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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد:
فإن الدعوة إىل اهلل تعاىل من أجل األعمال وأفضل القربات، قال اهلل تعاىل: “ومن أحسن  	 	
قوال ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني”، وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
“فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم” متفق عليه.والدعوة 
إىل اهلل تعاىل هي طريق األنبياء واملصلحني وعسى أن تكون مجعيتنا  “ مجعية الدعوة واإلرشاد 
الربامج  بتنفيذ  وقامت  القويم  الطريق  هذا  على  سارت  قد  ظبيان”  ببين  اجلاليات  وتوعية 
العلمية واألنشطة الدعوية واملشاريع اخلريية لتحقيق هذا الغرض والقصد حسب ما توفر 
هلا من إمكانيات ودعم فاحلمد هلل أوال وآخرا وظاهرا وباطنا ثم الشكر موصول لكل من ساهم 

يف إجناج هذه األعمال والربامج من دعاة وحمسنني ومتعاونني.
سائلني اهلل القبول والتوفيق وصلى اهلل عليه وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 	 	

مقدمة

د. سعيد بن أمحد الغامدي
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هي مجعية أهلية مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )3047( تهتم مبجاالت الدعوة للمسلمني  	
وغري املسلمني يف نطاق اجلمعية وغريها معتمدة بعد اهلل على تربعات احملسنني وجهود املتعاونني. وختدم اجلمعية أكثر 

من 40 قرية، ويبلغ عدد املستفيدين من خدمات اجلمعية حوالي 44000 نسمة تقريًبا.

دعوة الناس إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة وتوعية املسلمني بأمور دينهم وحثهم على دعوة غريهم وفق منهج  	
السلف الصاحل.

مت إفتتاح املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بين ظبيان بتاريخ 1432/12/2هـ ومبوجب شهادة تسجيل  	
رقم 1201/28 وتاريخ 1432/12/2هـ. ثم مت حتويله إىل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، وسجل برقم )3047( 

بتاريخ 1441/03/16هـ.

الرقي بالعمل الدعوي والقيام بالواجب جتاه تبليغ الرسالة احملمدية لكافة الناس. 	

نبذة خمتصرة عن اجلمعية:

الرسالة:

التأسيس:

الرؤية:
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1-	 تعليم املسلمني أمور دينهم وتعميق روابط األخوة بينهم.
2-	 الدعوة املتخصصة للفئات االجتماعية.

3-	 االهتمام الدعوي باجلاليات, والتواصل معهم.
4-	 احملافظة على الفطرة, بدعوة الناس إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة, ومحايتها. 
5-	 العمل على حتقيق الطاعة هلل والطاعة لرسوله صلى اهلل عليه وسلم ولولي األمر.  

6-	 العمل على مكافحة االحنراف الفكري وبيان آثاره وأضراره.   
7-	 العناية بالسنة النبوية الصحيحة وعلومها.  

8-	 محاية اجملتمع من الغلو والتطرف واإلفراط والتفريط.    
9-	 إحياء السنة, ونشرها, والتحذير من البدع وإماتتها وربط الناس مبنهج السلف الصاحل.    

نشر العلم النافع, وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا.   	-10
تأصيل معنى الوالء والرباء الشرعيني لدى املسلمني وفق املنهج الصحيح.   	-11

دعوة غري املسلمني للدخول يف اإلسالم, وتعريفهم به, وبيان حماسنه هلم.     	-12
استخدام التقنية احلديثة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل, ونشر العلم الشرعي.      	-13

تصحيح املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم ورد الشبهات املثارة عليه. 	-14

أهداف اجلمعية:
تهدف اجلمعية إىل حتقيق اآلتي:
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تقع اجلمعية بقرية املفارجة يف بين ظبيان، على طريق امللك عبد العزيز، جبوار جامع امللك فهد -رمحه  	
اهلل-، مبنطقة الباحة.

احلدود اجلغرافية لنطاق اجلمعية:
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أعضاء جملس اإلدارة:

د. سعيد بن أمحد بن سعيد آل جعري الغامدي

عبد اهلل بن جابر بن حممد آل قردان القرني

د. عبد العزيز بن حييى بن أمحد آل مصلح الغامدي

د. ضيف اهلل بن أمحد بن سعيد آل جعري الغامدي

سعيد بن عبد اهلل بن علي آل عطية الغامدي

أمحد بن حممد مجعان آل صبح الغامدي

د. سعيد بن حممد بن علي البهلوان الغامدي

سعد بن سعيد بن سعد مشين الغامدي

فواز بن علي بن عواض املقعي الغامدي

رئيس جملس اإلدارة

نائب رئيس جملس اإلدارة

عضو

عضو

عضو

املسؤول املالي

عضو

عضو

عضو
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خالل  من  اجملتمع  شرائح  مجيع  بتوعية  اجلمعية  تهتم  	
إلقاء الدروس والكلمات واحملاضرات املفسوحة وذلك يف كافة 

جوامع ومساجد قرى بين ظبيان وكذلك الدور النسائية.

دورات  وكذلك  عــام،  كل  أولية  دورات  اجلمعية  تقدم  	
علمية يف املواسم كشهَري رمضان وذي احلجة.

برنامج الكلمات واحملاضرات:

برنامج الدورات العلمية واألولية:

1

2

من برامج اجلمعية:
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نطاق  يف  املتواجدة  املسلمة  باجلاليات  الربنامج  هــذا  يهتم  	
واحملــاضــرات  الـــدروس  إلــقــاء  خــالل  مــن  وتأهيلهم  اجلمعية 
والكلمات اليت تفقههم بأمور دينهم وبيان املنهج الصحيح هلم، 
الكريم  الــقــرآن  وتعليمهم  واخلــرافــات  البدع  من  وحتذيرهم 

والعقيدة وغريها.

برنامج دعوة وتأهيل اجلاليات املسلمة: 3

يف  للدخول  لدعوتهم  املسلمني  لغري  الربنامج  هــذا  يقام  	
إقامتهم  القيام بزيارتهم يف مقر  الدين اإلسالمي من خالل 

يف الشركات واحملالت التجارية وغريها.

تعليمهم  خالل  من  اجلــدد  باملسلمني  يعين  الربنامج  هذا  	
أحكام الدين اإلسالمي والعقيدة الصحيحة.

برنامج دعوة غري املسلمني:

برنامج تأهيل املسلمني اجلدد:

4

5
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ال شك أن ملوائد اإلفطار حماسن عديدة فهي جامعة للقلوب  	
مؤلفة بينها وخاصة تلك اليت جتمع بني املسلمني اجلدد وإخوانهم 
اجلنسيات  مجيع  من  جيتمعون  حيث  باإلسالم  سبقوهم  ممن 
على مائدة واحدة وقد اعتادت مجعيتنا يف شهر رمضان املبارك 
من كل عام على تنظيم هذه املوائد واستغالل هذا اجلمع إللقاء 

الدروس والكلمات الوعظية.

برنامج إفطار ودعوة: 6

املنورة  واملدينة  ملكةاملكرمة  عمرة  رحالت  اجلمعية  تقدم  	
للجاليات املسلمة، واملسلمني اجلدد، واملواطنني يف نطاق عمل 

اجلمعية.

برنامج رحلة العمرة للجاليات: 7
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مشاريع تحتاج لدعمكم:




