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10سنوات من العطاء

مقدمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على الرحمة المهداة ،والنعمة المسداة ،رسول رب األرض
والسماوات ،محمد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه األخيار ،وأزواجه األطهار ،وسلم تسليماً كثيراً وبعد..
فقد كان من توفيق اهلل تعالى لثلة من أهل الفضل والخير أن هداهم إلى تأسيس «منظمة المشكاة الخيرية» لتمسك لواء الدعوة
إلى اهلل تعالى ،وتحمل مشعل العلم والهداية ،تنشر آياته البينات وحججه القاطعات في أصقاع هذا البلد الحبيب..
وقد مضت المشكاة في مسيرتها القاصدة إلى اهلل تبارك وتعالى طيلة عشر سنوات ،كانت تضيف في كل عام منها جديداً مفيداً،
وتنتقل من فتح إلى فتح ،ومن نجاح إلى نجاح..وذلك بفضل اهلل ومَنِّه وكرمه ،ثم بجهود القائمين عليها من أعضاء مجلس اإلمناء،
وأعضاء مجلس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية ،والعاملين.
وفي هذه الصفحات نقدم خالصة جهدنا« ..عشر سنوات من العطاء» ،نوثق به لتجربتنا ،ونقدمها للناس ،ع ّلها تكون معالماً
ومنارات يستعين بها السائرون في الطريق.
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الوفاءألهل العطاء
كان أبيض فياضا يداه غمامة ينفق في وجوه الخير والبر واإلحسان .ذكر له بعض الطالب أنهم في
حاجة إلى مصلى فتبرع تبرعا سخيا يدل على سماحة وكرم وأريحية ولم يحوجهم إلى مطاردة أو
مالحقة أم مماطلة.

أ.د .الحبر يوسف نور الدائم

الحبيب آية من آيات اهلل في البذل وحب المساكين ،ال يكل وال يمل ،يقف أهل الحاجات بباب مكتبه
وباب منزله ،ويتربصون به حال خروجه من المسجد ،ويلحُّون عليه فما غيَّر ذلك من خلقه شيئاً،
وكان رحمه اهلل يحرص على أن يحصي زكاته بنفسه ،ويوزِّع بعضها أو أكثرها بنفسه ،وال يعلم باباً
من أبواب الخير إال حرص على أن يضرب فيه بحظ وافر ،ويلوم إخوانه إذا سعوا في باب من أبواب
الخير ولم يخبروه ،وكأني به ممن عناهم ابن القيم رحمه اهلل حين قال ((احرص على أن تضرب مع

م.محمد الحبيب أحمد الطيب (رحمه اهلل)
أول رئيس مجلس إدارة للمنظمة

د .عبد الحي يوسف
رئيس المجلس اإلستشاري للمنظمة

جعله ما بسطه اهلل عليه من الرزق عزيزاً مرفوق الهامة ،غير أنه ـ نحسبه واهلل حسيبه ـ لم يكن ذلك
في قلبه وإن كان في يده ،تشهد لذلك المشروعات والمساجد وعباد اهلل شهداء اهلل في أرضه ،فلقد
أُسست (منظمة المشكاة الخيرية) على يديه وفي بيته ،باذ ًال لها المال والجهد والجاه ،وتمنى أن
يتوفاه اهلل وهو على رأسها فكان له ما أراد.
م .مالك علي دنقال
نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة
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مشاريع عام 2001م
موقع شبكة المشكاة اإلسالمية:
الصفحات المعروضة 75.148 :صفحة.
المواد المنزلة 142.755 :مـادة.

المحاضرات العامة:
أقيمت مجموعة من المحاضرات العامة بمسجد الحاجة سيدة سنهوري ،وخلوة
أمبدة وخلوة الحارة العاشرة بأمدرمان.

مشروع رمضان 1422هـ:
إفطارات الصائمين :تم تنفيذ  347وجبة إفطار.
كفالة الدعاة :تم كفالة عدد ( )1داعية.

التوزيع الخيري:
توزيع المواد الدعوية :تم توزيع  52.263مادة دعويــة خــالل العام.
الكسوة :وزعت المنظمة
المطبوعات :تم طبع  5000نسخة من كتاب تذكير الساجد بأحكام المساجد
 5000 ,نسخة من كتيب المسجد األقصى وقفات وعبر  10.000نسخة من
كتاب كلمات للمراة  10.000من كتيب فتاوى الصيام .
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مشاريع عام 2002م
القوافل الدعوية:
سيرت المنظمة قافلة دعوية واحدة ،قدمت بها ( )11محاضرة.

الدورات العلمية:
أقامت المنظمة عدد ( )2دورة علمية خالل العام استفاد منها ( )3330دارس.

مشروع رمضان 1423هـ:
السالل الرمضانية :تم توزيع ( )231سلة رمضانية ،باإلضافة إلى تقديم  18003وجبة
إفطار وسحور للمعتكفين.
كفالة الدعاة :تم كفالة عدد ( )5دعاة بدرجات علمية عالية.

التوزيع الخيري:
توزيع المواد الدعوية :تم توزيع  211,936مادة دعويــة خــالل العام.
الكســـــــوة :وزعت المنظمة عدد ( )520لبسة على المحتاجين وطالب العلم.
المطبوعــات :تم طبع  2000نسخة من كتاب البيوع و 3000نسخة من كتيب المسجد
األقصى وقفات وعبر  15.000نسخة من كتاب كلمات للمراة  3000من كتيب فتاوى
الصيام .
إصدار الشريط اإلسالمي :تم نسخ عدد ( )2760نسخة من شريط كلمات للمرأة.
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مشاريع عام 2003م
القوافل الدعوية:
سيرت المنظمة قافلتين دعويتين لمدينتي نيال وبرتسودان.

الدورات العلمية:
أقامت المنظمة عدد ( )6دورة علمية خالل العام استفاد منها ( )4326دارس.

االستضافات والندوات العلمية:
استضافت المنظمة فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني وفضيلة الشيخ
سلمان بن فهد العودة قدما خاللها مجموعة من المحاضرات باالضافة إلى
عدد من اللقاءات وضيوف رابطة األدب اإلسالمي.
أقامت المنظمة في هذا العام عدد ( )8ندوات علمية تناولت مواضيع معاصرة
«اإلنترنت وخدمة الدعوة ،األدب اإلسالمي ،مواجهة العولمة الثقافية ،وقضايا
األمة المعاصرة».
كفالة الدعاة :تم كفالة عدد ( )8دعاة بدرجات علمية عالية.

التوزيع الخيري:
توزيع المواد الدعوية :تم توزيع  65,356مادة دعويــة خــالل العام.
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مشاريع عام 2004م
القوافل الدعوية:
سيرت المنظمة عدد ( )3قوافل دعوية ،قدمت بها ( )167محاضرة.

الدورات العلمية:
أقامت المنظمة عدد ( )8دورات علمية خالل العام استفاد منها ( )6681دارس.

االستضافات والندوات العلمية:
استضافت المنظمة فضيلة الدكتور طارق الحبيب وفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي.
كما أقامت المنظمة ندوة بعنوان « أدب المفتي والمستفتي » شارك بها مجموعة من العلماء.

مشروع رمضان 1425هـ:
السالل الرمضانية :تم توزيع ( )760سلة رمضانية احتوت على مواد غذائية ،باإلضافة إلى
تقديم  1700وجبة إفطار وسحور للمعتكفين.
كفالة الدعاة :تم كفالة عدد ( )8دعاة من أبرز دعاة البالد.
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التوزيع الخيري:
توزيع المواد الدعوية :تم توزيع  115,625مادة دعويــة خــالل العام.
توزيــــــع األضـــــاحــي :تم توزيع عدد ( )102أضحية على العلماء وطالب العلم.
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مشاريع عام 2005م
القوافل الدعوية:
سيرت المنظمة عدد ( )4قوافل دعوية ،بشرق وشمال وغرب البالد قدمت بها
( )235محاضرة.

الدورات العلمية:
أقامت المنظمة عدد ( )16دورة علمية خالل العام استفاد منها ()14681
دارساً.

موقع شبكة المشكاة اإلسالمية:
الصفحات المعروضة1.395.348 :
المواد المنزلة 422.024 :ميغابايت

مشروع رمضان 1426هـ:
المجالس الرمضانية :أقيمت المجالس بعدد ( )4مساجد رئيسية بالخرطوم
قدمت خاللها ( )80محاضرة.
السالل الرمضانية :تم توزيع ( )250سلة رمضانية احتوت على مواد غذائية،
باإلضافة إلى تقديم ( )565وجبة إفطار وسحور للمعتكفين وإقامة إفطارات
لعدد ( )150صائماً.
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الخط الساخن للفتاوى واالستشارات:
بدء المشروع بالتعاون مع الشركـــة السودانيـــة لإلتصاالت سوداتــل.
ساعات الخدمة من الـ  9صباحاً  2 -ظهراً يومياً عـدا الجمعة والعطالت.
عدد ساعات الخدمة  5ساعات يومياً.
كفالة الدعاة :تم كفالة عدد عشر من الدعاة المتميزين.

التوزيع الخيري:
توزيع المواد الدعوية :تم توزيع  97,145مادة دعويــة خــالل العام.
المطبوعات :تم طبع  10,000نسخة من مطوية الزواج العرفي  20,000نسخة
من مطوية أذكار الصباح والمساء 22,000 ،نسخة من مجموعة فتاوى شبكة
المشكاة اإلسالمية 20,000 ،نسخة من كتاب الثقافة اإلسالمية.
إصدار الشريط اإلسالمي :تم عمل  1200ألبـوم أشرطة مختلفة.
توزيــــــع األضـــــاحــي :تم توزيع عدد ( )116أضحية.
توزيـــــع التمـــــــور :تم توزيع عدد  20طن من التمور.
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مشاريع عام 2006م
القوافل الدعوية:
سيرت المنظمة عدد ( )9قوافل دعوية لواليات السودان المختلفة قدمت بها
( )446محاضرة.

الدورات العلمية:
أقامت المنظمة عدد ( )16دورة علمية وإدارية خالل العام استفاد منها ()6660
دارس.

موقع شبكة المشكاة اإلسالمية:
الصفحات المعروضة3.275.478 :
المواد المنزلة 1.095.795 :

االستضافات والندوات العلمية:
استضافت المنظمة فضيلة الشيخ محمد حسان خالل أربعة أيام قدم خاللها
عدد ( )16محاضرة ،كما استضافت الدكتور محمد السلومي وفضيلة الشيخ
محمد العريفي حيث قدم ( )13محاضرة استفاد منها ()15450مستمعاً.

مشروع رمضان 1427هـ:
المجالس الرمضانية :أقيمت المجالس في ( )4مساجد رئيسية بالخرطوم
قدمت خاللها ( )58محاضرة شارك فيها ( )20عالم وداعية.
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السالل الرمضانية :تم توزيع ( )827سلة رمضانية احتوت على مواد غذائية،
باإلضافة إلى تقديم الدعم الغزائية لخالوى ود الفادني وطالب والية كسال.

الخط الساخن للفتاوى واالستشارات:
ساعات الخدمة  5ساعات من الـ  9صباحاً  2 -ظهراً يومياً عدا الجمعة
والعطالت.
كفالة الدعاة :تم كفالة عدد عشر من الدعاة المعروفين.

التوزيع الخيري:
توزيع المواد الدعوية :تم توزيع  213,534مادة دعويــة خــالل العام.
توزيــــــع األضـــــاحــي :تم توزيع عدد ( )24أضحية.
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مشاريع عام 2007م
القوافل الدعوية:
سيرت المنظمة عدد ( )12قوافل دعوية لواليات السودان المختلفة قدمت بها
( )654محاضرة.

الدورات العلمية:
أقامت المنظمة عدد ( )40دورة علمية وإدارية خالل العام استفاد منها
( )13547دارس.

موقع شبكة المشكاة اإلسالمية:
الصفحات المعروضة3.275.478 :
المواد المنزلة 1.095.795 :

االستضافات والندوات العلمية:
استضافت المنظمة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بكار قدم خالل زيارته
مجموعة من المحاضرات والدورات استفاد منها ( )2,000دارساً.

مشروع رمضان 1428هـ:
المجالس الرمضانية :أقيمت المجالس بعدد ( )6مساجد رئيسية بالخرطوم
باإلضافة إلى مجلس في مدينة الحصاحيصا ومدينة شندي قدمت خاللها
( )101محاضرة.
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السالل الرمضانية :تم توزيع ( )350سلة رمضانية.

الخط الساخن للفتاوى واالستشارات:
ساعات الخدمة  5ساعات من الـ  9صباحاً  2 -ظهراً يومياً عدا الجمعة
والعطالت.
كفالة الدعـــاة :تم كفالة عدد ( )15داعية من دعاة البالد المتميزين.

التوزيع الخيري:
توزيع المواد الدعوية :تم توزيع  157,828مادة دعويــة خــالل العام.
الكســـــــوة :تم توزيع عدد ( )700طقم حجاب كامل.
توزيـع التمــــــور :تم توزيع عدد ( )1415كرتونـــة عجوة.
توزيـع األضـاحــي :تم توزيع عدد ( )39أضحية.
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مشاريع عام 2008م
القوافل الدعوية:
سيرت المنظمة عدد ( )20قافلة دعوية لواليات السودان المختلفة قدمت بها
( )1436محاضرة.

الدورات العلمية:
أقامت المنظمة عدد ( )48دورة علمية وإدارية خالل العام استفاد منها
( )137270دارساً.

موقع شبكة المشكاة اإلسالمية:
الصفحات المعروضة 3.230531 :
البيانات المنزلة2.964056 :

االستضافات والندوات العلمية:
استضافت المنظمة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم المحرج وفضيلة الشيخ
الدكتور محمد األمين الشنقيطي.

مشروع رمضان 1429هـ:
المجالس الرمضانية :أقيمت المجالس بعدد ( )11مسجداً رئيسية بالخرطوم
قدمت خاللها ( )127محاضرة شارك فيها ( )50عالم وداعية.
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السالل الرمضانية :تم توزيع ( )350سلة رمضانية على بعض الدعاة وطالب العلم.

الخط الساخن للفتاوى واالستشارات:
ساعات الخدمة  5ساعات من الـ  9صباحاً  2 -ظهراً يومياً عدا الجمعة والعطالت.

كفالة الدعـــاة:
تواصلت كفالة الدعاة الخمس عشرة في هذا العام أيضاً.

التوزيع الخيري:
توزيع المواد الدعوية :تم توزيع  140,975مادة دعويــة خــالل العام.

21

10سنوات من العطاء

مشاريع عام 2009م
القوافل الدعوية:
سيرت المنظمة عدد ( )16قوافل دعوية لواليات السودان المختلفة قدمت بها
( )1036محاضرة.

الدورات العلمية:
أقامت المنظمة عدد ( )22دورة علمية وإدارية خالل العام استفاد منها
( )12460دارساً.

موقع شبكة المشكاة اإلسالمية:
الصفحات المعروضة 3.230531 :
البيانات المنزلة2.964056 :

االستضافات والندوات العلمية:
تم إستضافة الشيخ العالمة محمد كريم راجح وحرمه األستاذة غنا محمود
ورد ،كما تمت استضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري وفضيلة
الشيخ العالمة محمد الحسن الددو حيث تم تقديم مجموعة من المحاضرات
والحلقات التلفزيونية واإلذاعية.
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مشروع رمضان 1430هـ:
المجالس الرمضانية :أقيمت المجالس بعدد ( )13مسجداً من مساجد الخرطوم
ومحلية جبل أولياء ومحلية القطينة قدمت خاللها ( )227محاضرة شارك فيها ()42
عالم وداعية.
السالل الرمضانية :تم توزيع ( )350سلة رمضانية احتوت على مواد غذائية.

الخط الساخن للفتاوى واالستشارات:
ساعات الخدمة  5ساعات من الـ  9صباحاً  2 -ظهراً يومياً عدا الجمعة والعطالت.
كفالة الدعـــاة :تواصلت كفالة الدعاة الخمس عشرة في هذا العام أيضاً.

التوزيع الخيري:
توزيع المواد الدعوية :تم توزيع  67809مادة دعويــة خــالل العام.
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مشاريع عام 2010م
القوافل الدعوية:
سيرت المنظمة عدد ( )14قوافل دعوية لواليات السودان المختلفة قدمت بها
( )477محاضرة.

الدورات العلمية:
أقامت المنظمة عدد ( )34دورة علمية خالل العام استفاد منها ( )7635دارس.

موقع شبكة المشكاة اإلسالمية:
الصفحات المعروضة  :ءءءءءءءءء
البيانات المنزلة :ءءءءءءءءءءءءء

االستضافات والندوات العلمية:
تم إستضافة الشيخ العالمة الشيخ العالمة محمد الحسن الددو  ،والدعاة
األثيوبيون :الداعية اإلسالمي /جمال بشير وفضيلة الشيخ/حسن حامي الدين
د.باسم خفاجي :مدير المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب ،أ.طلعت رميح:
الكاتب والمحلل اإلستراتيجي ورئيس تحرير مجلة استراتيجيات.
كم تمت استضافة د.أحمد بن عبد الرحمن الصويان :رئيس تحرير مجلة البيان
والشيخ/عثمان رمضان :مدير األوقاف اإلسالمية بجدة ،ود.حسين البار :رئيس
لجنة الصحة والبيئة بالمجلس البلدي بمحافظة جدة.
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مشروع رمضان 1430هـ:
المجالس الرمضانية :أقيمت المجالس بعدد ( )14مسجداً من مساجد العاصمة
الكبيرة قدمت خاللها ( )158محاضرة شارك فيها ( )46عالم وداعية.
السالل الرمضانية :تم توزيع ( )288سلة رمضانية احتوت على مواد غذائية.

الخط الساخن للفتاوى واالستشارات:
ساعات الخدمة  5ساعات من الـ  9صباحاً  2 -ظهراً يومياً عدا الجمعة والعطالت.
كفالة الدعـــاة :تواصلت كفالة الدعاة الخمس عشرة من الدعاة المرموقين.

التوزيع الخيري:
توزيع المواد الدعوية :تم توزيع  120.000مادة دعويــة خــالل العام.
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مؤتمرات
ينزل باألمة ويحل بها من القضايا ما يتطلب جمع أهل العلموالخبرة في العلوم المختلفة امتثاال لقول اهلل تعالى( :وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوب به ولو ردوه إلى
اهلل والرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) .وإلحياء ما اندرس من معالم الدين وسنن سيد المرسلين عليه أفضل الصالة وأتم التسليم جاءت فكرة
إقامة المؤتمرات العلمية لمناقشة تلك القضايا والتفاكر حولها ومن ثم الخروج بالتوصيات والقرارات.
وفي هذا اإلطار أقامت المنظمة عددا من المؤتمرات  -بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية – للوقوف على تلك القضايا وهي:

1.1مؤتمر العمل اإلسالمي بين االتفاق واإلختالف  2004م
2.2مؤتمر المــــرأة المــســلمـــة والعــــولـمـــة

 2005م

3.3مــؤتمر الحسبـــة مسئـــوليـــــة الجمـيـــــع

2005م

		
4.4مؤتمر الحسبة مسئوليــة الجميـع «بورتسودان»

 2006م

5.5مؤتمر دور العلمــــــــاء فـــــي نهضـــة األمة  2006م
6.6مؤتمر رابطـــة الصحــافة اإلسالمية الثــــاني  2007م

7.7مـــؤتمــــــر رحـمـــــة للعـالـميــــــــن 

 2007م

8.8مؤتمر التخطيط اإلستراتيجي  ...رؤية شرعية

 2007م

9.9ملتقــى اإلذاعــــات اإلســـــالمية اإلفريقيــة

 2009م
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تزكيات

أقوال بعض أهل العلم والدعاة العلماء بعد إطالعهم على أعمال املنظمة وبعض أنشطتها العلمية

المشير عبد الرحمن ســـوار الـذهـــب
الشيخ عبد العــزيز بـــن ناصر الجليــل
الشيخ صــادق عبــد اهلل عبـــد المـاجـد
د .حســــن بـــــن صـالــح الحميــــــد
د سلـــمـــان بـــن فهـــد العـــــــودة
د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
الشيخ صالـح بـن عبــد اهلل الــدرويـــش
الشيخ عبـد اهلل بـن محــمــد العســكــر
د.عبــــــد الحــــــــي يـــــــوســــــــف
أ.د.عصـــــام أحــمـــــد البــشــيــــــــر
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خاتمة
فهذا حصاد عشرة اعوام كاملة من العمل الدؤوب 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 بحمد اهلل..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 وعلمه ورائيه ،لينال من اهلل تعالى الفضل وعظيم الجزاء.

واهلل من رواء القصد وهو يهدي السبيل..
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