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 بسم اهلل الر٘نن الرحيم
 ـ مقدمة الدراسة:

 ـ التنهيد:
رب العادلٌن، والصالة والسػالـ علػأ رفػرؼ األاءيػامل وادلرسػلٌن اءيدػا زلمػد، وعلػأ  لػ  احلمد هلل 

     ، رما بعد:وصحء  رٗنعٌن، ومن تءعهم بإحساف إذل يـو الدين

هنا ُفػػرع الوقػػد يف ديػػن اإلسػػالـ، اػػ  اسػػتمرار فػػإف مػػن ادل اصػػد واحلظػػم الع يمػػة الػػ  مػػن فػػ 
افع  للمستفيدين مد ، وتواصل ثواب  للواقد يف حيات  وبعد شلات  عدد اهلل تعاذل، باإلضافة إذل كوا  
يعزز مشاعر األخوة والر٘نة والتعاطد بٌن رفػراد اتتمػا ادلسػلم، وي ػوي سػءل التواصػل بػٌن األ ديػامل 

رابطػػاً هػػااراً مػػن روابػػب األخػػوة بيػػدهم، كمػػا رف الوقػػد رافػػد مهػػم، والف ػػراملو وبػػيلو يظػػوف الوقػػد 
   ورداة دائمة خلدمة الدين واشر رحظام  والدعوة إلي .

وقد جاملت اصوص عديدة يف ال ر ف الظرمي والسدة الدءوية ادلطهرة تءٌن ايه احلظم الءارزة من    
اْلِبَّ َحَّتَّ تُدِفُ وْا شلَّا ٓنُِءُّوَف َوَما تُدِفُ وْا ِمن َلن تَػَداُلوْا ) الوقد وم اصده، ومن ذلو قوؿ اهلل تعاذل:

رض  اهلل عد  ربو طلحة دلا ازلت ايه اآلية الظردية جامل و ، [ٕٜ] ؿ عمراف: (َفْ مٍل فَِإفَّ اللََّ  بِِ  َعِليمٌ 
اهلل،  وقاؿ ل : إف رحب رموارل إرلَّ بًنحامل، وإهنا صدقة هلل ررجو براا وذخراا عدد إذل الديب 

، ذلو حبٍخ، ذلو ماؿ راببخ : )علي  الصالة والسالـفضعها يا رسوؿ اهلل حيث فئت، ف اؿ 
 (ٔ)ماؿ رابح، وقد مسعت ما قلت فيها، وإين ررى رف ْنعلها يف األقربٌن(. 

: )إذا مات ابن  دـ اا طا عمل  إال من ثالث: إال من صدقة جارية، رو وي وؿ الرسوؿ 
إف شلا يلحق ادلؤمن من عمل  ): رسوؿ اهلل وقاؿ  ،(ٖ) (ٕ)صاحل يدعو ل ( علم يدتفا ب ، رو ولد
رو بيتاً  ،رو مسجدًا بداه ،رو مصحفًا ورث  ،رو ولدًا صاحلًا ترك  ،علما اشره :وحسدات  بعد موت 

                                              

رخرج قصة وقػد اػيه األرض اإلمػاـ الءيػاري يف صػحيح ، كتػاب الوصػايا، بػاب إذا روقػد ررضػاً ودل يءػٌن احلػدود، رقػم  ( ٔ)
 .ٗٙٙٔاا اإلماـ مسلم يف صحيح ، كتاب الزكاة، باب فضل الدف ة علأ األقربٌن..، رقم ، وروإٕٙ٘

 .ٜٜٔٗرواه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلاساف من الثواب بعد وفات ، رقم  ( ٕ)
دليػػل لصػػحة  اػػػ( ر٘نػػ  اهلل يف فػػرح  ذلػػيا احلػديث: )الصػػدقة اواريػػة اػػ  الوقػػد،.. وفيػػ ٙٚٙي ػوؿ احلػػافل الدػػووي )ت  ( ٖ)

 .ٛٛ/ٔٔ، فرح صحيح مسلم، رصل الوقد وع يم ثواب (
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رو صدقة رخرجها من مال  يف صحت  وحيات  تلح   من بعد  ،رو هنرًا رجراه ،البن السءيل بداه
، ف اؿ: وي وؿ ابن عمر رض  اهلل عدهما: رصاب عمر ِنيِب ررضاً، ف تأ الديب ، (ٔ)(موت 

: )إف فئت حءست رصلها رصءت ررضًا دل رصب مااًل قب رافس مد ، فما ت مرين ب ؟، قػاؿ 
وتصدقت هبا(، فتصدؽ هبا عمر: را  ال يءاع رصلها، وال يواب، وال يورث، يف الف رامل، وال رىب، 

 (ٖ) (ٕ) ل اهلل، والضيد، وابن السءيل..(.والرقاب، ويف سءي
وتءعًا ذليه الدصوص الظردية الصرحية ادلوضحة لفضل الوقد ورمهيت  وم اصده ف د رٗنا      

، ي وؿ جابر رض  اهلل عد : )دل يظن (ٗ)السلد الصاحل رضواف اهلل عليهم علأ مشروعيت  وفضل 
اػ( ر٘ن  اهلل: ٕٗٓؿ اإلماـ الشافع  )ت ، وقا(٘) ذو م درة إال وقد( رحد من رصحاب الديب 

)ت وقاؿ ابن مودود احلدف   (ٙ))بلغين رف ٖنااٌن صحابيًا من األاصار تصدقوا بصدقات زلرمات(.
تصدؽ بسءا حوائب يف  را   يدلا رو  ،رٗنعت ادللة علأ جواز الوقداػ( ر٘ن  اهلل: )ٖٛٙ
   (ٚ) (.وكيلو الصحابة وقفوا ،ادلديدة

اً يف رئيسػػردت دوراً و  ،شلػػوالً رئيسػػاً دليتلػػد جوااػػب حيػػاة األمػػة اإلسػػالميةوكااػػت األوقػػاؼ 
ؼ الوسػيلة االقتصػادية الرئيسػة يف اوقػاألت وكاا، األمةر لب اإلصلازات العلمية واحلضارية يف تاريخ 

و ورثػػر اػػيه األوقػاؼ وافعهػػا دل ي تصػػر علػػأ (ٛ) بدػامل جوااػػب مهمػػة مػن احلضػػارة اإلسػػالمية وإ ائهػا
واحػد مػن جوااػب احليػاة اإلاسػااية يف تلػو العصػورو بػل  لػت سلتلػد اووااػب الدافعػة لػ ، جااب 

                                              

، وحسػد  الشػيخ األلءػاين، صػحيح ٖٚ، صٕٕٗرخرج  ابن ماجة يف سدد ، ادل دمػة، بػاب ثػواب معلػم الدػاس اخلػًن، رقػم ( ٔ)
 .ٜٚ/ٔ، ٕٓٓسدن ابن ماجة، رقم 

، ورواه مسػػلم بلفػػل قريػػب، كتػػاب ٕٕٚٚ رواه الءيػػاري، الصػػحيح، كتػػاب الوصػػايا، بػػاب الوقػػد كيػػد يظتػػب؟، رقػػم ( ٕ)
 .ٕٓٓٗالوصية، باب الوقد، رقم 

 .ٕٜٕ/٘، فتح الءاري، اػ(: )وحديث عمر ايا رصل يف مشروعية الوقد(ٕ٘ٛي وؿ احلافل ابن حجر ر٘ن  اهلل )ت  ( ٖ)
 .ٚٔ-٘ٔاا ر: رحظاـ األوقاؼ، ربوبظر الشيءاين، ص  ( ٗ)
 .٘ٔاا ر: ادلرجا السابق، ص ( ٘)
 .ٖٙٚ/ٕين احملتاج إذل معرفة رلفاظ ادلدهاج، الشربيين، مغ ( ٙ)
 .ٓٗ/ٖ، ، ابن مودود ادلوصل الختيار لتعليل ادليتارا ( ٚ)
 .ٖٕٔص ،ءد ادللو السيدع ،الدور االجتماع  للوقد: اا ر (ٛ)
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سػوامل كااػت ديديػة رـ اجتماعيػة رـ اقتصػادية رـ صػحية، وبفضػل اػيه األوقػاؼ ادلتدوعػة ػ بعػد فضػل 
اخلػًن اهلل تعاذل ػ تواصلت احلياة يف تلو العصور، وصارت مورداً ثابتاً وسدداً قويػاً يف تواصػل رعمػاؿ 

والػِب واإلحسػاف والتعلػيم والػدعوة وعػدـ توقفهػا، ألف اػيه األوقػاؼ صػارت حاميػة ػ بػإذف اهلل ػ مػن 
 توقد ايه األعماؿ، رو فشلها، ُنجة عدـ وجود مصادر لتمويلها واستمراراا.

، وعوائػده حيػدثوف وقفػاً لظػل مشػروع ي يمواػ و ليدفػق عليػ  مػن دخلػ ادلسلموف األوائل  ل د كاف    
بػدوراا يف اتتمػا، بغػل الد ػر  مضماااً السػتمرار تشػغيل ، ولػيلو فػإف اػيه ادلدشػ ت ت ػو وفويظ

 (ٔ).عما حيصل دلن روقفها، من طوارئ الزماف، رو ااصراؼ عن ادلشروع إذل سواه
اخلليفػػة األمػػوي اشػػاـ بػػن بسػػءب كثػػرة األوقػػاؼ يف الءلػػداف اإلسػػالمية وفػػيوعها بيػػدهمو قػػاـ و 

روؿ من راػتم بػ مر األوقػاؼ، او حيث كاف وضءب فؤوهن اتد يمهب اػ(ٚٛت ) ر٘ن  اهلل عءد ادللو
(، اػػٕٓٔ )تعرفت بديواف الوقد، تواله ال اض  توبة بػن  ػر احلضػرم   ،إدارة مست لة ب راشأ و 

 (ٕ).اليي وضا سجالً خاصاً لألحءاس حلماية مصاحل ادلوقوؼ عليهم
من ايه األوقاؼ ال  خصصت لإلافاؽ علأ وقد سجلت لدا ادلصادر العلمية جوااب مضيئة    

رعماؿ الدعوة وفؤوهناو كاألوقاؼ ادلوقوفة علأ ادلساجد، ويف م دمتها احلرماف الشريفاف، 
واألوقاؼ ادلوقوفة علأ األئمة وادلؤذاٌن ومعلم  ال ر ف، واألوقاؼ ادلوقوفة علأ حل ات تعليم 

رس ودور العلم، واألوقاؼ ادلوقوفة علأ الظتب ال ر ف الظرمي وحف  ، واألوقاؼ ادلوقوفة علأ ادلدا
 (ٖ) وادلظتءات، وضلو ذلو من اتاالت الدعوية ادلتدوعة.

ور ءة يف مواصلة إحيامل سدة الوقد يف اتتما، وت وية ذليا االْناه الطيب اليي بدر يِبز     
يدااية لءياف واقا األوقاؼ االاتماـ ب  يف بالداا خالؿ السدوات ال ليلة ادلاضية ت يت ايه الدراسة ادل

لدى عيدة من ادلؤسسات الدعوية يف مداطق ادلملظة العربية السعودية، وبياف رثره ورمهيت  يف دعم 
 العمل الدعوي وتواصل  وفق رري رفراد العيدة.

                                              

 .ٖٔصاحل كامل، ص ،الوقد ودوره يف التدمية االقتصادية: ( اا رٔ)
 .ٖٛ/ٔءييس ، رحظاـ الوقد، زلمد الظاا ر:  (ٕ)

 ( سي يت احلديث عن جوااب من ذلو يف ادلءحث األوؿ من ايه الدراسة. ٖ)
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 :ـ أهداف الدراسة
 تسعأ ايه الدراسة إذل ٓن يق األاداؼ اآلتية: 

 ت الدعوية.الت كيد علأ دور الوقد يف دعم ادلؤسسا .ٔ

 بياف واقا االاتماـ باألوقاؼ لدى ادلؤسسات الدعوية يف ادلملظة العربية السعودية. .ٕ
 إبراز رسءاب )عوامل( صلاح بعل ادلؤسسات الدعوية يف رلاؿ األوقاؼ لالستفادة مدها. .ٖ

 إبراز ادلعوقات ال  تواج  ادلؤسسات الدعوية يف رلاؿ األوقاؼ لالستفادة مدها.  .ٗ
 برز مصطلحات عنوان الدراسة:ـ  التعريف بأ

 الوقف: .1
يف اللغة: احلءس، ي اؿ: وقفت الدار وقفاً، إذا حءستها يف سءيل اهلل، موقػوؼ، ري: زلءػوس،        

  (ٔ)واوما روقاؼ. ري: احءسوام،، [ٕٗ]الصافات: (َوِقُفوُاْم ِإاػَُّهم مَّْسُئوُلوفَ ) ومد  قول  تعاذل:
، وقيل او: حػءس (ٕ): فالوقد، او: ٓنءيس األصل وتسءيل الثمرة ورما تعريف  يف االصطالح      

 (ٖ) العٌن علأ مالو الوقد، والتصرؼ بادلدفعة.
 العنل الدعوي:.2 

و خلدمػة الدعويػةتدفػياا ادلؤسسػات الػ  )اوهػود ادلتدوعػة  :دراسػةاله يف اصطالح اػي  ادلراد ب      
ام، وفػػق األسػػاليب والوسػػائل ادلشػػروعة رو الػػدين، واشػػر تعاليمػػ  ورحظامػػ  بػػٌن ادلسػػلمٌن و ػػًن 

 ادلءاحة(.
  :.النؤسسات الدعوية3

ا ػػراً لظثػػرة ادلؤسسػػات الدعويػػة يف بالداػػا ػ ادلملظػػة العربيػػة السػػعودية ػ ُنمػػد اهلل فست تصػػر اػػيه 
 :الدراسة علأ اوعٌن من ايه ادلؤسسات

                                              

 ، مادة وقد.ٜٙٙ/ٕ، ادلصءاح ادلدًن، ادل ري، ٖٖٚاا ر: سلتار الصحاح، الرازي، ص  ( ٔ)
 .ٛٗٗ/ٕالظايف يف ف   اإلماـ ر٘ند بن حدءل، ابن قدامة،  ( ٕ)
 إبراايم األبياري. ٓن يق، ٕٖٛالتعريفات، اورجاين، ص  ( ٖ)
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ارة الشػػػػؤوف اإلسػػػػالمية ر. ادلظاتػػػػب التعاوايػػػػة للػػػػدعوة وتوعيػػػػة اواليػػػػات الػػػػ  تشػػػػرؼ عليهػػػػا وز 
 واألوقاؼ والدعوة واإلرفاد.

ب. اومعيػػػات اخلًنيػػػة لتحفػػػيل ال ػػػر ف الظػػػرمي، وتشػػػرؼ عليهػػػا ريضػػػاً وزارة الشػػػؤوف اإلسػػػالمية 
 واألوقاؼ والدعوة واإلرفاد.

 ـ الدراسات السابقة: 
ره رو ُقدمت يف السدوات األخًنة دراسات عديدة ومتدوعة عن الوقد ورحظام و شلا يصػعب حصػ  

تداولػ  يف دراسػة متيصصػة مػوجزة، ومػن ربػرز الدراسػػات العلميػة السػاب ة مػا لػ  عالقػة مءافػرة هبػػيه 
 الدراسة: 

   (ٔ)ػ رمهية الوقد يف دعم ادلؤسسات الدعوية:  
( صػفحة، وتدػاوؿ فيػ : تعريػد الوقػد، وراػم رحظامػ ، ومشػروعيت  ٕٗجاملت اػيه الدراسػة يف )  

، مث ٓنػػػػدث عػػػػن رمهيػػػػة الوقػػػػد اإلسػػػػالم  يف دعػػػػم ادلؤسسػػػػات الدعويػػػػة وم اصػػػػده وٖنراتػػػػ  اإلدياايػػػػة
 ووسائلها.

 (ٕ) دور الوقد يف دعم ادلؤسسات الدعوية ووسائلها:ػ 
( صفحة، ومن ربرز ما جامل فيها: التعريد بالوقد، وراواع ، ٔٗوبلغت صفحات ايه الدراسة )  

 تدػػػاوؿ التعريػػػد بالػػػدعوة، ومشػػػروعيت ، وحظمػػػة مشػػػروعيت ، وفػػػروط صػػػحة الوقػػػد، ومصػػػارف ، مث
 واحلاجة إليها، والدعوة عدد الرسل عليهم الصالة والسالـ.

  (ٖ)ػ الوقد ورثره يف اشر الدعوة، وجهود ادلملظة العربية السعودية يف ايا اتاؿ: 

                                              

وزارة د.فػرؼ بػن علػ  الشػريد لدػدوة مظااػة الوقػد ورثػره يف الػدعوة والتدميػة، مظػة ادلظرمػة، تد ػيم دراسة علمية قدمها  ( ٔ)
 .اػٕٓٗٔ، والدعوة واإلرفاد الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ

وزارة الػدعوة والتدميػة، مظػػة ادلظرمػة، تد ػػيم د.٘نػد بػن ااصػػر العمػار لدػػدوة مظااػة الوقػد ورثػػره يف دراسػة علميػة قػػدمها ر. ( ٕ)
  .اػٕٓٗٔ، والدعوة واإلرفاد الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ

عءػػد الػػرحيم بػػن زلمػػد ادلغػػيوي، دلػػؤٕنر األوقػػاؼ األوؿ يف جامعػػة رـ ال ػػرى، مظػػة ادلظرمػػة، فػػعءاف ر.د.اػػيه الدراسػػة قػػدـ  ( ٖ)
 اػ.ٕٕٗٔ
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( صػفحة، وافػتملت علػأ:  تعريػد الوقػد ومشػروعيت  ٖ٘وقد بلغت صػفحات اػيه الدراسػة )   
اػػ  وفػػروط  وم اصػػده، مث ٓنػػدثت عػػن دور الوقػػد يف اشػػر الػػدعوة مػػا إبػػراز وحظمػػ  وراواعػػ  ورركا

 جهود ادلملظة العربية السعودية.
  (ٔ)ػ صور من عالقة الوقد بالدعوة إذل اهلل تعاذل )م اراة بٌن ادلاض  واحلاضر(: 

( صػػفحة، وافػػتملت علػػأ: التعريػػد بػػالوقد، والتعريػػد بالػػدعوة، ٖٕجػػاملت اػػيه الدراسػػة يف )  
عالقػػة بيدهمػػا يف ادلاضػػ  واحلاضػػر، مث ذكػػر صػػوراً للوقػػد علػػأ الػػدعوة يف ادلاضػػ ،  مث ذكػػر صػػوراً وال

 للوقد علأ الدعوة يف احلاضر.
 (ٕ)موارد اوامعات:  ةػ الوقد ورثره يف تدمي

( صػػػفحة، تداولػػػت: رمهيػػػة العلػػػم، وضػػػرورة دعػػػم حلركػػػة العلميػػػة ٕٓٗاػػػيه الدراسػػػة جػػػاملت يف )
ية الوقد، ااتماـ ادلسػلمٌن بػدعم ادلؤسسػات العلميػة، الوقػد ورحظامػ  وراواعػ ، بادلوارد الثابتة، رمه

 رثر الوقد يف تدمية موارد اوامعات وتدشيب احلركة العلمية.
 (ٖ) ػ رثر الوقد علأ الدعوة إذل اهلل تعاذل:

( صػػفحة، تدػػاوؿ فيهػػا: مشػػروعية الوقػػد وحظمػػ  ورركااػػ ، ٓٓ٘بلغػػت صػػفحات اػػيه الدراسػػة )  
علأ الدعاة، ورمهيت  للدعوة، ورثره علأ ادلدعو، ورثره علأ وسائل الدعوة ورساليءها، ومعوقات  ورثره

 الوقد علأ الدعوة وسءل العالج.
 ـ عالقة الدراسات السابقة بالدراسة النقدمة:

الدراسػػػات ال يمػػػة السػػػاب ة حػػػَّت وإف كااػػػت عػػػن الوقػػػد والػػػدعوة يف رلملهػػػا، إال رهنػػػا ٔنتلػػػد عػػػن  
 دمةو لظوف الدراسة ادل دمة تتداوؿ الوقد ورثره لػدى ادلؤسسػات الدعويػة يف الواقػا، مػا الدراسة ادل

 دراسة ميدااية آلرامل عيدة من مسؤورل ايه ادلؤسسات الدعوية يف مداطق ادلملظة.
                                              

ال ريشػػػ ، وعرضػػػت يف مػػػؤٕنر األوقػػػاؼ األوؿ يف جامعػػػة رـ ال ػػػرى، مظػػػة  ن٘نقػػػاـ هبػػػيه الدراسػػػة ر.د.خالػػػد بػػػن عءػػػد الػػػر  ( ٔ)
 اػ.ٕٕٗٔادلظرمة، فعءاف 

 اػ.ٕ٘ٗٔ، زلمد بن سعود اإلسالمية قاـ هبيه الدراسة معارل د.سليماف بن عءداهلل ربا اخليل، وقد طءعتها جامعة اإلماـ ( ٕ)
، واػػػ  يف رصػػػلها رسػػػالة اػػػػٕ٘ٗٔدار الػػػوراؽ بالريػػػاض،  قػػػاـ هبػػػيه الدراسػػػة د.خالػػػد بػػػن اػػػدوب ادلهيػػػدب، وطءعتهػػػا ( ٖ)

 ماجستًن من قسم الدعوة واالحتساب َنامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية.
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 ـ إجراءات الدراسة وتقسيناتها:
 :دراسةـ مشكلة ال

ػ ُنمد اهلل ػ اتائج طيءة، وارى رثراا يومياً ادلؤسسات الدعوية يف ادلملظة العربية السعودية ٓن ق    
يف سلتلد مداطق ادلملظة، وعلأ الر م من ذلو فإف بعل ايه ادلؤسسات تعاين من ضعد 
موارداا ادلالية، شلا يضطر بعل ادلسؤولٌن فيها إذل إلغامل بعل برارلهم الدعوية، رو ت جيلها لعدـ 

ت بعل ايه ادلؤسسات إذل األوقاؼ وفرامل توافر الدعم ادلادي الالـز لتدفييااو ليلو و 
الع ارات، و ًناا من التجارات ادلتدوعة واالستثمار فيها، للصرؼ من عوائداا علأ رعماؿ ايه 
ادلؤسساتو حَّت يستطيا ال ائموف عليها وضا خططهم السدوية وفق ادلوارد الثابتة ال  تظفل 

بعيداً عن التِبعات ال  ت ل رو تظثر بٌن سدة ههور عملهم بادل هر ادلداسب ووفق مواردام ادلاليةو 
 ورخرى، وال ديظن للعمل ادلؤسس  ادلد م رف يعتمد عليها.

وستعىن ايه الدراسة بت دمي دراسة مسحية ب صد التعرؼ علأ مدى ااتماـ ايه ادلؤسسات     
براز باألوقاؼ، وعوامل صلاح بعل ادلؤسسات الدعوية يف رلاؿ األوقاؼ لالستفادة مدها، وإ

 ادلعوقات ال  تواج  ادلؤسسات الدعوية يف رلاؿ األوقاؼ.
 :دراسةـ تساؤالت ال

علأ ضومل ادلشظلة الءحثية ادليكورة سػاب اً ديظػن ٓنديػد التسػااالت الػ  تسػعأ الدراسػة إذل اإلجابػة 
 عدها وفق اآليت:

 عاقءة؟ػ  ما دور الوقد يف اإلافاؽ علأ الِبامج الدعوية يف العصور اإلسالمية ادلت
 ػ ما مدى ااتماـ ادلؤسسات الدعوية يف ادلملظة العربية السعودية باألوقاؼ؟

 ػ ما رسءاب )عوامل( صلاح بعل ادلؤسسات الدعوية يف ادلملظة يف رلاؿ األوقاؼ؟
 ػ ما ربرز ادلعوقات ال  تواج  ادلؤسسات الدعوية يف ادلملظة يف رلاؿ األوقاؼ؟

 :دراسةـ منهج ال
واو: اليي يتم في  ادلدهج ادلسح ،  راسة من الءحوث الوصفية ال  تعتمد علأعد ايه الدت   

استجواب عيدة ٕنثل رفراد رلتما الدراسةو هبدؼ وصد ال اارة ادلدروسة من حيث طءيعتها 
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ايه ، وادلدهج ادلسح  ػ هبيا ادلعىن ػ سيستيدـ يف (ٔ)ودرجة وجوداا، وبعل األبعاد ادلهمة حوذلا
مدى ااتماـ ايه ادلؤسسات باألوقاؼ، وعوامل صلاح بعل  علأ: تعرؼالدراسة بغية ال

ادلؤسسات الدعوية يف رلاؿ األوقاؼ لالستفادة مدها، وإبراز معوقات بعل ادلؤسسات الدعوية يف 
 .رلاؿ األوقاؼ وت دمي بعل احللوؿ ادلداسءة ذلا

   ـ تقسينات الدراسة :
 .راسة، وإجراملاهتا وت سيماهتا(درمهية ال)التمهيد، وٓنتوي علأ: ، النقدمةـ 

 الوقد علأ العمل الدعوي يف العصور اإلسالمية ادلتعاقءة.النبحث األول: 
 إجراملات الدراسة ادلسحية.النبحث الثاني: 
 مدى ااتماـ ادلؤسسات الدعوية يف ادلملظة العربية السعودية باألوقاؼ. النبحث الثالث:
ت الدعوية يف ادلملظة العربية السعودية يف رلاؿ رسءاب صلاح بعل ادلؤسسا النبحث الرابع:
 األوقاؼ.

ربرز ادلعوقات ال  تواج  ادلؤسسات الدعوية يف ادلملظة العربية السعودية  النبحث الخامس:
 يف رلاؿ األوقاؼ.

 ـ الخاتنة، وفيها أبرز نتائج الدراسة، وتوصياتها.    

***** 

 
 
 
 
 

                                              

 .ٜٔٔادلدخل إذل الءحث يف العلـو السلوكية، د.العساؼ، ص  اا ر:  (ٔ)
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 في العصور اإلسالمية النتعاقبة. النبحث األول: الوقف على العنل الدعوي
روؿ مػػن وضػػا وقفػػاً دعويػػاً يف اإلسػػالـو وبافػػره بدفسػػ  عليػػ  الصػػالة والسػػالـ  كػػاف الدػػيب 

ادلسػػػجد بإاشػػامل مسػػػجد قءػػامل، مث  فػػور وصػػول  ادلديدػػػة الدءويػػة يف اجرتػػػ  ادليمواػػة إليهػػاو إذ بػػػادر 
زؿ يف علػػػو ػفدػػػ ،قػػػدـ ادلديدػػػة  رف رسػػػوؿ اهللرضػػػ  اهلل عدػػػ  قػػػاؿ:  بػػػن مالػػػو، عػػػن راػػػس (ٔ)الدءػػػوي
مث إاػ  رمػر ، ويصػل  يف مػرابل الغػدم ،يصػل  حيػث ردركتػ  الصػالة فظػاف رسػوؿ اهلل ،... ادلديدة

، ثػػامدوين ُنػائطظم اػػيا يػا بػػين الدجػار: )ف ػػاؿ ،بػين الدجػػار فجػاملوا مػػألف رسػل إذل  :قػػاؿ ،بادلسػجد
 ، فظاف ادلسجد مدطل اً لدعوت  ادلءاركة.(ٕ) ...(ال واهلل ال اطلب ٖند  إال إذل اهلل  :قالوا

وقد تسابق ادلسلموف يف العصػور اإلسػالمية ادلتعاقءػة علػأ ٔنصػيئ عوائػد روقػافهم كاملػة، رو 
جزمل مدها لدعم الدعوة واإلافاؽ علأ وسائلها وبرارلها ادلتدوعة، ر ءة مػدهم يف ٓنصػيل ثػواب ال يػاـ 

ءافػػرة، رو رعػػاف علػػأ ال يػػاـ هبػػا، ومػػن رسػػهم بػػدعم ، سػػوامل قػػاـ بػػيلو بدفسػػ  م(ٖ)بالػػدعوة إذل اهلل
مػػن دؿ : )الػدعوة بدفسػ ، رو مالػػ ، رو روقافػ ، فػال ريػػب راػ  داخػػل يف اػيا الفضػل، ي ػػوؿ الدػيب 

وي ػوؿ عليػ  الصػالة والسػالـ موضػحاً ع ػم ادلػاؿ وفضػل  يف افػا  ،(ٗ)(علأ خًن فل  مثل رجر فاعل 
سػػءيل اهلل ف ػػد  ػػزا، ومػػن َخلَػػَد  ازيػػاً يف سػػءيل اهلل ف ػػد  الػػدين ورثػػره يف اشػػره: )مػػن جهػػز  ازيػػاً يف

  (ٙ) (٘) زا(.
وقػػػػد اعتػػػػىن ادلسػػػػلموف األوائػػػػل باألوقػػػػاؼ الػػػػ  تسػػػػهم يف خدمػػػػة الػػػػدعوة إذل اهللو حيػػػػث كااػػػػت    

ادلسػػاجد يف م دمػػة مصػػارؼ روقػػافهمو لظػػوهنم يد ػػروف إذل ادلسػػاجد ا ػػرة ع يمػػة، ليسػػت قاصػػرة 
                                              

 .ٛٙٔ، صحيح السًنة الدءوية، العل ، صٕٗٔ/ٕ( اا ر: السًنة الدءوية، ابن اشاـ، ٔ)

،  ، ورواه مسلم يف صحيح ٜٕٗ..، رقم باب ال تدءش قءور مشرك  اوااليةرواه الءياري يف صحيح ، كتاب الصالة،  (ٕ)
 .ٕٔٓٔ، رقم باب ابتدامل مسجد الديب ، كتاب ادلساجد ومواضا الصالة

 [. ٖٖ( ]فصلت:ِمَل َصاحِلًا َوقَاَؿ ِإاَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمٌنَ َوَمْن َرْحَسُن قَػْواًل شلمَّن َدَعا ِإذَل اللَِّ  َوعَ من ذلو قوؿ اهلل تعاذل: ) (ٖ)
 .ٙٚٛٗرقم  ،مسلم، كتاب اوهاد، باب فضل إعااة الغازي يف سءيل اهلل رواه (ٗ)
 . ٖٕٗٛالءياري، كتاب اوهاد والسًن، باب فضل من جهز  ازياً رو خلف  ِنًن، رقم  رواه (٘)
هلل: )معدػػػاه راػػػ  مثلػػػ  يف األجػػػر، وإف دل يغػػػز ح ي ػػػة(، فػػػتح الءػػػاري، ابػػػن حجػػػػر، اػػػػ( ر٘نػػػ  اٖٗ٘ي ػػػوؿ ابػػػن حءػػػاف )ت  (ٙ)

ٗ/ٔٚ٘ . 
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لشػػعائر الديديػػة فحسػػب، بػػل اػػ  زلاضػػن دعويػػة وتربويػػة وتعليميػػة، ورمػػزاً علػػأ كوهنػػا رمػػاكن ألدامل ا
روقػػد ادلسػػلموف الػػُدور واألراضػػ  لءدػػامل ادلسػػاجد وصػػيااتها، زلسوسػػاً مػػن رمػػوز ديػػدهم الع ػػيم، وقػػد 

وي فػػػوف األوقػػػاؼ علػػػأ مراف هػػػا مػػػن إاػػػارة ، (ٔ) ودفػػػا مرتءػػػات األئمػػػة والوعػػػاظ والعػػػاملٌن بادلسػػػاجد
 (ٕ) ا.وفرش وس اية و ًنا

 ،مسػػاجد كثػػًنة ووقّػػد عليهػػااػػػ( بػػىن ٜٙ٘ت )ر٘نػػ  اهلل اػػور الػػدين زلمػػود زاظػػ  وصلػػد مػػثالً رف    
عػػن ذلػػو: اػػػ( ٜٓٚت )ر٘نػػ  اهلل ي ػػوؿ العمػػاد األصػػفهاين ، وعلػأ مػػن ي ػػرر هبػػا ال ػػر ف روقافػػاً كثػػًنة

وروقػػػد ، (ٖ)(ودل ربلػػػىل إذل رمػػػد ،ولػػػو فػػػغلت بإحصػػػامل وقوفػػػ  وصػػػدقات  يف كػػػل بلػػػد لطػػػاؿ الظتػػػاب)
روقافػػاً علػػأ ادلسػػجد األقصػػأ وقءػػة الصػػيرة وادلػػدارس اػػػ( ٜٛ٘ت )ر٘نػػ  اهلل صػػالح الػػدين األيػػو  

وقػد بلػىل مػن كثػرة األوقػاؼ يف عهػد ادلماليػو مػثالً رف جعػل ، (ٗ)بال دس بعد استعادهتا من اإلفػراج
هات الػِب ادليتلفػة، ذلا ثالثة دواوين: ديوف ألوقاؼ ادلساجد، وديواف ألحءاس احلرمٌن الشريفٌن وج

 (٘)وديواف لألوقاؼ األالية.
كما ااتم ادلسلموف ّنحاضن الدعوة ووسائلها ادلتدوعة الػ  يتحصػل مػن ورائهػا العلػم بالشػرع 
واشػػر رحظامػػ ، وتعلػػيم اللغػػة العربيػػة، والعلػػـو ادلفيػػدة األخػػرىو حيػػث روقفػػوا  الؼ األوقػػاؼ علػػأ 

وكػػيلو اإلافػػاؽ مػػن عوائػػد األوقػػاؼ وريعهػػا علػػأ الظتػػب ادلػػدارس وفػػؤوهنا وْنهيزاػػا والعدايػػة هبػػا، 
رف مدرسػػة ابػػن عمػػر بالصػػاحلية  ػػاؿ دمشػػق موقوفػػة علػػأ وادلظتءػػات بفدوهنػػا ادليتلفػػة، فدجػػد مػػثاًل: 

من رراد رف يتعلم ال ر ف الظرمي من الشيوخ والظهوؿ، وْنرى ذلم، ودلن يعلمهم كفايتهم من ادل كػل 
اػػ( ٘ٗٙت )ر٘نػ  اهلل ادلصػرية والشػاـ ااصػر الػدين زلمػد بػن العػارل وبىن ملػو الػديار ، (ٙ)وادلالبس

                                              

 .ٛٓٔ ، صعل  ٗنعة زلمد ،الوقد ورثره التدموياا ر:  (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ، فيرات الياب، ابن العماد، ٕٛٔ/ٖاا ر : وفيات األعياف، ابن خلظاف،  (ٕ)
 .ٗٗٔ، الءدداري، ص الِبؽ الشام  سدا (ٖ)

 .ٖٔ٘، ٕٖٚ، ٕٖٙ/ٔٔالءداية والدهاية، ابن كثًن،  اا ر: (ٗ)
 .ٗٔزلاضرات يف الوقد، ربو زارة، ص ( اا ر:  ٘)
 .ٗٔ/ٔٓنفة الد ار يف  رائب األمصار، ابن بطوطة اا ر:  (ٙ)
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ت )ر٘نػػ  اهلل ، وأل٘نػػد بػػن طولػػوف (ٔ) اػػػ ورتػػب ذلػػا وقفػػا جيػػداً ٖ٘ٙداراً للحػػديث يف ال ػػاارة سػػدة 
ت )ر٘نػػ  اهلل رمػػر اػػور الػػدين زلمػػود زاظػػ  وقػػد  ،(ٕ)وقػػد علػػأ دار بدااػػا ألاػػل احلػػديث اػػػ( ٕٓٚ
رقػاـ بدمشػق ، كمػا وركثر مدها يف كل بلد، ووّقد عليهػا الوقػوؼ الظثػًنةبإاشامل ادلدارس، اػ( ٜٙ٘

واػو روؿ مػن بػىن داراً للحػديث  ،الوقػوؼ الظثػًنةهبػا وعلػأ ادلشػتغلٌن  ،داراً للحديث، ووقد عليها
علػأ جهػات الػِّب  ايصػرؼ ريعهػوكػاف دلماليػو، يف عهػد اباألوقاؼ ازدادت العداية و ، (ٖ)يف اإلسالـ

سسػػػات ديديػػػة وصػػػحية، إذل جااػػػب إقامػػػة كثػػػًن مػػػن ادلدشػػػ ت التعليميػػػة والصػػػحية ادليتلفػػػة مػػػن مؤ 
، (٘)كتء  علػأ ادلسػلمٌناػ(ٖٙٗت )ر٘ن  اهلل  وروقد اخلطيب الءغدادي ،(ٗ)وادلرافق العامة األخرى

مصػػػر والعػػػراؽ  يف رحلتػػػ  مػػػا فػػػااده يفاػػػػ( ٜٚٚت )ر٘نػػػ  اهلل  ةابػػػن بطوطػػػويصػػػد ، (٘)ادلسػػػلمٌن
وحداا ركثر من عشرين مدرسة يف دمشق ويؤكد را  يوجد وقوفة، ادلدارس ادلالشاـ، فييكر ااتشار و 

، وي ػوؿ (ٙ) علأ رمواؿ الوقد، رما يف بغداد فال خيتلد عدد ادلدارس عما فااده يف دمشقتعتمد 
تظثػػر األوقػػاؼ متحػػدثاً عػػن ادلشػػرؽ اإلسػػالم : )اػػػ( ٗٔٙت )ر٘نػػ  اهلل وي ػػوؿ الرحالػػة ابػػن جءػػًن 

كلها وِناصة دمشق، فمن فامل الفالح من ربدامل مغربدػا فلًنحػل علأ طالب العلم يف الءالد الشرقية  
، (ٚ) (وردذلػا فػراغ الءػاؿ مػن رمػر ادلعيشػة ،فيجد األمور ادلعيدة علأ طلب العلم كثػًنة ،إذل ايه الءالد

وقػػد ردى توافػػد طػػالب العلػػم علػػأ بعػػل ادلػػدارس ادلشػػهورة مػػن ٗنيػػا الءلػػداف إذل إاشػػامل اخلااػػات 
الب الغربػػامل وهتيئػػة اوػػو ادلداسػػب ذلػػم، باإلضػػافة إذل الصػػرؼ علػػأ مػػن حيتػػاج واألربطػػةو إليػػوامل الطػػ

                                              

 .ٕٚٔ/٘اا ر: فيرات الياب، ابن العماد،  (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔٔاا ر: الءداية والدهاية، ابن كثًن،  (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٗب، ابن العماد ، اا ر: فيرات اليا (ٖ)
 .٘ٔٔ-ٔٔٔالدجيدي، ص، ادلوارد ادلالية دلصر يف عهد الدوؿ ادلملوكية األوؿاا ر:  (ٗ)

 .ٚٚ/ٔاا ر: وفيات األعياف، ابن خلظاف،  (٘)
 .ٕٗ٘، ص عءد ادللو السيد ،الدور االجتماع  للوقداا ر:  (ٙ)
 .ٕ٘٘ادلرجا السابق، ص (ٚ)
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دلرتءات مدهم ليتفر وا لطلب العلم وٓنصيل ، باإلضافة إذل الصرؼ علأ ادلدارس وْنهيزاا، وصرؼ ا
 (ٔ)الشهرية للمعلمٌن.

ادلتعاقءػةو حيػث ل د كاف الوقد ديثل بؤرة الدهضة العلمية والفظرية علأ مدار العصور اإلسالمية    
رسػػػهم الواقفػػػوف يف مسػػػاادة ادلسػػػًنة التعليميػػػة، وذلػػػو عػػػن طريػػػق تشػػػييد ادلػػػدارس واإلافػػػاؽ عليهػػػا، 
واإلفػػادة مػػن ادلسػػاجد يف التعلػػيم، والعدايػػة بتػػوفًن مصػػادر ادلعلومػػات عػػن طريػػق وقػػد الظتػػب علػػأ 

 (ٕ) ادلدارس وجهات التعليم ادليتلفة.
اقفػػػػػوف ادلسػػػػػلموف السػػػػػاب وف يف عدػػػػػايتهم باألوقػػػػػاؼ تلػػػػػو إطاللػػػػػة مػػػػػوجزة دلػػػػػا كػػػػػاف عليػػػػػ  الو 

ادليصصة بالدعوة ووسائلها ادلتدوعةو إذ كاف ذلا عداية خاصػة عدػدامو ألف افعهػا متعػدياً، وعملهػا 
 (ٖ) متواصاًل، وثواهبا مستمراً.

***** 

 
 
 
 
 

                                              

 .ٕٓلألوقاؼ، د.السدحاف، ص( اا ر: اآلثار االجتماعية  ٔ)
 .ٚٗ( اا ر: رثر الوقد يف تشييد بدية احلضارة اإلسالمية، د.اخلطراوي، ص ٕ)
 ( لالستزادة حوؿ الوقد ودوره يف دعم الِبامج الدعوية والتعليمية يف تاريخ ادلسلمٌن، اا ر: ٖ)

، رثػػر الوقػػد يف ٕٖٔذل اهلل، ادلهيػػدب، ص، رثػػر الوقػػد علػػأ الػػدعوة إٕٓاآلثػػار االجتماعيػػة لألوقػػاؼ، د.السػػدحاف، ص     
، دور ٕٛص، د.الضػػػحياف، األوقػػػاؼ اإلسػػػالمية ودوراػػػا احلضػػػاري، ٚٗتشػػػييد بديػػػة احلضػػػارة اإلسػػػالمية، د.اخلطػػػراوي، ص

، الوقػػد واتتمػػا، ٕٙ، الوقػػد يف الشػػريعة اإلسػػالمية، د.الصػػاحل، ص ٛٔ-ٚٔالوقػػد يف العمليػػة التعليميػػة، د.ادلعيلػػ ، ص
 .ٖٙص  د.الساعايت،

 



 04 

 ـ النبحث الثاني: إجراءات الدراسة النسحية.
الوقــف ة الػػ  تسػػتهدؼ وصػػد ال ػػاارة ادلدروسػػة: )تعػػد اػػيه الدراسػػة مػػن الدراسػػات الوصػػفي    

(، وف ػػاً آلرامل مػػن   لػػتهم  الدراسػػة مػػن ال ػػائمٌن علػػأ ادلؤسسػػات وأثــرف فــي دعــل العنــل الــدعوي
 الدعوية يف ادلملظة العربية السعودية.

ٗنػػا الءاحػث معلوماتػػ  ادلتعل ػة باوااػػب ادليػداين يف اػػيه الدراسػة عػػن ــ أدوات جنــع النعلومـات: 
ادلرتءطػة بػدور الوقػد  رداة االستءااة، ال  تعد رداة مالئمة للحصوؿ علػأ مزيػد مػن ادلعلومػات طريق

معيػػػػات اخلًنيػػػػة اوورثػػػره يف دعػػػػم اوهػػػود الدعويػػػػة للمظاتػػػب التعاوايػػػػة للػػػدعوة وتوعيػػػػة اواليػػػات، و 
 ػة هبػا مػن وجهػة لتحفيل ال ر ف الظرمي يف ادلملظة العربية السعودية، ومعرفة ادلزيػد مػن احل ػائق ادلتعل

  ا ر من  لتهم الدراسة يف ادلسائل اآلتية:
 ػ مدى ااتماـ ادلؤسسات الدعوية يف ادلملظة العربية السعودية باألوقاؼ.

 ػ عوامل صلاح بعل ادلؤسسات الدعوية يف ادلملظة العربية السعودية يف رلاؿ األوقاؼ.
 ظة العربية السعودية يف رلاؿ األوقاؼ.ػ ربرز ادلعوقات ال  تواج  ادلؤسسات الدعوية يف ادلمل

وحوت ايه االستءااة اوعٌن من األسػئلة: رسػئلة ذات إجابػة مغل ػةو واػ  الػ  تعتمػد  الءػاً علػأ 
، لييتار من  لتػ  الدراسػة اإلجابػة ادلداسػءة، «likertم ياس ليظرت »االختيار اخلماس  ادلتدرج 

اسػة فرصػػة التعءػػًن عػن رريػػ ، وم مشحاتػػ  دوف الت يػػد ورسػئلة ذات إجابػػة مفتوحػػةو يػمشؾ دلػػن  لتػػ  الدر 
  ( ٔ) بصيغة زلددةو ليستفيد الءاحث من  رامل اوميا.

مت ٓنديػد اػدؼ االسػتءااة يف وقد اتبع الباحث في إعـداد هـ ف االسـتبانة الخطـوات ا:تيـة:     
لػػػدعوي ضػػػومل راػػػداؼ الدراسػػػة الرئيسػػػة، واػػػو: )التعػػػرؼ علػػػأ دور الوقػػػد ورثػػػره يف دعػػػم العمػػػل ا

معيػػات اخلًنيػػة لتحفػػيل ال ػػر ف الظػػرمي يف ادلملظػػة اوللمظاتػػب التعاوايػػة للػػدعوة وتوعيػػة اواليػػات، و 
العربيػة السػػعودية، كمػا تسػػعأ اػيه الدراسػػة إذل معرفػة مػػدى ااتمػاـ ادلؤسسػػات الدعويػة يف ادلملظػػة 

األوقػػػاؼ لػػػدعم العربيػػػة السػػػعودية باألوقػػػاؼ، وإبػػػراز رسػػػءاب صلاحهػػػا، رو عدمػػػ  يف رلػػػاؿ توهيػػػد 
                                              

، ٕٔٔلءحػػػث العلمػػػ ، د.عءيػػػدات و خػػػروف، ص ا، ٖ٘اا ػػػر: رسػػػاليب الءحػػػث العلمػػػ ، د.فػػػوزي  رايءػػػة و خػػػروف، ص ( ٔ)
 .ٖٛ٘، ادلدخل إذل الءحث يف العلـو السلوكية، د.العساؼ، ص ٗٛلءحوث اإلعالمية، د.احليزاف، صا
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 العمل الدعوي(.  
ػػػ حػػدد الءاحػػث معلومػػات االسػػتءااة )وحػػدات قيػػاس األداة( يف ضػػومل راػػداؼ الدراسػػة، بدػػامل علػػأ 
اجتهػػػػػػاده الشيصػػػػػػ ، ورري ر لػػػػػػب احملظمػػػػػػٌن رف اػػػػػػيه ال ضػػػػػػايا اػػػػػػ  األوذل يف تضػػػػػػميدها يف 

 (ٔ) االستءااة.
تيػة: رف تظػػوف إجابػػات األسػػئلة ادلتعل ػػة ػػ اجتهػػد الءاحػػث عدػػد إعػداده ذلػػيه األداة ّنراعػػاة األمػػور اآل

الوقد ورثره يف دعم العمل الدعوي وفق الواقا اليي جيده اتيب يف ادلؤسسات الدعويػة ػ عيدػة 
الدراسػػة ػ، كمػػا روعػػ  رف تظػػوف االسػػتءااة قصػػًنة قػػدر اإلمظػػافو ضػػماااً دلشػػاركة مػػن  لػػتهم 

السػػػػتءااة خطابػػػػاً موجهػػػػاً دلػػػػن  لتػػػػ  الدراسػػػػة، وضػػػػماااً دلصػػػػداقيتهم، وقػػػػد ررفػػػػق الءاحػػػػث مػػػػا ا
ذلػيه   ، وبعد التصميم ادلءػدئ(ٕ)الدراسةو يوضح في  ادؼ  الدراسة، وحث  علأ التفاعل معها 

  للتح ق من مالملمتها دلوضوع الدراسة. (ٖ)االستءااةو قاـ الءاحث بتحظيمها 

  : وحجنها ـ عينة الدراسة
دعوة وتوعية اواليات وفروعها يف ادلملظة، ادلؤسسات الدعوية )مظاتب الا رًا لظثرة     
 تصر ايه ت، فسػ وهلل احلمد ػ( ٗ) معيات اخلًنية لتحفيل ال ر ف الظرمي وفروعها يف ادلملظة(اوو 

                                              

اد الءاحػث مػن ادللحوهػات العلميػة ال ّيمػة الػ  دواواػا ُعرضت االستءااة علػأ رلموعػة مػن احملظمػٌن األكػاددييٌن، وقػد رفػ ( ٔ)
 علأ االستءااة ادلءدئية، فجزاام اهلل خًناً.

 .ٖٖٗ، ادلدخل إذل الءحث، د.العساؼ، صٕٔٔلءحث العلم ، د.ذوقاف عءيدات و خروف، ص ااا ر:  ( ٕ)
بعػل ادلراجػػا العلميػػة راػػ  ديظػػن  ي صػد بػػيلو اختءػػار م يػػاس صػدؽ االسػػتءااة يف قيػػاس مػػا وضػعت ألجلػػ ، وقػػد ركػػدت ( ٖ)

قياس الصػدؽ عػن طريػق عرضػها علػأ عػدد مػن ادليتصػٌن واخلػِبامل، ويسػمأ: )صػدؽ احملظمػٌن(، اا ػر: رسػاليب الءحػث 
 .ٜٙٔ، الءحث العلم ، د.عءيدات و خروف، صٓٙالعلم ، د. رايءة و خروف، ص

( مظتءػاً ٓٙٔرفػاد، فػإف عػدد اػيه مظاتػب الػدعوة )ُنسب إحصائيات وزارة الشؤوف اإلسػالمية واألوقػاؼ والػدعوة واإل  (ٗ)
( ٗنعيػة خًنيػة يف سلتلػد رضلػامل ٖٔٔاػ، وعدد ٗنعيػات التحفػيل )ٕٛٗٔيف سلتلد رضلامل ادلملظة، وذلو حَّت هناية عاـ 

ر ف ادلملظػػة، للعػػاـ افسػػ ، اا ػػر: دليػػل ادلظاتػػب التعاوايػػة للػػدعوة وتوعيػػة اواليػػات، ودليػػل اومعيػػات اخلًنيػػة لتحفػػيل ال ػػ
 اػ.ٜٕٗٔالظرمي، من مطءوعات الوزارة، 



 06 

ٕنثياًل صادقاً، ٕنثل ايا اتتما من ايه ادلؤسسات ال  (ٔ) )سلتارة( علأ عيدة عمدية الدراسة
طق ادلملظة، رو يف توافر األوقاؼ ذليه العيدة، من عدمها، سوامل يف توزيعها اوغرايف دليتلد مدا

 حَّت تظوف اإلجابات ذات فائدة كِبى ألسئلة ايه الدراسة ػ بإذف اهلل ػ.
( ٖ٘( مؤسسػػة دعويػػة يف سلتلػػد مدػػاطق ادلملظػػة، مدهػػا )ٓٙوقػػد وزعػػت اػػيه االسػػتءااة علػػأ )    

زيػػد مػػن التوضػػيح حػػوؿ عيدػػة الدراسػػة ( دلظاتػػب الػػدعوة، ودلٕ٘ومعيػػات ٓنفػػيل ال ػػر ف الظػػرمي، و)
 (:ٔيد ر يف اودوؿ اآليت رقم )

 عينة الدراسة
العدد اإلجنالي للنؤسسات 
 الدعوية )عينة الدراسة( 

 في الننلكة

 عدد
النؤسسات التي 
 شنلتها الدراسة

 النسبة
 العامة

 النسبة
بين عينة الدراسة 
)الجنعيات، 
 النكاتب(

 %ٖ.ٛ٘ %ٖٔ ٖ٘ ٖٔٔ ٗنعيات ٓنفيل ال ر ف الظرمي
 %ٚ.ٔٗ %ٙ.٘ٔ ٕ٘ ٓٙٔ ادلظاتب التعاواية للدعوة

 06 273 النجنوع
 %22النسبة:
( 273من )

 مؤسسة دعوية
-- -- 

، وتعطػػ  اتػػائج مهمػػة حػػوؿ موضػػوع الدراسػػة، ف ػػد (ٕ)وحيػػث رف اسػػءة عيدػػة الدراسػػة تعػػد جيػػدة   
    دلطلوب ػ بعوف اهلل ػ.ررى الءاحث رهنا تسمح بتحليل ادلعلومات، وإكماؿ الدراسة وفق ا

 ( توزيا عيدة الدراسة وفق مداطق ادلملظة:ٕويوضح اودوؿ رقم )
 النسبة العدد الننطقة

 %ٓٔ ٙ مظة ادلظرمة

                                              

راػواع العيدػة  ػًن  ىحػدإٕنثػل رلتمػا دراسػت ، واػ   و لظواػ  يػرى رهنػاالعيدة العمدية ا : ال  خيتار الءاحث رفراداا قصداً   (ٔ)
لءحػػػوث ، اٙٔٔلءحػػػث العلمػػػ ، د. عءيػػػدات و خػػػروف، ص ، اا ػػػر: ا، وتسػػػمأ: العيدػػػة الغرضػػػية، رو ال صػػػديةالعشػػػوائية

 .ٚٚإلعالمية، د.احليزاف، صا
يعد ٓنديد حجم العيدة من األمور ال  يظثػر اوػدؿ حوذلػا بػٌن ادلػؤلفٌن يف ادلدػااج العلميػة، وقػد اجتهػدت بعػل ادلراجػا  ( ٕ)

بتحديداا بدسب معيدػة وفػق رلمػوع رفػراد اتتمػا الػيي سػتطءق عليػ  الدراسػةو واػيا التحديػد ال يسػتدد إذل مدطػق علمػ  
الختالف  بٌن دراسة ورخرى، كما را  ال توجد قاعدة زلددة ومتفق عليها لتحديد حجم العيدة، اا ػر: دليػل  دقيقو اتيجة

 . ٜٕ-ٕٚاختيار العيدة، د.الضحياف، ص
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 %ٓٔ ٙ ادلديدة ادلدورة
 %ٖ.ٖٔ ٛ الرياض
 %ٖ.ٖٔ ٛ ال صيم

 %ٖ.ٛ ٘ ادلدط ة الشرقية
 %ٖ.ٖ ٕ حائل
 %ٚ.ٙ ٗ اووؼ

 %ٖ.ٛ ٘ احلدود الشمالية
 %ٚ.ٔ ٔ ءوؾت

 %ٚ.ٔٔ ٚ عسًن
 %ٖ.ٖ ٕ الءاحة
 %ٚ.ٙ ٗ جازاف
 %ٖ.ٖ ٕ صلراف
 %ٓٓٔ ٓٙ اتموع

 اػ.ٖٔٗٔ -ٖٓٗٔ : العام الجامعي:النيدانية ـ زمن الدراسة
بعد االاتهامل من ٗنػا االسػتءااة ، قػاـ الءاحػث بتفريػىل الءيااػات مػن خػالؿ اإلفػادة ـ تفريغ البيانات وتبويبها: 

، ومّت استيراج الطرائق اإلحصائية الرقمية، وذلػو وفػق (SPSS)ليل اإلحصائ  اليي يعرؼ بػ من براامج التح
 اآليت: 

لػػ  وزعػػت علػػأ فئػػات ُنسػػب : واػػ  جػػداوؿ تليػػئ الءيااػػات األوليػػة إلجابػػات رفػػراد العيدػػة االتوزيػػا التظػػراريػػ 
 العدد تظرار الفئة. األفراد اليين يدتموف إذل كل فئة، ويسمأ ايا، وحيدد وف ها عدد إجاباهتم

( أل لػب إجابػات رفػراد العيدػة، والػيي يػراد بػ : Meanػ م اييس الدزعة ادلركزيةو وذلو بءياف الوسػب احلسػا  )
 (ٔ) رلموع ال يم م سوماً علأ عدداا. 

***** 

 

                                              

، ٕٓٓ، رسػاليب الءحػث العلمػ ، د.العالواػة، ص ٕٕٔاا ر : رساسيات الءحث العلم ، د.عػودة ود.ملظػاوي، ص   ( ٔ)
 .ٜٔٔاؼ، ص ادلدخل إذل الءحث، د.العس
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النبحــــث الثالــــث: مــــدؤ اهتنــــام النؤسســــات الدعويــــة فــــي الننلكــــة العربيــــة الســــعودية 
 باألوقاف.

مهيتهػا يف قءػل الدػاس باألوقػاؼ، واستشػعارام أليف السدوات األخًنة ااتماماً طيءاً من  يلحل ادلرمل  
تواصػػل اخلػػًن والثػػواب للواقػػد، واسػػتمرار ااتفػػاع ادلسػػتفيدين مدهػػا، وبػػدراا اسػػما يف الع ػػد األخػػػًن 

 عودة الوصية بالوقد بٌن ادل تدرين واأل ديامل من رفراد اتتما.
بعػػػل اوهػػػات الرمسيػػػة والعلميػػػة يف عػػػدد مػػػن الػػػدوؿ اإلسػػػالمية ع ػػػد  ومػػػن اوهػػػود الطيءػػػة قيػػػاـ   

و مػػن رجػػل إعػادة ذلػػو الػػدور ادلهػم الػػيي كػػاف يسػهم بػػ  يف حيػػاة (ٔ)مػؤٕنرات واػػدوات عػػن الوقػد 
 .األمة اإلسالمية يف سلتلد جوااءها

وقػػػػد سػػػػ ؿ الءاحػػػػث ال ػػػػائمٌن علػػػػأ ادلؤسسػػػػات الدعويػػػػة )عيدػػػػة الدراسػػػػة(، حػػػػوؿ مػػػػدى ااتمػػػػاـ   
سساهتم باألوقاؼ وعدايتهم هبا، )ال ٕنتلو اومعية/ ادلظتب روقافاً خًنية؟(، فجاملت إجابػاهتم مؤ 

 (:ٖاتائج اودوؿ اآليت رقم )وفق 
                                              

 من ايه ادلؤٕنرات والددوات )حسب زمن ااع اداا(:  ( ٔ)
 .اػٛٔٗٔ، مصر،  -بورسعيد–ادوة ضلو إحيامل دور الوقد يف الدوؿ اإلسالمية  .ٔ
، ادلظرمػػةة مظػػوالػػدعوة واإلرفػػاد ،  وزارة الشػػؤوف اإلسػػالمية واألوقػػاؼ، يف الػػدعوة والتدميػػة هاػػدوة مظااػػة الوقػػد ورثػػر  .ٕ

         اػ.ٕٓٗٔ فواؿ
 اػ.ٕٔٗٔ ،الرياضوالدعوة واإلرفاد،  وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ، يف الشريعة اإلسالمية ورلاالت  ادوة الوقد .ٖ
 اػ.ٕٕٗٔ، ذي ال عدة مؤٕنر األوقاؼ األوؿ َنامعة رـ ال رى ّنظة ادلظرمة .ٗ
 اػ.ٕٙٗٔ، الرياض، صفر وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ، تد يم ادوة "الوقد وال ضامل" .٘

اإلسالمية  ادلد مة، تد يم التعليم ػ األوقاؼ  وذجا توهيد مصادر التمويل اإلسالمية يف اقتصادياتالددوة الدولية:  .ٙ
 اػ. ٕٙٗٔ، ذي ال عدة الظويت، للمشبية والعلـو والث افة )ايسيسظو(

، هنايػػة ال ػػرف العشػػرين( إذلالم  )األوقػػاؼ يف بػػالد الشػػاـ مدػػي الفػػتح العػػر  اإلسػػيف اوامعػػة األردايػػة ادلػػؤٕنر الػػدورل  .ٚ
 اػ.ٕٚٗٔعماف، فعءاف 

(، جامعػة رـ ال ػرى، مظػػة ادلظرمػة، ذي ال عػػدة الّصػػيىل التدمويػة والػراى ادلسػػت ءلية) ادلػؤٕنر الثػاين لألوقػػاؼ ٓنػت فػعار .ٛ
 اػ.ٕٚٗٔ

والػػػدعوة  وقػػػاؼوزارة الشػػػؤوف اإلسػػػالمية واألمػػػؤٕنر الوقػػػد الػػػدورل الثالػػػث، تد ػػػيم اوامعػػػة اإلسػػػالمية بالتعػػػاوف مػػػا  .ٜ
 اػ.ٖٔٗٔ، ادلديدة ادلدورة، زلـر واإلرفاد
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 النئوية النسبة العدد امتالك أوقاف من عدمه
 ٚ.ٙ٘ ٖٗ اعم
 ٓٗ ٕٗ ال

 ٖ.ٖ ٕ ٓنت اإلاشامل
 %ٓٓٔ ٓٙ اتموع

من عيدة الدراسة لديها روقاؼ قائمة وتستفيد  %ٚ.ٙ٘حيث ُت هر إجابات اودوؿ السابق رف 
من رفراد العيدة ب ا  ليس لديهم  %ٓٗمن عوائداا لإلافاؽ علأ رعماذلا الدعوية، بيدما رجاب 

روقافًا دلؤسساهتم الدعوية، وايه الدتيجة ستفيد بعوف اهلل يف إعطامل صورة جيدة عن ب ية رسئلة 
 ايه الدراسة.

( إجابات رفراد العيدة حوؿ سؤاؿ ركثر دقة: )عدد األوقاؼ ٗآليت رقم )وتظشد اتائج اودوؿ ا
 ال  ٕنتلظها اومعية / ادلظتب(

 النسبة النئوية العدد عدد األوقاف
 ٓٗ ٕٗ صفر
ٔ ٔ٘ ٕ٘ 
ٕ ٚ ٔٔ.ٚ 
ٖ ٘ ٛ.ٖ 
٘ ٗ ٙ.ٚ 
ٙ ٔ ٔ.ٚ 
ٚ ٔ ٔ.ٚ 
ٔٓ ٔ ٔ.ٚ 
ٕٖ ٔ ٔ.ٚ 
ٕٛ ٔ ٔ.ٚ 
 %ٓٓٔ ٓٙ اتموع

ج اودوؿ السابق عدد األوقاؼ ال  ٕنتلظهػا كػل مؤسسػة دعويػة مػن ادلؤسسػات عيدػة يتءٌن من اتائ
 الدراسة.
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توزيػػا األوقػػاؼ وفػػق عػػدداا وادلدػػاطق، رو ادلػػدف الػػ  توجػػد (: )٘) وتعػػرض اتػػائج اوػػدوؿ اآليت رقػػم

 فيها(:
عدد 
 األوقاف

 العدد
 تـوزيـع األوقـــاف )عينة الدراسة(

 تب الدعوةمكا جنعيات التحفيظ

 ٕٗ صفر
موقق  –طِبجل  –الءدع  –الغزالة  –طريد 
 جدة –بدر  –عيوف اووامل  –

 –األحسامل  –الصوير  –اخلرمة 
 –رهبا  –مظة ادلظرمة –الدماـ  –حفر الءاطن 

الددل  –بللسمر  –يدءا –زلائل عسًن  –العال 
 بريدة )ح  الءساتٌن(–بلجرف   –فرساف  –

ٔ ٔ٘ 
 –الغاط  –صامطة  –ؿ دومة اودد –بل رف 

 صلراف –الشماسية  –العوي لية  –عرعر 

ال وارة  –رفحامل  –العارضة  –احلسيين والدجوع 
 –بريدة )ح  الفايزية(  – رب الديرة  –بدر  –

 ال ريات
 الرياض )ح  الدسيم( –الطائد  اتمعة –الدماص  –ادلددؽ  –زلائل  –يدءا  ٚ ٕ

ٖ ٘ 
 –لجرف  ب –حوطة سدير  –حفر الءاطن 

 السليل –رماح 
- 

 - الطائد –بريدة  –فرورة  –رفحامل  ٗ ٘
 - الرس ٔ ٙ
 - الدماـ ٔ ٚ
 - ادلديدة ادلدورة ٔ ٓٔ
 - الءظًنية ٔ ٖٕ
 - الرياض )ح  السليمااية( ٔ ٕٛ

 23 33 06 النجنوع

دلؤسسػػات يتءػػٌن مػػن اتػػائج اوػػدوؿ السػػابق توزيػػا األوقػػاؼ الػػ  ٕنتلظهػػا كػػل مؤسسػػة دعويػػة مػػن ا  
( وقفاً، وي هر رف اومعيػات ٖٛٔالدعوية )عيدة الدراسة(، ويتضح رف إٗنارل عدد ايه األوقاؼ )

( ٕٔ( وقفػػػاً، فيمػػػا ٕنتلػػو ادلظاتػػػب التعاوايػػػة للػػػدعوة )ٕٙٔاخلًنيػػة لتحفػػػيل ال ػػػر ف الظػػرمي ٕنتلػػػو )
 وقفاً ف ب.
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 ل ر ف الظرمي(:موارد ٗنعيات ٓنفيل ا(: )ٙاتائج اودوؿ اآليت رقم )وتوضح لدا 

 م
 موقع 

 الجنعية الخيرية

 )األرقام وفق النسبة النئوية بحسب إجابات النسؤولين في الجنعيات(

اإلعانة 
السنوية من 

 الدولة

التبرعات 
والهبات 
 والصدقات

 األوقاف الزكاة

رسوم 
عضوية 
وتبرعات 
 عينية

 النجنوع

 %ٓٓٔ 0 0 31 62 2 بل رف            ٔ
 %ٓٓٔ 0 0 0 300 0      دومة اوددؿ ٕ
 %ٓٓٔ 3 16 1 35 3 الدماـ           ٖ
 %ٓٓٔ 37 30 4 43 2 يدءا الءحر       ٗ
 %ٓٓٔ 30 30 00 30 30 صامطة            ٘
 %ٓٓٔ 0 3 3 70 0 حفر الءاطن       ٙ
 %ٓٓٔ 0 10 30 30 6 حوطة سدير        ٚ
 %ٓٓٔ 0 36 30 03 3 رفحامل            ٛ
 %ٓٓٔ 33 30 0 14 1 دة           بري ٜ
 %ٓٓٔ 16 36 3 16 3 الطائد           ٓٔ
 %ٓٓٔ 0 5 30 60 1 الغاط            ٔٔ
 %ٓٓٔ 33 5 2 46 4 زلايل            ٕٔ
 %ٓٓٔ 30 34 36 30 4 فرورة            ٖٔ
 %ٓٓٔ 6 40 0 10 0 اتمعة          ٗٔ
 %ٓٓٔ 0 40 0 11 5 عرعر             ٘ٔ
 %ٓٓٔ 36 36 32 20 6 العوي لية        ٙٔ
 %ٓٓٔ 0 0 0  74 2 ادلددؽ           ٚٔ
 %ٓٓٔ 0 25 33 15 3 الءظًنية         ٛٔ
 %ٓٓٔ 3 30 10 30 3 السليمااية –الرياض  ٜٔ
 %ٓٓٔ 2 40 3 10 3 الرس             ٕٓ
 %ٓٓٔ 0 2 33 56 1 الشماسية         ٕٕ
 %ٓٓٔ 3 3 30 55 1       بلجرف      ٖٕ
 %ٓٓٔ 31 0 30 46 3 رماح             ٕٗ
 %ٓٓٔ 03 03 6 20 0 ادلديدة ادلدورة  ٕ٘
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 %ٓٓٔ 0 0 30 62 4 صلراف            ٕٙ
 %ٓٓٔ ٓٔ ٓٔ ٕٓ ٓ٘ ٓٔ الدماص           ٕٚ
 %ٓٓٔ ٙ ٕٓ ٕ٘ ٖ٘ ٗٔ السليل           ٕٛ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓ ٓٓٔ ٓ جدة              ٜٕ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٛ ٜٔ ٔ طريد             ٖٓ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓٙ ٕٓ ٕٓ الغزالة          ٖٔ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٗ٘ ٖٓ ٙٔ الءدع            ٕٖ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓ ٓٓٔ ٓ طِبجل            ٖٖ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٘ ٘ٚ ٕٓ موقق             ٖٗ
 %ٓٓٔ ٖٗ ٓ ٗٔ ٖٚ ٙ عيوف اووامل      ٖ٘

 %166 %8 %19 %12 %30 %0 النتوسط

يتءػػٌن مػػن متوسػػب اتػػائج اوػػدوؿ السػػابق رف ر لػػب مػػوارد اومعيػػات اخلًنيػػة ت ػػـو علػػأ التِبعػػات    
، %ٜٔ، وتػػػال ذلػػػو العائػػػد مػػػن األوقػػػاؼ %ٙ٘واذلءػػػات والصػػػدقاتو حيػػػث بلغػػػت اسػػػءة ذلػػػو 

، بيدمػا جػاملت رسػػـو العضػوية الػ  ي ػػدمها رعضػامل رلػػالس اإلدارات رو %ٕٔوجػاملت اسػءة الزكػػاة 
مػػػن مػػػوارد اػػػيه  %ٙ، ورمػػػا الػػػدعم ادلػػػادي ادلءافػػػر ادل ػػػدـ مػػػن الدولػػػة فظػػػاف %ِٛبعػػػات العيديػػػة الت

 (ٔ)اومعيات.
                                              

 دعم مادي متدوع ت دم  الدولة ذليه اومعيات، ومن ذلو:اداؾ   ( ٔ)
ت ػػدـ الدولػػة اعتمػػاداً ماليػػاً سػػدوياً للجمعيػػات اخلًنيػػة يءلػػىل رحػػد عشػػر مليػػوف  ، عػػدا التِبعػػات الشيصػػية الػػ  ي ػػدمها  .ٔ

 لظل خًن ػ  للجمعيات اخلًنية لتحفيل ال ر ف الظرمي.قادة ايه الءالد ػ وف هم اهلل 
 ( ممش مربا لظل ٗنعية خًنية يف ٗنيا ادلداطق لءدامل م ار ذلا.ٕٓٓ٘خصصت الدولة قطعة ررض مساحتها ) .ٕ

 اػ ال رارات ادلهمة اآلتية يف دعم مسًنة اومعيات اخلًنية للتحفيل:ٕٕٗٔ/ٔٔ/ٚرصدر رللس الوزرامل ادلوقر يف  .ٖ
 التعرفة الزراعية ادليفضة الستهالؾ التيار الظهربائ  علأ ٗنعيات التحفيل ومدارسها. رواًل:تطءيق

ثاايػػاً: معاملػػة ٗنعيػػات ٓنفػػيل ال ػػر ف الظػػرمي مػػن حيػػث الػػدعم، وادلميػػزات األخػػرى معاملػػة اومعيػػات اخلًنيػػة ادلرخصػػة مػػن 
 امل واذلاتد وادلياه، وضلو ذلو(.وزارة الشؤوف االجتماعية )اإلعفامل من رسـو الدولة، ٔنفيل تعرفة الظهرب

ثالثػاً: ٔنصػػيئ جػػزمل مػػن مػػوارد األوقػػاؼ يف وزارة الشػػؤوف اإلسػالمية واألوقػػاؼ والػػدعوة واإلرفػػاد ومعيػػات ٓنفػػيل ال ػػر ف 
 الظرمي اخلًنية، ومدارس ٓنفيل ال ر ف الظرمي اخلًنية التابعة ذلا.

يػػػات ٓنفػػػيل ال ػػػر ف الظػػػرمي، اا ػػػر: صػػػحيفة اوزيػػػرة، الصػػػادرة يػػػـو  رابعػػػاً: زيػػػادة اإلعااػػػات احلظوميػػػة الد ديػػػة والعيديػػػة ومع
 اػ.                                                                              ==ٕٕٗٔ/ٔٔ/ٕٔ
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 موارد ادلظاتب التعاواية للدعوة وتوعية اواليات(:(: )ٚاتائج اودوؿ اآليت رقم )وتوضح لدا 

 م
 موقع

 مكتب الدعوة 

 النكاتب()األرقام وفق النسبة النئوية بحسب إجابات النسؤولين في 

اإلعانة 
السنوية من 

 الدولة

التبرعات 
والهبات 
 والصدقات

 األوقاف الزكاة

رسوم 
عضوية 
وتبرعات 
 عينية

 النجنوع

 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓٗ ٓٙ ٓ اخلرمة           ٔ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٜٓ ٓ الصوير           ٕ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٖٓ ٓٚ ٓ حفر الءاطن       ٖ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٜٓ ٓ الدماـ           ٗ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓٙ ٓٗ ٓ بريدة            ٘
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓ٘ ٓ٘ ٓ مظة ادلظرمة      ٙ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٜٓ ٓ رهبا             ٚ
 %ٓٓٔ ٕٓ ٓ ٖٓ ٓ٘ ٓ العال            ٛ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓ ٓٓٔ ٓ زلائل            ٜ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٜٓ ٓ يدءا             ٓٔ
 %ٓٓٔ ٘ ٓ ٓٔ ٘ٛ ٓ األحسامل          ٔٔ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٜٓ ٓ بللسمر           ٕٔ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٓ٘ ٓ٘ ٓ فرساف            ٖٔ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٖٓ ٓٚ ٓ بلجرف            ٗٔ
 %ٓٓٔ ٜٔ ٓ ٔ ٓٛ ٓ الددل            ٘ٔ
 %ٓٓٔ ٕٚ ٕٗ ٕٔ ٓٔ ٓ ال ريات          ٙٔ
 %ٓٓٔ ٓ ٘ٔ ٘ ٓٛ ٓ الدسيم  -الرياض  ٚٔ
 %ٓٓٔ ٓ ٓ ٖٓ ٓٚ ٓ جوع احلسيين والد ٛٔ

                                                                                                                                          

ـو عليهػا == وايا الدعم اليي تل ػاه ٗنعيػات التحفػيل مػن قءػل الدولػة ػ ريػداا اهلل ػ يسػتدد لألسػس ادلتيدػة الػ  ت ػ       
السػػعودية دولػػة عربيػػة  العربيػػة ادلملظػػة » :رفادلػػادة األوذل يف الد ػػاـ األساسػػ  للحظػػم تؤكػػد  اػػيه الػػءالد ُنمػػد اهلل، و

، ولغتهػا اػػ  اللغػػة العربيػػة، رسػػول  اهلل تعػاذل وسػػدة  كتػػابإسػالمية، ذات سػػيادة تامػػة، ديدهػا اإلسػػالـ، ودسػػتوراا  
جػػػامل يف  ػػػاـ السياسػػػ  والدسػػػتوري للملظػػػة العربيػػػة السػػػعودية، د.ابػػػن بػػػاز، و اا ػػػر: الد ،« الريػػػاض مديدػػػةوعاصػػػمتها 

تعمل الدولة علػأ إفػاعة حفػل ال ػر ف الظػرمي ودراسػة علومػ ، قيامػاً بالواجػب اإلسػالم   »سياسة التعليم بادلملظة: 
 .ٔٔ، اا ر: ثوابت الد اـ التعليم  يف ادلملظة، د.صائىل، ص«يف احلفاظ علأ الوح  وصيااة تراث  
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 %ٓٓٔ ٓ ٖٓ ٘ ٘ٙ ٓ العارضة          ٜٔ
 %ٓٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓ رفحامل            ٕٓ
 %ٓٓٔ ٓٔ ٕٓ ٓ٘ ٕٓ ٓ ال وارة          ٕٕ
 %ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ ٓٔ ٓٗ ٓ بدر              ٖٕ
 %ٓٓٔ ٓ ٓٔ ٓٙ ٖٓ ٓ يرة رب الد -الرياض ٕٗ
 %ٓٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓ الفايزية -بريدة  ٕ٘

 %166 %0 %13 %17 %03 6 النتوسط

اتائج اودوؿ السػابق توضػح رف مػوارد ادلظاتػب التعاوايػة للػدعوة وتوعيػة اواليػات ليسػت ب فضػل   
معيػػات اخلًنيػػة لتحفػػيل ال ػػر ف الظػػرميو حيػػث جػػاملت متوسػػب إجابػػات ادلسػػؤولٌن عػػن اوحػػاالً مػػن 

، ودل تزد %ٚٔما جامل مورد الزكاة بدسءة ، في%٘ٙايه ادلظاتب ب هنا تعتمد علأ التِبعات بدسءة 
، رو التِبعػػات العيديػػة %ٖٔعوائػػد اػػيه ادلظاتػػب مػػن األوقػػاؼ عػػن  ، وجػػاملت موارداػػا مػػن الرسػػـو

 ، ويف ادل ابل فإف الدولة ال ت دـ ذليه ادلظاتب ري عوف مادي مءافر.%ٙ
وارد ٗنعيػػػات ٓنفػػػيل ادلتوسػػػب العػػػاـ للجػػػدولٌن السػػػاب ٌن: )مػػػ( ٛاتػػػائج اوػػػدوؿ اآليت رقػػػم )وتءػػػٌن  

 ال ر ف الظرمي وادلظاتب التعاواية(:
 النتوسط العام النـــوارد م
 %ٕ.ٖ اإلعااة السدوية من الدولة ٔ

 %ٓٙ التِبعات واذلءات والصدقات ٕ

 %ٚٔ الزكاة ٖ

 %ٖٔ األوقاؼ ٗ

 %ٛ.ٙ رسـو عضوية وتِبعات عيدية ٘

دعوية يف ادلملظةو حيث تؤكد رف الدسءة تليئ اتائج اودوؿ السابق موارد ادلؤسسات ال    
الظِبى من دخل ايه ادلؤسسات ي ـو علأ التِبعات ادلءافرة )اءات، صدقات، زكوات( ّنتوسب 

، وايا شلا يؤكد رف ايه ادلؤسسات %ٖٔ، ودل يزد مورد ايه ادلؤسسات من األوقاؼ عن %ٚٚ
افرة، األمر اليي يوجب عداية الدعوية ما زالت تعتمد بشظل كءًن علأ التِبعات ادلالية ادلء

ادلسؤولٌن فيها بيؿ مزيد من اوهود من قءلهم ْناه ذلوو ألف االعتماد علأ التِبعات ادلالية 
ادلءافرة تضعد العمل، وتسهم يف ضعد تدفيي الِبامج واخلطبو لظوهنا تظوف رسًنة ذليه 
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ت يضعد العمل ويسءب التِبعاتو إف جاملت اُفي العمل، وإال رلغ ، فاالعتماد علأ التِبعا
إرباكًا ل ، رما األوقاؼ فه  مورد ثابت ومتواصل للعمل الدعوي، وتسهم يف است راره وتطويره 

 وجودة رثره بإذف اهلل.
 ومن أبرز النتائج التي ظهرت في ه ا النبحث: 

من ادلؤسسات الدعوية )عيدة الدراسة( لديها روقاؼ قائمة وتستفيد من عوائداا  %ٚ.ٙ٘رف ػ 
 .افاؽ علأ رعماذلا الدعويةلإل

 من ادلؤسسات الدعوية )عيدة الدراسة( ليس لديها روقافاً.% ٓٗػ رف اسءة 
( ٕٙٔ( وقػفاً، )ٖٛٔ)ادلؤسسات الدعوية )عيدة الدراسة(: رف إٗنارل عػدد األوقػاؼ ال  لدى ػ 

دلظاتب التعاواية وقفًا مدها تعود ملظيتها ومعيات اخلًنية لتحفيل ال ر ف الظرمي، فيما ٕنتلو ا
 ( وقفاً ف ب.ٕٔللدعوة )

ت ـو علأ التِبعات واذلءات والصدقات  لتحفيل ال ر ف الظرميػ رف ر لب موارد اومعيات اخلًنية 
 (.%ٜٔ( من دخلها، فيما يءلىل دخلها من األوقاؼ )%ٛٙوالزكوات بدسءة )

علأ التِبعات واذلءات والصدقات ػ رف ر لب موارد ادلظاتب التعاواية للدعوة وتوعية اواليات ت ـو 
 (.%ٖٔ( من دخلها، فيما يءلىل دخلها من األوقاؼ )%ٕٛوالزكوات بدسءة )

 
 

***** 
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النبحث الرابع: أسباب نجاح بعض النؤسسات الدعوية في الننلكة العربية السعودية في 
 مجال األوقاف.

ال ػائمٌن علػأ ادلؤسسػات الدعويػة  ر ءة يف الوصػوؿ إذل األسػءاب )العوامػل( احل ي يػة الػ  جعلػت  
يتجهوف، رو يدجحوف يف امتالؾ روقػاؼ يف رلػاؿ عملهػم الػدعويو ف ػد مت سػؤاذلم يف رداة الدراسػة 

 عن ذلو، وجاملت إجاباهتم وفق اآليت:
حرصػػاً علػػأ ثءػػات ادلػػوارد بػػ ف ذلػػو: )رفػػراد العيدػػة ( إجابػػات ٜ) تعػػرض اتػػائج اوػػدوؿ اآليت رقػػم   

 ادلالية(:

 النئوية النسبة العبارة
 ٚ.٘ٛ موافق جداً 
 ٘.ٜ موافق
 ٗ.ٕ ال رعلم
 ٗ.ٕ  ًن موافق
 %ٓٓٔ اتموع

رفػػراد العيدػػة دييلػػوف يف اختيػػاراهتم بادلواف ػػة اػػيا التسػػااؿ ػ علػػأ فيتءػػٌن مػػن اػػيه الدتػػائج رف ركثػػر    
واػػ  مػػدهم،  %ٓ.ٜ٘اخػػتالؼ بيػػدهم يف درجػػة اػػيه ادلواف ػػة ػو حيػػث وافػػق علػػأ ذلػػو ركثػػر مػػن 

اتيجة تعِب عن ارتفاع اسػءة ادلػواف ٌن ألمهيػة دور األوقػاؼ ورثراػا ادلءافػر يف ثءػات مػوارد ادلؤسسػات 
 % من اتيءٌن علأ ايا التسااؿ ب هنم ال يعلموف، رو  ًن مواف ٌن.ٗ.ٕالدعوية، ورجاب 

مل اومعية / ( رري رفراد العيدة حوؿ عءارة: )حرصاً علأ استمرارية عٓٔويءٌن اودوؿ اآليت رقم )
 ادلظتب(

 النسبة النئوية العبارة
 ٖٜ موافق جداً 
 ٚ موافق
 %ٓٓٔ اتموع

رفػراد العيدػة يواف ػوف بدرجػة عاليػة ػ علػأ اخػتالؼ بيػدهم يف تءػٌن اتػائج اوػدوؿ السػابق رف ٗنيػا    
 درجػػة اػػيه ادلواف ػػػة ػ يف رف االاتمػػاـ باألوقػػاؼ مػػػن قػػءلهم يػػػ يت حرصػػاً علػػأ عػػػدـ توقػػد العمػػػل
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الػدعوي الػػيي يدفيواػػ  مػن خػػالؿ اػػيه ادلؤسسػات الدعويػػةو ولعلهػػم يػروف رف الوقػػد واالاتمػػاـ بػػ  
ولو جامل مت خراً إال راػ  حي ػق احلػد األدن مػن االسػتمرار لعمػل اػيه ادلؤسسػات، وإف كػاف الءاحػث 

ت ػل ي مل رف يظوف الوقد او ادلصدر األوؿ ذليه ادلؤسسات، وليست التِبعات رو اذلءات ال  قد 
 وتظثر بٌن وقت و خر، رما األوقاؼ فه  مورد ثابت ومتواصل بإذف اهلل.

(  رامل رفراد العيدة حوؿ رف االاتماـ باألوقػاؼ يػ يت حرصػاً ٔٔوتعرض لدا اتائج اودوؿ اآليت رقم )
 مدهم علأ: )الءحث عن مصادر ٕنويل مغرية للمتِبعٌن باألجر والثواب ادلستمر(: 

 ةالنسبة النئوي العبارة
 ٙ.ٚٗ موافق جداً 
 ٙ.ٕٛ موافق
 ٔ.ٚ ال رعلم

 ٚ.ٙٔ موافق إذل حد ما
 %ٓٓٔ اتموع

يواف ػػػوف بػػػ ف ٕنويػػػل عمػػػل ادلؤسسػػػات رفػػػراد العيدػػػة مػػػن  %ٖ.ٕٜفتظشػػػد اتػػػائج اػػػيا اوػػػدوؿ رف 
ػ علػأ اخػتالؼ  الدعويػة يػ يت وفػق صلػاحهم يف تسػويق األوقػاؼ للمتِبعػٌن وإ ػرائهم بثواهبػا ادلسػتمر

مػدهم رهنػم ال  %ٔ.ٚاوعيػة اػيا االاتمػاـ وتظػراره كمػا يتضػح مػن إجابػاهتم ػ، بيدمػا قػػاؿ  مدهم يف
 يدروف عن وجوده يف الواقا.

رف تسويق األوقػاؼ وٕنويلهػا جيػد قءػوالً عاليػاً مػن ادلتِبعػٌنو ألهنػم  ويلحل ادا ت كيد رفراد العيدة    
يستشػػعروف األجػػر ادلمشتػػب عليهػػا مػػن اهلل تعػػاذل وتواصػػل  لإلاسػػاف يف حياتػػ  وبعػػد شلاتػػ و شلػػا يعطػػ  
مػػدلوالً ذلػػيه ادلؤسسػػات وال ػػائمٌن عليهػػا مفػػاده رف علػػيهم بػػيؿ ادلزيػػد مػػن االاتمػػاـ واوهػػد للعمػػل 

 من ايه األوقاؼ، ما داـ رف ادلاؿ ال يشظل عائ اً رماـ وجوداا علأ ررض الواقا.علأ االزدياد 
(  رامل رفػػػػراد العيدػػػػة يف رف مػػػػن رسػػػػءاب )عوامػػػػل( صلػػػػاحهم ٕٔوتعػػػػرض اتػػػػائج اوػػػػدوؿ اآليت رقػػػػم )

 باألوقاؼ جامل بعد: )صلاح إحدى اومعيات/ ادلظاتب دفعدا لل ياـ بتجربة شلاثلة(
 النسبة النئوية العبارة

 ٜ.ٕٗ موافق جداً 
 ٖ.ٖٖ موافق
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 ٖ٘.ٗٔ ال رعلم
 ٛ.ٗ موافق إذل حد ما
 ٛ.ٗ  ًن موافق
 %ٓٓٔ اتموع

رفػػراد العيدػػة ي ولػػوف بػػ ف التجػػارب الداجحػػة دلؤسسػػات مػػن  %ٔٛتػػِبز مػػن اتػػائج اػػيا اوػػدوؿ رف 
ارب يف ػ ويءػػدو مػػن اوػػدوؿ وجػػود ت ػػ لل يػػاـ بتجربػػة شلاثلػػةدعويػػة رخػػرى يف رلػػاؿ األوقػػاؼ دفعهػػم 
مدهم بعدـ مواف تهم علأ ذلو، ولعل ذلػو يظػوف  %ٕ.ٗإجاباهتم حوؿ ايا السؤاؿ ػ، فيما قاؿ 

 رهنم ال يعلموف عن ْنارب شلاثلة يف ايا الش ف. %ٖ.ٗٔاابعاً مدهم، ورجاب 
توجيػ  مػن اوهػة الرمسيػة  وجػود((  رامل رفػراد العيدػة حػوؿ: ٖٔوُت هر لدػا ررقػاـ اوػدوؿ اآليت رقػم )  
  اتءا ذلا بالمشكيز علأ األوقاؼ(:ال 

 النسبة النئوية العبارة
 ٙ.ٕٛ موافق جداً 
 ٙ.ٕٛ موافق
 ٜ.ٔٔ ال رعلم

 ٖ.ٗٔ موافق إذل حد ما
 ٚ.ٙٔ  ًن موافق
 %ٓٓٔ اتموع

توجيػ  مػن اوهػة رفراد العيدة يؤكدوف وجود من  %ٓ.ٔٚيتضح من ررقاـ ايا اودوؿ رف ركثر من 
 ف ذلا )وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرفػاد( بػالمشكيز علػأ األوقػاؼالرمسية ال  يتءعو 

مػدهم  %ٚ.ٙٔػ وي هر يف اودوؿ تدوع مدى مواف تهم علأ اوعية ايا التوجي  ػ، يف حٌن رجػاب 
 رهنم ال يعلموف عن وجود ايا التوجي . %ٜ.ٔٔب ا  ال يوجد توجي  رمس  هبيا الصدد، وذكر 

 رامل رفراد العيدة حوؿ رف ااتمػامهم باألوقػاؼ اػابا مػن:  (ٗٔ)ائج اودوؿ اآليت رقم ويتضح من ات
 )ر ءة بعل ادلتِبعٌن(

 النسبة النئوية العبارة
 ٕ.ٕٙ موافق جداً 
 ٘.ٓٗ موافق
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 ٜ.ٔٔ ال رعلم
 ٗ.ٕٔ موافق إذل حد ما

 %ٓٓٔ اتموع

يؤكػدوف رف ااتمػاـ  %ٛٛبلغت ركثر مػن ة رفراد العيدُتِبز اتائج ايا اودوؿ رف اسءة كءًنة من    
هبػػيه األوقػػاؼ جػػامل ر ءػػة مػػن ادلتِبعػػٌن للمسػػامهة يف إاشػػامل اػػيه األوقػػاؼ، ػ ويتءػػٌن مػػن اوػػدوؿ 

 رهنم ال يعلموف عن ذلو. %ٜ.ٔٔاختالؼ العيدة يف ٓنديد مدى ايا الر ءة ػ ، ويف ادل ابل ذكر 
وضح رف اداؾ قءوالً عامػاً مػن رفػراد رلتمعدػا ( تٔٔ( واودوؿ رقم )ٗٔواتائج ايا اودوؿ رقم )   

اسػػتثمار ال ػػائمٌن علػػأ ؤكػػد هػػا وفضػػلها ومءػػادرهتم لتمويلهػػا، شلػػا يتهبػػيه األوقػػاؼ واستشػػعارام ألمهي
 ادلؤسسات الدعوية ذليا االْناهو ر ءة يف إجياد مصادر ٕنويل ثابتة ودائمة ذلا من خالؿ األوقاؼ.

 النبحث:  ومن أبرز النتائج التي ظهرت في ه ا
يؤكدوف مواف تهم علأ رمهية دور األوقاؼ ورثراا ادلءافر يف ثءات موارد  %ٓ.ٜ٘ركثر من رف ػ 

 ادلؤسسات الدعوية.
رفراد العيدة يواف وف بدرجة عالية يف رف ايا االاتماـ باألوقاؼ من قءلهم ي يت حرصاً رف ٗنيا ػ 

 ادلؤسسات الدعوية.علأ عدـ توقد العمل الدعوي اليي يدفيوا  من خالؿ ايه 
يواف وف ب ف ٕنويل عمل ادلؤسسات الدعوية ي يت وفق صلاحهم يف رفراد العيدة من  %ٖ.ٕٜرف ػ 

 تسويق األوقاؼ للمتِبعٌن وإ رائهم بثواهبا ادلستمر.
رفراد العيدة ي ولوف ب ف التجارب الداجحة دلؤسسات دعوية رخرى يف رلاؿ من  %ٔٛػ رف 

 ربة شلاثلة.لل ياـ بتجاألوقاؼ دفعهم 
توجي  من اوهة الرمسية ال  يتءعوف ذلا )وزارة رفراد العيدة يؤكدوف وجود من  %ٓ.ٔٚركثر من ػ 

 الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرفاد( بالمشكيز علأ األوقاؼ، واالاتماـ هبا.
وفضلها ومءادرهتم ػ رف اداؾ قءواًل عامًا من رفراد رلتمعدا هبيه األوقاؼ واستشعارام ألمهيتها 

 بتمويلها.

***** 
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النبحث الخامس: أبرز النعوقات التي تواجه النؤسسات الدعوية في الننلكة العربية 
 السعودية في مجال األوقاف.

راػل ادليػداف، وراػل الصػدعة، ورصػحاب الشػ ف ػ مثػل مػا ي ػاؿ ػ اػم ركثػر الدػاس خػِبة ومعرفػة ّنػا   
يلو وّجػػ  الءاحػػث يف رداة دراسػػت  سػػؤاالً للمسػػؤولٌن يف يػػدور فيػػ  مػػن خفايػػا ورمػػور وصػػعوبات، لػػ

ادلؤسسات الدعويػة حػوؿ )ربػرز ادلعوقػات( الػ  تظػوف سػءءاً يف عػدـ وجػود األوقػاؼ يف عملهػم، رو 
 ضعد اْنااهم لألوقاؼ يف مؤسساهتم، وقد جاملت إجاباهتم حوؿ ذلو وفق اآليت: 

العيدػػػة بػػػ ف مػػػن ادلعوقػػػات: )قلػػػة عػػػدد سػػػظاف (  رامل رفػػػراد ٘ٔتعػػػرض لدػػػا اتػػػائج اوػػػدوؿ اآليت رقػػػم )
 ادلدط ة ال  اعمل فيها(

 النسبة النئوية العبارة
 ٘.ٖٔ موافق جداً 
 ٘.ٖٔ موافق
 ٔ.ٛ ال رعلم

 ٗ.٘ موافق إذل حد ما
 ٘.ٜ٘  ًن موافق
 %ٓٓٔ اتموع

و حيػػث رفػػراد العيدػػة ال يواف ػػوف علػػأ ذلػػوت ريءػػاً مػػن  %ٓٙفيتضػػح مػػن اتػػائج اػػيا اوػػدوؿ رف   
يؤكػػدوف رف ادلػػدف رو ادلدػػاطق الػػ  يعملػػوف فيهػػا ال تشػػػتظ  مػػن قلػػة عػػدد السػػظاف، لػػيلو فهػػػؤالمل  
السػػػظاف ُناجػػػة ماسػػػة لعمػػػل ادلؤسسػػػات الدعويػػػة فيهػػػاو حػػػَّت تػػػدفعهم وتػػػؤثر فػػػيهم بػػػإذف اهلل، فيمػػػا 

دلعػوؽ ػو من رفراد العيدة ّنواف تهم علأ ذلو ػ ما تدوع إجاباهتم يف ت ديرام ذلػيا ا %ٗ.ٕٖرجاب 
ولعػػػػل ذلػػػػو يف ادلؤسسػػػػات الدعويػػػػة )عيدػػػػة الدراسػػػػة( ادلوجػػػػودة يف قػػػػرى رو مػػػػدف صػػػػغًنة، ورجػػػػاب 

 مدهم ب هنم ال تتوافر لديهم معلومات زلددة حوؿ ايا التسااؿ. %ٓ.ٛ
(  رامل رفػراد العيدػة بػ ف مػن ادلعوقػات: )قلػة عػدد ادلوسػرين ادلدط ػة ٙٔويءٌن لدا اودوؿ اآليت رقػم )  

 فيها( ال  اعمل
 النسبة النئوية العبارة

 ٖ.ٕٗ موافق جداً 
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 ٖ.ٕٗ موافق
 ٕٚ موافق إذل حد ما
 ٖ.ٕٗ  ًن موافق
 %ٓٓٔ اتموع

قػػػالوا بػػػ ف  %ٙ.٘ٚرفػػػراد العيدػػػة يف اػػػيا اوػػػدوؿ رف اسػػػءة كءػػػًنة مػػػدهم بلغػػػت يتضػػػح مػػػن إجابػػػات 
 م مػن التفػاوت يف مػدى راااػم مداط هم ال يتوافر فيها رثريامل قادرين علأ ٕنويل األوقاؼ ػ علأ الػر 

مػن رفػراد العيدػة بعػدـ مػواف تهم علػأ  %ٖ.ٕٗحوؿ اػيا ادلعػوؽ كمػا يتءػٌن مػن اوػدوؿ ػ، ورجػاب 
 ايا ادلعوؽ.

(  رامل رفراد العيدة ب ف من ادلعوقات: )عدـ ْنػاوب ادلؤسسػات ٚٔوتوضح اتائج اودوؿ اآليت رقم )
 اخلًنية اخلاصة معدا(

 النسبة النئوية العبارة
 ٙ.ٕٔ موافق جداً 
 ٗ.ٕٖ موافق
 ٗ.٘ ال رعلم

 ٚ.ٜٕ موافق إذل حد ما
 ٛ.ٓٔ  ًن موافق
 %ٓٓٔ اتموع

ْنػاوب يػروف بػ ف عػدـ  %ٚ.ٖٛرفػراد العيدػة بلغػت يتءٌن من اتائج ايا اودوؿ رف اسءة كءًنة مػن 
تواجػػ  ال ػػائمٌن ادلؤسسػػات اخلًنيػػة اخلاصػػة الداعمػػة لألعمػػاؿ اخلًنيػػة يف بالداػػا مػػن الصػػعوبات الػػ  

ػ علػأ اخػتالؼ بيػدهم يف ت ػدير مػدى اػيا ادلعػوؽ كمػا ي هػر مػن األرقػاـ علػأ ادلؤسسػات الدعويػة 
مػدهم رف ادلؤسسػات اخلًنيػة اخلاصػة تػدعم مشػروعات األوقػاؼ،  %ٛ.ٓٔالساب ة ػ، يف حٌن ذكر 

 مدهم رهنم ال يعلموف فيئاً عن ايا ادلعوؽ. %ٗ.٘ورجاب 
(  رامل رفػػراد العيدػػة بػػ ف مػػن ادلعوقػػات: )قلػػة كفػػاملة العػػاملٌن يف ٛٔ رقػػم )وتءػػٌن اتػػائج اوػػدوؿ اآليت

 ادلؤسسات الدعوية لتسويق ايه األوقاؼ وإدارهتا واالستثمار فيها(
 النسبة النئوية العبارة

 ٚ.ٕ موافق جداً 
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 ٙ.ٕٔ موافق
 ٔ.ٛ ال رعلم

 ٗ.ٕٖ موافق إذل حد ما
 ٔ.ٖ٘  ًن موافق
 %ٓٓٔ اتموع

رفػػراد العيدػػة رقػػروا بوجػػود اػػيا ادلعػػوؽ يف مػػن  %ٓ.ٙ٘اتػػائج اػػيا اوػػدوؿ رف ركثػػر مػػن ت هػػر مػػن 
عػػدـ  %ٔ.ٖ٘رلػػاؿ  عملهػػم ػ وي هػػر يف اوػػدوؿ تدػػوع إقػػرارام هبػػيا ادلعػػوؽ ػ، ويف ادل ابػػل ررى 

 .ايا ادلعوؽرهنم ال يعلموف فيئاً عن  %ٔ.ٛمواف تهم علأ ايا ادلعوؽ، فيما قاؿ 
يػػة تزويػػد ال ػائمٌن علػػأ ادلؤسسػات الدعويػػة رو العػػاملٌن فيهػا بػػءعل ادلهػػارات ولعلدػا اسػػتدتج ادػا رمه

ادلتدوعة )التسػويق، اإلدارة، االسػتثمار(، رو تزويػدام رو اسػتعااتهم بادلتيصصػٌن يف اػيه اتػاالتو 
 حَّت تتح ق الفائدة ادلرجوة من ايه األوقاؼ علأ العمل الدعوي.

(  رامل رفػػراد العيدػػة بػػ ف مػػن ادلعوقػػات: )عػػدـ تعػػاوف بعػػل ٜٔوتعػػرض لدػػا اتػػائج اوػػدوؿ اآليت رقػػم )
 اوهات الرمسية يف تيسًن عملهم يف رلاؿ األوقاؼ(

 النسبة النئوية العبارة
 ٚ.ٜٕ موافق جداً 
 ٗ.٘ موافق
 ٚ.ٕ ال رعلم

 ٙ.ٕٔ موافق إذل حد ما
 ٘.ٓٗ  ًن موافق
 %ٓٓٔ اتموع

يؤكػػدوف رفػػراد العيدػػة مػػن  %ٙ٘ا اوػػدوؿ رف ركثػػر مػػن يتضػػح مػػن اػػيه الدتػػائج ادلػػيكورة يف اػػي     
ػ ويلحػل مػدى التفػاوت عػدـ تعػاوف بعػل اوهػات الرمسيػة يف تيسػًن عملهػم فيمػا يتعلػق باألوقػاؼ 

مػػػدهم رف  %٘.ٓٗيف ت كيػػػدام علػػػأ اػػػيا ادلعػػػوؽ كمػػػا ي هػػػر يف اتػػػائج اوػػػدوؿ ػ، فيمػػػا رجػػػاب 
 %ٚ.ٕ، فيمػػا قػػاؿ لهػػم فيمػػا يتعلػػق باألوقػػاؼاوهػػات الرمسيػػة الػػ  يتءعػػوف ذلػػا تسػػهم يف تيسػػًن عم

 .ايا ادلعوؽفيئاً عن  ال يعلموفرهنم 
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ويتضح ادا رف رفراد العيدة يريػدوف مػن بعػل اوهػات الرمسيػة تعاواػاً معهػم يف اإلعفػامل مػن بعػل    
الشػػروط العامػػة الػػ  تشػػمشط علػػأ ادلسػػتثمرين، ورف ت ػػدـ ذلػػيه ادلؤسسػػات يف رعماذلػػا الوقفيػػة بعػػل 

يا واحلوافز، وكيلو التيفيد من بعل االفمشاطات ال  قد ت لل من إقءاؿ ادلؤسسػات الدعويػة ادلزا
 علأ األوقاؼ.

(  رامل رفراد العيدة ب ف من ادلعوقات: )لديدا دخػل جيػد وال ضلتػاج ٕٓويءٌن لدا اودوؿ اآليت رقم )  
 ألوقاؼ خًنية حالياً(

 النسبة النئوية العبارة
 ٔ.ٛ ال رعلم

 ٔ.ٛ ذل حد ماموافق إ
 ٛ.ٖٛ  ًن موافق
 %ٓٓٔ اتموع

رفراد العيدة رجابوا بعدـ مواف تهم علأ من  %ٓ.ٜٔي هر من الدتائج الساب ة رف ركثر من 
 ايا ادلعوؽ.ال يعلموف فيئاً عن رهنم مدهم  %ٔ.ٛايا التسااؿ، رو ادلعوؽ، ويف ادل ابل رجاب 

اداؼ الءاعثة لل ياـ هبا ب ف ادلؤسسات وايا يليئ ما سعت ل  ايه الدراسة يف تءياف األ
الدعوية ُناجة ماسة دلوارد مالية ثابتة تسهم يف استمرار عملها، واتائج اودوؿ السابق توضح رف 

 الغالءية الع مأ من رفراد العيدة يواف وف علأ رمهية ايه األوقاؼ، ورثراا علأ العمل الدعوي.
 : ومن أبرز النتائج التي ظهرت في ه ا النبحث

رفراد العيدة يؤكدوف رف ادلدف رو ادلداطق ال  يعملوف فيها ال تشتظ  من قلة ت ريءًا من  %ٓٙرف ػ 
 عدد السظاف، ليلو فهؤالمل السظاف ُناجة ماسة لعمل ادلؤسسات الدعوية يف مداط هم.

األوقاؼو من رفراد العيدة قالوا ب ف مداط هم ال يتوافر فيها رثريامل قادرين علأ ٕنويل  %ٙ.٘ٚػ رف 
 ليلو فهم ُناجة لوقوؼ إخواهنم ال ادرين من سلتلد ادلداطق.

ْناوب ادلؤسسات اخلًنية اخلاصة الداعمة لألعماؿ رفراد العيدة يروف ب ف عدـ من  %ٚ.ٖٛ فػ ر
اخلًنية يف بالداا من الصعوبات ال  تواج  ال ائمٌن علأ ادلؤسسات الدعوية لت مٌن األوقاؼ 

 واالستثمار فيها.
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 لة كفاملة العاملٌن يف بعل ادلؤسسات الدعوية يف رفراد العيدة رقروا بمن  %ٓ.ٙ٘رف ركثر من ػ 
 تسويق األوقاؼ وإدارهتا واالستثمار فيها.

عدـ تعاوف بعل اوهات الرمسية يف تيسًن عملهم يؤكدوف رفراد العيدة من  %ٙ٘رف ركثر من ػ 
م حوافز وال إعفاملات مداسءة، وال تعفيهم فيما يتعلق باألوقاؼ، ورف تلو اوهات ال ت دـ ذل

 من بعل الشروط والرسـو ادلعتادة.
رفراد العيدة يؤكدوف ب ف ادلؤسسات الدعوية ُناجة ماسة لألوقاؼ يف من  %ٓ.ٜٔركثر من ػ 

 عملهم الدعويو لظوهنا توفر ذلم موارد مالية ثابتة تسهم يف استمرار عملها.
 

 

***** 
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 ـ الخـاتنة:
وبعد ايه هناية ايه الدراسةو ال  حاوؿ الءاحث فيها ت دمي صورة قائمة علأ الدراسة ادليدااية     

حػػوؿ )الوقػػد ورثػػره يف دعػػم العمػػل الػػدعوي، دراسػػة علػػأ عيدػػة مػػن ادلؤسسػػات الدعويػػة يف ادلملظػػة 
 يُيّكر الءاحث ب برز اتائجها:العربية السعودية(، و 

 الشريعة اإلسالمية اخلالدة. ػ مشروعية الوقد وم اصده احلظيمة يف
ػػػػػ رف الوقػػػػد رسػػػػهم كثػػػػًناً يف تدميػػػػة اتتمعػػػػات اإلسػػػػالمية، وكػػػػاف لػػػػ  دور بػػػػارز يف تدميػػػػة احلضػػػػارة 

 اإلسالمية يف العصور اإلسالمية ادلتعاقءة.
 ػ وجود إسهامات وقفية متدوعة قدمها ادلسلموف األوائل خلدمة الدعوة إذل اهلل تعاذل.

ات الدعويػػة )عيدػػة الدراسػػة( لػػديها روقػػاؼ قائمػػة وتسػػتفيد مػػن عوائػػداا مػػن ادلؤسسػػ %ٚ.ٙ٘رف ػػػ 
 .لإلافاؽ علأ رعماذلا الدعوية

 من ادلؤسسات الدعوية )عيدة الدراسة( ليس لديها روقافاً حَّت اآلف. %ٓٗػ رف 
( ٕٙٔ( وقػػػفاً، )ٖٛٔ)ادلؤسسػػات الدعويػػة )عيدػػة الدراسػػة(: رف إٗنػػارل عػػػدد األوقػػػاؼ الػػ  لػػدى ػػػ 

مدها تعود ملظيتها للجمعيػات اخلًنيػة لتحفػيل ال ػر ف الظػرمي، فيمػا ٕنتلػو ادلظاتػب التعاوايػة  وقفاً 
 ( وقفاً ف ب.ٕٔللدعوة )

ت ػـو علػأ التِبعػات واذلءػات والصػدقات  لتحفػيل ال ػر ف الظػرميػ رف ر لب مػوارد اومعيػات اخلًنيػة 
 .%ٜٔمن دخلها، فيما يءلىل دخلها من األوقاؼ % ٛٙوالزكوات بدسءة 

ػ رف ر لب موارد ادلظاتب التعاواية للدعوة وتوعية اواليات ت ـو علأ التِبعات واذلءات والصػدقات 
 .%ٖٔمن دخلها، فيما يءلىل دخلها من األوقاؼ % ٕٛوالزكوات بدسءة 

مػػن رفػػراد العيدػػة يؤكػػدوف مػػواف تهم علػػأ رمهيػػة دور األوقػػاؼ ورثراػػا ادلءافػػر يف  %ٜ٘ركثػػر مػػن رف ػػػ 
 د ادلؤسسات الدعوية.ثءات موار 

رفراد العيدة يواف وف بدرجة عالية ب ف ايا االاتماـ باألوقاؼ مػن قػءلهم يػ يت حرصػاً علػأ رف ٗنيا ػ 
 عدـ توقد العمل الدعوي اليي يدفيوا  من خالؿ ايه ادلؤسسات الدعوية.

حهم يف يواف ػػوف بػػ ف ٕنويػػل عمػػل ادلؤسسػػات الدعويػػة يػػ يت وفػػق صلػػارفػػراد العيدػػة مػػن  %ٖ.ٕٜرف ػػػ 
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 تسويق األوقاؼ للمتِبعٌن وإ رائهم بثواهبا ادلستمر.
رفػػػػراد العيدػػػػة ي ولػػػػوف بػػػػ ف التجػػػػارب الداجحػػػػة دلؤسسػػػػات دعويػػػػة رخػػػػرى يف رلػػػػاؿ مػػػػن  %ٔٛػػػػػ رف 

 لل ياـ بتجربة شلاثلة.األوقاؼ دفعهم 
وزارة توجيػػ  مػػن اوهػػة الرمسيػػة الػػ  يتءعػػوف ذلػػا )رفػػراد العيدػػة يؤكػػدوف وجػود مػػن  %ٓ.ٔٚركثػػر مػػن ػػ 

 الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرفاد( بالمشكيز علأ األوقاؼ، واالاتماـ هبا.
يؤكػدوف رف االاتمػاـ هبػيه األوقػاؼ مػن قػءلهم  %ٛٛبلغػت ركثػر مػن رفػراد العيدػة ػ اسءة كءًنة مػن 

 جامل بدامل علأ ر ءة من ادلتِبعٌن للمسامهة يف إاشامل ايه األوقاؼ.
اً مػػػن رفػػػراد رلتمعدػػػا هبػػػيه األوقػػػاؼ واستشػػػعارام ألمهيتهػػػا وفضػػػلها ومءػػػادرهتم ػػػػ رف ادػػػاؾ قءػػػوالً عامػػػ

 لتمويلها.
رفراد العيدة يؤكدوف رف ادلدف رو ادلداطق الػ  يعملػوف فيهػا ال تشػتظ  مػن قلػة ت ريءاً من % ٓٙرف ػ 

عدد السظاف، ليلو فهؤالمل السػظاف ُناجػة ماسػة لعمػل ادلؤسسػات الدعويػة يف مدػاط همو حػَّت 
 عهم وتؤثر فيهم بإذف اهلل.تدف
من رفراد العيدة قالوا ب ف مداط هم ال يتوافر فيها رثريامل قػادروف علػأ ٕنويػل األوقػاؼو  %ٙ.٘ٚػ رف 

 ليلو فهم ُناجة لوقوؼ إخواهنم ال ادرين من سلتلد ادلداطق.
عمػاؿ ْنػاوب ادلؤسسػات اخلًنيػة اخلاصػة الداعمػة لألرفػراد العيدػة يػروف بػ ف عػدـ مػن % ٚ.ٖٛ فػ ر

 اخلًنية يف بالداا من الصعوبات ال  تواج  ال ائمٌن علأ ادلؤسسات الدعوية.
 لة كفاملة العاملٌن يف بعل ادلؤسسات الدعويػة لتسػويق رفراد العيدة رقروا بمن % ٙ٘ػ رف ركثر من 

 األوقاؼ وإدارهتا واالستثمار فيها.
وهػػات الرمسيػػة يف تيسػػًن عملهػػم عػػدـ تعػػاوف بعػػل ايؤكػػدوف رفػػراد العيدػػة مػػن  %ٙ٘رف ركثػػر مػػن ػػػ 

فيما يتعلق باألوقاؼ، ورف تلو اوهات ال ت دـ ذلم حوافز وال إعفاملات مداسءة، رو تعفػيهم مػن 
 بعل الشروط والرسـو ادلعتادة.

رفراد العيدة يؤكدوف ب ف ادلؤسسات الدعويػة ُناجػة ماسػة دلػوارد ماليػة ثابتػة من  %ٓ.ٜٔركثر من ػ 
 .تسهم يف استمرار عملها
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 وأما أبرز توصيات ه ف الدراسة فهي:
ػػػ رف يءػػيؿ ال ػػائموف علػػأ ادلؤسسػػات الدعويػػة مزيػػداً مػػن اوهػػود لتػػوفًن األوقػػاؼ يف رلػػاؿ عملهػػم،  

ويدءغ  علأ رللس إدارة كػل مؤسسػة دعويػة رف يضػا يف سلططاتػ  امػتالؾ وقػد رو ركثػر، حػَّت 
حي ػػق ذلػػم عائػػداً ماديػػاً ثابتػػاً،  يعػػود ريعػػ  علػػأ العمػػل الػػدعوي الػػيي ت ػػـو بػػ  مؤسسػػتهم، واػػيا

 يستطيعوف من خالل  تدفيي برارلهم ورعماذلم الدعوية.
ػ بيؿ مزيد من اوهود مػن قءػل الػدعاة واخلطءػامل وراػل العلػم ورجػاؿ اإلعػالـ يف توجيػ  رفػراد اتتمػا 
 ب مهية دعم األوقاؼ، وصرؼ صدقاهتم وزكواهتم علأ ادلشروعات الوقفية للمؤسسات الدعوية.
ػ مدح ادلؤسسات الدعوية إعفاملات مداسءة عدد قيامها بءدػامل ادلشػروعات الوقفيػة، وتسػهيل إجراملاهتػا 

 من قءل الءلديات والوزارات وادلصاحل الرمسية ذات العالقة.
ػ رف يهتم ال ائموف علأ ادلؤسسات الدعوية يف دراسة ادلشروعات الوقفية قءل تدفيػياا، ورف يعهػدوا 

واخلػػػػػِبامل يف التيصصػػػػػات ادليتلفػػػػػة، )االقتصػػػػػاد، اإلدارة، التسػػػػػويق، ذلػػػػػو علػػػػػأ ادلتيصصػػػػػٌن 
 التصميم، ورال التجارة والع ار..اخل(.

ػػػ يوصػػ  الءػػاحثٌن إجػػرامل مزيػػد مػػن الدراسػػات العلميػػة ادلتيصصػػة حػػوؿ األوقػػاؼ وتوعيػػة الدػػاس هبػػاو 
 رمالً يف إعادهتا دلظااتها ال  كاات علي  يف تاريخ رمتدا اإلسالمية. 

 
 

***** 
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 اػ.ٚٔٗٔ، ٔماجة، الشيخ زلمد األلءاين، الرياض، مظتءة ادلعارؼ للدشر، طصحيح سدن ابن  .ٖٗ

 ـ.  ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٙاػ، ادلوافق ٕٕٗٔ/ٔٔ/ٕٔ، الصادرة يف ٕٔٚٓٔصحيفة اوزيرة، العدد  .ٖ٘
صػػور مػػن عالقػػة الوقػػد بالػػدعوة إذل اهلل تعػػاذل )م اراػػة بػػٌن ادلاضػػ  واحلاضػػر(، د.خالػػد ال ريشػػ ، مػػؤٕنر  .ٖٙ

 اػ. ٕٕٗٔعة رـ ال رى، مظة ادلظرمة، فعءاف األوقاؼ األوؿ يف جام
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الريػاض، مظتءػة الريػاض احلديثػة، ودار الفظػر، فتح الءاري بشرح صحيح الءياري، ابن حجر العس الين،  .ٖٚ
 .بدوف سدة طءا

 اػ.  ٜٖٚٔ، ٖف   السدة، سيد سابق، بًنوت، دار الظتاب العر ، ط .ٖٛ
 اػ. ٖٗٚٔ، ٖارة، مظتءة احلليب، طالفواك  الدواين، ر٘ند  ديم الد راوي ادلالظ ، ال ا .ٜٖ
 اػ.ٜٜٖٔ، ٕالظايف يف ف   اإلماـ ر٘ند بن حدءل، ابن قدامة، بًنوت، ادلظتب اإلسالم ، ط .ٓٗ

ادلؤسسػػػػات الوقفيػػػػة اخلاصػػػػة ورثراػػػػا يف دعػػػػم الػػػػِبامج الدعويػػػػة، إدارة روقػػػػاؼ صػػػػاحل الراجحػػػػ  ر وذجػػػػاً،  .ٔٗ
 اػ. ٜٕٗٔ، ٔمية للدراسات الدعوية، العدد د.عءداهلل بن زلمد ادلطوع، واشرت يف رللة اومعية العل

 ـ. ٜٔٚٔ، ٕزلاضرات يف الوقد، زلمد ربو زارة، ال اارة، دار الفظر العر ، ط .ٕٗ
 ـ.ٜٙٛٔبًنوت، دار لءداف،  ، الرازي،الصحاحسلتار  .ٖٗ

 اػ.ٕٙٗٔ، ٔادلدخل إذل الءحث يف العلـو السلوكية، د.صاحل العساؼ، الرياض، مظتءة العءيظاف، ط .ٗٗ
، ٕدلدًن يف  ريب الشرح الظءًن للرافع ، للعالمة ادل ري، ال ػاارة، طءػا وزارة ادلعػارؼ ادلصػرية، طادلصءاح ا .٘ٗ

 اػ.ٕٖٗٔ
 مغين احملتاج إذل معرفة رلفاظ ادلدهاج، زلمد الشربيين الشافع ، بًنوت، دار الفظر، بدوف تاريخ الطءا. .ٙٗ

 يػػػػػػق د.عءػػػػػػداهلل المشكػػػػػػ  اػػػػػػػ، ٓنٜٓٗٔ، ٔادلغػػػػػػين، ابػػػػػػن قدامػػػػػػة ادل دسػػػػػػ ، دمشػػػػػػق، اجػػػػػػر للطءاعػػػػػػة، ط .ٚٗ
 ود.عءدالفتاح احللو. 

٘نود بن زلمد الدجيدي، رسػالة ماجسػتًن، كليػة العلػـو ، ادلوارد ادلالية دلصر يف عهد الدوؿ ادلملوكية األوؿ .ٛٗ
 .اػ٘ٓٗٔجامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، الرياض،  ،االجتماعية

، ٕة، د. ر٘نػػد بػػن بػػاز، الريػػاض، دار اخلرجيػػ ، طالد ػػاـ السياسػػ  والدسػػتوري للمملظػػة العربيػػة السػػعودي .ٜٗ
 اػ.ٜٔٗٔ

 وفيات األعياف وراءامل ربدامل الزماف، ربو العءاس ر٘ند بن خلظاف، بًنوت، دار صادر، بدوف سدة طءا. .ٓ٘
الوقػػػد يف الشػػػريعة اإلسػػػالمية ورثػػػره علػػػأ اتتمػػػا، د.زلمػػػد الصػػػاحل، مػػػؤٕنر األوقػػػاؼ األوؿ يف جامعػػػة رـ  .ٔ٘

 اػ.ٕٕٗٔفعءاف  ال رى، مظة ادلظرمة،

، وزارة األوقػػػػاؼ والشػػػػؤوف "اػػػػدوة "ضلػػػػو دور تدمػػػػوي للوقػػػػد، علػػػػ  ٗنعػػػػة زلمػػػػد ،الوقػػػػد ورثػػػػره التدمػػػػوي .ٕ٘
 .ـٖٜٜٔاإلسالمية، الظويت، 

زلمػػد بػػن  مػػوارد اوامعػػات، د.سػػليماف بػػن عءػػداهلل ربػػا اخليػػل، طءاعػػة جامعػػة اإلمػػاـ ةالوقػػد ورثػػره يف تدميػػ .ٖ٘
 اػ.ٕ٘ٗٔ، سعود اإلسالمية
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عءػد الػػرحيم ادلغػػيوي، ر.د.ه يف اشػر الػػدعوة، وجهػػود ادلملظػة العربيػػة السػعودية يف اػػيا اتػػاؿ، الوقػد ورثػػر  .ٗ٘
 اػ. ٕٕٗٔمؤٕنر األوقاؼ األوؿ يف جامعة رـ ال رى، مظة ادلظرمة، فعءاف 

الوقد واتتمػا  ػاذج وتطءي ػات مػن التػاريخ اإلسػالم ، د.حيػٍن جديػد السػاعايت، كتػاب صػحيفة الريػاض  .٘٘
 اػ.ٙٔٗٔالرياض،  (،ٜٖالعدد )

 الظويت. صاحل كامل، ضمن رُناث ادوة ضلو دور تدموي للوقد، ،الوقد ودوره يف التدمية االقتصادية   .ٙ٘

***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 فهـرس النحتويـات
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