أفرحهم بإتمام هذا الوقف المبارك

إنجـــاز نفخــــر به . . .
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جائزة التميز

الحمد هلل الذي يعطي الكثير على القليل  ,ويتفضل على العمل الصغير
باألجر الكبير  ,وينظر إلى القلوب واألعمال  ,وال ينظر إلى الصور
واألموال  ,أما بعد :
فيا باغي الخير أقبل !
فهذا ميدانك العظيم يناديك  ,ويفتح ذراعيه لك ...
ها هو وقف تاج القرآن بين يديك ..
وهو صدقة جارية  ,يجري نفعها وحسناتها لك ولمن تحب .
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( أربع لألحياء تجري لألموات  :رجل ترك
عقبا صالحًا يدعوا له  ,ينفعه دعاؤهم  ,ورجل تصدق بصدقة جارية من بعده له أجرها
ما جرت له  ,ورجل علّم علمًا فعمل به من بعده  ,له مثل أجر من عمل به من غير أن
ينقص من أجر من يعمل به شيء ) صحيح الجامع .
وخير الناس هم أهل القرآن  ,من تعلموه وعملوا به فقد قال الرسول صلى اهلل
عليه وسلم  ( :خيركم من تعلم القرآن و علمه ) رواه البخاري .
ونحن في مركز الشرق ومن خالل الرؤية التي نسير عليها وهي  :التميز في
تعليم كتاب اهلل  ,نبشركم بأن المركز قد حصل بفضل من اهلل تعالى على جائزة
السبيعي للتميز في العمل الخيري على مستوى المملكة لعام 1434هـ 1435هـ .
وعليه فإنه يسرنا نضع بين أيديكم وقف تاج القرآن  ،ونبشركم بأنه تم
شراء األرض وتقع شرق جامع سليمان الراجحي تبلغ مساحتها 1653م ، 2وذلك
لجعلها مقراً ألكاديمية تاج العالمية لتعليم القرآن الكريم  ،ومركز مهارة للتدريب
 ،ومعارض يعود ريعها لدعم تعليم القرآن الكريم .
وهذا الوقف بابًا من أبواب الخير ينتظر عطاءكم .

المقدمة
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رسالتنا . .
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التميز في تعليم كــتاب اهلل تعــالى بأفضــل الوسـائل
ـتقن .
من خالل عمل مؤسسي ُم َ

اإلبـــداع فـي تعليم كتاب اهلل تعالى بإتقــان
والتربية به ونقل الخبرة في هذا المجال للغير
لصناعة جيل قرآني فريد .

رؤيتنا . .

أو ً
ال  :زيادة أعداد الخاتمين والخاتمات لكتاب
اهلل تعالى بإذن اهلل بنسبة ( . ) % 100
ثـانـــيًا  :أن يكـون الطــالب والطـالبات
متقنين لمـا قرؤوا من كـتاب اهلل تعالى
وضابطين لما حفظوا منه .
ثـالــثــاً :أن يتم تخريج ( )150طالبًا
من برنامج صــناعـة و ( )150طــالبة
من برنامــج بــناء لرعـاية الموهـوبين
والموهـوبات ليكـونوا معـلمي و معلـمات
المستــقـــبل .
رابـعــــاً :وضع نظام متكامل لتطوير
وتدريب جميع العاملين في تعليم كتاب اهلل
والمستفيدين وتقويهم .
خــامسـًا  :تأسيس مركز تدريبي لتدريب
وتأهـيل العاملين والعامـالت في تعـليم
القرآن الكريم .
ســادســاً :أن يكون لدى المركز والمجمعات
والمـدارس القـرآنية أنظـمة إدارية
ســـابعـًا  :أن يكـون لدى المركز استراتيجية
واضحـة فـي التعامل مع والمدارس القرآنية
تضمن استمرار التواصل والثقة والدعم .
المجمعات

أهدافنا . .

يؤمن المركز ما نسبته ()% ٥٠
ثامــــنًا ِّ :
من مصروفات المركز والجهات التابعة
له حيث تبلغ قيمة المصاريف التشغـيلية
السـنوية ممثلة برواتب المعلمين والمعلمات
ورواتب المشرفين والمديرات وجوائز الطالب
والطالبات  )10,٠٣٨,٠٠٠( .ريال .
تاسـعـــاً :تفعيل الجانب العلمي في المجمعات
والمدارس القرآنية .
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محتويات
الوقف

1ـ أكاديمية تاج القرآن /الوقف
هــــي أكاديمية عالمية لتعليم القرآن في تسعة
وتسعون دولة حول العالم يستفيد منها سنويا 800
طالب يتم تعليهم عن بعد .

 2ـ مركز مهارة :
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هـو مركـز تدريبي متكامل لتــدريب وتأهيــل
الطالب والمعلمين والمشرفين في مدينة الرياض
ويهدف إلى تدريب  13.789مستفيد .

3ـ مقر إلدارة المركز  +مكاتب تجارية :
يكون ريعها لدعم برامج ومشاريع تعليم القرآن الكريم
في المركز .

نموذج
تصميم
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صك الملكية

7

إحصائيات مركز الشرق
19,562
19,562
طالب
وطالبة
19,548

172

مجمع
قرآني

51

1,312

معلم
ومعلمة

مدرسة
نسائية
19,562

858

ساهم بدعمهم  -وحقق آمالهم

19,562

19,562
حلقة
قرآنية
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فضائل
الوقف

كي تنال البر:
قال تعالى:
(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )
(92سورة آل عمران)

هكذا فهمها الصحابة :
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عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال  :لما نزلت
(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)  ,جاء
أبو طلحة لرسول اهلل فقال  :يا رسول اهلل  ،اهلل
تعالى يقول ( :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
بيرحاء  ،فهي
تحبون )ّ ،
إلي ُ
وإن ّ
أحب أموالي َّ
إلى اهلل وإلى رسوله  ،أرجو ِب َّرها و ذخرها ،
فضعها – يا رسول اهلل -حيث أراك اهلل  ( .رواه
البخاري )

كن كأصحاب النبي :
قال جابر رضي اهلل عنه  ( :لم يكن أحد من
أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم ذو مقدرة ؛
،،
إال وقف )  ،، .أي جعل له وقفًا
أجر بعد الممات :
ٌ
عن أبي هريرة رضي هلل عنه أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم قال  ( :إذا مات اإلنسان انقطع عنه
عمله إ ّ
ال من ثالث  :صدقة جارية  ,أو علم ينتفع
به  ,أو ولد صالح يدعو له ) أخرجه مسلم .

جواز دفع الزكاة للوقف :
سؤال :
كتبنا ألحد كبار المحسنين نطلب إعانة على إقامة مبنى لجمعية لتحفيظ 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 إن شاء اهلل صدقة
جارية أم ال ؟
اإلجابة  :أرى انه ال بأس بصرف هذه الزكاة في رواتب المدرسين ولوازم التشغيل وسكن هذه الجمعية
ولو كان بعضه يؤجر فهو يكون صدقة جارية لمن تبرع به  .واهلل أعلم .
المرجع موقع الشيخ ابن جبرين  .فتوى رقم ))3361
http://ibn-jebreen.com

جواز دفع أموال التخلص للمشاريع
موضوع الفتوى  :بيان الوجوه التي يصرف فيها المال المكتسب عن
طريق الربا إن تاب صاحبه  :الدعوية :
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 الى دورات مياه
فهل يجوز أن تصرف في دورات مياه المسجد؟ أفتونا مأجورين.

10

اإلجابة :
نعم يجوز صرفها في وجوه البر كالمساجد ودورات المياه وطبع المصاحف والكتب
الدينية واألشرطة اإلسالمية وعلى الفقراء والغارمين والمجاهدين ,حيث إن 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 ()10503
http://ibn-jebreen.com

بدعمكم . .
نصنع جيل القرآن
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مركز مهارة
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موقعه

نوعه :
عبارة عن مبنى يضم أكاديمية تاج القرآن العالمية ’
ومركز مهارة للتدريب ,
ومقر إلدارة المركز  +مكاتب تجارية يكون ريعها
لدعم برامج ومشاريع تعليم القرآن الكريم في
المركز .

الرياض  -حي الجزيرة
شرق جامـع الراجحي

تكلفة الوقف :
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 8,200,000ريال ( ثمانية ماليين ومائتي ألف ريال )

أيــها

األخ الكـريم

ساهم معنا في
إتمام هذا الوقف المبارك

كيفية التبرع للوقف :
يمكن التبرع للوقف بعدة طرق وهي :
•

التفضل بزيارة المركز والتبرع بالمبلغ مباشرة .

•

كتابة شيك باسم مركز الشرق لتحفيظ القرآن الكريم .

•

التحويل لحساب المركز :

مالحظة :
في حال التبرع نأمل التكرم بإرسال رسالة بمبلغ التبرع على الجوال 0552447111 :
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أبرز انجازات مركز الشرق
-1
-2
-3
-4
-5
-6
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-7
-9
-10
-11
-12
-13

الحصول على جائزة السبيعي للتميز في العمل الخـــــيري .
تخريج ( ) 72خاتم وخاتمة تم اجتيازهم الختبار الجمعية خـــــالل
عام 1435هـ  1436 -هـ .
اجتياز ( )4,027طالب وطالبة في اختبارات األجـــزاء .
تحقيق المركز األول فـــي الفــرع األول فــي مســـابقة ســمو
أمير منطقة الرياض .
إقامة(  )54برنامج تدريبي في مركز مهــارة .
إقامة برنامج ( داعم ) التطريري للحلقات والمدارس النسائية لتحفيظ
القرآن الكريم والذي تبلغ تكلفته السنوية ( ) 1،200،000ريال تصرف
على الحلقات والمدارس النسائية المتميزة.
إقامة ( ) 20دورة في القسم النسائي .
تقديم (  )18برنامجًا متميزاً في مسابقة خبرات وذلك لتقديمــها
للجهات المستفيدة .
فوز (  ) 69مجمعًا ومدرسة نسائية في برنامج داعـــم .
إعداد برنامج ( مهرة ) لحفظ القرآن ومراجعته قام بإعداده فريـق
من المركز .
برنامج ( إتقان ) برنامج نوعي من إعداد جامع اليــمامة التابـــع
لمركز الشرق .
إقامة(  ) 3ملتقيات في القسم النسائي استفاد منها (  ) 650طـالبة .

