
ورقة عمل بعنوان
( طالب املنح أمنوذج للعمل التطوعي يف احلج )
حتت شعار
{ ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم }
للمشاركة يف ندوة
( العمل التطوعي وآفاق املستقبل )
يف رحاب جامعة أم القرى
إعداد
د  /إبراهيم بن عبد اهلل السماعيل
عضو هيئة التدريس
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

الصفحة  1من 11

مقدمة :
احلمد هلل  ،والصالة والسالم على رسول اهلل  ،أما بعد :
فإن للعمل التطوعي أهمية بالغة  ،وأثرًا فاعالً  ،وانعكاسًا بيِّنًا على
ٍّ سواء  ،وإذا اقرتن هذا العمل بشعرية مهمة
العاملني واملستهدفني على حد
كاحلج والعمرة زاد أهمية  ،وعظُمَ شأنًا  ،وارتقى درجات .
ومن هنا جاءت هذه الورقة لتسليط الضوء على جمال مهم يف هذا الباب
 ،أال وهو ( عملُ طالبِ املنحِ التطوعيُّ يف احلج والعمرة ) ،وذلك على النحو
اآلتي :
أوالً  :تعريف املنحة الدراسية:
هي املقعد الدراسي الذي حيصل عليه الطالب من غري السعوديني،
للدراسة يف مؤسسات التعليم العالي يف اململكة.
ثانيًا  :أهداف املنح الدراسية :
جاء يف الصيغة املرفقة لقرار جملس الوزراء املنعقد يف  19مجادى األوىل
1431هـ
" البند سادسًا ... :أهداف املنح الدراسية:
 -1تبليغ رسالة اإلسالم إىل العامل ،وتعليم اللغة العربية ،ونشر ثقافة
الوسطية واالعتدال.
 -2إعداد علماء متخصصني فاعلني يف جمتمعاتهم يف مجيع التخصصات.
 -3استقطاب الطلبة املميزين علمياً ،لتحقيق التنوع وإثراء البحث
العلمي.
 -4إقامة الروابط العلمية والثقافية مع املؤسسات التعليمية واهليئات
واملؤسسات اإلسالمية والعلمية يف ال عامل ،وتوثيقها خلدمة اإلنسانية.
 -5تعزيز التضامن بني اململكة ودول العامل.
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 -6تعريف الطالب يف اململكة مبا تشهده من نهضة علمية واقتصادية
وسياسية واجتماعية وصحية ".
ثالثًا  :العمل التطوعي  /الرمسي :
من خالل الواقع نرى اليوم حضورًا رمسيّا ( لطالب املنح ) يف احلج
والعمرة  ،وذلك من خالل اآلتي :
 - 1تعاون طالب املنح مع ( البنك اإلسالمي للتنمية ) يف مشروعهم
الرائد (مشروع اململكة لإلفادة من حلوم اهلدي واألضاحي)  ،حيث
تقوم كلٌ من ( جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،
واجلامعة اإلسالمية  ،وجامعة أم القرى ) بطلب من البنك
بإرسال عدد من طالب املنح للعمل يف هذا املشروع باسم (مراقبني
شرعيني) .
 - 2تعاون طالب املنح مع ( وزارة الشؤون اإلسالمية ) ممثّلة (باألمانة
العامة للتوعية اإلسالمية يف احلج)  ،وذلك من خالل إرسال
اجلامعات الثالث املذكورة عددًا من طالب املنح متعددي
اجلنسيات ملالزمة الدعاة واملشايخ  ،وذلك للعمل معهم بصفتهم
(مرتمجني) حسب لغات هم املتعددة اإلجنليزية  ،والروسية ،
والفرنسية  ،وغريها.
تنويه :
ومما يُذكَر – هنا – ويشكر جلامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية – من خالل نشاط طالب املنح يف عمادة شؤون الطالب –
قيامها بتأهيل وتدريب (طالب املنح) ؛ وذلك إلعدادهم للعمل يف
موسم احلج  ،حيث تقوم اجلامعة -مشكورة – منذ ثالثة أعوام ،
بربنامج تأهيلي تدرييب شامل  ،وذلك من خالل (اليوم اإلعدادي
للعاملني يف احلج) املشتمل على العديد من الفعاليات  ،ومنها :
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 -1إلقاء احملاضرات والندوات الشرعية اليت تُعنى بأحكام احلج والعمرة
.
-2اإلجابة على األسئلة املتوقع ورودها من احلجاج.
 -3اإلجابات على استفسارات العاملني يف جمال احلج من حنو (أحكام
املبيت  ،والرمي  ،وحنو ذلك ).
 -4عقد دورات صحية تركِّز على جانب الوقاية الصحية من خالل تنبيه
العاملني على ما يُعرف (باألمراض املومسية)  ،وكيفية التحصّن منها.
-5تسليط الضوء على (أنظمة اجلهات) اليت تستضيف طالب املنح مثل
( البنك اإلسالمي للتنمية  ،ووزارة الشؤون اإلسالمية)  ،وذلك من خالل
استضافة أحد العاملني يف البنك  ،وكذلك يف الوزارة لتوضيح األنظمة
اليت ينبغي مراعاتها من خالل تعون (طالب املنح) مع اجلهة املعنية ،وذلك
لتاليف احلرج على (طالب املنح) أو على اجلهة املتعاون معها  ،والحرتام النظام
القائم يف تلك املؤسسة رغبة بقيام العمل على الوجه املطلوب.
 -6الرتكيز على أن العامل يف احلج من (طالب املنح) ميثّل جامعته
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،مع انتمائه لدولته  ،وذلك يرتتب
عليه نقل الصورة الصحيحة لألحكام والعقائد اليت تعلّمها يف جامعته ألبناء
بلدته باألسلوب احلسن  ،والطريقة املُثلى.
 -7كما أنّ مما يُذكر جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف هذا
اجملال حِر صها على طباعة وتوزيع كتاب التحقيق واإليضاح لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -رمحه اهلل تعاىل – وكتاب احلج للعالمة
الشيخ صاحل الفوزان – حفظه اهلل تعاىل – حيث يوزع هذان الكتابان يف
موسم احلج بأكثر من عشرين لغة.
 -8ومن األمور الرائدة يف هذا اجملال قيام جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية بطباعة أحد الكتب اليت يقوم برتمجتها طالب من (طالب املنح) ،
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ثم يتم توزي ع نصف الكمية يف موسم احلج  ،وترسل الكمية الباقية إىل بلد
طالب العلم نفسه  ،لنشر علمه يف بين قومه الناطقني بلسانه.
رابعًا  :العمل التطوعي  /التطوعي :
إنّ عملَ (طالبِ املنحِ) التطوعيَّ يف جمال احلج كثريٌ  ،ولكنه – مع
األسف – ينقصه الكثري من التنسيق  ،فهو حباجة إىل زيادة يف التنسيق حتى
خيرج من الصبغة الفردية األحادية إىل احللّة املؤسسية .
ذلك أن كثريًا من اجلهات اخلريية عُنيت باإلفادة من (طالب املنح) يف
العمل يف موسم احلج  ،من حنو ( املنتدى اإلسالمي  ،والندوة العاملية للشباب
اإلسالمي  ،وهيئة اإلغاثة العاملية  ،ومؤسسة الوقف اإلسالمي  ،واملكاتب
التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات).
ويتمثّل عمل هذه اجلهات من خالل :
 - 1طلب اجلهات اخلريية اإلسالمية من أحد (طالب املنح) املشاركة
معهم يف مقرهم يف مكة أو يف خميهم يف املشاعر  ،حبيث توفر تلك
اجلهة الكتب الشرعية من لغة ذلك الطالب إلفادة جاليته يف
احلج  ،ثم تطوّر العمل يف تلك اجلهات فصاروا يتفقون مع
الطالب وفريقه العامل معه بأن تقدم اجلهة هلم مبلغًا ماليّا ليقوم
الطالب وفريقه العامل معه بتوفري (احلقيبة الشرعية الدعوية)
اليت حيتاجها يف موسم احلج.
 - 2يف نهاية كلّ موسم تقوم اجلهة اخلريية بعمل (حفل) بعد عودتهم
من احلج  ،ومن خالل هذا احلفل يُعطى الطالب مكافأة مالية
ترتاوح ما بني ( )1500إىل ( ، )2500علمًا أنّ بعض اجلهات تعجز
عن تقديم أية مكافأة للطالب املتعاونني معهم.
خامسًا  :السفارات وطالب املنح :
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السفارات وقنصلياتها املوجودة يف اململكة العربية السعودية من
اجلهات املهمة اليت تفيد يف موسم احلج من (طالب املنح)  ،ويبدو أثر
(طالب املنح) يف التعاون مع السفارات من خالل :
 - 1طلب السفارات أو القنصليات من (طالب املنح) إلقاء حماضرات
عن كيفية احلج  ،وعن التوعية الصحية  ،وعن األنظمة اليت
ينبغي مراعاتها يف احلج  ،وحنو ذلك من املوضوعات املهمة.
( - 2طالب املنح) يف هذا اجملال إمّا ملقون باألصالة  ،أو أنهم
يقومون بعملية الرتمجة للملقني من أهل العلم واملتخصصني
يف جمال الصحة واألنظمة.
 - 3مما يُذكر يف هذا اجملال أن أثر (طالب املنح) ال ينتهي بانتهاء
موسم احلج عند بعض السفارات ،حيث شعرت بعض السفارات
بضرورة استمرار العمل طوال العام  ،وهذا ما جنده يف سفارات
(شرق آسيا) مثل  :أندونيسيا  ،والفلبني  ،وتايلند.
سادسًا  :مكاتب توعية اجلاليات وطالب املنح:
جاء احلديث – هنا  -عن التعاون بني (طالب املنح) واملكاتب التعاونية
للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ؛ ألهمية تسليط الضوء على هذه املظلة
الدعوية يف بالدنا املباركة.
ف من املعلوم أن (طالب املنح) وال سيما طالب الدراسات العليا منهم
على تعاون مستمر مع بعض مكاتب توعية اجلاليات على مدى العام  ،فإذا
اقرتب موسم احلج طلبت املكاتب من الطالب – حسب لغاتهم – املشاركة يف
محالت احلج لغري الناطقني بالعربية  ،إذ يتم استضافة طالب العلم ذلك
على حساب احلملة  ،وأحيانًا تكون االستضافة مع صرف مكافأة له.
وغري خافٍ ما ملثل هذه االستضافات من أثر كبري يف الوصول بهذه
احلمالت إىل احلج األقرب إىل الصواب بإذن اهلل تعاىل.
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سابعًا  :املصاحل املتحقق ة من عمل (طالب املنح) يف جمال احلج:
ال شك أن اإلفادة من (طالب املنح) من خالل مشاركتهم يف أعمال احلج
سيعود مبصاحل عديدة على كافة املستويات  ،ومن ذلك:
أ-

املصلحة الوطنية  ،وتتمثل يف أمور عديدة  ،منها:

 - 1السالمة من اهلدر املالي  ،وذلك باستثمار الطالب الذي كلَّف
الدولة املبالغ الطائلة.
 - 2كسب السمعة الطيبة  ،وإظ هار اململكة العربية السعودية يف
صورتها الواقعية احلسنة.
 - 3دفع الشبهات اليت تُثار على اململكة العربية السعودية  ،وتفنيدها.
 - 4بيان جهود اململكة العربية السعودية يف جمال خدمة احلرمني
الشريفني على وجه اخلصوص.
 - 5التعاون على تطبيق أنظمة الدولة  ،وخطة احلج األمنية يف
ا لتفويج  ،والدخول للحرم  ،وجتنب الزحام وحنو ذلك.
 - 6تنفيذ سياسة الدولة يف اإلفادة من طالب املنح ؛ كما جاء يف
صيغة قرار جملس الوزراء املنعقد يف  19مجادى األوىل
1431هـ  ،وفيها :
" تاسعاً :رعاية طالب املنح أثناء الدراسة ... :
ز -إتاحة الفرصة للبارزين منهم للمشاركة يف وسائل اإلعالم
املختلفة يف اململكة.
ح  -اإلفادة منهم يف بعض برامج الوزارات ،واملؤسسات احلكومية،
واملؤسسات اخلريية الرمسية يف اململكة ".
ب-

املصلحة الدينية :

 - 1احلدّ من كثري من االحنرافات العقدية اليت قد ترتكبها بعض
احلمالت  ،مع مشرفيها الدينيني الذين تنقصهم املعرفة
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الصحيحة يف بعض مسائل العقيدة  ،حبيث يبيّن هلم (طالب
املنح) املشروع وغري املشروع من أماكن الزيارة.
 - 2بيان الصفة الشرعية يف الزيارات املشروعة مثل زيارة القبور يف
(البقيع ) ومقربة ( الشهداء ) يف أحد  ،وغريها من األماكن .
 - 3مساهمة طالب املنح يف الرأفة باحلجاج – وال سيما كبار السنّ
منهم – ببيان عدم مشروعية الصعود إىل غار حراء  ،أو تنبيههم
مبشقة الوقوف عند جبل الرمحة  .وتعليمهم احلجاج أن احلج
جائز دون تلك املشقة.
ج – املصلحة الشخصية :
 - 1تدريب الطالب نفسه على التعليم والدعوة  ،وخمالطة الناس ،
ولقاء اجلمهور ؛ حيث إن مشاركته يف أعمال احلج مبثابة
(اجلانب العملي التطبيقي) ملا تعلّمه يف جامعته يف اجلانب
النظري  ،أسوة بزمالئه (طالب كليات الطبّ) والكليات
التجريبية األخرى الذين يتمّون سنة االمتياز قبل ممارستهم
مهنة الطب  ،أو احلاسب أو حنو ذلك.
 - 2نفع طلبة العلم منهم ممن قاموا بتأليف كتب أو ترمجتها ،
وذلك من خالل طباعتها  ،ونشرها يف احلج  ،وإرساهلا إىل بلدان
العامل.
 - 3فتح اجملاالت أمام (طالب املنح) للتعرف على وجهاء بلدانهم ،
ومسؤوليهم من وزراء وسفراء مما قد يكون له األثر اإلجيابي يف
مستقبلهم الوظيفي بعد خترّجهم وعودتهم إىل بالدهم.
 - 4تنفيذ صيغة قرار جملس الوزراء املنعقد يف  19مجادى األوىل
 1431هـ يف اإلفادة من طالب املنح حتى بعد خترجهم  ،وفيها :
"عاشراً :العناية بطالب املنح بعد التخرج:
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تقوم املؤسسات التعليمية بالتواصل مع طالب املنح بعد
خترجهم ،وتفعيل أثرهم يف جمتمعاتهم وتعزيز التعاون
والتواصل مع اململكة ،وهلا يف سبيل ذلك على وجه خاص ما
يأتي ... :
د -التوصية لدى اجلهات احلكومية واخلريية الرمسية
باالستعانة بهم يف جماالت ختصصاتهم وخرباتهم.
هـ -دعوة البارزين منهم للمشاركة يف املؤمترات ،والندوات،
وامللتقيات اليت تقام يف اململكة.
و -استضافة بعضهم لزيارة اململكة من قبل وزارة التعليم العالي،
واملؤسسات التعليمية ،ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ،ورابطة العامل اإلسالمي ،وترتيب برامج مفيدة هلم
أثناء الزيارة.
ز -االستفادة منهم يف الدورات الصيفية ،اليت تقيمها يف بالدهم
اجلهات احلكومية ،واخلريية ،والدعوية الرمسية يف اململكة.
ح -تشجيع ما يقومون به من روابط وأنشطة ختدم اإلسالم
واملسلمني يف جمتمعاتهم.
ط -االستفادة من اخلرجيني املميزين يف التدريس ،والبحث
العلمي ،والرتمجة واإلشراف ".
ثامنًا  :التوصيات :
أوصي يف ختام هذه الورقة بعدة توصيات ؛ رجاء استمرار هذا التعاون
املبارك وتطويره  ،ومن هذه التوصيات :
 - 1استثمار (طالب املنح) الذين تنفق الدولة – مشكورة – على
الواحد منهم خالل بقائه يف اململكة العربية السعودية ما يقارب
نصف مليون ريال.
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 - 2قيام اجلامعات بربامج تأهيل (طالب املنح ) ألعمال احلج.
 - 3قيام وزارة الشؤون اإلسالمية بتكثيف جهودها للعمل مع هذه
الفئة املهمة  ،وإفادتهم واإلفادة منهم  ،حتى يكون العمل يف النور
 ،وحتت مظلّة رمسية  ،لتتحقق املصاحل ،وتندفع املفاسد.
 - 4نهيب باجلهات اخلريية واجلامعات العمل مع (طالب املنح)
استنادًا إىل قرار جملس الوزراء الصادر يف هذا الشأن.
 - 5التأكيد على اجلهات املعنية  ،وهي ( وزارة الشؤون اإلسالمية ،
ووزارة احلج  ،ووزارة التعليم العالي ) مبضاعفة اجلهود يف هذا
اجلانب املهم العائد باملصاحل العديدة على البالد والعباد.
 - 6حبذا لو قامت وزارة الشؤون اإلسالمية بتخصيص أماكن
الدعوة واإلرشاد لطالب املنح قريبة من أماكن وجود أقوامهم؛
على غرار ما هو قائم منذ سنني للدعاة السعوديني  ،ذلك أن
طالب املنح أقدر على إيصال املعلومة بلسان قومهم.
 - 7العمل على تسهيل حج طالب املنح بدءًا بتمكينهم من (تصريح
احلج) ،ومرورًا بباقي التسهيالت ،السيما وأن هؤالء الطالب هم
يف الواقع طالب علم جادّون  ،وأهل ختصص شرعيّ ،وعامتهم
من ذوي التخصصات العليا يف برنامج املاجستري والدكتوراه.
 - 8احلرص على زيادة العاملني يف هذا اجملال  ،خاصة يف بعض
اجلنسيات اليت تعاني من قلة العاملني  ،مثل طالب املنح من
(إيران) الذين ال يتجاوزون طالبني اثنني – حسب علمي – مع
العلم أن إيران نفسها تأتي يف محالتها بطالب منح حتى من
جنسيات أخرى كطاجكستان مثالً.
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 - 9تكريم طالب املنح على مستوى رفيع ؛ إلسهامهم يف أعمال احلج
 ،خاصة وأن عملهم قوي الصلة باجلانب الديين واألمين
والوطين هلذه البالد الغالية.
 - 10صرف (بطاقات) خاصة لطالب املنح  ،تسهِّل عليهم التنقل يف
مشاعر احلج  ،والدخول حيث توجد محالت بلدانهم.
تاسعًا  :مقتطفات من حصاد ومثار تطوع طالب املنح يف احلج :
 - 1توزيع ( ) 21000واحد وعشرين ألف نسخة من سبعة عناوين
على حجاج طاجكستان يف موسم واحد.
 - 2توزيع ( )7000سبعة آالف نسخة من قرص ( )CDحيوي
حماضرات منتقاة ألهل العلم.
 - 3توزيع ( )30000ثالثني ألف نسخة من قرص ( )DVDخالل
مخس سنوات على حجاج روسيا  ،مشتملة على ( )400أربعمئة
حماضرة لطالب العلم الروس املوجودين يف الدول العربية  ،ويف
روسيا نفسها.
 - 4تعرُّف احلجاج واملسؤولني يف العامل اإلسالمي على علماء
اململكة العربية السعودية  ،وذلك عن طريق عقد لقاءات بني
العلماء واحلمالت بواسطة طالب املنح الذين هم طالب علم
لعلماء اململكة.
واحلمد هلل رب العاملني  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
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