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ف�ضائ��ل  والإح�ض��ان  وال��ر  اخل��ر  اأعم��ال  اإن 

�ضامي��ة غر�ض��ت يف نفو���س اأه��ل الكوي��ت من��ذ 

الق��دم, ومن��ت وات�ضع��ت وامت��دت, و�ض��ار عل��ى 

نهجه��ا الآباء والأج��داد فكان��وا �ضباقني دائمًا 

لإغاث��ة كل منك��وب. ولق��د �ضط��رت اجلمعيات 

اخلري��ة الكويتي��ة واللج��ان ال�ض��عبية جلم��ع 

الترع��ات �ضفح��ات م��ن الدع��م املتوا�ض��ل يف 

اأ�ضبح��ت  اإن�ضاني��ة عدي��دة,  دع��م م�ضروع��ات 

اخل��ر  لأي��ادي  الب��ارزة  العناوي��ن  اأح��د  الآن 

الكويت��ي. ال�ضع��ب  اأبن��اء  به��ا  متي��ز  الت��ي 

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
)حفظه اهلل(
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اإن م��ا تبذل��ه الكويت بقي��ادة اأمره��ا الإن�ضان 

وتقدم��ه م��ن عط��اءات �ضخي��ة طال��ت كل ركن 

م��ن اأركان املعم��ورة, مل يك��ن مرتبط��ًا مب�ضلحة 

�ضيا�ضي��ة, ول حتكم��ه اأب��دًا اعتب��ارات الدي��ن 

تنطل��ق  اإمن��ا  امل��كان,  اأو  اجلن���س  اأو  الل��ون  اأو 

وم��ا  احلني��ف,  اإ�ضالمن��ا  وتعالي��م  مب��ادئ  م��ن 

جب��ل علي��ه جمتمعن��ا الطي��ب من قي��م فا�ضلة 

اخل��ر. وعم��ل  والعط��اء  الب��ذل  يف  اأ�ضيل��ة 

سمو  ولي العهد

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
)حفظه اهلل(



 ميثل العمل اخلري قيمة اإن�ضانية كرى تتمثل يف العطاء والبذل بكل اأ�ضكاله, فهو �ضلوك 

الثقافة  من  متقدمة  مب�ضتويات  تنعم  التي  املجتمعات  يف  �ضوى  النمو  ميكنه  ل  حي  ح�ضاري 

والوعي وامل�ضوؤولية, و يلعب دورًا مهمًا واإيجابيًا يف تطوير املجتمعات وتنميتها.

 والعمل اخلري يف الإ�ضالم هدفه ابتغاء مر�ضاة اهلل ورجاء الثواب عنده �ضبحانه, ف�ضاًل 

عما يناله يف احلياة من بركة, وحياة طيبة, و�ضكينة نف�ضية, و�ضعادة روحية ل تقدر بثمن 

العمل  اأن  ف�ضاًل عن  الإمي��ان,  ثمار  اأهم  من  واحدًا  ذاته  العمل اخلري يف  ويعتر  اأهلها,  عند 

اخلري ي�ضمن للم�ضلم ما يوثق به العرى بني �ضبل النجاح يف الدنيا والآخرة.

ولأهمية العمل اخلري قرن اهلل �ضبحانه وتعاىل فعله بفعل الفرو�س الالزمة يف الدين, 

َها الَِّذيَن اآَمُنوا اْرَكُعوا َوا�ْضُجُدوا  وجعله �ضببًا من اأ�ضباب فالح املوؤمنني فقال خماطبًا لهم: {َيا اأَيُّ

لقد جعل اهلل تعاىل فعل اخلر  بل  )احلج:77(,  ُتْفِلُحوَن}  َلَعلَُّكْم  ْرَ  اخْلَ َواْفَعُلوا  ُكْم  َربَّ َواْعُبُدوا 

�ضببًا لالإمام���ة والهداي�����ة, ودلياًل على التوفيق وح�ضن العبادة, فق�����ال يف ر�ضل����ه املك�����ّرمني: 

َكاِة  الزَّ َواإِيَتاء  اَلِة  ال�ضَّ َواإَِق��اَم  اِت  ��ْرَ اخْلَ ِفْعَل  اإَِلْيِهْم  ْوَحْيَنا  َواأَ ِباأَْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  اأَِئمَّ {َوَجَعْلَناُهْم 

َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن}. )الأنبياء: 37(

ول يخفى اأن العمل املتعّدي بخره وف�ضله وفائدته اإىل الآخرين اأنفع واأف�ضل واأكرث ثوابًا, 

املتكامل,  والتوفيق  املتوا�ضل,  بالأجر  يعود على �ضاحبه  فاإنه  م�ضتمرًا,  دائمًا  كان  اإذا  خا�ضًة 

ومن هنا تاأتي اأهمية امل�ضروعات اخلرية, فهي من اأف�ضل ال�ضدقات اجلارية, والأجور ال�ضارية, 

الدعاء, وما  �ضببًا لذكره باخلر وتوا�ضل  التي تنفع �ضاحبها يف حياته وبعد مماته, وتكون 

عند اهلل خٌر واأبقى واأجّل.

د. جاسم مهلهل الياسين
رئيس المجلس اإلداري



يحيى سليمان العقيلي
األمين العام

اإليها, فال  حمة العاملية مْنُذ ن�ضاأتها على تقدمي العون وامل�ضاعدة لكِلّ من احتاج  داأبت الَرّ

ف الأول, فتغيث  اب �ضعب مب�ضيبٍة اإل وجتد الرحمة العاملية يف ال�ضَّ حتُلّ بدولة كارثٌة, ول ُي�ضَ

امللهوف فيهم, وتعني املحتاج, وتزرع الب�ضمة, وترتك الأثر.

كما �ضعت الرحمة العاملية لتوفر �ُضبل العي�س الكرمي واحلياة املطمئنة من خالل اإيجاد 

ياأوي  وا�ضعًة  مظلًة  منها  لتجعل  ال�ضاملة,  التنمية  بها  تتحقق  تنموية  وجممعات  م�ضروعات 

اإليها اليتيم, ويتعَلّم فيها الطالب, ويرتقي بها الدار�س, ويتخرج منها املهرة, ليغدوا بعدها اإىل 

جمتمعاتهم معِلّمني عاملني.

ر�ضالتنا وا�ضحة واأهدافنا جلية وهي امل�ضاهمة يف رفع املعاناة عن �ضعوب الأمة الإ�ضالمية 

والأقليات خا�ضة, وامل�ضاهمة يف تاأهيل الإن�ضان يف مناطق العمل.

ا�ضتثمارنا الناجح يكون يف الإن�ضان, لكونه عماد النه�ضة و�ضَرّ التطور, لذا ن�ضعى لتخفيف 

اآلمه وت�ضميد جراحه وتاأهيله وتعليمه وبنائه لي�ضاهم يف نه�ضة اأوطانه.

والتي  العمل اخلري  اأَنّ خرتنا يف  الأهمية وهو  بالغ  اأمر  اإىل  الإ�ضارة  نود  فاإننا  واأخرًا 

امتدت لأكرث من 33 عامًا �ضاهمت يف تقليل كلفة كثٍر من امل�ضروعات التي نعمل عليها, فنحن 

نرعى وننفذ, ونكون العني املراقبة لكل امل�ضروعات.

ار اخلر واأ�ضحاب الأيادي  وقد و�ضعنا بني اأيديكم هذا الإ�ضدار, ليكون دلياًل وا�ضحًا لُتَجّ

البي�ضاء, �ضائلني اهلل اأن يجزيكم عن كِلّ حمتاٍج خر اجلزاء واأكمله اإَنّه علٌيّ قديٌر.
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98ذبائح وعقائق 
غانا، الفلبني، ال�سودان، اإندوني�سيا، تنزانيا، اإثيوبيا، ال�سومال، جيبوتي، ال�سني، النيجر، 

الأردن، اأوكرانيا، املغرب، الأردن، البو�سنة، األبانيا، موريتانيا، اليمن،  قرغيزيا، �سوريا، 

لبنان، فل�سطني

الأردن، املغرب، فل�سطني، لبنان، موريتانيا111م�ضاعدات طبية

اليمن، جيبوتي، فل�سطني، الأردن112عمليات لوز

عمليات ولدة

113
جيبوتي

بنغالد�ض، اليمن، املغرب، جيبوتيعمليات عيون

كر�ضي متحرك

114

جيبوتي، لبنان، الأردن، املغرب

فل�سطني، الأردن، لبنانحقيبة طبية

ال�سومال، ال�سودان، جيبوتيختان

ال�سودان، الأردن، لبنان، فل�سطني، املغرب، موريتانيا، اليمن، جميع دول اأفريقيا124م�ضاحف

حقيبة دعوية 

ال�سني، فل�سطني، األبانيا، جميع دول اأفريقيا125

جتهيز مكتبات

ي
ال

لم
س ا

هر
فـ

ال



الدولال�ضفحةالنوعالفئة د.ك

ك
د.
 5

00
ى 

 إل
ك   

د.
 1

01
ن 

م

اآبار وبراد ماء
41,42,43

44,45,47,49
الفلبني، تايالند، اإندوني�سيا، �سريالنكا، بنغالد�ض، كمبوديا، نيبال، غانا، تنزانيا، جيبوتي، 

الأردن، ال�سودان، اليمن، موريتانيا، ال�سومال

الك�ضب احلالل
72,73,74,75,76,77

78,81,82,83,84

غانا، �سريالنكا، كمبوديا، الفلبني، ال�سودان، اإندوني�سيا، نيبال، تنزانيا، تايالند، اإثيوبيا،   

ال�سومال، جيبوتي، ال�سني، النيجر، الأردن، لبنان، فل�سطني، اأوكرانيا، مقدونيا، املغرب، 

الأردن، البو�سنة، تون�ض،األبانيا، بنغالد�ض، موريتانيا، اليمن، قرغيزيا

ال�سني 95تدفئة باحلطب 

ال�سني، منغوليا97تدفئة م�ضاجد

حمالت طبية

111

الأردن

اليمنم�ضاعدات طبية

عمليات عيون, 

ال�ضفة الأرنبية
جيبوتي، ال�سومال113,112  

املغرب114تاأثيث طبي

125جتهيز مكتبات
البو�سنة، اإثيوبيا، �سريالنكا، جيبوتي، غانا، النيجر، ال�سومال، الأردن، تنزانيا، تايالند، 

الفلبني، ال�سودان، مقدونيا، اأكرانيا، اإثيوبيا

الدولال�ضفحةالنوعالفئة د.ك

ك 
د.
 5

01
ن 

م

ك
د.
 1

,0
00

ى 
اآبارإل

36,37,39,42,43
األبانيا، الأردن، موريتانيا، اإندوني�سيا، كمبوديا، غانا، النيجر، تنزانيا، ال�سومال، جيبوتي 44,45,46,47,48

الك�ضب احلالل
77,78,79,81

83,85,86
اأوكرانيا، اإثيوبيا، الفلبني، البو�سنة، النيجر، فل�سطني، املغرب، األبانيا، موريتانيا، كمبوديا، 

تنزانيا، ال�سومال، غانا، مقدونيا 

البو�سنة، بنغالد�ض، ال�سودان، نيبال96,97بيوت فقراء

ال�سني125جتهيز مكتبات



الدولال�ضفحةالنوعالفئة د.ك

ك
د.
 5

,0
00

ى 
 إل

ك  
د.
 1

,0
01

ن 
م

الفلبني20م�ضاجد

اآبار
36,37,40
األبانيا، اأوكرانيا، اليمن،  قرغيزيا،ال�سني، النيجر، ال�سودان، اإثيوبيا 45,46,48

الك�ضب احلالل
73,74,77

البو�سنة، الأردن، اإثيوبيا، األبانيا، فل�سطني، لبنان، املغرب78,81,85,86

اأوكرانيا97تدفئة م�ضاجد

96,97بيوت فقراء
النيجر،  تنزانيا،  مقدونيا،  األبانيا،  اأوكرانيا،  اإندوني�سيا،  ال�سني،  �سريالنكا،  كمبوديا، 

ال�سومال، جيبوتي، غانا، ال�سودان 

ال�سني110مراكز �ضحية

فل�سطني، تنزانيا، اإثيوبيا، جيبوتي، النيجر، غانا، ال�سودان، ال�سومال111حمالت طبية

موريتانيا، اليمن115�ضيدلية

تنزانيا، غانا، النيجر، اإثيوبيا، ال�سومال، نيبال، موريتانيا، كمبوديا123مراكز حتفيظ قراآن

موريتانيا125جتهيز مكتبات

الدولال�ضفحةالنوعالفئة د.ك

 1
0,

00
0 

ى
 إل

ك  
د.
 5

,0
01

ن 
م

ك
د.

م�ضاجد
20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29

الفلبني، تايالند، اإندوني�سيا، بنغالد�ض، نيبال، اليمن، الأردن، جيبوتي، موريانيا، غانا، 

تنزانيا، النيجر، ال�سودان، ال�سومال، اإثيوبيا 

األبانيا، لبنان، فل�سطني، موريتانيا، النيجر، ال�سومال   36,38,39,45,46اآبار

قرغيزيا،اليمن، البو�سنة، موريتانيا 96بيوت فقراء

بنغالد�ض104 مدار�س

موريتانيا110مراكز �ضحية

املغرب، لبنان، اليمن111حمالت طبية

�سوريا، موريتانيا، اليمن115�ضيارة اإ�ضعاف

ال�سوادان، الفلبني، اإندوني�سيا، تايالند، جيبوتي، نيبال، اإثيوبيا123مراكز حتفيظ قراآن



الدولال�ضفحةالنوعالفئة د.ك

ك
د.
 1

0,
00

ن 1
م

ك
د.
 2

0,
00

0 
ى

إل

م�ضاجد
18,19,20,21,23

األبانيا، قرغيزيا، ال�سني، تايالند، اإندوني�سيا، اليمن، الأردن، املغرب، موريتانيا، اإثيوبيا24,25,29

اليمن، املغرب، تنزانيا، ال�سودان38,39,45,47اآبار

تنزانيا، ال�سودان، النيجر104مدار�س

تنزانيا، ال�سودان104مراكز �ضحية

الأردن123مراكز حتفيظ قراآن

فل�سطني115�ضيدلية

جيبوتي، ال�سومال115�ضيارة اإ�ضعاف

الدولال�ضفحةالنوعالفئة د.ك

ك 
د.
 2

0,
00

ن 1
م

ك
د.
 4

0,
00

ى 0
إل

األبانيا، البو�سنة، ال�سني، الأردن، املغرب، لبنان18,20,24,25م�ضاجد 

ال�سودان، ال�سومال، اإثيوبيا، جيبوتي45,48اآبار

ال�سومال، اإثيوبيا، غانا، النيجر104مدار�س

اليمن123مراكز حتفيظ قراآن

ال�سني، اإثيوبيا، تنزانيا، البو�سنة110مراكز �ضحية

الدولال�ضفحةالنوعالفئة د.ك

 4
0,

00
1

ثر
ك

فأ

البو�سنة، اأوكرانيا، فل�سطني، لبنان18,23,25م�ضاجد

فل�سطني38اآبار

تايالند104مدار�س

نضع أمامك عدة خيارات من مشروعات الخير ضمن هذه الصفحات، ولك حرية االختيار
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للم�ضجد دور عظيم يف الإ�ضالم,  فهو اأول م�ضروع للنبي ˜ يف 

املدين��ة, وبه بداأ تكوي��ن وبناء املجتمع امل�ضل��م, وهو املنطلق 

الأكر للدعوة اإىل اهلل, حيث اأنه مرتبط بحياة امل�ضلم يف كل 

جوانبها, وهو بيت اهلل يف الأر�س, وفيه تقام ال�ضلوات اخلم�س, 

ويتل��ى كت��اب اهلل, ويذكر املوؤمنون ربه��م, ويقيمون وجوههم 

 ,)29 َم�ْضِج��ٍد} )الأع��راف:  ُكلِّ  ِعْن��َد  ُوُجوَهُك��ْم  {َواأَِقيُم��وا 

ويناج��ون ربه��م, ويتعلمون فيه الأح��كام وال�ضنن, ويتعرفون 

في��ه على احلالل واحل��رام, وينطلقون منه لن�ضر الهدى ونفع 

النا���س, ولهذا حر�ض��ت الرحمة العاملية عل��ى بناء امل�ضاجد, 

واأولته��ا اهتمام��ًا كبرًا يف املجتمعات, حت��ى ي�ضع من منائرها 

�ضوت احلق ال�ضداح, ويفي�س من منابرها منهج الهدى والفالح.
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خطتنا بناء

 1,490 مسجد في 

26 دولة وهي األكثر 
احتياجًا حتى نهاية 

عام 2017 م

تم بناء أكثر 

من 8154 مسجد

منذ عام 1982 م
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دعاة نور وهداية

تعاين كثري من الدول من ندرة يف امل�ساجد، وعلى فر�ض 

وجودها فاإنها غالبًا ما تكون ذات م�ساحة �سغرية ل تت�سع 

والأخ�ساب  الطني  من  تكون  قد  اأنها  كما  روادهــا،  لكافة 

الأ�سجار فهي ل تقي من قر ول تظل من حر،  واأغ�سان 

الفرد  تكوين  يف  الأ�سا�سي  دورهــا  فقدت  فقد  وبالتايل 

وبناء الإن�سان، وعجزت عن تاأدية الر�سالة املنوطة بها.

معايري  ذات  م�ساجد  بناء  هو  هدفنا  كان  ذلك  اأجل  من 

اآبــار  مــن  العامة  املــرافــق  توفري  مــع  جيدة  وموا�سفات 

وكهرباء وتدفئة.

اأحكام  وتعاليم  القراآن  لتحفيظ  حلقات  افتتاح  يتم  كما 

الدين، لنجعل من هوؤلء احلفظة دعاة نور وهداية. فهنيئًا 

ملن يكون على يديه هذا الأجر العميم واخلري الوفري. 

اأبِرم عقدًا واك�ضب اأجرًا

ي�سّكل املتربع بالن�سبة للرحمة العاملية حمور الرتكاز يف هند�سة الإح�سان؛ لذلك جتتهد يف جودة خدمته، وطيب نف�سه، ور�سا �سمريه 

قدر الإمكان، حيث توّفر له دلئل م�سارف اأمواله، وتقارير و�سول اإح�سانه، مّما يكفل زرع الثقة لديه، وطماأنته باأن بذور عطائه اأينعت 

ثمارًا طيبة، وبهذا زاد لدى الرحمة العاملية املتربعون، واطماأن ملنهجها الداعمون؛ وهنا... نرّحب بكل حم�سٍن يلج اإىل ف�سل الكرمي من 

باب الرحمة، ويربم عقدًا بنية الأجر املت�سل والفوز باجلنة. 
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م�ضاهمات 

امل�ضاجد للعائلة والأ�ضدقاء

جعل  عظيم؛  وكرمه  وا�ــســع،  اهلل  ف�سل 

الأجــر  لنيل  و�سّهل  اأبــوابــًا،  للح�سنات 

اأورادًا، فما ُينال بالبذل الكثري قد ُينال 

به  ينال  قد  ي�سري  من  ُينفق  ما  و  باأقّله، 

خا�سًة  ــه،  واأجــّل الأجــر  اأعظم  الإن�سان 

ورّتب عليه  التعاون،  اإىل  ندب  املوىل  اأن 

ــواب، فما اأعــظــم ذلــك حني  ــث اأجـــزل ال

به  اهلل  ف�سل  وي�سمل  اخلــري،  يف  يكون 

ال�سغري والكبري، ك�سدقة جارية، وثواب 

�ساركوا  اأنــا�ــٍض  بف�سل  يذّكر  متوا�سل، 

بــيــت هلل، واآخــــرون  بــنــاء  اأولدهـــــم يف 

�سعوا  اأ�سدقائهم، وغريهم  ت�ساركوا مع 

ليدخل  م�سجدهم،  رّواد  مــع  ــك  ذل يف 

{من   ˜ ب�سارته  بــاإذن اهلل يف  اجلميع 

بنى بيتًا هلل ولو كمفح�ض قطاة بنى اهلل 

له بيتًا يف اجلنة}. )رواه ابن ماجه و�سححه الألباين(

للكويت ا�ضٌم يف قلب البو�ضنة

حتتفظ مدينة �سراييفو عا�سمة البو�سنة والهر�سك مبعامل متثل بع�ض الدول الإ�سالمية، 

كاجلامـــع ال�سعـــودي واجلامع الإندوني�ســـي، وقد ت�سرفت الرحمة العامليـــة اأن يقام على 

يديهـــا وبتمويل مـــن اأحد املح�سنني الكرام، املعلم الذي ميثـــل الكويت يف قلب العا�سمة 

�سراييفو؛ اإنه م�سجد الكويت.
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البوسنةألبــانيــا

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

17000 د.ك15 شهرًا100 م11662

25000 د.ك18 شهرًا140 م22332

33000 د.ك18 شهرًا164 م32702

60000 د.ك24 شهرًا385 م46402

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

35000 د.ك12 شهرًا100 م11502

55000 د.ك12 شهرًا150 م24162

ي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض  واملنارة 

وال�سقف خر�ساين

ي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض  واملنارة 

وال�سقف خر�ساين
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قرغيزياأوكرانيا

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

52300 د.ك18 شهرًا190 م13162

76550 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

ي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض )م�سع( منارة 10 م 

وال�سقف خ�سب مغطى بالزنك

ي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض  واملنارة 

وال�سقف خر�ساين
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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

ي�ستمل على بئر وال�سوتيات واملراوح وال�سقف حديد مغطى بالزنكي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض واملراوح ومنارة 13 م وال�سقف قرميد
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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

4580 د.ك9 أشهر64 م11062

5640 د.ك9 أشهر81 م21352

7150 د.ك9 أشهر100 م31662

17500 د.ك12 شهرًا196 م43262

ي�ستمل على بئر و�سوتيات وفر�ض وال�سقف قرميدي�ستمل على بئر وخزان والأر�سية �سراميك وال�سقف خر�ساين
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نيبال

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

5200 د.ك5 أشهر64 م11062

6400 د.ك8 أشهر74 م21232

7800 د.ك8 أشهر100 م31662

9400 د.ك9 أشهر120 م42002

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

6090 د.ك6 أشهر74 م11232

8636 د.ك9 أشهر120 م22002

10553 د.ك9 أشهر144 م32402

بنغالدش

ي�ستمل على بئر وال�سقف خر�سايني�ستمل على بئر وال�سقف خر�ساين
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فلسطيناليمن

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

6300 د.ك6 أشهر42 م1702

6800 د.ك6 أشهر48 م2802

10400 د.ك12 شهرًا80 م31332

16000 د.ك12 شهرًا121 م42022

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

65000 د.ك8 أشهر300 م15002

140000 د.ك12 شهرًا600 م210002

210000 د.ك16 شهرًا900 م315002

ي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض  واملنارة 

وال�سقف خر�ساين

ي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض  واملنارة 

وال�سقف خر�ساين
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المغرب

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

6600 د.ك6 أشهر60 م11002

11000 د.ك9 أشهر100 م21662

15400 د.ك12 شهرًا140 م32332

22000 د.ك12 شهرًا200 م43332

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

13800 د.ك10 شهرًا200 م13662

27600 د.ك16 شهرًا400 م26662

21550 د.ك16 شهرًا250 م34102

األردن

ي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض  واملنارة 

وال�سقف خر�ساين

ي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض  واملنارة 

وال�سقف خر�ساين
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موريتانيالبنان

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

25500 د.ك18 شهرًا250 م14162

30200 د.ك18 شهرًا300 م25002

48500 د.ك18 شهرًا480 م38002

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

8500 د.ك10 أشهر60 م11302

15700 د.ك12 شهرًا150 م22502

ي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض  واملنارة 

وال�سقف خر�ساين

ي�ستمل على ال�سوتيات والفر�ض  واملنارة 

وال�سقف خر�ساين
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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

ي�سمل ال�سوتيات والفر�ض وال�سقف زنكي�سمل ال�سوتيات والفر�ض وال�سقف زنك
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النيجرتنزانيا

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

4770 د.ك12 شهرًا90 م11502

5300 د.ك12 شهرًا100 م21662

6360 د.ك12 شهرًا120 م32002

7950 د.ك12 شهرًا150 م42502

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

4500 د.ك12 شهرًا80 م11332

4950 د.ك12 شهرًا90 م21502

5500 د.ك12 شهرًا100 م31662

6600 د.ك12 شهرًا120 م42002

ي�ستمل على بئر ماء وال�سقف زنكي�سمل ال�سوتيات والفر�ض وال�سقف زنك
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الصومال

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

5500 د.ك12 شهرًا70 م11162

8500 د.ك12 شهرًا144 م22502

11600 د.ك12 شهرًا225 م33752

14250 د.ك12 شهرًا300 م45002

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

4760 د.ك12 شهرًا70 م11162

5440 د.ك12 شهرًا80 م21332

6120 د.ك12 شهرًا90 م31502

6800 د.ك12 شهرًا100 م41662

السودان

ي�سمل ال�سوتيات والفر�ض وال�سقف زنكي�سمل ال�سوتيات والفر�ض - م4 كمر )عقد(



29دلي��ل مش��روعات الرحم��ة العالمي��ة

إثيوبيا

تكلفة البناءمدة اإلنجازمساحة المسجدعدد المصلينم

6000 د.ك12 شهرًا60 م11002

8000 د.ك12 شهرًا80 م21332

10000 د.ك12 شهرًا100 م31662

15000 د.ك12 شهرًا150 م42502

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

مت بناء 120 م�ضجد من ريع هذه الوقفية

وقفية المساجد: 
ته��دف وقفي��ة امل�ضاج��د اإىل رعاية بيوت 

املترع��ني  اأم��وال  ا�ضتثم��ار  و�ضيت��م  اهلل, 

والإنف��اق  وقفي��ة,  م�ضروع��ات  يف  له��ا 

اهلل  بي��وت  وترمي��م  بن��اء  يف  ريعه��ا  م��ن 

حيثم��ا دع��ت احلاجة {م��ن بن��ى م�ضجدًا 

اأو اأ�ضغ��ر بن��ى اهلل  هلل كمفح���س قط��اة 

ل��ه بيت��ًا يف اجلن��ة} رواه ابـــن ماجـــه واأحمـــد. ي�سمل ال�سوتيات والفر�ض وال�سقف زنك
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عظي��م  ي��درك  ل  البق��اء,  و�ضب��ب  احلي��اة,  عم��اد  امل��اء 

نعمت��ه اإل م��ن ُحِرمه��ا, و�ض��دق اهلل اإذ يق��ول: {َوَجَعْلَن��ا 

ِم��َن امْلَ��اء ُكَلّ �َض��ْيٍء َح��ٍيّ اأََف��اَل ُيوؤِْمُن��وَن} )الأنبياء:30(, 

ل��ذا كان م��ن اأف�ض��ل ال�ضدق��ة �ُضقي��ا امل��اء, وم��ن اأعظ��م 

الأج��ور توفره ل��كل كبٍد رطب��ة, وقد دخ��ل رجل اجلنة 

ب�ضق��ي كل��ب عط�ضان, فم��ا بالك ب�ضق��ي الإن�ض��ان!! وهنا؛ 

وقط��رات  املج��ال,  ه��ذا  يف  اإح�ضانك��م  ثم��رات  جت��دون 

خرك��م الدالة على ف�ضل اهلل عليك��م 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 33971 

مشروع مياه 

منذ عام 1982 م
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الآبار واأهميتها

ارتبطت حياة الإن�سان وح�سارته منذ وجدْت باملاء، وعرفت املجمعات الب�سرية 

على مر التاريخ با�ستيطانها حول م�سادره من اأنهار واآبار، واليوم تعاين دول 

كثرية ندرًة يف املاء وافتقارًا اإىل م�سادره ومنابعه، ومع اأن حفر الآبار ل يكلف 

مبلغًا كبريًا اإل اأن الفقر مينعهم من حفر الآبار التي غدت حاجة ملحة و�سرورة 

ق�سوى، يف وقت انعدمت فيه املياه النقية، وانت�سرت فيه الأوبئة والأمرا�ض، 

فاإن رغبت ببئر يف اجلنة ف�ساركنا يف حفر بئر تروي به اأفئدة عط�سى واأكبادًا 

ملتهبـــة، فهذا عثمان بن عفان › ا�سرتى بئر رومة مقابل بئر يف اجلنة.
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ق�ضة ق�ضرة

بينمـــا رجـــل مي�ســـي بطريـــق ا�ستد عليـــه العط�ض فوجد بئـــرًا فنـــزل فيها ف�سرب ثـــم خرج فـــاإذا بكلب يلهث يـــاأكل الرثى مـــن العط�ض 

فقـــال: لقـــد بلـــغ هـــذا الكلـــب من العط�ـــض مثل الـــذي بلغ منـــي، فنزل فمـــالأ خفه ثـــم اأم�سكه بفكيـــه حتى رقـــى ف�سقى الكلـــب، ف�سكر 

اهلل لـــه فغفـــر له، فـــاإذا رغبت مبغفرة ذنوبـــك، وتكفري �سيئاتك ورفـــع درجاتك ف�ساركنا باأف�ســـل ال�سدقة، واأبر اخلـــريات �سقيا املاء.
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أوكرانياألبــانيــا

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

900 د.ك1 شهرًا25 م1200

1400 د.ك1 شهرًا130 م2400

7200 د.كشبكة مياه  1000 م34002

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

2800 د.ك3 أشهر15 م30 أسرة1

م�سخة كهربائية - خزان م�سخة كهربائية - خزان
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األردناليمن

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

2300 د.ك6 أشهر30 م2000 نسمة1

18000 د.ك8 أشهر100 مقرية2

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

600 د.ك2 شهرًا15 م103 أسرة1

850 د.ك2 شهرًا24 م153 أسرة2

م1 مكعب اجنا�سة - م2 مكعب خر�ساينم2 خزان 36 م3، �سبكة مياه، م�سخة كهربائية
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لبنانفلسطين

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

5200 د.ك3 أشهر60 مطالب مدرسة1

41200 د.ك4 أشهر90 ممنطقة / حي2

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

6000 د.ك3 أشهر80 مقرية صغيرة1

م�سخة كهربائية، خزان، �سبكة توزيع  م2 يتم تو�سيله ب�سبكة مياه حملية
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تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

600 د.ك4 أشهر12 خزان500 نسمة1

900 د.ك6 أشهر15 م800 نسمة2

6000 د.ك6 أشهر25 م1000 أسرة3

موريتانيا المغرب

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

10400 د.ك6 أشهر150 م6003 أسرة1

15000 د.ك16 أشهر200 م10003 أسرة2

م1 وم2 �سطحي - م3 ارتوازيارتوازي، م�سخة كهربائية، خزان
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الصينقرغيزيا

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

1700 د.ك6 أشهر100 م230 أسرة1

5000 د.ك6 أشهر120 م800 أسرة2

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

1200 د.ك3 أشهر40 م300 أسرة1

3300 د.ك6 أشهر240:120 م600 أسرة2

يتم تو�سيل البئرين بالأنبوب الرئي�سي ل�سبكة اأنابيب املياه اإىل البيوت 

مبا�سرة بالإ�سافة اإىل تركيب حنفيات عند البئر 

هذا البئر ي�ست�سلح 180 - 200 فدان
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تايالندالفلبين

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

150 د.ك3 أشهر5 م3 أسرة1

450 د.ك3 أشهر13 م20 أسرة2

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

200 د.ك3 أشهر25 م20 أسرة1

350 د.ك3 أشهر35 م30 أسرة2

500 د.ك3 أشهر35 م45 أسرة3

امل�سخة كهربائيةم1 مب�سخة يدوية، م2 مب�سخة 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

250 د.ك3 أشهر5 م1 أسرة1

300 د.ك3 أشهر7 م3 أسرة2

م1 امل�سخة يدوية، م2 امل�سخة كهربائية، م3 امل�سخة كهربائية 

مع 2 دورة مياه

امل�سخة دلو )وي�ساف مبلغ 50 د.ك يف حال رغبتكم اإ�سافة م�سخة 

كهربائية  وخزان 500 لرت(
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كمبوديابنغالدش

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

450 د.ك3 أشهر18 م10 أسرة1

600 د.ك3 أشهر45 م40 أسرة2

م2 دلو، م1 مب�سخة يدويةم1، م2، م3 مب�سخة يدوية، م4 مب�سخة كهربائية

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

120 د.ك3 أشهر40 م10 أسرة1
200 د.ك3 أشهر150:80 م15 أسرة2
300 د.ك3 أشهر230-350 م30 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

250 د.ك3 أشهر8 م40 أسرة1

500 د.ك3 أشهر15 م60 أسرة2

800 د.ك3 أشهر15 م80 أسرة3

م2 مب�سخة يدوية، م3 مب�سخة كهربائية وخزان 2000 لرتم1، م2 مب�سخة يدوية، م3 مب�سخة كهربائية وخزان 1000 لرت
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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 أشهر15:10 م170 أسرة1
920 د.ك4 أشهر15:10 م170 أسرة2
6300 د.ك6 أشهر60 م250 أسرة3
21500 د.ك8 أشهر150:100 م500 أسرة4

م1 مب�سخة يدوية، م2 مب�سخة كهربائية مع خزان 15،000 لرت 

م3 مب�سخة كهربائية مع حو�ض للحيوانات خزان 20،000 لرت

م1دلو، م2 مب�سخة يدوية، دلو  

م3، م4 مب�سخة كهربائية مع خزان 30،000 لرت
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النيجر

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

940 د.ك4 أشهر15 م60 أسرة1

1100 د.ك4 أشهر20 م80 أسرة2

4100 د.ك4 أشهر50 م100 أسرة3

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

5800 د.ك4 أشهر75:50 م150 أسرة4

6500 د.ك4 أشهر100 م200 أسرة5

8700 د.ك4 أشهر100:75 م150 أسرة6

م4، م5 م�سخة كهربائية، وخزان �سعة 10،000 لرت، م6  بالطاقة ال�سم�سية وخزان �سعة 10،000 لرت
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تنزانيا

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

165 د.ك3 أشهر7 م30 أسرة1

260 د.ك3 أشهر7 م30 أسرة2

620 د.ك3 أشهر25:16 م40 أسرة3

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

1100 د.ك4 أشهر60:50 م60 أسرة4

1200 د.ك4 أشهر60:50 م60 أسرة5

15600 د.ك6 أشهر120:100 م200:150 أسرة6

م2 م�سخة يدوية، م3 م�سخة كهربائية، وخزان �سعة 1،000 لرت، م4 - م5 م�سخة كهربائية وخزان �سعة 2000 - 3000 لرت 

م6 م�سخة كهربائية وخزان �سعة 20،000 لرت
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جيبوتيإثيوبيا

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

1000 د.ك3 أشهر12:8 م150 أسرة1

4000 د.ك3 أشهر20:16 م500 أسرة2

30000 د.ك4 أشهر150 م2000 أسرة3

تكلفةمدة اإلنجازعمق البئرعدد المستفيدينم

975 د.ك4 أشهر12:10 م120 أسرة1

30500 د.ك6 أشهر100 م1500 أسرة2

م2 م�سخة يدوية، م3 م�سخة كهربائية وخزان 10،000 لرت

م1 م�سخة وخزان 11،000 لرت، م2 م�سخة كهربائية و6 حنفيات �سرب 

وخزان 36،000 لرت

جيبوتي
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براد ماء

يلتم�سون  واأطفالها  مًا 
ُ
واأ ال�سديد،  تخيل حر ال�سيف 

لري  يجدون  فال  عط�سهم،  بها  يروون  ماء  قطرة 

ظمئهم اإل ما جادت به اأياديكم البي�ساء من برادات 

للمياه الباردة.

تكلفةدولةم

60 د.كلبنان - األردن1

175 د.كاألردن2

180 د.ك جيبوتي3
)2 حنفية(

200 د.ك السودان4
)3 حنفية(

255 د.كسريالنكا5

260 د.كجيبوتي6
)3 حنفية(

300 د.كاليمن - موريتانيا7

380 د.كنيبال8
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قيمة الوقفية 250 د. ك
أو 10 د. ك / شهريًا

مت حفر 228 بئر من ريع هذه الوقفية

وقفية اآلبار 
امل���اء اأغ��ل��ى واأث��م��ن م���ادة على وج��ه الأر����س, 

 %80 ف�ن�ضبة  واملر�س,  امل�ضائب  حتل  وبفقده 

من الأمرا�س يف العامل, و33% من الوفيات يف 

العامل م�ضدرها املياه امللوثة, ف�ضاهم يف وقفية 

ي�ضرف من ريعها يف حفر الآبار وتوفر برادات 

املياه, فهي من اأعظم اأنواع ال�ضدقة.
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التخلق  على  ديننا  حثنا  عظيم,  اإ�ضالمٌي  خلٌق  التكافل 

وتعاىل,  تبارك  اهلل  عند  الأعمال  اأف�ضل  من  وجعله  به, 

واأكرثها زكاة, ملا فيه من اخلر العميم, فهو ل يقت�ضر على 

املجتمع  لي�ضمل  يت�ضع  اإمنا  الدم  ورواب��ط  الأ�ضرة  حدود 

الإ�ضالمي كله.

والك�ضب  العمل,  عن  العاجزين  من  يخلو  جمتمع  يكاد  ول 

واليتامى  الأرامل  من  النف�س  على  والعتماد  اليد  كّد  من 

من  دخلهم  يكفيهم  ل  الذين  وكذلك  واملعاقني,  وال�ضيوخ 

العمل, وكذا القادرين الذين مل يتي�ضر ح�ضولهم على عمل, 

لآفة  وعر�ضة  هماًل  الإ�ضالم  يرتكهم  مل  جميعًا  وه��وؤلء 

ينتمون  الذي  امل�ضلم  املجتمع  حث  اإمنا  واحلرمان,  الفقر 

الأج��ر  ذل��ك  على  ورت��ب  كفالتهم,  على  عليه  وُيح�َضبون 

م�ضروع  فكرة  كانت  هنا  ومن  اجلزيل,  والثواب  العظيم 

الكفالت لتوؤمن للمحتاجني حياة كرمية بف�ضل عطائكم.
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خطتنا الوصول لعدد 

33,749 مكفول في 
الدول التي نعمل فيها 

بلغ عدد مكفولي 

الرحمة العالمية 

215,619 
منذ عام 1982م
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تكافل بال حدود

التكافل الجتماعي يف الإ�سالم لي�ض حم�سورًا بالنفع املادي، واإن كان ذلك ركنًا اأ�سا�سيًا فيه، بل يتجاوزه اإىل جميع حاجات املجتمع 

اأفراٍد وجماعات، مادية كانت تلك احلاجات اأو معنوية اأو فكرية، ومن هنا جاءت فكرة الكفالت لرتعى املكفول من كافة اجلوانب 

اإن�سان، وتكوين ح�سارة، وكل ذلك بف�سل تربعاتكم وما  املادية والفكرية وال�سحية والنف�سية، فن�سعى بذلك للنهو�ض بجيل، وبناء 

جتود به نفو�سكم .
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اآثارنا تدل علينا

حققـــت جممعات الرحمة العامليـــة املنت�سرة 

يف �سائـــر الأقطـــار جناحًا منقطـــع النظري 

يف منهجيتهـــا ورعايتهـــا لطالبهـــا وتاأمـــني 

كافـــة امل�ستلزمات لهم، جاء ذلك على ل�سان 

الرئي�ض اجليبوتي عمر ح�سن جيلة يف  كلمته 

خـــالل حفـــل افتتـــاح اأحـــد اأكـــرب املجمعات 

التنموية اخلرييـــة يف اأفريقيا: »لقد برهنتم 

باإ�سراركـــم على اإقامة هذا ال�سرح ال�سامخ 

-جممـــع الرحمـــة- مب�ساهمـــات وعطاءات 

املح�سنني من اأهل اخلري يف الكويت برهنتم 

مبـــا ل يدع جمـــاًل لل�ســـك اأن العمل اخلريي 

يبنـــي ول يهـــدم، وي�سيـــد ول يـــردم، ويعمر 

الأر�ـــض ول يف�سدهـــا فجزاكـــم اهلل خـــريًا.

ق�ضة ق�ضرة

بينمـــا كان وفـــد الرحمة العامليـــة يف قرغيز�ستـــان يف مدينة اأو�ض يطرقـــون الأبواب 

يبحثـــون عن اأيتام لكفالتهـــم ورعايتهم يف دار الأيتام، واإذا بالأيادي متتد لت�سري اإىل 

بيـــت مهجـــور نحو الغابـــة ل يوحي بوجود ب�ســـر ت�سكنه، اإل اأننا انطلقنـــا رغم ده�سة 

غمرتنا، وما هي اإل حلظات حتى طرقنا الباب اإذا بفتاتني بريئتني وديعتني جتل�سان 

علـــى ق�سعة طعام، لكن الغريب يف الأمـــر اأن الكالب ال�سارية واحليوانات املفرت�سة 

ت�ساركهمـــا ذلك الكوخ، وياأكلـــون من ق�سعتهم، بعد اأن اأ�سيبـــت الطفلتان بكدمات، 

اأخذنا باأيديهما اإىل جممعات الرحمة التي �سيدت بف�سل اهلل ثم جهودكم وعطائكم 

لرنعاهمـــا ونتكفـــل بـــكل متطلباتهمـــا ويكون لكـــم الأجـــر واملثوبة عنـــد اهلل تعاىل. 
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»اأنـــا وكافـــل اليتيـــم يف اجلنـــة كهاتـــني«، واأ�ســـار اإىل اأ�سبعيه 

)ال�سبابـــة والو�سطى(، بهـــذا اأ�سار ˜ اإىل عظيـــم اأجر كافل 

اليتيم، حتى جعله يف اجلنة رفيقه، حيث اأن الكافل يقوم مقام 

الأب املفقـــود، ويقـــف اأح�سن املواقـــف مـــع الأم املكلومة، التي 

ل حـــول لهـــا ول قوة، ومع ذلـــك يطبع اأح�سن الأثـــر يف النا�سئ 

املحروم، ويكون له الف�سل بعد اهلل يف تربيته واإن�سائه، ودجمه 

يف املجتمع بني اأقرانه وزمالئه. 

العمل  يقوم عليها  التي  الأ�سا�سية  الق�سايا  ال�سرعي من  العلم 

الدعوي، وخا�سة يف البالد التي تفتقر اإىل الدعاة ب�سكل كبري، 

والقيام  الدعوة  القادرين على حتمل م�سوؤولية  الدعاة  واإعداد 

والرحمة  كبرية،  جــهــودًا  بــذل  تتطلب  �ساقة  عملية  مبهامها 

جتتهد يف اإيجاد امل�ستعدين لذلك باأنف�سهم واأوقاتهم وجهدهم، 

ويبقى دعمهم وم�ساندتهم واإمدادهم، وبكفالتك ت�سنع منربًا 

متحركًا يطوف الأر�ض، وت�ساهم يف ن�سر الإ�سالم وتعاليمه. 

كفالة داعيةكفالة يتيم

15
د.ك

25
د.ك
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-700 
1000

د.ك

اأ�سٌر كرمية م�ّسها ال�سر، ونفو�ٌض عفيفة اأ�سابها اجلهد، فقعد 

بهم الزمان عن اللحاق مبا اعتادوه، واأنفوا من القيام كي ل 

يراهم النا�ض ُعراًة فاآثروا ال�ستمرار يف القعود، حتى ح�سبهم 

ل  تعفف  جلو�سهم  اأن  علموا  وما  التعفف،  من  اأغنياء  النا�ض 

كفاف، وانخفا�ض �سوتهم ل من خوف بل من عفاف، ف�ساعد 

امل�سطر الكرمي، و�ساند املتعفف احلليم، فقد كان يومًا مثلك، 

فتفّكر لو اأ�سبحت يومًا مثله!!

كم فقري ا�ستد �سوقه لزيارة بيت اهلل احلرام، ولكن انقطعت 

اأن  يتمنى  البيت،  يف  وج�سمه  البيت  يحج  فقلبه  الركائب،  به 

يكتب اهلل له اأعظم رحلة كونية، ويح�سر اأجل اجتماٍع ب�سري، 

ترعاه العناية الإلهية، ويختمه الكرمي باملغفرة والرحمة، فكن 

له معينًا حتى ي�سل، و�سندًا حتى يبلغ، فما اإن ي�سري حتى تكون 

معه يف حله وترحاله، ورجائه و�سوؤاله، ومن ثم باإذن اهلل رحمته 

وجنته ور�سوانه.

كفالة حاجكفالة أسرة

25
د.ك
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تقرير منظمة اليوني�سكو العاملي لر�سد التعليم ي�ستعر�ض خطورة 

الو�سع يف اأفريقيـــا؛ فثمة 29 مليون طفل مل يلتحقوا باملدار�ض، 

ول يخفـــى ما يف ذلـــك من املخاطر املحدقة، حيـــث يكونوا اأ�سد 

عر�ســـة ل�سائر اأنواع العنف وال�ستغـــالل والجّتار غري امل�سروع، 

ومـــن خـــالل كفالتك تنجو بهـــم اإىل بـــر الأمـــان، ومب�ساعدتك 

ي�سلون اإىل مراكز العلم واملعرفة، ولك الأثر احلا�سر وامل�ستقبلي 

يف ذلـــك اإن �ساء اهلل، كما لك الأجر الكبري يف الآخرة عند اهلل.

طالب علم أساسي

10
د.ك

املتعلم  مواهب  �سقل  يف  الأكــرب  الأثــر  لها  اجلامعية  املرحلة 

والعلوم  املعارف  من  متمكنًا  بعدها  ليتخرج  مداركه،  وتو�سيع 

التي تلقاها، ب�سريًا مبالب�سات كل مرحلة، وموؤهاًل كما ينبغي 

مل�سًة  تعّد  املرحلة  هذه  يف  وم�ساندته  املجتمع،  غمار  خلو�ض 

مهمة يف روح املعرفة، ولبنة هامة يف بنيان التوفيق.

طالب علم جامعي

15
د.ك
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ومل  تعليمهم،  اإكــمــال  فر�سة  يــجــدوا  مل  النجباء  مــن  اآلف 

وقد  يعي�سونه،  الذي  ال�سديد  الفقر  ب�سبب  مواهبهم  ي�ستثمروا 

ظهرت اأ�سرار براعتهم حني متكنوا من اإكمال تعليمهم، وذلك 

اأعلى  وتبواأو  ال�سهادات،  اأعلى  فحازوا  كفالتهم؛  متت  اأن  بعد 

املنا�سب، فكان منهم الأطباء واملهند�سني والقادة، فليكن لك 

يف �سّرهم اأثر، ويف متيزهم ب�سمة.

طالب ماجستير

25
د.ك

من  التعليمية  خمرجاتها  بني  من  اأن  العاملية  الرحمة  تفخر 

وعلماء  وزراء  فغدوا  العلوم،  �ستى  يف  الدكتوراه  �سهادة  حازوا 

تخريج  يف  ال�ستمرار  عاتقها  على  ت�سع  فهي  لذا  ومفكرين، 

النماذج والكفاءات املتميزة.

  طالب دكتوراه

30
د.ك
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كم من نعمة عظيمة فقدها اإن�سان يف ج�سده، قد يندفع �سرها 

وُيدراأ خطرها مببلِغ زهيد، لكن هذا املبلغ عند ذلك املحتاج 

كبري، واحل�سول عليه متعّذر اأو م�ستحيل، في�سطر لل�سرب حتى 

حا�سة  عليه  تنعدم  اأو  ُي�سّل،  حتى  ع�سوًا  فيفقد  الكارثة،  تقع 

فيقعد، فامدد يدك لتمنع ال�سر، وجتلب اخلري، وحتمي الكيان.

حبي�سة  لكنها  ما�سية؛  وعزائم  �سامقة،  هممًا  ميتلكون  اأنا�ُض 

لتلك  لو�سولهم  ويــلــزم  متحركة،  وكــرا�ــٍض  ُمــنــهــارة،   
ٍ
اأجــ�ــســام

املحرك  اأنت  فكن  م�ساعفًا،  ودعمًا  خا�سًا،  اإ�سنادًا  الأحــالم 

لل�ساكن، واملو�سل للمنقطع، وال�سانع للعزمية.

كفالة معاقكفالة مريض

20
د.ك

25
د.ك
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لعل الأخطر من عدم توفر الدواء هو عدم وجود طبيب ي�ساعد 

مينح  الــذي  هو  فالطبيب  املــر�ــض،  اكت�ساف  اأو  العالج  على 

املري�ض الأمل بعد اهلل عز وجل، ويزرع يف نف�سه الثقة، ويخفف 

عنه الأمل، وبكفالته ت�سعى يف �سفاء اأمته من اأمرا�سها.

احلفـــاظ على الأداة اأمـــر مهم، فهي الو�سيلـــة الفاعلة ل�سيانة 

الغر�ض، واحلماية من املر�ـــض، فكيف اإن كانت تلك الأداة هي 

الإن�ســـان املاهر، واملمر�ض احلاذق، وكيـــف اإن كان الغر�ض هو 

اجل�ســـم الب�ســـري!! لذلك حر�ســـت الرحمة علـــى اإدراج كفالة 

املمر�ض، وجعلتها من اأهم ما ميكن تقديره وم�ساعدته.

كفالة ممرضكفالة طبيب

300
د.ك

150
د.ك
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للقيام  اهلل  يوفق  ج�سيمة؛  ومهمة  عظيمة،  ر�سالة  الإمــامــة   

بها دعاة احلق، و�سفوة اخللق، فيتعلم على اأيديهم اجلاهل، 

فكفالتهم  النفو�ض،  بتوجيهاتهم  ت�سمو  ال�سالك  بهم  ويهتدي 

باملرياث  ويقوموا  الراقية،  لر�سالتهم  ليتفرغوا  واجــب؛  حق 

النبوي الأ�سيل.

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 :
ُي�ضرف من  ريع وقفية الأبرار على توفر البيئة 

الرتبوي��ة ال�ضاحل��ة املالئم��ة لرعاي��ة الأيت��ام 

وحفظ هويتهم ودينهم.
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حث الإ�ضالم على العمل ال�ضريف, والك�ضب العفيف, الذي 

يحف��ظ لالإن�ض��ان كرامت��ه, وي�ضون م��اء وجه��ه, فبالعمل 

يتح��ول الف��رد م��ن اآخ��ٍذ اإىل معط��ي, وبالك�ض��ب يتح��ول 

م��ن الحتياج اإىل الإنت��اج, ويكرم املرء بالعم��ل نف�ضه اأن 

ته��ون على غ��ره, وبه ي�ضتطي��ع املرء اأن ي��درك كثرًا من 

وج��وه اخلر التي ل ي�ضتطي��ع اإدراكها اإل من �ضعة؛ ك�ضلة 

الرحم, بينم��ا الك�ضل والقعود عن العم��ل يزيد من ن�ضبة 

اجلرمي��ة يف املجتم��ع, ويق�ض��ي عل��ى عن�ض��ري الطم��وح 

والتناف���س ال�ضري��ف, كما ي�ضاع��د ذلك عل��ى اإيجاد جيل 

هزي��ل مت��واكل, فات��ر العزمي��ة, اإ�ضاف��ة اإىل اأن��ه يوّل��د 

ل��دى امل��رء �ضع��ورًا باحلق��د وال�ضغين��ة عل��ى الآخري��ن, 

اجلمل��ة؛  ويف  والأقرب��ني,  بالأ�ضدق��اء  الظ��ن  واإ�ض��اءة 

فم�ض��روع الك�ض��ب احلالل خ��ر �ضام��ل, وبرك��ة متكاملة.



دلي��ل مش��روعات الرحم��ة العالمي��ة 68
68

خطتنا تنفيذ 

13000 مشروع كسب 
حالل حتى نهاية عام 

2017م

تم تنفيذ 

أكثر من 13089 

مشروع كسب حالل

منذ عام 1982م
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الركة يف العمل

باأ�سباب  والأخذ  والك�سب  العمل  والأعمار..  الأرزاق  يف  الربكة  اأ�سباب  من 

الرزق، فاإن الإ�سالم دين العمل، ودين الك�سب احلالل، الذي يعف الإن�سان 

{َفاْم�ُسوا  تعاىل:  لقوله  حتقيقًا  النا�ض،  و�سوؤال  والقال  القيل  عن  نف�سه  به 

الأر�ض  اهلل  ب�سط  فقد   )15 )امللك:  النُّ�ُسوُر}  َواإَِلْيِه  ْزِقِه  رِّ ِمن  َوُكُلوا  َمَناِكِبَها  يِف 

واأخرج منها اخلريات والربكات وجعل اخلري يف العمل، وال�سر يف البطالة 

والك�سل، وقد عمل اأنبياء اهلل �سلوات اهلل و�سالمه عليهم فداود عليه ال�سالم 

كان حداًدا، وزكريا عليه ال�سالم كان جناًرا، ور�سولنا ˜ كان يرعى الغنم. 

مب�سروع الك�سب احلالل هذا جنعل من الفقراء يدًا منتجة تعطي ول تاأخذ، 

وتعيل غريها.
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مكافحة الفقر

العاملية  الرحمة  اأهداف  اأهم  من 

منابعه،  وجتفيف  الفقر  مكافحة 

لي�ض عن طريق ال�سدقات والزكاة 

فح�سب، واإمنا من خالل م�سروعات 

من  يتم  التي  احلالل،  الك�سب 

خاللها النهو�ض بالفقراء القادرين 

لكت�ساب  واإعدادهم  العمل،  على 

يح�سل  خدمة  اأو  جتارة  اأو  �سنعة 

وعماًل  دخاًل  لهم  وتوفر  قوته،  بها 

خاللها  من  ويهيئ  يعفهم،  �سريفًا 

فر�ض عمل له ولالآخرين.

ق�ضة ق�ضرة

يزوجها  اأن  اأبوها  ا�سطر  الفقر، حتى  �سديدة  اأ�سرة  ولدت يف  بنغالد�ض،  بيجم« من  »راين 

يف �سن الـ 15، ليطلقها زوجها ويرتكها وابنتها، و�ساقت عليها الأر�ض مبا رحبت، واأخذت 

مراكزنا  باأحد  فالتحقت  ال�سغرية،  ابنتها  وقوت  قوتها  منه  تتك�سب  م�سروع  اأي  عن  تبحث 

لتدريب اخلياطة هناك عام 2012م، واأمتت دورة التدريب فيها )6 اأ�سهر(، تعلمت خاللها 

خياطة جميع الثياب، ومت اإعطاوؤها عند التخرج ماكينة خياطة لتبداأ بها م�سروعها ال�سغري، 

واجتهدت بعدها حتى اأ�سبح لها �سمعة جيدة عند النا�ض، وفتحت م�سغاًل للخياطة، ليو�سع 

اهلل عليها فاأ�سبح لديها )5 ماكينات خياطة(، وهي ت�ستطيع الآن اأن تك�سب دخاًل يكفيها 

وابنتها وتدخر منه اأي�سا ما بني )5000 : 7000 تاكا( اأي ما بني )20 : 25 د.ك( �سهريًا.
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منيحة الغنم

انطالقًا من قول النبي ˜ {اتخذوا الغنم فاإن فيها بركة} ي�سعى هوؤلء للح�سول على الغنم ملا تدر عليهم من ربح منا�سب.

تكلفةدولةم

40 د.كموريتانيا1

50 د.كالصين2

60 د.كالصومال، جيبوتي، إندونيسيا3

70 د.كإثيوبيا4

80 د.كتنزانيا5

85 د.كالسودان6

120 د.كغانا - النيجر7

130 د.كفلسطين8

150 د.كقرغيزيا9

160 د.كسريالنكا10
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شراء عجل / تسمين

جرار زراعي

علف وتغذية �سغري البقر واجلامو�ض لعدة اأ�سهر تعد اأحد امل�سروعات 

ذلك  بعد  بيعه  ليتم  والريفيون  املزارعون  عليها  يقبل  التي  الهامة 

كحيوان حلم اأو لال�ستفادة احلقلية.

مع توفر الأرا�سي اخل�سبة هناك ت�ستد احلاجة اإىل الآلت الزراعية التي 

حترث الأر�ض وحترك الرتبة، ف�ساركنا يف اإحياء اأرا�سيهم وا�ستخراج 

خرياتها.

تكلفةدولةم

1500 د.كالبوسنة )صغير(1

6000 د.كالبوسنة )كبير(2

تكلفةدولةم

130 د.ككمبوديا1

150 د.كبنغالدش، الصين2
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محل بقالة

أكشاك

اأحـــد امل�سروعـــات م�سمونـــة العائـــد والتي تنا�ســـب اأي دولـــة واأي مكان 

يف ح�ســـر اأو ريـــف �سريعة العائـــد وتنا�سب كافـــة �سرائـــح امل�ستفيدين.

ي�سابـــه اإىل حـــد كبري م�ســـروع الب�سطـــة اإل اأنه يخ�س�ض لبيـــع الب�ساعة 

اخلفيفة من حلوى وب�سكويت وغريها من الب�ساعة اجلافة، يف مكان مغلق 

�سهل النقل من اخل�سب اأو الألومنيوم، وينا�سب عديد �سرائح امل�ستفيدين.

تكلفةدولةم

250 د.كالصومال1

300 د.كجيبوتي - إثيوبيا2

1250 د.كاألردن3

1500 د.كفلسطين4

3500 د.كلبنان5

تكلفةدولةم

180 د.كغانا1

200 د.كالصومال2

240 د.كإثيوبيا3
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حقيبة معدات

بسطة خضار

لديهم  تتوفر  وهوؤلء  املاهر،  واإمداد  ال�سانع،  اإعانة  الأعمال  اأجّل  من 

اخلربة والقوة، وينق�سهم الأداة والو�سيلة، وبتوّفرها يحققون الهدف، 

وي�سنعون الإجناز.

اأحد اأب�سط واأ�سرع م�سروعات الك�سب احلالل فر�سة تو�سع عليها بع�ض 

اأنواع اخل�سر يف جانب الطريق اأو اأمام م�سجد وتنا�سب الرجل واملراأة 

بل واملعاق.

تكلفةدولةم

50 د.كجيبوتي1

60 د.كالصومال2

80 د.كالسودان3

100 د.كإثيوبيا4

تكلفةدولةم

60 د.كسريالنكا - الصومال1

115 د.كالسودان2
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عربة طعام

بذور زراعية وشتالت

حمٌل متنّقل؛ حلٌّ مثايل للمعِدم الذي مل يتمّكن من ا�ستئجار حمّل ثابت 

ب�سبب ارتفاع الإيجار، فكانت العربة هي الو�سيلة الأمثل والأ�سهل، بها 

يوؤّمن عي�سه، ويبيع ُمنتجه، وي�سرت اأ�سرته. 

فلن  العاملة  واليد  ال�ساحلة  والرتبة  اخل�سبة  الأر�ض  توفرت  مهما 

تثمر الأر�ض ما مل تتوفر البذرة الزراعية، حتى جتود الأر�ض بخرياتها 

وثمارها.

تكلفةدولةم

100 د.كإندونيسيا1

120 د.كالصومال2

130 د.كنيبال3

150 د.كغانا - سريالنكا4

180 د.كتنزانيا، السودان5

200 د.كتايالند - بنغالدش6

300 د.كفلسطين7

400 د.كالمغرب8

تكلفةدولةم

100 د.كتنزانيا - الصومال - أثيوبيا1
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بسطة مالبس
اأحد اأب�سط واأ�سرع م�سروعات الك�سب احلالل فر�سة تو�سع عليها بع�ض 

اأنواع املالب�ض يف جانب الطريق اأو اأمام م�سجد وتنا�سب الرجل واملراأة 

بل واملعاق.

مكائن طحين
الزراعية  البيئات  تنا�سب  عنها،  غنى  ل  التي  الهامة  امل�سروعات  اأحد 

وال�سحراوية التي تعتمد يف غذائها على طحن احلبوب من ذرة وكا�سافا 

ودخن و�سعري وغريها.

تكلفةدولةم

500 د.كالنيجر1

1600 د.كإثيوبيا2

تكلفةدولةم

100 د.كجيبوتي - الصومال1

250 د.كإثيوبيا2

280 د.كبنغالدش3
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دراجة نارية
 يف و�ســـط الغابـــات الكثيفـــة ي�ستحيل وجود �سيـــارت لنقـــل الأ�سخا�ض، 

احتلت الدراجات النارية الأولوية الأوىل ل�سهولة التنقل بها وخفة وزنها.

تكلفةدولةم

170 د.كالصين1

230 د.ككمبوديا2

250 د.كالنيجر3

400 د.كالسودان - غانا4

500 د.كتنزانيا5

600 د.كإثيوبيا6

690 د.كالمغرب7

700 د.كالفلبين8

ماكينة صنع مكرونة
العائد،  �سريعة  عملية،  كبريًا  حيزًا  حتتاج  ل  ال�ستخدام  �سهلة  و�سيلة 

�سهلة ال�سيانة، تنا�سب الرجل واملراأة.

تكلفةدولةم

300 د.كالصين1



79دلي��ل مش��روعات الرحم��ة العالمي��ة

صوبة زراعية
للنباتات املزروعة بها  يوؤمن بيئة حممية واأجواء ا�سطناعية توفر  حيز 

وتاأمني  وقتها،  غري  يف  اخل�سار  ثمار  على  للح�سول  املالئمة  الظروف 

جميع م�ستلزماتها للح�سول على اأعلى اإنتاجية.

تكلفةدولةم

700 د.كالبوسنة1

750 د.كأوكرانيا2

مزرعة
مزرعه تنموية يتم بيع حم�سولها و�سرف ريعه علي اأوجه اخلري اأو ح�سب 

رغبة املتربع، فا�ست�سالح الأرا�سي وزراعتها وا�ستخراج خرياتها وثمارها 

من اأبر القربات حلديث »ما من م�سلم يغر�ض غر�سًا اأو يزرع زرعًا فياأكل 

منه اإن�سان اأو بهيمة اإل كان له به �سدقة« البخاري.

تكلفةدولةم

990 د.كالصومال - تنزانيا1
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فرن خبيز منزلي
اإىل تدريب، خفيفة غالبًا، كهربائية  �سهلة ال�ستخدام ل حتتاج  و�سيلة 

توؤمن اخلبز والذي يعدُّ القوت الأ�سا�سي يف غالب الدول.

تكلفةدولةم

45 د.كفلسطين - اليمن1

55 د.كموريتانيا2

60 د.كالصومال3

80 د.كالسودان4

120 د.كالبانيا5

130 د.كالصين6

172 د.كالمغرب7

مصنع طوب أحمر منزلي
الأفراد، كما ي�ساهم  تاأمني م�سنع للطوب يخلق فر�ض عمل لكثري من 

يف توفري وتاأمني الطوب لبنائه، فمعًا حتى نوفر لهم فر�سًا للعمل ومنزًل 

لل�سكن.

تكلفةدولةم

150 د.كسريالنكا1
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مشغل خياطة
م�سروع اإعالة وكفاية، تتطّلع اإليه العفيفات املتعّففات، كونه م�سروع �سرْتٍ 

عليهن  حتفظ  ملتزمة  بيئة  �سمن  الكايف،  بالدخل  عليهن  يعود  �سامل؛ 

دينهن والتزامهن.

تكلفةدولةم

355 د.كالبانيا1

420 د.كموريتانيا2

قارب صيد
وقارب  رزقهم،  ومنه  حياتهم،  ففيه  املاء؛  ومع  املاء  يف  يعي�سون  قوٌم 

ال�سيد بالن�سبة لهم اأهم و�سيلة، واأوىل ُمقتنى.

تكلفةدولةم

115 د.كالنيجر1

160 د.كسريالنكا2

250 د.ككمبوديا3

1500 د.كفلسطين4
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دراجة هوائية
املحتاجة  الو�سائل  دون  فهي  لالقتناء،  اأداٍة  واأي�سر  للنقل،  و�سيلة  اأ�سهل 

للمحروقات، ودون املركوب من احليوانات، مع مثاليتها يف تلك الغابات، 

وخ�سو�سيتها يف التعامل مع كثافة الأ�سجار.

تكلفةدولةم

20 د.كالصين1

28 د.كالنيجر2

30 د.كالسودان3

40 د.كغانا - تنزاتيا4

75 د.كإثيوبيا5

ثور حراثة
وتقليب  املزارع يف حرث  عليها  يعتمد  زال  ل  التي  الهامة  الو�سائل  اأحد 

الأر�ض �سيما الذي الذي ل ي�ستطيع �سراء جرار زراعي.

تكلفةدولةم

140 د.كالفلبين1
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توك توك
ت�سهد الأ�سر معاناة م�ستمرة يف تنقالتها ب�سبب ندرة ال�سيارات، �سعينا 

لتاأمني التوك توك الأقل اأجرة والأن�سب لت�ساري�ض مناطقهم. 

تكلفةدولةم

500 د.ككمبوديا1

900 د.كفلسطين2

قرض حسن
امل�ستفيد  يح�سنه  م�سروع  لأي  نواة  وهو  الإ�سالمي،  التمويل  اأدوات  اأحد 

من  عداد  يف  جتعله  ول  تعفه،  مريحة  بجدولة  �سداد  مع  منه،  ليتك�سب 

يتلقون امل�ساعدات.

تكلفةدولةم

100 د.كجيبوتي - الصومال - النيجر - السودان1

250 د.كاليمن2

300 د.كإثيوبيا - األردن3

500 د.كموريتانيا4
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ماكينة خياطة

م�سنٌع يف البيت؛ ي�سعُد �ساحبته ويكفيها، وي�سرتها ويغنيها، ت�سمل اأولدها بالك�ساء، وت�سنع لهم الغطاء، وتوّفر لقمتهم بالفائ�ض.

تكلفةدولةم

25 د.كالنيجر1

30 د.كالصين2

35 د.كغانا -  الصومال3

40 د.كقرغيزايا4

45 د.كنيبال - بنغالدش5

50 د.كإندونيسيا - جيبوتي6

55 د.كتنزانيا7

60 د.كموريتانيا8

80 د.كاليمن9

85 د.كالسودان10

تكلفةدولةم

100 د.كسيرالنكا11

120 د.كمقددونيا12

150 د.كأوكرانيا - لبنان13

155 د.كالمغرب14

160 د.كالبانيا15

165 د.كاألردن16

200 د.كالبوسنة17

210 د.كفلسطين18

220 د.كإثيوبيا19
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بقرة حلوب

حلليب الأبقار فوائد جمة يف بناء العظام والأ�سنان واخلاليا الع�سبية، فهو يعترب م�سدرًا جيدًا للعديد من العنا�سر الغذائية مثل 

الربوتني والفيتامينات والعنا�سر املعدنية.

تكلفةدولةم

140 د.كنيبال1

160 د.كسريالنكا2

185 د.كالنيجر3

200 د.كتنزانيا4

250 د.كغانا - موريتانيا5

240 د.كبنغالدش6

280 د.كاليمن7

300 د.كالسودان8

تكلفةدولةم

400 د.كأوكرانيا - البانيا9

430 د.كإثيوبيا10

450 د.كقرغيزيا - الصومال11

580 د.كمقدونيا12

833 د.كالبوسنة13

850 د.كالمغرب14

1000 د.كفلسطين15

1500 د.كاألردن16
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ــم  ودع ــالل  ــح ال للكسب  الــكــويــت  وقــفــيــة 
المشروعات الصغيرة 

�ضرعت الرحمة العاملية بتقدمي هذه الوقفية لتوفر التمويل الالزم من 

اأ�ضل الوقفية اأو ريعها, يف �ضورة التمويل الإ�ضالمي, من خالل امل�ضاركة 

اأو امل�ضاربة اأو الإجارة اأو ما �ضابه ذلك بال�ضمانات املنا�ضبة, مبا يحقق 

منو الوقفية ويحقق اأهدافها, وخا�ضة لأ�ضحاب املهن واحلرف احلرة, 

والأرام��ل والأيتام الذي��ن ل ميلكون ما يبدوؤون به م�ضروعهم ال�ضغر. 

قيمة الوقفية 150 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا
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يعي���س امل�ضلمون كل عام موا�ض��م للعطاء ومنا�ضبات اجلود 

والرحم��ة التي يتيحه��ا اهلل عز وج��ل للموؤمنني للدخول 

علي��ه من اأو�ض��ع باب, ومن اأ�ضهل طري��ق, فيعم فيها اخلر, 

ويك��رث ال�ضخاء, وتزكو النفو���س, ويتكاتف فيها امل�ضلمون 

جميع��ًا, ل��ذا حر�ضنا عل��ى اغتنام تل��ك الفر���س, وك�ضب 

مزيد من الأجر والثواب, واملتاجرة مع اهلل عز وجل, ففي 

�ضه��ر رم�ض��ان مثاًل يت�ضاع��ف الأجر, ويك��رث اخلر فكانت 

م�ضروعاتنا مركزة يف تلك ال�ضهر على اإفطار لل�ضائم وك�ضوة 

العي��د, ليك��ون لكم حم�ضنين��ا مثل اأجور من مت��دون اإليهم 

ي��د العون وامل�ضاع��دة وت�ضاركونهم اأفراحه��م وموا�ضمهم. 
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هدفنا الوصول

لـ 5 ماليين مستفيد 

حتى نهاية عام 2017م

استفاد من المشروعات 

الموسمية ما يزيد عن 

18,1 مليون فرد منذ 
عام 1982م
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كسوة الشتاء

كسوة العيد

ميلك ج�سمًا ول ميلك غطاوؤه، يزيده الربد القار�ض كربًا، ويجثم عليه 

واحلنان،  ال�سرت  غطاء  عليهم  فان�سر  وانك�سافًا،  حاجة  فيزيده  ال�ستاء 

وا�سملهم بلبا�ض الدفء والكفاية.

اللبا�ض اجلديد هو معنى العيد عند الأطفال، فمن ُحرم اجلديد ل عيد 

له، خا�سة حني يرى اأقرانه قد ا�ستملوا بالزينة، وجتملوا بالثياب، فهيا 

ب�سمة  �سفته  على  ونر�سم  الك�ساء،  من  طاب  مبا  ال�سغري  ج�سد  لنّزين 

اجلمال والر�ساء.

تكلفةدولةم

البوسنة - البانيا - الفلبين - قرغيزيا - 1
15 د.كالصين

25 د.كاألردن - لبنان - أوكرانيا2

تكلفةدولةم

1
جيبوتي - إثيوبيا - النيجر الصومال - غانا  

البوسنة - السودان - البانيا - إثيوبيا 
جميع دول آسيا

10 د.ك

25 د.كأوكرانيا2
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كسوة فقير

الحجاب اإلسالمي

غدت  حتى  و�سرب،  الزمان  عليها  اأكــل  مهرتئة،  وقطع  ممزقة،  ثياب 

ل تقي من حر ول قّر، ل ت�سرت اجل�سم كما ينبغي، ول تعك�ض ال�سورة 

واإيجاد  ال�ساتر،  الغطاء  اأف�سل م�سروعات اخلري توفري  يليق، ومن  كما 

الك�ساء الوافر.

�سورة احلجاب الإ�سالمي واقتنائه وارتدائه؛ كان له الأثر الكبري يف اأو�ساط 

الن�ساء يف البلدان التي مل تتعرف على دور احلجاب يف �سيانة املراأة، وما اإن 

عرفنه حتى تعلقن به، مما جعله م�سروع اإمداد ت�ستهدفه الرحمة العاملية، 

وترجو به حتقيق اأف�سل الأثر.

تكلفةدولةم

5 د.كأوكرانيا - البوسنة1

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

جيبوتي - النيجر - تنزانيا - السودان  3
15 د.كالصومال - إثيوبيا - غانا

تكلفةدولةم

1
جيبوتي - النيجر - تنزانيا  السودان - الصومال 
غانا - إثيوبيا - إندونيسيا  كمبوديا - تايالند - 
الفلبين بنغالدش - سريالنكا - الصين - نيبال

10 د.ك

15 د.كقرغيزيا2
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طرود غذائية

كفارات

يعد م�ســـروع توزيع الطـــرود الغذائية من اأهم امل�سروعـــات التي تنفذها 

الرحمة العاملية اإزاء اإخوانهـــم املحتاجني، حيث يتم توزيع ما يحتاجونه 

كم�ساعـــدات عاجلة، تكفيهم لوقت من الزمـــن، ريثما يفرج اهلل همهم.

�سعيًا من الرحمة العاملية حل�سن ا�ستغالل م�سارف الكفارات للم�ستحقني 

لها، وت�سهياًل ملن اأراد اأن يخرجها، فتحت الرحمة العاملية املجال اأمام 

كفاراتكم لتقوم باإي�سالها اإىل اأحق النا�ض بها.

تكلفةدولةم

10 د.كالبوسنة - البانيا - السودان1

12 د.كالنيجر2

3
إثيوبيا   - الصومال   - تنزانيا   - غانا   - جيبوتي 
 - الفلبين   - تايالند   - كمبوديا   - إندونيسيا 

بنغالدش - سريالنكا - الصين - نيبال
25 د.ك

35 د.كأوكرانيا4

تكلفةدولةم

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

التدفئة بالحطب

غدت  اخلبز  ك�سرة  حتى  لقمتهم  وتندر  همومهم  تزداد  يوم  بعد  يومًا 

التي تزودهم كل يوم  الآلية  لتوفري املخابز  حلمًا لهم، ن�سعى بجودكم  

بحاجتهم من اخلبز الذي ل غنى لأي فرد عنه.

عدد الوفيات بني الأطفال جراء الربد وال�سقيع يف ازدياد، فقد فاقمت 

ظل  يف  يعي�سونها  التي  القا�سية  الإن�سانية  الظروف  الثلجية  العوا�سف 

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

اأع�ساب  تكون من  والتي  والأكواخ،  الع�س�ض  ي�سكنون 

حر  تقيهم  ل  التي  البالية  الأ�سمال  وبع�ض  ال�سجر 

يعي�ض  من  منهم  وال�سعيد  ال�ستاء،  برد  ول  ال�سيف 

يف بيت من الزنك واخل�سب، فكانت احلاجة ملّحة 

لبناء بيوت لهم. 

تكلفةدولةم

350 - 800 د.كنيبال1

550 - 750 - 2600 - 3200 د.كبنغالدش2

520 - 850 - 2500 د.كالسودان3

1350 د.ككمبوديا4

1800 د.كسريالنكا5

1875 د.كالصين6

2250 - 2750 د.كغانا7

2300 - 2700 د.كالنيجر8

2200 - 2750 د.كإندونيسيا9

2750 - 3000 د.كالصومال10

2200 - 3200 د.كتنزانيا11

2500 - 3500 د.كجيبوتي12

5100 د.كقرغيزيا13

6500 د.كاليمن14

6700 د.كموريتانيا15

4400 - 10000 د.كالبوسنة16
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تدفئة المساجد

ترميم بيوت األيتام والفقراء

بيوت اهلل فيها راحة الروح واجل�سد، فيها ن�سع الهموم، ونتخفف من ثقل 

�سعت  ما  وهذا  القر،  وقت  بها  ون�ستدفئ  احلر،  وقت  فيها  فنربد  الدنيا، 

فيها،  للم�سلمني  ترويحًا  الأخرى؛  البلدان  م�ساجد  العاملية يف  الرحمة  له 

وحتويلها اإىل اأماكن اآمنة ومريحة.

يف ظل ما تتعر�ض له تلك املناطق من في�سانات وزلزل ونحوها؛ تتعر�ض 

�سيانة  اإىل  بحاجة  وتكون  اجلزئي،  اأو  الكلي  للدمار  البيوت  من  كثري 

م�ستمرة، وترميم دائم، فوجب اأن نقف معهم حتى ياأمنوا يف م�ساكنهم، 

ويطمئنوا على اأرواحهم.

تكلفةدولةم

1000 د.كالبوسنة1

2220 د.كأوكرانيا2

3000 د.كالبانيا3

3100 د.كمقدونيا4

تكلفةدولةم

350 د.كالصين - منغوليا1

3350 د.كأوكرانيا2
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ذبائح وعقائق

تكلفةدولةم

20 د.كتنزانيا - الصومال - جيبوتي1

25 د.كإثيوبيا2

35 د.كاليمن - موريتانيا3

45 د.كالنيجر - أوكرانيا4

السودان - الفلبين - ألبانيا - الصين - 5
50 د.كإندونيسيا - قرغيزيا

55 د.كالبوسنة6

60 د.كالمغرب 7

75 د.كاألردن - غانا 8

110 د.كسوريا - لبنان9

130 د.ككمبوديا10

180 د.كفلسطين11

ت�سعـــى الرحمـــة العاملية ل�ستغالل م�سارف الإنفـــاق يف ال�سريعة، وتفتح للمنفقني خيارات الإنفاق، وتر�سدهـــم اإىل اأبواب احل�سنات، حتى 

يفيدوا وي�ستفيدوا، ومن هنا؛ كان يف الرحمة العاملية جمال لت�سريف الذبائح والعقائق والنذور، لإي�سالها اإىل املحتاجني.
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غرف سكنية

تقديـــرًا للو�سع الإن�ساين الذي يعي�ســـه اإخواننا يف خميمات 

النزوح مت اإيجاد غرف �سكنية اأ�سمنتية متتاز بعدم قابليتها 

للحريـــق، وت�سلـــح لال�ستخدام �ستـــاء و�سيفـــًا، اإ�سافة اإىل 

ت�سغيـــل الأيـــدي العاملة يف املنطقة التي ينفـــذ بها امل�سروع.

تكلفةدولةم

850 د.كالسودان1

1000 د.كسوريا2

قيمة الوقفية 150 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا

مت تنفيذ 93 م�ضروعًا من ريع هذه الوقفية

وقفية إفطار صائم 
ن�ضع��ى م��ن خالله��ا اإىل جت�ضي��د معن��ى الأخ��وة 

الإ�ضالمي��ة والرابط��ة الإمياني��ة الت��ي ترب��ط 

املب��ارك  رم�ض��ان  �ضه��ر  يف  �ضيم��ا  ل  امل�ضلم��ني, 

اإقام��ة  يف  ي�ض��رف  الوقفي��ة  ري��ع  خ��الل  وم��ن 

م�ضروعات اإفطار ال�ضائم ال�ضنوية التي ي�ضتفيد 

الأر���س. اأرج��اء  خمتل��ف  يف  امل�ضلم��ون  منه��ا 
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بناء الإن�ضان اأ�ضمى هدف ميكن اأن ُينال, واأهم عن�ضٍر لبد 

اأن يحر�س عليه, والرحمة العاملية بف�ضل اهلل داأبت على 

ومعاهدها  مراكزها  وبناء  التعليمية,  امل�ضروعات  اإن�ضاء 

وجممعاتها؛ �ضعيًا منها لتعليم الأجيال, ومدهم باأ�ضناف 

منها يف  ليتخرج  التنمية؛  وبرامج  الثقافة,  وفنون  العلم 

اجلدارة,  نالوا  طالٌب  ال�ضرائح  جميع  ومن  املجالت  كل 

اأن���وار  م��واك��ب  املجتمع  يف  فكانوا  ال�����ض��دارة,  وحققوا 

و�ضمو�س هداية, وبهذا �ضجلت تقدمًا ناجحًا وملمو�ضًا يف 

على  و�ضجعها  لال�ضتزادة,  حّفزها  العام,  الوعي  م�ضتوى 

اأبوابها لدعم امل�ضروعات التعليمية يف  ال�ضتكثار, لتفتح 

اأنحاء املعمورة, واإيجاد اأثر فا�ضٍل للمح�ضنني فيها, ت�ضبح 

لهم علومها على الدوام, وُتبنى لهم اخلرات اإىل الأمام.
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خطتنا بناء

110 منشآت تعليمية 
في الدول األكثر 

احتياًجا حتى نهاية 

عام 2017م

تم بناء أكثر من

332 منشأة تعليمية 
منذ عام  1982م



103دلي��ل مش��روعات الرحم��ة العالمي��ة



دلي��ل مش��روعات الرحم��ة العالمي��ة 104

تكلفة البناء والتأثيثعدد الطالبمساحة المدرسةعدد الفصولالدولةم

9000 د.ك10872 م32بنغالدش1

16500 د.ك250200 م42السودان2

18000 د.ك300245 م72تنزانيا3

20100 د.ك408200 م42النيجر4

22800 د.ك360200 م62غانا5

24000 د.ك300120 م42إثيوبيا6

30000 د.ك400290 م82الصومال7

32000 د.ك320150 م52الصين8

54000 د.ك656320 م82تايالند9

تتطور املجتمعات الإن�سانية وتتقدم من خالل اأجيالها، ولتحقيق ذلك لبد من العناية 

وينه�ض  جمتمعه  ر�سالة  ليحمل  �سحيحًا،  اإعدادًا  واإعداده  اجليل،  بهذا  والهتمام 

لتحقيقها بالطريقة املثلى التي ت�ساعد على النمو والتقدم، من اأجل ذلك تبنى املدار�ض 

لتقوم بدورها التوعوي والتعليمي للجيل، وتغر�ض املثل الراقية، والقيم ال�سامية، فهي 

يف  عجز  من  الدول  تلك  منه  تعاين  وما  املن�سودة،  ال�سحيحة  للرتبية  الأمل  معقد 

ميزانية التعليم يلقي بامل�سوؤلية علينا للم�ساركة يف بناء املدار�ض واإن�ساء املعاهد التي 

تنه�ض وترقى باملجتمع.

كما تعد اأحد احل�سون التي حتمي اجليل من براثن اجلهل والنحراف، كما متثل اأحد 

روافد املجتمع باحتياجاته، واأحد حما�سن الرتبية، واأحد منافذ فر�ض العمل.

المدرسة
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وقفية طالب العلم 
ا ل يرغب بنهٍر جاٍر من احل�ضنات ل ينقطع  َمْن ِمنَّ

�ض��واء يف حيات��ه اأو بع��د وفات��ه, اإنه��ا ال�ضدقة 

اجلاري��ة والعل��م الذي ينتفع ب��ه. وقفية طالب 

العل��م ت�ضمل على الأجرين مع��ًا, اأجر ن�ضر العلم 

الناف��ع وتعليمه, واأجر ال�ضدقة اجلارية, والتي 

ُت�ض��رف عل��ى كل طال��ب عل��م, وكل مت��زود م��ن 

الثقافة الإ�ضالمية.

قيمة الوقفية 120 د. ك

 أو 10 د. ك / شهريًا
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اآذن��ًا �ضاغية,  اآه��ات مري�س ل جتد  الوجود  ما يف  اأق�ضى 

و�ضرخات موجوع ل جتد كّفًا حانية, واآلم مكلوٍم ل جتد 

ترياقًا و�ضكينة, وكم يبحث عمن ينظر اإليه بعني العطف, 

ويعود عليه بلحظات الرحمة, والرحمة العاملية جتد يف 

 ˜ امل�ضطفى  قول  من  انطالقًا  لالإح�ضان,  باٍب  خر  ذلك 

الدنيا فرج اهلل عنه  {من فرج عن موؤمن كربة من كرب 

كربة من كرب يوم القيامة} )رواه م�ضلم(, ولذلك اأطلقت  

نداويهم«, حتى نحافظ  »�ضاركنا  العاملية حملة  الرحمة 

املكروب,  املري�س  اإب��راء  يف  ون�ضاهم  املوجود,  حياة  على 

اأدنى م�ضتوياتها؛  خا�ضة وموؤ�ضرات الرعاية ال�ضحية يف 

وفقًا لبيانات البنك الدويل. كما اأن معدل الإ�ضابة باملالريا 

يف ازدياد, اإذ بلغ اأكرث من 4 اآلف حالة موؤكدة �ضنويًا... 

فامدد يدًا حانية, ع�ضى املوىل اأن يكتب بها ال�ضفاء, ويحل 

بها اخلر والركة.



دلي��ل مش��روعات الرحم��ة العالمي��ة 108
108

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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تعتـــرب امل�ست�سفيـــات واملراكز ال�سحية املـــكان الأول الذي ي�سعى اليه الأفـــراد طلبًا ملعاجلة الأمرا�ض التي يبتلـــى بها الإن�سان، مما 

ي�سطره اإىل مراجعة الطبيب من اأجل اإيجاد ترياق لالأمل الذي ي�سعر به، كما اأن قلة وندرة وجودها ي�سكل كارثة �سحية، وخ�سو�سًا 

يف بالد انت�سرت فيها الأمرا�ض وعمت الأوبئة، ب�سبب تلوث املياه و�سوء التغذية، اإذ يعاين �سكانها اأمرا�سًا مزمنة، وعلاًل م�ستفحلة، 

ووجود م�سفى اأو مركز طبي متخ�س�ض يعالج اأمرا�سهم ويخفف اآلمهم من اأبر الرب واأح�سن اخلري، ف�ساركنا يف تخفيف معاناتهم. 

مركز صحي

تكلفةالدولةم

الصين1
3400 د.ك )عيادة( 

48000 د.ك )مستشفى(
6000 د.ك - 8000 د.كالبانيا2

10000 د.كموريتانيا3

13145 د.كتنزانيا4

14400 د.كغانا5

تكلفةالدولةم

20000 د.كالصومال6

25000 د.كجيبوتي - إثيوبيا7

35000 د.كالنيجر8

البوسنة9
70000 د.ك
 35000 د.ك
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تكلفةالدولةم

500 د.ك األردن1

2000 د.كفلسطين2

3
جيبوتي - غانا - النيجر - 
إثيوبيا - تنزانيا - السودان 

- الصومال
3000 د.ك

5500 د.كالمغرب4

5700 د.كلبنان5

6650 د.كاليمن6

تكلفةالدولةم

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

60 د.كلبنان2

150 د.كاليمن3

حمالت ومساعدات طبية

حمالت

مساعدات

تنطلق قوافلنا وحمالتنا الطبية بني حني واآخر، ت�سم بني جناحها 

نخبة مـــن اأمهر الأطباء واأف�سل املمر�ســـني، حاملني لر�سالتهم 

النبيلة، م�ست�سعرين حجم املعاناة امللقاة على اأكتافهم، يجوبون 

مناطق عمل الرحمة العاملية باحثني عن معاناة املر�سى واآهات 

املوجوعـــني، ليم�سحـــوا باأيديهم دمعة احلزيـــن، ويخففوا بع�ض 

اآلمـــه واأوجاعه، غاياتهـــم واأهدافهم نبيلة، يخدمـــون الإن�سان 

لإن�سانيتـــه فح�ســـب، ل لدينه ول لعرقـــه ول للونه،  ف�ساركنا  مبا 

جتود به ميناك �سدقة حت�سن بها نف�سك، وتربئ بها مري�سك، 

لن�سل اإليهم ونر�سم الب�سمة على �سفاههم.



دلي��ل مش��روعات الرحم��ة العالمي��ة 112

تكلفةدولةم

30 د.كاليمن1

50 د.كجيبوتي -  الصومال2

60 د.كفلسطين3

100 د.كاألردن4

عملية اللوز

تكلفةدولةم

150 د.كجيبوتي - الصومال1

عملية الشفة األرنبية

من الأمرا�ض املنت�سرة وخ�سو�سًا عند الأطفال التهاب اللوز، الذي ين�ساأ 

ان�سداد املجرى  البلع، مع  اأمل  اأو  البلع  عنه اجلفاف وعدم القدرة على 

الكبد  والتهاب  الروماتيزمية  باحلمى  الإ�سابة  وبالتايل  التنف�سي، 

والكلية، ف�ساهم يف عالجهم وتخفيف معاناتهم.
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تكلفةدولةم

35 د.كبنغالدش1

40 د.كاليمن - جيبوتي - الصومال2

50 د.كالمغرب3

150 د.كفلسطين4

750 د.كاألردن5

تكلفةدولةم

40 د.كجيبوتي1

تكلفةدولةم

100 د.كجيبوتي1

عملية عيون

نظارة طبية

والدة

طفل  ي�ساب  ثانية   60 كل  ويف  بالعمى،  اإن�سان  ي�ساب  ثوان   5 كل  يف 

بالعمى، و35  مليون �سخ�ض يف العامل م�ساب بالعمى 80 % منهم من 

املمكن عالجه، فال ترتدد يف اإ�سعال �سمعة احلياة يف اأب�سارهم.
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تكلفةدولةم

1
الصومال - السودان - جيبوتي 

)أطفال ذكور(
15 د.ك

ختان

تكلفةدولةم

20 د.كفلسطين1

30 د.كاألردن - لبنان2

حقيبة طبية

تكلفةدولةم

450 د.كالمغرب1

تأثيث قاعة تمريض بمركز أيتام ومراكز التدريب

تكلفةدولةم

50 د.كلبنان - األردن1

65 د.كالمغرب2

70 د.كجيبوتي - الصومال3

كرسي متحرك
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تكلفةدولةم

1800 د.كموريتانيا1

5000 د.كاليمن2

12000 د.كفلسطين3

صيدلية

تكلفةدولةم

6000 د.كسوريا1

7500 د.كموريتانيا2

8140 د.كاليمن3

11400 د.كالصومال - جيبوتي4

سيارة إسعاف

كـــم من الأ�سخا�ـــض الذي لقوا حتفهـــم نتيجة تاأخر و�ســـول الإ�سعافات 

ا�َض  ْحَيـــا الَنّ
َ
ا اأ َ مَنّ

َ
ْحَياَهـــا َفَكاأ

َ
لهـــم، وانطالقـــًا من قوله تعـــاىل: {َوَمـــْن اأ

َجِميًعا} )املائدة:32( تركزت اأهدافنا على تاأمني �سيارات الأ�سعاف املجهزة.

اأو  التي ل ي�ستغنى عنها جمتمع  ال�سلع ال�سرتاتيجية  اأحد  يعترب الدواء 

وتوفريه  العالجية،  املنظومة  الثاين يف  ال�سق  الدواء هو  اأن  دولة، ذلك 

وتاأمينه اإنقاذ للنف�ض الب�سرية ف�ساركنا يف اإحيائها.
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قيمة الوقفية 300 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا

مت تنفيذ 3 م�ضروعات  طبية من ريع هذه الوقفية

الوقفية الصحية 
تاأمني  على  الوقفية  ه��ذه  ري��ع  م��ن  ي�ضرف 

من  احل��اج��ات  لأ���ض��ح��اب  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة 

الطبية  املوؤ�ض�ضات  ودعم  وامل�ضاكني,  الفقراء 

املختلفة وبخا�ضة اخلرية لالرتقاء مب�ضتوى 

اخلدمات التي تقدم  للمر�ضى.
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الدع��وة اإىل اهلل م��ن اأج��ل الأعم��ال التي يقوم به��ا امل�ضلم, 

طاع��ة رب العاملني وخدم��ة لالإن�ضانية, فه��ي وظيفة الر�ضل 

جميع��ًا, وم��ن اأجله��ا بعثه��م اهلل اإىل النا�س لبي��ان الطريق 

ِمَناُت  ِمُنوَن َوامْلُوؤْ ال�ضحي��ح, كما اأنها من �ضفات املوؤمن��ني {َوامْلُوؤْ

ُمُروَن ِبامْلَْع��ُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر}  ُه��ْم اأَْوِلَي��اُء َبْع�ٍس َياأْ َبْع�ضُ

)التوب��ة: 71(, ويكف��ي الداعي��ة من الأجر م��ا بينه ر�ضول 

اهلل ˜ بقول��ه {م��ن دع��ا اإىل ه��دى كان له م��ن الأجر مثل 

اأج��ور م��ن تبع��ه ل ينق�س ذلك م��ن اأجوره��م �ضيئ��ًا} )اأخرجه 

م�ضل��م واأب��وداود والرتم��ذي وابن ماجه(, وملا كانت الدع��وة اإىل اهلل �ضبحانه 

وتعاىل من اأجل الأفعال واأعظم الأعمال التي يوؤديها امل�ضلم 

يف دني��اه, ويحت�ضبه��ا لآخرت��ه وي�ضعها يف مي��زان ح�ضناته, 

حر�ضنا على اإعداد الدعاة, وبناء وت�ضييد املدار�س ومراكز 

التحفي��ظ, ون�ض��ر امل�ضاح��ف والكتيبات التي تع��رف النا�س 

ب�ضماحة الإ�ضالم وو�ضطيته.
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نهدف لبناء 

210 مراكز دعوي في 
الدول األكثر احتياجًا 

حتى نهاية 

عام 2017م

تم بناء أكثر من 446 

مركز دعوي منذ عام 

1982م
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تكلفة البناء والتأثيثعدد الطالبالمساحةعدد الفصولالدولةم

2800 د.ك5060 م22تنزانيا1

3200 د.ك5040 م22النيجر2

3400 د.ك5050 م22الصومال3

3100 د.ك5460 م22غانا4

4500 د.ك6480 م22موريتانيا5

4500 د.ك7860 م22كمبوديا6

5000 د.ك100100 م22السودان7

5075 د.ك7280 م22نيبال8

5600 د.ك6650 م22إثيوبيا9

5880 د.ك8448 م22الفلبين10

6360 د.ك8448 م22إندونيسيا11

7250 د.ك8470 م22تايالند12

9160 د.ك8680 م22جيبوتي13

20000 د.ك150150 م42األردن14

40000 د.ك302100 م42اليمن15

مـــن اأهم اأ�سباب الوقايـــة والتح�سني للن�ضء امل�سلم  هو بناء مراكز حتفيظ القراآن الكرمي التي تغر�ض 

اخلري والإميان والف�سائل يف نفو�ض الن�ضء، وحت�سنهم من الأوبئة والف�ساد 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

30 د.كبنغالديش1

ملا كان الإعالم اأحد واأهم و�سائل ت�سكيل الوعي ون�سر املفاهيم ال�سحيحة 

وملا كان الإعالم امل�ساد التن�سريي كذلك نافذًا، حتتم على الغيورين من 

الدعاة والعاملني اأن ي�ستفيدوا من هذه الو�سائل و�سوًل بر�سالتهم ال�سمحة 

ل�سيمـــا يف البالد التي يعاين فيها الإ�سالم من تغريب دام عقوًدا طويلة.

بعد  ثوابها  ينقطع  ل  التي  اجلارية  ال�سدقة  من  امل�ساحف  توزيع  يعد 

املمات، فال يتلو قارئ بهذا امل�سحف اإل كان لك مثل اأجــره، م�سداقًا 

بعد  املوؤمَن من عمله وح�سناته  َيلَحق  {اإن مما   :˜ لقـــــول ر�سول اهلل 

ثه}. )اأخرجه ابن ماجه( موته.. م�سحًفا وَرّ

حتـــى ل نحـــرم ذلك املكفـــوف الذي حرم نعمـــة الب�سر مـــن اأجر قراءة 

القراآن، عملنا على تاأمني م�ساحف تنا�سبهم ليقروؤا ويرتقوا بكتاب ربهم.

تجهيز ستوديو إسالمي

مصاحف

مصاحف مكفوفين 
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تكلفةدولةم

100 د.كالبانيا1
110 د.كالبوسنة2
150 د.كأوكرانيا3
170 د.كاليمن4

سيرالنكا - جيبوتي - غانا - النيجر - 5
200 د.كالصومال - األردن - إثيوبيا

250 د.كمقدونيا - تنزانيا - تايالند6
300 د.كالفلبين7
365 د.كالسودان8
600 د.كفلسطين9
1000 د.كالصين10
2000 د.كموريتانيا11

تجهيز مكتبات

تكلفةدولةم

35 د.كالصين - فلسطين1

25 د.كجميع دول أفريقيا2

الر�سمية،  الهيئات  من  معتمدة  واملن�سورات  الكتيبات  من  جمموعة 

ون�سرها  توزيعها  يتم  الطبعات،  باأجمل  مطبوعة  اللغات،  بكل  مرتجمة 

لتعريف اجلاليات ب�سماحة الإ�سالم وو�سطيته.

ل يخفـــى على اأحـــد دور املكتبات يف احل�سارة الإ�سالميـــة، وعظيم اأثرها 

يف الثقافـــة الإ�سالمية، فقد قدمت هذه املكتبـــات خدمات جليلة للباحثني 

وزودتهم بامل�سادر الالزمة ل�ستخال�ض مادة بحوثهم.

حقيبة دعوية
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قيمة الوقفية 1000 د. ك
أو بأي مساهمة

مت تنفيذ 12 م�ضروعًا  من ريع هذه الوقفية

وقفية المراكز الدعوية 
ي�ض��رف من ريع هذه الوقفية على بناء املراكز 

الدعوي��ة وت�ضييد املدار���س القراآنية, وتاأثيث 

املكتب��ات الإ�ضالمي��ة, وتوزي��ع امل�ضاح��ف على 

امل�ضاج��د ومراكز حتفيظ القراآن, ون�ضر الكتب 

التي تعرف النا�س ب�ضماحة الإ�ضالم وو�ضطيته.
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قـــال ˜ {اإذا مات ابن اآدم انقطع عملـــه اإل من ثالث: �سدقة جارية اأو 

علم ينتفع به، اأو ولد �سالح يدعو له} )رواه م�سلم(.

ولقد اعتنى ال�سحابـــة ر�سوان اهلل عليهم بالوقف حتى اإن جابرًا ر�سي 

اهلل عنه يقول: )مل يكن اأحد من اأ�سحاب النبي ˜ ذو مقدرة اإل وقف(. 

ونظـــام الوقف باعتباره نظامًا خرييًا موجود منذ القدم ب�سور �ستى، اإل 

اأنـــه من املوؤكد اأن نظام الوقف يف الإ�ســـالم ب�سكله احلايل يبقى خ�سو�سية 

اإ�سالمية ل ميكن مقارنتها ب�سور الرب يف احل�سارات اأو ال�سعوب الأخرى .

ويتميز الوقـــف بخ�سائ�ض وميزات متعددة قـــد ل توجد يف امل�سروعات 

اخلرييـــة الأخرى، وهـــذه املزايا اأك�سبته تلك احليوية التـــي ا�ستمر اأثرها يف 

الأمة على مدى قرون طويلة ، لأجل ذلك ل عجب اأن نرى ذلك الإقبال الكبري 

من لدن اأفراد املجتمع الكويتي على الوقف وحتبي�ض جزء كبري من اأمالكهم 

لأعمـــال اخلـــري، وقدوتهم يف ذلك نبيهم حممد ˜ ثـــم �سحبه الكرام فقد 

وقف جمموعة من اأ�سحاب النبي ˜، ومن بعدهم من التابعني وتابعيهم.

وهـــو من اأف�ســـل واأرقى الو�سائـــل يف ن�سر اخلري والإنفـــاق يف �سبيل اهلل 

ومظهـــر مـــن مظاهر ازدهار الأمـــة وح�سارتها ال�ساربـــة يف التاريخ، فثمار 

الأوقاف الإ�سالمية عديدة، واآفاقها رحبة وجمال التفنن فيها وا�سع جدًا ول 

يقت�سر على جمال واحد فقط ، بل هناك الكثري مما ميكن وقفه هلل تعاىل، 

يف امل�سالح العامة و منافع العباد و البالد.

 أهمية الوقف في اإلسالم
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ال�سدقة،  الأمــور جلريان  اأهــم  من  الإ�سالم  الأوقــاف يف 

بعد  اأو  حياته  يف  �سواء  الواقف  على  اأجرها  تدفق  وا�ستمرار 

مماته، وكلما تعددت الأوقاف كلما زاد اأجرها وعظم عند اهلل 

ربحها، فال�ستكثار من اخلري خري، واهلل اأجل واأكرم.

املح�سنني،  من  اخلــري  لأهــل  وت�سهياًل  وت�سجيعًا  هنا  من 

اأفردت الرحمة العاملية لالأوقاف اهتمامًا خا�سًا، وجعلت لها 

من  عقدًا  تنظم  اأن  لك  وميكن  جمــالت،  عدة  يف  وقفية   17

الأوقاف كل فرتة حتددها لنف�سك ب�سنة اأو �سنتني، حتى يكتمل 

لك العقد على اأكمل وجه، فتزين به تاج خريك، وي�سيء لك 

ويكتبه  ومماتك،  حياتك  يف  �سعيدًا  به  وتكون  �سريك،  طريق 

لك الرحمن من جميل �سفاتك، وي�سري بني النا�ض من اأف�سل 

موروثاتك، حتى ت�سبح اأحب اخللق اإىل اخللق واخلالق، وتنعم 

بالذكر احل�سن يف احلالني، وت�سعد بالعقد الثمني يف الدارين. 

 انُظْم عقدًا
من األوقاف
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