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األستاذ املشارؾ يف قسم الدعوة واالحتساب
كلية الدعوة واإلعالـ  -جامعة اإلماـ حممد بن سعود اإلسالمية

العام الجامعي 4113-4114ىـ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ـ مقدمة الدراسة:
ـ التمييد:

احلمػػد رب العػػامل و وةػػالة وسػػالم ا علػ املةعػػوث ر ػػة للعػػامل و ةي ػػا األمػ حممػػد بػػن
عةدا اهلامشي القرشيو وآله وأةحابه وأتةاعه إىل يوـ الدينو أما بعد:
امنت ا تعاىل عل أهل جزيرة العرب يف القرف الثاين عشر اهلجري بقيػاـ الشػيحم حممػد
فقد َّ

بن عةدالوهاب التميمي (( )1ت 1226هػ) ػ ر ه ا ػ بدعوته اإلةالحية؛ اليت جدد فيها معػا

الدينو وأرشد ال اس إىل التوحيد الصحيحو و ةذ الشرؾ ومظاهرهو ووسائله املفضية إليهو وأعادهم
بذلك إىل الطريق احلق الذي جاء به ةي ا الكرمي و وسػار عليػه مػن بعػده ةػحابته الكػراـ و
ومن اقتف درهبم من السلف الصاحل ر هم ا .
وقػػد واجهػػه هػػذه الػػدعوة اإلةػػالحية م ػػذ قيػػاـ الشػػيحم ػ ر ػػه ا ػ أ واعػا مػػن الشػػةهات
واالف ػااءاتو وتػػوىل ذل ػػك عصػػومها وأعػػداؤها داع ػػل اجزيػػرة العربيػػة وعارجه ػػا؛ حي ػ واجهوه ػػا
جبمي ػػل الوس ػػائل واألس ػػاليا احلس ػػية واملع وي ػػة؛ بوي ػػة الص ػػد ع ه ػػاو واحل ػػد م ػػن آ اره ػػاو وتش ػػويهها
والت فري م هاو والتلةيس من عالؿ ذلك عل املدعوين.
وكاف الشيحم حممد بػن عةػدالوهاب ػ ر ػه ا ػ يف زم ػه وتالمذتػه الكةػار مػن بعػده قػد بػذلوا
جهػػودا يف الػػرد عل ػ هػػذه الشػػةهاتو وتصػػحيح املفػػاهيم عػػن هػػذه الػػدعوة اإلةػػالحيةو والت كيػػد
علػ ػ اتةاعه ػػا للكت ػػاب الك ػػرمي والسػ ػ ة ال ةوي ػػة املطه ػػرةو وف ػػق مػ ػ ه الس ػػلف الص ػػاحل ر ه ػػم ا و
واسػػتمدموا يف سػػةيل ذلػػك كػػل الوسػػائل املشػػروعة لتةيػػاف احلقػػائقو وكشػػف الضػػالالت ودح ػ
األكاذيا (.)2
وعلػ الػػرأم أ ػا عػػيم اليػػوـ يف عصػر تػوافرت فيػه اإلمكا ػػات التق يػػةو وتيسػر فيػػه احلصػػوؿ
عل ػ املعرف ػػةو والتحق ػػق م ػػن املعلوم ػػةو إال أ ػػا ػػد م ػػن ال ي ػزاؿ يت ػػوجس عيف ػػة م ػػن ه ػػذه ال ػػدعوة
اإلةالحية املةاركػةو أو ي سػا إليهػا االفػااءاتو ويلصػق هبػا الػتهمو وال يكلفػوف أ فسػهم التحقػق
من ذلك؛ وامتدادا لػذلك فقػد ةػر ا لمػس جفػوة مػن بعػ الوافػدين إىل بالد ػا (اململكػة العربيػة
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السعودية) عن هذه الدعوة؛ لكوهنم حيملوف ةورة ذه يػة سػلةية عػن الػدعوة اإلةػالحيةو وةػار
بعضػهم يػردد ػ بقصػد أو بػدوف قصػد ػ بعػ الشػةه عػن الػدعوةو ولكػن بفضػل ا تعػاىل حي مػا
يقابػػوف مػػن مصػػادر هػػذه الػػدعوةو ويتحػػد وف مػػل امل تم ػ هلػػاو ويتعلمػػوف عل ػ أيػػدي علمائهػػا
ودعاهتػاو ويدرسػػوف يف ماسسػاهتا التعليميػػة والدعويػة؛ تػػدوهنا متةعػة لشػريعة اإلسػالـ ا الػػدةو وال
ختالف هدي الكتاب الكرمي والس ة املطهرةو ومقتدية مب ه السلف الصاحل ر هػم ا و وع ػدها ػ
يف الوالا ػ خيف ع دهم هذا االحتقاف أو يزوؿ بالكلّية؛ ألهنم عرفػوا أف مقصػدها الػرئيس ققيػق
التوحيػػد ا ػػالس سػػةحا ه وتعػػاىل وحػػده ال ش ػريك لػػهو وحماربػػة الشػػرؾ بػػا ومظػػاهره ووسػػائله
املفضػػية إليػػهو وااللت ػزاـ التػػاـ هب ػػدي ال ػ و وا لفػػاء الراش ػػدوف املهػػديوف م ػػن بعػػده ر ػػي ا
ع همو ومن سار عل هنجهم واقتف أ رهم من األئمة وسلف األمة ر هم ا أمجع .
وبفضػل ا تعػاىل حب صػرص ومتابعػة والة األمػر الكػراـ يف هػذه الػةالد ػ وفقهػم ا ػو وبت ييػد
من علمائها الثقاتو وكافة مواط يها األبرار؛ فإف بالد ا املةاركة (اململكػة العربيػة السػعودية) تيػزت
بالع اية بالدعوة إىل ا وشاوهناو ليس داعل اململكة فحساو بل ومتابعة شر امل ه اإلسالمي
الوس ػػطي امل ض ػػةب بالضػ ػوابب الش ػػرعية الص ػػحيحة يف يتتل ػػف أا ػػاء الع ػػا و ويػ ػ ذل ػػك امت ػػدادا
للم ػ ه الراسػػحم الػػذي تسػػري عليػػه هػػذه الػػةالد؛ حي ػ أكػػدت املػػادة الثالثػػة والعشػػروف مػػن م ػواد
ال ظػػاـ األساسػػي للحكػػم يف اململكػػة عل ػ ذلػػك؛ وجػػاء فيهػػا(( :قمػػي الدولػػة عقيػػدة اإلسػػالـو
وتطةق شريعتهو وت مر باملعروؼو وت ه عن امل كػرو وتقػوـ بواجػا الػدعوة إىل ا ))()4و ويف ذلػك

عمػػل واهتػػداء ب صػػوص الػػوحي الكػردي يف الع ايػػة بالػػدعوةو واالهتمػػاـ هبػػا؛ و ػػا جػػاء يف ذلػػك:
سس س س
س س
س
ػرية أِِػػا ِوِمػ سن اتَّػةِػ ِعػ س [ يوسػػف]128:و
قػػوؿ ا تعػػاىل :قػ هػل ِهػػذه ِسػةيلي أ هِدعػػو إ ِىل اللَّػػه ِعلِػ بِصػ ِ
ػك بس هس
احلِ ِسػِ سة[ ال حػل]125:و ويقػػوؿ
هم سػة ِواله ِم هو سعظِ سػة ه
ويقػوؿ رب ػا سػةحا ه  :هادع إس ِىل ِسػةس سيل ِربك ِ
احلك ِ
ا  :ومػ ػػن أِحسػ ػػن قِ ػ ػػواال س َّػ ػػن دعػ ػػا إس ِىل اللَّػ ػ سػه وع سمػ ػػل ةػ ػ س
ػاؿ إسَّػ ػ س سمػ ػ ِػن الهم هسػ ػػلس سم ِ 
ػاحلاا ِوقِػ ػ ِ
ه ه ِِ
ِِ ِ ِ
ِِ ه ه ِ
[فصػػله]33:و ويقػػوؿ ةي ػػا الكػػرمي ( :مػػن دعػػا إىل هػػدل كػػاف لػػه مػػن األجػػر مثػػل أجػػور مػػن
تةعه ال ي قس ذلك من أجورهم شػيًاا)()5و وقػاؿ ال ػ عليػه الصػالة والسػالـ( :مػن دؿ علػ عػري

فله مثل أجر فاعله)(.)6

وت سيسػا عل ػ مػػا سػػةق فػػإف هػػذه الدراسػػة تسػػع لةيػػاف مػػدل معرفػػة الػػدعاة الوافػػدين (أػػري
السػػعودي ) العػػامل باملكاتػػا التعاو يػػة للػػدعوة واإلرشػػاد وتوعيػػة اجاليػػات التابعػػة لػػوزارة الشػػاوف
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اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد صقيقة دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةػالحيةو ومػا
حيملو ه ع ها من تصورات قةل وةوهلم للمملكة العربية السعوديةو وبعد وةوهلم إليها والتحاقهم
للعم ػػل يف ه ػػذه املكات ػػاو وم ػػن ع ػػالؿ ه ػػاالء س ػػتقي بعػ ػ املعلوم ػػات املفي ػػدة ح ػػوؿ مو ػػوع
الدراسة؛ لكوهنم جاءوا من بلداف وبيًات يتتلفةو والرتةاطهم املستمر ػ صكػم عملهػم وا تمػائهم ػ
باجاليات الوافدة؛ ػا سػيزيد مػن التوسػل امل اسػا يف حمػاور هػذه الدراسػةو ويضػفي علػ تائجهػا
مثػػارا أوسػػل بػػإذف ا و وعصوةػ ا أف هػػذه املكاتػػا والػػدعاة العػػامل فيهػػا يػػادوف عػػدمات دعويػػة
وتعليميػػة جليلػػة جميػػل سػػكاف اململكػػة العربيػػة السػػعوديةو واملقيمػ علػ أرا ػػيها()7و عػػالوة علػ

زائريها بقصد احلػ والعمػرة والزيػارة والسػياحة؛ ػا ياكػد أديػة الػدور الةػارز الػذي تضػطلل بػه هػذه
املكاتا التعاو ية يف أداء واجةها الدعوي يف أوساط املواط وأريهم.
ـ ىدف الدراسة:

تسػػع هػػذه الدراسػػة إىل ققيػػق هػػدؼ رئػػيسو هػػو :مػػدل معرفػػة الػػدعاة الوافػػدين العػػامل
باملكاتػػا التعاو يػػة للػػدعوة واإلرشػػاد وتوعيػػة اجاليػػات صقيقػػة دعػػوة الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب
اإلة ػػالحيةو والتع ػػرؼ علػ ػ اآلراء واال طةاع ػػات ال ػػيت حيملوهن ػػا ع ػػن ه ػػذه ال ػػدعوة قة ػػل ق ػػدومهم
للمملكػػةو وبعػػد وةػػوهلم إليهػػا إليهػػا؛ وعصوةػ ا أف هػػاالء الػػدعاة ي ةوػػي أف يهتمػوا بةيػػاف حقيقػػة
هػػذه الػػدعوة اإلةػػالحية والػػذب ع هػػا يف أوسػػاط الوافػػدين إىل بالد ػػا؛ لكوهنػػا دعػػوة سػػلفية متةعػػة
ل صوص الكتاب الكػرمي والسػ ة ال ةويػة املطهػرةو وسػيتم اإلفػادة كػذلك مػن أفػراد العي ػة يف تو ػيح
بع املعا املتعلقة يف مو وع الدراسة ا سي بيا ه يف حماور هذه الدراسة.
ـ التعريف بأبرز مصطمحات الدراسة:

ػ الدعاة الوافدوف :هػم الػدعاة (أػري السػعودي ) الػذين يقومػوف ب عمػاؿ الػدعوة واإلرشػاد والامجػة
يف مكاتا الدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات مبمتلف م اطق اململكة العربية السعودية.
ػ مكاتا توعيػة اجاليػات :وهػي املكاتػا التعاو يػة للػدعوة واإلرشػاد وتوعيػة اجاليػاتو وتعػد مػن
األجهػػزة ا رييػػة العاملػػة يف دػػاؿ الػػدعوة إىل ا مبمتلػػف اللوػػاتو قػػه إش ػراؼ وزارة الشػػاوف
اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد(.)8
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ػ رسػػالة هػػذه املكاتػػاو هػػي :دعػػوة ال ػػاس إىل ا باحلكمػػة واملوعظػػة احلس ػ ةو وتوعيػػة املسػػلم
ب مور دي همو وحضهم عل دعوة أريهمو وفق م ه السلف الصاحل.
ػ أهداؼ هذه املكاتاو هي اآل :
 -1احملافظػ ػػة عل ػ ػ الفطػ ػػرةو بػ ػػدعوة ال ػ ػػاس إىل العقيػ ػػدة اإلسػ ػػالمية الصػ ػػحيحةو ومفهومهػ ػػاو
و ايتها.
 -2ققيق الطاعة و والطاعة لرسوله و وألويل األمر.
 -3إحي ػػاء السػ ػ ةو و ش ػػرهاو وإمات ػػة الةدع ػػةو والتح ػػذير م ه ػػاو ورب ػػب ال ػػاس مبػ ػ ه الس ػػلف
الصاحل.
 -4ت ةػػيل مع ػػء الػػوالء وال ػ اء الشػػرعي و وإحي ػػاء روح االعت ػزاز ل ػػدل املسػػلم باإلس ػػالـو
وتقوية ةلتهم بالتاريحم واحلضارة اإلسالمية.
 -5شر العلم ال افلو وتةصري املسلمي ة مور دي هم عقيدةو وعةادةو معاملةو وأعالقا.
 -6دعػػوة أػػري املسػػلم للػػدعوؿ يف اإلسػػالـو وتع ػريفهم بػػهو وبيػػاف حماس ػ ه هلػػمو وتصػػحيح
املفاهيم املولوطة ع ه.
 -7رعاي ػػة م ػػن ي ػػدعلوف يف اإلس ػػالـو وتعل ػػيمهم أةػ ػولهو واالعت ػػاء هب ػػمو والتواة ػػل معه ػػمو
وتعريفهم باملراكز واملاسسات اإلسالمية يف الداعل وا ارج.
 -8تعميق روابب األعوة مل املسلم اجددو وت هيلهم ل شر الدعوة يف بالدهم.
 -9إعداد وت هيل الدعاة القادرين عل تةليغ الدعوة باحلكمة واملوعظة احلس ة (.)9
ويزيد عدد هذه املكاتا اليػوـ بفضػل ا تعػاىل عػن ( )212مكاتػا يف يتتلػف م ػاطق اململكػة
ومدهنا وحمافظاهتا ومراكزها (.)12
ـ الدراسات السابقة:

ت اوله الكثري من الدراسات واملالفات والرسائل العلمية دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب
اإلةػػالحية يف جوا ػػا متعػػددة م هػػا؛ سػواء بػالتعريف هبػػاو وبيػػاف حقيقتهػػاو وتو ػػيح مقاةػػدهاو
وشػػرح معاملهػػاو وبيػػاف م هجهػػاو والت كيػػد علػ اتةاعهػػا للكتػػاب الكػػرمي والسػ ة املطهػػرةو والتعريػػف
بصػاحةها ػ ر ػه ا ػو وكػذلك إلزالػة الشػةهو والضػالالت ع هػاو وكشػف االفػااءات امللصػقة هبػاو
والػػرد عل ػ عصػػومهاو واػػو ذلػػك مػػن الدراسػػات واملالفػػات الػػيت قػػد تكػػوف ت اولػػه أيض ػ ا قضػػايا
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معي ةو أو حمدودة عن هذه الػدعوة اإلةػالحية يف ختصصػات علميػة مت وعػةو ػا يصػعا حصػرهو
أو ت اولػػهو أو اإلشػػارة إليػػه يف دراسػػة متمصصػػة مػػوجزة كهػػذه الدراسػػةو فالقائمػػة تطػػوؿ مبالفػػات
ودراسات متميزة كثريةو وهي متوافرة يف كثري من املكتةات العامة وا اةة؛ ولعل ا ستعرض (عي ػة
ةورية) من الدراسات واملالفات العلمية السابقةو ا له عالقة مةاشرة هبذه الدراسةو ومن ذلك:
ػ الشيحم حممد بن عةدالوهاب ((حياته وفكره)) (:)11
وق ػػد بلو ػػه ة ػػفحات ه ػػذه الدراس ػػة ( )156ة ػػفحةو واش ػػتمله علػ ػ  :ػػد قة ػػل دع ػػوة
الشيحمو حممد بن عةدالوهاب قةل قالفه مل آؿ سػعودو حممػد بػن عةػدالوهاب بعػد قالفػه مػل آؿ
سعودو كتابات الشيحم حممد بن عةدالوهابو عقيدة الشيحم حممد بن عةدالوهاب.
ػ حقيقة دعوة الشيحم حممد بن عةد الوهاب وأ رها يف العا اإلسالمي (:)12
وت اوؿ الةاح مو وع دراسته من ال ة جوا ا رئيسةو هي:
اجا ا األوؿ :أحواؿ ما قةل الدعوة السياسية والدي ية يف العا اإلسالمي عامػةو ويف بػالد
د عاةةو واليت دفعػه الشػيحم حممػد بػن عةػد الوهػاب إىل القيػاـ بدعوتػه مػل التعريػف بصػاحا
هذه الدعوة وترمجته باعتصار.
اجا ا الثاين :حقيقة هذه الدعوة ومةادئها الرئيسة.
واجا ا الثال  :أ ر هذه الدعوة وا تشارها يف العا اإلسالمي.
ػ عقيدة الشيحم حممد بن عةد الوهاب السلفيةو وأ رها يف العا اإلسالمي (:)13
جػ ػػاءت هػ ػػذه الدراسػ ػػة يف دلػ ػػدين كة ػ ػريينو وت اولػ ػػه :الةيًػ ػػة مػ ػػن حػ ػػوؿ الشػ ػػيحم يف العػ ػػا
اإلسالميو وعقيػدة الشػيحم حممػد بػن عةػد الوهػاب السػلفيةو وأ ػر عقيػدة الشػيحم السػلفية يف العػا
اإلسالمي.
ػ الدعوة اإلةالحية يف بالد د عل يد اإلماـ حممد بن عةدالوهاب (:)14
جػػاء هػػذا املالِػػف يف ( )282ةػػفحةو واشػػتمل علػ  :التعريػػف بالػػدعوة اإلةػػالحيةو وبيػػاف
مػ ػ ه الس ػػلف يف ال ػػدعوةو وح ػػاؿ الع ػػا اإلس ػػالمي يف الق ػػرف الث ػػاين عش ػػر اهلج ػػريو والتعري ػػف
بالشػػيحمو وبيػػاف عقيدتػػه وم هجػػه يف الػػدعوةو وم اةػػري الػػدعوة اإلةػػالحية مػػن احلكػػاـ والعلمػػاءو
وعصائس الدعوة اإلةالحية وآ ارها يف الداعل وا ارج.
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ـ عالقة الدراسات السابقة بالدراسة المقدَّمة:

الدراس ػػات القيّم ػػة الس ػػابقة ح ػػل وإف كا ػػه ع ػػن ال ػػدعوة اإلة ػػالحية يف دمله ػػاو إال أهن ػػا
ختتلػػف عػػن الدراسػػة َّ
املقدمػػة؛ لكوهنػػا دراسػػة ميدا يػػة حػػوؿ مػػدل معرفػػة الػػدعاة الوافػػدين العػػامل
باملكاتػػا التعاو يػػة للػػدعوة واإلرشػػاد وتوعيػػة اجاليػػات صقيقػػة دعػػوة الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب
اإلة ػػالحيةو والتع ػػرؼ علػ ػ اآلراء واال طةاع ػػات ال ػػيت حيملوهن ػػا ع ػػن ه ػػذه ال ػػدعوة قة ػػل ق ػػدومهم
للمملكةو وبعد وةوهلم إليها.
ـ إجراءات الدراسة وتقسيماتيا:
ـ مشكمة الدراسة:

أسػػهمه الكثػػري مػػن الظػػروؼ السياسػػيةو واالواهػػات العقديػػةو وكػػذلك أةػػحاب األه ػواء
واملصاحل يف ب الشةه والضالالت عن دعوة الشيحم حممد بن عةػدالوهاب اإلةػالحية؛ ػا أسػهم
يف تكوين ةورة ذه ية سيًةو واواه سل ع ها لدل بع األقواـ والفًات يف م اطق متعددة من
العا .
لػػذلك جػػاءت هػػذه الدراسػػة رأةػػة يف بيػػاف مػػدل معرفػػة الػػدعاة الوافػػدين العػػامل باملكاتػػا
التعاو يػػة للػػدعوة واإلرشػػاد وتوعيػػة اجاليػػات صقيقػػة هػػذه الػػدعوةو ومػػا حيملو ػػه ع هػػا مػػن تصػػورات
قةل وةوهلم للمملكة العربية السعوديةو وبعد وةوهلم إليهاو والتحاقهم للعمػل يف هػذه املكاتػاو
ومػػن عػػالؿ هػػاالء سػػتقي بع ػ املعلومػػات املفيػػدة حػػوؿ مو ػػوع الدراسػػة؛ لكػػوهنم جػػاءوا مػػن
بلداف وبيًات يتتلفةو والرتةاطهم املستمر ػ صكػم عملهػم وا تمػائهم ػ باجاليػات الوافػدة؛ واإلفػادة
كػػذلك مػػن أف ػراد العي ػػة يف تو ػػيح بع ػ املعػػا املتعلقػػة يف مو ػػوع الدراسػػة ػػا سػػي بيا ػػه يف
حماور هذه الدراسة.
ـ تساؤالت الدراسة:

عل وء املشكلة الةحثيػة املػذكورة سػابقا ديكػن قديػد التسػاؤالت الػيت تسػع الدراسػة إىل
اإلجابة ع ها وفق اآل :
 -ما حقيقة دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية؟
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 م ػػا الس ػػمات العام ػػة لل ػػدعاة الواف ػػدين الع ػػامل باملكات ػػا التعاو ي ػػة لل ػػدعوة واإلرش ػػاد وتوعي ػػةاجاليات؟
 ما مػدل معرفػة الػدعاة الوافػدين العػامل باملكاتػا التعاو يػة للػدعوة واإلرشػاد وتوعيػة اجاليػاتصقيقة هذه الدعوة؟
 مػػا التصػػورات واال طةاعػػات الػػيت حيملوهنػػا ع هػػا قةػػل وةػػوهلم للمملكػػة العربيػػة السػػعوديةو وبعػػدوةوهلم إليهاو والتحاقهم بالعمل يف هذه املكاتا؟
 ما مػدل معرفػة الػدعاة الوافػدين العػامل باملكاتػا التعاو يػة للػدعوة واإلرشػاد وتوعيػة اجاليػاتصقيقة هذه الدعوة؟
 مػػا تقػػومي الػػدعاة الوافػػدين العػػامل باملكاتػػا التعاو يػػة للػػدعوة واإلرشػػاد وتوعيػػة اجاليػػات حػػوؿأداء هذه املكاتا والعامل فيها واه الدعوة اإلةالحية؟
ـ منيج الدراسة:

تع ػػد ه ػػذه الدراسػ ػػة م ػػن الدراسػ ػػات الوة ػػفية الػ ػػيت تسػ ػػتهدؼ وةػ ػػف الظ ػػاهرة املدروسػ ػػةو
والوةوؿ إىل تائ دقيقة حوؿ مو وعهاو وتعتمد عل م هج :
ػ امل ه الو ائقي :الذي يتضمن بصفة أساسية و ل األدلة امل عوذة من الو ائق بعضها مل بع
بص ػػفة م طقي ػػةو واالعتم ػػاد عليه ػػا يف تك ػػوين ال ت ػػائ ال ػػيت تاس ػػس حق ػػائق جدي ػػدةو أو تق ػػدـ
تعميم ػػات س ػػليمة ع ػػن األح ػػداث املا ػػية أو احلا ػػرةو أو ع ػػن ال ػػدوافل والص ػػفات واألفك ػػار
()15

اإل سػػا ية و وقػػد بػػذؿ الةاح ػ وسػػعه مػػن عػػالؿ اسػػتمداـ هػػذا ال ػػوع مػػن أ ػواع الةحػػوث
الكيفية لةياف حقيقة دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية.
ػ املػ ه املسػحيو وهػو :الػذي يػتم فيػه اسػتجواب عي ػة تثػل أفػراد دتمػل الدراسػة؛ هبػدؼ وةػف
()16

الظ ػػاهرة املدروس ػػة م ػػن حيػ ػ طةيعته ػػا ودرج ػػة وجوده ػػاو وبعػ ػ األبع ػػاد املهم ػػة حوهل ػػا و
واملػ ه املسػحي ػ هبػذا املعػء ػ سيسػتمدـ يف هػذه الدراسػة بويػة التعػرؼ علػ  :أبػرز السػمات
العامػػة للعي ػػةو ومعػػا اآلراء واال طةاعػػات السػػائدة الػػيت حيملهػػا أف ػراد العي ػػة عػػن دعػػوة الشػػيحم
حمم ػػد ب ػػن عة ػػدالوهاب اإلة ػػالحيةو ومعػ ػرفتهم هب ػػاو وم ػػدل معرف ػػة أفػ ػراد العي ػػة صقيق ػػة ه ػػذه
الػػدعوةو وتق ػوديهم ألداء املكاتػػا التعاو يػػة للػػدعوة واإلرشػػاد وتوعيػػة اجاليػػات والعػػامل فيهػػا
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و ػػاه ال ػػدعوة اإلة ػػالحيةو وآراء اجالي ػػات املس ػػلمة يف بالد ػػا و ػػاه ال ػػدعوة اإلة ػػالحية ()17و
واستمدـ الةاح عددا من املصادر واملراجل األولية والثا وية لتحقيق هدؼ الدراسة.

ـ تقسيمات الدراسة:

ػ املقدمة :وقتوي عل ( :التمهيدو أهداؼ الدراسةو إجراءاهتاو وتقسيماهتا.)...
املةح األوؿ :حقيقة دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية.
املةح الثاين :إجراءات الدراسة امليدا ية.
املةح الثال  :السمات العامة للدعاة الوافدين العامل يف مكاتا توعية اجاليات.
املةح الرابل :آراء أفراد العي ةو وا طةاعاهتم عن دعوة الشيحم اإلةالحية.
املةح ا امس :مدل معرفة أفراد العي ة صقيقة دعوة الشيحم اإلةالحية.
املةح ػ ػ الس ػػادس :تق ػػومي أف ػ ػراد العي ػػة ألداء املكات ػػا التعاو ي ػػة لل ػػدعوة واإلرش ػػاد وتوعي ػػة
اجاليات واه دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية.
ػ ا اتةو وفيها أبرز تائ الدراسة وتوةياهتا.

*****

المبحث األول :حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب
اإلصالحية
ال يستطيل الةاح  -مهما أو من قدرة ومهارة  -أف خيتزؿ التعريف صقيقة هذه الدعوة
اإلةالحية املةاركة يف ةفحات موجزةو وعصوةا أف اجميل يعلم أف الشيػحم حممػد بن
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عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ قاـ هبذه الدعوة يف مدة زم ية تزيد عن مخس عاما؛ حي كا ه
بداياهتا األوىل يف حرديالء عاـ 1153هػو حب كا ه ا طالقتها احلقيقية يف الدرعية عاـ 1157هػو
بعد تعاهده مل اإلماـ حممد بن سعود (ت 1179هػ) ػ ر ه ا ػو واستمر الشيحم حممد بن
عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ عل ذلك حل وفاته عاـ 1226هػو وما زاله آ ار هذه الدعوة ومثارها
باقية بفضل ا تعاىلو حب بت ييد ومةاركة من حكاـ الدولة السعودية الكراـو وعلمائها األجالءو
وتالميذها ال رةو م ذ ذلك الوقه وحل العصر احلا رو وإىل قياـ الساعة بإذف ا تعاىل؛
لكوهنا دعوة إسالمية متةعة لشرع ا عز وجلو وفق هدي ال األم حممد بن عةدا اهلامشي
القرشي .
َّ
إف املطلل امل صف عل مصادر هذه الدعوة عموم او ومالفات الشيحم حممد بن عةدالوهاب
ػ ر ه ا ػ ورسائله عصوة او يتة له أف جوهر هذه الدعوة اإلةالحية يرتكز عل أمر عظيم؛
وهو تصحيح العقيدة اإلسالميةو وت قيتها ا شاهبا من الضالالت واالارافات اليت شاعه قةل
القرف الثاين عشر اهلجري يف وسب اجزيرة العربيةو وأااء يتتلفة من م اطق العا اإلسالمي()18؛
حي ركز الشيحم حممد بن عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ يف هذه الدعوة عل اية ج اب التوحيدو
وإعالص العةادة وحدهو وققيق معء اتةاع الرسوؿ و وأفرغ يف ذلك جل مالفاته ورسائله
ودروسهو واست د يف ذلك كله عل ال صوص الكردية من القرآف الكرميو والس ة ال ةوية املطهرةو
وأقواؿ أئمة السلف الصاحل ر هم ا .
يقوؿ الشيحم إسحاؽ بن عةدالر ن بن حسن (ت 1319هػ) ػ ر ه ا ػ(( :قد عرؼ
واشتهرو واستفاض من تقارير الشيحم ػ حممد بن عةدالوهاب ػو ومراسالتهو ومص فاتهو املسموعة
املقروءة عليهو وما ةه خبطهو وعرؼ واشتهر من أمرهو ودعوتهو وما عليه الفضالء ال ةالء من
أةحابه وتالمذتهو أ ه :عل ما كاف عليه السلف الصاحلو وأئمة الدين؛ أهل الفقهو والفتولو يف
باب معرفة اللّهو وإ ةات ةفات كمالهو و عوت جاللهو اليت طق هبا الكتاب العزيزو وةحه
هبا األعةار ال ةويةو وتلقاها أةحاب رسوؿ اللّه  بالقةوؿ والتسليمو يثةتوهناو ويام وف هباو
()19
وديروهنا كما جاءتو من أري قريف وال تعطيلو ومن أري تكييف وال تثيل)) .
و عرض فيما ي جا ة ا من أقواؿ الشيحم حممد بن عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ اليت تة م ها
حقيقة دعوتهو بعيدا عن افااءات املمالف وشةهاهتم؛ واليت شكله حاجزا ما عا من قةوؿ
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الدعوةو والتلةيس عليها لدل فًاـ من ال اسو ومن ذلك قوله(( :أعةػرؾ أين ػ و احلمد ػ متةلو
ولسه مبةتدعو عقيد ودي الذي أدين ا به هو مذها أهل الس ة واجماعة الذي عليه أئمة
املسلم و مثل :األئمة األربعةو وأتةاعهم إىل يوـ القيامةو ولك بي ه لل اس :إعالص الدين
و وهنيتهم عن دعوة األحياءو واألمواتو من الصاحل وأريهمو وعن إشراكهم فيما يعةد ا
بهو من الذبحو وال ذرو والتوكلو والسجودو وأري ذلك ا هو حق ا و الذي ال يشركه فيه أحدو
ال ملك مقربو وال مرسل؛ وهو الذي دعه إليه الرسلو من أوهلم إىل آعرهمو وهو الذي
عليه أهل الس ة واجماعة)) (.)22
ويقوؿ الشيحم ػ ر ه ا ػ يف إحدل رسائله(( :لسه و احلمد أدعو إىل مػذها ةػويفو أو
فقيػػهو أو مػػتكلمو أو إمػػاـ مػػن األئمػػة الػػذين أعظمهػػمو مثػػل :ابػػن القػػيمو والػػذه و وابػػن كثػػريو
وأريهمو بل أدعو إىل ا وحده ال شريك لهو وأدعػو إىل سػ ة رسػوؿ ا  الػيت أوةػ هبػا أوؿ
أمته وآعػرهمو وأرجػو أال أرد احلػق إذا أتػاينو بػل أشػهد ا ومالئكتػه ومجيػل علقػه إف أتا ػا مػ كم
بن اجػدار بكػل مػا عالفهػا مػن أقػواؿ أئمػػيت و
كلمػة مػن احلػق ألقةل هػا علػ الػرأس والعػ و وأل ػر َّ
حاشا رسوؿ ا  فإ ه ال يقوؿ إال احلق)) (.)21
ويو ػػح أيضػا الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب ػ ر ػػه ا ػ عقيدتػػه ب فسػػه يف رسػػالته املػػوجزة
القيمة اليت حررها ألهل القصيم()22و وأعرض مقتطفات من هػذه الرسػالة املهمػةو الػيت يتةػ م هػا
عقيدة الشيحم يف جوا ا مهمة من أحكاـ الدين؛ و ػا جػاء فيهػا قولػه(( :أشػهد ا ومػن حضػرين
من املالئكةو وأشػهدكم :أين أعتقػد مػا اعتقدتػه الفرقػة ال اجيػة :أهػل السػ ة واجماعػةو مػن اإلديػاف
بػػا و ومالئكتػػهو وكتةػػهو ورسػػلهو والةع ػ بعػػد املػػوتو واإلديػػاف بالقػػدر عػػريه وشػػرهو ومػػن اإلديػػاف
با  :اإلدياف مبا وةف به فسه يف كتابه عل لساف رسوله ؛ مػن أػري قريػف وال تعطيػلو بػل
أعتقد أف ا سةحا ه وتعاىل :ليس كمثله شيء وهو السميل الةصريو فال أ في ع ه ما وةػف بػه
فسػػهو وال أحػػرؼ الكلػػم عػػن موا ػػعهو وال أحلػػد يف أ ائػػه وآياتػػهو وال أكيّػفو وال أمثػػل ةػػفاته
تعاىل بصفات علقه؛ أل ه تعاىل ال َّي لهو وال كفا لهو وال د لهو وال يقاس خبلقهو فإ ه سةحا ه
أعلم ب فسه وبوريهو وأةدؽ قيالاو وأحسن حديثاو ف زه فسه عما وةػفه بػه املمػالفوفو مػن أهػل
التكييفو والتمثيلو وعما فاه ع ه ال افوفو من أهل التحريف والتعطيل)).
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ويقػوؿ ػ ر ػه ا ػ يف هػذه الرسػالة أيضػا(( :وأعتقػد :أف القػرآف كػالـ ا و م ػػزؿ أػري يتلػوؽو
م ػه بػدأ وإليػػه يعػودو وأ ػه تكلػػم بػه حقيقػػةو وأ زلػه علػ عةػػده ورسػولهو وأمي ػه علػ وحيػهو وسػػفريه
فعػاؿ ملػا يريػدو وال يكػوف شػيء إال بإرادتػهو وال
بي ه وب عةاده؛ ةي ا حممد و وأومػن :بػ ف ا َّ
خيرج شيء عن مشيًته)).
ويف مو ل آعر من هذه الرسػالة أيضػا يقػوؿ ػ ر ػه ا ػ(( :وأعتقػد اإلديػاف بكػل مػا أعػ بػه
ال ػ  ػػا يكػػوف بعػػد املػػوتو فػ ومن بفت ػػة القػ و عيمػػهو وبإعػػادة األرواح إىل األجسػػادو فيقػػوـ
ال ػػاس لػػرب العػػامل و حفػػاة عػراة أػرالاو تػػد و مػ هم الشػػمسو وت صػػا املػوازينو وتػػوزف هبػػا أعمػػاؿ
س
ػك
ػه ِم ِوا سزي ػػه فِ وهلًِسػ ِ
ػه ِم ِوا سزي ػػه فِ وهلًِسػ ِ
ػك هػػم الهم هفلحػػو ِف * ِوِمػ هػن ِع َّفػ ه
العةػػادو يقػػوؿ تعػػاىل :فِ ِمػ هػن ػِقلِػ ه
َّ س
س
س
َّم ِعالسدو ِف[ املام وف.]123-122:
الذ ِ
ين ِعسروا أِهػف ِسه هم يف ِج ِه ِ
ويواةل الشيحم ػ ر ػه ا ػ عػرض عقيدتػه يف هػذه الرسػالةو فيقػوؿ(( :وأومػن بػ ّف ةي ػا حممػدا
 عػػاا ال ةيػ واملرسػػل و وال يصػػح إديػػاف عةػػد حػػل يػػامن برسػػالتهو ويشػػهد ب ةوتػػه؛ وأف أفضػػل
أمته أبو بكر الصديق؛ حب عمر الفاروؽو حب عثماف ذو ال ورين؛ حب علػي املرتضػ ؛ حب بقيػة العشػرة؛
حب أه ػػل ب ػػدر؛ حب أه ػػل الش ػػجرة أه ػػل بيع ػػة الر ػواف؛ حب س ػػائر الص ػػحابة ر ػػي ا ع ػ هم؛ وأت ػػوىل
أةػػحاب رسػػوؿ ا  وأذكػػر حماسػ همو وأتر ػ عػ همو وأسػػتوفر هلػػمو وأكػػف عػػن مسػػاويهمو
َّ س
ين ِجػػاءوا سم هػن بِػ هعػ سػد سه هم
وأسػكه عمػا شػػجر بيػ هم؛ وأعتقػد فضػػلهمو عمػالا بقػػوؿ ا تعػاىلِ  :والػذ ِ
س سس
يػقولػػو ِف ربػَِّػػا ا هأ سفػػر لِِػػا وسسإلعوا سِػػا الَّػ سػذين سػةػقوِا بس هس س
س
ين ِآم ػوا ِربػَِّػػا
ِ ِِ
ِ
ِ
اإلديػِػاف ِوِال ِهو ِعػ هػل يف قػلوبسِػػا أػػال للَّػػذ ِ
ه ِ هِ
ػك رء ر س
س
ػيم[ احلشػػر]12:و وأتر ػ عػػن أمهػػات املػػام املطه ػرات مػػن كػػل سػػوءو وأقػػر
وؼ ِرحػ ر
إ ػَّ ِ ِ
بكرامػػات األوليػػاء ومػػا هلػػم مػػن املكاشػػفاتو إال أهنػػم ال يسػػتحقوف مػػن حػػق ا تعػػاىل شػػيًاو وال
يطلا م هم ما ال يقػدر عليػه إالّ ا و وال أشػهد ألحػد مػن املسػلم جب ػة وال ػارو إالّ مػن شػهد
لػػه رسػػوؿ ا و ولكػ أرجػػو للمحسػػنو وأعػػاؼ علػ املسػػيءو وال أكفػػر أحػػدا مػػن املسػػلم
بذ او وال أعرجه من دائرة اإلسالـو وأرل اجهاد ما ي ا مل كل إماـ :برا كاف أو فاجراو وةالة
اجماعة علفهم جائزة)).
ويقػوؿ ػ ر ػه ا ػ يف هػذه الرسػالة أيضػا(( :وأرل وجػوب السػمل والطاعػة ألئمػة املسػلم :
بػ ّػرهم وف ػػاجرهمو م ػػا ي ػ مروا مبعص ػػية ا و وم ػػن ويل ا الفػػةو واجتم ػػل علي ػػه ال ػػاسو ور ػوا ب ػػهو
وألػػةهم بسػػيفهو حػػل ةػػار عليفػػةو وجةػػه طاعتػػه؛ وحػػرـ ا ػػروج عليػػه؛ وأرل هجػػر أهػػل الةػػدعو
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ومةاي تهم حل يتوبواو وأحكم عليهم بالظاهرو وأكل سػرائرهم إىل ا ؛ وأعتقػد :أ ّف كػل حمد ػة يف
الدين بدعةو وأعتقد أف اإلدياف :قػوؿ باللسػافو وعمػل باألركػافو واعتقػاد باج ػافو يزيػد بالطاعػةو
وي ػ قس باملعصػػية؛ وهػػو :بضػػل وسػػةعوف شػػعةةو أعالهػػا شػػهادة أف ال إلػػه إال ا و وأد اهػػا إماطػػة
األذل عػػن الطريػػقو وأرل وجػػوب األم ػر بػػاملعروؼو وال هػػي عػػن امل كػػرو عل ػ مػػا توجةػػه الش ػريعة
احملمديػػة الطػػاهرةو فهػػذه عقيػػدة وجيػػزةو حررهتػػا وأ ػػا مشػػتول الةػػاؿو لتطلعػوا علػ مػػا ع ػػديو وا
عل ما قوؿ وكيل)) (.)23
ويقػوؿ الشػيحم حممػد بػن عةػدالوهاب ػ ر ػه ا ػ يف رسػالة أعػرل(( :واعلػم أف التوحيػد هػو:
إفػراد ا سػػةحا ه بالعةػػادةو وهػػو ديػػن الرسػػل الػػذي أرسػػلهم إىل عةػػادهو فػ وهلم ػػوح عليػػه السػػالـو
ودو وسواعو ويووثو ويعوؽو و سرو وآعر الرسل حممد
أرسله ا إىل قومه ملّا ألوا يف الصاحل ّ :
و وهو الذي كسر ةور هاالء الصاحل و أرسله ا إىل أ اس يتعةدوفو وحيجوفو ويتصدقوفو
ويذكروف ا كثرياو ولك هم تعلوف بع اململوقات وسائب بي هم وبػ ا تعػاىلو يقولػوف :ريػد
مػ ػ هم التق ػػرب إىل ا تع ػػاىلو و ري ػػد ش ػػفاعتهم ع ػػده ...فةع ػ ػ ا حمم ػػدا  ت ػػدد هل ػػم دي ػػن
إبراهيمو وخي هم أف هذا التقرب واالعتقاد حم حق تعاىل)) (.)24
ويو ح ػ ر ه ا ػ ما يعتقده يف حفظ قدر الرسوؿ و ومكا ته اجليلة؛ حي يقوؿ يف
رسالة أعرل (( :شهد َّ
أف رسوؿ ا  الشافل املشفلو ةاحا املقاـ احملمودو س ؿ ا الكرمي
رب العرش العظيم أف يشفعه في او وأف حيشر ا قه لوائه)) (.)25
ويقوؿ ػ ر ه ا ػ يف إحدل رسائله مف دا بع الشةه املثارة ده(( :وةورة األمر الصحيح
ِف الهمسػ س
ػاج ِد لسلَّػ سػه
أين أقػػوؿ  :مػػا يػػدع إال ا وحػػده ال شػريك لػػهو كمػػا قػػاؿ تعػػاىل يف كتابػػه ِ :
(وأ َّ ِ ِ
س
ِح اػدا) [اجػن]18:و وقػاؿ يف حػق ال ػ  :ق هػل إس كين ِال أ هِملسػك لِك هػم ِ ػرا ِوِال
فِ ِال تِػ هدعوا ِم ِػل اللَّػه أ ِ
ِر ِش ادا[ اجن]21 :و فهذا كالـ ا و والذي ذكره ل ا رسوؿ ا و ووةا ا بهو  ...وهذا الذي
بي وبي كمو فإف ذكر شيء أري هذاو فهو كذب وهبتاف)) (.)26
ويةػ ػ ر ػه ا ػ يف رسػالة أعػرل م هجػػه يف االجتهػادو ومصػادره يف هػػذه الػدعوةو وياكػػد
اتةاعػػه ألئمػػة السػػلفو فيقػػوؿ(( :ا ػن مقلػػدوف الكتػػاب والس ػ ةو وةػػاحل سػػلف األمػػةو ومػػا عليػػه
االعتم ػػاد م ػػن أقػ ػواؿ األئم ػػة األربع ػػة :أ ح يف ػػة ال عم ػػاف ب ػػن ابهوومال ػػك ب ػػن أ سووحمم ػػد ب ػػن
إدريػسو وأ ػد بػن ح ةػلو ر هػم ا تعػاىل))()27و ويقػوؿ ػ ر ػه ا ػ يف رسػالة أعػرل(( :مػذهة ا
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مػػذها اإلمػػاـ أ ػػد ب ػػن ح ةػػل؛ إمػػاـ أه ػػل الس ػ ةو وال كػػر عل ػ أهػػل املػػذاها األربع ػػة إذا
خيػػالف ػػس الكتػػاب والسػ ةو وإمجػػاع األمػػةو وقػػوؿ مجهورهػػا))()28و ويقػػوؿ ػ ر ػػه ا ػ يف رسػػالة
أع ػػرل(( :أ ػػا أعاة ػػم احل ف ػػي بك ػػالـ املت ػ عرين م ػػن احل في ػػةو وامل ػػالكي والش ػػافعي واحل ةل ػػي؛ ك ػ رػل
أعاةمه بكتا املت عرين من علماء مذهةه الذين يعتمدوف عليهم.)29())...
واسػتعرض يف رسػالته ػ ر ػه ا ػ ألهػل املوػرب أبػرز مػا يػدعوا إليػهو مػدعما ذلػك بال صػوص
الكرديػػةو حب قػػاؿ(( :وهػػذا الػػذي ذكر ػػاه :ال خيػػالف فيػػه أحػػد مػػن علمػػاء املسػػلم و بػػل أمجػػل عليػػه
السلف الصاحلو من الصحابة والتابع و واألئمة األربعػةو وأػريهم ػن سػلك سػةيلهمو ودرج علػ
م هجهم.)32( ))...
ويقػوؿ ػ ر ػػه ا ػ يف رسػالة أعػػرل(( :وباجملػةو فالػػذي أ كػػره :االعتقػاد يف أػػري ا ػػا ال
تػػوز لوػػريه؛ فػػإف ك ػػه قلتػػه مػػن ع ػػدي فػػارـ بػػهو أو مػػن كتػػاب لقيتػػه لػػيس عليػػه العمػػلو فػػارـ بػػه
كذلكو أو قلته عن أهل مذه و فارـ بػهو وإف ك ػه قلتػه عػن أمػر ا ورسػوله و وعمػا أمجػل
عليه العلماء يف كل مذهاو فال ي ةوي لرجل يامن با واليوـ اآلعر :أف يعرض ع ػه ألجػل أهػل
زما ػهو أو أهػل بلػدهو أو أف أكثػر ال ػاس يف زما ػه أعر ػوا ع ػه))و ويقػوؿ ػ ر ػه ا ػ يف آعػر هػذه
الرسػػالة(( :يػػا عةػػاد ا و ال تطيعػػوينو وتفكػػروا؛ واسػ لوا أهػػل العلػػم مػػن كػػل مػػذهاو عمػػا قػػاؿ ا
ورسوله ؛ وأ ا أ صحكم :ال تظ وا أف االعتقاد يف الصاحل و مثل الز او والسرقةو بل هو عةادة
لألة اـو من فعله كفرو وت أ م ه رسوؿ ا و يا عةاد ا تفكروا وتذكرواو والسالـ)) (.)31
وال اظر املت مل يف هذه الشواهد املوجزة ػ وأريها ػ من كالـ الشيحم ومالفاته ػ ر ه ا ػ
يتضح له سالمة م هجه ومقصدهو وتتة له حقيقة الدعوة اإلةالحية اليت قاـ هبا؛ إذ كاف
دتهدا يف بياف دين ا احلقو وإعادة ال اس إىل االتةاع الصحيح مل ه ال و وإزالة الشوائا
عن عقائدهم اليت تلةسه بالضالالتو والةدعو وا رافات أزم ة طويلة.
وقد لقي الشيحم ػ ر ه ا ػ يف سةيل ذلك األذلو والع ه من األقارب واألباعد عل
السواء ػ وذلك ش ف املصلح ال اةح ػو حل كتا ا تعاىل هلذه الدعوة القةوؿو وحظيه
بالت ييد والتصديق من كثري من ال اسو داعل اجزيرة العربية وعارجهاو حب تواةله آ ار هذه
الدعوة املةاركة ألااء يتتلفة من العا و بفضل ا تعاىلو حب بت ييد ومةاركة من الدولة السعوديةو
وحكامهاو وعلمائهاو وجبهود من تتلمذ عل هذه الدعوة املةاركة.
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ولعل يف هذا االستعراض املوجز ملقتطفات من أقواؿ الشيحم حممد بن عةدالوهاب ػ ر ه ا

ػو واإلشارة إىل آ ار دعوته املةاركة؛ د أ ه ن يصدؽ فيه قوؿ ال الكرمي ( :إن اهلل يبعث

لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)()32و ((ومعء قوله « :تدد هلا
دي ها» أ ه كلما اارؼ الكثري من ال اس عن جادة الدين الذي أكمله ا لعةادهو وأا عليهم
عمتهو ور يه هلم دي او بع إليهم علماءو أو عاملا بصريا باإلسالـو وداعية رشيداو يةصر ال اس
بكتاب ا و وس ة رسوله  الثابتةو وت ةهم الةدعو وحيذرهم من حمد ات األمورو ويردهم عن
اارافهم إىل الصراط املستقيم :كتاب ا و وس ة رسوله و فسمي ذلك وديدا بال سةة لألمةو
ال بال سةة للدين الذي شرعه وأكملهو فإف التوري والضعف واالاراؼ إمنا يطرأ مرة بعد مرة عل
األمةو أما اإلسالـ فسهو فمحفوظ صفظ كتاب ا تعاىل وس ة رسوله  املةي ة لهو قاؿ تعاىل:
إسَّا ِهان ِػَّزلهِا ال كذ هكِر ِوإسَّا لِه ِحلِافسظو ِف[ احلجر)33( )) ]9:و فجدد ا عز وجل هبذا العا اجليلو
وبدعوته اإلةالحيةو ما ا د ر من أحكاـ دين اإلسالـو وأظهر معامله وشرائعهو وطمس به
الشرؾ واجهل والضالؿو كل ذلك بفضل ا تعاىل أوالاو حب بفضل دعوته وجهوده املةاركةو وكل
من بذؿ جهدا مةاركا يف ذلك؛ فهو م جور بإذف ا سةحا ه وتعاىلو و ةي ا الكرمي  يقوؿ:
(من دؿ عل عري فله مثل أجر فاعله) (.)35( )34
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المبحث الثاني :إجراءات الدراسة الميدانية
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوةفية اليت تستهدؼ وةف الظاهرة املدروسة(( :مدل
معرفة الدعاة الوافدين العامل باملكاتا التعاو ية للدعوة واإلرشادو وتوعية اجالياتو صقيقة
دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب ػ ر ه ا ػو وما حيملو ه ع ها من تصورات قةل وةوهلم
للمملكة العربية السعوديةو وبعد وةوهلم إليهاو والتحاقهم للعمل يف هذه املكاتا))و وفق ا آلراء
من مشلتهم الدراسة من الدعاة الوافدين (أري السعودي )و العامل يف املكاتا التعاو ية للدعوة
واإلرشادو وتوعية اجاليات.
ػ أداة مجل املعلومات :مجل الةاح معلوماته املتعلقة باجا ا امليداين يف هذه الدراسة عن طريق
أداة (االستةا ة)و وتعد هذه األداة م اسةة للحصوؿ عل مزيد من املعلومات املرتةطة مبو وع
الدراسةو ومعرفة املزيد من احلقائق املتعلقة هبا من وجهة ظر من مشلتهم الدراسة يف املسائل
اآلتية:
ػ ات الدعاة الوافدين (أري السعودي ) العامل يف املكاتا التعاو ية للدعوة واإلرشادو
وتوعية اجاليات.
ػ مدل معرفتهم بدعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية قةل قدومهم للمملكة العربية
السعوديةو وبعد وةوهلم إليهاو والتحاقهم بالعمل يف هذه املكاتا.
ػ ومن عالؿ أفراد العي ة ستقي بع املعلومات املفيدة حوؿ مو وع الدراسة؛ لكوهنم جاءوا
من بلداف وبيًات يتتلفةو والرتةاطهم املستمر ػ صكم عملهم وا تمائهم ػ باجاليات الوافدة.
وحوت هذه االستةا ة وع من األسًلة:
ػ أسًلة ذات إجابة مولقة؛ وهي اليت تعتمد أالةا عل االعتيار ا ماسي املتدرج« :مقياس
ليكرت )36( »likertو ليمتار من مشلته الدراسة اإلجابة امل اسةة.
ػ وأسًلة ذات إجابة مفتوحة؛ ياؾ ملن مشلته الدراسة فرةة التعةري عن رأيهو ومقاحاته دوف
التقيد بصيوة حمددة؛ ليستفيد الةاح من آراء اجميل.
وقد اتةل الةاح يف إعداد هذه االستةا ة ا طوات اآلتية:
ػ ا قديد هدؼ االستةا ة يف وء هدؼ الدراسة الرئيسو وهو(( :مدل معرفة الدعاة الوافدين
العامل باملكاتا التعاو ية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات صقيقة دعوة الشيحم حممد بن
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عةدالوهاب اإلةالحيةو والتعرؼ عل اآلراء واال طةاعات اليت حيملوهنا عن هذه الدعوة قةل
قدومهم للمملكةو وبعد وةوهلم إليهاو واإلفادة كذلك من أفراد العي ة يف تو يح بع املعا
املتعلقة يف مو وع الدراسة)).
ػ حدد الةاح معلومات االستةا ة (وحدات قياس األداة) يف وء هدؼ الدراسة الرئيسو ب اء عل
اجتهاده الشمصيو وقراءته املوسعة حوؿ مو وع الدراسة يف عدد من الدراسات والةحوث اليت
ت اوله اآلراء املت وعة عن دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية.
ػ اجتهد الةاح ع د إعداده هلذه األداة مبراعاة األمور اآلتية (:)37
أف تكوف إجابات األسًلة املتعلقة م اسةة ملو وع الدراسةو كما روعي أف تكوف االستةا ة
قصرية قدر اإلمكاف؛ ما ا ملشاركة من مشلتهم الدراسةو و ما ا ملصداقيتهمو وقد أرفق
الةاح مل االستةا ة عطاب ا موجه ا ملن مشلتهم الدراسة؛ يو ح فيه هدؼ الدراسةو وحثهم
عل التفاعل معهاو وبعد التصميم املةدئي هلذه االستةا ة؛ قاـ الةاح بتحكيمها للتحقق
من مالءمتها ملو وع الدراسة.
ـ صدق األداة وثباتيا:

مػػن األمػػور املهمػػة يف أدوات الدراسػػة امليدا يػػة أف يػػتم الت كػػد عػػن مػػدل قػػدرة هػػذه األدوات
يف الوةوؿ إىل تائ ذات مصداقية يعتمد عليها يف الدراسةو وكفاءهتا يف مجل الةيا ات املطلوبة؛
لك ػػوف أداة الدراس ػػة (االس ػػتةا ة) أداة أ ػػري مةاش ػػرة بػ ػ الةاحػ ػ واملةح ػػو و وق ػػد ق ػػاـ الةاحػ ػ
بالتحقق من م اسةة اآلتية وفق اآل :
()38

.
 .1قكيم االستةا ة من قةل عدد من املتمصص
 .2وربة قياس الصدؽ الظاهري ( )Face-Validityػ للت كد من مصػداقيتهاو وكوهنػا قػادرة علػ
قي ػػاس م ػػا أع ػػدت ألجل ػػهو والت ك ػػد ك ػػذلك م ػػن م اس ػػةتهاو واتس ػػاؽ ب ائه ػػاو وس ػػهولة فهمه ػػاو
وو ػػوحها للوةػػوؿ ل تػػائ مفيػػدة يف مو ػػوع الدراسػػةو إىل جا ػػا معرفػػة معػػدؿ الوقػػه الػػذي
تسػػتورقه اإلجابػػة عل ػ أسػػًلة االسػػتةا ةو وا تطةيػػق هػػذه التجربػػة عل ػ عي ػػة مػػن املةحػػو مػػن
عػػالؿ عي ػػة ةػػورية ومت وعػػة (اسػػتطالعية) مػػن اجمهػػور املسػػتهدؼ ( )12داعيػػة يف عػػدد مػػن
املكاتػػا التعاو يػػة للػػدعوة واإلرشػػادو وتوعيػػة اجاليػػات يف مدي ػػة الريػػاض؛ عػػادت إىل الةاح ػ
كاملػػة ب سػػةة  %122و وا االسػػتفادة مػػن هػػذه التجربػػة يف تعػػديل بع ػ العةػػارات وفػػق آراء
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هذه العي ة االستطالعيةو كمػا قػاـ الةاحػ مػرة أعػرل بػإجراء اعتةػار (ماشػر) قيػاس ةػات أداة
الدراسة (االستةا ة) باستمداـ أسػلوب (اعتةػار) إعػػادة تطةيػق االعتةػػار (Test -Retest-
)Methodو وذلػك بالطلػا مػن العي ػة التجريةيػة السػابقة فسػها ػ ( 12فػردا) ػ اإلجابػة عػن
األسًلة الواردة يف االستةا ة مرة أعرل بعػد أسػةوع مػن تطةيقهػا يف املػرة األوىلو وا بعػد ذلػك
اسػ ػػتمراج ةػ ػػات االسػ ػػتةا ة باسػ ػػتمداـ معامػ ػػل الثةػ ػػات ألفػ ػػا كرو ةػ ػػاخ (

Cronbach's

 ،)Alphaوقد أو حه ال تائ أف معامل ةػات االسػتةا ة يف املػرة األوىل هػو ()2.83و ويف
املػػرة الثا ي ػػة ()2.74؛ ػػا ي ػػدؿ عل ػ أهن ػػا ذات ةػػات يعتم ػػد علي ػػه وي ػػدعم م اس ػػةة االس ػػتةا ةو
وةالحيتها ك داة مفيدة يف الدراسة.
ـ عينة الدراسة وحجميا:

ظ ػ ػرا لكثػ ػػرة املكاتػ ػػا التعاو يػ ػػة للػ ػػدعوة واإلرشػ ػػادو وتوعيػ ػػة اجاليػ ػػات يف اململكػ ػػة العربيػ ػػة
السػػعودية ػ و احلمػػد ػ؛ حي ػ يزيػػد عػػددها عػػن ( )212مكاتػػا يف يتتلػػف امل ػػاطق واملػػدف
واحملافظات واملراكزو ولذلك فقد قاـ الةاح باعتيار عي ػة عمديػة (يتتػارة)( )39مكو ػة مػن ()42
مكتةا للدعوة وتوعية اجالياتو تثل هػذا اتتمػل تثػيالا ةػادقاو و تيجػة هلػذا اجهػد يف املتابعػة مػل
ع ػػدد كة ػػري م ػػن املكات ػػا التعاو ي ػػةو فق ػػد ع ػػاد إىل الةاح ػ ( )122اس ػػتةا ةو م ػػن أة ػػل ()182
()42

اس ػػتةا ة ق ػػاـ بتوزيعه ػػا مس ػػةقا و ورأل الةاحػ ػ أف ه ػػذا الع ػػدد يس ػػمح بتحلي ػػل معلوم ػػات أداة
الدراسةو وإكماهلا وفق الدرجة املطلوبة بعوف ا تعاىل(.)41
الجدول اآلتي رقم ( )1يوضح توزيع االستبانة
م

اسم المكتب

عدد الدعاة

(وفق الترتيب الهجائي)

أفراد العينة

1

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف الةط مب طقة القصيم

1

2

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف املدي ة الص اعية جبدة مب طقة مكة املكرمة

3

4

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حي الةديعة مبدي ة الرياض

3

5

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حي الةطحاء مبدي ة الرياض

5

6

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حي الديرة مبدي ة الرياض

3

7

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حي الربوة مبدي ة الرياض

3

8

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حي السلي مبدي ة الرياض

5

9

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حي الص اعية القددية مبدي ة الرياض

3

18

12

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حي املعذرو وأـ احلماـ مبدي ة الرياض

2

11

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حي ال ظيمو واج ادرية مبدي ة الرياض

3

12

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حي سلطا ة مبدي ة الرياض

3

13

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف شرؽ جدة مب طقة مكة املكرمة

3

14

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف ة اعية الدائري مبدي ة الرياض

2

15

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة أحد املسارحة مب طقة جازاف

4

16

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة الةجادية مب طقة الرياض

2

17

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة الةدائل مب طقة القصيم

2

18

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة ا

بامل طقة الشرقية

3

19

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة الد مب طقة الرياض

1

21

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة الدوادمي مب طقة الرياض

2

22

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة العال مب طقة املدي ة امل ورة

2

23

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة الق فذة مب طقة مكة املكرمة

1

24

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة القويعية مب طقة الرياض

2

22

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة امل دؽ مب طقة الةاحة

1

25

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة بدر باملدي ة امل ورة

2

26

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة بقيق بامل طقة الشرقية

3

27

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة تيماء مب طقة تةوؾ

2

28

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة حوطة سدير مب طقة الرياض

1

29

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة مخيس مشيب مب طقة عسري

2

32

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة رابغ مب طقة مكة املكرمة

2

31

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة رأس ت ورة بامل طقة الشرقية

3

32

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة رفحاء مب طقة احلدود الشمالية

2

33

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة رماح مب طقة الرياض

1

34

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة رياض ا اء مب طقة القصيم

2

36

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة شقراء مب طقة الرياض

3

37

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة ظهراف اج وب مب طقة عسري

2

38

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة عفيف مب طقة الرياض

2

39

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة مهد الذها مب طقة املدي ة امل ورة

2

42

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة وادي الدواسر مب طقة الرياض

2

41

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف حمافظة ي ةل الص اعية مب طقة املدي ة امل ورة

3

42

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف مدي ة أهبا مب طقة عسري

2

19

3

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف مدي ة بريدة مب طقة القصيم

3

35

املكتا التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف مدي ة سكاكا مب طقة اجوؼ

2

المجموع الكلي ألفراد العينة (الدعاة في المكاتب)

411

ـ زمن الدراسة:

املدة الزم ية اليت عمله هبا الدراسة امليدا ية هي :شهر شواؿ لعاـ 1431هػ.
ـ تفريغ البيانات وتبويبيا:

بعد اال تهاء من مجل االستةا ةو قاـ الةاح بتفريغ الةيا ات من عالؿ اإلفادة من بر ام
التحليل اإلحصائي الذي يعرؼ بػ ()SPSSو واّ استمراج الطرائق اإلحصائية الرقميةو وذلك
وفق األساليا اإلحصائية اآلتية:
ػ التوزيل التكراري :وهي جداوؿ تلمس الةيا ات األولية إلجابات أفراد العي ة اليت وزعه عل
فًات صسا إجاباهتمو وحيدد وفقهػا عػدد األفػراد الػذين ي تمػوف إىل كػل فًػةو ويسػم هػذا
العدد تكرار الفًة.
ػ مقاييس ال ػزعة املركزية؛ وذلك بةياف الوسب احلسا ( )Meanإلجابات أفراد العي ةو والذي
يراد به :دموع القيم مقسوم ا عل عددها.
ػ اعتةار مربل كاي ()Chi-Square؛ وذلك لدراسة الفرؽ ب الةيا ػات املتوقعػة واملرةػودةو
ويس ػػتمدـ العتة ػػار فر ػػيات ح ػػوؿ س ػػا متعلق ػػة حل ػػاالت تق ػػل ػػمن ع ػػدة دموع ػػات
م فردةو وتكوف ال تيجة دالة إحصائيا إذا كا ه ب .)2.25 -2.21( :
كما ا استمداـ :
ػ اعتةار إعػادة تطةيق االعتةػػار )(Test -Retest-Methodو وذلػك لقيػاس ةػات أداة
الدراسة.
ػ ػ اعتة ػػار معام ػػل الثة ػػات ألف ػػا كرو ة ػػاخ (Alpha
الدراسة(.)42
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 )Cronbach'sلقي ػػاس ة ػػات أداة

المبحث الثالث :السمات العامة للدعاة الوافدين العاملين في
مكاتب توعية الجاليات
ورد يف أداة الدراسة (االستةا ة) بع األسًلة الػيت تعػ علػ معرفػة السػمات العامػة ألفػراد
العي ػةو والػيت ديكػن هلػا أف تعطػي ةػورة مػػوجزة عػن الػدعاة الوافػدين العػامل يف املكاتػا التعاو يػػة
للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف اململكة؛ وجاءت إجاباهتم عن ذلك وفقا للجداوؿ اآلتية:
جدول رقم ( )2يبين سمات أفراد العينة وفقاً لجنسيتيم
الجنسية

العدد

النسبة المئوية

إ دو يسيا

6

%6

باكستاف

4

%4

ب والديم

22

%22

تو س

2

%2

سريال كا

6

%6

الفلة

14

%14

مصر

2

%2

املورب

2

%2

يةاؿ

6

%6

اهل د

38

%38

اتموع

122

%122

يتة من عالؿ هذا اجػدوؿ أف أكثػر مػن مشلػتهم الدراسػة حيملػوف اج سػية اهل ديػة ب سػةة بلوػه
%38و حب تالهػػم الػػذين حيملػػوف اج سػػية الة والديشػػية ب سػػةة %22و حب الػػذين حيملػػوف اج سػػية
الفلةي ية ب سةة %14و حب الػذين حيملػوف اج سػيات :اإل دو يسػيةو والسػريال كيةو وال يةاليػة ب سػةة
 %6لك ػ ػػل ج سػ ػ ػيةو حب ال ػ ػػذين حيمل ػ ػػوف اج س ػ ػػية الةاكس ػ ػػتا ية ب س ػ ػػةة %4و حب ال ػ ػػذين حيمل ػ ػػوف
اج سيات :املصريةو والتو سيةو واملوربية ب سةة  %2لكل ج سية.
وهػػذا الت ػػوع ج سػػيات أف ػراد العي ػػة سػػيثري هػػذه الدراسػػةو ويضػػفي عليهػػا مزيػػدا مػػن األديػػة؛
لكػػوف هػػاالء الػػدعاة الػػذين ي تمػػوف لعشػػر ج سػػيات سػػيفيدوف يف إجابػػاهتم حػػوؿ دعػػوة الشػػيحم
اإلة ػ ػػالحيةو واآلراء حوهل ػ ػػا؛ سػ ػ ػواء يف اآلراء ع ه ػ ػػا يف بل ػ ػػداهنمو أو م ػ ػػن ع ػ ػػالؿ اجالي ػ ػػات ال ػ ػػيت
يتواةلوف معها صكم عملهم الدعوي يف مكاتا الدعوة وتوعية اجاليات.
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جدول رقم ( )3يبين سمات أفراد العينة وفقاً لمستوياتيم التعميمية
المستوى

العدد

النسبة المئوية

الثا وي ف قل

2

%2

اجامعي

84

%84

فوؽ اجامعي

14

%14

اتموع

122

%122

التعليمي

يتضح من تائ اجدوؿ السابق أف  %84من أفراد العي ة حيملوف ماهالت جامعيةو وجاء
بعػػدهم مػػن حيملػػوف الشػػهادات العليػػا (املاجسػػتريو والػػدكتوراه) ب سػػةة بلوػػه %14و بي مػػا تػػزد
سةة الذين حيملوف املاهل الثا وي ف قل عن .%2
وهػػذه األرقػػاـ تقػػدـ ل ػػا حػػرص هػػذه املكاتػػا علػ اإلفػػادة مػػن أةػػحاب املػػاهالت العلميػػة
العاليػػةو مػػل االسػػتفادة مػػن طػػالب املػ ح الدراسػػية للطػػالب أػػري السػػعودي مػػن عرتػػي اجامعػػات
السعوديةو واستقطاهبم للعمل يف هذه املكاتا.
جدول رقم ( )4يبين سمات أفراد العينة وفقاً لخبراتيم العممية
الخبرة

العدد

النسبة المئوية

أقل من س ت

16

%16

من  3إىل  5س وات

12

%12

 6س وات ف كثر

72

%72

اتموع

122

%122

تو ػػح ت ػػائ اج ػػدوؿ الس ػػابق أف أالةي ػػة أف ػراد العي ػػة ل ػػديهم ع ػ ة عملي ػػة كة ػػرية يف العم ػػل
الدعوي يف هذه املكاتا؛ حي تة أف  %72لديهم ع ة تزيػد عػن  6سػ واتو وجػاء بعػدهم
الػػذين لػػديهم ع ػ ة م ػػن ( )5 – 3س ػ وات ب سػػةة بلوػػه %12و وأم ػػا الػػذين تقػػل ع ػ هتم ع ػػن
س ت فجاءت سةتهم .%16
جدول رقم ( )5يبين سمات أفراد العينة وفقاً لمّغات التي يتقنونيا
عدد اللغات التي يتقنونها

العدد

النسبة المئوية

لوة واحدة

8

%8

لوتاف

22

%22

الث لوات

52

%52

22

أربل لوات

14

%14

مخس لوات

4

%4

اتموع

122

%122

فمػػن عػػالؿ هػػذا اجػػدوؿ يتضػػح أف ال سػػةة األك ػ ب ػ الػػذين مشلػػتهم الدراسػػة كػػا وا مػػن
الػػدعاة الػػذين يتق ػػوف ػػالث لوػػات ب سػػةة بلوػػه  %52مػػن أفػراد العي ػػةو حب تالهػػم الػػذين يتق ػػوف
لوت ب سةة %22و حب جاء يف املرتةة الثالثة الذين يتق وف أربل لوات ب سةة بلوػه %14و وجػاء
بعدهم من يتق ػوف لوػة واحػدة فقػب ب سػةة %8و ويف املرتةػة ا امسػة جػاء فيهػا مػن يتق ػوف مخػس
لوات ب سةة .%4
و تػائ هػػذا اجػػدوؿ تعطي ػػا ماشػرا جيػػدا علػ اهتمػػاـ القػػائم علػ هػػذه املكاتػػا باعتيػػار
الدعاة الذين يتق وف عدة لوات؛ حي جاءت سةة الذين يتق ػوف لوتػ فػ كثر  %92مػن أفػراد
العي ةو وهذا سػي عكس أيضػا بشػكل إتػا علػ تػائ هػذه الدراسػة؛ لكو ػا س سػتفيد مػن أفػراد
العي ة صكم أف تواةلهم سيكوف أك مل أكثر من جالية من اجاليػات الوافػدة للمملكػة؛ وذلػك
سػ ػ ػػيفيد يف معرف ػ ػ ػػة اآلراء واال طةاع ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػػائدة ع ػ ػ ػػن دع ػ ػ ػػوة الش ػ ػ ػػيحم حمم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػن عة ػ ػ ػػدالوهاب
اإلةالحية(.)43

ويمكــن تلخــي مــا انتهــل إليــو النتــائل الســابقة ــو أبــر الســمات العامــة للــدعاة
الوافدين في المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في المملكة وفق اآلتي:
ػ أظهرت ال تائ أف أفراد العي ة ي تموف لعشػر ج سػياتو وجػاء يف مقػدمتهم مػن حيملػوف اج سػية
اهل ديةو حب اج سية الة والديشيةو حب اج سية الفلةي ية.
ػ وتة م ها أف أالةية أفراد العي ة ن حيملوف املاهالت العلمية العالية (اجامعيةو وما فوقها).
ػ أبػرزت ال تػائ السػابقة أف أالةيػة مػن مشلػتهم الدراسػة مػن أالةيػة أفػراد العي ػة لػديهم عػ ة عمليػة
كةرية يف العمل الدعوي يف هذه املكاتا.
ػ كما أو حه هذه ال تائ أف أالةية من مشلتهم الدراسة ن يتق وف عدة لوات أج ةية.
ىذه أبر النتائل التي يمكن استخالصها من السمات العامـة وفقـاً إلبابـات أفـراد عينـة

الدارســة م ــن الــدعاة الوافــدين العــاملين فــي المكاتــب التعاونيــة للــدعوة واإلرشــاد وتوعي ــة
الجاليات في المملكة العربية السعودية.
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المبحث الرابع :آراء أفراد العينة وانطباعاتهم عن دعوة
الشيخ اإلصالحية
للوةوؿ إىل إجابة حمػددة للتسػاؤؿ الػرئيس هلػذا املةحػ ؛ وهػو :مػا التصػورات واال طةاعػات
الػػيت حيملهػػا الػػدعاة الوافػػدوف العػػاملوف يف مكاتػػا توعيػػة اجاليػػات عػػن دعػػوة الشػػيحم حممػػد بػػن
عةدالوهاب اإلةالحية قةػل وةػوهلم للمملكػة العربيػة السػعوديةو وبعػد وةػوهلم إليهػاو والتحػاقهم
بالعم ػػل يف ه ػػذه املكات ػػا؟؛ وق ػػد ا ذل ػ ػك م ػػن ع ػػالؿ اإلجاب ػػة علي ػػهو وع ػػرض تػ ػػائ الدراس ػػة
وم اقشتها وفق اجداوؿ اآلتية:
لدي تصور خاطئ عن دعوة
الجدول رقم ( )6يبين آراء أفراد العينة في عبارة :كان ّ
الشيخ محمد بن عبدالوىاب اإلصالحية
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

4

%4

أوافق

12

%12

ال أوافق

36

%36

ال أوافق بشدة

46

%46

ال أدري

2

%2

المتوسط الحسابي
3.28
من 5

يتضح من اجدوؿ السابق أف أالةيػة أفػراد العي ػة وب سػةة  %82ال يوافقػوف ػ علػ اعػتالؼ
بيػ هم يف درجػة املوافقػة ػ علػ وجػود تصػورات عاطًػة لػديهم عػن الػدعوة اإلةػالحيةو بي مػا أكػد
 %16م هم ب ه كا ه لديهم آراء عاطًة عن الدعوة يف السابق.
ولعػػل هػػذه ال تيجػػة تفيػػد يف ت ػػوع اإلجابػػات يف هػػذه الدراسػػة؛ لوجػػود سػػةة مػػن أفػراد العي ػػة
الذين كا ه لديهم ا طةاعات سػلةية عػن الػدعوة اإلةػالحية قةػل وةػوهلم للمملكػةو ويػ ذلػك
ا عكاسا للشةة واالفااءات اليت تثار عن الدعوة اإلةالحية.
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الجدول رقم ( )7يبين آراء أفراد العينة في عبارة :ازددت معرفة بدعوة الشيخ محمد
بن عبدالوىاب اإلصالحية بعد قدومي لممممكة العربية السعودية
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

52

%52

أوافق

42

%42

ال أوافق

4

%4

ال أوافق بشدة

2

%2

ال أدري

2

%2

المتوسط
الحسابي
4.38
من 5

تكشػف تيجػة اجػدوؿ السػابق أف  %94مػن أفػراد العي ػة ػ علػ اعػتالؼ بيػ هم يف درجػة
املوافقة ػ أجابوا بزيادة معرفتهم بالػدعوة اإلةػالحية بعػد قػدومهم للمملكػةو واطالعهػم علػ واقػل
هذه الدعوةو وقراءة مصادرهاو وااللتقاء بعلماء هذه الةالد؛ ا أكسةهم فرةة التعرؼ علػ هػذه
الػدعوة عػن قػرب وفهمهػاو وإزالػة سػوء الفهػم ع هػا ػ إف وجػد ػو ويف املقابػل ذكػر  %6مػن أفػراد
العي ػػة أف قػػدومهم للمملكػػة يسػػهم يف زيػػادة مع ػرفتهم بالػػدعوة؛ ولعػػل هػػاالء يػػروف أف لػػديهم
معرفة تامة بالدعوة قةل قدومهم للمملكة.
الجدول رقم ( )8يوضح آراء أفراد العينة حول عبارة :اطمعت عمى مؤلفات الشيخ
محمد بن عبدالوىاب قبل قدومي لممممكة العربية السعودية
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

32

%32

أوافق

54

%54

ال أوافق

12

%12

ال أوافق بشدة

4

%4

ال أدري

2

%2

المتوسط
الحسابي
4.22
من 5

يتةػ مػػن تػػائ هػػذا اجػػدوؿ أف  %86مػػن أف ػراد العي ػػة ػ عل ػ اعػػتالؼ بي ػ هم يف درجػػة
املوافقػػة ػ أكػػدوا أهنػػم اطلعػوا علػ مالفػػات الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب قةػػل قػػدومهم للمملكػػة؛
ولعػػل ذلػػك مػػن اآل ػػار الطيةػػة الػػيت تةػػذهلا املاسسػػات الر يػػة وا رييػػةو وا اةػػة يف الػػدعوة إىل ا
تع ػػاىل ع ػ الوس ػػائل املت وع ػػة يف يتتل ػػف أا ػػاء الع ػػا ل ش ػػر دع ػػوة التوحي ػػدو وبػ ػ مص ػػادرها بػ ػ
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املسػػلم وأػػريهمو ويف املقابػػل ذكػػر  %14مػػن أف ػراد العي ػػة أهنػػم يطلع ػوا علػ مالفػػات الشػػيحم
سابق ا.
الجدول اآلتي رقم ( )9يوضح آراء أفراد العينة حول عبارة :لدى المسممين في بمدي
الكثير من اآلراء الخاطئة عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوىاب اإلصالحية
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

46

%46

أوافق

42

%42

ال أوافق

12

%12

ال أوافق بشدة

2

%2

ال أدري

2

%2

المتوسط
الحسابي
4.16
من 5

تكشف تائ هذا اجدوؿ ت كيد أفراد العي ة با تشار الفهم ا اطئ عن الدعوة اإلةالحية
يف الػػدوؿ اإلسػػالمية؛ حيػ أجػػاب  %86مػ هم باملوافقػػة علػ ذلػػك ػ علػ اعػػتالؼ بيػ هم يف
درجة املوافقة ػو ويف املقابل أجاب  %16من أفراد العي ة بعدـ املوافقة عل ذلك.
وت هذه ال تيجة ا عكاسا للواقل املشاهد اليوـ؛ حيػ ت تشػر مفػاهيم مولوطػة عػن الػدعوة
اإلة ػػالحية ب ػ كث ػػري م ػػن املس ػػلم و وه ػػذا م ػػا ياك ػػد أف عل ػ مجي ػػل املاسس ػػات الر ي ػػة وا ريي ػػة
وا اة ػػةو واجامع ػػاتو وأه ػػل العل ػػم وال ػػدعوةو والة ػػاحث ب ػػذؿ جه ػػودهمو وإمكا ػػاهتم لتص ػػحيح
ذلكو وتف يد األكاذياو و شر احلقائق عن هذه الدعوة اإلةالحية املةاركة.
الجدول رقم ( )11يوضح آراء أفراد العينة في عبارة :يحمل أفراد الجاليات المسممة في
المممكة الذين التقي بيم تصو اًر حسناً عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوىاب اإلصالحية
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

16

%16

أوافق

32

%32

ال أوافق

42

%42

ال أوافق بشدة

6

%6

ال أدري

4

%4
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المتوسط
الحسابي
2.92
من 5

يتضػح مػن تػائ هػذا اجػدوؿ أف  % 48مػن أفػراد العي ػة ػ علػ اعػتالؼ بيػ هم يف درجػة
املوافق ػػة ػ أك ػػدوا أف أف ػ ػراد اجالي ػػات املس ػػلمة يف اململك ػػة حيمل ػػوف تص ػػورا حس ػ ػ ا ع ػػن ال ػػدعوة
اإلةالحية؛ تيجة قرهبم من هذه الدعوةو ومعرفتهم هباو ويف املقابػل ذكػر  %48مػن أفػراد العي ػة
أف أفراد اجاليات املسلمة يف اململكة ال حيملوف تصورا حس ا عػن الػدعوة اإلةػالحية؛ ولعػل هػذا
ي ػ م ػػن اآلراء ال ػػيت حيملوهن ػػا ع ه ػػا قة ػػل ق ػػدومهم للمملك ػػةو وق ػػد يكو ػػوف م ػػن أة ػػحاب الف ػػرؽ
اإلسػػالمية األعػػرلو وهػػذا ػػا يفيػػد يف أديػػة بػػذؿ اجهػػود الدعويػػة يف أوسػػاط اجالي ػات املسػػلمة
داعل اململكة لتو يح احلقائق عن هذه الدعوة اإلةالحيةو وإزالة الشػةهات ع هػاو وهػذه املهمػة
ي ةوػػي أال يوفػػل ع هػػا القػػائموف عل ػ هػػذه املكاتػػا التعاو يػػة للػػدعوة واإلرشػػاد وتوعيػػة اجاليػػاتو
باإل افة إىل دورهم الرئيس يف الدعوة إىل ا تعاىل.
جدول رقم ()11

يبين ترتيب آراء أفراد العينة وانطباعاتيم حول الدعوة اإلصالحية بحسب ما ورد
في ىذا المبحث

(وفق المتوسط الحسابي)
المتوسط الحسابي من

العب ــارة

()5

ازددت معرف ػػة ب ػػدعوة الش ػػيحم حمم ػػد ب ػػن عة ػػدالوهاب اإلة ػػالحية بع ػػد
قدومي للمملكة العربية السعودية

4.38

ل ػدل املسػػلم يف بلػػدي الكثػػري مػػن اآلراء ا اطًػػة عػػن دعػػوة الشػػيحم
حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية

4.16

اطلعػ ػػه عل ػ ػ مالفػ ػػات الشػ ػػيحم حممػ ػػد بػ ػػن عةػ ػػدالوهاب قةػ ػػل قػ ػػدومي
للمملكة العربية السعودية

4.22

ػدي تص ػػور ع ػػاطئ ع ػػن دع ػػوة الش ػػيحم حمم ػػد ب ػػن عة ػػدالوهاب
ك ػػاف ل ػ ّ
اإلةالحية

3.28

حيمل أفراد اجاليات املسلمة يف اململكة الذين التقي هبػم تصػورا حسػ ا
عن دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية

2.92

وبالنظر في الجدو الشامل السابق يظهر منو النتائل اآلتية:
ػ ظهر ت كيد أألا أفراد العي ة بازدياد معرفتهم بالدعوة اإلةالحية بعد قدومهم للمملكة.
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ػ ػ أكػػد أالةيػػة أف ػراد العي ػػة عل ػ أف املس ػػلم يف بالدهػػم حيملػػوف الكثػػري مػػن اآلراء ا اطًػػة ع ػػن
الدعوة اإلةالحية.
ػ تة ػ أف أكثػػر أف ػراد العي ػػة سػػةق هلػػم االطػػالع عل ػ مالفػػات الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب قةػػل
قدومهم للمملكة العربية السعودية.
ػ ػ أج ػػاب أأل ػػا أفػ ػراد العي ػػة ب ػػه كا ػػه ل ػػديهم تص ػػورات حسػ ػ ة ع ػػن دع ػػوة الش ػػيحم حمم ػػد ب ػػن
عةدالوهاب اإلةالحية.
ػ أكد أفراد العي ة أف أالةية أفراد اجاليات املسلمة يف اململكة الذين يلتقوف هبػم لػديهم ا طةاعػات
حس ة عن دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية.
وبدراسػػة اعتةػػار ال تػػائ وفػػق اعتةػػار مربػػل كػػاي ( )Chi-Squareللجػػداوؿ الػػيت سػػةق
سااؿ أفراد العي ة ع ها حوؿ آرائهم وا طةاعاهتم حوؿ الدعوة اإلةالحية تة اآل :
وجػػد أف الػػدالالت اإلحصػػائية ال ختتلػػف بطريقػػة جوهريػػة عػػن تقػػدير أف ػراد العي ػػةو و ػػاهتم
العامة (بيا اهتم الدديورافية)و ومل ذلك فقد ظهػرت بعػ الفػروؽ اإلحصػائية الدالػة ع ػد املسػتول
( )2.21و( )2.25الذي اعتمدته الدراسة؛ لكوهنا تعطي أبعادا مهمة هلذه ال تائ و وم ها:
ػ ػ تة ػ وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قوي ػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.21ب ػ متوػػري التعلػػيم وعة ػػارة:
(ازددت معرفػػة بػػدعوة الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب اإلةػػالحية بعػػد قػػدومي للمملكػػة العربيػػة
السعودية).
ػ ػ اتضػػح وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.25ب ػ متوػػري التعلػػيم وعةػػارة:
(اطلعه عل مالفات الشيحم حممد بن عةدالوهاب قةل قدومي للمملكة العربية السعودية).
ػ ػ تة ػ وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.21ب ػ متوػػري ع ػ ة أف ػراد العي ػػة
وعةػ ػػارة( :لػ ػػدل املسػ ػػلم يف بلػ ػػدي الكثػ ػػري مػ ػػن اآلراء ا اطًػ ػػة عػ ػػن دعػ ػػوة الشػ ػػيحم حممػ ػػد بػ ػػن
عةدالوهاب اإلةالحية).
ػ بػػرزت عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.21بػ متوػػري عػػدد اللوػػات الػػيت يتق هػػا أفػراد
العي ػػة وعةارة(:ل ػػدل املس ػػلم يف بل ػػدي الكث ػػري م ػػن اآلراء ا اطً ػػة ع ػػن دع ػػوة الش ػػيحم حمم ػػد ب ػػن
عةدالوهاب اإلةالحية).
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ػ ظهػػر وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.25ب ػ متوػػري عػػدد اللوػػات الػػيت
يتق هػػا أف ػراد العي ػػة وعةػػارة( :اطلعػػه عل ػ مالفػػات الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب قةػػل قػػدومي
للمملكة العربية السعودية).
ػ ػ تة ػ وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.21ب ػ متوػػري عػػدد اللوػػات الػػيت
يتق هػػا أف ػراد العي ػػة وعةػػارة( :حيمػػل أف ػراد اجاليػػات املسػػلمة يف اململكػػة الػػذين التقػػي هبػػم تصػػورا
حس ا عن دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية).

*****
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المبحث الخامس :مدى معرفة أفراد العينة بحقيقة دعوة
الشيخ اإلصالحية
للوة ػػوؿ إىل إجاب ػػة حم ػػددة للتس ػػاؤؿ ال ػرئيس هل ػػذا املةح ػ ؛ وه ػػو :م ػػا م ػػدل معرف ػػة ال ػػدعاة
الوافدين العامل باملكاتا التعاو ية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليػات صقيقػة هػذه الػدعوة؟؛ وقػد
ا ذلك من عالؿ اإلجابة عليهو وعرض تائ الدراسة وم اقشتها وفق اجداوؿ اآلتية:
الجدول رقم ( )12يعرض نتائج آراء أفراد العينة في عبارة :دعوة الشيخ محمد بن
عبدالوىاب في جانب التوحيد والعقيدة تتطابق تماماً مع منيج األئمة األربعة رحميم
اهلل في العقيدة:

العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

62

%62

أوافق

38

%38

ال أوافق

2

%2

ال أوافق بشدة

2

%2

ال أدري

2

%2

المتوسط
الحسابي
4.62
من 5

يتض ػػح م ػػن اج ػػدوؿ الس ػػابق موافق ػػة مجي ػػل أف ػ ػراد العي ػػة عل ػ ػ أف دع ػػوة الش ػػيحم حمم ػػد ب ػػن
عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ يف جا ا التوحيد والعقيدة تتطابق تام ا مل مػ ه األئمػة األربعػة ػ ر هػم
ا ػ يف العقيدة؛ ولعل هػذا اإلمجػاع مػن قةػل أفػراد العي ػة ػا ياكػد سػلفية هػذه الػدعوة اإلةػالحية
واتّةاعها مل ه أهل الس ة واجماعة يف قضايا االعتقاد.
الجدول رقم ( )13يوضح نتائج آراء أفراد العينة حول عبارة :أؤكد في دروسي

الدعوية بأن الشيخ محمد بن عبدالوىاب متبع في دعوتو لمكتاب والسنة وفق منيج
السمف الصالح ،ولم يأت بدين أو مذىب جديد ،إنما ىو داعية مجدد:
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

82

%82

أوافق

18

%18

ال أوافق

2

%2
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المتوسط
الحسابي
4.82
من 5

ال أوافق بشدة

2

%2

ال أدري

2

%2

يتة من هذا اجػدوؿ إمجػاع أفػراد العي ػةو وت كيػدهم أ ػاء أدائهػم لعملهػم الػدعوي يف هػذه
املكاتا ب ف الشيحم حممد بػن عةػدالوهاب ػ ر ػه ا ػ متةػل يف دعوتػه للكتػاب والسػ ة وفػق مػ ه
السلف الصاحلو و ي ت بدين أو مذها جديدو إمنا هو داعية ددد.
وهػػذا أمػػر حممػػودو ومهمػػة جليلػػة تاديهػػا هػػذه املكاتػػا يف أوسػػاط اجاليػػات املسػػلمة؛ ػػا
يسػػهم يف الت كيػػد عل ػ سػػلفية هػػذه الػػدعوة املةاركػػةو ويصػػحح املفػػاهيم املولوطػػة الػػيت قػػد تكػػوف
موجودة ع ها لدل بع الوافدين إىل بالد ا.
الجدول رقم ( )14يعرض نتائج آراء أفراد العينة حول عبارة :استفدت كثي ارً في عممي
الدعوي بقراءتي لسيرة الشيخ محمد بن عبدالوىاب وطريقتو في الدعوة:
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

42

%42

أوافق

56

%56

ال أوافق

4

%4

ال أوافق بشدة

2

%2

ال أدري

2

%2

المتوسط
الحسابي
4.32
من 5

تكشف تائ هذا اجدوؿ أف الوالةية العظم من أفراد العي ةو وب سةة بلوه  %96ػ عل
اعتالؼ بي هم يف درجة املوافقة ػ ذكروا أهنم استفادوا يف عملهم الدعوي من طريقػة الشػيحم حممػد
بػػن عةػػدالوهاب ػ ر ػػه ا ػ وم هجػػه يف الػػدعوة وأسػػلوبه يف تةليوهػػا مػػن عػػالؿ قػراءهتم لس ػريته
العلميػػة والعمليػػة يف ذلػػكو وعل ػ الطػػرؼ اآلعػػر ذكػػر  %4مػػن أف ػراد العي ػػة عػػدـ اسػػتفادهتم مػػن
ذلك؛ ولعل هاالء يروف وجػود اعػتالؼ بػ واقػل الػدعوة واملدعػػوين اليػوـو والػدعوة واملػدعوين يف
زمػن الشػيحم ػ ر ػه ا ػ؛ حيػ اعتلفػه امل كػراتو وت وعػه املمالفػاتو وتوػريت أألػا وسػائل
الدعوة.
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الجدول رقم ( )15يوضح آراء أفراد العينة في عبارة :أركز في عممي الدعوي عمى
صفاء العقيدة ،والبدء أوالً بالدعوة لمتوحيد قبل بيان األحكام والعبادات الشرعية
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

82

%82

أوافق

18

%18

ال أوافق

2

%2

ال أوافق بشدة

2

%2

ال أدري

2

%2

المتوسط
الحسابي
4.82
من 5

يتة من تائ هذا اجدوؿ إمجاع أفراد العي ة علػ اهتمػامهم يف عملهػم الػدعوي بالعقيػدة
الص ػػحيحةو والة ػػدء أوالا بال ػػدعوة للتوحي ػػد قة ػػل بي ػػاف األحك ػػاـ والعة ػػادات الش ػػرعيةو وه ػػذا مػ ػ ه
شػػرعي أةػػيل؛ ف ػ مور العقيػػدة هػػي أوؿ مػػا تػػا الةػػدء بػػهو والاكيػػز عليػػهو وهػػي املقدمػػة عل ػ مػػا
سواهاو وخباةة إذا كاف ه اؾ علل يف هذا اجا ا ع د املدعوينو ويدؿ عل ذلك ع اية األ ةياء
والرسػػل علػػيهم الصػػالة والسػػالـ بالتوحيػػد أوالاو واهتمػػامهم بػػهو فكػػل رسػػوؿ كػػاف يػػدعو قومػػه إليػػه
ػوال أ سِف هاعة ػػدوا اللَّػػه و س
وت
أوالاو كم ػػا ق ػػاؿ ا تع ػػاىلِ  :ولِِق ػ هد بِػ ِعثهػِػػا سيف ك ػ كػل أ َّم ػػة ِرس ػ ا
اجتِ ة ػوا الطَّػػاأ ِ
ِِ ه
[ال حل]36 :و ويدؿ عل هذا األمر أيض ا وةية ال  ملعػاذ بػن جةػل (ت 18هػػ)  حػ
بعثه إىل اليمن( :إ ك ست قومػا أهػل كتػابو فػادعهم إىل شػهادة أف ال إلػه إال ا و وأين رسػوؿ
ا و فإف هم أطاعوا لذلكو ف علمهم أف ا افاض عليهم مخس ةػلوات يف كػل يػوـ وليلػةو فػإف
هػػم أطػػاعوا لػػذلكو فػ علمهم أف ا افػػاض علػػيهم ةػػدقة تاعػػذ مػػن أأ يػػائهمو فػػاد يف فقػرائهمو
ف ػػإف ه ػػم أط ػػاعوا ل ػػذلكو فإي ػػاؾ وك ػرائم أمػ ػواهلمو وات ػػق دع ػػوة املظل ػػوـو فإ ػػه ل ػػيس بي ه ػػا وب ػ ا
حجاب)()44و فقد رتا ال  يف هذا احلدي أولويات الدعوة اليت تا أف يلتزـ هبا الدعاةو
يقػػوؿ الشػػيحم عةػػدا بػػن يػػد (ت 1422هػػ) ر ػػه ا (( :وقػػد علػػم باال ػػطرار مػػن ديػػن الرسػػوؿ
و واتفقػػه عليػػه األمػػة أف أةػػل اإلسػػالـو وأوؿ مػػا يػػامر بػػه ا لػػق :شػػهادة أف ال إلػػه إال ا و
وأف حممػػدا رسػػوؿ ا – كمػػا أمػػر ال ػ  بػػذلك معػػاذا)45())...و وذلػػك مػػا كػػاف عليػػه الشػػيحم
حممد بن عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ يف دعوته اإلةالحية املةاركة؛ حي كػاف دػه األكػ الػدعوة إىل
التوحيدو و ايته يف فوس املدعوينو وإزالة الشرؾ ومظاهره ووسائله املفضية إليه من واقل ال اس.
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وهػػذا اإلمجػػاع مػػن أفػراد العي ػػة حػػوؿ ذلػػك ماشػػر حسػػن علػ سػػالمة العمػػل الػػدعوي الػػذي
تسري عليه املكاتا التعاو ية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف هذا اجا ا.
الجدول رقم ( )16يعرض آراء أفراد العينة حول عبارة :نرتكز في دروسنا العممية
بمكتب توعية الجاليات عمى مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوىاب
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

34

%34

أوافق

52

%52

ال أوافق

16

%16

ال أوافق بشدة

2

%2

ال أدري

2

%2

المتوسط
الحسابي
4.22
من 5

ي ز من تائ اجدوؿ السابق ت كيد أالةية أفراد العي ػة ب سػةة بلوػه  %84باسػت اد أألػا
دروس الدعاة يف مكاتا توعية اجاليات عل مالفات الشيحم حممػد بػن عةػدالوهاب ػ ر ػه ا ػو
و ا ي ةوي اإلشارة إليه أف للشػيحم مالفػات عديػدة يف ف ػوف علميػة مت وعػةو وكػاف يركػز يف التػ ليف
علػ مو ػػوعات العقيػػدة والتوحيػػد وبياهنػػا وشػػرحها؛ بسػػةا كثػػرة امل كػرات العقديػػة يف زم ػػهو وقػػد
تيػػز ػ ر ػػه ا ػ يف الت ػ ليف يف بع ػ كتةػػه ب سػػلوب ميسػػرو مبػػا يت اسػػا مػػل عامػػة ال ػػاسو أو
املس ػػلم اج ػػددو وك ػػذلك ملةت ػدئي طلة ػػة العل ػػم الش ػػرعيو مث ػػل :كت ػػاب األة ػػوؿ الثال ػػة وأدلته ػػاو
وكتاب القواعػد األربػلو وكتػاب كشػف الشػةهاتو وكتػاب التوحيػد (يف العقيػدة)و وكػذلك كتػاب:
آداب املشػػي إىل الصػػالة (يف الفقػػه)و وكػػذلك كتػػاب :يتتصػػر سػػرية الرسػػوؿ ( يف السػػرية)؛ ػػا
ي اسا ت اوؿ هذه املالفات يف الدروس العلمية املق ّدمة للجاليات اإلسالمية.
ويف املقابػػل ظهػػر يف اجػػدوؿ السػػابق أف  %16مػػن أف ػراد العي ػػة يػػروف عػػدـ تركيػػز دروسػػهم
العلميػة علػ مالفػػات الشػيحم؛ ولعػػل هػػاالء يػروف أف املكاتػػا تسػػت د ملالفػات عديػػدة ألهػػل العلػػم
والفضلو وال تقتصر عل مالفات الشيحم فحسا.

33

جدول رقم ()17

يبين ترتيب آراء أفراد العينة حول حقيقة دعوة الشيخ اإلصالحية بحسب ما ورد
في ىذا المبحث

(وفق المتوسط الحسابي)
المتوسط الحسابي من

العب ــارة

()5

أؤكػػد يف دروسػػي الدعويػػة ب ػ ف الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب متةػػل يف
دعوتػػه للكتػػاب والسػ ة وفػػق مػ ه السػػلف الصػػاحلو و يػ ت بػػدين أو
مذها جديدو إمنا هو داعية ددد

4.82

أركػ ػػز يف عملػ ػػي الػ ػػدعوي عل ػ ػ ةػ ػػفاء العقيػ ػػدةو والةػ ػػدء أوالا بالػ ػػدعوة
للتوحيد قةل بياف األحكاـ والعةادات الشرعية

4.82

دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب يف جا ػا التوحيػد والعقيػدة تتطػابق
تام ا مل م ه األئمة األربعة ر هم ا

4.62

اس ػػتفدت كث ػ ػريا يف عمل ػػي ال ػػدعوي بق ػ ػراء لس ػػرية الش ػػيحم حمم ػػد ب ػػن
عةدالوهاب وطريقته يف الدعوة

رتكز يف دروس ا العلمية مبكتا توعيػة اجاليػات علػ مالفػات الشػيحم
حممد بن عةدالوهاب

4.32
4.22

وبالنظر في الجدو الشامل السابق تظهر منو النتائل اآلتية:
ػ أمجػػل أفػراد العي ػػة علػ اهتمػػامهم بالت كيػػد يف دروسػػهم الدعويػػة الػػيت يلقوهنػػا يف مكاتػػا الػػدعوة
وتوعيػػة اجاليػػات بػ ف الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب متةػػل يف دعوتػػه للكتػػاب والسػ ة وفػػق مػ ه
السلف الصاحلو و ي ت بدين أو مذها جديدو إمنا هو داعية ددد.
ػ ظهػر إمجػاع أفػراد العي ػة أيضػا علػ تركيػزهم يف عملهػم الػدعوي علػ ةػفاء العقيػدةو والةػدء أوالا
بالدعوة للتوحيد قةل بياف األحكاـ والعةادات الشرعية.
ػ تة أف الوالةيػة العظمػ مػن أفػراد العي ػة يػروف أف دعػوة الشػيحم حممػد بػن عةػدالوهاب يف جا ػا
التوحيد والعقيدة تتطابق تام ا مل م ه األئمة األربعة ر هم ا يف العقيدة.
ػ أو ح أألا أفراد العي ة أهنم استفادوا كثػريا يف عملهػم الػدعوي مػن قػراءهتم لسػرية الشػيحم حممػد
بن عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ وطريقته يف الدعوة.
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ػ أكد أالةية أفراد العي ة باست اد أألا دروسهم العلمية يف مكاتا الدعوة وتوعيػة اجاليػات علػ
مالفات الشيحم حممد بن عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ.
وبدراسة اعتةار ال تائ وفػق اعتةػار مربػل كػاي ( )Chi-Squareللجػداوؿ الػيت سػةق سػااؿ
أفراد العي ة ع ها حوؿ حقيقة دعوة الشيحم اإلةالحيةو تةػ وجػود بعػ الفػروؽ اإلحصػائية الدالػة
ع د املستول ( )2.21و( )2.25الذي اعتمدته الدراسةو وذلك وفق اآل :
ػ ػ تة ػ وجػػود عالقػػةو وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.25ب ػ متوػػري التعلػػيم وعةػػارة:
(اسػػتفدت كث ػريا يف عملػػي الػػدعوي بق ػراء لسػػرية الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهابو وطريقتػػه يف
الدعوة).
ػ ػ ظهػػر وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.25ب ػ متوػػري ع ػ ة أف ػراد العي ػػة
وعةارة( :استفدت كثريا يف عملي الدعوي بقراء لسرية الشيحم حممػد بػن عةػدالوهابو وطريقتػه
يف الدعوة).
ػ ػ أو ػػح وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.21ب ػ متوػػري ع ػ ة أف ػراد العي ػػة
وعة ػػارة ( :رتك ػػز يف دروس ػ ػ ا العلمي ػػة مبكت ػػا توعي ػػة اجالي ػػات عل ػ ػ مالف ػػات الش ػػيحم حمم ػػد ب ػػن
عةدالوهاب).
ػ ػ تة ػ وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.25ب ػ متوػػري ع ػ ة أف ػراد العي ػػة
وعةػػارة( :أركػػز يف عملػػي الػػدعوي عل ػ ةػػفاء العقيػػدة والةػػدء أوالا بالػػدعوة للتوحيػػد قةػػل بيػػاف
األحكاـ والعةادات الشرعية).
ػ برز وجود عالقة وداللة إحصائية قوية ع د املستول ( )2.21ب متوري عدد اللوات اليت يتق هػا
أف ػ ػراد العي ػ ػػة وعةػ ػػارة( :اسػ ػػتفدت كث ػ ػريا يف عملػ ػػي الػ ػػدعوي بق ػ ػراء لسػ ػػرية الشػ ػػيحم حممػ ػػد بػ ػػن
عةدالوهاب وطريقته يف الدعوة).
ػ اتضػػح وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.25بػ متوػػري عػػدد اللوػػات الػػيت
يتق ها أفراد العي ة وعةارة( :أؤكػد يف دروسػي الدعويػة بػ ف الشػيحم حممػد بػن عةػدالوهاب متةػل يف
دعوتػػه للكتػػاب والسػ ة وفػػق مػ ه السػػلف الصػػاحلو و يػ ت بػػدين أو مػػذها جديػػدو إمنػػا هػػو
داعية ددد).
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المبحث السادس :تقويم أفراد العينة ألداء المكاتب
التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات تجاه دعوة
الشيخ محمد بن عبدالوهاب اإلصالحية
للوةػػوؿ إىل إجابػػة حمػػددة للتسػػاؤؿ ال ػرئيس هلػػذا املةح ػ ؛ وهػػو :مػػا تقػػومي الػػدعاة الوافػػدين
العامل باملكاتػا التعاو يػة للػدعوة واإلرشػاد وتوعيػة اجاليػات حػوؿ أداء هػذه املكاتػا والعػامل
فيهػػا وػػاه الػػدعوة اإلةػػالحية؟؛ وقػػد ا ذلػػك مػػن عػػالؿ اإلجابػػة عليػػهو وعػػرض تػػائ الدراسػػة
وم اقشتها وفق اجداوؿ اآلتية:
الجدول رقم ( )18يبرز آراء أفراد العينة حول عبارة :القائمون عمى مكتب توعية

الجاليات يوجيون بأىمية تصحيح نظرة أفراد الجاليات المسممة الموجودة في المممكة
نحو دعوة الشيخ محمد بن عبدالوىاب اإلصالحية
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

36

%36

أوافق

52

%52

ال أوافق

8

%8

ال أوافق بشدة

2

%2

ال أدري

4

%4

المتوسط
الحسابي
4.12
من 5

يتةػ مػن تػائ السػابق أف أالةيػة أفػراد العي ػة وب سػةة بلوػه  %86ػ علػ اعػتالؼ بيػ هم
يف درجػػة املوافقػػة ػ ياكػػدوف أف القػػائم عل ػ مكاتػػا توعيػػة اجاليػػات يوجهػػوهنم دوم ػا ب ديػػة
تصحيح ظرة أفراد اجاليات املسلمة املوجودة يف اململكػة اػو دعػوة الشػيحم حممػد بػن عةػدالوهاب
اإلةالحيةو ويف املقابل رأل  %12من أفػراد العي ػة أف ذلػك ال يػتم مػن قةػل القػائم علػ هػذه
املكاتا.
وهػػذه ال تيجػة تعطػػي ماشػرا طيةػا علػ اهتمػػاـ القػػائم علػ هػػذه املكاتػػا بتصػػحيح ظػػرة
أفػراد اجاليػػات املسػػلمة يف اململكػػة اػػو الػػدعوة اإلةػػالحيةو ويف الوقػػه فسػػه يظهػػر م هػػا وجػػود
بع اإلجابات اليت ست ت م ها أف بع القائم عل هذه املكاتا رمبا يوجهوا مبثل ذلػك
مسػػةق ا؛ ػػا ياكػػد أديػػة ع ايػػة مجيػػل املكاتػػا هبػػذا األمػػر؛ ألديتػػه الك ػ ل مػػن اجػػا ة الشػػرعي
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والر ي؛ لكوف هذه املكاتا تادي رسالة دعوية دي يةو وواجةا ر يا صكم ا تمائها لوزارة الشاوف
اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد.
الجدول اآلتي رقم ( )19يوضح آراء أفراد العينة حول عبارة :الجيود الدعوية لمتعريف
بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوىاب اإلصالحية التي تبذليا مكاتب توعية الجاليات غير
كافية
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

6

%6

أوافق

46

%46

ال أوافق

36

%36

ال أوافق بشدة

8

%8

ال أدري

4

%4

المتوسط
الحسابي
3.26
من 5

تشري تائ هذا اجدوؿ إىل تقارب آراء أفػراد العي ػة حػوؿ كفايػة اجهػود الدعويػة الػيت تةػذهلا
املكاتا التعاو ية للدعوة واإلرشاد وتوعيػة اجاليػات للتعريػف بػدعوة الشػيحم حممػد بػن عةػدالوهاب
اإلةالحية؛ حي رأل  % 52من أفراد العي ة أف اجهود املةذولة يف ذلػك أػري كافيػةو فيمػا رأل
 % 44م هم أف جهود املكاتا كافية يف ذلك.
ويظهػػر يف هػػذا اجػػدوؿ ت كيػػد أفػراد العي ػػة بػ ف اجهػػود الػػيت تةػػذهلا مكاتػػا توعيػػة اجاليػػات
واه دعوة الشيحم اإلةالحية ما زاله قتاج إىل ع اية وزيادةو وعصوةا أف أفػراد العي ػة ذكػروا يف
إجابة سابقة هلم يف اجدوؿ رقػم ( )12وجػود آراء سػلةية مػن قةػل اجاليػة املسػلمة يف بالدهػا وػاه
دعوة الشيحم؛ وهذا ا ياكد عل هذه املكاتا بذؿ ع اية عاةػة بػذلك ػمن عططهػا وبرادهػا
الدعوية.
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الجدول رقم ( )21يوضح آراء أفراد العينة حول عبارة :ال يركز مكتب توعية الجاليات
في أعمالو الدعوية :التعريف بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوىاب اإلصالحية
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

6

%6

أوافق

22

%22

ال أوافق

54

%54

ال أوافق بشدة

14

%14

ال أدري

4

%4

المتوسط
الحسابي
2.32
من 5

أو ػػحه تػػائ هػػذا اجػػدوؿ أف أالةيػػة أفػراد العي ػػة تاكػػد ب سػػةة بلوػػه  %68أف املكاتػػا
التعاو ية تةػذؿ قصػارل جهػدها للتعريػف بالػدعوة اإلةػالحيةو وتركػز علػ ذلػكو ويف املقابػل رأل
 %28أف هػػذه املكاتػػا ال تركػػز يف عملهػػا الػػدعوي عل ػ التعريػػف بالػػدعوة اإلةػػالحية؛ ولعػػل
هػػاالء يػػروف أف اهلػػدؼ العػػاـ هلػػذه املكاتػػا ي طلػػق باوػػاه الػػدعوة إىل ا تعػػاىل بشػػكل عػػاـو دوف
أف يكوف الاكيز قاةرا عل الدعوة اإلةالحية والتعريف هبا.
الجدول رقم ( )21يوضح آراء أفراد العينة حول عبارة :استفادت مكاتب توعية

الجاليات من وسائل التقنية الحديثة لتبيان الصورة الحقيقية لدعوة الشيخ محمد بن
عبدالوىاب اإلصالحية
العبارة

العدد

النسبة المئوية

أوافق بشدة

4

%4

أوافق

28

%28

ال أوافق

34

%34

ال أوافق بشدة

14

%14

ال أدري

22

%22

المتوسط
الحسابي
2.44
من 5

يظهػر يف هػذا اجػدوؿ أف  %48مػن أفػراد العي ػة ػ علػ اعػتالؼ بيػ هم يف درجػة اإلجابػة ػ
يػػروف ػػعف اسػػتفادة املكات ػػا التعاو يػػة للػػدعوة واإلرشػػاد وتوعي ػػة اجاليػػات مػػن وسػػائل التق ي ػػة
احلديثػػة لتةيػػاف الصػػورة احلقيقيػػة لػػدعوة الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب اإلةػػالحيةو ويف املقابػػل رأل
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 %32من أفراد العي ة أف املكاتا التعاو ية استفادت مػن اسػتمداـ هػذه الوسػائل لتةيػاف احلقػائق
عن هذه الدعوة اإلةالحية املةاركة.
وقد تةػ للةاحػ مػن عػالؿ اطالعػه علػ عػدد مػن املواقػل اإللكاو يػة للمكاتػا التعاو يػة
للػػدعوة واإلرشػػاد وتوعيػػة اجاليػػات يف اململكػػة :عػػدـ وجػػود أي رابػػب (أيقو ػػة) ػ يف مواقػػل هػػذه
املكاتا اليت اطلل عليها الةاح من عالؿ صثػه يف شػةكة اإل ا ػه ػ تو ػح دعػوة الشػيحم حممػد
بػن عةػدالوهاب ػ ر ػه ا ػو أو تع ّػرؼ هبػاو أو تػرد علػ الشػةهات املثػارة ػدهاو مػل أف الةاحػ
اطلػل علػ بعػ الػروابب القليلػػة جػدا املوجػػودة يف هػذه املواقػػل الػيت و ػػل فيهػا عػػدد مػن مالفػػات
الشيحم حممد بن عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ مهي ة للتحميل واحلفظ.
كمػػا تة ػ للةاح ػ عػػدـ وجػػود م هجيػػة (هويػػة) دعويػػة موحػػدة هلػػذه املواقػػلو لػػذلك يةػػدو
للةاح ػ أف األمػػور تػػتم وفػػق اجتهػػادات القػػائم عل ػ هػػذه املكاتػػاو ولػػذلك فهػػي ختتلػػف مػػن
موقػػل آلعػػرو ويولػػا عل ػ هػػذه املواقػػل إب ػراز أعةػػار هػػذه املكاتػػا وأ شػػطتهاو وأرقػػاـ حسػػاباهتاو
وهذا ال يع عدـ وجود مواقػل متميػزة يف اجا ػا الػدعوي بشػكل عػاـ؛ حيػ اهتمػه باجوا ػا
الدعوية املمتلفة اليت ت اسا املسلم وأريهم وبلوات يتتلفة (.)46
جدول رقم ()22

يبين ترتيب تقويم أفراد العينة ألداء المكاتب التعاونية لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات
تجاه دعوة الشيخ محمد بن عبدالوىاب اإلصالحية بحسب ما ورد في ىذا المبحث

(وفق المتوسط الحسابي)
المتوسط الحسابي من

العب ــارة

()5

القائموف عل مكتا توعية اجاليات يوجهوف ب دية تصحيح ظرة أفراد
اجاليػ ػػات املسػ ػػلمة املوجػ ػػودة يف اململكػ ػػة اػ ػػو دعػ ػػوة الشػ ػػيحم حممػ ػػد بػ ػػن
عةدالوهاب اإلةالحية

4.12

اجهود الدعوية للتعريف بدعوة الشيحم حممد بػن عةػدالوهاب اإلةػالحية
اليت تةذهلا مكاتا توعية اجاليات أري كافية

3.26

اس ػػتفادت مكات ػػا توعي ػػة اجالي ػػات م ػػن وس ػػائل التق ي ػػة احلديث ػػة لتةي ػػاف
الصورة احلقيقية لدعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية

2.44

ال يركز مكتا توعية اجاليات يف أعماله الدعوية :عل التعريف بدعوة
الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية

2.32
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وبالنظر في الجدو الشامل السابق يظهر منو النتائل اآلتية:
ػ ػ أك ػػد أالةي ػػة أف ػراد العي ػػة ب ػ ف الق ػػائم علػ ػ مكات ػػا توعي ػػة اجالي ػػات يوجه ػػوهنم دومػ ػا ب دي ػػة
تصػ ػػحيح ظػ ػػرة أف ػ ػراد اجاليػ ػػات املسػ ػػلمة املوج ػ ػػودة يف اململكػ ػػة اػ ػػو دع ػ ػػوة الشػ ػػيحم حممػ ػػد ب ػ ػػن
عةدالوهاب اإلةالحية.
ػ ػ أو ػػح أأل ػػا أف ػراد العي ػػة أف اجه ػػود الدعوي ػػة للتعري ػػف ب ػػدعوة الش ػػيحم حمم ػػد ب ػػن عة ػػدالوهاب
اإلةالحية اليت تةذهلا مكاتا توعية اجاليات ما زاله أري كافية.
ػ ظهر ت كيد أألا أفػراد العي ػة علػ اسػتفادة مكاتػا توعيػة اجاليػات مػن وسػائل التق يػة احلديثػة
لتةياف الصورة احلقيقية لدعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية.
ػ تةػ أف أالةيػػة أفػراد العي ػػة يػػروف أف مكاتػػا توعيػػة اجاليػػات ال تركػػز يف أعماهلػػا الدعويػػة :علػ
التعريػػف بػػدعوة الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب اإلةػػالحية فحسػػاو وإمنػػا تقػػوـ مبهامهػػا الدعويػػة
بشكل شامل.
وبدراسة اعتةار ال تائ وفػق اعتةػار مربػل كػاي ( )Chi-Squareللجػداوؿ الػيت سػةق سػااؿ
أفراد العي ة ع ها حوؿ تقومي أفراد العي ة ألداء املكاتا التعاو ية للدعوة واإلرشػاد وتوعيػة اجاليػات
وػاه دعػوة الشػػيحم حممػد بػػن عةػدالوهاب اإلةػػالحيةو تةػ وجػػود بعػ الفػػروؽ اإلحصػائية الدالػػة
ع د املستول ( )2.21و( )2.25الذي اعتمدته الدراسةو وذلك وفق اآل :
ػ ػ اتضػػح وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.21ب ػ متوػػري التعلػػيم وعةػػارة:
(اجهػػود الدعويػػة للتعريػػف بػػدعوة الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب اإلةػػالحية الػػيت تةػػذهلا مكاتػػا
توعية اجاليات أري كافية).
ػ تةػ وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.25بػ متوػػري التعلػػيم وعةػػارة( :ال
يركػػز مكتػػا توعيػػة اجاليػػات يف أعمالػػه الدعويػػة :التعريػػف بػػدعوة الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب
اإلةالحية).
ػ ػ ظه ػػر وج ػػود عالق ػػة ودالل ػػة إحص ػػائية قوي ػػة ع ػػد املس ػػتول ( )2.21ب ػ متو ػػري التعل ػػيم وعة ػػارة:
(القػػائموف عل ػ مكتػػا توعيػػة اجاليػػات يوجهػػوف ب ديػػة تصػػحيح ظػػرة أف ػراد اجاليػػات املسػػلمة
املوجودة يف اململكة او دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية).
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ػ ػ اتضػػح وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.21ب ػ متوػػري ع ػ ة أف ػراد العي ػػة
وعةػػارة( :ال يركػػز مكتػػا توعيػػة اجاليػػات يف أعمالػػه الدعويػػة :التعريػػف بػػدعوة الشػػيحم حممػػد بػػن
عةدالوهاب اإلةالحية).
ػ ػ تة ػ وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.25ب ػ متوػػري عػػدد اللوػػات الػػيت
يتق ها أفراد العي ة وعةػارة( :ال يركػز مكتػا توعيػة اجاليػات يف أعمالػه الدعويػة :التعريػف بػدعوة
الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية).
ػ اتضػػح وجػػود عالقػػة وداللػػة إحصػػائية قويػػة ع ػػد املسػػتول ( )2.21بػ متوػػري عػػدد اللوػػات الػػيت
يتق ه ػػا أفػ ػراد العي ػػة وعة ػػارة( :اجه ػػود الدعوي ػػة للتعري ػػف ب ػػدعوة الش ػػيحم حمم ػػد ب ػػن عة ػػدالوهاب
اإلةالحية اليت تةذهلا مكاتا توعية اجاليات أري كافية).

*****
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الخـاتمة
من ا جػل وعػال بإتػاـ هػذه الدراسػة الػيت رأػا الةاحػ مػن عالهلػا بيػاف مػدل
وبعد أف َّ
معرفػػة ال ػػدعاة الواف ػػدين (أػػري الس ػػعودي ) الع ػػامل باملكات ػػا التعاو يػػة لل ػػدعوة واإلرش ػػاد وتوعي ػػة
اجاليػات التابعػة لػػوزارة الشػاوف اإلسػالمية واألوقػػاؼ والػدعوة واإلرشػاد صقيقػػة دعػوة الشػيحم حممػػد
ب ػػن عة ػػدالوهاب اإلة ػػالحيةو وم ػػا حيملو ػػه ع ه ػػا م ػػن تص ػػورات قة ػػل وة ػػوهلم للمملك ػػة العربي ػػة
السػػعوديةو وبعػػد وةػػوهلم إليهػػاو والتحػػاقهم للعمػػل يف هػػذه املكاتػػاو ومػػن عػػالؿ هػػاالء سػػتقي
أيضػ ػا بعػ ػ املعلوم ػػات املفي ػػدة ح ػػوؿ مو ػػوع الدراس ػػةو وبع ػػد ذل ػػك ف ػػإف الةاحػ ػ يػ ػ ّذكر بػ ػ برز
تائجهاو وذلك وفق اآل :
ػ املطلل امل صف والقارئ املتجرد ملالفات الشيحم حممد بن عةدالوهاب ػ ر ػه ا ػ ورسػائله يتضػح
له سالمة م هجه ومقصدهو ويتة له حقيقة الدعوة اإلةالحية اليت قاـ هبا؛ إذ كاف دتهػدا يف
بياف دين ا احلقو وإعادة ال اس إىل متابعة م ه ال و وإزالة الشوائا عن عقائدهم اليت
تلةس ػػه بالض ػػالالت والة ػػدع وا راف ػػات أزم ػػة طويل ػػة يف اجزي ػػرة العربي ػػة؛ ولق ػػي يف س ػػةيل ذل ػػك
األذل والع ه مػن األقػارب واألباعػد ػ وذلػك شػ ف املصػلح ال اةػح ػ حػل كتػا ا تعػاىل
هل ػػذه ال ػػدعوة القة ػػوؿو وحظي ػػه بالت يي ػػد والتص ػػديق م ػػن كث ػػري م ػػن ال ػػاس داع ػػل اجزي ػػرة العربي ػػة
وعارجهػػاو حب تواةػػله آ ػػار هػػذه الػػدعوة املةاركػػة ألاػػاء يتتلفػػة مػػن العػػا بفضػػل ا تعػػاىلو حب
بت يي ػػد ومةارك ػػة الدول ػػة الس ػػعودية وحكامه ػػا وعلمائه ػػاو وجبه ػػود م ػػن تتلم ػػذ علػ ػ ه ػػذه ال ػػدعوة
املةاركة.
ػ أظهرت ال تائ أف أفراد العي ة ي تموف لعشػر ج سػياتو وجػاء يف مقػدمتهم مػن حيملػوف اج سػية
اهل ديةو حب اج سية الة والديشيةو حب اج سية الفلةي ية.
ػ تةػ يف الدراسػػة امليدا يػػة أف أالةيػػة أفػراد العي ػػة ػػن حيملػػوف املػػاهالت العلميػػة العاليػػة (اجامعيػػة
وما فوقها).
ػ أبرزت تائ الدراسػة امليدا يػة أف أالةيػة مػن مشلػتهم الدراسػة لػديهم عػ ة عمليػة كةػرية يف العمػل
الدعوي يف هذه املكاتا.
ػ أو حه الدراسة امليدا ية أف أالةية أفراد العي ة ن يتق وف عدة لوات أج ةية.
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ػ أمجػػل أفػراد العي ػػة علػ اهتمػػامهم بالت كيػػد يف دروسػػهم الدعويػػة الػػيت يلقوهنػػا يف مكاتػػا الػػدعوة
وتوعيػة اجاليػات بػ ف الشػيحم حممػد بػن عةػدالوهاب ػ ر ػه ا ػ متةػل يف دعوتػه للكتػاب والسػ ة
وفق م ه السلف الصاحلو و ي ت بدين أو مذها جديدو إمنا هو داعية ددد.
ػ ظهػػر إمجػػاع أفػراد العي ػػة أيضػا علػ تركيػػزهم يف عملهػػم الػػدعوي علػ ةػػفاء العقيػػدة والةػػدء أوالا
بالدعوة للتوحيد قةل بياف األحكاـ والعةادات الشرعية.
ػ ػ تة ػ يف الدراسػػة امليدا يػػة أف الوالةيػػة العظم ػ مػػن أف ػراد العي ػػة يػػروف أف دعػػوة الشػػيحم حممػػد بػػن
عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ يف جا ا التوحيد والعقيدة تتطابق تاما مل م ه األئمة األربعة ر هػم
ا يف العقيدة.
ػ أو ح أألا أفراد العي ة يف الدراسة امليدا ية أهنم اسػتفادوا كثػريا يف عملهػم الػدعوي مػن قػراءهتم
لسرية الشيحم حممد بن عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ وطريقته يف الدعوة.
ػ أكد أالةية أفراد العي ة است اد أألػا دروسػهم العلميػة يف مكاتػا الػدعوة وتوعيػة اجاليػات علػ
مالفات الشيحم حممد بن عةدالوهاب ػ ر ه ا ػ.
ػ تةػ للةاحػ مػػن عػػالؿ اطالعػػه عل ػ عػػدد مػػن املواقػػل اإللكاو يػػة للمكاتػػا التعاو يػػة للػػدعوة
واإلرشػاد وتوعيػة اجاليػات يف اململكػة :عػدـ وجػود أي رابػب (أيقو ػة) ػ يف مواقػل هػذه املكاتػا
الػػيت اطلػػل عليهػػا الةاحػ مػػن عػػالؿ صثػػه يف شػػةكة اإل ا ػػه ػ تو ػػح دعػػوة الشػػيحم حممػػد بػػن
تعرؼ هباو أو ترد عل الشةهات املثارة دها.
عةدالوهاب ػ ر ه ا ػو أو ّ
ػ تة للةاح عدـ وجود م هجية (هويػة) دعويػة موحػدة للمواقػل اإللكاو يػة للمكاتػا التعاو يػة
للدعوة واإلرشاد وتوعية اجاليات يف اململكةو ولذلك فهي ختتلف من موقل آلعرو لذلك يةػدو
للةاح أف األمور تتم وفػق اجتهػادات القػائم علػ هػذه املكاتػاو ويولػا علػ هػذه املواقػل
إبراز أعةػار هػذه املكاتػا وأ شػطتهاو وأرقػاـ حسػاباهتاو وهػذا ال يعػ عػدـ وجػود مواقػل متميػزة
يف اجا ػػا ال ػػدعوي بش ػػكل ع ػػاـ؛ حي ػ ػ اهتم ػػه باجوا ػػا الدعوي ػػة املمتلف ػػة ال ػػيت ت اس ػػا
املسلم وأريهم وبلوات يتتلفة.
ػ أكػد أالةيػة أفػراد العي ػة فيمػا ظهػر مػن تػائ الدراسػة امليدا يػة بػ ف القػائم علػ مكاتػا توعيػة
اجاليات يوجهػوهنم دومػ ا ب ديػة تصػحيح ظػرة أفػراد اجاليػات املسػلمة املوجػودة يف اململكػة اػو
دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية.
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ػ ػ أو ػػح أأل ػػا أف ػراد العي ػػة أف اجه ػػود الدعوي ػػة للتعري ػػف ب ػػدعوة الش ػػيحم حمم ػػد ب ػػن عة ػػدالوهاب
اإلةالحية اليت تةذهلا مكاتا توعية اجاليات ما زاله أري كافية.
ػ ظهر ت كيد أألا أفراد العي ة باستفادة مكاتا توعية اجاليات من وسائل التق ية احلديثة لتةياف
الصورة احلقيقية لدعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب اإلةالحية.
ػ تةػ أف أالةيػػة أفػراد العي ػػة يػروف أف مكاتػػا توعيػػة اجاليػػات ال تركػػز يف أعماهلػػا الدعويػػة :علػ
التعريػػف بػػدعوة الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب اإلةػػالحية فحسػػاو وإمنػػا تقػػوـ مبهامهػػا الدعويػػة
بشكل شامل.
وأما أبرز توصيات ىذه الدراسة فيي:

ػ أف تةػػذؿ وزارة الشػػاوف اإلسػػالمية واألوقػػاؼ والػػدعوة واإلرشػػاد ػ باعتةارهػػا اجهػػة املشػػرفة عل ػ
املكاتػا التعاو يػة للػدعوة واإلرشػاد وتوعيػة اجاليػات ػ جهودهػا يف و ػل عطػة علميػة م اسػةة
يت ػػوىل و ػػعها ع ػػدد م ػػن املمتصػ ػ (املستش ػػارين) يف التمصص ػػات العلمي ػػة املت وع ػػة ملعاج ػػة
الصورة السلةية لدل أفراد اجاليات الوافدين إىل بالد ا عن دعوة الشيحم حممد بن عةدالوهاب
اإلةالحيةو وتتوىل املكاتا التعاو ية ت فيذ هذه ا طة؛ ا يتيح شر ذلك يف يتتلػف م ػاطق
اململكة ومدهنا وقراها؛ تةع ا ال تشار هذه املكاتا.
ػ أف تةذؿ املكاتا التعاو ية مزيدا من اجهود يف تصحيح ظرة أفراد اجاليات املسلمة املوجودة يف
اململكػػة اػػو دعػػوة الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب اإلةػػالحيةو وديكػػن ت فيػػذ ذلػػك مػػن عػػالؿ
وسائل كثريةو وم ها اآل :
 مواةػػلة جهودهػػا الطيةػػة يف طةاعػػة مالفػػات الشػػيحم حممػػد بػػن عةػػدالوهاب ػ ر ػػه ا ػو أومالفات تالميذه وترمجتها باللوات املمتلفةو مل االستفادة من وسػائل التق يػة يف هػذا اجا ػا
من عالؿ مواقل اإل ا هو أو طةعها عل أقراص و طة ()CDو واو ذلك.
 إقامػػة امللتقيػػات أو احملا ػرات وال ػػدوات الػػيت تةػ حقيقػػة دعػػوة الشػػيحم وم هجػػه يف كثػػري مػػناملسائل الشرعية اليت تثار حوهلا الشةهات.
 إقامة مسابقات علمية يف بع كتا الشيحم ومالفاته.ػ أف هتتم املكاتا التعاو ية مبتابعة أداء هاالء الدعاة وفػق ػوابب م هجيػة دقيقػة؛ رأةػة يف حسػن
أدائهم لعملهم ػ كم ا وكيف ا ػ؛ مبا يتوافق مل األهداؼ السامية هلذه املكاتا.
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ػ أف هتػػتم املاسسػػات الداعمػػة لألعمػػاؿ ا رييػػة يف بالد ػػا برعايػػة هػػاالء الػػدعاة يف هػػذه املكاتػػاو
وتطػػوير قػػدراهتم ومهػػاراهتم؛ ألديػػة الػػدور الػػذي يقدمو ػػه يف عدمػػة الػػدعوة إىل ا تعػػاىل يف
بالد ا.

*****
*****

جدول رقم ( )23يبين العدد اإلجمالي لممكاتب التعاونية لمدعوة واإلرشاد
وتوعية الجاليات في مناطق المممكة

()47

م

المنطقة

عدد المكاتب

1

الرياض

52

2

مكة املكرمة

27

46

3

املدي ة امل ورة

15

4

القصيم

26

5

الشرقية

17

6

عسري

15

7

حائل

6

8

تةوؾ

2

9

الةاحة

13

12

احلدود الشمالية

3

11

اجوؼ

7

12

جازاف

27

13

راف

3
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اتموع

بدو رقم ( )31يبين أسماء الذين أبريل معهم مقابلة في ىذه الدراسة
م

تاريخ المقابلة

االسم

1

الشيحم عةدالعزيز بن عةدا امله ا مدير املكتا التعاوين يف مدي ة بريدة

1431/12/22هػ

2

الشيحم عامر بن أ د الرميح مدير املكتا التعاوين يف حمافظة ع يزة بالقصيم

1431/12/23هػ

3

الشيحم حممد بن أ د الةشر مدير املكتا التعاوين يف حمافظة األسياح بالقصيم

1431/12/24هػ

4

الشيحم حممد بن أ د قحل مدير املكتا التعاوين يف حمافظة أحد املسارحة جبازاف

1432/1/2هػ

5

الشيحم د.إبراهيم بن عةدا العتيق مساوؿ اجاليات يف املكتا التعاوين يف حي
سلطا ة مبدي ة الرياض

1432/1/7هػ

47

( ) 4ىـو الشــيخ محمــد بــن عبــدالوىاا بــن سـليمان بــن علــي س مشــرآ ،ويربــح نســبو إلــى س وىبـة أ ــد بطــون قبيلــة تمــيم ،ولــد فــي
العيينة عام  4445ىـ ،وتتلمذ على يد والده وعمو ،ثم ر ل للتزود بـالعلم إلـى مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة والب ـرة واأل سـاء،
وقام بإعالن دعوتو اإلصال ية في ريمالء عام 4451ىـ ،ثم توقف عنها لضعف المناصرين وأسباا أخرى ،وبعد انتقالو للدرعيـة
ومناصرة اإلمام محمد بن سعود ـ ر مو اهلل ـ لو عام 4451ىـ قام بهذه الدعوة ،وواصل القيام بها تى وفاتو ـ ر مو اهلل ـ في شـهر

شوا عام 4311ىـ ،ولالستزادة و التعريف بالشيخ ونشأتو ور التو ومرا ل دعوتو ينظر في المرابح اآلتية:

ـ ابن بشر ،عثمان بن عبداهلل ،عنوان المجد في تاريخ نجد ،الرياض ،مكتبة الرياض ،بدون تاريخ طبح.1/4 ،

ـ ابن بسام :عبداهلل بن عبدالر من ،علماء نجد خال ثمانية قرون ،الرياض ،دار العاصمة4141 ،ىـ.435/4 ،
ـ العبود :صالح بن عبد اهلل  ،عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوىاا السلفية وأثرىا على العالم اإلسالمي ،المدينة المنورة ،مكتبة الغرباء
األثرية ،ط4141 ،1ىـ.441/4 ،

ـ ابن عثيمين :عبداهلل بن صالح ،الشيخ محمد بن عبدالوىاا ياتو وفكره ،الرياض ،دار العلوم ،ط4111 ،3ىـ ،ص.35

( ) 3أرسل الشيخ محمد بن عبدالوىاا ـ ر مو اهلل ـ الكثير من الرسائل الشخ ية فـي سـبيل كشـف الشـبهات وتجليـة الحقـائق ،انظـر:
الرسائل الشخ ية ،مؤلفات الشيخ محمد بن عبـدالوىاا القسـم الخـامم ،مطبوعـات بامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية،

4111ىـ ،كما قام تالميذه وأتباعو من بعده بالذا عن الدعوة والرد على الشبهات المثارة ضدىا؛ انظر مثالً:
ـ ـ ابــن معمــر :مــد بــن ناصــر ،النبــذة الشــريفة النفيســة فــي الــرد علــى القبــوريين ،تحقيــق س عبــدالكريم ،الريــاض ،دار العاصــمة ،ط،4
4111ىـ.

ـ ابن معمر :مد بن ناصر ،الفواكو العذاا في الرد على من لم يحكم السنة والكتاا ،تحقيق س عبدالكريم ،الرياض ،دار العاصمة،
ط4143 ،4ىـ.

ـ أبابطين :عبداهلل بـن عبـدالر من ،تأسـيم التقـديم فـي الـرد علـى داود بـن بـربيم ،تحقيـق س عبـدالكريم ،بيـروت ،مؤسسـة الرسـالة،
ط4133 ،4ىـ.

ـ ـ ابــن ســن :عبــداللطيف بــن عب ـدالر من ،منهــاج التأســيم والتقــديم فــي الــرد علــى داود بــن بــربيم ،الريــاض ،دار الهدايــة ،ط،3
4111ىـ.

ـ ابن سحمان :سليمان ،كشف غياىب الظالم عن بالء األوىام ،الرياض ،أضواء السلف ،ط4131 ،4ىـ.
ـ ـ ابــن ســحمان :ســليمان ،ال ــواعق المرســلة الشــهابية فــي الــرد علــى الشــبهة الدا ضــة الشــامية ،تحقيــق س عبــدالكريم ،الريــاض ،دار
العاصمة ،ط4111 ،4ىـ.

ونحــو كل ـ مــن المؤلفــات والرســائل فــي الــرد علــى المخــالفين والمغــالطين لهــذه الــدعوة اإلصــال ية ،ولالســتزادة ــو كل ـ ؛ انظــر:
العبــداللطيف :عبــدالعزيز ،دعــاوى المنــاوئين لــدعوة الشــيخ محمــد بــن عبــدالوىاا عــرض ونق ـ  ،الريــاض ،دار طيبــة4111 ،ى ــ،

ص ، 33الحقيل :سليمان ،ياة الشيخ محمد بن عبدالوىاا و قيقة دعوتو ،الرياض ،مؤسسة الممتا للطباعة ،ط4134 ،3ىـ،
ص .433

( )1ال ــورة الذىنيــة ) : (Imageم ــطلح شــامل؛ وىــو يعنــي ال ــورة المبنيــة علــى االنطباعــات العــابرة عــن الحيــاة ،أو األشــخاص ،أو
األشي اء ،وىذه ال ورة ليسل ثابتة وبامدة؛ بل يمكن تغييرىا ،ومن أبر سمات ال ورة الذىنية :أن تكوينها ال يعتمد على خبرات
اإلنسان بنفسو ،وتجاربو السابقة عن الموضوع ،بل يمكن نشوؤىا عن طريق التلقي من وسائل االت ا واإلعالم (وتأثير الوسـطاء)

في تكوين ال ورة لديو ،كما أن اآلراء واالنطباعات السائدة تتسـم بـالعموم ،وقـد تنبنـي علـى معلومـات غيـر دقيقـة ،ولـذل فهـي ال

تمثــل الواقــح تمثــيالً قيقي ـاً ،باإلضــافة إلــى أن ىــذه ال ــور ســهلة النشــوء والتكــوين ،كمــا تــرتبط قــوة ال ــورة وضــعفها (وإيجابيتهــا
وسلبيتها) بمدى ات ا الفرد باألشخاص ،أو األشياء موضوع ال ورة ،وكذل مدى اىتمامو بها.
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انظر :العسكر :فهد ،ال ورة الذىنية ،محاولة لفهـم واقـح النـاس واألشـياء ،الريـاض ،دار طويـق ،ط4141 ،4ىــ ،ص،43-44 :

 ، 31س الشاعر :عبدالعزيز ،ال ورة الذىنية لربل األمن السعودي لدى أفراد المجتمح ومدى إسهام وسائل اإلعالم في تكوينها،
دراسة ميدانية تحليلية تقويمية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة" ،قسم اإلعالم ،كلية الدعوة واإلعـالم ،بامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود

اإلسالمية4141 ،ىــ ،ص  ، 411طـا ::عبـدالقادر ،ال ـورة النمطيـة ل سـالم والعـرا فـي مـرسة اإلعـالم الغربـي ،الريـاض ،الـدائرة
ل عالم ،ط4111 ،4ىـ ،ص .41

( ) 1الزىراني :صالح ،أضواء على المعالم اإلسالمية في النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ،الندوة الكبرى بمناسبة
مـرور عشـرين عامـاً علـى تــولي خـادم الحــرمين الشـريفين الملـ فهــد ـ ر مــو اهلل ـ مقاليــد الحكـم ،بامعــة اإلمـام محمــد بـن ســعود

اإلسالمية4133 ،ىـ ،ص .44

( ) 5رواه مسلم ،كتاا العلم ،باا من سن في اإلسالم سنة سنة ،...رقم الحديث .3413

( ) 1رواه مسلم ،كتاا اإلمارة ،باا فضل إعانة الغا ي في سبيل اهلل ،..رقم الحديث .4151

( ) 1بحسب التعداد السكاني لعام 4114ىـ :فإن أبر بيانات أعداد سكان المملكة العربية السعودية اآلتي:
(يبلــإ إبمــالي عــدد الســكان )31.411.111( :نســمة ،ويبلــإ عــدد الســكان الســعوديين )41.111.511( :نســمة ،ويبلــإ

عدد السكان غير السـعوديين )1.131.114( :نسـمة ،أي بنسـبة  % 14.4مـن بملـة سـكان المملكـة) ،انظـر :موقـح م ـلحة

اإل

اءات العامة والمعلومات.)www.cdsi.gov.sa( :

( ) 1يعد مكتب الدعوة وتوعية الجاليات فـي بريـدة بمنطقـة الق ـيم برئاسـة الشـيخ عبـدالعزيز بـن عبـداهلل التـويجري أو ىـذه المكاتـب
نشأة؛ يث أنشئ عام 4111ىـ  ،بتأييد ومباركة من الشيخ عبـدالعزيز بـن عبـداهلل بـن بـا ـ ر مـو اهلل ـ الـرئيم العـام للرئاسـة العامـة

إلدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة واإلرشـاد سنـذا ـ قبـل تأسـيم و ارة الشـؤون اإلسـالمية واألوقـاآ والـدعوة واإلرشــاد،
التي أنشئل عام 4141ىـ ـ ،انظر :صحيفة الجزيرة ،بتاريخ 4131/1/1ىـ ،العدد  ،43111ص .1

( ) 1انظر :و ارة الشؤون اإلسالمية واألوقاآ والدعوة واإلرشاد ،وكالة المسابد والدعوة واإلرشاد ،اإلدارة العامة للـدعوة فـي الـداخل،
القواعد المنظمة ألعما المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات ،شوا 4133ىـ ،المادتان الثانية والرابعة ،ص -1

 ، 1والالئحة اإلدارية والمالية المنظمة ألعما المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات ،ربيح اآلخر 4131ىـ ،ص.1

( ) 41انظر :الجدو اإل

ائي المذكور في سخر ىذه الدراسة ،ص (.)11

( ) 44ابن عثيمين :عبداهلل بن صالح ،الرياض ،دار العلوم ،ط4111 ،3ىـ.

( ) 43السـلمان :محمـد بــن عبـد اهلل ،الريــاض ،مجلـة البحـوث اإلســالمية ،الرئاسـة العامــة للـدعوة واإلرشـاد والبحــوث العلميـة واإلفتــاء،
 ،441/34وىي مطبوعة في كتاا مستقل أيضاً.
( ) 41العبود :صالح بن عبد اهلل ،المدينة المنورة ،مكتبة الغرباء األثرية ،ط4141 ،1ىـ.
( ) 41المطوع :عبداهلل بن محمد ،الرياض ،دار التدمرية ،ط 4111 ،1ىـ.

( )45انظر :بدر :أ مد ،أصو البحث العلمي ومناىجو ،الكويل ،وكالة المطبوعـات4111 ،م ،ص ،311-315العسـاآ :صـالح،
المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،ط4131 ،4ىـ ،ص .311

( )41انظر :العساآ ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،ص .414
( )41سيأتي تف يل إبراءات الدراسة الميدانية ،ص (.)41

( )41انظر :ابن غنام :سين ،تاريخ نجد (روضة األفكار واألفهام لمرتاد ا اإلمام وتعداد غـزوات كوي اإلسـالم) ،ط4111 ،4ىــ،
بدون ككر للناشر ،وال مكان الطبح ،41/4 ،العبود ،عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوىاا السلفية ،14 -11/4 ،مربح سابق.

( )41ابــن ســن :إســحاق بــن عبــدالر من ،نبــذة نفيســة عــن قيقــة دعــوة اإلمــام الم ــلح محمــد بــن عبــدالوىاا ،تحقيــق التــويجري،
سلسلة نفائم أئمة الدعوة اإلصال ية ،بدون تاريخ نشر ،وال مكان الطبح ،ص.1

( )31ابن قاسم :عبدالر من ،الدرر السنية في األبوبة النجديـة ،بـدون ككـر الناشـر ،ط4131 ،4ىــ ،11/4 ،مؤلفـات الشـيخ محمـد
بن عبدالوىاا ،الرسائل الشخ ية ،القسم الخامم ،مطبوعات بامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ص  ،11ص .451
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( )31ابن قاسم ،الدرر السنية ،11 -11/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص ،353مربعان سابقان.

( )34ابن قاسم ،الدرر السنية ،11-31/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص ،44- 1مربعان سابقان.
( )33ابن قاسم ،الدرر السنية ،11-31/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص ،1مربعان سابقان.

( )31ابن قاسم ،الدرر السنية ،11 -11/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص  ،453مربعان سابقان.
( )31ابن قاسم ،الدرر السنية ،11 -11/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص ،11مربعان سابقان.
( )35ابن قاسم ،الدرر السنية ،11-11/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص ،11مربعان سابقان.
( )31ابن قاسم ،الدرر السنية ،11/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص ،11مربعان سابقان.

( )31ابن قاسم ،الدرر السنية ،15/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص ،411مربعان سابقان.
( )31ابن قاسم ،الدرر السنية ،13/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص ،11مربعان سابقان.

( )31ابن قاسم ،الدرر السنية ،11 -11/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص ،441مربعان سابقان.
( )11ابن قاسم ،الدرر السنية ،11/4 ،مؤلفات الشيخ ،القسم الخامم ،ص ،55 -51مربعان سابقان.

( )14السجستاني :أبو داود ،السنن ،الرياض ،دار السالم للنشر ،ط4131 ،4ىـ ،كتاا المال م ،باا ما يـذكر فـي قـرن المائـة ،رقـم
 ، 1314وصححو الشيخ محمد األلباني ،صحيح سنن أبي داود ،الرياض ،مكتبة المعارآ للنشر ،ط4141 ،4ىـ.31/1 ،

( ) 13الدويش :أ مد ،فتاوى اللجنة الدائمة في رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء في المملكة العربية السعودية ،الريـاض ،طبـح دار عـالم
الكتب4141 ،ىـ.411/3 ،

( )11سبق تخريجو ،الحاشية رقم (.)1

( )11لالستزادة و ىذه الدعوة اإلصال ية المباركة ،وم ادرىا ،ومقاصدىا ،ينظر في المرابح اآلتية:
ـ األلوسي :محمود ،تاريخ نجد ،عمان ،دار المعالي ،ط4141 ،4ىـ.

ـ ابن با  :عبدالعزيز ،اإلمام محمد بن عبدالوىاا دعوتو وسيرتو ،الرياض ،دار السالم4143 ،ىـ.
ـ س أبو طامي :أ مد بن جر ،الشيخ محمد بن عبدالوىاا المجدد المفترى عليو ،الشارقة ،دار الفتح4141 ،ىـ.
ـ بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوىاا ،طبح بامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية4111 ،ىـ.

ـ التويم :ناصر ،الشيخ محمد بن عبدالوىاا " ياتو ودعوتو فـي الرؤيـة االستشـراقية" دراسـة نقديـة ،طبـح مركـز البحـوث والدراسـات فـي
و ارة الشؤون اإلسالمية واألوقاآ والدعوة واإلرشاد ،ط4131 ،4ىـ.

ـ الفو ان :صالح ،من أعالم المجددين ،الرياض ،دار ال ميعي4145 ،ىـ.

( ) 11انظر :العساآ ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،ص  ،151مربح سابق.

( ) 11أفاد البا ث في كل من عدد من المرابح العلمية ،مثل :عبيدات :كوقـان وسخـرون ،البحـث العلمـي ،الريـاض ،مؤسسـة أسـامة،
4111م ،ص  ،434العساآ ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،ص ،111مربح سابق.

( ) 11عرض البا ث االستبانة على عدد من المحكمـين األكـاديميين ،وقـد أفـاد البا ـث مـن الملحوعـات العلميـة القيمـة التـي دونوىـا
على االستبانة المبدئية ،فجزاىم اهلل خيراً.
ويراد من ىذا التحكيم :اختبار مقياس صدق االستبانة في قياس ما وضعل ألبلو ،وقد أكـدت بعـ

المرابـح العلميـة أنـو يمكـن قيـاس

صدق االستبانة عن طريق عرضها علـى عـدد مـن المخت ـين والخبـراء ،ويسمى:صـدق المحكمـين (،)Trustees-Validity

انظر :غرايبة :فو ي وسخرون ،أساليب البحث العلمي في العلوم االبتماعية واإلنسانية ،عمان ،ط4114 ،3ىـ ،ص ،11عبيدات

وسخرون :البحث العلمي ،ص ،411مربح سابق.

( )11العينــة العمديــة ىــي :التــي يختــار البا ــث أفرادىــا ق ــداً؛ لكونــو يــرى أنهــا تمثــل مجتمــح دراســتو ،وىــي إ ــدى أنــواع العينــة غيــر
العشــوائية ،وتســمى :العينــة الغرض ـية أو الق ــدية ،انظــر :عبيــدات وسخــرون :البحــث العلمــي ،ص  ،441مربــح ســابق ،الحي ـزان:

محمد ،البحوث اإلعالمية أسسها أساليبها مجاالتها ،الرياض ،ط4141 ،4ىـ ص.11

( ) 11يعد تحديد جـم العينـة مـن األمـور التـي يكثـر الجـد

ولهـا بـين المـؤلفين فـي المنـاىل العلميـة؛ يـث ـددت بعـ
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المرابـح

كل بنسب معينة ،وفق مجموع أفراد المجتمح الذي ستطبق عليو الدراسة؛ وىذا التحديد ال يستند إلى منطق علمي دقيق؛ وإنمـا

ىو خاضح البتهادات تختلف بين دراسة وأخرى ،كما أنو ال توبد قاعدة محددة متفق عليها لتحديد جم العينة بين المخت ـين

في مناىل البحوث ،انظر :الضح يان :سعود ،دليل اختيار العينة ،القاىرة ،الثقافة الم رية للطباعة4131 ،ىـ ،ص .31-31

( ) 14استبعد البا ث بميح االستبانات التي لم تكتمل ،أو كان النق
ألن النق

فيها كبيراً ،أما االستبانات التي فيها نقـ

اليسير ال يـؤثر علـى صـحة بقيـة اإلبابـات ودقتهـا ،وىـذا الـنق

يسـير فلـم تسـتبعد؛

أمـر معتـاد فـي غالـب الدراسـات المسـحية؛ الخـتالآ

المجيبين عليها ،وتعدد مستوياتهم العلمية والفكرية ،انظر :الحيزان ،البحوث اإلعالمية ،ص ،415مربح سابق.

( ) 13انظر :عودة :أ مد وملكاوي ،أساسيات البحث العلمـي ،ص  ،343مربـح سـابق ،العالونـة :علـي ،أسـاليب البحـث العلمـي فـي
العلوم اإلدارية ،عمان ،دار الفكر ،ط4141 ،4ىـ ،ص  ،311العساآ ،المدخل إلى البحث ،ص  ،441مربح سـابق ،الزعبـي:

محمــد وعبــاس الطالفحــة ،النظــام اإل

ص.433

ــائي  spssفهــم وتحليــل البيانــات اإل

ــائية ،عمــان ،دار وائــل للنشــر ،ط3111 ،4م،

( ) 11قام البا ث بإبراء مقابالت مح عدد من المسؤولين في ىذه المكاتب التعاونية ـ أسماؤىم في الجدو رقم ( )31في سخر ىذه
الدراسـة ـ ،وكانـل ىـذه المقـابالت بغـرض معرفـة سليـة توعيـف الـدعاة (الوافـدين) وتعييـنهم فـي العمـل الـدعوي فـي ىـذه المكاتـب،

وكذل إبراءات متابعتهم وتقويمهم ،واتضح أن المكاتب تشترط الشروط اآلتية لتوعيف ىؤالء الدعاة:
ـ أن يكــون مــن خريجــي التخ

ــات الشــرعية فــي الجامعــات الســعودية ،أو مــن خريجــي التخ

السلفية من دو العالم اإلسالمي.

ــات الشــرعية فــي الجامعــات

ـ أن تكون لديو تزكيات أو توصيات علمية تؤكد صال يتو للعمل الدعوي من علماء موثوقين ومعروفين ،أو من شـيوخو وأسـاتذتو
في الجامعة.

ـ ابتيا ه للمقابلة العلمية والشخ ية؛ لمعرفة مدى مناسبتو للعمل الدعوي في المكتب.

وقد وبد البا ث أن بع

المكاتب تقوم ببع

اإلبراءات بغرض متابعة الدعاة وتقويمهم ،وخ وصاً في اللغات األبنبية التي

ال يتقنها المسؤولون في ىذه المكاتب( ،كال ينية ،والكيرال ،والتابلوج ،)...وكل من خال دعاة سخرين يعملـون فـي مكاتـب أخـرى،

ممن يتقنون اللغة نفسها؛ للتأكد من سالمة منهل الداعية و سن طر و وتناولو للموضوعات الدعويـة المتنوعـة؛ وقـد يثبـل أ يانـاً وبـود
مخالفات شرعية على بع

الدعاة؛ مما يتطلب توبيههم وإرشادىم ،وقد ي ل األمر إلى استبعادىم إن كانل المخالفات كبيرة.

( )13رواه البخاري في كتاا الزكاة ،باا أخذ ال دقة من األغنياء  ،..رقم  ،4111ورواه مسلم فـي كتـاا اإليمـان ،بـاا الـدعاء إلـى
الشهادتين وشرائح اإلسالم ،رقم .434

( )11ابن ميد :عبداهلل بن محمد ،الدعوة إلى اهلل :وبوبها وفضلها ،إعداد الطويان ،الرياض ،دار طويق4141 ،ىـ ،ص.41-41

( ) 11ىذا الرأي للبا ث رأي علمي و المنهجيـة الدعويـة لهـذه المواقـح فحسـب ،وال يطـرح رأيـو ىنـا وفـق اعتبـارات فنيـة أو تقنيـة؛
لعدم اخت اصو في ىذا المجا .

ولالســتزادة انظــر الــرابط فــي موقــح دعــوة اإلســالم)www.islamdawah.com/vb( :؛ يــث يوبــد فــي ىــذا الــرابط :روابــط ل ـ
( )15مكتباً دعوياً في المملكة ،وانظـر كـذل الـرابط فـي موقـح الـداعي ،)www.daae.com/index.php( :ويوبـد فـي
ىــذا الــرابط :روابــط ل ـ ( )13مكتبـاً دعويـاً فــي المملكــة ،وقــد وبــد البا ــث رابطـاً متميـزاً تنــاو الكثيــر مــن المعلومــات القيمــة عــن
الشيخ محمد بن عبدالوىاا ـ ر مو اهلل ـ والتعريف بدعوتو ومزاياىا وأقوا أىل العلم ولها ود

الشبهات عنها؛ مما يناسب ـ

وفق رأي البا ث ـ وضعو كرابط (أيقونة) في المواقح اإللكترونية للمكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات ،بعد موافقـة

أصحاا موقح الفوائد على كل .)www.saaid.net/monawein/h/index.htm( :

( ) 11انظر :تف يل بيانات وعناوين المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في المملكة العربية السعودية ،في موقح بيل
اإلسالم)www.islamhouse.com( :
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