يف كل يوم �صدقة

ق��ال ر�س��ول اهلل ( �صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م ) � :إن عل��ى كل م�سلم يف كل
ي��وم �صدق��ة  ،قي��ل  :م��ن يطيق ذل��ك ؟ قال ( �صل��ى اهلل علي��ه و�سلم ) :
�إماطتك الأذى عن الطريق �صدقة  ،و�إر�شادك الرجل �إىل الطريق �صدقة
 ،وعيادت��ك املري���ض �صدقة  ،و�أم��رك باملعروف �صدق��ة  ،ونهيك عن
املنكر �صدقة  ،وردك ال�سالم �صدقة.
عزيزي املتربع
فقط بـ ( )360ريا ًال ي�صبح لديك يف كل يوم �صدقة ب�إذن اهلل تعاىل .

عالج فقري

اقامت اجلمعية هذا الربنامج من �أجل عالج الفقراء الذين الي�ستطيعون
ت�أمني عالجهم من �أدوية وحتاليل و�أ�شعة �أو �إجراء العمليات اجلراحية
ال�رضورية و مما ميثل لهم معاناة نف�سية و�صحية ومالية كبرية لهم ,
و�أي�ضا مت عمل هذا امل�رشوع لإتاحة الفر�صة للمتربعني للم�ساعدة يف
عالج ه�ؤالء املحتاجني و�أكت�ساب االجر العظيم من وراء ذلك وملا يف
ذلك م��ن روح التكافل الإجتماعي والتعاون عل��ى الرب والتقوى لقوله
تعاىل ( وتعاونوا على الرب والتقوى ) ,
وتق��وم اجلمعي��ة بالتن�سيق م��ع امل�ست�شفي��ات واملح�سن�ين من رجال
الأعم��ال وال��شركات لتقدمي الع�لاج او �إج��راء العملي��ات املطلوبة �أو
التربع ب�أي مبلغ مايل ي�ساهم يف عالجهم .

كفارة ميني

��م اللهَّ ُ بِال َّل ْغ�� ِو يِف
كف��ارة اليم�ين بينه��ا اهلل تع��اىل بقول��ه(:ال ُي�ؤَاخِ ذُكُ ُ
��ام َع�شرَ َ ِة
ب��ا َع َّق ْدتمُ ُ ا َلأيمْ َ َ
ُ��م َو َلك ْ
ِ��ن ُي ؤَ�اخِ ذُكُ ْم مِ َ
َّار ُت ُه ِ�إطْ َع ُ
�أَيمْ َ ا ِنك ْ
��ان َف َكف َ
ير َر َق َبةٍ
��ن �أَ ْو َ�سطِ َما ُتطْ ع ُِم َ
َم َ�ساكِ � َ
ين مِ ْ
ُ��م َ�أ ْو كِ ْ�س َو ُت ُه ْ
��ون �أَ ْهلِيك ْ
��م َ�أ ْو تحَ ْ ِر ُ
احفَظُ وا
ف ََم ْن مَ ْ
ل َي ِج ْد َف�صِ َي ُ
ام ثَال َث ِة �أَ َّي ٍ
َّار ُة �أَيمْ َ ا ِنك ُْم ِ�إذَا َح َل ْف ُت ْم َو ْ
ام َذلِكَ كَ ف َ
ي اللهَّ ُ َلك ُْم �آ َيا ِت ِه َل َع َّلك ُْم َت ْ�شك ُُرون) .
�أَيمْ َ ا َنك ُْم كَ َذلِكَ ُي َب نِّ ُ
فيخ�ير الإن�س��ان ب�ين ثالث��ة �أمور وه��ي ( �إطع��ام ع��شرة م�ساكني �أو
ك�سوتهم �أو حترير رقبة م�ؤمنة و�صيام ثالثة �أيام ).
ف��دور اجلمعي��ة هنا هي �أن نت��وكل ع��ن ال�شخ�ص الذي يري��د �أن يكفر
فتتوىل �إطعام الع�رشة م�ساكني
وتبلغ قيمة كفارة اليمني (  ) 100ريال فقط .

عناوين اجلمعية
الإدارة العامة
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ال�صدقات والزكوات
الزكاة  -ال�صدقة اجلارية � -صدقة اللحم  -يف كل يوم �صدقة  -عالج فقري
كفارة ميني

نبذة عن اجلمعية
ت�أ�س�ست جمعية الرب بجدة يف 1402/12/25هـ وهي جمعية خريية
ت�شم��ل خدماتها حمافظة جدة وماحوله��ا ،ورئي�سها الفخري �صاحب
ال�سم��و امللكي �أمري منطقة مكة املكرمة ،وتعمل اجلمعية حتت �إ�رشاف
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية برقم (.)62

الر�سالة والر�ؤية
الر�سالة

تق��دمي العم��ل اخلريي وتطوي��ره ب�أ�سل��وب م�ؤ�س�سي متمي��ز يك�سب ثقة
جمتمع جدة.

الر�ؤية

�أن تك��ون اجلمعي��ة الرائ��دة يف العمل اخلريي مبفه��وم علمي معا�رص
و�آلية فاعلة قادرة على التنمية امل�ستمرة ملواردها.

الأهداف العامة

ته��دف اجلمعية اىل تقدمي اخلدمات التي حتتاجها حمافظة جدة دون
�أن يك��ون هدفه��ا احل�صول على الرب��ح املادي وت�شمل ه��ذه اخلدمات
مايلي-:
• تقدمي امل�ساعدات العينية والنقدية وتقدمي اخلدمات االجتماعية.
• �إقامة دور وم�ؤ�س�سات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار وال�صغار.
• �إقامة دورات تدريبية تخدم امل�ستفيدين من اجلمعية.
• �إقامة �أ�سواق خريية للتعريف باجلمعية و�أن�شطتها.
• القيام بالبحوث والدرا�سات العلمية واالجتماعية.

الزكاة

تع��رف ال��زكاة ب�أنه��ا اجل��زء املخ�ص�ص للفق�ير واملحتاج م��ن �أموال
الغن��ى وحت�سب الزكاة كن�سبة  %2.5من املدخ��رات ال�سنوية �إذا تعدت
قيم��ة معينة تعرف بالن�ص��اب ,والزكاة طهرة للمجتم��ع من التحا�سد
والتباغ���ض وعن�رص هام لزيادة الت��واد والتكافل بني �أفراد املجتمع ,
والزكاة ركن من �أركان الإ�سالم الأ�سا�سية وهى فري�ضة على كل م�سلم
تتوف��ر في��ه �رشوطها فيجب عليه �إخراجه��ا مل�ستحقيها  .وقد ورد لفظ
الزكاة فى القر�آن الكرمي مع ال�صالة فى �أكرث من (� )80آية
ق��ال تعاىل “ �إن الذين �آمنوا وعمل��وا ال�صاحلات و�أقاموا ال�صالة و�آتوا
الزكاة لهم �أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون”
�إن اجلمعي��ة ت��ويل هذا امل��شروع اهتمام�� ًا خا�ص ًا الن ه��ذا امل�رشوع
يحقق التكافل والتجان�س بني �أفراد و�رشائح املجتمع من خالل ت�أدية
ال��زكاة مل�ستحقيها و زكاة املال هي بوابة خري ي�صل من خاللها دعم
القادري��ن �إىل �إخوانه��م املعوزي��ن م��ن ال�رشائح ال�ضعيف��ة واملتعففة
الت��ي تتطل��ع لي��د متتد �إليه��ا بالعون وامل�سان��دة دون من��ة �أو تف�ضل.
وت�ستقب��ل اجلمعي��ة زكاة املال من املتربعني وتق��وم ب�رصفها للأ�رس
الت��ي مت ت�سجيله��ا �ضم��ن ال�رشائ��ح امل�ستحقة والأيت��ام القاطنني يف
الدور الإيوائية التابعة للجمعية.

ال�صدقة اجلارية

َم��ن مِ ن النا�س ال يود �أن ت�ستم��ر �أعمال اخلري التي يقوم بها حتى بعد
�إنتقال��ه م��ن هذه الدني��ا الفانيه  ،ومن م ّنا ال يحت��اج لزيادة ح�سناته
بعد وفاته؟
يود الكثري من النا�س �أن ت�ستمر �أعمال اخلري التي يقومون بها حتى بعد
مغادرتهم لهذه الدنيا الفانية قال (�صلى اهلل عليه و�سلم) ينقطع عمل ابن
�أدم �إال من ثالث ( �صدقه جاريه � ،أو علم ينتفع به �أو ولد �صالح يدعو له )
حي��ث يتربع املح�س��ن مببلغ للجمعية ونقوم بدورن��ا ب�إنفاقه يف احد
م�شاريع ال�صدقة اجلارية مثل دور الأيتام �أو الأوقاف .

�صدقة اللحم

ام
ق��ال اهلل تع��اىل ِ ( :ل َي ْ�ش َه�� ُدوا َمنَافِ َ
��م اللهَِّ يِف �أَ َّي ٍ
ا�س َ
��ع َل ُه ْ
��م َو َيذْكُ ُ
��روا ْ
َ
َ
��ام َف ُكلُوا مِ ْن َه��ا َو�أطْ ع ُِموا
ُوم ٍ
يم�� ِة الأ ْن َع ِ
��م مِ ْن َب ِه َ
َم ْعل َ
��ات َعلَ��ى َما َر َز َق ُه ْ

ري) ’,
ِ�س ا ْل َف ِق َ
ا ْل َبائ َ
ح��ث الدين الإ�سالمي عل��ى �إطعام املحتاجني والفق��راء ومن الإطعام
�صدق��ة اللحم ومن �أجل جودة العمل يف هذا امل�رشوع و�ضمان �إي�صال
�صدق��ة اللح��م �إىل حمتاجيه��ا قام��ت اجلمعي��ة بالتعاق��د م��ع متعهد
لتنفيذ م�رشوع �صدق��ة اللحم بذبح الذبائح وت�سليمها للجمعية لتقوم
بتوزيعها على املحتاجني والأ�رس والأيتام .

