منظمة املـشكاة الخريية
التقـرير السنـوي  1431هـ  2010،م

من نحن:
منظمة املشكاة الخريية هي منظمة إسالمية طوعية ،تأسست يف شوال 1421هـ املوافق يناير 2001م مبوجب قانون املنظامت الطوعية يف السودان .قام عىل
إنشاء املنظمة مجموعة من الدعاة و رجال األعامل والخريين رجاء أن يسهموا يف نرش العلم الرشعي ويعمقوا أثره يف املجتمع ،ويوسعوا دائرته بتعاونهم وتناصحهم وتكامل
جهودهم.
األهداف العامة للمنظمة:
 .1الدعوة إىل اإلسالم بشمــــوله :عقيــــد ًة ورشيع ًة وآدابـــاً.
 .2نرش العلم الرشعي فــي أوســاط العامة.
 .3االهتامم بالطالب واألمئة والدعاة وكفالتهم مادياً ومعنوياً.
 .4التعاون مــــع الهيئات العلميـة والبحثية.
الوسائل:
تسلك المنظمة كل الوسائل المشروعة والمناسبة لتحقيق أهدافها ومنها-:
 .1تنفيذ الدورات العلمية العامة واملتخصصة التي تخدم رشائح املجتمع املتعددة.
 .2تسيري القوافل الدعوية وإقامة املعارض العلمية.
 .3طباعة ونرش الكتب واملطويات والنرشات واألرشطة يف املكتبات وبني طلبة العلم والدعاة.
 .4كفالة الدعاة وطلبة العلم وقضاء حوائجهم العلميـة واملعيشية امللحة.
 .5تطوير موقع دعوي عىل اإلنرتنت يحتوي عىل محاور دعوية وعلمية ،وتحديثه باستمرار.
 .6التواصل املستمر مع العلامء والدعاة وطلبـة العلم.
 .7إقامة الكليات واملعاهد واملدارس الرشعية وحلقات الدروس العلمية.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

واألمئة والدعاة وتقدم لهم ما ييرسه الله عىل يديها من العون

األنشطة املرتبطة مبواسم الخري ،مثل شهر رمضان ،الذي نفذت

يف تحصيل العلم الرشعي وتبليغ دعوة الله تعاىل ..يف سبيل تلك

فيه املنظمة برنامج "املجالس الرمضانية" و مرشوع "السالل

الغايات تتعاون مع كل الهيئات العلمية أو البحثية أو الدعوية.

الرمضانية"..إىل جانب مشاريع "كفالة الدعاة"..وتوزيع الكتب

الليل عىل النهار ،نارص األنبياء ،وحافظ األولياء ،وكابت

وإنه من دواعي رسورنا أن نقدم لكم من خالل تقريرنا للعام

والرسائل الدعوية.

األعداء ،ومربم القضاء ,ومنزل الداء والدواء ،ال إله إال هو يفعل ما

(1431هـ املوافق 2010م) صورة لهذا اإلنجاز الكبري ،والجهد

ويف صفحات التقرير أيضاً تعرفون الكثري عن مواكبة املنظمة

يشاء ..والصالة والسالم عىل الرحمة املهداة والنعمة املزجاة،

املبارك ،والعمل الطيب ،الذي يحبه الله تعاىل ويرىض عنه.

للتقدم العرصي يف التقنية والتكنولجيا ،من خالل موقع شبكة

محمد بن عبد الله ،خاتم األنبياء وسيد األولياء ،من تركنا عىل

وستجدون يف صفحات التقرير رسداً لألعامل والربامج التي

املشكاة اإلسالمية الذي انترش نوره ليضيئ أغلب دول العامل

مثل البيضاء ،ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ،وعىل آله

نفذتها املنظمة ،والتي تشمل الدورات العلمية (متخصصة ،أو

عرب الشبكة العنكبوتية ..وستجدون مرشوع "الخط الساخن"

وصحبه وسلم تسلي ًام كثرياً مزيدا وبعد،،

عامة ،أو لفئات بعينها) ،حيث تعتربها املنظمة وسيلة أساسية

الذي يرس للناس الوصول إىل أهل العلم لالستفتاء والسؤال يف

فقد كانت منظمة املشكاة الخريية منذ تأسيسها نبتة صالحة

لنرش العلم الرشعي بني فئات املجتمع املختلفة ..كام تجدون

أمور دينهم.

خرجت بإذن ربها يف بلد طيب ..وصارت بعد تسع سنوات من

القوافل الدعوية التي تجوب أنحاء السودان ،وتصل أصقاعه

كل ذلك عمل مبارك وإنجاز كبري تم بتضافر الجهود العاملني يف

العطاء شجرة باسقة تؤيت أكلها كل حني ..مثارها انترثت يف

النائية تقدم للناس الخري ودعوة اإلسالم ،تعالج إشكاالتهم

املنظمة ،موظفني وإدارة ،ومجلس إدارة ،ومجلس أمناء .نسأل

كل مكان ،وآثارها ال تخطئها عني.

عىل هدى الرشيعة السمحاء..وإىل جانب ذلك تجدون الزيارات

الله أن يبارك يف جهدهم ،ويتقبله منّا ،ويجعله خالصاً لوجهه

وظلت املشكاة تعمل عاماً بعد عام ،وتنتقل من نجاح إىل نجاح؛

الدعوية التي نظتمتها املشكاة ألفاضل الدعاة والعلامء من

الكريم ،إنه و ُّيل ذلك والقادر عليه.

تدعو إىل اإلسالم بشموله :عقيد ًة ورشيع ًة وآداباً ،وتنرش العلم

مختلف بالد اإلسالم ،استقدمتهم إىل السودان لينهل الناس

الرشعي يف أوساط العامة من أهل السودان ،وتهتم بطالب العلم

من علمهم ،ويستضيئوا بنور الهدى الذي يحملون ..إىل جانب

د .أحمد البدوي محمد األمين
الحمد لله الواحد القهار ،امللك الجبار ،مكور
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الدورات العلمية
« من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل اهلل له طريقًا إلى الجنة »
تعترب الدورات العلمية من األنشطة الرئيسة التي تسعى املنظمة من خاللها إىل نرش العلم الرشعي يف أوساط الفئات املختلفة وتقدم املنظمة كل عام عدداً من
الدورات يستفيد منها اآلالف من الرجال والنساء.
وتتنوزع الدورات ما بني:
 .1دورات علمية متخصصة لفئات محددة كاألمئة والدعاة والخطباء.
 .2دورات علمية وتربوية للشباب من الجنسني.
 .3دورات علمية عامة لالرتقاء مبستوى الوعي العام .
وتقام هذه الدورات بالتعاون مع عدد من الجهات األهلية والوزارات الحكومية ،واملنظامت واملؤسسات غري الحكومية العاملة يف السودان.
عدد الدورات المقامة هذا العام 37 :دورة علميــــة بواقع  22دورة علمية بوالية الخرطوم 15 ،دورة علمية بواليات السودان املختلفة.
العدد التقريبــي للمستفيديـن10635 :مستفيداً.
الجهــــــــات المـتــعـــــــــاونــــة :تم التعاون مع أكرث من  20جهة حكومية وأهلية.
تتراوح مدة الدورة بين  5إلى  6أيام
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الدورات العلمية بوالية الخرطوم
م

اسم الدورة

الفئة المستهدفة

المكان

1

الدورة العلمية :االستقامة سبيل النجاة

أبناء مدينة الفتح

مسجد علي بن أبي طالب  -محلية كرري

2

الدورة العلمية استقامتي سبيل نجاتي

النساء بمدينة الفتح

مجمع الخلفاء الراشدين – محلية كرري

3

قضايا معاصرة في العقيدة

شباب

قاعة الشارقة -الخرطوم

4

دورة في تفسير سورة يس

شباب

قاعة الشارقة -الخرطوم

5

السياسة الشرعية بين الراعي والرعية

شباب

قاعة الشارقة -الخرطوم

6

صور من اإلحسان النبوي

شباب

قاعة الشارقة -الخرطوم

7

دورة مفاهيم قرآنية

شباب

قاعة الشارقة -الخرطوم

8

دورة فقه السيرة

العاملين برئاسة مجموعة جياد

رئاسة مجموعة جياد – بحري

9

دورة فقه العبادات

العاملين برئاسة مجموعة جياد

رئاسة مجموعة جياد – بحري

10

دورة فقه السيرة

العاملين بمدينة جياد الصناعية

مدينة جياد الصناعية  -الخرطوم

11

دورة فقه العبادات

العاملين بمدينة جياد الصناعية

مدينة جياد الصناعية  -الخرطوم

12

دورة فقه الصيام

عامة

مسجد الخرطوم الكبير  -الخرطوم

13

دورة فقه الصيام

عامة

مجمع النور اإلسالمي  -بحري

14

دورة مسائل فقهية

عامة

مجمع خاتم المرسلين  -الخرطوم

15

الدورة العلمية :فقه المرأة المسلمة

نساء

المركز اإلجتماعي بالكلية الحربية  -محلية كرري

16

الدورة العلمية  :فقه الحج

نساء

مركز االحسان لعلوم القرآن

17

دورة إتحاف الناسك بأحكام المناسك

عامة

مجمع النور اإلسالمي  -بحري

18

دورة فقه الدعوة

الجالية األثيوبية

مسجد حي القنا  -الخرطوم

19

دورة أشهر القصص في القرآن الكريم

نساء

مجمع خاتم المرسلين  -الخرطوم
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الدورات العلمية بواليات السودان

م

اسم الدورة

الفئة المستهدفة

المكان

1

الدورة الدعوية لقوات الشرطة

مجندو قوات الشرطة

والية البحر األحمر – محلية بورتسودان

2

الدورة العلمية لطالبات جامعة القرآن الكريم

طالبات

والية البحر األحمر – محلية بورتسودان

3

الدورة الشرعية

مجندو قوات الشعب المسلحة

والية النيل األزرق  -محلية الدمازين

4

الدورة العلمية النسائية فقه المرأة المسلمة

نساء

والية النيل األزرق  -محلية الدمازين

5

الدورة العلمية النسائية للعامالت في مواقع العمل

نساء عامالت

والية النيل األزرق  -محلية الدمازين

6

الدورة العلمية النسائية

نساء

والية النيل األزرق  -محلية الدمازين

7

الدورة العلمية النسائية

نساء

والية الجزيرة – الكاملين

8

الدورة العلمية النسائية

نساء

والية جنوب كردفان – محلية كادوقلي

9

الدورة العلمية النسائية

نساء

والية جنوب كردفان – محلية الدلنج

10

الدورة العلمية لألئمة والدعاة

األئمة والدعاة

والية جنوب كردفان – محلية الدلنج

11

الدورة الدعوية لقوات الشرطة الموحدة

قوات الشرطة الشعبية

والية شمال دارفور – محلية الفاشر

12

الحسبة مسؤلية الجميع
الدورة العلمية النسائية
دورة الثقافة اإلسالمية
الدورة العلمية النسائية

األئمة والدعاة

الوالية الشمالية – محلية مروي

نساء

الوالية الشمالية – محلية مروي

قوات الشعب المسلحة

الوالية الشمالية – محلية مروي

نساء

الوالية الشمالية – محلية مروي

13
14
15
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القوافل الدعوية
امتثاالً لألمر

اإللهي « ولتكن منكم أمة يدعون إىل الخري » و توجيه نبيـــنا الكريم  « بلغوا عني ولو آية » وللعام التاسع عىل التوايل جابت القوافل الدعوية ملنظمة

املشكاة الخريية املدن والقرى واألرياف مبختلف واليات السودان حاملة مشاعل العلم والنور والهداية ملختلف رشائح املجتمع من األمئة والدعاة و موظفي الدولة والقوات
النظامية والطالب والنساء وعامة الناس يف املساجد والنوادي الثقافية واالجتامعية وذلك بإقامة الدورات العلمية املتخصصة واملحارضات العامة والندوات.
أهداف القوافل الدعوية:
 .1صقل الحركة العلمية بالبالد بلقاء العلامء وطالب العلم من العاصمة واألقاليم ومدارستهم للعلم وإفادة بعضهم البعض.
 .2دعم تواصل طالب العلم من الواليات بالعلامء الراسخني بالبالد لالستفادة من علمهم وتجاربهم ووسطيتهم وتأهيلهم للدعوة عىل بصرية وبالحكمة واملوعظة الحسنة.
 .3إفادة أهل األقاليم من علم مشايخ البالد عرب املحارضات والندوات والدورات وعرب املواد املسجلة إلذاعات وتلفاز الوالية.
 .4ربط علامء البالد ودعاتها بعضهم ببعض ليقوموا بواجبهم نحو أمتهم وبالدهم يف القضايا والنوازل التي تواجه البالد.
يحتوي برنامج القافلة عىل أنشطة متنوعة من محارضات لألمئة والدعاة ،محارضات باملؤسسات ،محارضات باملدارس ،محارضات نسائية باإلضافة إىل التسجيل اإلذاعي
والتلفزيوين كام يتم توزيع كتب ومواد دعوية وكسوة « عباءات – جالبيب » ألهل املنطقة.
برنامج القافلة الدعوية:
املدة الزمنية للقافلة  6أيام يرافق القافلة  4أو  6من العلامء والدعاة
يحتوي برنامج القافلة عىل أنشطة متنوعة
 محارضات عامة وتشمل عامة الناس باملساجد واألندية  ،محارضات ملنسويب املؤسسات الرسمية يف مواقع عملهم  ،محارضات نسائية  ،محارضات للطالب باملدارس
والجامعات  ،تسجيالت باإلذاعة والتلفزيون.
 الدورات العلمية.
 الندوات العامة.
 توزيع املواد الدعوية والحجاب الرشعي.
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المــــــدة الزمنيــــــــة للقــافلــــة 6 :أيـــــــام.
عدد الواليـــات التي تمت زيارتها 11 :واليــة.
عدد المحليات التي تمت زيارتها 20 :محلية.
:القوافل الدعوية في العام 2010
أقامت منظمة املشكاة الخريية هذا العام  14قافلة دعوية
العدد الكلي

م

القافلة

التاريخ

1

القافلة الدعوية لوالية البحر األحمر

يناير

58

2

القافلة الدعوية لوالية النيل األزرق

فبراير

78

3

القافلة الدعوية للوالية الشمالية

مارس

15

4

القافلة الدعوية لوالية الجزيرة

مارس

18

5

القافلة الدعوية لوالية القضارف

مارس

1

6

القافلة الدعوية لوالية كسال

مارس

30

7

القافلة الدعوية لوالية النيل األبيض

مارس

1

8

القافلة الدعوية لوالية شمال كردفان

أبريل

10

9

القافلة الدعوية الثانية لوالية البحر األحمر

أبريل

7

10

القافلة الدعوية لوالية جنوب كردفان

يوليو

44

11

القافلة الدعوية الثانية لوالية جنوب كردفان

يوليو

48

12

القافلة الدعوية الثانية لوالية الجزيرة
القافلة الدعوية لوالية شمال دارفور
القافلة الدعوية الثانية للوالية الشمالية

أغسطس

13

أكتوبر

53

ديسمبر

100

13
14

للمحاضرات
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مشروع استضافة العلماء والدعاة
أرفع الناس منزلة عند الله من كان بني الله وبني عباده ،وهم األنبياء والعلامء ،وال زالت أفئدة الناس
تهفو إىل العلامء إجالال وحبا ورغبة يف سامع ما أنعم الله به عليهم مام ورثوه من األنبياء عليهم السالم،
لذا حرصت منظمة املشكاة الخريية عىل استضافة العلامء من خارج البالد حتى يستزيد الناس من معينهم
علام ورأيا وحكمة.
 -1الربنامج الدعوي للشيخ العالمة محمد الحسن الددو
استضافت منظمة املشكاة الخريية فضيلة الشيخ العالمة محمد الحسن الددو والذي قدم األعامل اآلتية:
• خطبة الجمعة يف افتتاح مجمع خاتم املرسلني .
• محارضتني عامتني.
• سلسلة من اللقاءات مع الدعاة والعلامء بالبالد.
 -2الربنامج الدعوي للدعاة األثيوبيني :الداعية اإلسالمي/جامل بشري وفضيلة الشيخ/حسن حامي الدين
نفذت املنظمة بالتعاون مع قناة إفريقيا برنامجني دعويني للداعية اإلسالمي/جامل بشري وفضيلة الشيخ/
حسن حامي الدين ،حيث قدم الشيخان برنامجاً دعوياً باللغة األثيوبية:
•

قدم فضيلة الشيخ/حسن حامي دورة علمية يف فقه الدعوة لـ  150فردا من أبناء الجالية األثيوبية.

•

قدم الشيخان  4محارضات متفرقة للجالية األثيوبية.

•

سجل الداعية اإلسالمي/جامل بشري  32حلقة تلفزيونية ،والشيخ/حسن حامي  48حلقة.

•

كان للشيخني مجموعة من اللقاءات مع الطالب األثيوبيني.
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 -3د.باسم خفاجي :مدير املركز الدويل لدراسات أمريكا والغرب
أ.طلعت رميح :كاتب ومحلل اسرتاتيجي ورئيس تحرير مجلة اسرتاتيجيات
نفذت منظمة املشكاة الخريية بالتعاون مع مجلة البيان ومجمع النور اإلسالمي برنامجا دعويا للدكتور باسم
خفاجي واألستاذ طلعت رميح ،احتوى الربنامج عىل:
•

 5ندوات عامة.

•

محارضتني.

•

ثالث تسجيالت تلفزيونية.

 -4الربنامج الدعوي للشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان :رئيس تحرير مجلة البيان
الشيخ/عثامن رمضان :مدير األوقاف اإلسالمية بجدة
د.حسني البار :رئيس لجنة الصحة والبيئة باملجلس البلدي مبحافظة جدة
نفذت منظمة املشكاة الخريية كذلك بالتعاون مع مجلة البيان برنامجا دعويا للدكتور أحمد بن عبد الرحمن
الصويان والشيخ/عثامن رمضان و د.حسني البار  ،احتوى الربنامج عىل:
•

خطبة مبجمع خاتم املرسلني قدمها الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان

•

محارضة بعنوان من أجل أداء أفضل ملؤسسات العمل الخريي قدمها الشيخ/عثامن رمضان.

•

تسجيل تلفزيوين يف برنامج (سمحة العافية) للدكتورحسني البار

•

عدة لقاءات مع العلامء والدعاة بالبالد .
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المجالس الرمضانية
قلوب املؤمنني تلني يف شهر رمضان املبارك فتكون أشد تشوقا لسامع كالم الله واملوعظة الحسنة ،وقد انطلقت منظمة املشكاة الخريية من هذه املزية
العظيمة فأقامت مرشوع املجالس الرمضانية لتظلل املساجد بحلق العلم والذكر وتعمر األوقات بسامع املوعظة النافعة .يعترب مرشوع املجالس الرمضانية من املشاريع
املوسمية الدامئة التي بدأت منظمة املشكاة يف تنفيذها منذ سبع سنوات ومنذ ذلك الوقت وهي تالقي بحمد الله تعاىل إقباال كبريا من الناس.
املجالس الرمضانية يف العام 2010م:
أقيمت املجالس الرمضانية هذا العام يف  14موقعا بوالية الخرطوم ،وقد شارك يف تقدميها  46عامل وداعية عىل مدى شهر رمضان املبارك.
 158محارضة وموعظة بليغة يف مسائل اإلميان وسري األنبياء والصالحني والفقه قدمت خالل هذه املجالس.
وزعت منظمة املشكاة عىل ضيوف املجالس الرمضانية موادا دعوية تناولت فضل شهر رمضان ومسائل مهمة تتعلق بأحكام الصيام بلغت جملتها  14500مادة دعوية.

16
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األماكن التي أقيمت بها المجالس هذا العام:
م

المكان

عدد المحاضرات المقدمة

1

مواقع سوداتل وثابت وسوداني

19

2

إدارة مجموعة جياد

18

3

مسجد أمدرمان الكبير

25

4

مسجد كوبر السوق

19

5

مجمع خاتم المرسلين

25

6

مجمع الشجرة الصناعي بالذخيرة

17

7

مسجد العمارات شارع 15

6

8

مسجد الحاج يوسف سوق 6

5

9

إدارة الشرطة األمنية

5

10

مسجد الميناء البري الخرطوم

6

11

مسجد مربع  26الصحافة

2

12

مسجد الفرقان بمربع  22الصحافة
مسجد الرحمة بسوق ليبيا
مسجد الطلبة الحربيين

2

13
14

5
4

مشروع السالل الرمضانية:
قامت منظمة املشكاة الخريية هذا العام بتوزيع  280سلة رمضانية عىل األمئة والخطباء
والدعاة ،بلغت تكلفة السلة الواحدة  400جنيه سوداين.
احتوت السلة الرمضانية عىل مجموعة متنوعة من املواد الغذائية األساسية التي تحتاج إليها
األرسة يف شهر رمضان.
التقرير السنوي1431هـ 2010 ،م
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الخط الساخن للفتاوى واالستشارات

 ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ 
بدأ املرشوع عـام  2005م بالتعـــــاون مع الرشكـــــة السودانيــــــة لالتصـــــاالت ( سوداتل ).
ساعات الخدمة من  9صباحًا  2 -ظهرًا يوميـــاً عدا الجمعـــة والعطــــالت الرسمية.
يجيب علـــــــى الفتــــــــــاوى نخبة من كبار علمــــــــاء البالد.
عدد ساعات الخدمة (  ) 1120ساعة بمعدل  5ساعات يوميًا.
ميكن االتصال بخط الفتوى من أي هاتف ثـــــابت أو جـــــــوال من داخل أو خارج السودان.
أصبحت الفتوى املوثوقة يف متناول الكثري من الفئات التي ال يتيرس لها مقابلة كبار العلامء لتوجيهها وإرشادها.

18
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كفالة الدعاة
قال  ( العلماء ورثة األنبياء ) تقوم املنظمة بكفالة خمس عرشة داعية ممن لهم إسهامات
واضحة يف مجاالت الدعوة بالبالد من دروس

ومحارضات وحلقات علمية ومقاالت صحفية وغريها من

األنشطة الدعوية.
حصيلة اإلسهامات الدعوية للدعاة المكفولين
م

الموضوع

العدد

1

خطب جمعة

278

2

الدورس العلمية

410

3

المحاضرات

350

4

حلقات تحفيظ

680

5

برامج إذاعية

356

6

برامج تلفزيونية

278
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مشروع طباعة وتوزيع المواد الدعوية
قامت املنظمة بتوزيع  120.000مادة دعوية خالل أنشطتها يف العام1431هـ 2010 ،م واملواد عبارة عن :مصاحف ،كتب ،مطويات ،أقراص مدمجة ومجالت إسالمية.
قامت منظمة املشكاة الخريية هذا العام

باإلرشاف عىل طباعة 40

ألف

مادة دعوية ،ثم قامت بتوزيع هذه الكتب ضمن برامج وانشطة املنظمة كالدورات العلمية

واملجالس الرمضانية وقد وزعت املنظمة  20ألف مادة دعوية ضمن مرشوع توزيع املواد الدعوية عىل الحجيج.
إحصائيات التوزيع الخيري للعام  1431هـ 2010 ،م
م

النوع

العدد

1

كتاب تفسير العشر األخير من القرآن الكريم

10000

2

مصاحف

1200

3

كتب

40000

4

كتيبات

38790

5

مطويات وكروت دعوية

22000

6

مجالت

7000

7

ألبومات

168

8

شرائط كسيت

170

9

أسطوانات

672

المجموع

20
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120.000

خاتمة
فهذا حصاد عام كامل من العمل قدمته منظمة املشكاة الخريية ،هو خطوة يف طريق قاصد ،بدأناه من قبل وما زلنا
نواصل السري فيه بعون الله سبحانه وتعاىل وتوفيقه ،ونتقدم فيه من نجاح إىل نجاح..نقدمه للمسلمني آملني أن يكون
حافزاً عىل العطاء ،دعوة للتعاون املثمر والبناء لخري أمة اإلسالم ..ومند أيدينا لكل من يريد أن يساهم معنا فيه مباله
وجهده ،لينال من الله تعاىل الفضل وعظيم الجزاء.
والله من رواء القصد وهو يهدي السبيل..
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