم : طريش مّكمكاتب مدينة جدة

البلد, احلراء, احلمراء, والكورني , ووسط جدة, شـرق جـدة,   

 العزيزية.

ة املكرمــة, الطــائف, املويــة, أم الــدوم, مّكــ املنطقــة الغربيــة:

با سعد, احلفائر, راب , املنليف, القريع, با مالك, القنفـذة,  

 احلوية.
                                                           

هــ,  1421,األحسـاء )اهلفـوم( لعـام    منشورات مكتب توعية اجلاليات( 52)

 )خطة الشؤون الدعوية(.

 .3هـ, ص 1422, التقرير الشامل( مركز توعية اجلاليات بالقصيم, 53)
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, املدينــة, العــالء, ينبــع البةر,ينــع الصــناعية     منطقــة املدينــة: 

 الواسطة, خي , بدر, احلناكية.

 تبوك, تيماء. منطقة تبوك:

ــة:  ــة اجلنوبيـ ــب املنطقـ ــران    مكاتـ ــيط,  هـ ــيس مشـ ــا, مخـ أبهـ

 اجلنوب.

 الباحة, بلجرشي. منطقة الباحة:

 جنران, شرورة, يدمة. مكاتب منطقة جنران:

حيزان, الداير, اخلاشـر, بـا غـازي,     مكاتب منطقة حيزان:

 , هروب, وادي جازان, احلقو,العارضة.قيا باحلارث, نيد الضالع

ــوم:  ــمالية واجلـــ ــة الشـــ ــب املنطقـــ ــر,  مكاتـــ طريـــــف, عرعـــ

 سكاكا, ط جل, القريات.

 منطقة حائل: مكتب حائل, بقعاء, جبة, فيد, موقش.

وتــبني هــذه املكاتــب املتفرقــة يف أحنــاء اململكــة تــبني مشــول        

 توعيــة اجلاليــات لكــل أحنــاء اململكــة وحــب النــا  يف هــذه البلــد  

 للخري وهداية النا .
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 ملكاتب اجلاليات: يالتننيم اإلدار

ختتلـف مكاتـب توعيــة اجلاليـات مـن حيــث حجـم العمـل وتــوفر       

ــا اإلداري خيضــــع   ــالي فــــإن تننيمهــ اإلمكانــــات والطاقــــات وبالتــ

حلجمها وإمكاناتها وعلى وجه العموم فإن املكاتب الك ى تقوم 

مـــا تعتمـــد تلـــك علـــى تننـــيم إداري جيـــد متشـــابه إىل حـــد مـــا, ك

املكاتــب علــى جلــان مســاعدة ,تلفــة تقــوم بتوزيــع األعمــال فيمــا    

 (54) بينها.

وباســتطالع عــدد مــن نشــرات مكاتــب توعيــة اجلاليــات وبعــا   

 (55) الدراسات نكن سديد تلك األقسام على النةو التالي:

 جملس اإلدارة. -

 مدير املكتب. -

 قسم العالقات العامة واإلعالم. -

 الشؤون املالية. -

                                                           

(, التقريــر اخلــامس ( شــعبة دعــوة وتوعيــة اجلاليــات مبةافنــة اخلــرج )     54)

 هـ.1419

الــدعوة اإلســالمية بــني اجلاليــات يف اململكــة العربيــة   ( خالــد عســريي, 55)

. املكتـــب التعـــاوني للـــدعوة   103ص , دراســـة مدينـــة الريـــاض,   الســـعودية

 .10هـ, ص 1417(, نشرة تعريفيةواإلرشاد مشال الرياض )
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 قسم التعليم. -

 قسم الزيارات امليدانية واملناشط. -

 املكتبة العامة. -

 قسم الرت ة والنشر. -

 (56) قسم احلاسب اآللي. -

 قسم متابعة املسلمني اجلدد. -

 قسم املستودع والتخزين. -

 الشؤون الدينية بوزارة الدفاع:

تعد وزارة الدفاع والطريان مـن أكثـر اجلهـات يف اململكـة الـع      

العـاملني مـن جاليـات ,تلفـة سـواء يف قطاعـات        عدد مـن  ايوجد به

وبالتالي فقـد نهضـت    (57)التدريب أو الصيانة, أو اخلدمات الطبية,

الشؤون الدينية بالوزارة بهذه املهمة بدعم خاص من صـاحب السـمو   

ــدفاع والطــريان        ــر ال ــز,  وزي ــد العزي ــن عب امللكــي األمــري ســلطان ب

ليات ذات العالقة بوزارة واملفت  العام, حيث قامت باالتصال باجلا
                                                           

التقريـر  ( املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعيـة اجلاليـات بالنسـيم, )   56)

 هـ.1416(, العام

( اننـــر: التقريـــر الشـــامل ملكتـــب وتوعيـــة اجلاليـــات باخلـــدمات الطبيـــة  57)

 للقوات املسلةة.
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الـدفاع والطـريان وتعـريفهم باململكـة وبالـدين اإلسـالمي يف كافــة       

القطاعــــات التابعــــة لــــوزارة الــــدفاع والطــــريان ويف  يــــع منــــاطش 

اإلسـالم   قاململكة, وكان جلهودهم املباركة دور كبري يف اعتنـا 

يف فـرتة أزمـة    بري من اجلاليـات املختلفـة وخصوًصـا   من قبل عدد ك

حيــث تواجــدت أعــداد مــن القــوات األجنبيــة قامــت الشــؤون   جلــياخل

 الدينية برتتيب وتننيم الكثري من األنشطة بني تلك القوات.

 جهاز اإلرشاد والتوجيه باحلر  الوطا:

من املعروم أن احلر  الوطا قطاع عسكري مهـم حيتـاج إىل   

 وجود عدد مـن املنـتمني جلاليـات أخـرى يف قطاعاتـه املختلفـة سـواء       

ــدمات    ــال اخلـ ــيانة العســـكرية أو يف جمـ ــدريب والصـ ــال التـ يف جمـ

الطبيــة وغــري ذلــك مــن األمــور املختلفــة, ولــذلك فــإن جهــاز اإلرشــاد 

باحلر  الوطا عمل على تقديم اإلسـالم هلـؤالء عـن طريـش تننـيم      

ــع أعــداد مــن تر ــة معــاني القــرآن       أنشــطة ,تلفــة وطباعــة وتوزي

من املواد الدعوية املختلفـة,   الكريم والكتب واألشرطة وغري ذلك

كمــا أنــه يســهم بفعاليــة يف أنشــطة احلــج والتوعيــة فيــه للجاليــات    

املختلفـــة وخاصـــة املســـلمني اجلـــدد حيـــث تقـــدم هلـــم مـــواد دعويـــة   

 متعددة.

 



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم الُعمريأ. د  
 

 

142 

 العوامل املساعدة على دعوة اجلاليات:

إن احلياة العامة يف اململكة العربية السعودية وما تعيشـه بفضـل   

يف اململكـة مـن    واستقرار أسهم يف لفت ننـر املقـيمني   اهلل من أمن

الصـلوات   ا أن إقامة شعائر اإلسالم وخصوًصـا غري  املسلمني, كم

ــاء الصــالة,     ــال احملــالت التجاريــة أثن وســريم  (58)يف املســاجد وإقف

اخلمــور والعــري والفةــ  لفــت ننــر الكــثريين مــن ذوي الفطــرة        

ذي حيكـم ننـام البلـد    السلمية ودفعهم لالستفسار عـن اإلسـالم الـ   

 ويعيشه أهله ويطبقونه بوجه عام يف حياتهم العامة واخلاصة.

ال شك أن تطور احلياة العلمية العامة للنا  يف اململكـة العربيـة   

السعودية قد ساهم بصـورة مباشـرة يف تنميـة الـدعوة بـني اجلاليـات       

ــدعوة         ــثقفني مــن حيمــل هــم ال ــني امل ــد وجــد مــن ب يف اململكــة, فق

للغات احلديثة السائدة بني هذه اجلاليـات, ويف تصـوري إن   وجييد ا

وجود عدد كبري من الشباب السعودي املؤهل واحلامل هلـّم الـدعوة   

ــه دور      وا يــد للغــات املختلفــة وخصوصــًا اللغــة االجنليزيــة كــان ل

كــبري يف التةــرك النشــط لــدعوة غــري املســلمني لــيس فقــط بــني         

الف ــات مــن اجلاليــات إال أن   النــاطقني باالجنليزيــة بــل بــني ,تلــف  

                                                           

بعـــا القصـــص حـــول أســـباب إســـالم بعـــا األفـــراد يف: خالـــد  ( اننـــر: 58)

 ,لــدعوة اإلســالمية بــني اجلاليــات يف اململكــة العربيــة الســعودية  عســريي, ا

 .60ــ  58دراسة مدينة الرياض, ص 
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ــة الع     ــذواتهم أو بتةريــك مــن طلب ــذين ال  ســرك هــؤالء ســواء ب ــم ال ل

سـاهم يف سـرك  ـوع ,تلفـة مـن النـاطقني        يعرفون اللغـة أحياًنـا  

 بلغات أخرى واحلاملني هلّم الدعوة.

وال شـك أن اللغـة للـدعاة مـن أهــم األسـلةة الـع تـوفرت يف هــذا        

 أهميـة اللغـة عنـد يـن     م قـد أشـار إىل  الوقت, ولعل القـرآن الكـري  

َوَما َأْرَسلالَنا ممن ر ُسوٍل ِإالَّ بملمَسـاِن  معينني يف قوله تعاىل:  يدعو قوًما

َقْوممهم لمُيَبيَِّن َلُهْم َفُيضملك الّلُه َمن َيَشاء َوَيْهدمي َمـن َيَشـاء َوُهـَو الالَعِزيـُز     

ــيُم ــة  الالَةكمـ ــوفر   (4)اآليـ ــا أن تـ ــراهيم . كمـ ــواد ]إبـ الكتـــب واملـ

ــبري يف    ــان لـــه دور كـ الدعويـــة املســـاعدة مـــن أشـــرطة وغريهـــا كـ

 سريك دعوة اجلاليات.

وقد كان لتشجيع ياحة املفع السابش الشـيخ عبـد العزيـز بـن     

باز ــ رمحه اهلل ـــ هلـذه األنشـطة الدعويـة والرتخـيص هلـا واحلصـول        

ــا أثــر كــب     ــى املوافقــات الرييــة الالزمــة لتننيمهــا ودعمه ري يف عل

ة البعيـدة عـن   يمتنميتها ومحايتها وتننيمهـا وتوجيههـا الوجهـة السـل    

 الدخول يف إشكاليات حمنورة.

كما أن احلما  ل سالم والدعوة إليه عند الغيورين من أبنائـه  

 ساهم يف قيام عمل نشيط لدعوة غري املسلمني إىل اإلسالم.
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ــالي الســخي مــن قبــ    ــدعم امل د ل مســلمي هــذا البلــ  وال شــك أن ال

أمراء وعامـة كـان لـه دور رئـيس يف قيـام مكاتـب        صغاًرا وكباًرا

 اجلاليات واستمرارها يف أداء مهامها.

اآلالم كما أن جناح هذه املكاتب يف سقيـش أهـدافها بـدخول    

يف اإلسالم عـن طريـش دعـاة هـذه املكاتـب كـان لـه أثـر          من النا 

إنهــم كــبري يف تشــجيع العــاملني فيهــا ويف اســتمرار عطــائهم حيــث  

يقومون بالعمـل حمتسـبني ومتطـوعني, ويف هـذا داللـه كـ ى علـى        

 منقطع الننري.هم وحسن نيتهم يا حقش هلم جناًحا حرص

 أهم اإلجنازات:

إن االجنـــازات ال تتةقـــش إال إلركـــة ونشـــاط, واملطلـــع علـــى      

األنشطة املختلفة ملكاتب دعوة اجلاليات جيد أنشطتها تعتمد علـى  

ــة ا   ــب وإقامـ ــة الكتـ ــج    طباعـ ــالت احلـ ــارات ورحـ ــرات والزيـ حملاضـ

والعمـــرة والـــدرو  التعليميـــة داخـــل املكاتـــب وخارجهـــا, وتفطـــري 

الصــائمني, وتقــديم الكتـــب واهلــدايا, وكــل مـــن هــذه املناشـــط      

تعتمد بالدرجة األوىل على املتطوعني, كما أن مـا حيتـاج منهـا إىل    

 (59) متويل حيتاج إىل نشاط مقابل يف  ع الت عات من احملسنني.

                                                           

( لتقريــر الســنوي( املكتــب التعــاوني للــدعوة واإلرشــاد مشــال الريــاض,)ا 59)

 هـ.1421
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وإن أهــم االجنــازات يف تصــوري هــو قيــام تلــك اجلهــات الدعويــة   

ومنهــا مكاتــب دعــوة اجلاليــات بــالفرض الواجــب علــى األمــة بغــا 

ن عـدد  إالننر عن وجود نتائج لتلك الدعوة من عدمها, ومع ذلـك فـ  

الـداخلني يف اإلسـالم ــــ وهلل احلمـد ــــ خـالل العشــرين سـنة املاضــية      

وة اجلاليـــات يف اململكـــة خـــالل يعـــد أكـــ  دليـــل علـــى جنـــاح دعـــ

الفرتة, حيث وصل على سبيل املثال عدد الـداخلني يف اإلسـالم عـن    

طريش مكتب الدعوة اجلاليات بالقصيم وفروعه منذ ترسيسه سنة 

 (60).هـ أكثر من أربعة عشر ألًفا1422ى هـ حت1407

وما يف نشـرات املكاتـب األخـرى ويف إحصـائيات وزارة الشـؤون      

أعــداد الــداخلني يف اإلســالم شــواهد حيــه تــدل علــى اإلســالمية مــن 

عنــيم النتــائج الــع حققتهــا الــدعوة إىل اإلســالم بــني اجلاليــات يف   

 اململكة العربية السعودية.

ومــن خــالل البةــث عــن جنســيات املســلمني اجلــدد يف مكاتــب   

دعوة اجلاليات يف ,تلف اململكة تبني إقـدام العديـد مـن مـواطا     

فة على اإلسالم عن طريش تلـك املكاتـب, مـن    جنسيات عاملية ,تل

 تلك اجلنسيات:

                                                           

هــ,  1422حتى عام  ير الشاملالتقر( مركز توعية اجلاليات بالقصيم, 60)
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ــة,    ــة, األملانيــ ــريالنكية, األمريكيــ ــة, الســ ــة, اهلنديــ الفلبينيــ

ــة,    ــية, ال يطانيـ ــة, البنجالدشـ ــة, التايالنديـ ــاوية, الكنديـ النمسـ

ــتانية,     ــة, الباكســـ ــة, األردنيـــ ــة, النيوزلنديـــ ــرية, الكينيـــ املصـــ

رية, الغانيـة, االيرلنديـة,   السورية, النيجرية , الفرنسية, السويسـ 

األثيوبية,ال تغاليــــة, اللبنانيــــة, االريرتيــــة, املاليزيــــة, الصــــينية,  

 (61) االسرتالية.

وقــد تــبني مــن الدارســة إســالم عــدد مــن أبنــاء اجلاليــات العربيــة  

ــدوا إىل        ــم م يهت ــة مســلمة إال أنه ــا أغلبي ــن جنســيات أخــرى فيه وم

ــاجلهود امل   خلصــة مــن دعــاة مكاتــب   اإلســالم إال يف هــذه الــبالد وب

 اجلاليات.

 الطباعة والنشر:

لقد أسهمت دعوة اجلاليات يف نشر الكتاب اإلسـالمي باللغـات   

العاملية املختلفة, وتعد تر ـة معـاني القـرآن باللغـات املختلفـة الـع       

ينتجها جممع امللك فهـد لطباعـة املصـةف يف املدينـة املنـورة , أهـم       

إىل اإلسالم, باإلضافة إىل امل ات سالح يستخدم يف دعوة اجلاليات 

ــدة صــدرت عــن وزارة الشــؤون        ــات عدي ــب بلغ ــن الكت ــل اآلالم م ب

                                                           

ملكتب توعية اجلاليات باخلدمات الطبية للقوات  التقرير الشامل( اننر: 61)

 .9املسلةة, ص 
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 (62)اإلسالمية وعن ,تلف اجلهات الع عملـت يف دعـوة اجلاليـات,   

ــوة        ــي ودعـ ــتوى احمللـ ــى املسـ ــا علـ ــن ترثريهـ ــب م يكـ ــذه الكتـ وهـ

اجلاليـات يف اململكـة العربيــة السـعودية فقــط, بـل كــان هلـا تــرثري      

 ي يف نشر اإلسالم على املستوى الدولي.عامل

وقد تبني من خالل الدراسة أن اللغات الـع صـدرت فيهـا كتـب     

 تأو منشــورات عــن اإلســالم مــن اجلهــات العاملــة يف دعــوة اجلاليــا   

 هي:

ــة, اهلند   ــة, املليباري ــة ,الرتكي ــة, األملاني ــة,   االجنليزي ــة, األردي ي

, , النيباليــة, الســنهالية )التقــالو(, اإلندونيســية البشــتو, الفلبينيــة  

ــا(,    ــة )ارتريـ ــة )مـــالي(, التجرينيـ ــية, الطارقيـ الصـــومالية, الفرنسـ

التاميليـــة(, الفارســـية,  الســـنهالية )ســـريالنكا(, الســـريالنكية )  

 األسبانية, وغريها.

ومــن املعلــوم أن نفــع هــذه الكتــب م يتوقــف علــى املقــيمني مــن    

 مـنهم حيملـها   أبناء اجلاليات يف اململكة وحـدها بـل كـان الكـثري    

عنـد الـدعاة    إىل بالدهم, بل أنها أصبةت أساًسـا معه عند عودتهم 

ــدون      ــا, يعيـ ــخون منهـ ــام يستنسـ ــالد العـ ــف بـ ــالم يف ,تلـ إىل السـ

                                                           

 هـ.1421ملكتب توعية اجلاليات بالقصيم,  التقرير السنوي( اننر: 62)
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ـــ     طباعتهــا وتصــويرها,حتى عمــت بركتهــا ,تلــف أحنــاء العــام ـ

 بفضل اهلل وبرمحته ــ.

 

 التوعية الصةيةة عن ا تمع السعودي:

اليات قامت بدور رئيس يف تعريـف  عية اجلال شك أن مكاتب تو

اجلاليـــات بـــا تمع الســـعودي وعاداتـــه وديانتـــه وهـــي األهـــم الـــع  

ــاة        ــف باحليـ ــل إن التعريـ ــد, بـ ــذا البلـ ــا  يف هـ ــاة النـ ــت إليـ ارتبطـ

قهـا دعــاة  يني كانـت مـن أهــم املـداخل الـع طر    االجتماعيـة للسـعود  

تعلمــة الطبقــة امل لــدعوة الكــثري مــن األجانــب وخصوًصــا  اجلاليــات

مــنهم, وقــد ســاهم ذلــك يف رســم صــورة صــةيةة عــن اململكــة يف   

 .التطورات لألحداث عاملًيا وحملًيا,تلف النروم واألحوال و

 تعميم الدعوة عاملًيا:

إن الكـــثري يـــن هـــداهم اهلل إىل اإلســـالم يف هـــذه الـــبالد مـــن 

اجلاليات املختلفة محلوا هم الـدعوة اإلسـالمية ونورهـا إىل بلـدانهم     

 آســيا وأوربــا ختلفــة, وإن ذوي العالقــة بــبعا مراكــز الــدعوة يفامل

مــن قصــص بعــا مؤسســيها واهتــدائهم إىل  وغريهــا يعــرم كــثرًيا

اإلسالم يف بالد احلرمني وعودتهم بنور اهلدايـة ومحاسـهم ل سـالم    

ودعوتــه وترسيســهم مراكــز هلــذه الغايــة وبــدعم مــن أهــل اخلــري يف  
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مــن يشــاء, ولــذلك فــإنا أعــود   هــذه الــبالد وذلــك فضــل اهلل يؤتيــه

للتركيد مرة أخرى أن أثر دعوة اجلاليات م يتوقف علـى اململكـة   

وحــدها بــل امتــد ألصــقاع العــام, واملطلــع علــى الرســائل الــع تــرد   

ملكاتــب الــدعوة يف اململكــة مــن أحنــاء العــام يــدرك الــدور املهــم    

 الذي تقوم به.

 

 املعوقات:

سـواء كـان   اجلاليات كـبرية   من املؤكد أن معوقات العمل بني

 فلكل مشاكله ومعوقاته. العمل ريًيا أن تطوعًيا خريًيا

وال شك أن أي عمل منتج يكون له سلبيات كما له اجيابيـات,  

والوحيـــد الـــذي ال خيطـــل هـــو غـــري املنـــتج, والتوقـــف عـــن اإلنتـــاج   

 والنشاط أك  خطر وأعنمه.

 مــــن ويف ننــــري أن عــــدم التنســــيش يف الرت ــــة بــــني الكــــثري   -

املكاتب أبرز سلبية, حيث يتكرر اجلهد ويضيع الوقـت واملـال   

ــن جهــة يف         ــر م ــه أكث ــوم ب ــل واحــد يق ــان يف عم يف بعــا األحي

 الوقت نفسه.
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صـــعوبة التـــدقيش يف الرت ـــات ســـواء الشـــفهية يف األشـــرطة أو   -

التةريريـــة يف الكتـــب ووجـــود األخطـــاء املتفاوتـــة حســـب قـــدرة 

 القائمني بالعمل ودقتهم.

ــا - ــدعوة    املشـ ــة لـ ــا املكاتـــب اخلرييـ ــاني منهـ ــة الـــع تعـ كل املاليـ

اجلاليــات رغــم أن الكــثري مــن احملســنني وعلــى رأســهم خــادم        

احلرمني الشريفني ـــ وفقـه اهلل ـــ يقـدمون دعمهـم السـخي لتلـك        

املكاتب وأنشطتها املختلفة إال أن اهلاجس املـالي حيـد يف بعـا    

 األحيان من أنشطتها املختلفة.

ــود د  - ــعوبة وجـ ــات     صـ ــاء اجلاليـ ــات أبنـ ــدون لغـ ــؤهلني جييـ ــاة مـ عـ

 املستهدفة ويف الوقت نفسه حيملون العلم الشرعي الصةيح.

صعوبة رعاية املسلمني اجلـدد ومتـابعتهم حيـث إن جهـود الـدعاة       -

ــدخول يف اإلســالم وبعــد إســالمهم       ــى ال ــاع هــؤالء عل تتوجــه إلقن

يكون الدعاة مشغولني ب خرين, وبالتالي يصـعب علـيهم متابعـة    

املسلمني األوائل لعدم توفر الوقت, كمـا أن حـاجز اللغـة حيـول     

أحيانــًا بــني املســلمني اجلــدد واإلفــادة مــن اآلخــرين يف ا تمــع,   

ملتابعـة املسـلمني    تشـكل جلاًنـا   ومع أن مكاتب دعـوة اجلاليـات  

ــن احملتســبني إال أ     ــا عــدد م ن هــذه املشــكلة  اجلــدد ينضــم إليه

 بعد يوم. قائمة وتزداد يوًما
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بة إجيــاد أمــاكن مهيــرة ملكاتــب دعــوة اجلاليــات اخلرييــة   صــعو -

التعاونية, وهي يف كثري من األحيان تلجـر لالسـت جار ألمـاكن    

غري مناسبة, كما أنها يف أحيـان كـثرية تسـتنزم الكـثري مـن      

 مواردها.

سـالم مـن   صعوبة تعامل بعا أصةاب العمل مع الـداخلني يف اإل  -

ســؤول عــن العامــل أو إذا كــان امل عمــاهلم ومــو فيهم وخصوًصــا

املو ف من أبنـاء الديانـة السـابقة للمسـلم اجلديـد حيـث حيـاول        

يتطلــب يف بعــا األحيــان تــدخل     رعليــه, وهــذا األمــ   شالتضــيي

 شملكاتب الدعوة واجلهات املسؤولة لتيسري أموره وعـدم التضـيي  

 عليه.

 :التوصيات

لقد سـبقا عـدد مـن البـاحثني الـذين تعرضـوا لـدعوة اجلاليـات          -

وها دراسة ميدانية وأوصوا بعـدة وصـايا سـرقتبس الكـثري     ودرس

ــاع   ــا يف هــذا املوضــوعات لقن ــا   منه ــك التوصــيات ووجاهته ع بتل

ا نبعــت مــن أهــل اخلــ ة  والكفــاءة, ونتجــت عــن   أنًهــ خصوصــا

 إلث ميداني متعمش.

ضرورة محاية هـذه املكاتـب وتنميتهـا وتيسـري أمورهـا وتشـجيع        -

قبـل خـادم   وهلل احلمد ــ متوفر من القائمني عليها, وهذا األمر ــ 
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ــ وفقـه اهلل ـــ, ومـن قبـل حكومتـه       احلرمني الشريفني شخصًيا

الرشيدة يثلة يف مقام وزارة الشؤون اإلسالمية الع محلت عـن  

من النواحي العملية واملالية, وبالتـالي   هذه املكاتب عبً ا كبرًيا

ــه و ــن األخطــاء كــري ن     إفإن شــاط ن م تســلم جهــود العــاملني م

بشري إال أن النتائج والثمرات ـــ وهلل احلمـد ـــ طيبـة, واسـتمرار      

هذا النشاط الدعوي وتوجيهه مـن أوجـب الواجبـات, نسـرل اهلل     

 للجميع العون والتوفيش.

]ضرورة نشر الوعي الديا بني املسلمني أنفسهم, حتى يكونـوا   -

م دعاة إىل اهلل عز وجل برعماهلم قبل أقواهلم, فإن سويـل تعـالي  

اإلســالم إىل واقــع حمســو  متمثــل يف جمتمــع مســلم لــه أعنــم    

ــع املســلمني        ــا أن واق ــاحثني عــن احلــش, كم ــو  الب ــر يف نف األث

 (63) السيل هو من أعنم ما أضر بدعوة غري املسلمني .

علــى  فبــالتعري ى]تشــجيع الدراســات والبةــوث العلميــة الــع تعنــ -

جيـاد مركـز   املدعوين من غري املسلمني معرفة علميـة دقيقـة, وإ  

معلومات عـن بي ـاتهم وثقافـاتهم, وعـاداتهم وتقاليـدهم, مـن ثـم        

                                                           

ــة الســعودية,      63) ــات يف اململكــة العربي ــدعوة بــني اجلالي ــد عســريي, ال ( خال

 .242لرياض, ص دراسة مدينة ا
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يــتمكن القــائمون بالــدعوة مــن التعــرم علــيهم واختيــار الطــرق    

 (64) املتناسبة لدعوتهم .

]نشـــر الـــوعي بـــني املـــواطنني علـــى اخـــتالم مكـــانتهم برهميـــة   -

موضوع دعوة اجلاليات غري املسلمة, وأنها أمانة ملقاة على عاتش 

ــه     ا  تمــع عامــة, فــال بــد لكــل شــخص مــن أن يهــتم مبــن حول

 (65) منهم .

ــات       - ــوة اجلاليـ ــب دعـ ــة ملكاتـ ــة ثابتـ ــوارد ماليـ ــاد مـ ــعي إلجيـ السـ

وتشجيع املوقفني على سبل اخلري بتخصـيص شـيء منهـا لصـاجل     

دعـــوة اجلاليـــات, وإنشـــاء أوقـــام خاصـــة بهـــا والتشـــجيع علـــى   

 (66)ذلك.

ــى ا    - ــب  تشــجيع الكــوادر البشــرية املختلفــة عل لتعــاون مــع مكات

دعــوة اجلاليــات, وخصوصــًا احملتســبني مــنهم, وتهي ــة النــروم  

املناسـبة هلــم مــع جهـات عملــهم الرييــة حيـث إن الكــثري مــنهم    

                                                           

( د. عبــــد اهلل اللةيــــدان, دعــــوة غــــري املســــلمني إىل اإلســــالم يف مدينــــة  64)

 .2/535الرياض, ج 

ــة الســعودية,      65) ــات يف اململكــة العربي ــدعوة بــني اجلالي ــد عســريي, ال ( خال

 .242دراسة مدينة الرياض, ص 

ــريي,  66) ــد عسـ ــر: خالـ ــة    ( اننـ ــة العربيـ ــات يف اململكـ ــني اجلاليـ ــدعوة بـ الـ

 .242, دراسة مدينة الرياض, ص ةالسعودي
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ــديهم      ــت لــ ــوفر الوقــ ــول دون تــ ــرى ســ ــائف أخــ ــون بو ــ مرتبطــ

 وخصوصًا يف بعا املناسبات اخلاصة.

ا توجيــه محــالت إعالميــة ُتَعــرِّم باملكاتــب التعاونيــة وجهودهــ       -

ــا حتـــى يســـهل الوصـــول إليهـــا, وتشـــجيع املزيـــد مـــن        ومواقعهـ

ــه جاليــة غــري       املكاتــب التعاونيــة لتغطــي كــل موضــع توجــد في

 (67) مسلمة.

ترتيـــب دورات شـــرعية وبـــرامج خاصـــة للـــدعاة يف دعـــوة غـــري        -

املسلمني وتهي ـة الفـرص للمختصـني يف العلـوم الشـرعية لدارسـة       

 (68) لمني.لغات املدعوين ل سهام يف دعوة غري املس

]تركيــز مواقــع املكاتــب التعاونيــة قــرب األمــاكن العامــة الــع   -

يرتادهــا غــري املســلمني, كاألســواق, واملستشــفيات, والبنــوك,  

 (69) وغريها .

                                                           

ــريي,  67) ــد عسـ ــر: خالـ ــة    ( اننـ ــة العربيـ ــات يف اململكـ ــني اجلاليـ ــدعوة بـ الـ

 .242, دراسة مدينة الرياض, ص السعودية

( د. عبــــد اهلل اللةيــــدان, دعــــوة غــــري املســــلمني إىل اإلســــالم يف مدينــــة  68)

 .2/535الرياض, ج 

 اإلســــالم يف مدينــــة ( د. عبــــد اهلل اللةيــــدان, دعــــوة غــــري املســــلمني إىل 69)

 .2/536الرياض, ج 
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توعيــة عامــة املســلمني بفقــه التعامــل مــع اآلخــرين وأداء حقــوقهم   -

املختلفـة, ومعـاملتهم معاملـة     لمسلمني وغري مسلمني ع  الوسائ

كــانوا مسـلمني أو غـري مســلمني, إلعطـاء الصــورة     حسـنة سـواء  

ــدين إىل      ــلمني الوافـ ــة املسـ ــه, وتوعيـ ــالم وأهلـ ــن اإلسـ ــة عـ الطيبـ

 (70) اململكة باإلسالم وتصةيح املفاهيم اخلاط ة لديهم.

متابعة املسلمني اجلدد وتربيتهم وإعدادهم للتـرثري علـى زمالئهـم     -

يف اململكة  من غري املسلمني, واالستفادة منهم يف جمال الدعوة

 (71) وبعد عودتهم إىل بالدهم.

التعميم على املكاتب التعاونية بضـرورة وضـع إحصـاءات دقيقـة      -

 (72)عن املسلمني اجلدد ومتابعتها و ديدها باستمرار.

 املصادر واملراجع:

 .القرآن الكريم -

                                                           

( بتصرم د. عبد اهلل اللةيدان, دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم يف مدينة 70)

 .2/535الرياض, ج 

( بتصرم د. عبد اهلل اللةيدان, دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم يف مدينة 71)

 .2/535الرياض, ج 

ــات يف اململ   72) ــدعوة بــني اجلالي ــد عســريي, ال ــة الســعودية,  ( خال كــة العربي

 .243ص
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الــدعوة اإلســالمية بــني اجلاليــات يف    عســريي: خالــد عيســى,    -

ــة الســعودية  ــاض  د, اململكــة العربي ــة الري , مركــز راســة مدين

ــالمية     ــؤون اإلســ ــوزارة الشــ ــالمية بــ ــات اإلســ ــوث والدراســ البةــ

 هـ.1417واألوقام والدعوة واإلرشاد, 

, 1, طدعـوة غـري املسـلمني إىل اإلسـالم    د. عبد اهلل اللةيدان,  -

 هـ.1420الرياض 

, دراســـة دعــوة غــري املســـلمني إىل اإلســالم يف مدينـــة الريــاض     -

 ه غري منشورة.ميدانية, رسالة دكتورا

الالئةة التننيمية للمكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعيـة   -

ــات ــدعوة  اجلاليـــ ــام والـــ ــؤون اإلســـــالمية واألوقـــ , )وزارة الشـــ

 واإلرشاد(.

 نشرات وتقارير:

 بيانات وزارة الشؤون اإلسالمية, غري منشورة. -

 ,تقرير إدارة املكتب التعـاوني للـدعوة واإلرشـاد مشـال الريـاض      -

 .هـ1415

التقريـــر الشـــامل ملكتـــب توعيـــة اجلاليـــات باخلـــدمات الطبيـــة    -

 )د. ت(. ,للقوات املسلةة
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ــات     - ــة اجلاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة واإلرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة املكتـ نشـ

 هـ.1412 ,باحلمراء وسط جدة, التقرير الثاني

ورني , كـ نشرة مكتب توعية اجلاليات التعاوني بـاحلمراء وال  -

 هـ.1421جدة, 

يف  تاوني للــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــا نشــرة املكتــب التعــ  -

 هـ.1421حمافنة طريف, التقرير األول, 

ــات     - ــة اجلاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة واإلرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة املكتـ نشـ

 هـ.1421بالطائف, 

ــات     - ــة اجلاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة واإلرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة املكتـ نشـ

 هـ.1421مبةافنة الداير, 

شــاد وتوعيــة اجلاليــات يف  نشــرة املكتــب التعــاوني للــدعوة واإلر  -

 هـ.1421حوطة با متيم, 

نشرة املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليـات جببـل    -

 هـ.1420خاشر, 

ــات     - ــة اجلاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة واإلرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة املكتـ نشـ

 بالبديعة, مسرية وخطوات.
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ــات     - ــة اجلاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة واإلرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة املكتـ نشـ

 باجلبيل.

نشــرة املكتــب التعـــاوني للــدعوة واإلرشـــاد وتوعيــة بالقويعيـــة,      -

 هـ.1415

ــات     - ــة اجلاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة واإلرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة املكتـ نشـ

 مبةافنة الداير.

نشــرة املكتــب التعــاوني للــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات يف    -

 هـ.1421مشال الرياض, 

اليــات يف نشــرة املكتــب التعــاوني للــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة اجل   -

 شرق جدة.

نشــرة املكتــب التعــاوني للــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات يف    -

 هـ.1421البطةاء بالرياض,

ــات     - ــة اجلاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة واإلرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة املكتـ نشـ

 هـ.1421بالدم,

  
  

 

 


