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إن كنت تبحث عن صدقة جارية ريعها يشمل
مشاريع دعوية متنوعة وشاملة فهي هنا
في هذا المشروع
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لماذا تدعم الوقف؟
إن المشاركة في دعم الوقف تتيح لك المشاركة في أجر:

1.1إسالم ()4700

شخص سنويا.

2.2توزيع أكثر من ( ) 75.000وجبة تفطير صائم في رمضان سنويًا.

3.3تيسير حج()470

حاج سنويًا.

4.4تيسير عمرة ( )1900معتمر سنويًا.
5.5دعم موقع دين اإلسالم على االنترنت  www.islamreligion.comتسع لغات يسلم عن
طريقة أكثر من (  ) 9اشخاص يوميا من مختلف أنحاء العالم).

6.6تعليم ( )400

دارس سنويًا.

7.7توزيع أكثر من ( )285.000

كتاب سنويًا.

8.8توزيع أكثر من ( ) 1.500.000مطويه وكرت وبوستر سنويًا .وغيرها من المشاريع المتميزة .
9.9دعم موقع  www.newmuslims.comوالذي يقدم دورات تعليمية أون الين للمسلمين
الجديد وبلغ عدد الذي تجاوزوا المستوى األول (  )5000شخص .

1010دعم المشروع العلمي المكتبة الشاملة والذي يحوي أكثر من ( ) 6000
أكثر من (  ) 3000.000نسخة منه .
1111توزيع (  )500.000سي دي سنويًا .
تكلفة الوقف
 10.560.000ريال ( عشرة ماليين وخمسمائة وستون الف ريال )
الدخل المتوقع للوقف
ال يقـل عن  900.000ريـال ( تسعمائة ألف ريال سنويًا )
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كتاب وتم توزيع
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من نحن
جهة خيرية تعاونية
االرتباط الرسمي
تحت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
االنطالقة
تأسس المكتب بموافقة سماحة مفتي عام المملكة العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  -رحمه اهلل -

الرئيس العام للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء واإلرشاد برقم /1/1769د 2في 1413/7/25هـ
ويرتبط رسميًا بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ( رقم التسجيل (.))101/12
الرسالة
هداية الخلق باستخدام وسائل دعوية مؤثرة وفق عمل مؤسسي .

الرؤية
بناء عمل مؤسسي ذو دخل ثابت قائم على كوادر مؤهلة ومشاريع نوعية وكمية متطورة يبرزها
إعالم فاعل .
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َ
انقط َع عنه عمله إالّ من ثالث:
أن رسول اهلل قال (:إذا مات االنسان
عن أبي هريرة
علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم .
صدقة جارية ،أو
ٍ
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فقد قمت بزيارة إلى المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة وقد سرد
علينا مدير المكتب ما أنجزه المكتب من األمور الخيرة التي تسر كل من يطلع عليها وهي ثمرات
جليلة وهلل الحمد تستوجب من إخواننا األغنياء والمحسنين مساعدة هذه المكاتب لما في ذلك من
الخير العظيم .
فضيلة الشيخ العالمة
محمد بن صالح العثيمين ( رحمه اهلل )
فقد تشرفت بزيارة المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد في حي الروضة بالرياض واطلعت على بعض
من نشاطهم في الدعوة إلى اهلل وتوعية الجاليات ومن اهتدى بواسطتهم من أهل األديان األخرى
وما يقومون به من التعليم والمحاضرات والندوات واالتصال بالعمال في مقر سكنهم وما يبذلون
من الوقت والمال في سبيل إنشاء أجيال عارفين باإلسالم الصحيح وإنقاذ البشرية من الكفر والجهل
وواجب على كل من آتاه اهلل سعة من المال أن يساهم بما يسر اهلل في دعم هذه المكاتب اإلسالمية
ليكون له محاسن األجر .
فضيلة الشيخ العالمة
عبداهلل بن عبدالرحمن الجبرين (رحمه اهلل)
فقد يسر اهلل بمنه وكرمه فزرت المكتب التعاوني في حي الروضة في مدينة الرياض فسرني ما
رأيته من عمل لهذا المكتب في ميدان الدعوة إلى اهلل ودعوة الجاليات وما يقوم به من جهود طيبة
في نشر الكتاب والشريط وتوزيعها فإنني أوصى من يطلع عليه من ذوي السعة واليسار بالبذل
والتصدق في مناشط هذا المكتب ودعم مشروعاته وبرامجه كي يواصل أعماله وجهوده التي يتعدى
نفعها بإذن اهلل إلى كثير من الناس وبخاصة الجالية غير المسلمة التي تقيم بيننا .
معالي الشيخ
د .صالح بن عبداهلل بن حميد
إمام وخطيب المسجد الحرام
ورئيس المجلس األعلى للقضاء سابقًا
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فضل الوقف
كي تنال البر :
ون ) (« »92سورة آل عمران )
قال تعالى ( َل ْن َت َنا ُلوا ا ْل ِب َّر َحتَّى تُنْ ِف ُقوا ِم َّما ت ُِح ُّب َ
هكذا فهمها الصحابة :
ون جاء أبو طلحةَ إلى رسول اهلل
قال :لما نزلت َل ْن َت َنا ُلوا ا ْل ِب َّر َحتَّى تُنْ ِف ُقوا ِم َّما ت ُِح ُّب َ

عن أنس
فقال:
أحب أموالي إلي
وإن
ونّ ،
يا رسول اهلل ،اهلل تعالى يقولَ :ل ْن َت َنا ُلوا ا ْل ِب َّر َحتَّى تُنْ ِف ُقوا ِم َّما ت ُِح ُّب َ
َّ
بيرحاء،فهي إلى اهلل وإلى رسوله ،أرجو ِب َّرها وذخرها ،فضعها ـ يا رسول اهلل ـ حيث أراك اهلل ( ،رواه
ُ
البخاري )
كن كأصحاب النبي
قال جابر

( لم يكن أحد من أصحاب النبي

ذو مقدرة إال وقف ) .

أجر بعد الممات :
َ
عن أبي هريرة
انقط َع عنه عمله إالّ من ثالث:
أن رسول اهلل قال (:إذا مات االنسان
علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم .
صدقة جارية ،أو
ٍ
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صــدقــة جــاريــة لـك ..ولمــن تحــب..
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جواز دفع الزكاة للوقف
سؤال :
كتبنا ألحد كبار المحسنين نطلب إعانة على إقامة مبنى لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج
جزء منه مقر للجمعية وجزء ُيؤجر لصالح الجمعية كرواتب مدرسين ولوازم تشغيل ،فقام
بتخصيص مبلغ من الزكاة سيصرف في رمضان ،فهل يجوز لنا صرف المبلغ في المبنى ويكون ـ
إن شاء اهلل ـ صدقة جارية أم ال ؟
اإلجابة
المدرسين ولوازم التشغيل وسكن هذه الجمعية ولو
أرى أنه ال بأس بصرف هذه الزكاة في رواتب ُ
كان بعضه ُيؤجر فهو يكون صدقة جارية لمن تبرع به .واهلل أعلم .
المرجع موقع الشيخ ابن جبرين  .فتوى رقم ( http://ibn-jebreen.com ) 3361
سؤال :
ما حكم وضع مبلغ من الزكاة كوقف استثماري يعود ريعه على األمور الدعوية والمشاريع الخيرية
من بناء المعاهد والمساجد وكفالة الدعاة والمدرسين واأليتام وغير ذلك  ،وذلك عند عدم وجود
وأيضا لعدم من
بند الصدقات ؛ ألن الصدقة قد ال تتوفر وهو الغالب وخاصة في البالد الفقيرة
ً
يقوم بوضع وقف استثماري من الصدقات  ،وألن المشاريع الخيرية كثيرة وتكلف مبالغ باهضة
فما رأي سماحتكم فيما سبق .
اإلجابة
األصل صرف الزكاة من حين إخراجها إلى مستحقيها متى وجدوا ولو لم تكن حاجتهم شديدة أو
بعثها لمن تشتد حاجتهم ولو في البالد النائية  ،لكن إذا عرف أن بعض البالد قد تتوقف عنها
اإلمدادات في وقت مستقبل أو يحصل ملل أو خجل من تكرار الطلب من المتبرعين لهذه المشاريع
الخيرية التي هي من ضروريات البالد اإلسالمية  ،ولم يكن هناك وسيلة إلى استمرار الدعم لهذه
المستلزمات والضرورات كبناء المساجد والمدارس الخيرية والمصاحف والكتب والنشرات ونحوها
فإنه يجوز استثمار جزء من الزكاة في تجارة أو شركة أو عمارة أو زراعة أو عمل يكون له غلة كافية
لهذه المشاريع الخيرية بحيث يكون بأيدي أشخاص موثوقين ناصحين بسعيهم خير كثير ونفع
وربح وغلة تمد الدعاة والعاملين في الجمعيات والمدرسين وغير ذلك  ،ويكون هذا بعد استئذان
دافع الزكاة وإقناعه بنجاح هذه الفكرة  .واهلل الموفق  .وصلى اهلل على محمد وآله وصحبه وسلم .
المرجع موقع الشيخ ابن جبرين  .فتوى رقم ( http://ibn-jebreen.com ) 12778
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صــدقــة جــاريــة لـك ..ولمــن تحــب..
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جواز دفع أموال التخلص للمشاريع الدعوية
موضوع الفتوى
التخلص من األرباح الربوية
سؤال :
شخص يملك بعض المال فأودعه أحد البنوك الربوية ثم من اهلل عليه بالهداية فأخرج ماله من
البنك ،فماذا يفعل في األرباح هل يتصدق بها ،أو يدعها للبنك ،أو يضعها في المصارف العامة
كالمستشفيات ،وهل يجوز له أن يضعها في المساجد وعمارتها؟ أفيدونا مأجورين.
اإلجابة :
ال يجوز له أخذها للتملك فيكون آكال للربا وال يتركها للبنوك فيكون موكال له فإن في الحديث
لعن اهلل آكل الربا وموكله ويجوز له أن يحيل عليها من ينتفع بها إما من الفقراء والمساكين
والغارمين وإما من الجمعيات والمبرات الخيرية وإما من مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات ولهم
صرفها في طبع الكتب وتسجيل األشرطة وبناء المساجد ورواتب المدرسين في المدارس الخيرية
وجوائز الطالب وسائر وجوه الخير وبذلك يتخلص من هذا المال فال يكون آكال وال يكون موكال له
باسم (ربا) فإنه متى أخرج من غير المتعاملين كان بمنزلة المال الذي ليس له مالك وحل لمن
أعطى له وجاز له أكله كما أحل اهلل أموال الكفار بالغنيمة ولو كانت من كسب حرام كر ًبا وقيمة
خمر وما أشبه ذلك واهلل أعلم.
المرجع موقع بن جبرين فتوى رقم (http://ibn-jebreen.com ) 3889
موضوع الفتوى
بيان الوجوه التي يصرف فيها المال المكتسب عن طريق الربا إن تاب صاحبه
سؤال :
هناك رجل حصل على مال عن طريق ربوي ،ويريد التخلص منه ،وهو حصل منه عن طريق
األسهم التي في البنوك الربوية وعن تعاملها الربوي ،وهناك مسجد يحتاج إلى دورات مياه فهل
يجوز أن تصرف في دورات مياه المسجد؟ أفتونا مأجورين.
اإلجابة :
نعم يجوز صرفها في وجوه البر كالمساجد ودورات المياه وطبع المصاحف والكتب الدينية
واألشرطة اإلسالمية وعلى الفقراء والغارمين والمجاهدين ،حيث أن تحريمه يختص بالمتعاملين
به وهم المرابون ،فإذا أخرج منهم فهو مال اهلل يؤتيه من يشاء .واهلل أعلم وصلى اهلل على
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المرجع موقع بن جبرين فتوى رقم (http://ibn-jebreen.com ) 10503
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تبلغ ديـن اهلل بنفسك ِّ
إذا لم تستطع أن ِّ
فبلغـه بـمالك
17

وقف الوالدين
نوع الوقف
عمارة مكونه من ( ثالثة طوابق ونصف ) في حي إشبيليا شرق مدينة الرياض
تكلفة الوقف
 10.560.000ريال ( عشرة ماليين وخمسمائة وستون الف ريال )
الدخل المتوقع للوقف
ال يقـل عن  900.000ريـال ( تسعمائة ألف ريال سنويًا )
مساحة الوقف
(  )1150م 2مسطح ارضي .
عدد الوحدات
تتكون العمارة من  37وحدة كمايلي :
 3غرف

( نظام أستديو )

 26شقة

( غرفة  +صالة )

 8شقق

( غرفتين وصالة )

أيها األخ المبارك
فض ً
ال أسهم معنا في تسديد قيمة الوقف
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الوقف في صور

الوقف في صور
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أبرز أنجازات المكتب

21908

المسلمين الجدد

10.390.84
وجبات تفطير

2.710

عدد الحجاج

364.579 28.045.094 1.258.405
األشرطة الموزعة

المطويات والكروت

3.888.066 231.623
الهدايا الدعوية

750

فريق جوال الخير
عدد المعارض

الكتب الموزعة

700

إشتراكات رسالة
المسجد

السيديات الدعوية

56.136

الكلمات والمحاضرات

7.000.000

فريق جوال الخير
عدد المستفدين

8.374

عدد المعتمرين

3000.000

نسخة المكتبة
الشاملة

200

صديق الخير
عدد األصدقاء

550

حامل لترجمة معاني
القرآن

كيفية التبرع للوقف
يمكن التبرع للوقف بعدة طرق وهي

 1.1التفضل بزيارة المكتب والتبرع بالمبلغ مباشرة .
 2.2كتابة شيك بإسم المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة .
 3.3التحويل ألحد حسابات المكتب وهي :
حساب مخصص للوقف على مصرف الراجحي

حسـاب الوقـف “ مصرف الراجحي”296608010133000 :
للتحويـل من أي بنك SA 8080000296608010133000 :
( مالحظة نأمل إرسال رسالة على الجوال 0533253530 :بالمبلغ ).

أرقام حسابات المكتب
حساب البنك األهلي20162291000102 :
حساب بنـك سامبا1 0 0 7 0 0 6 9 6 0 :
حساب بنك البالد9 9 9 3 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 2 :

االتصال ليصلكم مندوبنا على أحد االرقام التالية

0533253530
0538887670
22

قصة ثمرة

هكذا غرسناها

وبمال

ك سقيناها

فنمت جذورها

ونقيناها واعتنينا بها

فدبت حياة

اإلسالم فيها

وتتكــــرر هذة القصة حتى
بلغ عدد المسلمين 21908
مسلم ًا وهلل الحمد

