الفهرست

من نحن:
منظمة المشكاة الخيرية هي منظمة إسالمية طوعية ،تأسست في شوال 1421هـ الموافق يناير 2001م بموجب قانون المنظمات الطوعية في السودان .قام على
إنشاء المنظمة مجموعة من الدعاة و باإلضافة إلى عدد من رجال األعمال والخيرين رجاء أن يسهموا في نشر العلم الشرعي ويعمقوا أثره في المجتمع ،ويوسعوا دائرته
بتعاونهم وتناصحهم وتكامل جهودهم.
األهداف العامة للمنظمة:
ً
وشريعة وآدابـــاً.
 .1الدعوة إلى اإلسالم بشمــــوله :عقيــــد ًة
 .2نشر العلم الشرعي فــي أوســاط العامة.
 .3االهتمام بالطالب واألئمة والدعاة وكفالتهم مادياً ومعنوياً.
 .4التعاون مــــع الهيئات العلميـة والبحثية.
الوسائل:
لقد رأت المنظمة أن تبدأ في السعي نحو تحقيق أهدافها العامة بالوسائل التالية-:
 .1تنفيذ الدورات العلمية العامة والمتخصصة التي تخدم شرائح المجتمع المتعددة.
 .2تسيير القوافل الدعوية وإقامة المعارض العلمية.
 .3طباعة ونشر الكتب والمطويات والنشرات واألشرطة في المكتبات وبين طلبة العلم والدعاة.
 .4كفالة الدعاة وطلبة العلم وقضاء حوائجهم العلميـة والمعيشية الملحة.
 .5تطوير موقع دعوي على اإلنترنت يحتوي على محاور دعوية وعلمية ،وتحديثه باستمرار.
 .6التواصل المستمر مع العلماء والدعاة وطلبـة العلم.
 .7إقامة الكليات والمعاهد والمدارس الشرعية وحلقات الدروس العلمية.
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كلمة رئيس المجلس اإلستشاري �إنا و�إن كنا نحمد اهلل بالليل والنهار على ما �أعان وي�سرَّ من
معبد يف هذه البالد؛ ف�إن �أمامنا �أعما ًال كثرية
طريق للدعوة َّ
د .عبد الحي يوسف
ت�ستحق �أن ت ُن َجز وم�رشوعات عظيمة َح ِر ٌّي بها �أن ُت َنفَّذ؛ ف�إننا
يف نعمةٍ �سابغةٍ اهلل �سائلُنا عنها ثم لت�س�ألن يومئذ عن النعيم
احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال و َقم ٌِن بالعاقل �أن ي�ستفيد من الفر�صة املتاحة ،و�أن ي�سلك ال�سبيل
نبي بعده ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد.
ين
املم َّهدة معذرة �إىل ربكم ولعلهم يتقون و�إن هذه الأما َّ
ف�إن اهلل تعاىل قد �أكرم نفراً من �أهل اخلري من الدعاة و�أ�صحاب العِذاب ال تتحقق �إال بت�ضافر جهودنا جميع ًا ـ دعاة وموظفني
املال؛ فاختارهم ليقوموا على �أمر هذا ال�رصح املبارك الذي ي�ؤتي وحم�سنني ـ مع �إخال�ص النوايا والعناية ب�صحة العمل؛ للو�صول
�أُكُ له كل حني ب�إذن ربه ،دعوة �إليه ،وداللة عليه ،وحتبيب ًا للخلق �إىل املق�صود من �أقرب طريق.
فيه ،فاحلمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال �أن هدانا و�إين قائل للمنفقني الباذلني :تذكَّ روا �أن �أموالكم هي ما ق َّدمتم
اهلل؛ ومن �أح�سن قو ًال ممن دعا �إىل اهلل وعمل �صاحل ًا وقال �إنني وما تقدموا لأنف�سكم من خري جتدوه عند اهلل هو خرياً و�أعظم
من امل�سلمني ،وجزى اهلل خرياً كل من �أعان بر�أي �أو م�شورة �أو �أجرا و�أن اجلهاد يف �سبيل اهلل ما �شرُ ع �إال لتبليغ الدعوة
فكرة �أو مال �أو دعاء} ،والدالُّ على اخلري كفاعله{.
و�إي�صال اخلري للنا�س دون عوائق ،واملال املبذول يف هذا الباب
�إن هذه املنظمة الفتية قد �أثمرت �شجرتها املباركة فروع ًا يانعةً؛ �إمنا هو جهاد يف �سبيل اهلل  الذين �آمنوا وهاجروا وجاهدوا
�ألقت بظاللها الوارفة وثمارها الطيبة على �أرجاء �شتى من يف �سبيل اهلل ب�أموالهم و�أنف�سهم �أعظم درجة عند اهلل و�أولئك هم
هذه البالد ،يف �أن�شطة يتع َّدى نفعها �إىل الألوف من امل�سلمني؛ الفائزون  يب�رشهم ربهم برحمة منه ور�ضوان وجنات لهم
خا�صتهم وعامتهم؛ دورات علمية ،وقوافل دعوية ،ومطبوعات فيها نعيم مقيم  خالدين فيها �أبداً �إن اهلل عنده �أجر عظيم
دورية ،مع توا�صل مع �أهل الف�ضل واملروءة والندى ،من الدعاة ومن فوائد هذا العمل املبارك يف هذه املنظمة املباركة �أن عرفنا
واملحت�سبني و�أهل اخلري املح�سنني ،جزى اهلل اجلميع مبا هو هذه الوجوه املباركة ممن ينفقون �أموالهم بالليل والنهار �رساً
�أهله؛ �إنه هو �أهل التقوى و�أهل املغفرة.
وعالنية وزادنا ذلك يقين ًا ب�أن يف هذه البالد ثروات من الإميان
�إننا نحمد اهلل تعاىل الذي �سخر لنا هذه الو�سائل الدعوية التي كامنة ،و�أيادي بالعطاء ممدودة ،جزاكم اهلل خرياً على ما بذلتم،
لوالها لكنا حبي�سي م�ساجدنا و�أحال�س بيوتنا؛ وما زالت �أقدام وما زلنا ننتظر منكم املزيد؛ و�أ�س�أل اهلل �أن يبارك لكم يف �أموالكم
الدعاة ـ بف�ضل اهلل ـ تط�أ حين ًا بعد حني بالداً ـ لوال اهلل ثم امل�شكاة و�أهليكم و�أوالدكم ،و�أن يزيدكم من ف�ضله ،و�أن ي�سبغ عليكم ِن َع َمه
ـ ما وطئوها وال عرفوها؛ وما زلنا نلقى من امل�سلمني فئام ًا تلهج ظاهرة وباطنة.
�أل�سنتهم بالدعاء للم�شكاة والقائمني عليها ،وتنطق وجوههم �إن واجب ًا على املوظفني يف امل�شكاة �أن يحمدوا اهلل تعاىل الذي
باالمتنان لهذه املنظمة التي و�صلت �إليهم حيث هم ،فنقلت �إليهم ا�ستعملهم يف هذا العمل ال�رشيف ،وجعل �أرزاقهم يف الدعوة �إليه
علوم ًا نافعة وجمال�س جامعة وحما�س ًا للدعوة ورغبة يف اخلري.
وتعاونوا على الرب والتقوى فعليهم �أن ي�ستعينوا باهلل وال
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يعجزوا ،وليحت�سبوا الأجر عند من بيده خزائن ال�سموات والأر�ض،
ونح�سن الأداء؟ }�إن
جنود العمل
وليكن الهم املقعد املقيم :كيف ِّ
ِّ
اهلل تعاىل يحب من �أحدكم �إذا عمل عم ًال �أن يتقنه{ كيف نبتكر
من الأ�ساليب ما يبلغ مبنظمتنا مدارج الكمال والذين جاهدوا
فينا لنهدينهم �سبلنا و�إن اهلل ملع املح�سنني كيف نقوي يف
نح�سن نيتنا؟
اهلل رابطتنا؟ وكيف نمُ َ نِّت يف اهلل حمبتنا؟ وكيف ِّ
ولت�س�ألوا اهلل �أن يرزقكم الإخال�ص.
�إن النا�س يدعون لنا ـ نحن مع�رش الدعاة ـ لكنهم ال يعلمون �أن
وراء هذه الأعمال التي نقوم بها رجا ًال م�ؤمنني هم الذين هيئوا
الأ�سباب وفتحوا الأبواب وي�رسوا ال�سبل ،وقدمي ًا ملا قيل لعمر
 بعد معركة من املعارك :قتل فالن وفالن وفالن و�آخرون ال
يعرفهم �أمري امل�ؤمنني!! بكى  وقال :ما �رضهم �أال يعرفهم �أمري
امل�ؤمنني �إن كان رب �أمري امل�ؤمنني يعرفهم!! فح�سبكم جميع ًا �أن
جزاءكم عند اهلل ـ �إن �شاء اهلل ـ وافر ،و�أن �أجركم على اهلل ثابت
واهلل ال ي�ضيع �أجر املح�سنني.
�إن كان من كلمة يف اخلتام ف�إنني �أدعو اهلل تعاىل �أن ينزل
�سحائب مغفرته و�ش�آبيب رحمته على قرب �أخينا الكبري وراعينا
اجلليل :المهندس محمد الحبيب أحمد الطيب
الذي كان �إىل اخلري �سابقاً ،وباملعروف �آمراً ،وللدعوة والدعاة
حمباً؛ جمعنا اهلل به يف م�ستقر رحمته ودار كرامته ،واحلمد هلل
يف البدء واخلتام.
و�صلى اهلل و�سلم وبارك على خري الأنام ،وعلى �آله و�أ�صحابه
�أويل النهى والأحالم.
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ال�رشعي يف �أو�ساط العامة من �أهل ال�سودان ،وتهتم بطالب العلم

من علمهم ،وي�ست�ضيئوا بنور الهدى الذي يحملون� ..إىل جانب

والأئمة والدعاة وتقدم لهم ما يي�رسه اهلل على يديها من العون

الأن�شطة املرتبطة مبوا�سم اخلري ،مثل �شهر رم�ضان ،الذي نفذت

يف حت�صيل العلم ال�رشعي وتبليغ دعوة اهلل تعاىل ..يف �سبيل تلك

فيه املنظمة برنامج "املجال�س الرم�ضانية" و م�رشوع "ال�سالل

الغايات تتعاون مع كل الهيئات العلمية �أو البحثية �أو الدعوية.

الرم�ضانية"�..إىل جانب م�شاريع "كفالة الدعاة"..وتوزيع الكتب

الليل على النهار ،نا�رص الأنبياء ،وحافظ الأولياء ،وكابت

و�إنه من دواعي �رسورنا �أن نقدم لكم من خالل تقريرنا للعام

والر�سائل الدعوية.

الأعداء ،ومربم الق�ضاء ,ومنزل الداء والدواء ،ال �إله �إال هو يفعل ما

(1430هـ املوافق 2009م) �صورة لهذا الإجناز الكبري ،واجلهد

ويف �صفحات التقرير �أي�ض ًا تعرفون الكثري عن مواكبة املنظمة

ي�شاء ..وال�صالة وال�سالم على الرحمة املهداة والنعمة املزجاة،

املبارك ،والعمل الطيب ،الذي يحبه اهلل تعاىل وير�ضى عنه.

للتقدم الع�رصي يف التقنية والتكنوجليا ،من خالل موقع �شبكة

حممد بن عبد اهلل ،خامت الأنبياء و�سيد الأولياء ،من تركنا على

و�ستجدون يف �صفحات التقرير جرداً للأعمال والربامج التي

امل�شكاة الإ�سالمية الذي انت�رش نوره لي�ضيئ �أغلب دول العامل

مثل البي�ضاء ،ليلها كنهارها ال يزيغ عنها �إال هالك ،وعلى �آله

نفذتها املنظمة ،والتي ت�شمل الدورات العلمية (متخ�ص�صة� ،أو

عرب ال�شبكة العنكبوتية ..و�ستجدون م�رشوع "اخلط ال�ساخن"

و�صحبه و�سلم ت�سليم ًا كثرياً مزيدا وبعد،،

عامة� ،أو لفئات بعينها) ،حيث تعتربها املنظمة و�سيلة �أ�سا�سية

الذي ي�رس للنا�س الو�صول �إىل �أهل العلم لال�ستفتاء وال�س�ؤال يف

فقد كانت منظمة امل�شكاة اخلريية منذ ت�أ�سي�سها نبتة �صاحلة

لن�رش العلم ال�رشعي بني فئات املجتمع املختلفة ..كما جتدون

�أمور دينهم.

خرجت ب�إذن ربها يف بلد طيب ..و�صارت بعد ت�سع �سنوات من

القوافل الدعوية التي جتوب �أنحاء ال�سودان ،وت�صل �أ�صقاعه

كل ذلك عمل مبارك �إجناز كبري مت بت�ضافر اجلهود العاملني يف

العطاء �شجرة با�سقة ت�ؤتي �أكلها كل حني ..ثمارها انترثت يف

النائية تقدم للنا�س اخلري ودعوة الإ�سالم ،تعالج �إ�شكاالتهم

املنظمة ،موظفني و�إدارة ،وجمل�س �إدارة ،وجمل�س �أمناء .ن�س�أل

كل مكان ،و�آثارها ال تخطئها عني.

على هدى ال�رشيعة ال�سمحاء..و�إىل جانب ذلك جتدون الزيارات

اهلل �أن يبارك يف جهدنا ،ويتقبله م ّنا ،ويجعله خال�ص ًا لوجهه

وظلت امل�شكاة تعمل عام ًا بعد عام ،وتنتقل من جناح �إىل جناح

الدعوية التي نظتمتها امل�شكاة لأفا�ضل الدعاة والعلماء من

يل ذلك والقادر عليه.
الكرمي� ،إنه و ُّ

؛ تدعو �إىل الإ�سالم ب�شموله :عقيد ًة و�رشيع ًة و�آداباً ،وتن�رش العلم

خمتلف بالد الإ�سالم ،ا�ستقدمتهم �إىل ال�سودان لينهل النا�س

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
د .أحمد البدوي محمد األمين
احلمد هلل الواحد القهار ،امللك اجلبار ،مكور
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شهادة تسجيل المنظمة
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الدورات العلمية
« من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل اهلل له طريقًا إلى الجنة »
تعتبر الدورات العلمية من األنشطة الرئيسة التي تسعى المنظمة من خاللها إلى نشر العلم
الشرعي في أوساط الفئات المختلفة وتقدم المنظمة كل عام عدداً من الدورات يستفيد منها اآلالف من
الرجال والنساء.
وتتوزع الدورات ما بين:
 .1دورات علمية متخصصة لفئات محددة كاألئمة والدعاة والخطباء.
 .2دورات علمية وتربوية للشباب من الجنسين.
 .3دورات علمية عامة لالرتقاء بمستوى الوعي العام .
وتقام هذه الدورات بالتعاون مع عدد من الجهات األهلية والوزارات الحكومية ،والمنظمات والمؤسسات
غير الحكومية العاملة في السودان.
عدد الدورات المقامة هذا العام 24 :دورة علميــــة.
العدد التقريبــي للمستفيديـن 12‚460 :مستفيداً.
الجهــــــــات المـتــعـــــــــاونــــة :تم التعاون مع أكثر من  20جهة حكومية وأهلية.
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الدورات العلمية المقامة للعام 2009م
م

اسم الدورة

التاريخ

المكان

1

دورة إذاعة طيبة الشرعية

يناير

إذاعة طيبة

2

فقه المعامالت

فبراير

مسجد النيلين

3

فتاة واعية بقيم راقية

فبراير

مجمع الشهيدين – داخلية
البركل

4

الدورة العلمية للقيادات (ييحى خذ الكتاب بقوة)

فبراير

خالوى ود الفادني

5

كيف تحاور؟

مارس

مسجد جامعة أفريقيا

6

الدورة التدريبية تخطيط وإنتاج البرامج اإلذاعية

مارس

قاعة فندق قصر الصداقة

7

سبل السالم – سجن سوبا

أبريل

سجن سوبا

8

فاستقم كما أمرت – سجن الهدى

أبريل

سجن الهدى

9

معالم وحقائق في طريق الشقائق

أبريل

مدينة بشائر السالم الجامعية

10

بلوغ المقصود من بيان الحدود

مايو

مسجد مجمع الشهداء

11

الفواكه الشهية من األصول الفقهية

مايو

مسجد مجمع الشهداء

12

التعريف بمقاصد التكليف

مايو

مسجد مجمع الشهداء

13

تيسير الوصول إلى غزوات الرسول 

مايو

مسجد مجمع الشهداء

14

األزهار الندية من روض العقيدة الطحاوية

مايو

مسجد مجمع الشهداء

15

زاد المستنير من الحزب األخير

مايو

مسجد مجمع الشهداء

16

ثقافة المسلم بين فريضة اإلتباع وضرورة االجتماع

مايو

مسجد مجمع الشهداء

17

عصاميون بين اإلعاقة واالنطالقة

يونيو

مستشفى األمل للمعاقين

18

خير الزاد لحماة البالد

يوليو

معسكر الحرس الجمهوري

19

شرف المكانة وعظم األمانة

يوليو

كلية الشرطة

20

فقه الصيام

أغسطس

مسجد الخرطوم الكبير

21

دورة المنتدى القضائي المشترك

أكتوبر

قاعة الصداقة

22

ينابيع اإليمان – مستشفى الوالدة أمدرمان

سبتمبر

مستشفى الوالدة أمدرمان

23

إفادة الناسك بأحكام المناسك

نوفمبر

مسجد الخرطوم الكبير

24

كن مسلماً حقاً

ديسمبر

معسكر فتاشة
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القوافل الدعوية
امتثا ًال لألمر اإللهي « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير » و توجيه نبيـــنا الكريم  « بلغوا عني
ولو آية » وللعام التاسع على التوالي جابت القوافل الدعوية لمنظمة المشكاة الخيرية المدن والقرى
واألرياف بمختلف واليات السودان حاملة مشاعل العلم والنور والهداية لمختلف شرائح المجتمع من األئمة
والدعاة و موظفي الدولة والقوات النظامية والطالب والنساء وعامة الناس في المساجد والنوادي الثقافية
واالجتماعية وذلك بإقامة الدورات العلمية المتخصصة والمحاضرات العامة والندوات.
أهداف القوافل الدعوية:
 .1صقل الحركة العلمية بالبالد بلقاء العلماء وطالب العلم من العاصمة واألقاليم ومدارستهم
للعلم وإفادة بعضهم البعض.
 .2دعم تواصل طالب العلم من الواليات بالعلماء الراسخين بالبالد لالستفادة من علمهم
وتجاربهم ووسطيتهم وتأهيلهم للدعوة على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة.
 .3إفادة أهل األقاليم من علم مشايخ البالد عبر المحاضرات والندوات والدورات وعبر المواد
المسجلة إلذاعات وتلفاز الوالية.
 .4ربط علماء البالد ودعاتها بعضهم ببعض ليقوموا بواجبهم نحو أمتهم وبالدهم في القضايا
والنوازل التي تواجه البالد.
يحتوي برنامج القافلة على أنشطة متنوعة من محاضرات لألئمة والدعاة ،محاضرات بالمؤسسات ،محاضرات
بالمدارس ،محاضرات نسائية باإلضافة إلى التسجيل اإلذاعي والتلفزيوني كما يتم توزيع كتب ومواد
دعوية وكسوة « عباءات – جالبيب » ألهل المنطقة.
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المــــــدة الزمنيــــــــة للقــافلــــة 6 :أيـــــــام.
عدد الواليـــات التي تمت زيارتها 11 :واليــة.
عدد المحليات التي تمت زيارتها 19 :محلية.

القوافل الدعوية للعام 2009م
م

القافلة

التاريخ

1

القافلة الدعوية لوالية البحر األحمر

يناير

2

القافلة اإلغاثية الدعوية لمحلية أبيي

فبراير

3

القافلة الدعوية لمحلية الحصاحيصا – خالوى ود الفادني

فبراير

4

القافلة الدعوية لمحلية شرق الجزيرة  -رفاعة

فبراير

5

القافلة الدعوية لمحلية الدويم

مارس

6

القافلة الدعوية للوالية جنوب كردفان  -محلية كلوقي

أبريل

7

القافلة الدعوية لوالية شمال كردفان  -محلية النهود

أبريل

8

القافلة الدعوية لوالية القضارف

مايو

9

القافلة الدعوية لوالية سنار  -محلية سنجة

يونيو

10

القافلة الدعوية لوالية سنار  -محلية الدالي والمزموم

يونيو

11

القافلة الدعوية لمحلية جبل أولياء

يونيو

12

القافلة الدعوية لمحلية الدامر

يوليو

13

القافلة الدعوية لمحلية أبوحمد

يوليو

14

القافلة اإلغاثية الدعوية لوالية جنوب دارفور – نياال

أغسطس

15

القافلة الدعوية لمحلية القطينة

سبتمبر

16

القافلة الدعوية للوالية الشمالية – محلية مروي

نوفمبر
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خريطة توضح المناطق التي زارتها المنظمة

مناطـــق زارتهـــا المنظمة هذا العام
مناطــــــق لــم تزرهـــــــا المنظمـــــة
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الزيارات واالستضافات

تكام ً
ال مع علماء العالم اإلسالمي استضافت منظمة المشكاة الخيرية فضيلة الشيخ
العالمة محمد كريم راجح شيخ القراء والمقارئ بالديار الشامية وحرمه األستاذة غنى محمود
ورد في الفترة من  30 – 26أكتوبر 2009م قدم خاللها عدة برامج متمثلة في محاضرات
عامة ومجموعة من الزيارات واللقاءات تضمنت لقا ًء بمستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل
أ.د .أحمد على اإلمام بمكتبه بالقصر الجمهوري ودار مصحف أفريقيا ومجمع خالوى ود الفادني
وهيئة علماء السودان باإلضافة لدار جمعية القرآن الكريم ،كما تم تسجيل ثالث حلقات بإذاعة
وقناة طيبة الفضائية ،كما قدمت حرمه األستاذة غنى محمود ورد محاضرتين بمركز عبد اهلل بن
مسعود  النسائي.
كما استضافت المنظمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري األستاذ بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية في الفترة من  26 – 25مارس  2009قدم خاللها مجموعة من
المحاضرات العامة باإلضافة إلى تسجيل ثالثين حلقة في تفسير القرآن الكريم لقناة طيبة
الفضائية.
كما استضافت المنظمة فضيلة الشيخ العالمة محمد الحسن الددو لتقديم محاضرة
بعنوان « واجب المسلم وفريضة الوقت » حضرها أكثر من ألفين شخص.
التقرير السنوي  1430هـ 2009 ،م

15

ضمن برنامج المنتدى القضائي المشترك «حول بعض رؤى التجريم والعقاب في أقضية
الحدود والقصاص» الذي أقامته السلطة القضائية بالتعاون مع جامعة الخرطوم في الفترة
من  14 - 11اكتوبر 2009م بقاعة الصداقة بالخرطوم  ،استضافت منظمة المشكاة الخيرية
فضيلة الشيخ القاضي د.حمد بن عبد العزيز الخضيري و فضيلة الشيخ القاضي محمد بن عبد
العزيز الفايز قدموا خاللها مجموعة من البرامج متمثلة في ندوة بعنوان « دور الشرطة في
تحقيق العدالة » بكلية الشرطة باإلضافة إلى محاضرات بوزارة العدل ورئاسة الشرطة الشعبية
والمجتمعية ،ومجموعة من اللقاءات والدعوات تمت خاللها زيارة لرئيس القضاة ووزير العدل كما
قدموا مجموعة من المحاضرات العامة وتسجيل حلقات إذاعية وتلفزيونية.
وضمن الملتقى األول لإلذاعات اإلسالمية األفريقية استضافت المنظمة ست وعشرون
زائراً يمثلون ستة وعشرين إذاعة إسالمية من دول أفريقيا كما شرف الملتقى بحضور مشايخ
ودعاة ومدربين إعالميين محترفين من كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومصر،
الشيخ خير اهلل طالب رئيس تحرير مجلة قراء اإلفريقية و د .محمد يسري الخبير اإلعالمي المصري
عن منظمة النصرة العالمية والخبير والمدرب اإلعالمي عبد الفتاح المنيعي قدموا خالل الملتقى
مجموعة من ورش العمل والدورات اإلعالمية المتخصصة باإلضافة إلى الزيارات واللقاءات.
كمـــا إستضافـــت المنظمة ثالثة أعضاء من رابطــــة علمـــاء فلسطيــــــن بالتعاون
مع هيئة علماء السودان.
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مشروع رمضان  1430هـ 2009 ،م
األسابيع الرمضانية:
بهدف تهيئة المسلمين لشهر رمضان المبارك أقامت المنظمة أسابيع دعوية رمضانية بمناطق
الخرطوم – بحري – أمدرمان في الفترة من  15 – 1شعبان  1430هـ ،الموافق  23يوليو –  8أغسطس
2009م شارك فيها عدد من المشايخ والدعاة وكانت على النحو التالي-:

م

شعار األسبوع

المكان

عدد المستفيدين

1

َ
مرحباً
بالمُطهِّر

مسجد األحمدي الخرطوم 2

 390مستفيداً

2

نفحات شهر الرحمات

مسجد أبوبكر الصديق بحري

 480مستفيداً

3

ياباغي الخير أقبل

مجمع اإلمام مالك بن أنس بالثورة

 142مستفيداً

المجالس الرمضانية:
ما إن أطل شهر رمضان المعظم والزائر الكريم حتى أبحرت سفينة المجالس الرمضانية التي
أقامتها منظمة المشكاة الخيرية تظلل المساجد وتعمر األوقات ،ويعتبر مشروع المجالس الرمضانية من
المشاريع الموسمية الدائمة وهو بحمد اهلل تعالى قد بلغ عامه السادس بمزيد من النجاح والتقدم.
عدد المجالـــس 16 :مجلســـــــاً.
عدد المحاضرات 227 :محاضرة.
عدد المشـايــــخ 42 :عالماً وداعية.
عدد المستفيدين الكلي 126‚500 :مستفيد.
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األماكن التي أقيمت بها المجالس:
 .1مسجد أمدرمان الكبير.
 .2مسجد كوبــر الســـــوق.
 .3مجموعة شركة سوداتل.
 .4مسجد الحاجة سعاد إبراهيم مالك (الميناء البري).
 .5مسجد حي الدوحــة جبــــــرة.
 .6مسجد العمــــــارات شـــــــارع .15
 .7مسجد مجمع الشهداء بالمقرن.
 .8مسجد الخرطــــــوم الكبيـــــر.
 .9مسجد النيلين.
 .10مسجد سوق  6الحــاج يوسف.
 .11مسجد الصحافة مربـــــــع .26
 .12مسجد جامعة السودان  -عمادة الطالب.
 .13مسجد الرحمة سوق ليبيا.
 .14مستشفى الوالدة أمدرمــان.
 .15محلية جبل أولياء.
 .16محلية القطينـــــة.
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السالل الرمضانية
نفذت منظمة المشكاة الخيرية مشروع السالل الرمضانية للعام  1430هـ2009،م حيث تم
توزيع عدد  468سلة رمضانية على ألئمة والدعاة والعاملين في الحقل الدعوي.
احتوت السلة الرمضانية على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية األساسية التي تحتاج إليها األسر
في شهر رمضان.
المستفيدون من البرنامج:
 .1األئمة والدعاة.
 .2الموظفون والعاملون بالحقل الدعوي.
 .3األئمة والدعاة بوالية جنوب دارفور.
التكلفة الكلية :لمشروع السالل  55‚959جنيه فقط خمسة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة
وخمسون جنيهًا سودانيًا.
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شبكة المشكاة اإلسالمية
www.meshkat.net
لم يعد خافياً على أحد أن شبكة اإلنترنت تعد من أهم
الفضاءات التي ارتادتها الدعوة اإلسالمية في هذا العصر ،كما
لم يعد محل جدل ما تقدمه المواقع اإلسالمية من خدمات كبيرة
وجليلة لإلسالم وللمسلمين المنتشرين في أصقاع العالم المختلفة
والمتباعدة ،من خالل توصيل الفتوى ،والمحاضرة ،والمقال،
والبحث ،والكتاب.
ولم يعد للعاملين في مجال الدعوة اإلسالمية أفراداً وهيئات مناص
من التعامل مع هذا الواقع الجديد ،الذي تحول إلى مجتمع كبير
قوامه متصفحو الشبكة العنكبوتية ،حيث يسهل عبر هذه الشبكة
الوصول إلى أعداد كبيرة من الناس وفئات مختلفة في مختلف
أصقاع الكرة األرضية.
بتوفيق اهلل ،استطاعت شبكة المشكاة إإلسالمية السير صُعُداً في خطها اإلعالمي المستقل المتميز ،بتقديم المادة العلمية الشرعية عبر الفتاوى ،التالوات ،المحاضراتِ
والخطبَ والدروس والدورات ،باإلضافة إلى األناشيد ،و األخبار والتحليالت ،والمقاالت والبحوث والتحقيقات الصحفية واستطالعات الرأي واالستشارات االجتماعية ..وتحظى
الشبكة بجمهور كبير منتشر في أكثر من  126دولة حول العالم ،ويشاهد في أكثر من  1618مدينة من المدن الكبرى في العالم.
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معلومات عن موقع شبكة المشكاة اإلسالمية:
أنشئ الموقع في العام 2001م.
يعمل الموقع على مخدم (سيرفر) مساحته  80غيغا بايت.
ما زال يحتل مكان الصدارة بين المواقع اإلسالمية في السودان ،ويعتبر بحق موقع علماء ودعاة السودان األول.
يتعامل مع الموقع عدد كبير من العلماء والدعاة والكتاب والباحثين من داخل السودان وخارجه ،بلغ عددهم هذا العام  631عالمًا وداعية.

							

مقارنة بين العام الحالي والعامين السابقين

إحصاءات حول الموقع في العام 2009م
البيان

العدد الكلي

ŠƋźƘŤƀƯšŚŰƠƇ

ÐÕÎÕÖÒÔÕ

ŠƋƹźƘƯšŚƳŚǀŝ

ÐÏÐÍÒÐÎ

[KB@ŠƫżƴưƫřšŚƳŚǀŞƫř

ÏÖÓÑÍÒÓ
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أرقام حول الموقع
يزور الموقع زوار من حوالي  164دولة من دول
العالم البالغ عددها  193دولة.
يشاهد الموقع في أكثر من  3904مدينة من مدن
العالم الكبرى.
يبلغ متوسط الزيارات اليومية للموقع  1329زيارة.
 %46من زوار الموقع متكــررون ،و  %54زوار جدد.
تصل مواد الموقع بانتظام عبر "الرسالة البريدية"
ألكثر من ( )6770متصفح  ،مقارنة بـ ( )6243العام
الماضي.

خريطة توضح انتشار زوار موقع شبكة المشكاة اإلسالمية حول العالم خالل العام 2009م

يحظى الموقع بنسبة تصفح جيدة في السودان،
والمملكة العربية السعودية ،والواليات المتحدة
األمريكية ،ومصر والجزائر والمغرب.

يتابع موقع شبكة المشكاة اإلسالمية في أكثر من 3904
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رسم بياني يوضح حركة الموقع خالل العام 2009م

إنجازات جديدة للموقع
تغيير التصميم السابق للموقع بتصميم جديد على يد شركة متخصصة،
رُوعي فيه تحقيق أفضل عرض للمواد ،بجانب الجاذبية والبساطة.
قام فريق المشكاة بإعادة تصنيف المواد المعروضة بالموقع تصنيفاً
موضوعياً ،بحيث يسهل على الزائر تصفح المواد والوصول لما يريد.

نسبة اإلنجاز في تحديث موقع المشكاة خالل العام 2009

ألول مرة منذ إنشاء الموقع تم إنشاء "واجهة إدخال" user interface
لتجنب دخول غير المتخصصين إلى قاعدة البيانات مما يحقق حماية
أفضل للموقع ،إضافة إلى تسهيل عملية رفع المواد.
قام فريق المشكاة بإضافة باب جديد للموقع خاص بالطفل تحت اسم
"نافذة األشبال" وجاري اإلعداد اآلن الفتتاح أبواب جديدة ،منها "نافذة
الشباب " و "نافذة المرأة ".
اهتم فريق المشكاة بتحديث موقع منظمة المشكاة الخيرية
"." meshkat.org
أصدرت شبكة المشكاة اإلسالمية كتاباً واحداً خالل العام بعنوان الريان
في فضائل شهر رمضان.
تم رفع ( )17كتاباً رقمياً على موقع الشبكة.
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المواد

نسبة اإلنجاز

م

المحور

1

التالوات

10

2

المحاضرات و الخطب

244

251

3

الدروس

84

42

%200

4

اإلنشاد

58

40

%145

5

المرئيات

1

25

%4

6

الفتاوى

364

340

%107

7

االستشارات

20

40

%50

8

المقاالن

225

266

%85

9

البحوث

23

10

%230

10

التحقيقات و الحوارات

33

20

%165

11

اإلخبار

1010

1100

%92

12

عيون األحداث (ملفات مصورة)

1

4

%25

13

ملفات

6

5

%120

14

نوافذ جديدة

1

3

%33

15

كتب

17

12

%142

المنجز

المتوقع
20

%50
%97

النسبة الكلية لإلنجاز

%102.7
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الخط الساخن للفتاوى واالستشارات

 ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ 
بدأ المشروع عـام  2005م بالتعـــــاون مع الشركـــــة 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.
يمكن االتصال بخط الفتوى من أي هاتف ثـــــابت أو جـــــــوال من داخل أو
خارج السودان.
أصبحت الفتوى الموثوقة في متناول الكثير من الفئات التي ال يتيسر لها مقابلة كبار العلماء لتوجيهها وإرشادها.
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كفالة الدعاة
قال  ( العلماء ورثة األنبياء ) تقوم المنظمة بكفالة خمس عشرة داعية ممن لهم إسهامات
واضحة في مجاالت الدعوة بالبالد من دروس ومحاضرات وحلقات علمية ومقاالت صحفية وغيرها من
األنشطة الدعوية.
حصيلة اإلسهامات الدعوية للدعاة المكفولين
م

الموضوع

العدد

1

خطب جمعة

486

2

الدورس العلمية

680

3

المحاضرات

520

4

حلقات تحفيظ

720

5

برامج إذاعية

240

6

برامج تلفزيونية

100

7

المقاالت العلمية

40

8

بحوث علمية

20
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توزيع المواد الدعوية
قامت المنظمة بتوزيع 67‚809مادة دعوية خالل أنشطتها في العام1430هـ 2009 ،م والمواد عبارة
عن :مصاحف ،كتب ،مطويات ،أقراص مدمجة ومجالت إسالمية.
إحصائيات التوزيع الخيري للعام  1430هـ 2009 ،م
م

النوع

العدد

1

كتاب تفسير العشر األخير من القرآن الكريم

13288

2

مصاحف

440

3

كتب

2903

4

كتيبات

25708

5

مطويات وكروت دعوية

20655

6

مجالت

2735

7

ألبومات

840

8

شرائط كسيت

802

9

أسطوانات

438

المجموع
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خاتمة
فهذا حصاد عام كامل من العمل قدمته منظمة المشكاة الخيرية ،هو خطوة في طريق قاصد ،بدأناه من قبل وما زلنا
نواصل السير فيه بعون اهلل سبحانه وتعالى وتوفيقه ،ونتقدم فيه من نجاح إلى نجاح..نقدمه للمسلمين آملين أن يكون
حافزاً على العطاء ،دعوة للتعاون المثمر والبناء لخير أمة اإلسالم ..ونمد أيدينا لكل من يريد أن يساهم معنا فيه بماله
وجهده ،لينال من اهلل تعالى الفضل وعظيم الجزاء.
ƪǀŞƀƫřƽŶƸƿƺƷƹŶƈƤƫřŌřƹŹƲƯĽřƹ
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