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صدقة األذكياء 

فمــن  واســعة وعظيمــة، وســهلة وميســرة،  ديننــا احلنيــف  أبــواب اخليــر يف 
ــذي  ــى الدرهــم ال ــق، إل ــك األذى عــن الطري ــى رفع ــك، إل تبســمك يف وجــه أخي
تنفقــه علــى أهلــك وعيالــك، كلهــا أبــواب مشــرعة إلــى األجــر واملثوبــة، حتــى ال 

يبقــى يف املجتمــع مــن ال يتوفــر لــه قــوام احليــاة األساســي.

كمــا نــدب اهلل تعالــى أفــراد املجتمــع إلــى الصدقــات واألعمــال الصاحلــة، كــي 
يرتقــي مجتمعهــم ويصبــح مجتمعــاً تلفــه الســعادة، ويحفــه األمــن، ويحتويــه 
الوئــام، ويشــيع فيــه التكافــل، ويعــم التراحــم كل مــن يحيــا فيــه، ليــس مــن أهلــه 

ــوان. ــة وحي ــر وداب ــل كل طي ــر ســبيل، ب ــل كل مــار وعاب ــه وحســب، ب وقاطني

وقــد ابتكــر املســلمون أعمــال مجتمعيــة راقيــة، وقدموهــا إلــى العالــم منــذ أكثــر 
ــاء  ــة الغرب ــوت ضياف ــاك بي ــا ســبيل للعطشــى، وهن ــرن، فهن ــة عشــر ق مــن أربع
ومــن تقطعــت بهــم الســبل، وتــارة جتــد أوقافــاً للحزانــى، وأخــرى للمرضــى 
وتوفيــر مرافقــن للمكفوفــن، وحتــى احليوانــات الضالــة وجــدت لهــا املــأوى 

ــا اجلــوع. ــك به ــام كــي ال يفت والطع

والذكــي هــو مــن يتفــن يف اختيــار أبــواب اخليــر التــي يتبــرع لهــا، ويبحــث عــن 
مشــاريع نافعــة، دائمــة األثــر، يــدوم ثوابهــا حتــى بعــد وفاتــه، وينفــق عليهــا مــن 
ــر مبتكــرة  ــواب ال ينقطــع، بأعمــال ب ــون عــن ث ــه وأزكاه، هــم الباحث أحســن مال
متجــددة. هــذه األعمــال التــي يصفهــا شــرعنا احلنيــف بـــ "الصدقــة اجلاريــة"

يف هــذا الدليــل، تقــدم لكــم قطــر اخليريــة تعريفــاً بالصدقــة اجلاريــة، فضلهــا، 
أحكامهــا، ومنــاذج عمليــة ملشــاريع الصدقــة اجلاريــة يف قطــر اخليرية ليسترشــد 

بهــا كل مــن يريــد مشــروعاً خيريــاً يــدوم أثــره، ويعــم نفعــه.
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معنى الصدقة اجلارية

هــي كل مــا ميتــُد نفعــُه املشــُروعُ إلــى مــا بعــد املــوت، ويجــرى نفعــه للنــاس 
عمومــاً.

أدلة مشروعية الصدقة اجلارية

دلــت النصــوص الشــرعية الكثيــرة مــن القــرآن والســنة النبويــة الصحيحــة علــى 
مشــروعية الصدقــة، وأنهــا مــن أعظــم القربــات إلــى اهلل تعالــى، فيمــا يأتــي ذكــر 

: بعضها

- بعض األدلة من القرآن:

ــا رََزْقَناُهــْم  ــاََة َوُينِفُقــوْا ِممَّ قــال اهلل تعالــى: ُقــل لِِّعَبــاِدَي الَِّذيــَن آَمُنــوْا ُيِقيُمــوْا الصَّ
ــن َقْبــِل أَن َيأِْتــَي َيــْوٌم الَّ َبْيــٌع ِفيــِه َوالَ ِخــاٌَل﴾ }إبراهيــم:31{. ِســّرًا َوَعاِنَيــةً مِّ

ْقــَوى َوالَ َتَعاَوُنــوا َعَلــى اإِلْثــِم  ويقــول اهلل تبــارك وتعالــى: ﴿َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى الِبــرِّ َوالتَّ
َواْلُعــْدَواِن﴾ }ســورة املائــدة آيــة 2{.

وتعتبر الصدقة اجلارية من مناذج التعاون على البر والتقوى.

ا رََزْقَناُكم﴾ }البقرة:254{. وقال سبحانه: ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ِمَّ

َكَســْبُتْم﴾  َمــا  َبــاِت  َطيِّ ِمــن  أَنِفُقــوْا  آَمُنــوْا  الَِّذيــَن  َهــا  أَيُّ ﴿َيــا  ســبحانه:  وقــال   
 .}267 : ة لبقــر }ا

َخْيــرًا  َوأَنِفُقــوا  َوأَِطيُعــوا  َواْســَمُعوا  اْســَتَطْعُتْم  َمــا  اللََّ  ُقــوا  ﴿َفاتَّ ســبحانه:  وقــال 
}التغابــن:16{. اْلُْفِلُحــوَن﴾  ُهــُم  َفأُْوَلِئــَك  َنْفِســِه  ُشــحَّ  ُيــوَق  َوَمــن  َنُفِســُكْم  لِّ

َقــاِت َوأَْقَرُضــوا اللََّ َقْرًضــا َحَســًنا ُيَضاَعــُف  دِّ ِقــَن َواْلُصَّ دِّ وقــال اهلل تعالــى: ﴿ِإنَّ اْلُصَّ
َلُهــْم َوَلُهــْم أَْجــٌر َكرِمٌي﴾ }احلديــد:18{.
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ُمــوا َوآَثارَُهــْم َوُكلَّ َشــْيٍء  وقــال ســبحانه: ﴿ِإنَّــا َنْحــُن ُنْحِيــي اْلَْوَتــىٰ َوَنْكُتــُب َمــا َقدَّ
ِبٍن﴾ }يــس:12{. مُّ ِإَمــاٍم  ِف  أَْحَصْيَنــاُه 

- ومن السنة النبوية الشريفة:

عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه، قــال: قــال رســول صلــى اهلل عليــه وســلم: }إذا 
مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إالّ مــن ثــاث: صدقــة جاريــة، أو ولــد صالــح يدعــو لــه أو 

علــم ينتفــع بــه{ رواه مســلم يف صحيحــه.

وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه، قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: 
}إن مــا يلحــق الؤمــن مــن عملــه وحســناته بعــد موتــه ، علمــًا علمــه ونشــره، أو ولــدًا 
صاحلــًا تركــه، أو مصحفــًا ورثــه، أو مســجدًا بنــاه، أو بيتــًا بنــاه البــن الســبيل، أو نهــرًا 
أجــراه، أو صدقــة أخرجهــا مــن مالــه ف صحتــه وحياتــه تلحقــه مــن بعــد موتــه{ 

رواه ابــن ماجــه وصححــه األلبانــي.

وعــن جابــر رضــي اهلل عنــه، أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: }مــن 
حفــر بئــر مــاء لــم يشــرب منــه كبــد حــرى مــن جــن وال إنــس وال طائــر إال آجــره الل 
يــوم القيامــة، ومــن بنــى مســجدًا كمفحــص قطــاة أو أصغــر بنــى الل لــه بيتــًا ف 

اجلنــة{ صححــه األلبانــي يف صحيــح الترغيــب.

حديث أنس رضــي اهلل عنــه، قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: 
}ســبع يجــري للعبــد أجرهــا بعــد موتــه، وهــو ف قبــره: مــن علــم علًمــا، أو أجــرى 
نهــًرا، أو حفــر بئــًرا، أو غــرس نخــًا، أو بنــى مســجًدا، أو ورَّث مصحًفــا، أو تــرك ولــًدا 

يســتغفر لــه بعــد موتــه{، رواه البــزار، وحســنه األلباني يف صحيــح اجلامــع.
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عــن أنــس بــِن مالــك رضــي اهللُ عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم}:ما مــن ُمســِلٍم يغــرُِس غرســًا أو يــزرع زرعــا، فيــأكل منــه طيــٌر، أو إنســاٌن، أو 

بهيمــةٌ، إال كان لــه بــه صدقــةٌ{، متفــق عليــه.

وعــن جاِبــر رضــي اهللُ عنــه، قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم:  }مــا 
مــن مســلٍم يغــرُِس غرســًا ِإال كان مــا أُِكل منــه لــه صدقــة، ومــا ُســرِق منــه لــه صدقــةٌ 
يــُر فهــو لــه صدقــةٌ، وال يــرَزُؤُه  ــُبُع منــه فهــو لــه صدَقــةٌ، ومــا أكلــِت الطَّ ومــا أكل السَّ

أحــٌد إال كان لــه صدقــة{، رواه مســلم يف صحيحــه.

عن ســعد بــن عبــادة - رضــي اهلل عنــه - قال: قلــت: يــا رســول الل؛ إن أمــي ماتــت 
أفأتصــدق عنهــا؟ قــال: }نعــم{، قلــت: فــأي الصدقــة أفضــل؟ قــال: }ســقي الــاء{. 

اإلمام أحمد وحســنه األلباني. رواه 

وعــن عثمــان رضــي اهلل عنــه، قــال: ســمعت النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول: 
}مــن بنــى مســجدًا يبتغــي بــه وجــه الل بنــى الل لــه مثلــه ف اجلنــة{، متفــق عليــه، 
ويف روايــة عنــد ابــن خزميــة مــن حديــث جابــر بــن عبــد اهلل رضــي اهلل عنهمــا، 
ولفظــه }ومــن بنــى مســجدا كمفحــص قطــاة أو أصغــر بنــى الل لــه بيتــا ف اجلنــة{، 

ورواه ابــن ماجــه بإســناد صحيــح .



أمور ال بد 
منها في 
الصدقة 
الجارية
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~1~ اخالص النية هلل تعالى.

يــَن ُحَنَفــاَء َوُيِقيُمــوا  }قــال تعالــى{: ﴿َوَمــا أُِمــُروا ِإالَّ ِلَيْعُبــُدوا اللََّ ُمْخِلِصــَن َلــُه الدِّ
َمــة﴾ }ســور البينــة آيــة 5{ َكــــاَة َوَذِلــَك ِديــــُن الَقيِّ ــاَة َوُيْؤُتــوا الزَّ الصَّ

~2~ أن يكون النفع منها مشروعًا.

بــأن يجعلهــا فيمــا شــرعه اهلل تعالــى وحــث عليــه، ممــا فيــه نفــع للنــاس، وهــذا 

أصــل عــام مــن أصــول املعامــات والتصرفــات يف الفقــه اإلســامي، ودليــل ذلــك 

ة َحَســنة فلــه  قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: }مــن َســنَّ ف اإلســام ُســنَّ

أجرهــا، وأجــر مــن عمــل بهــا مــن بعــده مــن غيــر أن ينقــص مــن أجورهــم ....{.

~3~ أن ميتد النفع ملا بعد املوت.

قــال رســول صلــى اهلل عليــه وســلم: }إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إالّ مــن ثــاث: 

صدقــة جاريــة، أو ولــد صالــح يدعــو لــه أو علــم ينتفــع بــه{ ابــن ماجــه.

~4~ أن يكون املال املتصدق به حالالً طيبًا.

ألن الصدقــة اجلاريــة مــن القربــات إلــى اهلل، وقــد قــال رســول اهلل صلــى اهلل 

عليــه وســلم: }إن الل طيــب ال يقبــل إال طيبــًا{، رواه مســلم.



نماذج 
معاصرة 
للصدقة 
الجارية
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تعــددت أوجــه الصدقــات التــي يــدوم أجرهــا ويعــم نفعهــا وتكثــر احلاجــة لهــا، 

ــة  ــكار ملشــاريع جاري ــا تيســر مــن أف ــة م ــا لكــم يف الصفحــات التالي ــد جمعن وق

الثــواب بــإذن اهلل، إال أننــا ننبــه أنهــا ليســت حكــراً علــى مــا نقترحــه مــن أفــكار، 

وإمنــا هــي حصــر اجتهدنــا فيــه، رغبــة أن نيســر اخليــر لــكل مــن ســأل عــن 

أبــواب اخليــر.

وقد حصرنا أفكارًا متعددة ف ست أبواب من أبواب اخلير الواسعة:

1{ املساجد ومراكز حتفيظ القرآن الكرمي.

2{ املشاريع  التعليمية.

3{ األمن الغذائي واملائي.

4{ الصحة والسالمة.

5{ التنمية االقتصادية.

6{ الوقف.

وفيمــا يلــي تفصيلهــا، ومنــاذج عمليــة ميكنكــم التبــرع لهــا اليــوم عبــر قطــر 

اخليريــة.
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~1~ املساجد ومراكز حتفيظ القرآن الكرمي.

شــكلت املســاجد علــى مــر التاريــخ معلمــاً مــن معالــم املجتمــع املســلم وزينــة 

عمرانــه، ُتعَطــر بهــا أســماع اخلائــق بنــداء الصــاة خمس مــراٍت يف اليوم. يقول 

ُح َلــُه ِفيَهــا ِباْلُغــُدِوّ  ــُه أَن ُتْرَفــَع َوُيْذَكــَر ِفيَهــا اْســُمُه ُيَســِبّ تعالــى: "يِف بُُيــوٍت أَِذَن اللَـّ

َواآْلَصــاِل" }النــور - 36{. فهــي حصــن املؤمنــن ومحــراب اآلمنــن، ســاهمت 

يف احلفــاظ علــى املجتمعــات، ومحاربــة الغلــو والتطــرف واجلهــل، وفيهــا يعقــد 

القــران، ويجتمــع أهــل احلــي، وتقضــى املســائل، خاصــة يف املجتمعــات الناميــة 

التــي ال تتوفــر فيهــا مرافــق عامــة، بــل ويتحــول املســجد فيهــا إلــى مصــدٍر للميــاه 

والنظافــة.

واليــوم، يضطــر املســلمون يف العديــد مــن املناطــق لقطــع مســافات طويلــة ألداء 

الفرائــض، خاصــة يف األماكــن النائيــة. وممــا الشــك فيــه أن مــن أعظــم مجــاالت 

الصدقــة اجلاريــة أجــراً ومثوبــة هــي املســاجد، حتــى وإن كانــت مقــدرة الفــرد 

تعجــز عــن التكفــل ببنــاء مســجد كامــل، فــا يحــرم نفســه األجــر الدائــم، لــو بنــى 

موطــىء ســجدة واحــدة.. تشــهد لــه يــوم القيامــة.

ــح مشــاريع املســاجد  ــرع لصال ــك التب ــر، ميكن ــك نصيــب مــن هــذا اخلي ليكــن ل

ــا: ــظ ومنه ــز التحفي ومراك

بناء وصيانة الساجد وملحقاتها	 

تأثيــث الســجد وتوفيــر أجهــزة اإلضــاءة والفــرش والتدفئــة والتبريــد والثــاث 	 
الداخلــي 

توفير مرافق مياه للمسجد }بئر ومتوضأ وحمامات{	 

إعاشة اإلمام والؤذن والحفظ.	 

ميكــن حتميــل تطبيــق قطــر اخليريــة أو الدخــول للموقــع وتصفــح مشــاريع 	 

املســاجد املتاحــة، أو املســاهمة مبشــاريع قيــد التمويــل تنتظــر مــن يكمــل 

www.qch.qa/masjid الرابــط  علــى  قيمتهــا 

http://www.qch.qa/masjid
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~2~ املشاريع  التعليمية

تعانــي الكثيــر مــن املجتمعــات حــول العالــم مــن انتشــار األميــة واجلهــل بــن 

أفرادهــا، حيــث جتــاوز تعــداد األميــة املنتشــرة بــن الشــباب يف العالــم 120 

مليونــاً بســبب الفقــر. وليــس أخطــر علــى املجتمعــات مــن جهــل يبقيهــا يف 

مصيــدة الفقــر واملــرض والتطــرف. ويفتــح التعليــم فرصــاً جديــدة للمجتمعــات، 

تواجــه بــه الفقــر، وحتمــي بــه مســتقبلها، ويفتــح لهــا أبــواب األمــل، وينتشــل 

الفئــات الضعيفــة واملهمشــة مــن الفاقــة والعزلــة والعــوز.

ومن أمثلة املشاريع تعليمية التي تعد صدقة جارية:

بناء الدارس واجلامعات ورياض الطفال	 

تطوير التطبيقات العلمية والدعوية والنافعة	 

طباعة الصاحف، والصاحف القروءة آليًا ومصاحف برايل للمكفوفن	 

إنتاج برامج الفيديو التوعوية 	 

بناء اخللوات ودور حتفيظ القرآن	 

ملشــاهدة التبرعــات املتاحــة يف قطــر اخليريــة ميكــن الدخــول للموقــع وتصفــح 

املشــاريع التعليميــة املتاحــة، وتبنــي أحدهــا أو املســاهمة مبشــاريع قيــد التمويــل 

www.qch.qa/edu تنتظــر مــن يكمــل قيمتهــا علــى الرابــط

http://www.qch.qa/edu
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~3~ األمن الغذائي واملائي

توفيــر الغــذاء الــازم والتصــدي للجــوع والعطــش مــن التحديــات التــي تواجههــا 

املجتمعــات التــي تتعــرض لألزمــات الناجمة عن النزاعــات أو الكوارث الطبيعية. 

حيــث عــرف معــدل اجلــوع يف العالــم ارتفاعــاً حــاداً يف عــدد األشــخاص الذيــن 

ــات  ــاء أزم ــع بق ــة خصوصــاً م ــى مــدى الســنوات املاضي ــن اجلــوع عل ــون م يعان

إنســانية طويلــة األمــد دون حــل، وتأثيرهــا املباشــر علــى املايــن مــن النــاس.

ومن أمثلة املشاريع احلديثة التي تندرج حتت هذا البند:

حفــر اآلبــار ومــد أنابيــب املــاء النقــي، إنشــاء املــزارع املثمــرة التــي متنــح ثمارهــا 

للفقــراء واملســاكن،  متكــن األســر الفقيــرة عبــر منــح قــوارب ووســائل الصيــد،  

ــام، دجــاج ...{،   متليــك  ــوب، أغن متليــك األنعــام والدواجــن املنتجــة }بقــرة حل

ــوب،  ــف واحلب ــاج الزراعــي ووســائلها }جــرار زراعــي، مخــازن العل ــزة اإلنت أجه

الصوبــات الزراعيــة والبيــوت الدفيئــة{، متليــك مناحــل العســل، توفيــر التقــاوي 

ومدخــات اإلنتــاج الزراعــي، بنــاء املخابــز املجانيــة، توفيــر ســقيا مــاء الســبيل 

وبــّرادات املــاء.

ميكــن االطــاع علــى مشــاريع امليــاه املختلفــة يف قطــر اخليريــة واملســاهمة يف أي 

منهــا، أو تبنــي مشــروع بأكملــه عبــر هــذا الرابــط:

www.qch.qa/water

http://www.qch.qa/water
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~4~ الصحة والسالمة

العامليــة،  التحديــات  أحــد  الفقيــرة  املجتمعــات  يف  األفــراد  صحــة  تــزال  ال 

بالرغــم مــن الكثيــر مــن املبــادرات والبرامــج الدوليــة التــي يتــم تنفيذهــا للحــد 

مــن األمــراض الســارية واملعديــة. وتقــف الكثيــر مــن الــدول عاجــزة عــن توفيــر 

ظــروف صحيــة الئقــة لشــرائح واســعة مــن مجتمعاتهــا، بســبب الفقــر وانعــدام 

األمــن. 

ولتكــون لــك صدقــة جاريــة يف املجــال الصحــي، ميكنــك بنــاء املســتوصفات 

التشــخيصية والعاجيــة، شــراء  واملراكــز الصحيــة، شــراء األجهــزة الطبيــة 

ــر األجهــزة  ــة، شــراء ســيارات اإلســعاف، توفي ــز وتشــغيل املشــايف املتنقل وجتهي

التعويضيــة والوســائل املعينــة علــى احلركــة والرؤيــة والســمع }مقاعــد، نظــارات، 

ســماعات{، بنــاء بيــوت للفقــراء واملهجريــن وحمايتهــم مــن التشــرد والبــرد واحلــر 

ــازل بالطاقــة الشمســية. والتفــرق وإضــاءة الشــوارع واملن

ميكــن االطــاع علــى املشــاريع الصحيــة املختلفــة يف قطــر اخليريــة واملســاهمة 

يف أي منهــا، أو تبنــي مشــروع بأكملــه عبــر هــذا الرابــط:

www.qch.qa/health

http://www.qch.qa/health  
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~5~ التنمية االقتصادية

كل  حلــم  هــي  األفــراد،  كرامــة  تضمــن  التــي  االقتصاديــة  التنميــة  حتقيــق 

املجتمعــات. لكــن حتديــات قلــة املــوارد أو النزاعــات وانعــدام االســتقرار تشــكل 

عقبــة يف حتقيــق هــذا احللــم. وميثــل إطــاق مشــاريع خيريــة بهــدف دعــم األســر 

املنتجــة يف الــدول الفقيــرة، أحــد أفضــل احللــول للوصــول إلــى حتقيــق التنميــة 

ــل  ــة لتأهي ــاء املراكــز املهني ــة كرامــة اإلنســان، مــن خــال بن ــة وصيان االقتصادي

الفقــراء وتشــغيلها، كفالــة املعلمــن احلرفيــن وطــاب املهــن، متليــك وســائل 

اإلنتــاج }ماكينــة خياطــة، أدوات املخــارط واحلــدادة، أدوات مهنيــة، خايــا نحــل 

العســل، أدوات احلراثــة{، توفيــر وجتهيــز محــل جتــاري أو بســطة شــعبية أو 

بقالــة أو كشــك، متليــك وســائل النقــل باألجــرة مثــل التكتــك والتاكســي واملينــي 

بــاص، أو الثيــران واخليــول واحلميــر والبغــال، أو أي مشــروع صغيــر مــدر 

ــي. ــاء الذات للدخــل، يحفــظ الكرامــة، ويحقــق االكتف

ويف قطــر اخليريــة، نعــد هــذه األنــواع مــن املشــاريع مــن أهــم التدخــات التــي 

حتقــق االســتقرار والتنميــة، وتدعــم االعتمــاد علــى النفــس، وحتــد مــن االتــكاء 

ــع،  ــن يحمــل أحدهــم فأســه ليحتطــب ويبي ــى تلقــي املســاعدات. فلئ ــم عل الدائ

خيــٌر لــه مــن أن يســأل النــاس، فيعطيــه هــذا ويصــده ذاك. وميكــن االطــاع علــى 

ــر  ــا عب ــي نعمــل به ــدول الت ــي نوفرهــا يف ال ــرة الت ــد مــن املشــاريع الصغي العدي

   www.qch.qa/income :الوصــول للرابــط التالــي
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كمــا أننــا صممنــا برنامجــاً خاصــاً ميكنــك مــن خالــه التعــرف علــى أســر محددة 

تطلــب دعمــاً إلنشــاء مشــروع بســيط يكفــل كرامتهــا، وهــذه املشــاريع عــاوة 

علــى أن خيرهــا ممتــد، فهــي أيضــاً مــن مصــارف الــزكاة الثمانيــة، كونهــا مّتلــك 

للفقيــر. ميكــن االطــاع علــى قائمــة متجــددة مــن هــذه املشــاريع والتعــرف علــى 

حالــة العائــات التــي قمنــا بدراســتها يف مكاتبنــا امليدانيــة، ميكنكــم زيــارة 

 www.awen.org :الرابــط التالــي

http://www.awen.org
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~6~ الوقف

الوقــف هــو مــال تبــرع بــه صاحبــه وأوقفــه صدقــة جاريــة ليتــم االنتفــاع بــه 

يف أعمــال اخليــر لصالــح الفقــراء واملســاكن. حيــث يحتــل مكانــة مهمــة يف 

اإلســام، نظــراً لــدوره يف تنميــة املجتمــع واملحافظــة علــى متاســكه، ألنــه يعكــس 

مــدى التكاتــف والتــآزر داخــل املجتمــع أفــراداً ومؤسســات يف مجــاالت شــتى 

كالصحــة والتعليــم، ويكفــل ريعــاً مســتمراً يضمــن اســتدامة ماليــة لإلنفــاق علــى 

املصــارف الوقفيــة املختلفــة، وبحســب نــوع الوقــف. وميكــن وقــف طابــق واحــد 

يف بــرج أو عمــارة، أو شــقة واحــدة، أو التبــرع بريــع جــزء مــن عقــار، وليــس 

بالضــرورة وقــف العقــار كلــه. وقــد تــرك الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم أوقافــاً 

ــن جتــارة رابحــة،  ــا م ــة... فياله ــة واملدين ــا هــذا يف مك ــى يومن ــا إل الزال خيره

ــره، ويعــم نفعــه األجيــال. ــد أث وخيــر ميت



دليل عملي معاصر

أبـواب مـتـجـددة للـخيـر والـثـواب

نماذج 
معاصرة 
للصدقة 
الجارية
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أجــاز اإلســام الصدقــة عــن امليــت لصالــح املشــاريع اخليريــة، ليكــون يف ثــواب 

املتوفــن، وممــا جــاء يف ذلــك حديــث ابــن عبــاٍس رضــي اهللُ عنهمــا أنَّ ســعد بــن 

ــي  ــُه وهــو غائــٌب عنهــا، فقــال: يــا رســول الل، ِإنَّ أمِّ ُعَبــاَدَة رضــي اهللُ عنــه ُتوفَيــْت أمُّ

قــُت ِبــه عنهــا؟ قــال }: َنَعــْم{،  قــال:  َيــْت وأنــا َغاِئــٌب عنهــا، أَينَفُعهــا شــيٌء ِإن َتصدَّ ُتُوفِّ
َفِإنِّــي أُْشــِهُدَك أنَّ َحاِئِطــَي الِْخــَراَف َصَدَقــةٌ َعَلْيَهــا.

رواه البخاري يف صحيحه.

ــم  ــم مــن خــال أغراضه ــة عنه ــة اجلاري ــة للصدق ــكاراً عملي ــاك أف ــا أن هن  كم

الشــخصية، حيــث ميكــن التبــرع مبقتنيــات امليــت }مثل ســريره، ومابســه، وكتبه، 

ونظارتــه، مقعــده املتحــرك، ســيارته{ إلــى مشــروع "طيــف" يف قطــر اخليريــة.

وقــد أتاحــت قطــر اخليريــة الفرصــة لــذوي املتوفــى وأحبتــه أن يتعاونــوا فيمــا 

بينهــم لعمــل مشــروع خيــري يف ثوابــه، عبــر خدمــة ثــواب التــي ميكــن الوصــول 

www.qch.qa/thawab إليهــا عبــر الرابــط

وتتيــح اختيــار مشــروع خيــري مــن بــن مشــاريع الصدقــة اجلاريــة املتعــددة، 

ــة بــدون طرحــة يف  ــة تبــرع جماعــي أو تســديد قيمــة املشــروع كامل وعمــل حمل

ــة. حمل

وبعــد: جمعنــا لكــم يف هــذا الدليــل أفــكاراً عمليــة ملشــاريع دائمــة األجــر، ميكنكــم 
التبــرع لهــا اليــوم، فيربــو ثوابهــا، ويعــم نفعهــا بــإذن اهلل. ميكنكــم حتميــل تطبيــق 

قطــر اخليريــة "اخليــر بــن يديــك" والتعــرف علــى هــذه املشــاريع، والتبــرع 

لهــا بــكل ســهولة ويســر، كمــا ميكنكــم التواصــل مــع مركــز خدمــات املتبرعــن، 

ــارة ألحــد  ــم، وتنســيق زي ــى أمت االســتعداد ملســاعدتكم وتوجيهك وســيكونون عل

مندوبينــا إليكــم.

http://www.qch.qa/thawab


بناء مسجد

ابِن مسجدًا
وأهده في ثواب من تحب

أهده لمن تحب

حمل التطبيق

حدد المشروع

اختر  ثواب

في خطوات بسيطة 

انضم إلى أكثر من 100,000 
مستخدم لتطبيق  قطـر الخيــرية

هذه الوسيلة مرخصة من 
هيئة تنظيم األعمال الخيرية



الصدقة الجارية 27

لتحميل التطبيق وطلب خدمة املحصل املنزلي:

www.qch.qa/app

للتواصل مع مركز خدمات املتبرعن: 

هاتف:

44667711

الربيد اإللكرتوين:
info@qcharity.org

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

http://www.qch.qa/app 
http://www.qch.qa/app 
tel://+97444667711
mailto:info%40qcharity.org%0D?subject=


للتعرف على مشاريع الصدقة 
 QR Code الجارية قم بمسح الـ

أو قم بزيارة الرابط التالي
qch.qa/SadakaProjects

http://qch.qa/SadakaProjects

