منظمة المـشكاة الخيرية
التقـرير السنـوي  1433هـ  2012،م

من نحن:
منظمة املشكاة الخريية منظمة إسالمية تطوعية ،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.

رؤيتنا :
الريادة يف العمل التطوعي الدعوي والتعليمي يف السودان.

رسالتنا:
منظمة تطوعية سودانية هدفها الدعوة إىل الله ونرش العلم الرشعي بأفضل الوسائل عرب التعاون مع الدعاة واملؤسسات ألجل الوصول إىل
كافة فئات املجتمع.

األهداف العامة للمنظمة:
 .1الدعوة إىل اإلسالم بشمــــوله :عقيــــد ًة ورشيع ًة وآدابـــاً.
 .2نرش العلم الرشعي فــي أوســاط الناس.
 .3االهتامم بالطالب واألمئة والدعاة وكفالتهم مادياً ومعنوياً.
 .4التعاون مــــع الهيئات العلميـة والبحثية.
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الوسائل:
تسلك املنظمة كل الوسائل املرشوعة واملناسبة 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 وإخبارية ،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
د .أحمد البدوي محمد األمين

الحمد لله رب العاملني ،وأصيل وأسلم عىل املبعوث رحم ًة للعاملني ،نبينا محمد وعىل آله وصحبه والتابعني ،أما بعد
فإن من نعم الله علينا أن استعملنا للعمل يف ميدان الدعوة املباركة ،التي حمل لواءها أنبياء الله املرسلون ،وأولياؤه
الصالحون ،وكرم الله أهلها بأبلغ عبارة يف قوله ( :و َمن أحسن قوالً ممن دعا إىل الله وعمل صالحاً وقال إنني من
املسلمني)
وكيف يفضل أحد عليهم وهم يقومون بوظيفة األنبياء التي أرسلوا من أجلها وأفنوا أعامرهم يف سبيلها؟ فنشكر
الله الذي هيأنا للعمل يف ميدان الدعوة يف منظمة املشكاة الخريية املباركة.
هذه املنظمة التي ظلت تعمل ثنتي عرشة سنة تدعو إىل اإلسالم بعقيدته الصحيحة ونهجه السليم ووسطيته السمحة ،وتنرش العلم
الرشعي يف أوساط أهلنا يف السودان وخارجه ،نهل من خريها ومعينها الدعاة واملشايخ والطالب واملوظفون والرجل واملرأة والصغري والكبري
والفضل يف كل ذلك لله رب العاملني.
وإن مام يثلج صدورنا ويرشحها ما قامت به هذه املنظمة املباركة يف هذا العام ،وهذا ما ستتعرفون عليه عند مطالعتكم لهذا التقرير
املبارك.
تم خالل العام املنرصم يبرش بخري كبري ،فام من مكان طرق الدعاة املخلصون بابه إال وفوجئوا بالتعطش الشديد للعلم النافع
َّإن ما َّ
والشوق الكبري للعلامء واملشايخ ،الذين جابوا البالد يدعون أهلها إىل تعاليم اإلسالم وأخالقه.
وإنني ألسأل الله أن يبارك يف جهود هذه املنظمة وأن ُيعظم النفع بها ،ويجعل ما يقوم به الدعاة واملشايخ خالصاً لوجه الكريم ،نافعاً لهم
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أىت الله بقلب سليم.
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شهادة تسجيل المنظمة
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الدورات العلمية
قال  « من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل اهلل له به طريقًا إلى الجنة »
تعترب الدورات العلمية من األنشطة الرئيسة التي تسعى املنظمة من خاللها إىل نرش العلم الرشعي يف أوساط فئات املجتمع املختلفة،
وذلك بتقديم منهج مثايل لطالب العلم الرشعي يركز عىل أساسيات العلم وأصوله وفروعه .فهو يستهدف بصورة رئيسة األمئة والدعاة والخطباء،
ويويل املرشوع اهتامما كبرياً بفئات املجتمع العامة كالنساء والشباب والطالب والخاصة كاملعلمني واملوظفني ورجاالت الرشطة والجيش.
أقامت منظمة املشكاة الخريية هذا العام  48دورة علمية ،كان توزيعها عىل النحو التايل:
  18دورة علمية يف والية الخرطوم.  30دورة يف واليات السودان املختلفة.بلغ عدد املستفيدين من هذه الدورات أكرث من  19905مستفيد ،وقد تراوحت الفرتة الزمنية لكل دورة بني خمسة وستة أيام.
تعاونت املنظمة مع جهات أهلية ومؤسسات حكومية وغري حكومية لتنفيذ هذه الدورات ،وقد بلغت جملتها هذا العام  115جهة.
مشاريع إضافية:
* نفذت املنظمة يف اإلجازة الصيفية ألول مرة دورة مغلقة لتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع مركز حي الدوحة لتعليم القرآن ،حفظ خاللها
 25طالباً نصف القرآن.
* شاركت املنظمة بإقامة  32محارضة ضمن دورة معهد تأهيل الدعاة بالخرطوم
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الدورات العلمية بوالية الخرطوم
م

اسم الدورة

الفئة المستهدفة

المكان

الحضور

1

«التقنطوا من رحمة اهلل»

السجناء

السجن القومي

500

2

دورة علمية باللغة االمهرية

الجالية االثيوبية

مسجد مستشفى إبراهيم مالك

100

3

دورة تفسير قصار السور

شباب

قاعة مجمع الشهداء

300

4

دورة شرح كتاب التوحيد

شباب

قاعة مجمع الشهداء

250

5

تنوير السريرة بدروس من خير سيرة

شباب

قاعة مجمع الشهداء

240

6

دورة فقه العبادات من متن الرسالة

شباب

قاعة مجمع الشهداء

300

7

دورة علمية باللغة االمهرية2

الجالية االثيوبية

مسجد محمود بكري

100

8

الشرطة قيادة ومسئولية

طالب كلية الشرطة

كلية الشرطة والقانون

2000

9

القائد القدوة

منسوبي اكاديمية الشرطة العليا

اكاديمية الشرطة العليا

100

10

همم عند القمم

الطلبة الحربيين

الكلية الحربية

2600

11

مهارات في فن الدعوة إلى اهلل

العاملين بمدينة جياد الصناعية

مدينة جياد الصناعية

40

12

دورة دعاة الهدى

المعلمين

مسجد الخرطوم الكبير

150

13

دورة سبيل الفالح

المعلمين

المؤسسة األفريقية للتعليم

100

14

الدورة العلمية :رياض الصالحين

العاملين بالشركة السودانية لالتصالت

عمارة هجليج  -الخرطوم

150

15

الدورة العلمية النسائية

نساء

قاعة الصداقة

5000

16

الدورة العلمية :نصرة المصطفى

منسوبي الجمارك

اإلدارة العامة للجمارك

200

17

دورة معهد تأهيل الدعاة

دعاة

مركز تدريب الدعاة

18

الدورة مغلقة لتحفيظ القرآن الكريم

شباب

مسجد خاتم المرسلين

400
25
12555

المجموع

الدورات العلمية بواليات السودان األخرى
م

اسم الدورة

الفئة المستهدفة

المكان

الحضور

1

الدورة العلمية النسائية  -السالم

نساء

محلية السالم -النيل االبيض

80

2

الدورة العلمية النسائية  -الجبلين

نساء

محلية الجبلين -النيل االبيض

110

3

زاد الداعية  -الجبلين

األئمة والدعاة

محلية الجبلين -النيل االبيض

35
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الدورة العلمية النسائية  -أم القرى

نساء

محلية بورتسودان  -البحر االحمر

700

5

الدورة العلمية النسائية  -هبيال

نساء

محلية بورتسودان  -البحر االحمر

1000

6

الدورة العلمية النسائية  -اللجان
المجتمعية

نساء عامالت

محلية بورتسودان  -البحر االحمر

500

7

الشرطة المجتمعية

قوات الشرطة المجتمعية

محلية بورتسودان  -البحر االحمر

70

8

الدورة الدعوية للقوات المسلحة

قوات الشعب المسلحة

محلية بورتسودان  -البحر االحمر

40

9

الدورة العلمية النسائية

نساء

محلية بورتسودان  -البحر االحمر

100

10

الدورة العلمية النسائية  -المناقل

نساء

محلية المناقل – الجزيرة

25

11

الدورة العلمية لألئمة والدعاة  -المناقل

األئمة والدعاة

محلية المناقل – الجزيرة

50

12

طريق الهدى  -قلع النحل

األئمة والدعاة

محلية قلع النحل  -القضارف

210

13

الدورة العلمية للشرطة  -قلع النحل

قوات الشرطة

محلية قلع النحل  -القضارف

40

14

فقه الدعوة -الحواتة

األئمة والدعاة

محلية الرهد – القضارف

50

15

واجبات المرأة المسلمة  -الحواتة

نساء

محلية الرهد – القضارف

35

16

ميراث النبوة  -شندي

األئمة والدعاة

محلية شندي  -نهر النيل

77

18

بالعلم نرتقي  -شندي

نساء

محلية شندي  -نهر النيل

350

19

حيــاة القلـوب  -السيــال

نساء

محلية شندي  -نهر النيل

850

20

دعـاة الهــدى  -المتـمـة

األئمة والدعاة

محلية المتمة  -نهر النيل

25

21

نـور النبوة  -المتمة

نساء

محلية المتمة  -نهر النيل

80

22

قضـــايـــا تــهم المـــرأة  -حلفـــا

نساء

محلية حلفـــا  -الشمالية

550

23

قضـــايـــا تــهم المـــرأة  -ود الحليو

نساء

محلية ود الحليو  -كسال

750

24

الدورة العلمية النسائية  -كسال شرق

نساء

محلية كسال  -كسال

550

25

الدورة العلمية النسائية  -كسال غرب

نساء

محلية كسال  -كسال

350

26

فقه الدعوة -كسال

األئمة والدعاة

محلية كسال  -كسال

400

27

الدورة الدعوية حماة العرين

قوات الشرطة

محلية كسال  -كسال

80

28

الدورة العلمية النسائية  -الهدى

نساء

محلية الهدى  -الجزيرة

130

29

الدورة العلمية زاد الداعية

األئمة والدعاة

محلية الخوي  -شمال كردفان

20

30

قضـــايـــا تــهم المـــرأة  -الخوي

نساء

محلية الخوي  -شمال كردفان

93

المجموع

7350

التقرير السنوي1433هـ 2012 ،م

11

القوافل الدعوية
تقوم منظمة املشكاة سنويا بتسيري القوافل الدعوية إىل مدن وقرى السودان املختلفة بهدف إيصال العلم الرشعي إىل الناس يف تلك
األماكن التي تفتقر إىل الدعوة ،يتعرف الناس من خاللها عىل العلامء والدعاة ويرتبطون بهم ،ويتفقد فيها الدعاة أحوال إخوانهم ويقفون عىل
مشاكلهم وهمومهم ،فالعلامء منارة الناس وقدوتهم ,يعلمون الجاهل ويرشدون الضال ويذكرون الغافل.
العلامء

يقدم

يف

القافلة

عرشات

املحارضات

والندوات

باملساجد

والزوايا

واملدارس

والجامعات

واألندية

والدور

النسائية

واملؤسسات

الحكومية وغريها ،ويلتقون أمئة املساجد وطلبة العلم والدعاة باملنطقة ،يقدمون لهم دورات علمية متخصصة تعينهم عىل تحمل أمانة الدعوة
امللقاة عىل عاتقهم.
كام يقوم دعاة القافلة بتسجيل حلقات مرئية ومسموعة إلذاعات الواليات وقنواتها تبث للناس عرب أثريها،

كام توزع القافلة آالف املواد

الدعوية من كتيبات وأرشطة ومطويات دعوية وغريها عىل الناس عقيب كل محارضة ،ويوزعون املتون العلمية عىل األمئة والدعاة وطلبة العلم
وغريهم يف الدورات العلمية املقدمة.
سريت منظمة املشكاة هذا العام  14قافلة دعوية وصلت محليات مل تصلها املنظمة من قبل؛ مثل محليتي السالم و الجبلني بوالية النيل
األبيض  ،ومحليتي املناقل والهدى بوالية الجزيرة ،ومحليتي قلع النحل والرهد بوالية القضارف ،ومحليتي الخوي وأم روابة بوالية شامل كردفان،
ومحلية وادي حلفا بالوالية الشاملية ،ومحلية ودالحليو بوالية كسال وذلك تحقيقا للخطة االسرتاتيجية الرامية للوصول إىل كافة أرجاء السودان.
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المــــــدة الزمنيــــــــة للقــافلــــة 6 :أيـــــــام.
عدد الواليـــات التي تمت زيارتها 8 :واليــــات.
عدد المحليات التي تمت زيارتها 14 :محليـة.
القوافل الدعوية في العام  2012م
العدد الكلي

العدد الكلي

للمحاضرات

للحضور

10696

م

القافلة

التاريخ

1

محلية السالم -النيل االبيض

فبراير

44

2

محلية الجبلين -النيل االبيض

فبراير

54

8991

3

محلية بورتسودان  -البحر االحمر

مارس

113

11156

4

محلية المناقل – الجزيرة

ابريل

64

9727

5

وحدة الهدى  -الجزيرة

ابريل

33

8782

6

محلية قلع النحل  -القضارف

مايو

42

5267

7

محلية الرهد – القضارف

مايو

54

5665

8

محلية شندي  -نهر النيل

يونيو

80

12265

9

محلية المتمة  -نهر النيل

يونيو

40

12801

10

محلية حلفـــا  -الشمالية

نوفمبر

61

7815

11

محلية ود الحليو  -كسال

ديسمبر

40

11138

12

محلية كسال  -كسال

ديسمبر

95

25943

13

محلية الخوي -شمال كردفان

ديسمبر

51

5035

14

محلية ام روابة  -شمال كردفان

ديسمبر

42

9324

828

144605

المجموع
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مشروع استضافة العلماء والدعاة
العلم رحمة من الله وخري وهداية منه سبحانه ( :يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة
كثيرا ) والعلامء والدعاة هم أمئة الهدى ،ومصابيح الدجى ،وأهل الرحمة والرضا ،بهم
خيرا
فقد أوتي
ً
ً
يحتذى ويهتدى ويقتدى .والناس مجبولون عىل حب العلامء فرتاهم يحرصون عىل مجالسهم ومواعظهم،
ويحرصون عىل أخذ العلم منهم والعمل مبا يقولون.
وقد أولت املنظمة منذ نشأتها اهتامما بالغا باستضافة العلامء من خارج البالد إلقامة املحارضات
والدورات العلمية لعامة الناس وللدعاة وطلبة العلم وغريهم.
استضافت منظمة املشكاة هذا العام  39عاملا وداعية تنوعت أعاملهم بني دورات علمية
ومحارضات جامهريية وغري ذلك:
 شارك  31عاملاً من  12دولة مختلفة يف مؤمتر حقوق اإلنسان بني الشعارات والحقائق ،وقدموا محارضاتوندوات ولقاءات عامة ،وأكرث من  170حلقة تلفزيونية عىل هامش أعامل مؤمتر حقوق اإلنسان.
 شارك د .أحمد ذي النورين ( من موريتانيا) ،و د .مهد ديري أحمد ( من الصومال) ،و د.ابراهيم مهنا (منفسلطني) ،يف تقديم سلسلة الدورات الصيفية للشباب.
 شارك د .عامد الدين الرشيد (من سوريا) ،ود .رائد حليحل (من لبنان) ،يف فعاليات ندوة نرصة أهل سوريا. قدم الداعيتان الشيخ سعيد أحمد ،والشيخ الزبري عبد املاجد رحمه الله (من إثيوبيا) ،دورتني علميتنيللجالية اإلثيوبية ،وسجال 60حلقة تلفزيونية لقناة إفريقيا.

14
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زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي:
استضافت املنظمة فضيلة الشيخ د .محمد بن عبد الرحمن العريفي يف زيارة نوعية وصفتها
صحف الخرطوم باملهرجان اإلمياين البهيج ،قدم فضيلته  13محارضة جامهريية أمها أكرث من 45000
شخص ،قدمها يف الجامعات واملساجد واملؤسسات كام خصص دورة علمية للنساء بقاعة الصداقة
حرضها أكرث من  5000من النساء .وقد بثت قناة طيبة محارضات الشيخ العريفي عىل الهواء مبارشة.

مشروع الندوات العلمية
ال شك أن مجتمعنا اإلسالمي يشهد من وقت آلخر أمورا ً مستجدة يف السياسة واالقتصاد وسائر
األمور ،وأحواالً مل تعرف من قبل ،يحتاج معها الناس إىل من يبني لهم فيها حكم الرشع؛ وكيف يكون
الترصف نحوها عىل ما يحبه الله تعاىل منهم ويرضاه.
والبت يف هذه املسائل املستجدة يتطلب تضافر جهود العلامء لبيان مطلوب الشارع يف تلك
ُّ
النازلة وبيان الحكم الرشعي فيها .لهذا درجت منظمة املشكاة عىل إقامة الندوات العلمية كلام استجد
أمر ،واستنفار العلامء والدعاة لذلك من داخل وخارج البالد.
أقامت منظمة املشكاة الخريية هذا العام بالتعاون مع هيئة علامء السودان ندوة علمية
جامهريية كربى بعنوان (يوم النرصة ألهل سوريا) ،إظهارا لتضامن أهل السودان مع القضية السورية
العادلة وسعيا لتوحيد جهود أهل الخري نحو نرصتها .شارك يف هذه الفعالية علامء ودعاة أجالء من داخل
وخارج السودان ،كام شارك فيها أكرث من  3000من الحضور ضاقت بهم جنبات مجمع خاتم املرسلني،
وقد قامت وسائل إعالم عاملية ومحلية عديدة بتغطية وبث فعاليات الندوة.
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المجالس الرمضانية
قال  « أن لله يف ايام دهركم لنفحات فتعرضوا لنفحات ربكم »
يف شهر رمضان املبارك تصفد الشياطني وتقبل القلوب عىل رب العاملني 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 مثان سنوات ومنذ ذلك
الوقت وهي تالقي بحمد الله تعاىل إقباال كبريا من الناس.
أقامت املنظمة املجالس الرمضانية هذا العام يف  15موقعا بوالية الخرطوم ،وقد شارك يف تقدميها  50عاملاً وداعي ًة عىل مدى شهر
رمضان املبارك.
بلغت جملة املحارضات املقدمة  167محارضة وموعظة تناولت مسائل يف العقيدة وسري األنبياء والصالحني والفقه والرتغيب والرتهيب.
وزعت منظمة املشكاة عىل ضيوف املجالس الرمضانية مواد دعوية تشتمل عىل أمور مهمة تشتد الحاجة إليها يف هذا الشهر الفضيل
بلغت جملتها  5000مادة دعوية.

16
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المجالس الرمضانية :
م

المكان

عدد المحاضرات المقدمة عدد المستفيدين

1

مواقع سوداتل وسوداني

19

2

إدارة مجموعة جياد

16

3

مسجد أمدرمان الكبير

21

4

مسجد كوبر السوق

6

5

مجمع خاتم المرسلين

22

6

مجمع الشجرة الصناعي

12

7

مسجد العمارات شارع 15

6

8

مسجد الحاج يوسف سوق 6

6

9

مسجد سوق ليبيا

5

10

مسجد الميناء البري الخرطوم

6

11

شركة سك النقود السودانية

20

12

إدارات الشرطة األمنية

6

13

إدارة شرطة الجمارك

12

14

الهيئة القومية لالتصاالت

6

15

إدارة االمداد والخدمات بالشرطة

4

100
200
850
400
700
150
300
400
1000
300
200
400
250
100
400

167

5750

المجموع
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مشروع المؤتمرات العلمية
املؤمترات العلمية وجه حضاري للمنظامت والدول وتعد أحد املعايري املهمة للنهضة ولها دور كبري يف النهوض بعملية البحث العلمي
والتبصري بأهم املستجدات يف الساحة  ،وهي فرصة لاللتقاء بني النخب والتنسيق بينهم وتبادل الخربات وعكس التجارب.
نفذت منظمة املشكاة الخريية هذا العام مؤمترا علميا بعنوان (حقوق اإلنسان بني الشعارات والحقائق) شارك يف فعالياته أكرث من ثالثني
عاملا وداعية ومتخصصا من خارج البالد ،كام شارك يف املؤمتر جمع من الحقوقني والعلامء والدعاة من داخل البالد.
حظي املؤمتر برعاية كرمية من السيد رئيس الجمهورية ،كام رشف املؤمتر بحضوره ومخاطبته الجلسة الختامية.
وقد أدار إحدى جلسات املؤمتر فقيد البالد األستاذ فتحي خليل نسأل الله تعاىل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خري الجزاء.

18
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مشروع طباعة وتوزيع المواد الدعوية
طباعة وتوزيع املواد الدعوية وسيلة من أنفع وسائل الدعوة إىل الله تعاىل؛ ملا لها من مزية حفظ العلم وإمكانية تداوله وإعادة االستفادة
منه ،وهي صدقة جارية وعلم ينتفع به ،لذا حرصت املنظمة عىل طباعة املواد الدعوية وتوزيعها بأنواعها املختلفة :املقروءة واملسموعة واملرئية.
قامت منظمة املشكاة هذا العام بطباعة  32000مادة دعوية تحوي مواد صوتية ومرئية من أسطوانات وأرشطة كاسيت وفالشات.
وقد قامت املنظمة بتوزيع هذه املطبوعات وغريها من املطبوعات ضمن برامجها املختلفة .بلغت جملة املواد الدعوية املوزعة خالل هذا
العام  123000ألف مادة دعوية.

مشروع زاد المسير
يستهدف هذا املرشوع الجديد إيصال رسائل هادفة لركاب املركبات العامة من املسافرين عىل الخطوط بني الواليات واملتنقلني داخليا
بالحافالت الكبرية والصغرية ،وأصحاب السيارات الخاصة .وقد قامت املنظمة هذا العام وألول مرة ضمن هذا املرشوع بعقد رشاكات مع مالك رشكات
املركبات السفرية يتم مبوجبها تشغيل مطبوعات املنظمة من سيديهات وأرشطة وفالشات مرئية ومسموعة عىل ركاب تلك املركبات.
قامت املنظمة باختيار أكرث  700مادة مرئية ومسموعة لشيوخ يجلهم املجتمع ويحرص عىل سامع خطبهم ومحارضاتهم ,وهي مواد بها
رسائل موجزة منتقاة بعناية لتحقق الهدف والغاية من هذا املرشوع ،ثم قامت املنظمة بطباعتها وتوزيعها سائلني الله أن ينفع بها.
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الخط الساخن للفتاوى واالستشارات
 ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ 
ما يزال مرشوع الخط الهاتفي الساخن للفتاوى واالستشارات منذ انطالقته يف العام 2005م يقدم
مشوراته اليومية للمسلمني من داخل وخارج السودان.
يتناوب عىل اإلجابة عن أسئلة الناس وفتاواهم املتنوعة نخبة من العلامء ،منهم عىل سبيل املثال:
 فضيلة الشيخ د.إبراهيم عبد املطلب.فضيلة الشيخ د.قسم الله عبد الغفار.فضيلة الشيخ د .مهران ماهر عثامن.فضيلة الشيخ د.عبد املنعم خليفة.فضيلة الشيخ صالح حمدتو .يقدم الخط الساخن خدمته لجامهري الناس بقيمة املكاملة العادية ،ويتواجد العلامء يوميا للفتيا عىل
الخط الساخن لخمس ساعات متواصلة؛ باستثناء العطالت الرسمية.
امتدت خدمة الخط الساخن هذا العام ألكرث من  1500ساعة.

20
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مشروع السالل الرمضانية:
تفطري الصائم عمل مبارك دعا النبي  لبعض أصحابه أن يحظى به وينال بركاته؛ فقال لسعد بن عبادة ريض الله عنه « أفطر عندكم
الصامئون» ،وقال مرغبا  « :من فطر صامئا كان له مثل أجره غري أنه ال ينقص من أجر الصائم يشء » .
وسعيا من املنظمة الغتنام األجور يف هذا املوسم العظيم ،فقد حرصت عىل توزيع السالل الرمضانية سنويا عىل فئات خاصة مثل :طلبة
العلم وأمئة املساجد واملؤذنني والدعاة ،لعظيم األجر املرتتب عىل تفطريهم ولكونهم من الفئات املستهدفة.
وزعت منظمة املشكاة هذا العام ما يزيد عىل  5570سلة رمضانية عىل األمئة والدعاة والعاملني يف الحقل الدعوي يف زيادة غري
مسبوقة مقارنة باألعوام السابقة ،كام شهد املرشوع نقلة أخرى يف طريقة تعبئة السالل لتكون أكرث مالمئة للنقل والتخزين ،بلغت تكلفة السلة
الواحدة  500جنيه.
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مشروع كفالة الدعاة
قال  ( العلماء ورثة األنبياء )
ال شك أن الدعاة الذين تحملوا مسئولية الدعوة وتبليغها للناس هم أوىل الناس بالرب واإلحسان ،فبعلمهم ودعوتهم تحيا القلوب وتستنري
العقول ،وبهم يعرف الناس الحق من الباطل ،ويهتدون إىل الله تعاىل وإىل جنته ورضوانه .لذا حرصت منظمة املشكاة عىل تقديم كفاالت دامئة
للدعاة الذين لهم إسهامات واضحة يف الساحة الدعوية ،هذا باإلضافة إىل الكفاالت املوسمية للدعاة والعاملني يف الحقل الدعوي.
بلغ عدد الدعاة املكفولني بفضل الله تعاىل هذا العام  120داعية وعامال يف الحقل الدعوي.

مشروع توزيع األضاحي
سجل مرشوع توزيع األضاحي زيادة مقدرة يف كمية األضاحي املوزعة هذا العام ،حيث وزعت املنظمة بحمد الله  900أضحية

عىل األمئة

والدعاة واملؤذنني وطلبة القرآن ،كام شمل التوزيع العاملني يف املؤسسات الدعوية إضافة إىل اتحادات الطالب الوافدين من إفريقيا وآسيا .نفذ
هذا املرشوع بتربع سخي من رشكات الراجحي بالسودان ( 800اضحية) ،ورشكات وادي الجندي ( 100أضحية).

22

التقرير السنوي1433هـ 2012 ،م

شبكة المشكاة اإلسالمية
شهد موقع شبكة املشكاة اإلسالمية هذا العام نقلة نوعية متميزة ،فقد أعيدت برمجة املوقع بالكامل شكال ومضمونا ليواكب آخر ما توصلت
إليه التقنية الحديثة ،كام تم تجديد وتطوير سريفر املوقع ليتمكن املوقع من استيعاب الزيادة اليومية يف زوار املوقع وليكون املوقع قادرا عىل
استيعاب قدر كبري من املعلومات.
وحرصا من الشبكة عىل التعريف بأخبار السودان وأخبار الدعوة عىل وجه الخصوص فقد أنشئ باملوقع قسم خاص يحدث أثناء اليوم باستمرار
ويقوم بنرش األخبار السودانية والدعوية.
أما عىل صعيد تقدم املوقع فال يزال موقع شبكة املشكاة اإلسالمية يحتل صدارة املواقع اإلسالمية بالسودان ،بزيادة كبرية يف عدد الزيارات
اليومية املسجلة لتصل إىل  2600زيارة يف اليوم .تصفح زوار املوقع يف هذا العام أكرث من  2.000.000صفحة.
يقدم املوقع ملتصفحيه املنترشين حول العامل جديد األخبار والخطب واملحارضات واملقاالت والبحوث كام يجيب املوقع عن أسئلة الناس وفتاواهم
واستشاراتهم.
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وقف الدعوة
رشعت منظمة املشكاة منذ العام 2009م يف إنشاء وقف الدعوة «وقف املهندس محمد الحبيب محمد الطيب رحمه الله» أول رئيس مجلس
إدارة ملنظمة املشكاة الخريية ؛ ليكون مصدرا لتمويل األعامل الدعوية التي تقوم بها منظمة املشكاة الخريية من قوافل ودورات وندوات وكفالة
للعلامء والدعاة وغريها .اكتمل من البناء حتى اآلن نحو  %18وال يزال أمامنا الكثري يف ظل زيادة تكاليف مواد البناء ولكن أملنا يف الله ودعاؤنا ال ينقطع
ألجل أن يستكمل هذا املرشوع االسرتاتيجي املهم.

مجمع اإلمام مالك بن أنس اإلسالمي

عن أَنس ريض الله عنه  ،قال  :سمعت رسول اللَّ ِه  يقول  « :إن املالئكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع»
يف إطار االهتامم بتأهيل األمئة والدعاة كرشيحة خاصة مستهدفة رشعت املنظمة يف بناء مجمع اإلمام مالك بن أنس ،وقد اكتمل بفضل
الله بناء  %90من املسجد التابع للمرشوع .يعد هذا املجمع اإلسالمي رصحا مهام توليه املنظمة اهتامما بالغا ،فالسكن الداخيل والقاعات املخصصة
املخطط إنشاؤها باملجمع يوفران للدارسني بيئة دراسية جيدة لتلقي العلوم الرشعية.

24
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مشروع إنشاء مركز الدراسات والبحوث
مام تهدف إليه منظمة املشكاة الخريية تطوير الدراسات الرشعية من خالل فتح آفاق جديدة للبحث العلمي وتنسيق الجهود املتخصصة
عىل ٍ
أسس علمي ٍة قوي ٍة ،ورؤيتها يف ذلك :الريادة يف تطوير الدراسات والبحوث ،فكان إنشا ُء مرشوع مركز الدراسات والبحوث.
رشعت منظمة املشكاة هذا العام يف إكامل مبناها الحايل ليحتضن مركز الدراسات والبحوث كواحد من مشاريعها االسرتتيجية الرامية
لتقديم دراسات وبحوث متخصصة تهدف لالرتقاء مبستوى املناهج العلمية املقدمة والخطاب الدعوي املوجه للناس ،هذا وقد اكتمل إنشاء الهيكل
الخرساين للمركز آملني يف إمتامه بنهاية هذا العام 2013م.
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إحصاءات ومقارنات
نفذت منظمة املشكاة الخريية بفضل الله هذا العام  1333محارضة علمية قدمها علامء ودعاة أجالء مبختلف أرجاء السودان ،استفاد من هذه
املحارضات أك ُرث من  198ألف شخص ،وزعت عليهم أكرث من  123ألف ماد ٍة دعوي ٍة..

مرشوع الدورات العلمية

إجاميل املحارضات املنفذة

مرشوع القوافل الدعوية

26
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مرشوع املجالس الرمضانية

مرشوع توزيع املواد الدعوية

مرشوع السالل الرمضانية

مرشوع توزيع األضاحي
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املشكاة « 2012توزيع جغرايف»
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املستفيديون من برامج املشكاة

خاتمة
هذا 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.
سائلني الله تعاىل أن يتقبل منا وأال يكلنا إىل انفسنا طرفة عني
فال أضعف من عبد وكله الله عىل نفسه .
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