
   
  
  
  

     
  
  
  
  
 
 

 

 

 

 
   

 سقيا الماء للحجاج :                          �    

 كفالة معاق  :                           �    

 المحتاجة األسرتدريب أبناء  وتأهيل:                        �      

 مساعدات أسر السجناء   :                            �

 الدمويةائح  الصفبرع بالدم أوالت:                        �

 باللغاتالقرآن وتفسير توزيع تراجم :                            �

 المدرسيزي والمشروع الحقيبة  :                            � 

 ٠٥٣٦٩٦٤٤٤٤:     بعد التربع أرسل رسالة  ٣٢٠٦٠٨٠١٠٠٤٨١٢٥:   الراجحي  altawoni@ :تويرت    www.altaawoni.org:   املوقع     املكتب التعاو� بالعزيزية بجدة-٢   ٠٥٥٥٥٧٣٩٠٣ :   بعد التربع أرسل رسالة  ٤٥٨٦٠٨٠١٠٤٤٣٣٢٠:   الراجحي  ajyad_3: تويرت     facebook.com/ajyad3: املوقع     املكتب التعاو� بأجياد �كة -١: مقرتح #  

���� ���: } �
����� ������� ������� ���������� ���������� �����  {"#$�%� "&'(:  )* 

   ملعرفة املحتاجD للدم زيارة املوقع#    *من خالل أقرب مستشفى لكالتربع بالدم * 
 www.b-blood.org   

��.-,   : " ملسو هيلع هللا ىلص����� /�� 01� ,-� 23 4-. �5 �� "6-7� 8� &  
� �?��, < = >�9;�:9 : " ملسو هيلع هللا ىلص������ �&'�� @01� �/�A� �� ,� B�C > D
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   مكتب الدعوة بالصناعية القدPة– العرش األخM  تفسM  مرشوع:مقرتح #     *الحصول عىل نسخ من مكاتب الدعوة وتوزيعها* 
 ٠٥٠٦٤٦١١٤٥:    جوال١٤٩٦٠٨٠١٠١٢٢٦٤٨: الراجحي  tafseerinfo@: تويرت   www.tafseer.info :  املوقع  

    & � 8� �#?��� �B'. K LM�   "6-7�� B'. K 9#?��� B�C� �3�,  : " ملسو هيلع هللا ىلص�����

   جمعية الربكة الخMية: مقرتح #  
 brkah2@:   تويرت www.albarakah.org.sa:   املوقع  

 ٠٥٠٩٤٠٠٥٥٥:     جوال ٠١٣٨٩١٩٦٩٦: هاتف   527608010199994:   الراجحي-حساب تأهيل األرس 

4�NJ� �GE #7O� 01 ��,   : " ملسو هيلع هللا ىلص�����C 6PQR���  6PS�/�  6�5�'� K T��U%� D/�  
                 V.4W�  /P7��X #7O� /$�( ,� 4.�#� ' " 8� &6-7�  Y&�Z?��  

   بالرياض   جمعية االطفال املعوقD-٢  ٠١٣٥٦٢٠٢٢٢ – ٠٥٥٨٠٤٤٩٩٠:     جوال ٣٠٨٦٠٨٠١٠٦٠٦٠٧٦:  الراجحي  Disabled_Alhsa@   :تويرت  www.hdisabled.org.sa   :املوقع  جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء-١: مقرتح #   
 www.dca.org.sa   :املوقع

��Q�VX =E B'�[/�  >B /\�� 0$�6 : " ملسو هيلع هللا ىلص����� " 8� &Y&�Z?�� 

 ٩٢٠٠٠٩٩٨٠: الرقم املوحد  ٢٨٢٦٠٨٠١٠٦٣٠٩٣٦:   الراجحي   kafeef_sa@:    تويرت  www.kafeef.org :  املوقع   بالرياض  )كفيف (جمعية املكفوفD-٢  ٠٥٦٣٥٥٥٤٢٥:    جوال 432608010888772:   الراجحي   blindroya@:  تويرت    www.blindroya.org : املوقع   املدينة املنورةب )رؤية (جمعية املكفوفD-١:  مقرتح # 

  دعم جمعية المكفوفين  :                              �
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   جدة-جمعية نفع الخMية : مقرتح *     #من خالل جمعيات الرب يف مدينتك#  
  بعد التحويل اتصل بهم لتخصيص املبلغ لهذا املرشوع -  ٠٥٣٦٠٣٦٠٨٨:     هاتف٥٠٢٦٠٨٠١٠٠٩٤٩٤٧:  الراجحي Nafa_org@ :      تويرت www.nafa.org.sa: املوقع 

يف إصدارها األول والثا? يطيب يل مستعينا با� تقديم اإلصدار الثالث ) صدقة كل شهر( الجميل لفكرة بعد النجاحً عظيم وأجر كب  يشعر به كل من جرب ذلك مخلصا نيته � عزوجل ، فضل للصدقة             
 من القـرآن والـسنة جر واألالفضل وأدرجت معها  وغ  مكلفة ألعSل ومشاريع الخ ةسهلة وبسيط جديدة ومقرتحات أفكاراً هـ ، حرصت فيها عىل أن تكون ١٤٣٨للعام الهجري ) ٣ صدقة كل شهر(منها 

، ً تحدثت معهم شخصيا عن هذه املشاريع ولbو باملسؤمبارشة اتصلتمكنة ، كS وأ?  ، وقدمت كذلك املقرتحات املالبحث والسؤال واالستشارةً ، وكS أخربك أخي وأختي الكرYة أ? بذلت جهدا يف ملن قام بها
   .. أسأل التوفيق والقبول وحدهوهللااخرت ما يناسبك  ،، ف –  مجرد اقرتاح حسب األشهر يف األسفل هو ترتيب األعrل  فعود نفسك عليه  وأش  إىل أن الخM عادةأن أيضا ال أنىس أن أخربك 

��٢٠١٧ - �����٨�٣�٤�١��� 

yγ$ {{{{    :قال تعاىل  •ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (# þθ ãΖtΒ#u (#θ à) Ï�Ρ r&  ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟ çFö;|¡Ÿ2 {{{{      قال تعاىل        ||       سورة البقرة: }}}}!$tΒ uρ Ο çF ø) x�Ρ r&  ÏiΒ &óx« uθ ßγ sù …çµà� Î= øƒ ä† ( uθ èδ uρ ç�ö� yz š Ï% Î—≡§�9$#{{{{سبأ سورة 

 تفريج كربة :                          	

  عىل الهواتف الذكية"طهور"تطبيق / مصحف /  ورود :  إهدائه *   # وزيارة األخوة األجانب واملغرتبD–أقرب مستشفى : من خالل # 

� �#�� �i�/@C�� �h̀Q� >  : " ملسو هيلع هللا ىلص������ HjX/@C a��U� �. �h̀Q� ��  
                �j���;�� �k'< �i�/@C �� HjX/@C ,�. LM� "6-7� 8� &  

  جمعية الغاط الخMية:  مقرتح  *     الحرائق وغMهاحوادث/ فواتM / إيجارات / سداد ديون : مثل #   
  ٢١٤٦٠٨٠١٠٠٥٧٧٦٠:  حساب خاص بتفريج كربة –الراجحي   j_alghat@:  تويرت  www.alghatjk.org.sa:  املوقع  

93/����GE �6�-�7@%� ̀BE  �5�. �l�/< 4�N� �j��O� �j  : "ملسو هيلع هللا ىلص  ����� K m�]< 6�� > �6�-�7@%� 98�3�" 6-7� 8� &  
no�( �6�-�79  : "  ملسو هيلع هللا ىلص �����m�� 4�-�. �6�-�79m�� ̂p�� " �P�� /CG " ��G�E�  98�#9��� �q�/�� " 8� &6-7�  Y&�Z?�� 

 عيادة مريض   :                              �

� �?��C���X�e� TX F?J  H�V�X ,V�X #r< B,  : " ملسو هيلع هللا ىلص������U-� ��U%� "  8� &6-7�  Y&�Z?��  

 
 www.npcom.net    :املوقع   أرس السجناءلرعاية..  جمعية تراحم -٢  ٠٥٠١١٠٢٠٣٥: بعد التحويل اتصل بهم لتخصيص املبلغ ألرس السجناء   ١١٩٦٠٨٠١٠٤٨٧٩٥٥:    الراجحي   berhakamia@:   تويرتwww.ber-hakamia.com  :  املوقع  جمعية الرب بالحكاميه-١: مقرتح # 

 wqfna@:   تويرت www.wqfna.com:  األوقاف موقع متخصص لعرض #   منهاٍ ويتصدق بأجرتها، أو أرض زراعية يتصدق �ا يحصل مسجد يصىل فيه، أو عrرة تؤجر  : كمثل )ة إغاثي/ دعوية/تعليمية (أوقاف * 

 المساهمة في األوقاف الخيرية:                                

   المنتجةاألسردعم :                              

� �]� 6C#�� _tNu BA B�Ps 4-. j : "  ملسو هيلع هللا ىلص������ 8 23/  
                  ,��v  � ,�t��� H�#�� ��7< "8� & Y&�Z?��  

 

� wxy : " ملسو هيلع هللا ىلص������ =E ,-. lt;�� k5z �X� {�� �GE " �P��   
                      "j<&�� j�#e " 6-7� 8� & 

�g;( j�#\�� 0V �%�|   : " ملسو هيلع هللا ىلص������ "c�?�A� ,�7�  

 بعد التحويل اتصل بهم لتخصيص املبلغ لربنامج األرس املنتجة -  ٠٥٥٤٠٥٥٠٥٠:      للتواصل ١٢٦٦٠٨٠١٠٨٠٠٠٠٠:  الراجحي   BunyanCharity@:   تويرت www.bunyan.org.sa :املوقع   جمعية بنيان الخMية: مقرتح #  

 

��                                     | "'.5 : 0��0fff�&   �"�/ffff�  0�� >Tffff� [  0�� >"/ffff(�  > j$�5 j�#e 6~ B'�< B�X > ��N�  j�#e 0C/PJ  ||                        /C�� : lt;�� 21C �� 23 6$�5 0�-�  

                          � j�#\��X /PJ 0C j<�#X �/CG� B�  �&�rN� B� 5'� 0�  Y#</X 4-. �-(�&   ALFAHAID@GMAIL.COM      /N<'� K ��7� 4-.  �                             @ ALFAHAID    /r��F�/�A�   

َقال 
	������  " :ملسو هيلع هللا ىلص َ ����������
������������ ������	� ����� �������� ��������" " 

 صححه األلبا?

َقال �+�*�(�)�%��   '�& ��%�� �$#"�! "  : ملسو هيلع هللا ىلص َ��   
,��+�-  ,�.�/	��0������ �1#��2"    

 صححه األلبا?

َقال ُقال هللا"   :ملسو هيلع هللا ىلص  َ َّ َ ْأنفق يا ابن آدم أنفق عليك : َ َ َ ْ َ ِْ ِْ ُْ ََ َ ْ َ"  
 متفق عليه
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 l�'�i�'�  ��U( kx(��      islamqa.info/ar        
 ��U7�� 6�& :�*����  

 ��U(  :  /PJ 0C oX�y �-?� �#\N< ��� 6�W� ��    �   
i�'� :   0C oX�y �-?� �#\N�� 4-. B�7��� j?s�'� /�A�  0VQ�� �� j�#\�� K |�� �% � l��� ��e 0. /PJ .  
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