
 بعض إنجازات جمعية الدعوة اإلسالمية في نشر اإلسالم واللغة العربية عالميا  
 ةترهون – اتكلية اللغ ــ  جامعة الزيتونةــ  د. عبداهلل إنبية المعلول

 مقدمة :
الصــ و والمــ ذ علــا مــيدنا محمــد  ءــر  ا نبيــا  و الحمــد اهلل الــنز  نــزل اللــرم  الكــريذ هاديــا ونــنيرا      

 والمرملي     ما بعد:
 –وقـــد  مـــر اهلل  ديـــ  عـــالم  صـــالن لكـــل زمـــا  ومكـــا    والـــدعوو إليـــ   الـــدو متجـــددو   اإلمـــ ذفـــ       

َِ إكَا ََّافاااة  لكلناااا ك  ﴿ :قــال  تعــالا  جميعــا    نمــانيةرمــول  الكــريذ بتبليــو الــدعوو لإ -تعــالا َوَمااا َرَرَسااَلَنا
ير ا  ير ا...﴾)َبشك هـور الممـلمي   بوـرورو اممـتمرار فـ  تبليـو هـن  مال طـا  لج –تعـالا  –ثـذ وجـ  (. 1َوَنذك

وا  :﴿الـدعوو فــ  كــل زمـا  ومكــا  فلــال  رر ااَنةرَم َياَكَرااةو لةَيَ َرقاةرااوا فكااي الاادةي ك َولكيرنااذك َة فكَرَْااة  مة اا  َّراا َفَلااَوََ َنَرااَر مك
و َ ََْوَمةرَم إكَذا َرَجعروا إكَلَيةك  اَنَّرَم ررمااةو  - يوـا   –وقـال                      ( . 2﴾)َم َلَعلاةرَم َيَحاَذرر ﴿َوَلاَ َّرَ  مك

ااوَ ﴾ َراامر اَلمرَرلكحر  َِ َكاا َنََّاارك َورروَل َك َوَيَنَةااَوَ  َعاا ك اَلمر و وَ  بكاااَلَمَعرر ََمررر (. فاآليتــا  3) َيااَدعروَ  إكَلااْ اَلَرَياارك َوَياا
 –تعـــالا  –تءـــيرا  إلـــا وجـــو  تعيـــي  جماعـــة مـــ  الممـــلمي  يلومـــو  بواجـــ  الـــدعوو إلـــا اهلل  ا  يرتـــا 

اإلم م  هو طوق النجاو المنلـن للبءـرية العاللـة ويؤكدو  مصداقيتها وقيمتها   والمب  ف  نلك    الدي  
النزاعـات والحـرو  ءل لهـا مـ  معانـاو العنصـرية والولـذ وت ءـ  تف   وحال الوثنية والو ل واإللحاد والمن

 المدمرو .
ءـرت فــ  العـالذ اإلمـ م  مــ  توكانـت اللغـة العربيـة هــ  التـ  حملهـا العـر  معهــذ فـ  فتوحـاتهذ   فان    

 ءرقا حتا ا طلم  غربا . الصي 
وممَّا مءك في      ول ما يج  علا م  يد ل ف  اإلم ذ هو تعّلذ اللغـة العربيـة للـرا و اللـرم  الكـريذ    

َك اَلقرَرآَ  َ َر كيال ﴿علا المملمي  قال تعالا:     ت وت  فرض مكتو  –تعالا  –نزل م  اهلل كما       َوَر ة
﴾ (4.) 
اإلم م  ف  العصر الحديث م  التءتت والتمزق والوع  والتبعية   مما جعل  وـ   العالذوقد عانا    

 تابعا للدول الكبرى واممتعمار الصليب  فترو طويلة م  الزم  .
وكانت الءعو  اإلم مية تممع بي  الحي  واآل ر ندا ات الم كري  والمصـلحي  مـ   بنااهـا   ل نتبـا     

مــ  وـيا    ومـا مل إليـ  اإلمـ ذ مــ  تءـوي  وتحريـ  عـ  ممـار  الصــحين إلـا مـا وصـل إليـ  الممـلمو  
 إلا العالمي  . –صل  اهلل علي  وملذ –النز  راد  اهلل وبلغ  رمول  الكريذ 

 –الهـــد   وا   تـــوفر لهـــا حمـــ  النيـــة وصـــدق –ا ولكـــ  هـــن  الصـــر ات كانـــت صـــيحة فـــ  واد    نهـــ   
مكانات التن ين.  تنلصها اللوو وا 

ا الوقت الحاوـر فـ  مجـال الـدعوو إلـ حتا تأميمهاوقد عملت جمعية الدعوو اإلم مية الكثير م  يوذ   
 ية ف  جميع قارات العالذ .باللغة العر  ونءر –تعالا  –اهلل 
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 مشَّلة البحث :
ع ميــــي  العــــر  للــــدور الحوــــارز المثل ــــي  واإل تكمــــ  مءــــكلة هــــنا البحــــث فــــ  تجاهــــل الكثيــــر مــــ     

قامت ب  جمعية الدعوو اإلم مية ف  ليبيا ف  مجال الدعوو اإلم مية ونءر اللغة العربيـة  النزواإلنمان  
فــ  الكثيــر مــ  دول  المــد الصــليب  اممــتعمارز ذ  الممــلمي   مــاي  فــ  وجــ  التنصــير   وتحصــو   والوقــ

 العالذ    صوصا ف  إفريليا ومميا.
اللنـوات اإلع ميـة والصـح  العربيـة    و فـ  الكثيـر مـ  المـؤتمرات الدوليـة  مـ  نجد نلك ف  الكثيـرو     

 بلوايا الدعوو والدعاو . االت  تعن
 وم    ل ما مبق يمك     نحدد مءكلة البحث ف  المؤال الرايس التال  : 

 ما رَم إنجازات جمعية الدعوة اإلسالمية في نشر اإلسالم ، واللغة العربية عالميا ؟  
 رَمية البحث:

العربيـة     إ  ممتلبل الـدعوو اإلمـ مية فـ  العـالذ يعتبـر واعـدا ومءـرقا إنا مـا تكاث ـت الجهـود الدعويـة   
  كافـــة الءــعو  فــ  العــالذ  بلغـــة عربيــة فصــحا بــي   وعملــت علــا التنمــيق فيمــا بينهــا   لنءــر اإلمــ ذ

يانات والمعتلــدات ا  ــرى للــد ول فـــ  والعامــل المءــجع علــا نلــك هــو اإلقبــال المتزايـــد مــ   صــحا  الــد
 اإلم ذ وتعلذ اللغة العربية دو  وغط  و إكرا  .

وقد امتطاعت جمعية الدعوو اإلم مية م    ل عملها المتواصل لعءرات المني       تبعـث فـ  ن ـوس 
العديـد مـ  المملمي  ا مل الكبير ف  عودو النهوة اإلم مية لمابق عهدها   وقد  دت جهودها إلا بنا  

رس والجامعــات فــ  العــالذ   وعــ  طريــق دعــاو الجمعيــة د ــل اإلمــ ذ اآلم  مــ  الءــبا  اوالمــد الممــاجد
 والنما    وانتءرت اللغة العربية ف  الكثير م  دول العالذ غير الناطلة بها.

 رَداَ البحث :
                   يهـــــــــــد  هـــــــــــنا البحـــــــــــث إلـــــــــــا التعريـــــــــــ  بجمعيـــــــــــة الـــــــــــدعوو اإلمـــــــــــ مية فـــــــــــ  ليبيـــــــــــا   و هـــــــــــدافها    

 –اهلل         اإلمــ مية  و عمالهــا ال يريــة وبعــض إنجازاتهــا الحوــارية فــ  العــالذ فــ  مجــال الــدعوو إلــا
والمرافــــق  التعليميــــة جد ونءــــر اإلمــــ ذ  وتعلــــيذ اللغــــة العربيــــة للممــــلمي  الجــــدد   وبنــــا  الممــــا –تعــــالا 

والع جيــة فــ  الــدول ال ليــرو   وتلــديذ الممــاعدات الماديــة لل لــرا  الممــلمي    حتــا م تــؤثر فــ  عليــدتهذ 
 . اإلغرا ات الت  تلدمها لهذ اإلرماليات المميحية م   جل زعزعة عليدتهذ   وم  ثذ تنصيرهذ

 منةج البحث :
التلريرز للتعري  ب نجازات جمعية الـدعوو اإلمـ مية فـ  كـل  امت دذ الباحث ف  بحث  المنهج الوص     

 مكا  وصلت إلي  .
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 محاور البحث :
 : ورَدافةا جمعية الدعوة اإلسالمية المحور األوَ اا  

  وتن يـنا   ذ1970م  اللرارات العامـة للمـؤتمر ا ول للـدعوو اإلمـ مية فـ  طـرابلس ليبيـا مـنة  انط قا    
ملرهــا مدينــة التــ  تــدعو إلــا تكــوي  هياــة مــ  العــالذ اإلمــ م  نات ء صــية اعتباريــة  ا ولــاللتوصــية 
ب نءا  جمعية الدعوو اإلم مية   لهـا ء صـية اعتباريـة  ذ 1974لمنة  58اللانو  رقذ  ر  صد     طرابلس   

 ممتللة   ولها هيكل تنويم  يتكو  م  :
 المؤتمر العاذ. -1
 .المجلس العالم  للدعوو  اإلم مية  -2
 اللجنة التن ينية للمجلس العالم  للدعوو اإلم مية. -3
 ا مانة العامة . -4
 لجنة إدارو الجمعية . -5

 رَداَ الجمعية :
 العمل علا إعداد الدعاو لللياذ بواج  الدعوو إلا اإلم ذ . -1
 ونءر  بكل الوماال . تعليم  وح و  التعري   باللرم  الكريذ   والعمل  علا -2
بجميع جوانب  : ف  العليدو   وا   ق   والعبادات   والمعام ت    عرض اإلم ذ عروا ءام  -3

 ة ع  جوهر اإلم ذ.يبعروا ميمرا  اليا م  الم اهيذ المءوهة والتأوي ت الغر 
نءر  اللغة العربية بجميع الوماال بوص ها لغـة اللـرم  الكـريذ   ومطالبـة الـدول اإلمـ مية  بجعلهـا  -4

 يع مراحل التعليذ .لغة رممية   وتدريمها ف  جم
 . التعري  بالميرو النبوية العطرو -5
 ت مير اللرم  الكريذ ت ميرا يواك  كل فرو  العلذ والمعرفة اإلنمانية . -6
إعــــداد الــــدوريات والمجــــ ت والمومــــوعات اإلمــــ مية والكتــــ    ونءــــرها لعــــرض مبــــاد  اإلمــــ ذ  -7

 وتعاليم  .
عريـــ  باإلمــــ ذ والعمــــل علــــا نءــــر الــــدعوو تنوـــيذ للــــا ات للطــــ   والءــــبا  الممــــلمي  بغيــــة الت -8

 . اإلم مية
 امتصال بالهياات والمؤممات الدينية والعلمية بما يحلق نءر الدعوو اإلم مية .  -9

حث الـدول اإلمـ مية بـأ  يكـو  اللـرم  الكـريذ ءـريعة للمجتمـع الممـلذ   وتعـديل تءـريعاتها بمـا  -10
 يت ق ومباد  اإلم ذ.
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اإلم مية الكثير ف  مبيل تحليق هن  ا هدا  منن بداية تأميمها وحتـا الوقـت وقد عملت جمعية الدعوو 
بت اصـيلها الجزايـة  –تعالا  - الحال    وم يتمع الملاذ إلا تتبع جميع إنجازاتها ف  مجال الدعوو إلا اهلل

 (. 5جاز إلا محاور هنا النءاط وفلم ت  الحوارية )ي  ولك  يمك  اإلءارو ف  إ
جنــدت الجمعيــة كــل اإلمكانــات الماديــة والمعنويــة لنءــر اإلمــ ذ والــدعوو إليــ  فــ  الكثيــر مــ  دول وقــد    

َََّمااااةك َو الَمَوعك ااااةك امتثــــام لمــــا  وحــــا بــــ  الحــــق فــــ  كتابــــ  العــــالذ   َِ بالحك  الحَّاااايم ﴿اَدلر إلااااْ َساااابيَ َربةاااا
ا   وتمهد المبيل  ماذ المملمي  . تطلعا إلا    يعذ نور اإلم ذ مءارق ا رض ومغاربه (6)الَحَسَنةك...﴾

مــنوذ تتوــافر فيــ  الجهــود وال بــرات    جمــاع  ممـتانا  دورهــذ الحوــارز مــ  جديــد   مــ   ــ ل عمــل 
وتتكامــــل فيـــــ  اإلمكانــــات بـــــي  المؤممــــات والمنومـــــات والجمعيــــات العاملـــــة فــــ  الحلـــــل الــــدعوز بالعـــــالذ 

 اإلم م .
م مية لنءر اإلم ذ والدعوو إلي  ه  إيصال كتا  اهلل إ   هذ وميلة معت إليها جمعية الدعوو اإل   

وم زااد   عم  بأحكاذ اللرم  الكريذ الداعية إلا ح و  م  العبث   يدز المملمي  كام  غير منلوص
يمانا منها بلول  تعالا  ناا لهر لَحافك روَ ﴾ذك ﴿إناا َنَح ر َنزالَنا الوتد  ت البءر   وا   تلهنا اهتم (.7) َََّر َوا 

الجمعية اهتماما مميزا باللرم  الكريذ تعليما ونءرا وتوزيعا وترجمة لمعاني   وكرَّمت ح وت    نلك هو 
 تعالا ــ –إ  ءا  اهلل  –الهد  ا ول لجمعية الدعوو اإلم مية   ويلي   هدا    رى منتطرق إليها محلا 

 مية في نشر اإلسالم  .المحور الثاني اا رَم إنجازات جمعية الدعوة اإلسال
  َ  يباعة القرآ  الَّريم ونشره : -رو
ـ ن ب ـين  ي د ينـ   و م  قل ـمعجـزو باقيـة مـا بلـ  الـدهر   م ي  اللرم  الكـريذ     ـل  م  علـا كثـرو الـرد  وم ي أت يـ   الب اط 
ل  ـ     ءـامل ل يـرز الـدنيا واآل ـرو   محتـو علـا قـواني  عادلـم   لجميـع ا مـذ مـ   وحكيمـة   فيـ  ءـ ا  ة ن   

 صيبها م  ب   وهموذ و ملاذ .كل ما ي
الم كرو  والباحثو  م  المملمي  قديما وحديثا بـاللرم  الكـريذ عنايـة لـذ يحـض بمثلهـا كتـا   اوقد اعتن   

مجـــامت حـــول هـــنا الكتـــا  ال متنوعـــة ـــر   نجـــد هـــن  العنايـــة فيمـــا وهـــر مـــ  مؤل ـــات ودرامـــات ممـــماوز 
 مهيم  عليها .تذ الكت  والالملدس  ا

علـــا المـــبق فـــ  إيوـــاح     يـــاالعلمـــا  فتناولـــت اللـــرم  الكـــريذ مـــعيا ل همـــ    وت ان وقـــد تتابعـــت جهـــود   
 وتنافس ءري  ف  إبراز معان  ميات  واهرها وباطنها .

ف يــــ  جانــــ  العليــــدو والتءــــريع   وفيــــ  حيــــز للواعــــد الــــنوذ التربويــــة  وتعــــددت مواوــــيع اللــــرم  الكــــريذ    
ـــا ممـــتوى ال ـــرد اعيـــة والميامـــية   والمعـــام ت والعوامجتم ـــات فـــ  ءـــتا صـــورها عل ـــة  ق وا مـــرو والدول

 وع قاتها بغيرها م  الدول.
ا د  والب غة واللصص وا مثال ...إلا غير نلك مما يربـ  ف  كما    ف  اللرم  الكريذ مجام رحبا    

 ممتوى اإلنمانية الراق  .الحوارز  ويأ ن بها إلا ا   ق   ويرفع م  ممتواها 
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وقــد بــنلت جمعيــة الــدعوو اإلمــ مية مجهــودات وــ مة فــ  مــبيل طبــع م يــي  النمــ  مــ  اللــرم  الكــريذ   
يصال  لجميع المملمي   ينما كانوا   لربطهذ ب  ح وا وت وو غيرهذ إلا هنا عطبيلا ودبم تل  الروايات   وا 

همت جمة معاني  إلا عـدو لغـات   كمـا  مـالءري  وتر الدي  الحني    ونلك ع  طريق طباعة المصح  
الجمعيــة فــ  تمويــل الممــابلات الدوليــة التــ  تتنــاول اللــرم  الكــريذ ح وــا وتجويــدا   عــ وو علــا تنويمهــا 
مــهامها فــ  عديــد النــدوات الدوليــة التــ  اهتمــت بترجمــة معــان  اللــرم  الكــريذ   وكانــت بدايــة هــنا العمــل  وا 

ذ حيث تذ تن ين النم  اآلتية مع نكر  اللغات الت  ترجذ  1977متمر حتا منة ذ وا 1970المبارك منة 
 إليها:
 المصح  المعلذ باللغة العربية. -1
 ( و) تبارك ( و) قد ممع (.  جزا ) عذَّ  -2
 المصح  المترجذ للغة اإلنجليزية . -3
 المصح  المترجذ للغة ال رنمية . -4
 المصح  المترجذ للغة ا لمانية. -5
 للغة ا ندنومية .المصح  المترجذ  -6
 المصح  المترجذ للغة الهوما. -7
ذ   فلــد طبــع العديــد مــ  طبعــات اللــرم  الكــريذ   1986ذ وحتــا مــنة  1982 مــا فــ  ال تــرو مــ  مــنة     

براويــة ح ــص   وكــنلك طبــع اللــرم  الكــريذ بروايــة ورء   وهــن  اللــرا و المعروفــة فــ  غــر  إفريليــا وبعــض 
 (.8المناطق م  المغر  العرب )

وقــد كل ــت جمعيــة الــدعوو اإلمــ مية لجنــة مــ  الح ــاو وال نيــي  بكتابــة اللــرم  الكــريذ وطباعتــ  بروايــة     
ذ بعــد ثــ ث 1983/ يونيــو/ 7اإلمــاذ قــالو  عــ  نــافع المــدن  برمــذ الــدان    وقــد  نجــز هــنا العمــل يــوذ 

وطبعـ  وتمـجيل  وترجمـة  مـنوات مـ  العمـل الـدؤو    و نـ  مـ  وـم  مهـاذ الجمعيـة اقتنـا  اللـرم  الكـريذ
ولــت تواصــل إنجــاز هــنا  ف نهــا  معانيــ  ونءــر  بــي  الممــلمي  المحتــاجي  إليــ  فــ  الكثيــر مــ  دول العــالذ

  ز.قالو  وح ص وورء والبز   دعوز وتوزيع المصح  الءري  برواياتالعمل ال
 ل ال حلة تمثل ت صي ت هنا العمل اإلنمان  النز توطلع ب  الجمعية .والجداو 

) ْاالو  بلو عدد النم  الت  طبعت  و اقتنيت م  المصح  الءري  وا جزا  الث ثة ا  يـرو بروايـة  -1
 النحو التال :      نم ة علا ثالثة ماليي  وسبعماَة وثماني  رلَ 3.780.000ع  نافع (

 عدد النسخ واتاااالسن ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالبي ر.ذ

 82.000 م1986-1985 يباعة المصحَ بثالثة رحجام 1

 700.000 م1990-1987 يباعة المصحَ بسبعة رحجام 2

 850.000 م1995-1991 حجم موحد 3
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ء ا واألجزاء الثالثة األريرة منه المصحَ َّامال  ومرَجز  يباعة  4
 بَحجام ثالثة

 3.681.000 م1999-2003

ء ا واألجزاء الثالثة األريرة منه المصحَ َّامال  ومرَجز  يباعة  5
 بَحجام ثالثة

 780.000 م2003-2008

 
نمـ ة  س ة ماليي  ورربعماَاة واثناي  وسابعي  رلاَ  6.472.000 واقتنا  وتوزيع ت طباعةتم -2

م  المصح  الءري  وا جزا  الث ثة ا  يرو من  برواية ح ص ع  عاصذ   ونلك علا النحـو 
 : التال 

 عدد النم  المنـــوات ــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــــــ ر.ذ
 80.000 ذ1977-1972 الث ثة ا  يرو من طباعة المصح  كام  وا جزا   1
 300.00 ذ1981-1978 طباعة المصح  كام  وا جزا  الث ثة ا  يرو من  2
 15.000000 ذ1986-1982 طباعة المصح  كام  وا جزا  الث ثة ا  يرو من  3
 2.000000 ذ1991-1987 طباعة المصح  كام  وا جزا  الث ثة ا  يرو من  4
 3.000000 ذ1999-1992 طباعة المصح  كام  وا جزا  الث ثة ا  يرو من  5
 280.000 ذ2003-1999 طباعة المصح  كام  وا جزا  الث ثة ا  يرو من  6
 312.000 ذ2008-2003 طباعة المصح  كام  وا جزا  الث ثة ا  يرو من  7

نمـ ة مـ  المصـح   وعشاري   رلاَثالثة ماليي  وماَاة ورمساة  3.125.000تمت طباعـة  -3
 علا النحو التال : اقتناؤها وتوزيعهاالءري  وا جزا  الث ثة ا  يرو برواية ورء ع  نافع وتذ 

 عدد النم  المنـــوات ـــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيـــــــــــــــ ر.ذ
 40.000 ذ1980 طباعة المصح  كام   1
 30.000 ذ1984 طباعة المصح  كام  2
 طباعة المصح  كام  هدية للمكتبة اللادرية بكانو  3

 ) نيجيريا(
 5.000 ذ1990

 750.000 ذ1997-1991 طباعة  ا جزا  الث ثة ا  يرو م  المصح  4
 2.000000 ذ2003-1998 طباعة المصح  كام  وا جزا  الث ثة ا  يرو من  5
 300.000 ذ2008-2003 طباعة المصح  كام  وا جزا  الث ثة ا  يرو من  6

اهتمامهــا بتمــجيل اللــرم  الكــريذ بالروايــات الــث ث ) قــالو  وح ــص وورء( حيــث كمــا تواصــل الجمعيــة ــــ 4
ـــة وا قـــراص الممغنطـــة  ـــا ا ءـــرطة الممـــموعة العادي ) بلـــو عـــدد النمـــ  الممـــجلة بالروايـــات المـــنكورو عل

 نم ة علا النحو التال : ( سبعة و سعي  رل97.000َ
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 عدد النم  المنـــوات ــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــــــ ر.ذ
 50.000 ذ1982 تمجيل المصح  علا  ءرطة ممموعة  1
 25.000 ذ1988 تمجيل المصح  علا  ءرطة ممموعة 2
 3.000 ذ1990 تمجيل المصح  علا  ءرطة ممموعة 3
 6.000 ذ1998 علا  ءرطة ممموعةتمجيل المصح   4
 500 ذ1998 تمجيل المصح  علا  ءرطة ممموعة 5
 25.000 ذ2003-1990 تمجيل حلاا  لللرم  الكريذ مرت  بروايت  ) قالو  وورء( 6
 1500 ذ2008-2003 تمجيل اللرم  الكريذ مرت  علا  قراص ممموعة 7
 14.000 ذCD 2003- 2008تمجيل اللرم  الكريذ مرت  علا  قراص ممغنطة  8
 14.000 ذMP3 2003-2008تمجيل اللرم  الكريذ مرت  علا  قراص ممغنطة  9

 3.000 ذCD 2003-2008تمجيل مورو )يس( علا  قراص ممغنطة  10
 : رجمة معاني القرآ  الَّريم إلْ اللغات المر لرة اا 5
اللـرم  الكـريذ والمبـاد  واللـيذ الناطلي  بالعربية مـ  فهـذ معـان   الترجمات ف  تمكي  غير  همية إدراكا   

نجاز وطباعة ونءر ترجمات معان  اللـرم  الكـريذ إلـ  مهمة إ  اإلم مية  تولت جمعية الدعوو  اإلم مية
نمـ ة  رلاَوثمااني   ( ثمانماَاة واحاد  881.000)  نجـزتاللغات الم تل ة   وقد بلو عدد النم  الت  

 : اآلتيةباللغات 
  البرتغاليـــة   الرومـــية    ا لبانيـــة  الهولنديـــة    ا لمانيـــةيطاليـــة    ال رنمـــية   اإلمـــبانية   اإلنجليزيـــة اإل

فريكانــا  اموردو   المــاموز   التاميليــة   ال ارمــية   لولــو    المــواحية   اليوريــا   اإلالهومــا   االمالطيــة  
 التركية   البءتونية.

 الم وا رة غير المن شرة : بالرواياتاََ مام اا 5
صــح  الءــري  بروايــات مبطباعــة وتوزيــع م يــي  النمــ  مــ  ال اإلمــ ميةامــتكمام لليــاذ جمعيــة الــدعوو 

المتــواترو والتعريــ   الروايــات  حيـا إفـ  م تلــ  بلــدا  العـالذ  واصــلت الجمعيــة  ش وحراا( (ر )ْااالو  وو 
ز عــ  ابــ  كثيــر   الــنز انتهــ  البــز   مــاذاإلبهــا   فتوجهــت بجهودهــا نحــو كتابــة المصــح  الءــري  بروايــة 

 (.9م)2009سنة  العمل من    ل
 الدعاة و وزيعةم علْ ْارات العالم : إعداد -ثانيا 

 اإلمــ م الــدي   إلــ هــو دعــوو النــاس كافــة  اإلمــ ميةلجمعيــة الــدعوو  امــموا  ا مامــ الهــد    إ    
َ ةك الَحَسَنةك...﴾ )اللرم  الكريذ   مرالحني    امتجابة  َََّمةك َو الَمَوعك  (.10﴿ادالر إلْ َسبيَ َربةِ بالحك

    م تحـد  حـدود   وم يلتصـر علـا جـنس   وم ينحصـر فـ  لمعـا نمـان إديـ   هـو اإلمـ م والدي     
نمابلد دو  غير      .و جنامهذ و لوانهذ  لمنتهذهو دي  للناس جميعا علا ا ت    وا 
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 تلــ  ا مــالي    وعلــا جميــع ا صــعدو بمجمعــة الــدعوو اإلمــ مية بكــل الومــاال   و  مــ  هنــا تمــعا   
ة الصادقة والممـتمدو يف  صورت  الحليل اإلم ذونلك بتلديذ    لللياذ بواج  الدعوو ف  جميع قارات العالذ

 ية .العمل ( )اللرم  الكريذ   ومنة الرمول الكريذ  ا مام م  مصدر  
يمكنهـــا تن يـــن بـــرامج الـــدعوو مـــ  الءـــبا   وقـــد عملـــت الجمعيـــة علـــا امهتمـــاذ با تيـــار العناصـــر التـــ    
لتعاليذ اللرم  الكريذ   إل  جان  التحل  بالص ات المطلوبة ف  الداعية    ي ف  الدي    والمدرك ي ه لتالم

و طـــط للـــدعاو تمكـــنهذ مـــ  التعامـــل مـــع الوـــرو  المحيطـــة بهـــذ لتواكـــ  ووـــعت الجمعيـــة بـــرامج عمـــل 
 : التطورات والمتغيرات   وتمتجي  إلا الممتجدات وتواج  التحديات   و برز هن  ال طط والبرامج ه 

الـــدي  اإلمـــ م    والعمـــل علـــا نءـــر    بتـــوفير اإلمكانيـــات المتاحـــة وتوعيـــة الـــدعاو الـــدعوو إلـــا  -1
 إم ذ .لبأحدث  مالي  الدعوو ووماالها   ونلك ف  إطار امتانا  الدور الحوارز والجهادز 

التركيـــز علـــا تعلـــيذ الممـــلمي   مـــور ديـــنهذ ولغـــة قـــرمنهذ   وتـــوعيتهذ وترءـــيدهذ وتحريوـــهذ علـــا  -2
اللــوو   لتحليــق العــزو التــ   صــهذ بهــا ربهــذ فــ   بأمــبا  وا  ــنواجبــاتهذ  ذ و دا التممــك بحلــوقه

َنافكقكيَ  َ َيَعَلمرو َ ﴿...()قول   نكيَ  َوَلَّك ا اَلمر زاةر َولكَرسرولكهك َولكَلمرَؤمك  (.11﴾ )َولكلاهك اَلعك
مهمــــتهذ اهتمــــت جمعيــــة الــــدعوو بــــأمر الــــدعاو المعلمــــي   فووــــعت لهــــذ  ططــــا محكمــــة لتمــــهيل  -3

ــة فــ  اممــتعمار الصــليب  المتعصــ   وممــاعدتهذ فــ  ملاومــة المــؤثرات المــلبية ال ارجيــة المتمثل
علا اإلم ذ والمملمي  م    ل  طط  دو   والحركات الصهيونية المتآمروودواار  التبءيرية الحاق
 :اآلت ممنهجة تنحصر ف  

فـ  اإلمـ مية الكليـات   ولـاالتـ  تعـد مـ   اإلم ميةللداعية م    ل كلية الدعوو  الجيد اإلعداد -1
المتاحـــة  اإلمكانـــاتكـــل  اإلمـــ ميةالعـــالذ   التـــ  تتـــين للطلبـــة والطالبـــات مـــ  م تلـــ  المـــاحات 

 ف  رحابها. واإلقامةل ن راط ف  فصولها   
 المتابعة الممتمرو للداعية .  -2
صـــعوبات والعراقيـــل التـــ  مءـــاكل الـــدعوو والـــدعاو   ومعرفـــة ال لتـــدارسعلـــد الملتليـــات والنـــدوات   -3

نها تطــوير أتبـادل ال بــرات والمءـورو التــ  مـ  ءــ إلــ  إوــافة   اإلمـ ذتصـادفهذ عنــد نءـر رمــالة 
 عملهذ.

 (.12لصعوبات المادية والمعنوية والء صية الت  تواج  الدعاو )تنليل ا -4
العـالذ علـا  عي  علـا قـاراتداعيـة   مـوز ي  ( رمسماَة ورمسة و ساع595)وقد بلو عدد دعاو الجمعيـة 

 النحو التال :
 ( ث ثمااة ومتة دعاو .306) اإلفريليةاللارو  -1
 ( مااة وثمانو  داعية .180مترالية )وا  ميويةاآلاللارو  -2
 عية .ادوعءرو   ة( مت26ا مريكيتا  )اللارتا   -3
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                 ويزيـــــــد عـــــــدد الـــــــدعاو ويـــــــنلص فـــــــ  دول العـــــــالذ حمـــــــ   الوـــــــرو  ا منيـــــــة والميامـــــــية التـــــــ  يواجههـــــــا 
 ف  عدد الدعاو ف  المصادر الت  بي   يدينا   لهنا وج  التنبي  . االداعية   ولهنا نجد ا ت ف

 وهن  جداول ت صيلية توون توزيع الدعاو علا البلدا  ف  م تل  قارات العالذ:
 فريليا:جمعية الدعوو اإلم مية ف  قارو إدعاو  -1

 عدد الدعاو امذ الدولة عدد الدعاو امذ الدولة عدد الدعاو امذ الدولة
 10 مورءيوس 4 بوتموانا 7 ليبيريا
 1 زامبيا 14 غامبيا 11 التوجو
 1 ميءل 11 رواندا 4 غينيا

 1 الكاميرو  16 كينيا 15 مير اليو 
 13 نيجيريا 9 بوركينافامو 25 المنغال
 18 بني  9 غانا 9  ثيوبيا
 3 الكونغو 29 مدغءلر 11 تنزانيا
 3 زمبابوز 24  وغندا 2 فريلياإجنو  

 1 زااير 26 غينيا بيماو 11 موريتانيا
 1 ماحل العاج 15 مال  3 فريليا الومطاإ

 دعاو جمعية الدعوو اإلم مية ف  مميا و متراليا: -2
 عدد الدعاو امذ الدولة  عدد الدعاو  امذ الدولة  عدد الدعاو  امذ الدولة 

 37  ندونيميا 16 بنغ ديء 2 كوريا الجنوبية
 64 ال لبي  7 الباكمتا  3 الصي 
 13 ماليزيا 1 نيوكالدونيا 3 الهند
 56 تايلند 1 بروناز 3 تركيا
 6 ميرمنكا 1 فيج  4 مالدي 
 4 اليابا  5  متراليا 6 لبنا 

 دعاو جمعية الدعوو اإلم مية ف  قارو  وروبا: -3
 عدد الدعاو امذ الدولة الدعاوعدد  امذ الدولة عدد الدعاو امذ الدولة
 3 بريطانيا 3 بلجيكا 1 إيطاليا
 2 قبرص 4 الدانمارك 2 النمما
 1 البرتغال 9 فرنما 6 هولندا
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 1 بولندا 3 إمبانيا 1 مالطا
 1 بلغاريا 1 مويمرا 2 المويد
 3 يوغم فيا 1 اليونا  3  لمانيا

 دعاو جمعية الدعوو اإلم مية ف  ا مريكتي :ــ 4
 عدد الدعاو امذ الدولة عدد الدعاو امذ الدولة عدد الدعاو امذ الدولة

 1 كوراماو 2 فنزوي  7 كندا
 6 موريناذ 3 غويانا 1 ترينداد
 - - 3 بنما 3 البرازيل

وقد وه  هؤم  الدعاو  ن مهذ هلل ولرمـول   ونـنروا حيـاتهذ لترمـي  قواعـد اإلمـ ذ فـ   رض اهلل الوامـعة   
علا ا ت    جنامهذ و لوانهذ وال ول يرجع ف  نلـك هلل  ناس  فواجا  اهللوكا  م  نلك    د ل ف  دي  

 (.13)   ثذ للم لصي  م  عباد –تعال   –
 ويبعةا و وزيعةا : َليَ المناَج  ثالثا  اا

 : في ْارة إفريقيااا 1
يلبــ  حاجــة الممــتويات الم تل ــة  اإلمــ ميةمــنهج مــادت  اللغــة العربيــة والثلافــة قامــت الجمعيــة ب عــداد    

 اإلم ميةللط   ف  هاتي  المادتي    حيث قمذ المنهج إلا فرعي  رايمي  هما: اللغة العربية   والثلافة 
 .ا ملو ف  امعتبار مهولة التناول وبماطة  ا  نل مع ح  واءتمل كل فر  علا ث ث مرا

وزعــت   نمــ ة  ( رربعااة ماليااي  ورربعماَااة وثالثااي  رلاا4.430.000َ) المن ــنووبلغــت كميــة الكتــ     
لعربيـــة بكاملهـــا علـــا ماـــات المـــدارس اإلفريليـــة التـــ  اعتمـــدت هـــن  الملمـــلة منهجـــا  مامـــيا لمـــادت  اللغـــة ا

 والثلافة اإلم مية .
ذ تمــت طباعــة الكتــ  المنهجيــة فــ  مجــال اللغــة العربيــة والثلافــة اإلمــ مية  وعــددها  2006وفــ  مــنة    
نمــ ة   تــذ توزيعهــا فــ  ( ثالثماَااة و سااعو  رلااَ 390.000)عنوانــا   طبــع منهــا  ( ثالثااة عشاار13)

 نيجيريا . – بوركينافامو –مال   –النيجر  –تءاد  –المنغال  –غامبيا  -التوغو الدول التالية:
نم ة م  كات  تعليذ اللغة العربية  (رربعة ماليي  ورربعماَة و سعي  رل4.490.000َ)تمت طباعة    

لــدول التربويــة والثلافيــة فــ  ا لغيــر النــاطلي  بهــا بأجزااــ  الث ثــة   وتــذ توزيعهــا علــا عــدد مــ  المؤممــات
 فريلية .اإل
  مـنهج اللغـة العربيـة انم ة م  كتـمليو  وثالثماَة ورمسي   رلَ  (1.350.000) كنلك تذ تلديذ   

والتربية اإلم مية المعتمدو ف  ليبيا إلا جمهورية تءاد   حيث امت اد م  تلك الكمية الكثير مـ  المـدارس 
 والمؤممات الثلافية ف  م تل  المحافوات التءادية .
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ذ ومــا يليهــا مــ  المــنوات   نومــت الجمعيــة دورات لتعلــيذ اللغــة العربيــة فــ  عــدد مــ   2006وفــ  مــنة    
دارما ودارمة   وتلك  وس و  ة(  سعة عشر رلرا وماَ ا  وثالث19263)وامت اد منها الدول اإلفريلية   

نيجيريا  –ميراليو   –دا  المو  –جنو  إفريليا  –غينيا بيماو  –الكاميرو   –الدول ه : غينيا كوناكرز 
 – وغنـدا  -تنزانيا –الكونغو الديملراطية  –بورندز  –تءاد  –غامبيا  –كينيا  –النيجر  –مال   –غانا  –

 التوغو. -فريليا الومطا  إ –رواندا  -بني 
 في ْارة آسيا:اا 2

مكانـة  اصـة   لمـا يمثلـ   ا مـيويةللـدول  يذ اللغـة العربيـة والثلافـة اإلمـ ميةتول  الجمعية برنامج تعل    
علـا تن يـن هـنا البرنـامج دعـاو الجمعيـة فـ  ممـيا البـالو عـددهذ  ويءـر المملمو  م  ثلل ف  هن  اللـارو   

د م  ديويتعاونو  مع الع   اإلم مية ريج  جمعية الدعوو  م  هذداعية   معوم ( ماَ ي  وس ي 260)
 ا مامـي ريذ ومـد  وتعليذ اللغة العربية باعتبارها لغة اللرم  الك ةاإلم ميمة بنءر الثلافة تهالمؤممات الم

 رلراا( ثالثاة عشار 13994)ل هذ الدي  اإلم م    وبلـو عـدد الممـت يدي  مـ  دورات تعلـيذ اللغـة العربيـة 
 .ا ميويةودرامة ف  عدد م  الدول  دارما و سعي  ورربعةو سعماَة 

دورو لتعلــيذ اللغــة العربيــة   امــت اد وثالثااي   ( ماَااة و سااعا 139) ذ  قامــت الجمعيــة1988ومنــن عــاذ    
 دارما ودارمة .( ثالثة آََ و سعماَة ورربعة ورربعو  3944) منها
وف  إطار اهتمامها بتصحين الم اهيذ ال اطاة ع  الدي  اإلم م    قامت الجمعية بالتعاو  مع وزارو    

اللغـة العربيـة والثلافـة اإلمـ مية   مـ   ـ ل تليـيذ المنـاهج  اإلمـ مية التعليذ ال لبينية بـدعذ برنـامج تعلـيذ 
ا ولـــا  الجمعيــة بطباعــة وتوزيــع المرحلــةالملــررو مــ  قبــل الــوزارو وتصــوي  مــا ينبغــ  تصــويب    فلامــت 

ذ (   2007-2006والثانية والثالثة م  الكت  علا المدارس الحكومية وتوزيعها بداية م  العاذ الدرام  )
ويمكــ   اممـت ادو منـ  وتعميمــ  جميـع علــا الممـتوى الرمـم  والءـعب  قـد للـ  المـنهج المعــد امتحمـا  الو 

مومع لتصحين الم اهيذ ال اطاـة عـ  اإلمـ ذ   وتيمـير  مـلو  تعلـيذ اللغـة العربيـة لغيـر النـاطلي   بءكل
 بها.
 ( مليونااا وساابعماَة ورمسااي  رلاا1.750.000َ) طبــع مــ  الكتــا  للمراحــل الــث ثمــا وقـد بلــو عــدد    

 (.14نم ة )
 إعداد دورات  عليم اللغة العربية في الَّثير م  دوَ العالم: -رابعا  

 في ْارة إفريقيا: -1
لغــة   نهــاكبيــرا   ااهتمامــ فريليــاإبتعلــيذ اللغــة العربــة ونءــرها فــ  قــارو  اإلمــ ميةاهتمــت جمعيــة الــدعوو    

وتعاليمــ    حيــث قامــت بتنوــيذ   اإلمــ ذفهـذ حليلــة التــ  تمكــ  الممــلمي  وغيــرهذ مــ   وا داواللـرم  الكــريذ 
الكثيــر مــ  الــدورات التعليميــة فــ  هــنا المجــال فــ  الكثيــر مــ  دول اللــارو  بممــتويات م تل ــة وفــق مــنهج 

 لطلبة اللغة العربية غير الناطلي  بها.  عدت تعليم   منوذ 
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دعمتهـــا بالكتـــ    و إنءـــااهافـــ    مـــهمت  ونءـــاتها الجمعيـــة   التـــ  وقـــد بلـــو عـــدد المؤممـــات التعليمـــة  
مــ  و عــدد الطلبــة الممــت يدي  بلــمؤممــة تعليميــة   و  ( رلرااا وماَااة وثالثااي 1.130)المنهجيــة والمدرمــي  

ذ  2009-2008  برنـــــــامج تعلـــــــيذ اللغـــــــة العربيـــــــة بهـــــــن  المؤممـــــــات التعليميـــــــة  ـــــــ ل العـــــــاذ الدرامـــــــ 
طالبــا وطالبــة وعــدد المدرمـــي  ورمسااي  رلرااا وساا ماَة وثمانيااة عشاار  وثالثااة( رربعماَااة 453.618)

  مدرسااا ، ورمسااماَة واثنااي   و سااعي رََرربعااة  ( 4592)الــني  ءــاركوا فــ  هــنا البرنــامج  وا مــاتنو
 جامعيا.  متانا ( اثنا  و سعو 92منةم )

 نيجيريا. –تءاد –النيجر  –مال   – فامو بوركينا :والدول الت  امت ادت م  هنا البرنامج ه 
 :سياآفي ْارة  -2
ويءـر    مـيويةاآلمتابعـة  اصـة فـ  اللـارو  اإلم ميةتول  الجمعية برنامج تعليذ اللغة العربية والثلافة    

داعيـة   معومهـذ ( مااَ ي  وسا ي  260)البـالو عـددهذ  مـيامدعاو الجمعية ف    علا تن ين هنا البرنامج 
ويتعــــاونو   مــــع العديــــد مــــ  المؤممــــات    التابعــــة لجمعيــــة الــــدعوو اإلمــــ ميةمــــ   ريجــــ  كليــــة الــــدعوو 

وتعلــيذ اللغــة العربيــة   وبلــو عــدد الممــت يدي  مــ  دورات اللغــة  اإلمــ ميةالمهتمــة بنءــر الثلافــة  اإلمــ مية
طالبــا وطالبــة   فــ  الكثيــر مــ  الــدول  و سااعي  ورربعااةو سااعماَة  رلرااا( ثالثااة عشاار 13.994)العربيــة 
 . اآلميوية

امـت اد منهـا  دورو لتعلـيذ اللغـة العربيـةوسابعي   ( ماَاة و ساعا179) الجمعية  قامتذ 1988وف  منة    
 دارما ودارمة .( 3944)

 في ْارة روروبا: -3
  و اصــة مــ  قبــل  اإلمــ ميةعلــا تعلــذ اللغــة العربيــة والثلافــة  تءــهد المــاحة ا وروبيــة إقبــام متزايــدا    

ومماعدتهذ علـا فهـذ  اإلم ميةلربطهذ بهويتهذ   الجمعية اهتماما  اصا بهذ   ولت بنا  المملمي    وقد 
امنــــدماج فــــ   فهمــــا صــــحيحا   بعيــــدا عــــ  الغلــــو والتطــــر  والتءــــدد ممــــا يمكــــنهذ مــــ  اإلمــــ م الــــدي   

 الت  يعيءو  فيها   والت اعل مع الحياو اليومية بما م يؤثر علا ثوابت العليدو . ا وروبيةالمجتمعات 
لهــؤم   ويلــدر  اإلمــ ميةونءــر الثلافــة  العربيــةاللغــة  لتعلــيذ تأهيليــةوقــد قامــت الجمعيــة بتنوــيذ دورات     

حيث نومت هن   دارما ودارمة  وثمانية وعشري رََسبعة  (7028)عدد الممت يدي  م  هنا البرنامج 
   ننكر منها: بأوروبا اإلم ميةالدورات بالتعاو  مع العديد م  المؤممات 

 هولندا. –تر ت   و -اإلم م المركز  -  
 الدانمارك . –مالبو  – اإلم م المركز  -  
 . لمانيا –بو   – اإلم م المركز  - ج
 . لمانيا –بو   اإلم م   النماا التأهيل المركز  - د
 مالطا. –باوم  اإلم م المركز  - ه
 مالطا. –مدرمة مريذ البتول باوم  - و
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 قبرص. –قبرص الءمالية  اإلم م المركز  - ز
 البومنة. – اإلم ميةالمءي ة  - ح
 كوموفو. – اإلم ميةالمءي ة  - خ

 األمريَّ ا  : -4
ــــو عــــ    ــــارتي   الممــــت يدي دد بل ــــة فــــ  بعــــض دول الل ــــذ اللغــــة الغربي ــــامج تعل  رلرااااي ( ، 2588)مــــ  برن

ونلـك مـ   ـ ل التحـاقهذ بالـدورات التـ  تنومهـا الجمعيـة  ممت يدا وممـت يدو  ورمسماَة وثمانية وثماني 
 وعشاارو  ةرربعاا( 24)بكنــدا . ولجمعيــة الــدعوو  اإلمــ م بملــر مكتــ  الجمعيــة فــ  مــوريناذ   والمركــز 

اإلم ذ نءر  إل  باإلوافة –لو  عمي –البرازيل  –المكميك  -غويانا –نما ب –كندا  –داعية ف  موريناذ 
 (.15  غير المملمي  ف  تعلمها)يوالتعري  ب  علا تعليذ اللغة العربية وترغ

 في العالم: اإلسالميةوالجمعيات  والةيَاتم المساعدات المر لرة لبعض المن مات ي قد -رامسا  
علــــا مــــد يــــد العــــو  والممــــاعدات للمنومــــات والهياــــات والجمعيــــات  اإلمــــ ميةجمعيــــة الــــدعوو  د بــــت    

مءـاريع جديـدو تعـود بـالن ع علـا الممـلمي     وإلقامـةالتـ  تحـت التن يـن    مءاريعها  ممتكمال  اإلم مية
وكنلك مماعدتها ف  تن ين البرامج الثلافية والعلمية وامجتماعية   إيمانا منها لما لهن  المماعدات م  دور 

 ا ثـرلتلـك الممـاعدات  –والحمـد اهلل  –وتعلـيذ الممـلمي  وتـوعيتهذ بـدينهذ   فكـا   اإلمـ ذعال فـ  نءـر ف
مـ  دول العـالذ   وكـنلك تنميـة المجتمعـات  يـرثكالعلـا نطـاق وامـع فـ   مـ ذاإلفـ  نءـر  وال ع ـالالطي  

  مــدت لهــا مــ  قبــل التــ  تعمــل جاهــدو علــا ت طــ  علبــة الت لــ   حيــث كــا  ليــد العــو  التــ اإلمــ مية
 بأز  كنت ف  هن  العجالة م امتطيع وا   –معي  لها علا تجاوز العلبات   ير  اإلم ميةجمعية الدعوو 

 اإلنصـا مـ  بـا   – نن فـ نجـازات والممـاعدات    مـرد نلـك الكـذ الهااـل مـ  اإل    – ا حـوالحال م  
قاطبة  لإنمانيةالت  قدمتها الجمعية  نجازاتاإلالكريذ حجذ تلك   لار لل  بي   بعوا منها    ورد –والتنكرو 

عـادو   اإلنمــا لتحليـق الكرامــة لبنـ   عبــر ممـيرو ناجحــة لمـنوات طويلــة   ونلـك  للممــلمي المجــد والعـزو  وا 
لـا عاتلهـا   جــل للواجـ  الـنز تحملـ  الجمعيـة ع تأديــةمـ  العمـل الـدااذ والجهـاد والعطـا  غيـر المحـدود  

 العالذ   والرفع م  ممتواهذ ف  جميع المجامت.  نحا ف  جميع   يالمملمبض النهو 
وتلـدذ لهـذ  ا الممـلمو  مـ  م تلـ  اللـاراتوتلوذ جمعية الدعوو كل منة بتجميع الطلبات التـ  يتلـدذ بهـ   

 مءروعاتهذ الت  ت دذ الماحات و الجماعات اإلم مية. تماذإالمماعدات الت  تمكنهذ م  
يلي َّشَ يبي  بعض إسةامات جمعية الدعوة اإلسالمية في مجاَ الدعوة هلل بداية م  سنة وفيما    

 م في مر لَ ْارات العالم :1989م وح ْ سنة 1977
 السنة الدولة نول المساعدة ر.م

 م1977 ماليا بناء المرَّز اإلسالمي 1

 م1977 رمريَّا بناء مسجد )با   روج( 2
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 م1977 الدانمِر شراء مقر للمرَّز اإلسالمي 3

 م1977 ْبر( صيانة مس شرْ العجزة 4

 م1977 ْبر( بناء مسجد بالحي ال رَّي 5

 م1977 النمسا شراء مقر لجمعية المسلمي  6

 م1977 بنغالديش بناء مسجد بدَّا 7

ية )بس و ( 8  م1977  ايالند بناء مسجد بَو

 م1977 َّواَلمبور بناء مسجد رنصار السنة 9

 م1977 النيجر بناء مسجد زند بنيامْ 10

 م1978 مورشيو  في بناء مدرسة )َّاس َ( اإلسالمية اإلسةام 11

 م1978  نزانيا في إنشاء مسجد )َّارباَّو( اإلسةام 12

 م1978 َّوناَّري ل عليم الدي  اإلسالمي النموذجيةفي إنشاء المدرسة  اإلسةام 13

 م1978 غامبيا غامبيسار( اإلسالميةفي بناء مسجد ومدرسة ) اإلسةام 14

 م1978 إفريقيا الوسيْ المساعدة في إنشاء مدرسة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 15

 م1978 اليابا  في بناء مسجد مدينة )يوَّيو( اإلسةام 16

 م1978 َّوريا سالميةفي بناء المدرسة اإل اإلسةام 17

 م1978 نيباَ المحليةمساعدة ليباعة َّ ب إسالمية باللغة  18

 م1978 اليونا  في اس مرار إصدار مجلة السبيَ اإلسالمية اإلسةام 19

 م1978 بنما بناء مسجد الجالية اإلسالمية فيالمساعدة  20

 م1978 بلجيَّا شراء مبنْ للجمعية اإلسالمية )سَّارابيِ( 21

وا  مام بناء المدرسة العربية  صيانة المساجد في جنوب مورشيو  22
 م1980 مورشيو  في جنوب الجزيرة

 م1980 بلجيَّا  رميم المسجد ال ابع للجمعية اإلسالمية الثقافية )بروَّسَ( 23

 م1980 َّروا يا بناء مسجد مدينة )زغرب( 24
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25 
شراء َّنيسة و حويلةا إلي مسجد  ابع للجمعية اإلسالمية  بمدينة 

 )رورنج( بَّاليرورنيا
يات الم حدة  الَو

 األمريَّية
 م1980

 م1981 الةند بناء مسجد بقرية سنقور 26

 م1981 اليابا  مساعدة مالية لمعةد القرآ  الَّريم بَّ وا 27

 م1981  ايالند )بسينج ماي(  بناء مدرسة ال قو  28

 م1981 فرنسا بناء مسجد لإلنماء اإلسالمي في )مانت َجولي( 29

 م1981 الرلبي  العام بجنوب الرلبي بناء المسجد  30

31 
 مويَ مشرول  صحيح المراَيم الرايَة ع  اإلسالم في الَّ ب 

العلوم اإلسالمية بجامعة  رَّاديميةالمدرسية األلمانية العربية م  ْبَ 
 )َّولومبيا(

 م1982 رلمانيا الغربية

 م1983 سورينام عة المسلمي ابناء مسجد لجم 32

 م1983 ماليزيا ل عليم اللغة العربية في ماليزياإْامة دورة  33

 م1983 مدغشقر بناء مسجد بمدغشقر 34

 م1983 رواندا )رمسة( مساجد برواندا 5بناء  35

 م1983 نيجيريا و حويله إلْ مدرسة إسالمية بنيجيريا شراء مجمع مبا  36

 م1983 فرنسا شراء مبنْ َس عماله مدرسة ْرآنية لجمعية الةداية اإلسالمية 37

 م1983 المالديَ دعم جمةورية المالديَ بيباعة الَّ ب المدرسية الراصة بةا 38

يات الم حد 39  األمريَّية ة َّاليَ نشر َّ اب الصالة واإلسالم في الَو
يات  الَو
الم حدة 
 األمريَّية

 م1984

 م1984 الَّونغو الشعبية مساعدة مالية في بناء مدرسة إسالمية في الَّونغو 40

 م1984  نزانيا مساعدة مالية لبناء مدار  الثقافة اإلسالمية بدار اإلسالم 41

 م1984 ليبيريا دعم مدرسة وليم  يجا  ال ابعة لجمعية المؤ مر اإلسالمي 42

 م1984 إثيوبيا دفع ميزانية مدار  ربادر العربية اإلسالمية 43

 م1984 إسبانيا صيانة المرَّز اإلسالمي بإشبيلية 44
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 م1984 بلجيَّا  وسيع مسجد عقبة ب  نافع 45

 م1984 رس راليا بناء مدرسة ْرآنية 46

دعم مالي للمدرسة العربية لنةضة الحضارة اإلسالمية في مدينة  47
 )جمبيارا(

 م1984 غامبيا

 م1984 سويسرا فريقيا مدينة )جنيَ(إ بشير المسيحي في الدعم مالي إلْامة ندوة ع   48

 م1984 إيياليا لمجلة الدعوة اإلسالمية )روما(دعم مالي  49

 م1984 البر غاَ دعم مالي لمجلة القلم 50

 م1984 رس راليا شراء َّنيسة و حويلةا إلْ مسجد 51

 م1985 الرلبي  مساعدة مالية لدار حضانة عمر المر ار 52

 م1985 َّوبا مساعدة مالية للمسجد اإلسالمي 53

 م1985 بنغالديش نوابر ح( اإلسالميةمساعدة مالية لمدرسة ) 54

 م1985 األرجن ي  مساعدة مالية لمسجد الجالية اإلسالمية 55

 م1985 إثيوبيا في  يوير المدار  اإلسالمية اإلسةام 56

 م1985 الةند مساعدة مالية لعدد م  المساجد في الةند 57

صالح بمدرسة ربي حنيرة 58  م1987 رفغانس ا  بناء مرافق بدار العلوم العربية وا 

 م1987 بنما مساعد مالية لبناء مسجد مدينة )رجوادول ( 59

 م1987 نيباَ بناء مدرسة عاَشة الصديقة و قديم مساعدة مالية لبناء مرَّز إسالمي 60

 م1987 السودا  بناء مدار  ومساجد ومس وصرات بمد  مر لرة 61

 م1987 مدغشقر بناء سياج للمقبرة اإلسالمية 62

انية 63  م1987 باَّس ا  مساعدات مالية لمدار   حري  القرآ  الَّريم والجامعة الرْر

 م1988 غينيا َّوناَّري مساعدة مالية لبناء مدرسة دار الشرعية اإلسالمية )َّانَّا ( 64

 م1988 بني  بناء مسجد بمدينة )باراَّو( شماَ بني  65

 م1988 جيبو ي مساعدة مالية لمدرسة الَّ اب والسنة 66
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 م1988 مالي بناء مدرسة عربية إسالمية بقرية )َّيت( 67

 م1989 السودا    الَّريمآمساعدة مالية للمجل  األعلْ للشؤو  الدينية ل حري  القر  68

 م1988 السودا  بناء مرافق بمسجد العمارات بالرريوم 69

 م1988 السودا  مساعدة مالية ل يوير رالوي الرادني ل حري  القرآ  الَّريم 70

 م1988 روغندا مساعدة مالية لبناء سَّ  لليالب بمعةد النةضة اإلسالمي 71

 م1989  نزانيا مساعدة مالية لصيانة بعض المدار  والمساجد لوزارة ال عليم 72

مساعدة مالية لبناء مدرسة عربية إسالمية لجمعية المسلمي  في  73
 )َّيداَ غاو(

 م1989 مالي

 م1989 بنغالديش مالية ل شييد مسجد )بالبةابور( بالشماَمساعدة  74

وامت اد م  هن  المماعدات  عداد كبيرو م  البءر م  م تل  ا عراق وا لوا    لهد  ملدس واحد هـو  
 .(16نءر الدعوو اإلم مية ف  الكثير م  بلا  ا رض )

 الن اَج وال وصيات :المحور الثالث اا 
  َ  الن اَج : –رو

إ  اإلمــ ذ ديــ  ءــامل م يلتصــر علــا فاــة  و جــنس  و قوميــة   ومــ  هــنا المنطلــق ووــعت جمعيــة  -1
الدعوو اإلم مية نص  عينيها الهد  ا مام  والجوهرز م  تأميمها   والمتمثل ف  الدعوو إلا دي  اهلل 

البءــرية مــ  الك ــر    حتــا تنلــن كافــة بلــا  العــالذ بــي  م تلــ  ا ديــا  فــ   والتعريــ  بــاللرم  الكــريذ ونءــر 
وعبــادو ا وثــا  واإللحــاد   وتهــديها إلــا الــدي  اإلمــ م  الحنيــ    وامتثــام   وامــر اهلل عــز وجــل بوــرورو 
الــــدعوو إلــــا اإلمــــ ذ   وءــــعورا  بهــــنا املتــــزاذ   جنــــدت جمعيــــة الــــدعوو اإلمــــ مية كــــل إمكاناتهــــا الماديــــة 

 والمعنوية ف  مبيل هنا الهد  المام  .
ن  الجمعيــة نجاحــا  بــاهرا  فــ  مجــال الــدعوو إلــا ديــ  اهلل   فهــن  ا عــداد التــ  تلــدر بعءــرات حللــت هــ -2

اآلم  مـ  المهتــدي  والمتزايـدو يومــا بعـد يــوذ معتنـاق اإلمــ ذ والـد ول فــ  ديـ  اهلل  فواجــا     كبـر دليــل 
دعوو اإلمـ مية إلـا    علا مـا حللتـ  الجمعيـة فـ  هـنا المجـال   وتءـير اإلحصـاايات الموثلـة بجمعيـة الـ

حيــث بلــو عــدد الــني   ءــهروا إمــ مهذ دا ــل   عءــرات اآلم  قــد  ءــهروا إمــ مهذ دا ــل ليبيــا و ارجهــا 
 (.17ذ )1995ذ وحتا نهاية منة 1988( تمعمااة ومتة عءر ء صا ف  ال ترو ما بي  916ليبيا )

لـــو عــــدد الـــني   ءــــهروا إمــــ مهذ ب مـــا ثمــــرو جهـــود دعــــاو جمعيـــة الــــدعوو اإلمـــ مية فــــ  ال ـــارج   فلــــد   
  تي فريليا وممـيا و وروبـا و ا مـريكإ( ث ثمااة وتمعة مم  وثمانمااة و ممة  ء اص   م  309.805)
 ( .18ذ )2009نلك حتا نهاية منة  و
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مـ  نتـااج هـنا البحـث التعريـ  ب مـهامات جمعيـة الـدعوو اإلمـ مية فـ  نءـر اإلمـ ذ والثلافـة الواعيـة  -3
  ع  طريق بعثاتها التعليمية والدعاو إلا  كثر م  مااة بلـد فـ  العـالذ   ووزعـت ماـات اآلم  مـ  والعلذ 

نم  اللرم  الكريذ علا  بنا  الءعو    وكنلك الكت  التثلي ية والتعليمية لهو  كبـر دليـل علـا  نهـا جمعيـة 
  ينما وجد . اإلنما  تمعا لمعادو

لغـة اللـرم  الكـريذ   فأعـدت المنـاهج والكتـ  و رمـلت المدرمـي   بارهـاباعتامهتماذ بنءر اللغة العربيـة  -4
مـات اقامـة دورات تدريبيـة وتنءـيطية لمدرمـ  اللغـة العربيـة والدر   البلدا  اإلم مية   فو   م  إللكثير م

 ــاق المــادز وتولــت المنومــة نفــ  بــنغ ديء وبعــض دول غــر  إفريليــا   وقــد تولــت الجمعيــة اإل اإلمــ مية
 امميمكو ( جان  التن ين ال ن . م مية للتربية والعلوذ والثلافة )اإل
عداد كبيرو م  الدعاو المؤهلي  لهن  الرمالة ف  كلية الدعوو اإلم مية وغيرهـا مـ   واك  هنا الجان   -5

و عرافهـا الجامعات العريلة و غلبهذ م   بنـا  تلـك المنـاطق الـني  يتلنـو  لغـة  هـل الـب د ويعرفـو  تلاليـدها 
 وورو  الحياو فيها .

قامــة المءــروعات الصــحية والتعليميــة والدينيــة  وتــد ل الممــلمي  علــا إ  يــزعملــت الجمعيــة علــا تح -6
وحينما تكو  المءـروعات  كبـر    اويعجز المملمو  علا إتمامه تتعثر المءاريع مماتها حتا اهب م معهذ
 لبنا  والتجهيز الكامل.فراد والحكومات تلوذ الجمعية بامكانات ا م  إ

يغن  ع  تتبـع الكثيـر مـ  الت اصـيل للعمـال التـ  قامـت بهـا  هنا قليل م  كثير يعط  صورو مجملة وم 
 لي  .لت إصجمعية الدعوو اإلم مية ف  كل مكا  و 

 ال وصيات:-ثانيا
واجبـات جمـة  ا  ـرى  علا عاتق جمعية الدعوو امم مية وغيرها مـ  المؤممـات الدعويـة العربيـة إ -1

دي  اهلل  والتعري  باإلم ذ الصحين ال ال  م  الءواا   المملمي  للد ول ف  علا ر مها دعوو غير
   والتركيز علا تعليذ المملمي  لغة قرمنهذ الكريذ لي هموا  مور دينهذ ودنياهذ . وا  طا 

ربية   حتا تمت يد م  الدعوو الع مؤمماتعلا جمعية الدعوو اإلم مية    تتعاو  مع غيرها م    -2
 ت اديا لل طا  عند نءر الدعوو ال  اآل ري   ار جت

 ــــ اتعال ــــاهلل 
  وتزويـــدها بمـــا الممـــلمي     صوصـــا  الناايـــة منهـــا علـــا جمعيـــة الـــدعوو اإلمـــ مية امهتمـــاذ بممـــاجد -3

 نهذ .يلة فيما بمور دينهذ باللغة المتداو  تحتاج إلي  م  مصاح  وكت  دينية تعلذ المملمي  الجدد 
ليــ  الــدعاو   ر اللغــة العربيــة فــ  كــل مكــا  يصــل إعلــا جمعيــة الــدعوو اإلمــ مية امهتمــاذ  كثــر بنءــ -4

 باعتبارها الوميلة الوحيدو للرا و كتا  اهلل ودرامت  وفهم   وكنلك المنة النبوية وال ل  اإلم م  .
عـداد  الملتليـات التـ   لـا  يـرالعمل علا دعذ الـدعاو حتـا يلومـوا بنءـر الـدعوو اإلمـ مية ع -5 وجـ   وا 

 مءاكلهذ ال اصة والعامة ليت رغوا للدعوو. حلّ  تمهذ ف 
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التبءـير الممـيح  والـرد علـا امفتـرا ات  ة الدعوو اإلم مية     تحث الدعاو لت هذ  مالي يعلا جمع -6
مآرب  للنيل مـ   عمار ف  تحليقوالءبهات الت  يلصلونها باإلم ذ   و   يكونوا يلوي   مالي  اممت

 م ذ والمملمي  .اإل
الدعوو موجهة لكل الممـؤولي  العـر  وميمـورز الحـال   للوقـو  جـديا مـع الجمعيـات الدعويـة العربيـة  -7

 قياذ. ودعمها ماديا  حتا تمتطيع الصمود  ماذ التيارات المعادية واللياذ بمهامها الملدمة  ير
ر لهـذ  مـبا  نلـك هـنا الـدي  الحنيـ   ومـ َّ   مانة نءـرلهذ م ر بعض عباد  وحمَّ  –تعال   -  اهلل إ -8

  والصـ و والمـ ذ علـا  يـر  او عانهذ عليها   فالحمـد اهلل وك ـا   ومـ ذ علـا عبـاد  الـني  اصـط 
 .ى لق اهلل وم  ب  اهتد
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