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إن أعمــال اخليــر والبــر واإلحســان فضائل 

ســامية غرســت يف نفوس أهــل الكويت منذ 

القــدم، ومنت واتســعت وامتدت، وســار على 

نهجها اآلباء واألجداد فكانوا سباقني دائمًا 

إلغاثة كل منكوب. ولقد سطرت اجلمعيات 

اخليرية الكويتية واللجان الشــعبية جلمع 

التبرعــات صفحات من الدعــم املتواصل يف 

دعم مشــروعات إنســانية عديدة، أصبحت 

اآلن أحــد العناويــن البــارزة أليــادي اخلير 

الكويتــي. الشــعب  أبنــاء  بهــا  متيــز  التــي 

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
)حفظه اهلل(

قائد العمل اإلنساني
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إن ما تبذله الكويت بقيادة أميرها اإلنســان 

وتقدمه من عطاءات ســخية طالت كل ركن 

من أركان املعمورة، لم يكن مرتبطًا مبصلحة 

سياســية، وال حتكمه أبــدًا اعتبارات الدين 

أو اللــون أو اجلنس أو املــكان، إمنا تنطلق من 

مبــادئ وتعاليم إســامنا احلنيف، وما جبل 

عليــه مجتمعنــا الطيــب مــن قيــم فاضلــة 

أصيلــة يف البــذل والعطــاء وعمــل اخليــر.

سمو  ولي العهد

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
)حفظه اهلل(



 ميثل العمل اخليري قيمة إنسانية كبرى تتمثل يف العطاء والبذل بكل أشكاله، فهو 

سلوك حضاري حي ال ميكنه النمو سوى يف املجتمعات التي تنعم مبستويات متقدمة من 

الثقافة والوعي واملسؤولية، و يلعب دورًا مهمًا وإيجابيًا يف تطوير املجتمعات وتنميتها.

 والعمل اخليري يف اإلســام هدفه ابتغاء مرضاة اهلل ورجــاء الثواب عنده سبحانه، 

فضًا عما يناله يف احلياة من بركة، وحياة طيبة، وسكينة نفسية، وسعادة روحية ال تقدر 

بثمن عند أهلها، ويعتبر العمل اخليري يف ذاته واحدًا من أهم ثمار اإلميان، فضًا عن 

أن العمل اخليري يضمن للمسلم ما يوثق به العرى بني سبل النجاح يف الدنيا واآلخرة.

الــازمــة يف  الــفــروض  بفعل  فعله  وتعالى  قــرن اهلل سبحانه  العمل اخليري  وألهمية 

ِذيَن آَمُنوا  َها الَّ الدين، وجعله سببًا من أسباب فاح املؤمنني فقال مخاطبًا لهم: ﴿َيا أَيُّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن﴾ )احلج:77(، بل لقد جعل اهلل  ْيَر َلَعلَّ ُكْم َواْفَعُلوا اخْلَ اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ

تعالى فعل اخلير سببًا لإلمامـــة والهدايـــــة، ودليًا على التوفيق وحسن العبادة، فقـــــال 

ْيَراِت َوِإَقاَم  ًة َيْهُدوَن ِبأَْمِرَنا َوأَْوَحْيَنا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اخْلَ يف رسلــــه املكـــــّرمني: ﴿َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ

َكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن﴾. )األنبياء: 37( َاِة َوِإيَتاء الزَّ الصَّ

وال يخفى أن العمل املتعّدي بخيره وفضله وفائدته إلى اآلخرين أنفع وأفضل وأكثر 

ثوابًا، خاصًة إذا كان دائمًا مستمرًا، فإنه يعود على صاحبه باألجر املتواصل، والتوفيق 

املتكامل، ومن هنا تأتي أهمية املشروعات اخليرية، فهي من أفضل الصدقات اجلارية، 

واألجور السارية، التي تنفع صاحبها يف حياته وبعد مماته، وتكون سببًا لذكره باخلير 

وتواصل الدعاء، وما عند اهلل خيٌر وأبقى وأجّل.

د. جاسم مهلهل الياسين
رئيس المجلس اإلداري



يحيى سليمان العقيلي
األمين العام

حمة العاملية مْنُذ نشأتها على تقدمي العون واملساعدة لكِلّ من احتاج إليها،  دأبت الَرّ

ف  فا حتُلّ بدولة كارثٌة، وال ُيَصاب شعب مبصيبٍة إال وجتد الرحمة العاملية يف الَصّ

األول، فتغيث امللهوف فيهم، وتعني احملتاج، وتزرع البسمة، وتترك األثر.

كما سعت الرحمة العاملية لتوفير ُسبل العيش الكرمي واحلياة املطمئنة من خال 

إيجاد مشروعات ومجمعات تنموية تتحقق بها التنمية الشاملة، لتجعل منها مظلًة 

م فيها الطالب، ويرتقي بها الــدارس، ويتخرج منها  واسعًة يأوي إليها اليتيم، ويتعَلّ

املهرة، ليغدوا بعدها إلى مجتمعاتهم معِلّمني عاملني.

املعاناة عــن شعوب األمــة  رفــع  املساهمة يف  وأهــدافــنــا جلية وهــي  رسالتنا واضــحــة 

اإلسامية واألقليات خاصة، واملساهمة يف تأهيل اإلنسان يف مناطق العمل.

استثمارنا الناجح يكون يف اإلنسان، لكونه عماد النهضة وسَرّ التطور، لذا نسعى 

لتخفيف آالمه وتضميد جراحه وتأهيله وتعليمه وبنائه ليساهم يف نهضة أوطانه.

وأخيرًا فإننا نود اإلشــارة إلى أمر بالغ األهمية وهو أَنّ خبرتنا يف العمل اخليري 

التي  املشروعات  كثيٍر من  كلفة  تقليل  عامًا ساهمت يف   33 امتدت ألكثر من  والتي 

نعمل عليها، فنحن نرعى وننفذ، ونكون العني املراقبة لكل املشروعات.

ار اخلير وأصحاب  وقد وضعنا بني أيديكم هذا اإلصدار، ليكون دليًا واضحًا لُتَجّ

ه علٌيّ  األيادي البيضاء، سائلني اهلل أن يجزيكم عن كِلّ محتاٍج خير اجلزاء وأكمله إَنّ

قديٌر.
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,0
01

ن 
م

ك
د.

,20,21,22,23,24مساجد
25,26,27,28,29

الفلبني، تايالند، إندونيسيا، بنغالدش، نيبال، اليمن، األردن، جيبوتي، 
موريتانيا، غانا، تنزانيا، النيجر، السودان، الصومال، إثيوبيا 

ألبانيا، لبنان، فلسطني، موريتانيا، النيجر، الصومال   36,38,39,45,46آبار

قرغيزيا،اليمن، البوسنة، موريتانيا 96بيوت فقراء

بنغالدش104 مدارس

موريتانيا110مراكز صحية

املغرب، لبنان، اليمن111حمات طبية

سوريا، موريتانيا، اليمن115سيارة إسعاف

السوادان، الفلبني، إندونيسيا، تايالند، جيبوتي، نيبال، إثيوبيا123مراكز حتفيظ قرآن



الدولالصفحةالنوعالفئة د.ك

ك
د.
 1

0,
00

ن 1
م

ك
د.
 2

0,
00

0 
ى

إل

18,19,20,21,23مساجد
24,25,29

املغرب،  األردن،  اليمن،  إندونيسيا،  تايالند,  الصني،  قرغيزيا،  ألبانيا، 
موريتانيا، إثيوبيا

اليمن، املغرب، تنزانيا، السودان38,39,45,47آبار

تنزانيا، السودان، النيجر104مدارس

تنزانيا، السودان104مراكز صحية

األردن123مراكز حتفيظ قرآن

فلسطني115صيدلية

جيبوتي، الصومال115سيارة إسعاف

الدولالصفحةالنوعالفئة د.ك

ك 
د.
 2

0,
00

ن 1
م

ك
د.
 4

0,
00

ى 0
إل

ألبانيا، البوسنة، الصني، األردن, املغرب، لبنان18,20,24,25مساجد 

السودان، الصومال، إثيوبيا، جيبوتي45,48آبار

الصومال، إثيوبيا، غانا، النيجر104مدارس

اليمن123مراكز حتفيظ قرآن

الصني، إثيوبيا، تنزانيا، البوسنة110مراكز صحية

الدولالصفحةالنوعالفئة د.ك

 4
0,

00
1

ثر
ك

فأ

البوسنة، أوكرانيا، فلسطني، لبنان18,23,25مساجد

فلسطني38آبار

تايالند104مدارس

نضع أمامك عدة خيارات من مشروعات الخير ضمن هذه الصفحات، ولك حرية االختيار
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للمســجد دور عظيم يف اإلســام،  فهو أول مشروع للنبي 

� يف املدينة، وبه بدأ تكوين وبناء املجتمع املســلم، وهو 

املنطلــق األكبر للدعوة إلى اهلل، حيث أنه مرتبط بحياة 

املســلم يف كل جوانبهــا، وهــو بيــت اهلل يف األرض، وفيــه 

تقام الصلوات اخلمس، ويتلى كتاب اهلل، ويذكر املؤمنون 

ربهــم، ويقيمون وجوههــم ﴿َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكــْم ِعْنَد ُكلِّ 

َمْسِجٍد﴾ )األعراف: 29(، ويناجون ربهم، ويتعلمون فيه 

األحــكام والســن، ويتعرفون فيه على احلــال واحلرام، 

وينطلقون منه لنشــر الهدى ونفع الناس، ولهذا حرصت 

الرحمــة العامليــة علــى بنــاء املســاجد، وأولتهــا اهتمامًا 

كبيــرًا يف املجتمعات، حتى يشــع من منائرها صوت احلق 

الصــداح، ويفيــض مــن منابرهــا منهــج الهــدى والفاح.
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خطتنا بناء

 1,490 مسجدًا في 

26 دولة وهي األكثر 
احتياجًا حتى نهاية 

عام 2017 م

تم بناء أكثر 

من 8535 مسجدًا

منذ عام 1982 م
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دعاة نور وهداية
تعاني كثير من الدول من ندرة يف املساجد، وعلى 
تكون ذات مساحة  ما  فإنها غالباً  فرض وجودها 
صغيرة ال تتسع لكافة روادها، كما أنها قد تكون 
ال  فهي  األشجار  وأغصان  واألخشاب  الطني  من 
تقي من قر وال تظل من حر، وبالتالي فقد فقدت 
اإلنسان،  وبناء  الفرد  تكوين  يف  األساسي  دورهــا 

وعجزت عن تأدية الرسالة املنوطة بها.

ذات  مساجد  بناء  هو  هدفنا  كــان  ذلــك  أجــل  من 
معايير ومواصفات جيدة مع توفير املرافق العامة 

من آبار وكهرباء وتدفئة.

وتعاليم  القرآن  لتحفيظ  حلقات  افتتاح  يتم  كما 
أحكام الدين، لنجعل من هؤالء احلفظة دعاة نور 
األجر  هــذا  يديه  على  يكون  ملن  فهنيئاً  وهــدايــة. 

العميم واخلير الوفير. 

أبِرم عقدًا واكسب أجرًا
يشّكل املتبرع بالنسبة للرحمة العاملية محور االرتكاز يف هندسة اإلحسان؛ لذلك جتتهد يف جودة خدمته، وطيب نفسه، 
الثقة لديه،  توّفر له دالئل مصارف أمواله، وتقارير وصول إحسانه، مّما يكفل زرع  ورضا ضميره قدر اإلمكان، حيث 
وطمأنته بأن بذور عطائه أينعت ثماراً طيبة، وبهذا زاد لدى الرحمة العاملية املتبرعون، واطمأن ملنهجها الداعمون؛ وهنا... 

نرّحب بكل محسٍن يلج إلى فضل الكرمي من باب الرحمة، ويبرم عقداً بنية األجر املتصل والفوز باجلنة. 
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مساهمات املساجد للعائلة واألصدقاء

فضل اهلل واسع، وكرمه عظيم؛ جعل للحسنات أبواباً، وسّهل لنيل األجر أوراداً، فما يُنال بالبذل الكثير قد يُنال بأقلّه، و 
ما يُنفق من يسير قد ينال به اإلنسان أعظم األجر وأجلّه، خاصًة أن املولى ندب إلى التعاون، ورّتب عليه أجزل الثواب، 
فما أعظم ذلك حني يكون يف اخلير، ويشمل فضل اهلل به الصغير والكبير، كصدقة جارية، وثواب متواصل، يذّكر بفضل 
أناٍس شاركوا أوالدهم يف بناء بيت هلل، وآخرون تشاركوا مع أصدقائهم، وغيرهم سعوا يف ذلك مع رّواد مسجدهم، ليدخل 
األلــبــانــي( مــاجــه وصححه  ــن  اب )رواه  اجلنة(.  يف  بيتاً  له  اهلل  بنى  قطاة  كمفحص  ولو  هلل  بيتاً  بنى  )من  بشارته �  اهلل يف  بــإذن  اجلميع 

أهمية املسجد يف البوسنة والهرسك
للمساجد يف البوسنة والهرسك أهمية كبرى، تتمثل يف كونها من أسباب تدعيم 
عودة الالجئني الذين هجروا قراهم وديارهم إبان احلرب، فكم من مدن قد 
َحييَْت بعد أن كانت خاوية، وذلك مبجرد بناء مسجد بها، مما يبعث األمان 
والطمأنينة يف نفوس الناس، بل وجتد الناس تتنادى من كلِّ مكان أن عودوا 
لقريتكم ومدينتكم فلقد عادت احلياة بها _ رغم عدم وجود أي مبنى قائم 
سوى املسجد_، إلى جانب مشاريع إفطار الصائم يف رمضان وتوافد الناس 

رجاالً ونساًء إلى املسجد.
يعتبر موقع مسجد الكويت موقعاً استراتيجياً بل وحيوياً جداً يف قلب العاصمة 
البوسنية سراييفو، حيث يقع على الشارع الرئيسي يف وسط سراييفو، ومير 

عليه غالبية سكان املدينة يومياً ذهاباً وإياباً إلى مقار أعمالهم.
وقد سمي مبسجد الكويت نظراً حلب من بناه لدولة الكويت، فأراد إبراز اسم 
بذلك  ليشتري  اسمه  إظهار  عدم  وآثر  اخلارجي،  العالم  أمام  عالياً  الكويت 
ما عند اهلل بعيداً عن الدنيا وما فيها، كما وأن الشعب البوسنوي بدأ يتناقل 
اسم الكويت بكثرة، وهو املسجد الوحيد على الشارع الرئيسي الذي يقع على 

جانبيه 4 كنائس، ويتسع لـ 1500 مصٍل، وتكلفته ربع مليون دينار
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البوسنةألبــانيــا

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

17000 د.ك15 شهرًا100 م11662

33000 د.ك18 شهرًا164 م22702

60000 د.ك24 شهرًا385 م36402

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

35000 د.ك12 شهرًا100 م11502

55000 د.ك12 شهرًا150 م22502

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  واملنارة، 
والسقف خرساني، فصل دراسي

 م2, م3 يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  
واملنارة، والسقف خرساني، 2 فصل دراسي
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قرغيزياأوكرانيا

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

62000 د.ك18 شهرًا190 م13162

88000 د.ك18 شهرًا240 م24002

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

6670 د.ك12 شهرًا64 م11062

8000 د.ك12 شهرًا80 م21332

10000 د.ك12 شهرًا100 م31662

15000 د.ك12 شهرًا150 م42502

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش )مشمع( 
منارة 10 م2 والسقف خشب مغطى بالزنك

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  واملنارة 
والسقف خرساني، 1 فصل دراسي وغرفة إمام
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الفلبينالصين

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

14300 د.ك12 شهرًا145 م12422

16200 د.ك12 شهرًا170 م22842

25000 د.ك12 شهرًا253 م34202

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

4850 د.ك9 أشهر64 م11062

5920 د.ك9 أشهر80 م21332

7550 د.ك9 أشهر100 م31662

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش واملراوح 
ومنارة 13 م والسقف قرميد

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، بئر والصوتيات واملراوح والسقف 
حديد مغطى بالزنك
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إندونيسياتايالند

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

7250 د.ك9 أشهر84 م11402

8700 د.ك9 أشهر102 م21702

14000 د.ك12 شهرًا162 م32702

16250 د.ك12 شهرًا188 م43132

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

7150 د.ك9 أشهر100 م11662

8480 د.ك9 أشهر121 م22012

11300 د.ك9 أشهر144 م32402

17300 د.ك12 شهرًا196 م43262

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، وبئر وخزان واألرضية سيراميك 
والسقف خرساني

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، وبئر وصوتيات وفرش 
والسقف قرميد
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نيبال

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

5200 د.ك10 أشهر64 م11062

6400 د.ك12 أشهر74 م21232

7800 د.ك12 أشهر100 م31662

9400 د.ك12 أشهر120 م42002

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

6395 د.ك6 أشهر74 م11232

9068 د.ك9 أشهر120 م22002

11081 د.ك9 أشهر144 م32402

بنغالدش

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  واملنارة، بئر 
والسقف خرساني

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  واملنارة، بئر 
والسقف خرساني
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فلسطيناليمن

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

6930 د.ك6 أشهر42 م1702

7480 د.ك6 أشهر48 م2802

11440 د.ك12 شهرًا80 م31332

17600 د.ك12 شهرًا121 م42022

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

75000 د.ك12 أشهر350 م15002

130000 د.ك12 شهرًا650 م210002

180000 د.ك14 شهرًا900 م315002

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  واملنارة 
والسقف خرساني )حجر(

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  واملنارة 
والسقف خرساني



دليــل مشــروعات الرحمــة العالميــة 24

المغرب

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

11000 د.ك9 أشهر80 م11332

13200 د.ك9 أشهر100 م21662

15400 د.ك12 شهرًا120 م32002

33000 د.ك12 شهرًا220 م43602

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

13800 د.ك9 أشهر190 م13162

21550 د.ك12 شهرًا230 م23802

27600 د.ك12 شهرًا307 م35112

األردن

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  واملنارة 
والسقف خرساني، م4 شامل سكن اإلمام

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  واملنارة 
والسقف خرساني
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موريتانيالبنان

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

33000 د.ك18 شهرًا300 م15002

46000 د.ك18 شهرًا400 م26502

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

8500 د.ك10 أشهر60 م11002

12200 د.ك12 شهرًا90 م21502

15700 د.ك12 شهرًا150 م32502

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  واملنارة 
والسقف خرساني

يشتمل على الصوتيات والفرش  واملنارة والسقف 
خرساني  م3 سقف زنك
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غانا

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

5880 د.ك12 شهرًا60 م11002

7350 د.ك12 شهرًا75 م21252

8820 د.ك12 شهرًا90 م31502

9800 د.ك12 شهرًا100 م41662

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

4500 د.ك12 شهرًا80 م11332

5040 د.ك12 شهرًا90 م21502

5600 د.ك12 شهرًا100 م31662

6720 د.ك12 شهرًا120 م42002

جيبوتي

يشمل املتوضأ واحلمامات، والصوتيات واألرضية سيراميك، واملنارة، 
والسقف زنك

يشمل املتوضأ واحلمامات، والصوتيات، والفرش حصير، واملنارة، 
والسقف زنك
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النيجرتنزانيا

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

5040 د.ك12 شهرًا90 م11502

5300 د.ك12 شهرًا75 م21252

5600 د.ك12 شهرًا100 م31662

6720 د.ك12 شهرًا120 م42002

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

4500 د.ك12 شهرًا60 م11002

4950 د.ك12 شهرًا90 م21502

5500 د.ك12 شهرًا100 م31662

6600 د.ك12 شهرًا120 م42002

يشمل املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش موكيت، واملنارة، 
والسقف زنك، م2 شامل البئر

يشتمل على احلمامات، والصوتيات واملنارة، والفرش حصير، والسقف 
زنك، م1 شامل البئر )إن تعذر وجود املاء بجوار املسجد ينفذ يف أقرب مكان(
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الصومال

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

5500 د.ك12 شهرًا70 م11162

6600 د.ك12 شهرًا100 م21662

7300 د.ك12 شهرًا120 م32002

12000 د.ك12 شهرًا225 م43752

السودان

يشمل املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش موكيت، واملنارة، 
والسقف كمر )عقد(

يشمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش موكيت، واملنارة، 
والسقف زنك، م1 مع بئر )إن تعذر وجود املاء بجوار املسجد ينفذ يف أقرب مكان(

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

4580 د.ك12 شهرًا60 م11002
4760 د.ك12 شهرًا70 م21162
5440 د.ك12 شهرًا80 م31332
6120 د.ك12 شهرًا90 م41502
6800 د.ك12 شهرًا100 م51662
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إثيوبيا

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

7560 د.ك12 شهرًا60 م11002

10080 د.ك12 شهرًا80 م21332

12600 د.ك12 شهرًا100 م31662

18900 د.ك12 شهرًا150 م42502

قيمة الوقفية 1000 د. ك
أو 20 د. ك / شهريًا

مت بناء 120 مسجد من ريع هذه الوقفية

وقفية المساجد: 
تهدف وقفية املساجد إلى رعاية بيوت 
اهلل، وســيتم اســتثمار أمــوال املتبرعني 
واإلنفــاق  وقفيــة،  مشــروعات  يف  لهــا 
مــن ريعهــا يف بنــاء وترميــم بيــوت اهلل 
حيثما دعت احلاجة )من بنى مســجدًا 
هلل كمفحــص قطــاة أو أصغــر بنــى اهلل 
لــه بيتــًا يف اجلنــة( رواه ابــن ماجــه وأحمد. يشمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش واملنارة،

والسقف زنك
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املــاء عمــاد احلياة، وســبب البقــاء، ال يــدرك عظيم 

نعمتــه إال من ُحِرمها، وصدق اهلل إذ يقــول: ﴿َوَجَعْلَنا 

ِمــَن امْلَاء ُكَلّ َشــْيٍء َحٍيّ َأَفَا ُيْؤِمُنــوَن﴾ )األنبياء:30(، 

لــذا كان مــن أفضــل الصدقة ُســقيا املاء، ومــن أعظم 

األجور توفيره لكل كبٍد رطبة، وقد دخل رجل اجلنة 

بسقي كلب عطشان، فما بالك بسقي اإلنسان!! وهنا؛ 

جتدون ثمــرات إحســانكم يف هــذا املجــال، وقطرات 

خيركم الدالة على فضل اهلل عليكم بالتوفيق والنوال.
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خطتنا تنفيذ 6600 

مشروع مياه في 

26 دولة هي األكثر 
احتياجًا حتى نهاية 

عام 2017 م

تم تنفيذ 

أكثر من 36746 

مشروع مياه 

منذ عام 1982 م
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اآلبار وأهميتها
ارتبطــت حيــاة اإلنســان وحضارته منذ وجــدْت باملاء، وعرفــت املجمعات 
البشــرية علــى مــر التاريــخ باســتيطانها حــول مصــادره مــن أنهــار وآبار، 
واليــوم تعانــي دول كثيــرة نــدرًة يف املــاء وافتقــاراً إلــى مصــادره ومنابعه، 
ومــع أن حفــر اآلبــار ال يكلــف مبلغــاً كبيــراً إال أن الفقر مينعهــم من حفر 
اآلبــار التــي غــدت حاجــة ملحة وضــرورة قصــوى، يف وقــت انعدمت فيه 
امليــاه النقيــة، وانتشــرت فيــه األوبئــة واألمــراض، فــإن رغبــت ببئــر يف 
اجلنــة فشــاركنا يف حفــر بئــر تــروي بــه أفئــدة عطشــى وأكبــاداً ملتهبة، 
فهــذا عثمــان بــن عفــان � اشــترى بئــر رومــة مقابــل بئــر يف اجلنــة.
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قصة قصيرة
بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش 
فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل فمأل خفه ثم أمسكه بفكيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر اهلل 
له فغفر له، فإذا رغبت مبغفرة ذنوبك، وتكفير سيئاتك ورفع درجاتك فشاركنا بأفضل الصدقة، وأبر اخليرات سقيا املاء.
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أوكرانياألبــانيــا

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

7200 د.كشبكة مياه  1000 م502 أسرة1

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

2800 د.ك3 أشهر15 م30 أسرة1

ارتوازي - مضخة كهربائية - خزان مضخة كهربائية - خزان 
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األردناليمن

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

1430 د.ك6 أشهر15 م2000 نسمة1
2530 د.ك6 أشهر30 م2000 نسمة2
2860 د.ك6 أشهر40 م2000 نسمة3
19800 د.ك8 أشهر100 م100 أسرة4

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

750 د.ك2 أشهر15 م10 أسرة1

1000 د.ك2 أشهر24 م20 أسرة2

م1 بئر جتميعي )اجناصة(- م2 بئر جتميعي خرسانيم2 خزان 36 م3 شبكة مياه، مضخة كهربائية، م4 ارتوازي
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لبنانفلسطين

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

5000 د.ك1 أشهر30 - 50 م25 أسرة1

10000 د.كمحطة تحلية مياه   2 أشهر500 أسرة2

35000 د.ك3 أشهر80-120 م200 أسرة3

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

4500 د.ك2 أشهر150 م35000 نسمة1

6500 د.ك2 أشهر250 م40000 نسمة2

7000 د.ك2 أشهر300 م50000 نسمة3

بئر ارتوازي  - مضخة كهربائية، خزان، شبكة توزيع  م1 سطحي + مضخة ومتديدات وغرفة حتكم، م3 ارتوازي  يتم 
توصيله بشبكة مياه محلية 
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تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

600 د.ك5 أشهرخزان 12000 لتر200 أسرة1
900 د.ك9 أشهر15 م100 أسرة2
6000 د.ك10 أشهر25 م150 أسرة3
20000 د.ك10 أشهر60 م10000 نسمة4

موريتانيا المغرب

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

5500 د.ك3 أشهر80 م90 أسرة1
7500 د.ك3 أشهر90-100 م100 أسرة2
9400 د.ك3 أشهر150م110 أسرة3
10400 د.ك4 أشهر200 م130 أسرة4

م1 خزان وم2 سطحي - م3 ارتوازي - م4 ارتوازيبئرارتوازي، مضخة كهربائية، خزان
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الصينقرغيزيا

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

1700 د.ك6 أشهر100 م30 أسرة1

5000 د.ك6 أشهر120 م50 أسرة2

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

1300 د.ك 4 أشهر40 م300 فرد1

3300 د.ك6 أشهر240:120 م600 فرد2

م2 البئر يستصلح 180 - 200 فدانيتم تسليم البئر بعد اإلنتهاء للبلدية لتتولى صيانته ومتابعته
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تايالندالفلبين

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

180 د.ك3 أشهر15 م3 أسرة1

480 د.ك3 أشهر40 م10 أسرة2

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

200 د.ك3 أشهر25 م20 أسرة1

350 د.ك3 أشهر35 م30 أسرة2

500 د.ك3 أشهر35 م45 أسرة3

خزان - املضخة كهربائية م3 ودورات مياهم1 مبضخة يدوية، م2 مبضخة كهربائية
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سريالنكاإندونيسيا

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

160 د.ك3 أشهر15 م1 أسرة1

380 د.ك3 أشهر50 م5 أسرة2

500 د.ك3 أشهر50 م7 أسرة3

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

270 د.ك3 أشهر5 م3 أسرة1

320 د.ك3 أشهر7 م3 أسرة2

م1 املضخة يدوية، م2 املضخة كهربائية، م3 املضخة كهربائية 
مع 2 دورة مياه

املضخة دلو )ويضاف مبلغ 50 د.ك يف حال رغبتكم إضافة مضخة 
كهربائية  وخزان 500 لتر(
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كمبوديابنغالدش

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

450 د.ك3 أشهر18 م10 أسرة1

600 د.ك3 أشهر45 م40 أسرة2

مضخة يدويةم1، م2، م3 مبضخة يدوية، )م4 مبضخة كهربائية + 10 حنفيات(

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

120 د.ك3 أشهر40 م1-10 أسرة1
200 د.ك3 أشهر150:80 م5-15 أسرة2
300 د.ك3 أشهر230-350 م15- 30 أسرة3
550 د.ك6 أشهرسطحي150 شخص4
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غانانيبال

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

120 د.ك3 أشهر40 م10 أسرة1

180 د.ك3 أشهر80 م15 أسرة2

300 د.ك3 أشهر100 م20 أسرة3

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

300 د.ك4 أشهر8 م40 أسرة1
500 د.ك4 أشهر15 م60 أسرة2
800 د.ك4 أشهر15 م80 أسرة3
3000 د.ك4 أشهر60 م100 أسرة4

م1 دلو. م2 مبضخة يدوية، م3 مضخة كهربائية وخزان 2000 لتر، م1، م2 مبضخة يدوية، م3 مبضخة كهربائية وخزان 1000 لتر
م4 مبضخة كهربائية وخزان 3000 لتر
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الصومالالسودان

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

1200 د.ك3 أشهر8 م600 أسرة1

12000 د.ك10 أشهر30 م1400 أسرة2

19500 د.ك10 أشهر400 م3500 أسرة3

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

500 د.ك4 أشهر10 م170 أسرة1
920 د.ك4 أشهر10 م170 أسرة2
6300 د.ك6 أشهر60 م250 أسرة3
23000 د.ك8 أشهر150 م500 أسرة4

م1 مبضخة يدوية، م2 مبضخة كهربائية مع خزان 15,000 لتر 
م3 مبضخة كهربائية مع حوض للحيوانات خزان 20,000 لتر

م1دلو، م2 مبضخة يدوية  
م3، م4 مبضخة كهربائية مع خزان 30,000 لتر
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النيجر

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

940 د.ك4 أشهر15 م60 أسرة1

1100 د.ك4 أشهر20 م80 أسرة2

3500 د.ك4 أشهر50 م100 أسرة3

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

5800 د.ك6 أشهر50 م150 أسرة4

6500 د.ك6 أشهر100 م200 أسرة5

7800 د.ك6 أشهر100 م150 أسرة6

م1، م2  دلو، م3  مضخة يدوية، م4، م5 مضخة كهربائية، وخزان سعة 10،000 لتر، م6  بالطاقة الشمسية وخزان سعة 10،000 لتر



47دليــل مشــروعات الرحمــة العالميــة

تنزانيا

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

165 د.ك3 أشهر7 م30 أسرة1

260 د.ك3 أشهر7 م30 أسرة2

620 د.ك3 أشهر25 م40 أسرة3

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

1100 د.ك4 أشهر50 م60 أسرة4

1200 د.ك4 أشهر50 م60 أسرة5

15600 د.ك6 أشهر120 م200 أسرة6

م1 دلو،  م2 مضخة يدوية، م3 مضخة كهربائية، وخزان سعة 1000 لتر، م4 مضخة كهربائية وخزان سعة 2000 لتر 
م5 مضخة كهربائية وخزان سعة 3000 لتر - م6 مضخة كهربائية وخزان سعة 20،000 لتر
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جيبوتيإثيوبيا

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

1000 د.ك4 أشهر8 م150 أسرة1

4000 د.ك4 أشهر16 م500 أسرة2

30000 د.ك6 أشهر150 م2000 أسرة3

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

975 د.ك4 أشهر10 م120 أسرة1

30500 د.ك6 أشهر100 م1500 أسرة2

م1 مضخة كهربائية وخزان 11000 لتر، م2 مضخة كهربائية م2 مضخة يدوية، م3 مضخة كهربائية وخزان 10000 لتر
وخزان سعة 36000 لتر
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براد ماء

وأطفالها  وأُماً  الشديد،  الصيف  حر  تخيل 
فال  عطشهم،  بها  يروون  ماء  قطرة  يلتمسون 
أياديكم  به  جادت  ما  إال  ظمئهم  لري  يجدون 

البيضاء من برادات للمياه الباردة.

تكلفةدولةم

60 د.كلبنان - األردن1

500 د.كفلسطين2

180 د.ك جيبوتي 3
)2 حنفية(

180 د.ك موريتانيا4

200 د.ك السودان5
)3 حنفية(

225 د.كسريالنكا6

260 د.كجيبوتي7
)3 حنفية(

330 د.كاليمن 8

380 د.كنيبال9
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قيمة الوقفية 250 د. ك
أو 10 د. ك / شهريًا

مت حفر 228 بئر من ريع هذه الوقفية

وقفية اآلبار 
األرض،  وجــه  على  ــادة  م وأثمن  أغلى  ــاء  امل
وبفقده حتل املصائب واملرض، فـنسبة %80 
الوفيات  من  و%33  العالم،  يف  األمراض  من 
وقفية  يف  فساهم  امللوثة،  املياه  مصدرها 
وتوفير  ــار  اآلبـ حفر  يف  ريعها  مــن  يصرف 

برادات املياه، فهي من أعظم أنواع الصدقة.
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التكافل خلٌق إسامٌي عظيم، حثنا ديننا على التخلق 
به، وجعله من أفضل األعمال عند اهلل تبارك وتعالى، 
وأكثرها زكاة، ملا فيه من اخلير العميم، فهو ال يقتصر 
ليشمل  يتسع  إمنا  الدم  وروابــط  األســرة  حدود  على 

املجتمع اإلسامي كله.

العمل،  عــن  العاجزين  مــن  يخلو  مجتمع  يكاد  وال 
من  النفس  على  واالعــتــمــاد  اليد  كــّد  مــن  والكسب 
الذين  وكذلك  واملعاقني،  والشيوخ  واليتامى  األرامــل 
الذين  القادرين  وكذا  العمل،  من  دخلهم  يكفيهم  ال 
لم  جميعًا  وهــؤالء  عمل،  على  حصولهم  يتيسر  لم 
واحلرمان،  الفقر  آلفة  وعرضة  همًا  اإلسام  يتركهم 
إمنا حث املجتمع املسلم الذي ينتمون وُيحَسبون عليه 
على كفالتهم، ورتب على ذلك األجر العظيم والثواب 
لتؤمن  الكفاالت  اجلزيل، ومن هنا كانت فكرة مشروع 

للمحتاجني حياة كرمية بفضل عطائكم.
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خطتنا الوصول لـ 

33,749 مكفواًل في 
الدول التي نعمل فيها 

بلغ عدد مكفولي 

الرحمة العالمية 

 215,619 مكفواًل
منذ عام 1982م
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تكافل با حدود
التكافل االجتماعي يف اإلسالم ليس محصوراً بالنفع املادي، وإن كان ذلك ركناً أساسياً فيه، بل يتجاوزه إلى جميع حاجات 
املجتمع أفراٍد وجماعات، مادية كانت تلك احلاجات أو معنوية أو فكرية، ومن هنا جاءت فكرة الكفاالت لترعى املكفول 
من كافة اجلوانب املادية والفكرية والصحية والنفسية، فنسعى بذلك للنهوض بجيل، وبناء إنسان، وتكوين حضارة، وكل 

ذلك بفضل تبرعاتكم وما جتود به نفوسكم .
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آثارنا تدل علينا
حققت مجمعات الرحمة العاملية املنتشرة 
يف سائر األقطار جناحاً منقطع النظير 
يف منهجيتهــا ورعايتهــا لطالبها وتأمني 
كافــة املســتلزمات لهــم، جــاء ذلك على 
لسان الرئيس اجليبوتي عمر حسن جيلة 
يف  كلمتــه خالل حفــل افتتاح أحد أكبر 
املجمعات التنموية اخليرية يف أفريقيا: 
»لقــد برهنتــم بإصراركــم علــى إقامــة 
هــذا الصرح الشــامخ -مجمع الرحمة- 
مبســاهمات وعطــاءات احملســنني مــن 
أهــل اخليــر يف الكويــت برهنتــم مبــا ال 
يــدع مجــاالً للشــك أن العمــل اخليــري 
يبني وال يهدم، ويشــيد وال يردم، ويعمر 
األرض وال يفسدها فجزاكم اهلل خيراً.

قصة قصيرة
بينمــا كان وفــد الرحمــة العامليــة يف قرغيزســتان يف مدينــة أوش يطرقــون 
األبــواب يبحثــون عن أيتــام لكفالتهم ورعايتهم يف دار األيتــام، وإذا باأليادي 
متتــد لتشــير إلــى بيــت مهجور نحو الغابة ال يوحي بوجود بشــر تســكنه، إال 
أننــا انطلقنــا رغم دهشــة غمرتنــا، وما هــي إال حلظات حتــى طرقنا الباب 
إذا بفتاتــني بريئتــني وديعتــني جتلســان علــى قصعــة طعام، لكــن الغريب يف 
األمــر أن الــكالب الضاريــة واحليوانــات املفترســة تشــاركهما ذلــك الكــوخ، 
ويأكلــون مــن قصعتهم، بعــد أن أصيبت الطفلتان بكدمــات، أخذنا بأيديهما 
إلــى مجمعــات الرحمــة التــي شــيدت بفضــل اهلل ثــم جهودكــم وعطائكــم 
لنرعاهما ونتكفل بكل متطلباتهما ويكون لكم األجر واملثوبة عند اهلل تعالى. 
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»أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني«، وأشــار إلى أصبعيه 
)الســبابة والوســطى(، بهــذا أشــار � إلــى عظيــم أجر 
كافل اليتيم، حتى جعله يف اجلنة رفيقه، حيث أن الكافل 
يقــوم مقــام األب املفقود، ويقف أحســن املواقف مع األم 
املكلومة، التي ال حول لها وال قوة، ومع ذلك يطبع أحسن 
األثــر يف الناشــئ احملروم، ويكــون له الفضل بعد اهلل يف 

تربيته، ودمجه يف املجتمع بني أقرانه وزمالئه. 

عليها  يقوم  التي  األساسية  القضايا  من  الشرعي  العلم 
العمل الدعوي، وخاصة يف البالد التي تفتقر إلى الدعاة 
بشكل كبير، وإعداد الدعاة القادرين على حتمل مسؤولية 
والقيام مبهامها عملية شاقة تتطلب بذل جهوداً  الدعوة 
كبيرة، والرحمة جتتهد يف إيجاد املستعدين لذلك بأنفسهم 
وأوقاتهم وجهدهم، ويبقى دعمهم ومساندتهم وإمدادهم، 
وبكفالتك تصنع منبراً متحركاً يطوف األرض، وتساهم يف 

نشر اإلسالم وتعاليمه. 

كفالة داعيةكفالة يتيم

15
د.ك

25
د.ك



59دليــل مشــروعات الرحمــة العالميــة

 700
1600 

د.ك

من

ابتداًء

إلى

أصابها اجلهد،  ونفوٌس عفيفة  الضر،  مّسها  أسٌر كرمية 
فقعد بهم الزمان عن اللحاق مبا اعتادوه، وأنفوا من القيام 
كي ال يراهم الناس ُعراًة فآثروا االستمرار يف القعود، حتى 
حسبهم الناس أغنياء من التعفف، وما علموا أن جلوسهم 
من  بل  خوف  من  ال  صوتهم  وانخفاض  كفاف،  ال  تعفف 
املتعفف احلليم،  الكرمي، وساند  املضطر  عفاف، فساعد 

فقد كان يوماً مثلك، فتفّكر لو أصبحت يوماً مثله!!

كم فقير اشتد شوقه لزيارة بيت اهلل احلرام، ولكن انقطعت 
به الركائب، فقلبه يحج البيت وجسمه يف البيت، يتمنى 
أن يكتب اهلل له أعظم رحلة كونية، ويحضر أجل اجتماٍع 
باملغفرة  الكرمي  ويختمه  اإللهية،  العناية  ترعاه  بشري، 
يبلغ،  حتى  وسنداً  يصل،  حتى  معيناً  له  فكن  والرحمة، 
فما إن يسير حتى تكون معه يف حله وترحاله، ورجائه 

وسؤاله، ومن ثم بإذن اهلل رحمته وجنته ورضوانه.

كفالة حاج / معتمركفالة أسرة

25
د.ك



دليــل مشــروعات الرحمــة العالميــة 60

تقرير منظمة اليونيسكو العاملي لرصد التعليم يستعرض 
خطــورة الوضــع يف أفريقيــا؛ فثمــة 29 مليــون طفــل لم 
يلتحقــوا باملــدارس، وال يخفــى مــا يف ذلك مــن املخاطر 
احملدقــة، حيث يكونوا أشــد عرضة لســائر أنواع العنف 
واالســتغالل واالجّتار غير املشــروع، ومــن خالل كفالتك 
تنجو بهم إلى بر األمان، ومبساعدتك يصلون إلى مراكز 
العلــم واملعرفــة، ولك األثر احلاضر واملســتقبلي يف ذلك 
إن شــاء اهلل، كما لك األجر الكبير يف اآلخرة عند اهلل.

طالب علم أساسي

10
د.ك

املرحلة اجلامعية لها األثر األكبر يف صقل مواهب املتعلم 
املعارف  من  متمكناً  بعدها  ليتخرج  مــداركــه،  وتوسيع 
مرحلة،  كل  مبالبسات  بصيراً  تلقاها،  التي  والعلوم 
ومؤهاًل كما ينبغي خلوض غمار املجتمع، ومساندته يف 
هذه املرحلة تعّد ملسًة مهمة يف روح املعرفة، ولبنة هامة 

يف بنيان التوفيق.

طالب علم جامعي

25
د.ك
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آالف من النجباء لم يجدوا فرصة إكمال تعليمهم، 
ولم يستثمروا مواهبهم بسبب الفقر الشديد الذي 
يعيشونه، وقد ظهرت أسرار براعتهم حني متكنوا 
كفالتهم؛  أن متت  بعد  وذلك  تعليمهم،  إكمال  من 
املناصب،  أعلى  وتبوأو  الشهادات،  أعلى  فحازوا 
فكان منهم األطباء واملهندسني والقادة، فليكن لك 

يف سّرهم أثر، ويف متيزهم بصمة.

طالب ماجستير

25
د.ك

التعليمية  مخرجاتها  بني  من  أن  العاملية  الرحمة  تفخر 
من حازوا شهادة الدكتوراه يف شتى العلوم، فغدوا وزراء 
وعلماء ومفكرين، لذا فهي تضع على عاتقها االستمرار 

يف تخريج النماذج والكفاءات املتميزة.

  طالب دكتوراه

30
د.ك
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قد  جــســده،  يف  إنــســان  فقدها  عظيمة  نعمة  مــن  كــم 
هذا  لكن  زهــيــد،  مببلِغ  خطرها  ويُـــدرأ  شرها  يندفع 
متعّذر  عليه  واحلصول  كبير،  احملتاج  ذلك  عند  املبلغ 
أو مستحيل، فيضطر للصبر حتى تقع الكارثة، فيفقد 
عضواً حتى يُشّل، أو تنعدم عليه حاسة فيقعد، فامدد 
الكيان. وحتــمــي  اخلــيــر،  وجتــلــب  الــضــر،  لتمنع  ــدك  ي

لكنها  ماضية؛  وعزائم  سامقة،  همماً  ميتلكون  ــاُس  أن
حبيسة أجساٍم ُمنهارة، وكراٍس متحركة، ويلزم لوصولهم 
لتلك األحالم إسناداً خاصاً، ودعماً مضاعفاً، فكن أنت 

احملرك للساكن، واملوصل للمنقطع، والصانع للعزمية.

كفالة معاقكفالة مريض

20
د.ك

25
د.ك
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لعل األخطر من عدم توفر الدواء هو عدم وجود طبيب 
هو  فالطبيب  املــرض،  اكتشاف  أو  العالج  على  يساعد 
الذي مينح املريض األمل بعد اهلل عز وجل، ويزرع يف 
نفسه الثقة، ويخفف عنه األلم، وبكفالته تسعى يف شفاء 

أمته من أمراضها.

احلفــاظ علــى األداة أمــر مهــم، فهــي الوســيلة الفاعلــة 
لصيانــة الغــرض، واحلمايــة من املرض، فكيــف إن كانت 
تلــك األداة هي اإلنســان املاهر، واملمرض احلاذق، وكيف 
إن كان الغــرض هــو اجلســم البشــري!! لذلــك حرصــت 
الرحمــة علــى إدراج كفالة املمــرض، وجعلتها من أهم ما 

ميكن تقديره ومساعدته.

كفالة ممرضكفالة طبيب

300
د.ك

150
د.ك
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اهلل  يوفق  جسيمة؛  ومهمة  عظيمة،  رسالة  اإلمــامــة   
على  فيتعلم  اخلــلــق،  وصــفــوة  احلــق،  دعــاة  بها  للقيام 
أيديهم اجلاهل، ويهتدي بهم السالك تسمو بتوجيهاتهم 
لرسالتهم  ليتفرغوا  واجــب؛  حق  فكفالتهم  النفوس، 

الراقية، ويقوموا بامليراث النبوي األصيل.

كفالة إمام

25
د.ك
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قيمة الوقفية 120 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا

مت تنفيذ 72 برنامج من ريع هذه الوقفية

وقفية األبرار لرعاية األيتام :

ُيصــرف مــن  ريع وقفيــة األبرار علــى توفير 
البيئــة التربويــة الصاحلة املائمــة لرعاية 

األيتام وحفظ هويتهم ودينهم.
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حث اإلسام على العمل الشــريف، والكسب العفيف، 
الــذي يحفظ لإلنســان كرامتــه، ويصون مــاء وجهه، 
فبالعمل يتحول الفرد من آخٍذ إلى معطي، وبالكسب 
يتحول مــن االحتياج إلى اإلنتاج، ويكرم املرء بالعمل 
نفســه أن تهــون علــى غيــره، وبه يســتطيع املــرء أن 
يــدرك كثيــرًا مــن وجــوه اخليــر التــي ال يســتطيع 
إدراكهــا إال مــن ســعة؛ كصلــة الرحــم، بينما الكســل 
والقعــود عــن العمــل يزيــد مــن نســبة اجلرميــة يف 
املجتمــع، ويقضي علــى عنصري الطمــوح والتنافس 
الشــريف، كما يســاعد ذلك على إيجــاد جيل هزيل 
متــواكل، فاتــر العزميــة، إضافــة إلــى أنه يوّلــد لدى 
اآلخريــن،  علــى  والضغينــة  باحلقــد  شــعورًا  املــرء 
وإســاءة الظــن باألصدقــاء واألقربــني، ويف اجلملــة؛ 
فمشروع الكســب احلال خير شامل، وبركة متكاملة.
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خطتنا تنفيذ 

13000 مشروٍع للكسب 
الحالل حتى نهاية عام 

2017م

تم تنفيذ 

أكثر من 13089 

مشروعًا للكسب الحالل

منذ عام 1982م
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البركة يف العمل
واألخذ  والكسب  العمل  واألعمار..  األرزاق  يف  البركة  أسباب  من 
بأسباب الرزق، فإن اإلسالم دين العمل، ودين الكسب احلالل، الذي 
يعف اإلنسان به نفسه عن القيل والقال وسؤال الناس، حتقيقاً لقوله 
 )15 )امللك:  النُُّشوُر﴾  َوِإلَيِْه  ْزِقِه  رِّ ِمن  َوُكلُوا  َمنَاِكِبَها  يِف  تعالى: ﴿َفاْمُشوا 
فقد بسط اهلل األرض وأخرج منها اخليرات والبركات وجعل اخلير 
يف العمل، والشر يف البطالة والكسل، وقد عمل أنبياء اهلل صلوات اهلل 
وسالمه عليهم فداود عليه السالم كان حداًدا، وزكريا عليه السالم 
كان جناًرا، ورسولنا � كان يرعى الغنم. مبشروع الكسب احلالل هذا 

جنعل من الفقراء يداً منتجة تعطي وال تأخذ، وتعيل غيرها.
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مكافحة الفقر
العاملية  الرحمة  أهداف  أهم  من 
منابعه،  وجتفيف  الفقر  مكافحة 
والزكاة  الصدقات  ليس عن طريق 
فحسب، وإمنا من خالل مشروعات 
من  يتم  التي  احلالل،  الكسب 
القادرين  بالفقراء  النهوض  خاللها 
الكتساب  وإعدادهم  العمل،  على 
صنعة أو جتارة أو خدمة يحصلون 
بها قوتهم، وتوفر لهم دخاًل وعماًل 
خاللها  من  ويهيئ  يعفهم،  شريفاً 

فرص عمل له ولآلخرين.

قصة قصيرة
»راني بيجم« من بنغالدش، ولدت يف أسرة شديدة الفقر، حتى اضطر أبوها أن 
يزوجها يف سن الـ 15، ليطلقها زوجها ويتركها وابنتها، وضاقت عليها األرض مبا 
الصغيرة،  ابنتها  وقوت  قوتها  منه  تتكسب  أي مشروع  تبحث عن  وأخذت  رحبت، 
فالتحقت بأحد مراكزنا لتدريب اخلياطة هناك عام 2012م، وأمتت دورة التدريب 
التخرج  إعطاؤها عند  الثياب، ومت  تعلمت خاللها خياطة جميع  أشهر(،   6( فيها 
ماكينة خياطة لتبدأ بها مشروعها الصغير، واجتهدت بعدها حتى أصبح لها سمعة 
 5( لديها  فأصبح  عليها  اهلل  ليوسع  للخياطة،  وفتحت مشغاًل  الناس،  عند  جيدة 
ماكينات خياطة(، وهي تستطيع اآلن أن تكسب دخاًل يكفيها وابنتها وتدخر منه 

أيضا ما بني )5000 : 7000 تاكا( أي ما بني )20 : 25 د.ك( شهرياً.
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منيحة الغنم

انطالقاً من قول النبي � )اتخذوا الغنم فإن فيها بركة( يسعى هؤالء للحصول على الغنم ملا تدر عليهم 
من ربح مناسب.

تكلفةدولةم

40 د.كموريتانيا1

50 د.كالصين2

60 د.كالصومال، جيبوتي، إندونيسيا ، بنغالديش3

70 د.كإثيوبيا4

80 د.كتنزانيا5

85 د.كالسودان6

120 د.كغانا - النيجر7

200 د.كفلسطين8

150 د.كقرغيزيا9

180 د.كسريالنكا10

750 د.كالبوسنة11
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شراء عجل / تسمين

جرار زراعي

أحد  تعد  أشهر  لعدة  واجلاموس  البقر  صغير  وتغذية  علف 
ليتم  والريفيون  املزارعون  عليها  يقبل  التي  الهامة  املشروعات 

بيعه بعد ذلك كحيوان حلم أو لالستفادة احلقلية.

اآلالت  إلى  احلاجة  تشتد  هناك  اخلصبة  األراضي  توفر  مع 
الزراعية التي حترث األرض وحترك التربة، فشاركنا يف إحياء 

أراضيهم واستخراج خيراتها.

تكلفةدولةم

1500 د.كالبوسنة )صغير(1

6000 د.كالبوسنة )كبير(2

15000 د.كالصومال - تنزانيا )كبير(3

تكلفةدولةم

130 د.ككمبوديا1

150 د.كبنغالدش، الصين2
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محل بقالة

أكشاك

أحد املشروعات مضمونة العائد والتي تناسب أي دولة وأي مكان 
يف حضر أو ريف سريعة العائد وتناسب كافة شرائح املستفيدين.

يخصــص  أنــه  إال  البســطة  مشــروع  كبيــر  حــد  إلــى  يشــابه 
وغيرهــا  وبســكويت  حلــوى  مــن  اخلفيفــة  البضاعــة  لبيــع 
مــن  النقــل  ســهل  مغلــق  مــكان  يف  اجلافــة،  البضاعــة  مــن 
اخلشــب أو األلومنيــوم، ويناســب عديــد شــرائح املســتفيدين.

تكلفةدولةم

250 د.كالصومال1
300 د.كجيبوتي - إثيوبيا2
500 د.كموريتانيا3
1000 د.ك المغرب4
1100 د.ك اليمن5
1500 د.كفلسطين6
2500 د.كاألردن7
3500 د.كلبنان8

تكلفةدولةم

180 د.كغانا1
200 د.كالصومال2
240 د.كإثيوبيا3
300 د.كجيبوتي4
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حقيبة معدات

بسطة خضار

تتوفر  وهؤالء  املاهر،  وإمداد  الصانع،  إعانة  األعمال  أجّل  من 
وبتوّفرها  والوسيلة،  األداة  وينقصهم  والقوة،  اخلبرة  لديهم 

يحققون الهدف، ويصنعون اإلجناز.

أحد أبسط وأسرع مشروعات الكسب احلالل فرشة توضع عليها 
أمام مسجد وتناسب  أو  الطريق  أنواع اخلضر يف جانب  بعض 

الرجل واملرأة بل واملعاق.

تكلفةدولةم

60 د.كجيبوتي  - الصومال1

80 د.كالسودان2

100 د.كإثيوبيا3

تكلفةدولةم

35 د.كالصومال1

90 د.كجيبوتي2

100 د.كسريالنكا3

115 د.كالسودان4
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عربة طعام

بذور زراعية وشتالت

محٌل متنّقل؛ حلٌّ مثالي للمعِدم الذي لم يتمّكن من استئجار محّل 
األمثل  الوسيلة  هي  العربة  فكانت  اإليجار،  ارتفاع  بسبب  ثابت 

واألسهل، بها يؤّمن عيشه، ويبيع ُمنتجه، ويستر أسرته. 

مهما توفرت األرض اخلصبة والتربة الصاحلة واليد العاملة فلن 
األرض  حتى جتود  الزراعية،  البذرة  تتوفر  لم  ما  األرض  تثمر 

بخيراتها وثمارها.

تكلفةدولةم

60 د.كجيبوتي1
100 د.كإندونيسيا2
120 د.كالصومال3
130 د.كنيبال4
150 د.كغانا - سريالنكا5
180 د.كتنزانيا6
200 د.كتايالند - بنغالدش7
300 د.كفلسطين - السودان8
400 د.كالمغرب - اليمن9
520 د.كموريتانيا10

تكلفةدولةم

20 د.كالبوسنة1
100 د.كتنزانيا - الصومال - أثيوبيا2
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أحد أبسط وأسرع مشروعات الكسب احلالل فرشة توضع عليها بسطة مالبس
أو أمام مسجد وتناسب  أنواع املالبس يف جانب الطريق  بعض 

الرجل واملرأة بل واملعاق.

مكائن طحين
أحد املشروعات الهامة التي ال غنى عنها، تناسب البيئات الزراعية 
والصحراوية التي تعتمد يف غذائها على طحن احلبوب من ذرة 

وكاسافا ودخن وشعير وغيرها.

تكلفةدولةم

500 د.كالنيجر1

1600 د.كإثيوبيا2

تكلفةدولةم

100 د.كجيبوتي - الصومال  - بنغالديش1

250 د.كإثيوبيا2
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دراجة نارية
 يف وسط الغابات الكثيفة يستحيل وجود سيارت لنقل األشخاص، 
احتلت الدراجات النارية األولوية األولى لسهولة التنقل بها وخفة 
وزنهــا إضافــة إلى اســتخدامها يف تنقــالت الدعاة بــني املناطق.

تكلفةدولةم

170 د.كالصين1

230 د.ككمبوديا2

250 د.كالنيجر3

400 د.كالسودان - غانا4

500 د.كتنزانيا5

690 د.كالمغرب6

700 د.كالفلبين7

800 د.كإثيوبيا8

سريعة ماكينة صنع مكرونة عملية،  كبيراً  حيزاً  حتتاج  ال  االستخدام  سهلة  وسيلة 
العائد، سهلة الصيانة، تناسب الرجل واملرأة.

تكلفةدولةم

200 د.كالصين1
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صوبة زراعية
حيز يؤمن بيئة محمية وأجواء اصطناعية توفر للنباتات املزروعة 
بها الظروف املالئمة للحصول على ثمار اخلضار يف غير وقتها، 

وتأمني جميع مستلزماتها للحصول على أعلى إنتاجية.

تكلفةدولةم

700 د.كالبوسنة1

750 د.كأوكرانيا2

مزرعة
اخلير  أوجه  علي  ريعه  وصرف  محصولها  بيع  يتم  تنموية  مزرعه 
واستخراج  وزراعتها  األراضي  فاستصالح  املتبرع،  رغبة  أو حسب 
خيراتها وثمارها من أبر القربات حلديث »ما من مسلم يغرس غرساً 
أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة« البخاري.

تكلفةدولةم

990 د.كالصومال - تنزانيا1
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غالباً، فرن خبيز منزلي خفيفة  تدريب،  إلى  حتتاج  ال  االستخدام  سهلة  وسيلة 
كهربائية تؤمن اخلبز والذي يعدُّ القوت األساسي يف غالب الدول.

تكلفةدولةم

45 د.كفلسطين - اليمن1

55 د.كموريتانيا2

80 د.كالسودان3

120 د.كالبانيا4

150 د.كالصين5

172 د.كالمغرب6

367 د.كلبنان7

مصنع طوب أحمر منزلي
كما  األفراد،  من  لكثير  يخلق فرص عمل  للطوب  تأمني مصنع 
لهم  نوفر  حتى  فمعاً  لبنائه،  الطوب  وتأمني  توفير  يف  يساهم 

فرصاً للعمل ومنزالً للسكن.

تكلفةدولةم

150 د.كسريالنكا1
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مشغل خياطة
كونه  املتعّففات،  العفيفات  إليه  تتطلّع  وكفاية،  إعالة  مشروع 
بيئة  ضمن  الكايف،  بالدخل  عليهن  يعود  شامل؛  ستٍْر  مشروع 

ملتزمة حتفظ عليهن دينهن والتزامهن.
تكلفةدولةم

420 د.كموريتانيا1

3000 د.كفلسطين2

38500 د.كاليمن3

قوٌم يعيشون يف املاء ومع املاء؛ ففيه حياتهم، ومنه رزقهم، وقارب قارب صيد
الصيد بالنسبة لهم أهم وسيلة، وأولى ُمقتنى.

تكلفةدولةم

115 د.كالنيجر1
160 د.كسريالنكا2
250 د.ككمبوديا3
1500 د.كفلسطين4
2200 د.كموريتانيا5
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دراجة هوائية
الوسائل  دون  فهي  لالقتناء،  أداٍة  وأيسر  للنقل،  وسيلة  أسهل 
احملتاجة للمحروقات، ودون املركوب من احليوانات، مع مثاليتها 

يف تلك الغابات، وخصوصيتها يف التعامل مع كثافة األشجار.

تكلفةدولةم

20 د.كالصين1

28 د.كالنيجر2

30 د.كالسودان3

40 د.كغانا - تنزاتيا4

75 د.كإثيوبيا5

التي ال زال يعتمد عليها املزارع يف حرث ثور حراثة الهامة  الوسائل  أحد 
وتقليب األرض سيما الذي ال يستطيع شراء جرار زراعي.

تكلفةدولةم

165 د.كالفلبين1
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السيارات، توك توك ندرة  بسبب  تنقالتها  مستمرة يف  معاناة  األسر  تشهد 
سعينا لتأمني التوك توك األقل أجرة واألنسب لتضاريس مناطقهم. 

تكلفةدولةم

300 د.كموريتانيا1
500 د.ككمبوديا2
550 د.كاليمن3
800 د.كفلسطين4
1000 د.كالصومال5

يحسنه قرض حسن مشروع  ألي  نواة  وهو  اإلسالمي،  التمويل  أدوات  أحد 
املستفيد ليتكسب منه، مع سداد بجدولة مريحة تعفه، وال جتعله 

يف عداد من يتلقون املساعدات.
تكلفةدولةم

100 د.كجيبوتي - النيجر - السودان1
250 د.كاليمن2
300 د.كإثيوبيا - األردن3
500 د.كموريتانيا 4
700 د.كالمغرب5
800 د.كلبنان6
1500 د.كفلسطين7



دليــل مشــروعات الرحمــة العالميــة 84

x

ماكينة خياطة

مصنٌع يف البيت؛ يسعُد صاحبته ويكفيها، ويسترها ويغنيها، تشمل أوالدها بالكساء، وتصنع لهم الغطاء، وتوّفر لقمتهم بالفائض.

تكلفةدولةم

25 د.كالنيجر1

30 د.كالصين2

35 د.كغانا3

40 د.كقرغيزيا4

45 د.كنيبال - بنغالدش - الصومال5

50 د.كإندونيسيا6

55 د.كتنزانيا7

60 د.كموريتانيا - جيبوتي8

85 د.كاليمن - السودان9

تكلفةدولةم

91 د.كلبنان10

100 د.كسيرالنكا11

150 د.كمقدونيا12

150 د.كأوكرانيا - فلسطين 13

155 د.كالمغرب14

 160-355 د.كالبانيا15

165 د.كاألردن16

200 د.كالبوسنة17

220 د.كإثيوبيا18



85دليــل مشــروعات الرحمــة العالميــة

بقرة حلوب

حلليب األبقار فوائد جمة يف بناء العظام واألسنان واخلاليا العصبية، فهو يعتبر مصدراً جيداً للعديد من العناصر 
الغذائية مثل البروتني والفيتامينات والعناصر املعدنية.

تكلفةدولةم

140 د.كنيبال1

165 د.كالصومال2

170 د.كسريالنكا3

185 د.كالنيجر4

200 د.كتنزانيا5

250 د.كغانا - موريتانيا6

240 د.كبنغالدش7

300 د.كالسودان - اليمن8

350 د.كأوكرانيا9

400 د.كالبانيا10

430 د.كإثيوبيا11

450 د.كقرغيزيا 12

530 د.كمقدونيا13

612 د.كلبنان14

833 د.كالبوسنة15

850 د.كالمغرب16

1000 د.كفلسطين17

1500 د.كاألردن18

تكلفةدولةم
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وقفية الكويت للكسب الحالل
ودعم المشروعات الصغيرة 

لتوفيــر  الوقفيــة  هــذه  بتقــدمي  العامليــة  الرحمــة  شــرعت 
التمويــل الــازم من أصــل الوقفيــة أو ريعهــا، يف صــورة التمويل 
اإلســامي، من خــال املشــاركة أو املضاربة أو اإلجارة أو ما شــابه 
ذلــك بالضمانــات املناســبة، مبــا يحقــق منــو الوقفيــة ويحقــق 
واألرامــل  احلــرة،  واحلــرف  املهــن  ألصحــاب  وخاصــة  أهدافهــا، 
واأليتــام الذيــن ال ميلكــون ما يبــدؤون بــه مشــروعهم الصغير. 

قيمة الوقفية 150 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا
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يعيــش املســلمون كل عام مواســم للعطاء ومناســبات 

اجلود والرحمة التي يتيحهــا اهلل عز وجل للمؤمنني 

للدخول عليه من أوســع باب، ومن أسهل طريق، فيعم 

فيها اخلير، ويكثر السخاء، وتزكو النفوس، ويتكاتف 

فيها املســلمون جميعًا، لذا حرصنا علــى اغتنام تلك 

الفرص، وكســب مزيد مــن األجر والثــواب، واملتاجرة 

مــع اهلل عز وجــل، ففي شــهر رمضان مثــًا يتضاعف 

مركــزة  مشــروعاتنا  فكانــت  اخليــر  ويكثــر  األجــر، 

يف تلــك الشــهر علــى إفطــار للصائــم وكســوة العيد، 

ليكون لكم محســنينا مثل أجور مــن متدون إليهم يد 

العون واملســاعدة وتشــاركونهم أفراحهم ومواسمهم. 
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هدفنا الوصول

لـ 5 ماليين مستفيد 

حتى نهاية عام 2017م

استفاد من المشروعات 

الموسمية ما يقرب من 

33 مليون فرد منذ عام 
1982م
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كسوة الشتاء

كسوة العيد

ميلك جسماً وال ميلك غطاؤه، يزيده البرد القارس كرباً، ويجثم 
عليه الشتاء فيزيده حاجة وانكشافاً، فانشر عليهم غطاء الستر 

واحلنان، واشملهم بلباس الدفء والكفاية.

اللباس اجلديد هو معنى العيد عند األطفال، فمن ُحرم اجلديد 
ال عيد له، خاصة حني يرى أقرانه قد اشتملوا بالزينة، وجتملوا 
بالثياب، فهيا لنّزين جسد الصغير مبا طاب من الكساء، ونرسم 

على شفته بسمة اجلمال والرضاء.

تكلفةدولةم

1
البوسنة - البانيا - الفلبين - قرغيزيا - 

الصين - لبنان - األردن - اليمن - المغرب - 
موريتانيا - بنغالديش

15 د.ك

20 د.كفلسطين2

25 د.كأوكرانيا3

تكلفةدولةم

1
جيبوتي - تنزانيا - النيجر -الصومال - غانا  

البوسنة - السودان - البانيا - إثيوبيا 
جميع دول آسيا - لبنان - األردن - اليمن - 

المغرب - موريتانيا

10 د.ك

15 د.كاندونيسيا - الفلبين2
20 د.كفلسطين3
25 د.كأوكرانيا4
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كسوة فقير

الحجاب اإلسالمي

ثياب ممزقة، وقطع مهترئة، أكل عليها الزمان وشرب، حتى غدت ال 
تقي من حر وال قّر، ال تستر اجلسم كما ينبغي، وال تعكس الصورة 
كما يليق، ومن أفضل مشروعات اخلير توفير الغطاء الساتر، وإيجاد 

الكساء الوافر.

صورة احلجاب اإلسالمي واقتنائه وارتدائه؛ كان له األثر الكبير 
يف أوساط النساء يف البلدان التي لم تتعرف على دور احلجاب 
يف صيانة املرأة، وما إن عرفنه حتى تعلقن به، مما جعله مشروع 
إمداد تستهدفه الرحمة العاملية، وترجو به حتقيق أفضل األثر.

تكلفةدولةم

5 د.كأوكرانيا - البوسنة1

إندونيسيا  كمبوديا - تايالند - الفلبين  2
10 د.كبنغالدش - سريالنكا - الصين - نيبال

 3
جيبوتي - النيجر - تنزانيا - السودان  

الصومال - غانا - فلسطين - لبنان - أثيوبيا 
- اليمن 

 موريتانيا - المغرب

20 د.ك

تكلفةدولةم

1
جيبوتي - النيجر - تنزانيا - السودان - الصومال 
غانا  - إندونيسيا  كمبوديا - تايالند - الفلبين 

بنغالدش - سريالنكا - الصين - نيبال
10 د.ك

15 د.كقرغيزيا - اليمن - موريتانيا - المغرب2

20 د.كأثيوبيا - فلسطين - األردن - لبنان3
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طرود غذائية

كفارات

يعد مشروع توزيع الطرود الغذائية من أهم املشروعات التي تنفذها 
الرحمة العاملية إزاء إخوانهم احملتاجني، حيث يتم توزيع ما يحتاجونه 
كمساعدات عاجلة، تكفيهم لوقت من الزمن، ريثما يفرج اهلل همهم.

الكفارات  مصارف  استغالل  حلسن  العاملية  الرحمة  من  سعياً 
الرحمة  أن يخرجها، فتحت  أراد  لها، وتسهياًل ملن  للمستحقني 
العاملية املجال أمام كفاراتكم لتقوم بإيصالها إلى أحق الناس بها.

تكلفةدولةم

10 د.كالبوسنة - البانيا - السودان - بنغالديش1
12 د.كالنيجر2

3
 - إندونيسيا  إثيوبيا   - الصومال   - تنزانيا   - جيبوتي 
 - الصين   - سريالنكا     - الفلبين   - تايالند   - كمبوديا 

نيبال
25 د.ك

30 د.كفلسطين - االردن - لبنان - اليمن - موريتانيا - المغرب4
35 د.كأوكرانيا5
50 د.كغانا )طرد كبير(6

تكلفةدولةم

جيبوتي - النيجر - تنزانيا - السودان - 1
10 د.كالصومال - إثيوبيا - غانا
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مخبز آلي

التدفئة بالحطب

يوماً بعد يوم تزداد همومهم وتندر لقمتهم حتى كسرة اخلبز غدت 
حلماً لهم، نسعى بجودكم  لتوفير املخابز اآللية التي تزودهم كل 

يوم بحاجتهم من اخلبز الذي ال غنى ألي فرد عنه.

عدد الوفيات بني األطفال جراء البرد والصقيع يف ازدياد، فقد 
التي  القاسية  اإلنسانية  الظروف  الثلجية  العواصف  فاقمت 

يعيشونها يف ظل انعدام وقود التدفئة وغياب حطب التدفئة.

تكلفةدولةم

80 د.كالبوسنة - ألبانيا1

150 د.كالصين2

تكلفةدولةم

18500 د.كسوريا1

18965 د.كالصومال2
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بناء بيت

من  تكون  والتي  واألكواخ،  العشش  يسكنون 
التي  البالية  األسمال  وبعض  الشجر  أعشاب 
ال تقيهم حر الصيف وال برد الشتاء، والسعيد 
الزنك واخلشب،  بيت من  يعيش يف  منهم من 

فكانت احلاجة ملّحة لبناء بيوت لهم. 

تكلفةدولةم

350 - 840 د.كنيبال1

520 - 850 - 2500 د.كالسودان2

550 - 750 - 2600 - 3200 د.كبنغالدش3

1350 د.ككمبوديا4

1875 د.كالصين5

2000 د.كسريالنكا6

 2200 د.كالنيجر7

2200 - 2750 د.كإندونيسيا8

2250 - 2750 د.كغانا9

2310 - 3300 د.كتنزانيا10

2400 د.كالفلبين11

2500 د.كجيبوتي12

2500 - 2900 د.كالصومال13

5100 د.كقرغيزيا14

6700 د.كموريتانيا15

7150 د.كاليمن16

4000 - 10000 د.كالبوسنة17

12000 د.كفلسطين18
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تدفئة المساجد

ترميم بيوت األيتام والفقراء

بيوت اهلل فيها راحة الروح واجلسد، فيها نضع الهموم، ونتخفف 
من ثقل الدنيا، فنبرد فيها وقت احلر، ونستدفئ بها وقت القر، 
األخرى؛  البلدان  مساجد  يف  العاملية  الرحمة  له  سعت  ما  وهذا 

ترويحاً للمسلمني فيها، وحتويلها إلى أماكن آمنة ومريحة.

يف ظل ما تتعرض له تلك املناطق من فيضانات وزالزل ونحوها؛ 
تتعرض كثير من البيوت للدمار الكلي أو اجلزئي، وتكون بحاجة 
معهم حتى  نقف  أن  فوجب  دائم،  وترميم  إلى صيانة مستمرة، 

يأمنوا يف مساكنهم، ويطمئنوا على أرواحهم.

تكلفةدولةم

1000 د.كالبوسنة - لبنان1
1500 د.كفلسطين2
2750  د.كاليمن3
2600 د.كأوكرانيا4
3000 د.كالبانيا - مقدونيا5

تكلفةدولةم

350 د.كالصين - منغوليا1

4500 د.كأوكرانيا2
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ذبائح وعقائق

تكلفةدولةم

20 د.كتنزانيا - الصومال - جيبوتي1

24 د.كإثيوبيا2

30 د.كبنغالدش3

40 د.كاليمن4

45 د.كالنيجر - أوكرانيا5

السودان - الفلبين - ألبانيا - الصين - 6
50 د.كإندونيسيا - قرغيزيا - سريالنكا

55 د.كالبوسنة7

60 د.كالمغرب 8

75 د.ك غانا - األردن9

110 د.كسوريا - لبنان10

130 د.ككمبوديا11

180 د.كفلسطين12

تســعى الرحمــة العامليــة الســتغالل مصــارف اإلنفاق يف الشــريعة، وتفتح للمنفقــني خيارات اإلنفــاق، وترشــدهم إلى أبواب 
احلســنات، حتى يفيدوا ويســتفيدوا، ومن هنا؛ كان يف الرحمة العاملية مجال لتصريف الذبائح والعقائق والنذور، إليصالها 

إلى احملتاجني.
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غرف سكنية

إخواننــا  يعيشــه  الــذي  اإلنســاني  للوضــع  تقديــراً 
ســكنية  غــرف  إيجــاد  مت  النــزوح  مخيمــات  يف 
وتصلــح  للحريــق،  قابليتهــا  بعــدم  متتــاز  أســمنتية 
تشــغيل  إلــى  إضافــة  وصيفــاً،  شــتاء  لالســتخدام 
األيــدي العاملــة يف املنطقــة التــي ينفــذ بها املشــروع.

تكلفةدولةم

520 - 850 د.كالسودان1

قيمة الوقفية 150 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا

مت تنفيذ 93 مشروعًا من ريع هذه الوقفية

وقفية إفطار صائم 

نســعى من خالها إلى جتسيد معنى األخوة 
اإلســامية والرابطــة اإلميانيــة التي تربط 
املسلمني، ال سيما يف شهر رمضان املبارك ومن 
خال ريع الوقفية يصرف يف إقامة مشروعات 
يســتفيد  التــي  الســنوية  الصائــم  إفطــار 
منهــا املســلمون يف مختلــف أرجــاء األرض.
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بناء اإلنسان أسمى هدف ميكن أن ُينال، وأهم عنصٍر 
بفضل  العاملية  والرحمة  عليه،  يحرص  أن  البــد 
وبناء  التعليمية،  املشروعات  إنشاء  على  دأبت  اهلل 
لتعليم  منها  سعيًا  ومجمعاتها؛  ومعاهدها  مراكزها 
الثقافة،  وفنون  العلم  بأصناف  ومدهم  األجــيــال، 
ومن  املجاالت  كل  يف  منها  ليتخرج  التنمية؛  وبرامج 
جميع الشرائح طاٌب نالوا اجلدارة، وحققوا الصدارة، 
فكانوا يف املجتمع مواكب أنوار وشموس هداية، وبهذا 
الوعي  مستوى  يف  وملموسًا  ناجحًا  تقدمًا  سجلت 
االستكثار،  على  وشجعها  لاستزادة،  حّفزها  العام، 
أنحاء  يف  التعليمية  املشروعات  لدعم  أبوابها  لتفتح 
املعمورة، وإيجاد أثر فاضٍل للمحسنني فيها، تسبح لهم 
األمام. إلى  اخليرات  لهم  وُتبنى  الدوام،  على  علومها 
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خطتنا بناء

110 منشآت تعليمية 
في الدول األكثر 

احتياًجا حتى نهاية 

عام 2017م

تم بناء أكثر من

436 منشأة تعليمية 
منذ عام  1982م
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تكلفة البناء والتأثيثعدد الطالبمساحة المدرسةعدد الفصولالدولةم

9000 د.ك10872 م32بنغالدش1
16500 د.ك250200 م42السودان2
18000 د.ك300245 م72تنزانيا3
19850 د.ك322200 م42النيجر4
20000 د.ك300280 م62الصومال5
21600 د.ك360200 م62غانا6
24000 د.ك300120 م42إثيوبيا7
32000 د.ك320150 م52الصين8
600000 د.ك1912300 م192ألبانيا9
600000 د.ك1912300 م192البوسنة10

البد  ذلك  ولتحقيق  أجيالها،  من خالل  وتتقدم  اإلنسانية  املجتمعات  تتطور 
العناية واالهتمام بهذا اجليل، وإعداده إعداداً صحيحاً، ليحمل رسالة  من 
مجتمعه وينهض لتحقيقها بالطريقة املثلى التي تساعد على النمو والتقدم، 
من أجل ذلك تبنى املدارس لتقوم بدورها التوعوي والتعليمي للجيل، وتغرس 
املثل الراقية، والقيم السامية، فهي معقد األمل للتربية الصحيحة املنشودة، 
وما تعاني منه تلك الدول من عجز يف ميزانية التعليم يلقي باملسؤلية علينا 

للمشاركة يف بناء املدارس وإنشاء املعاهد التي تنهض وترقى باملجتمع.

كما تعد أحد احلصون التي حتمي اجليل من براثن اجلهل واالنحراف، كما 
التربية، وأحد منافذ  باحتياجاته، وأحد محاضن  متثل أحد روافد املجتمع 

فرص العمل.

المدرسة
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وقفية طالب العلم 

ا ال يرغــب بنهٍر جاٍر من احلســنات ال  َمــْن ِمنَّ
ينقطــع ســواء يف حياتــه أو بعد وفاتــه، إنها 
الصدقــة اجلاريــة والعلــم الــذي ينتفــع به. 
وقفية طالب العلم تشمل على األجرين معًا، 
أجر نشر العلم النافع وتعليمه، وأجر الصدقة 
اجلاريــة، والتــي ُتصرف علــى كل طالب علم، 

وكل متزود من الثقافة اإلسامية.

قيمة الوقفية 120 د. ك

 أو 10 د. ك / شهريًا
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أقسى ما يف الوجود آهات مريض ال جتد آذنًا صاغية، 
وصرخات موجوع ال جتد كّفًا حانية، وآالم مكلوٍم ال 
إليه  ينظر  عمن  يبحث  وكم  وسكينة،  ترياقًا  جتد 
بعني العطف، ويعود عليه بلحظات الرحمة، والرحمة 
العاملية جتد يف ذلك خير باٍب لإلحسان، انطاقًا من 
)من فرج عن مؤمن كربة من كرب   � قول املصطفى 

القيامة(  يــوم  كــرب  من  كربة  عنه  اهلل  فــرج  الدنيا 
العاملية حملة  الرحمة  )رواه مسلم(، ولذلك أطلقت  
»شاركنا نداويهم«، حتى نحافظ على حياة املوجود، 
ومؤشرات  خاصة  املكروب،  املريض  إبراء  يف  ونساهم 
لبيانات  وفقًا  مستوياتها؛  أدنى  يف  الصحية  الرعاية 
يف  باملاريا  اإلصابة  معدل  أن  كما  الــدولــي.  البنك 
ازدياد، إذ بلغ أكثر من 4 آالف حالة مؤكدة سنويًا... 
فامدد يدًا حانية، عسى املولى أن يكتب بها الشفاء، 

ويحل بها اخلير والبركة.
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نهدف لبناء 63 منشأة 

طبية في الدول األكثر 

احتياجًا حتى نهاية 

عام 2017م

تم بناء أكثر من 432 

منشأة طبية منذ عام  

1982م
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تعتبــر املستشــفيات واملراكــز الصحيــة املكان األول الذي يســعى اليه األفراد طلبــاً ملعاجلة األمراض التي يبتلى بها اإلنســان، مما 
يضطره إلى مراجعة الطبيب من أجل إيجاد ترياق لأللم الذي يشعر به، كما أن قلة وندرة وجودها يشكل كارثة صحية، وخصوصاً 
يف بالد انتشرت فيها األمراض وعمت األوبئة، بسبب تلوث املياه وسوء التغذية، إذ يعاني سكانها أمراضاً مزمنة، وعلاًل مستفحلة، 
ووجود مشفى أو مركز طبي متخصص يعالج أمراضهم ويخفف آالمهم من أبر البر وأحسن اخلير، فشاركنا يف تخفيف معاناتهم. 

مركز صحي

تكلفةالدولةم

الصين1
3400 د.ك )عيادة( 

48000 د.ك )مستشفى(

البانيا2
8000 د.ك

15000 د.ك 
20000 د.ك

11000 د.كالنيجر3
19145 د.كتنزانيا4

تكلفةالدولةم

18000 د.كغانا5
20000 د.كالصومال6
25000 د.كجيبوتي - إثيوبيا7

موريتانيا8
 20300 د.ك مساحة 75 م2 

46200 د.ك مساحة 200 م2  
45000 د.كاليمن9
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تكلفةالدولةم

500 د.ك األردن1

1500 د.كموريتانيا2

2000 د.كفلسطين3

جيبوتي - غانا - النيجر - 4
3000 د.كإثيوبيا - تنزانيا - السودان 

5500 د.كالمغرب5

5700 د.كلبنان6

7000 د.كاليمن7

تكلفةالدولةم

فلسطين - المغرب - 1
50 د.ك األردن - موريتانيا

60 د.كلبنان2

180 د.كاليمن3

حمالت ومساعدات طبية
حمالت

مساعدات

تنطلق قوافلنا وحمالتنا الطبية بني حني وآخر، تضم بني جناحها 
نخبــة من أمهر األطباء وأفضل املمرضني، حاملني لرســالتهم 
النبيلة، مستشعرين حجم املعاناة امللقاة على أكتافهم، يجوبون 
مناطق عمل الرحمة العاملية باحثني عن معاناة املرضى وآهات 
املوجوعــني، ليمســحوا بأيديهم دمعــة احلزين، ويخففوا بعض 
آالمــه وأوجاعــه، غاياتهــم وأهدافهم نبيلة، يخدمون اإلنســان 
إلنسانيته فحسب، ال لدينه وال لعرقه وال للونه،  فشاركنا  مبا 
جتود به ميناك صدقة حتصن بها نفسك، وتبرئ بها مريضك، 

لنصل إليهم ونرسم البسمة على شفاههم.
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تكلفةدولةم

35 د.كاليمن1

50 د.كجيبوتي -  الصومال2

60 د.كفلسطين3

120 د.كاألردن4

180 د.كموريتانيا5

عملية اللوز

تكلفةدولةم

150 د.كجيبوتي - الصومال1

عملية الشفة األرنبية

اللوز،  التهاب  األطفال  عند  وخصوصاً  املنتشرة  األمراض  من 
الذي ينشأ عنه اجلفاف وعدم القدرة على البلع أو ألم البلع، مع 
انسداد املجرى التنفسي، وبالتالي اإلصابة باحلمى الروماتيزمية 
والتهاب الكبد والكلية، فساهم يف عالجهم وتخفيف معاناتهم.
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تكلفةدولةم

30 د.كبنغالدش1

اليمن - جيبوتي - الصومال - سريالنكا - 2
40 د.كالنيجر - موريتانيا - غانا

50 د.كالمغرب3

150 د.كفلسطين4

850 د.كاألردن5

تكلفةدولةم

40 د.كجيبوتي - الصومال - بنغالديش1

تكلفةدولةم

100 د.كجيبوتي - بنغالديش1

عملية عيون

نظارة طبية

والدة

يف كل 5 ثوان يصاب إنسان بالعمى، ويف كل 60 ثانية يصاب طفل 
بالعمى، و35  مليون شخص يف العالم مصاب بالعمى 80 % منهم 
من املمكن عالجه، فال تتردد يف إشعال شمعة احلياة يف أبصارهم.
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تكلفةدولةم

20 د.كاليمن1
30 د.كفلسطين  - األردن - لبنان2
110 د.كموريتانيا3

حقيبة طبية

تكلفةدولةم

450 د.كالمغرب1

تأثيث قاعة تمريض بمركز أيتام ومراكز التدريب

تكلفةدولةم

50 د.ك األردن - المغرب - لبنان1
70 - 150د.كجيبوتي - الصومال - تنزانيا - غانا - اليمن2
100 - 270.كموريتانيا3
110 - 1200د.كفلسطين4

كرسي متحرك
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تكلفةدولةم

2850 د.كموريتانيا1
5000 د.كاليمن2
20000 د.كفلسطين3

صيدلية

تكلفةدولةم

8500 د.كاليمن1
13000 د.كالصومال - جيبوتي2
25000 د.كفلسطين3
27800 د.كموريتانيا4

سيارة إسعاف

كم من األشخاص الذي القوا حتفهم نتيجة تأخر وصول اإلسعافات 
َا أَْحيَا النَّاَس  لهــم، وانطالقــاً من قوله تعالى: ﴿َوَمْن أَْحيَاَهــا َفَكَأمَنّ
َجِميًعا﴾ )املائدة:32( تركزت أهدافنا على تأمني سيارات األسعاف املجهزة.

يعتبر الدواء أحد السلع االستراتيجية التي ال يستغنى عنها مجتمع 
العالجية،  املنظومة  الثاني يف  الشق  هو  الدواء  أن  ذلك  دولة،  أو 

وتوفيره وتأمينه إنقاذ للنفس البشرية فشاركنا يف إحيائها.
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قيمة الوقفية 300 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا

مت تنفيذ 3 مشروعات  طبية من ريع هذه الوقفية

الوقفية الصحية 
تأمني  على  الوقفية  هذه  ريع  من  يصرف 
من  احلاجات  ألصحاب  الصحية  الرعاية 
الفقراء واملساكني، ودعم املؤسسات الطبية 
لارتقاء  اخلــيــريــة  وبــخــاصــة  املختلفة 

مبستوى اخلدمات التي تقدم  للمرضى.
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الدعــوة إلــى اهلل من أجــل األعمــال التي يقوم بها املســلم، 

طاعــة رب العاملني وخدمة لإلنســانية، فهي وظيفة الرســل 

جميعــًا، ومــن أجلها بعثهــم اهلل إلــى الناس لبيــان الطريق 

ْؤِمَناُت  ْؤِمُنوَن َوامْلُ الصحيح، كما أنها من صفــات املؤمنني ﴿َوامْلُ

ْنَكِر﴾  َبْعُضُهــْم َأْوِلَياُء َبْعــٍض َيْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهــْوَن َعِن امْلُ

)التوبة: 71(، ويكفي الداعية من األجر ما بينه رســول اهلل 

� بقولــه )مــن دعا إلى هــدى كان له من األجــر مثل أجور 

مــن تبعــه ال ينقص ذلك مــن أجورهم شــيئًا( )أخرجه مســلم وأبــوداود 

والترمــذي وابــن ماجــه(، وملا كانت الدعوة إلى اهلل ســبحانه وتعالى من 

أجــل األفعال وأعظم األعمال التي يؤديها املســلم يف دنياه، 

ويحتسبها آلخرته ويضعها يف ميزان حسناته، حرصنا على 

إعــداد الدعاة، وبناء وتشــييد املدارس ومراكــز التحفيظ، 

ونشــر املصاحــف والكتيبــات التي تعــرف الناس بســماحة 

اإلسام ووسطيته.
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نهدف لبناء 

210 مراكز دعوية في 
الدول األكثر احتياجًا 

حتى نهاية 

عام 2017م

تم بناء أكثر من 671 

مركزًا دعويًا منذ عام 

1982م
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تكلفة البناء والتأثيثعدد الطالبالمساحةعدد الفصولالدولةم

3000 - 4500 د.ك60-5090-75 م22تنزانيا1
4500 د.ك7860 م22كمبوديا2
3100 - 4300 د.ك50-5075-75 م22الصومال3
3240 - 4800 د.ك60-5490-80 م22غانا4
5300 د.ك64100 م82موريتانيا5
5583 د.ك7280 م22نيبال6
5880 د.ك8448 م22الفلبين7
6000 - 8430 د.ك100-100150-150 م22السودان8
6100 - 9150 د.ك100-100120-150 م22النيجر9
6360 د.ك8448 م22إندونيسيا10
7250 د.ك8470 م22تايالند11
7260 - 11000 د.ك50-6675-100 م22إثيوبيا12
9160  - 13740د.ك80-86120-130 م22جيبوتي13

ألبانيا14
4
6
8

120 م2
272 م2
400 م2

166
200
300

17000 د.ك
35000 د.ك
60000 د.ك

40000 د.ك302100 م42اليمن15
53500 د.ك150200 م82األردن16
60000 د.ك400300 م82البوسنة17

من أهم أسباب الوقاية والتحصني للنشء املسلم  هو بناء مراكز حتفيظ القرآن الكرمي التي 
تغرس اخلير واإلميان والفضائل يف نفوس النشء، وحتصنهم من األوبئة والفساد الذي يروج له.

مركز تحفيظ قرآن
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تكلفةدولةم

15100 د.كاثيوبيا1

20570 د.كالبوسنة2

تكلفةدولةم

فلسطين - لبنان - األردن - اليمن - موريتانيا - 1
1 د.كالمغرب - جميع دول آسيا وأفريقيا

تكلفةدولةم

35  د.كبنغالديش1

ملا كان اإلعالم أحد وأهم وســائل تشــكيل الوعي ونشــر املفاهيم الصحيحة 
وملــا كان اإلعــالم املضــاد التنصيري كذلــك نافذاً، حتتم علــى الغيورين من 
الدعاة والعاملني أن يستفيدوا من هذه الوسائل وصوالً برسالتهم السمحة 
الســيما يف البــالد التــي يعاني فيها اإلســالم من تغريب دام عقــوًدا طويلة.

يعد توزيع املصاحف من الصدقة اجلارية التي ال ينقطع ثوابها بعد املمات، 
لقـــــول  مصداقاً  أجــره،  مثل  لك  كان  إال  املصحف  بهذا  قارئ  يتلو  فال 
موته..  بعد  وحسناته  عمله  من  املؤمَن  يَلَحق  مما  )إن   :� اهلل  رسول 

ثه(. )أخرجه ابن ماجه( مصحًفا وَرّ

حتــى ال نحــرم ذلــك املكفوف الذي حرم نعمة البصر من أجر قراءة القرآن، عملنا 
على تأمني مصاحف تناسبهم ليقرؤا ويرتقوا بكتاب ربهم.

تجهيز ستوديو إسالمي

مصاحف

مصاحف مكفوفين 
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تكلفةدولةم

100 د.كالبانيا1
110 د.كالبوسنة2
150 د.كأوكرانيا3
155 د.كاليمن4
200 د.كسيرالنكا - جيبوتي - غانا - النيجر - الصومال  5
250 د.كتنزانيا - تايالند  - أثيوبيا6
300 د.كالفلبين - مقدونيا7
365 د.كالسودان8
500 د.كاألردن9
1000 د.كالصين10
1200 د.كفلسطين11
2500 د.كموريتانيا12

تجهيز مكتبات

تكلفةدولةم

35 د.كالصين - فلسطين - لبنان - اليمن1

25 د.كجميع دول أفريقيا - األردن2

مجموعة من الكتيبات واملنشورات معتمدة من الهيئات الرسمية، 
توزيعها  يتم  الطبعات،  بأجمل  مطبوعة  اللغات،  بكل  مترجمة 

ونشرها لتعريف اجلاليات بسماحة اإلسالم ووسطيته.

ال يخفــى علــى أحــد دور املكتبــات يف احلضــارة اإلســالمية، وعظيم 
أثرها يف الثقافة اإلسالمية، فقد قدمت هذه املكتبات خدمات جليلة 

للباحثني وزودتهم باملصادر الالزمة الستخالص مادة بحوثهم.

حقيبة دعوية
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قيمة الوقفية 1000 د. ك
أو بأي مساهمة

مت تنفيذ 12 مشروعًا  من ريع هذه الوقفية

وقفية المراكز الدعوية 

علــى  الوقفيــة  هــذه  ريــع  مــن  يصــرف 
بنــاء املراكــز الدعويــة وتشــييد املــدارس 
اإلســامية،  املكتبــات  وتأثيــث  القرآنيــة، 
وتوزيــع املصاحــف علــى املســاجد ومراكــز 
حتفيــظ القرآن، ونشــر الكتــب التي تعرف 
ووســطيته. اإلســام  بســماحة  النــاس 
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قــال � )إذا مــات ابــن آدم انقطــع عمله إال مــن ثالث: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له( )رواه مسلم(.

ولقــد اعتنــى الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم بالوقــف حتى إن 
جابراً رضي اهلل عنه يقول: )لم يكن أحد من أصحاب النبي � 

ذو مقدرة إال وقف(. 
ونظــام الوقــف باعتباره نظاماً خيرياً موجود منذ القدم بصور 
شــتى، إال أنــه مــن املؤكــد أن نظــام الوقــف يف اإلســالم بشــكله 
احلالــي يبقى خصوصية إســالمية ال ميكــن مقارنتها بصور البر 

يف احلضارات أو الشعوب األخرى .
ويتميــز الوقــف بخصائــص وميــزات متعــددة قــد ال توجــد يف 
املشروعات اخليرية األخرى، وهذه املزايا أكسبته تلك احليوية التي 
استمر أثرها يف األمة على مدى قرون طويلة ، ألجل ذلك ال عجب 
أن نــرى ذلــك اإلقبال الكبيــر من لدن أفراد املجتمــع الكويتي على 
الوقــف وحتبيــس جزء كبيــر من أمالكهم ألعمــال اخلير، وقدوتهم 
يف ذلك نبيهم محمد � ثم صحبه الكرام فقد وقف مجموعة من 

أصحاب النبي �، ومن بعدهم من التابعني وتابعيهم.
وهــو مــن أفضل وأرقى الوســائل يف نشــر اخليــر واإلنفاق يف 
ســبيل اهلل ومظهر من مظاهــر ازدهار األمة وحضارتها الضاربة 
يف التاريــخ، فثمــار األوقــاف اإلســالمية عديــدة، وآفاقهــا رحبــة 
ومجال التفنن فيها واسع جداً وال يقتصر على مجال واحد فقط 
، بــل هنــاك الكثير مما ميكن وقفــه هلل تعالى، يف املصالح العامة 

و منافع العباد و البالد.

 أهمية الوقف في اإلسالم
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األوقـــاف يف اإلســـالم مــن أهــم األمـــور جلريان 
الصدقة، واستمرار تدفق أجرها على الواقف سواء 
يف حياته أو بعد مماته، وكلما تعددت األوقاف كلما 
زاد أجرها وعظم عند اهلل ربحها، فاالستكثار من 

اخلير خير، واهلل أجل وأكرم.

من  اخلــيــر  ألهــل  وتسهياًل  وتشجيعاً  هنا  مــن 
احملسنني، أفردت الرحمة العاملية لألوقاف اهتماماً 
خاصاً، وجعلت لها 17 وقفية يف عدة مجاالت، وميكن 
فترة حتددها  كل  األوقــاف  من  تنظم عقداً  أن  لك 
لنفسك بسنة أو سنتني، حتى يكتمل لك العقد على 
أكمل وجه، فتزين به تاج خيرك، ويضيء لك طريق 
سيرك، وتكون به سعيداً يف حياتك ومماتك، ويكتبه 
لك الرحمن من جميل صفاتك، ويصير بني الناس 
من أفضل موروثاتك، حتى تصبح أحب اخللق إلى 
احلالني،  بالذكر احلسن يف  وتنعم  واخلالق،  اخللق 

وتسعد بالعقد الثمني يف الدارين. 

 انُظْم عقدًا
من األوقاف
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