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إسالمية ديب تتربع
بـ( )2.000.000مليون
درهم لحملة «عونك
يا مين»

عل
إسالمية ديب تف ّ
دعاء القنوت وتع ّزي
بالشهداء عىل
مستوى الدولة

عززت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

عقدت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

بديب إسهاماتها يف حملة «عونك يا مين»

بديب اجتامعاً ملجلس السياسات واالسرتاتيجيات

من خالل تربعها مببلغ ( )2.000.000مليون

يف الدائرة برئاسة سعادة الدكتور حمد بن

درهم إمارايت من صناديق تلقي التربعات يف

الشيخ أحمد الشيباين املدير العام للدائرة،

مساجد إمارة ديب؛ دعامً للحملة التي أُطلقت

وبحضور املدراء التنفيذيني ومدراء اإلدارات

األحد املايض بتوجيهات كرمية ورعاية سخية

باألصالة واإلنابة وبعض رؤساء األقسام.

من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه
الله للوقوف مع اليمن يف سائر املجاالت،
والسيام اإلنسانية والبيئية والعمرانية والصحية
والتعليمية.

الشيباين املدير العام للدائرة شيكاً باملبلغ

حث سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد
الشيباين املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب جميع موظفي الدائرة
من املدراء التنفيذيني ومن يليهم من مدراء
اإلدارات ورؤساء األقسام واملوظفني ممن لهم
حق التصويت يف االنتخابات وترشيح ممثليهم

املوسع مناقشة ع ّدة
وتم خالل االجتامع
ّ

موضوعات مهمة ،ولعل من أبرزها ما ستق ّدمه

للوصول إىل مقاعد املجلس الوطني عىل

الدائرة تكرمياً ألرواح الشهداء ،وتضامناً مع

املشاركة الفاعلة يف عمليات التصويت ،وأكّد

أهلهم ومواساة يف هذا املصاب الجلل يف

عىل أن املشاركة فيها من املعاين العظيمة

هذه املرحلة من تاريخ األمة.

ذات األثر اإليجايب عىل األجيال واألوطان ،وهي

ونتج عن االجتامع إقرار عدة مسائل تتعلق بحادثة

وسلّم سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

الشيباين وموظفو
الشؤون اإلسالمية
بديب يشاركون يف
التصويت النتخابات
الوطني

استشهاد أبناء اإلمارات عىل أرض اليمن ،منها:
إطالق مجموعة من الربامج التوعوية عىل

تنبع من الشورى التي حث عليها ديننا الحنيف
يف بناء الرأي ،وصناعة األوطان ،وتعزيز هوية
األمة ،واملحافظة عىل مقدراتها،

مستويات متعددة ميدانية وإعالمية تركز عىل

ن هذا العرس الدميقراطي
وأكّد الشيباين عىل أ ّ

موضوع الشهادة وفضلها ،ومكانة الشهداء،

الذي تشهده البالد هو حالة معربة عن تطلع

وكذلك تم التوجيه إىل البدء بتفعيل دعاء

هذا الشعب الكريم يف ظل قيادته الرشيدة

القنوت يف الصلوات عىل مستوى مساجد

إىل الوصول إىل أسمى املامرسات املدنية

ديب ،ويف إطار الدعم امليداين ألرس الشهداء

يف بناء األوطان وتعزيز مكانة اإلمارات بني دول

تم تشكيل وفود من الدائرة عىل مستوى

العامل ،وتنمية نهوضها الحضاري ،وشهود ذلك

املدراء التنفيذيني ومدراء اإلدارات والعلامء

كله عرب احرتام الرأي والرأي اآلخر ،وفتح آفاق

وأكّد الشيباين خالل اللقاء عىل املشاركة

واملفتني لتقديم واجب العزاء يف مجالس

الفاعلة للدائرة يف هذه الحملة اإلنسانية

العزاء املقامة عىل أرواح الشهداء عىل

ن يجد يف نفسه القدرة عىل
م ْ
التطوير أمام َ
ذلك من أبناء الوطن ،وأن الدائرة حريصة عىل

النابعة من تعاليم ديننا الحنيف ،وأخالقنا

مستوى إمارات الدولة.

مشاركة موظفيها يف هذه االنتخابات تصويتاً

إىل األستاذ محمد الزرعوين مدير فرع هيئة
الهالل األحمر اإلمارايت بديب يف مق ّر الدائرة
الرئيس مبمزر ديب .وبحضور السيد جمعة

الفاليس املدير التنفيذي لقطاع العمل الخريي
يف الدائرة ،والسيد عيل املرزوقي مدير إدارة
شؤون الزكاة والصدقات باإلنابة.

تتجسد يف الوقوف
وقيمنا األصيلة ،والتي
ّ

الحقيقي لدولة اإلمارات العربية املتحدة إىل
جانب الشعب اليمني الشقيق ،وما تق ّدمه من
أرواح طاهرة يف سبيل املحافظة عىل اليمن
موحدا ً وعزيزا ً كلها تدل عىل عظيم العالقة
ن إسهام
واألوارص بني أبناء األمة الواحدة ،وأ ّ
يجسد مستوى
الدائرة اليوم يف هذه الحملة
ّ
الشعور باملسؤولية اإلنسانية والقومية

والدينية تجاه أهلنا يف اليمن ،فنحن نحرص
عىل تضافر الجهود للمشاركة يف كل ما يعزز
جهود القيادة الرشيدة ،ويحقق وصول اإلمارات
إىل الريادة العاملية يف خدمة اإلنسانية
واملحافظة عليها.

وانبثق عن نتائج االجتامع زيارات ميدانية عىل
مستوى اإلمارات بدأها سعادة مدير عام
الدائرة ،حيث ق ّدم الشيباين واجب العزاء يف
إمارة رأس الخيمة لذوي وأبناء الشهيد عيل

وترشيحاً ،لتسهم بذلك مع جميع مؤسسات
ودوائر حكومة ديب ،السيام يف إنجاح هذه
املرحلة واملامرسة التاريخية التي تعزز من
الدور الريادي للدولة ومؤسساتها املدنية.

حسن الشحي ،ويف الوقت نفسه توجه وفد

ن الشيباين قد توجه صباح األربعاء
ويشار إىل أ ّ

من الدائرة برئاسة املدير التنفيذي لقطاع

 30من سبتمرب إىل قاعة االنتخاب باملركز

العمل الخريي السيد جمعة الفاليس إىل العني

التجاري وانطلقت مبعيته أبناء الوطن من

لتقديم واجب العزاء ،وتشكلت وفود نسوية

موظفي الدائرة يف حافلة اجتمع عىل متنها

للقيام بذات املهمة عىل صعيد نساء وأمهات

ن له حق التصويت من املدراء واإلداريني
م ْ
َ

الشهداء؛ تكرمياً ألحباب الله والوطن ،فالشهداء

وموظفي الدائرة للمشاركة امليدانية يف هذه

كوكبة من الذين أنعم الله عليهم بهذه الرتبة،

املامرسة الوطنية.

وجعلهم مبعية النبيني والصديقني والصالحني،
وحسن أولئك رفيقاً ،والشهداء هم الذين
ُ

من جهته مث ّن الزرعوين الدور الكبري للدائرة يف
دعم املبادرات واملشاريع والحمالت اإلنسانية

أكرموا األمة بتقديم أنفسهم فدا ًء لها ،ودفاعاً

عن أرضها وعرضها ومقدساتها وأرواح أبنائها

عىل املستويني املحيل والدويل ،وكذلك ما

وبناتها؛ فحازوا السبق بالفضيلة عند الله تعاىل،

تقوم به عىل مستوى الجمعيات الخريية التي

ومتتعوا بالكرامة أحياء وأمواتاً فهم أكرم منا

ن تربعها اليوم بهذا
تعمل تحت إرشافها .وأ ّ

جميعاً.

املبلغ الكبري ليق ّدم داللة جديدة عىل شمول
عطاءاتها وتجددها ،وقيامها بدورها عىل
املستويني العريب والعاملي ،والسيام يف
املجاالت اإلنسانية الخريية.
وكانت الدائرة عقدت صباح األربعاء املايض

مراكز األمرية هيا بنت
الحسني الثقافية
اإلسالمية تطلق
«ملتقى العلم» يف
مطلع أكتوبر

اجتامعاً تنسيقياً مع الهالل اإلمارايت فرع ديب
بحضور املؤسسات والجمعيات الخريية التي
ترشف عليها الدائرة دعامً للحملة ،وتم االتفاق
عىل التعاون الب ّناء يف الرتويج للحملة ودعمها

بكافة الوسائل املتاحة املالية والعينية

وامليدانية والفكرية واإللكرتونية واإلعالمية،
والتأكيد عىل ذلك كله من خالل خطبة الجمعة
املوحدة ،ومواءمة فرتات البث املريئ
واملسموع يف الدعوة إىل اإلسهام فيها.

بعثة الحج الرسمية
لحكومة ديب تصل
إىل أرض الوطن

تنظم إدارة مراكز األمرية هيا بنت الحسني
الثقافية اإلسالمية التابعة لدائرة الشؤون

الشؤون اإلسالمية
يف ديب تتسلم ثالثة
مساجد يف املطينة
وسيح السلم
واملنارة

رصح الدكتور عمر الخطيب رئيس بعثة الحج
وقد ّ

الرسمية لحكومة ديب واملدير التنفيذي لقطاع

العلم واملعرفة ،وتنمية للقدرات الرشعية

تسلمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

الشؤون اإلسالمية يف دائرة الشؤون اإلسالمية

لبنات اإلمارات ،وقد حرصنا عىل تنوعها ،وتعدد

يف ديب ثالثة مساجد جديدة تم إنشاؤها يف

ن البعثة قد حظيت
والعمل الخريي بديب :بأ ّ

االختصاصات املقدمة يف فرتاتها ،ومهارة

مناطق متعددة بإمارة ديب ،األول يف منطقة

برعاية واهتامم سعادة الدكتور حمد بن الشيخ

املطينة ،والثاين يف سيح السلم ،والثالث يف

أحمد الشيباين املدير العام للدائرة الذي حرص

ومت ّرس مق ّدميها من املشايخ واألساتذة

منطقة املنارة.

عىل املتابعة اليومية املبارشة لشؤونها،

وبي الدكتور محمد سعيد بن دعار املهريي
ّ
رئيس لجنة استالم املساجد يف الدائرة

املعلومات املتعلقة بهذه املساجد فقال:
تسلّمنا مسجدا ً يف املطينة بديب ،وهو مسجد
جامع قام ببنائه السيد سلطان خليفة الحبتور،
وأسامه جامع (خليفة سلطان الحبتور) .وقد أعيد
بناء املسجد العام الجاري 2015م عىل الطراز
الفاطمي ،مبساحة (32.635م ،)2ويسع ألكرث
من ( )1197مصل ومصلية ،وتعلوه منارة بارتفاع

اإلسالمية والعمل الخريي بديب ،يف فرعها بأم
الشيف ملتقى العلم بثالثة فصول دراسية يف

حسن توفيقه
وصلت برعاية الله تعاىل وحفظه و ُ

بعثة الحج الرسمية لحكومة ديب إىل أرض

الوطن خالل الساعات املاضية بعد إمتامها
ملناسك الحج عىل أكمل وجه.

املراكز :سنقيم هذه الدورات العلمية يف ظالل

واالطمئنان عىل صحة وسالمة الحجيج يف سائر
تنقالتهم وأماكن إقامتهم ،وقد وصلت البعثة
بحمد الله تعاىل ساملة إىل أرض الدولة ،بعد
أن أدى الحجيج مناسكهم عىل الوجه املرجو،
ن بالله تعاىل أن يكون
حسن الظ ّ
ويف ضوء ُ

الجميع ممن حقق الحج املربور ،وفاز باملغفرة،
واستنزال رحمة الله تعاىل يف إقالة العرثات،
وسرت الزالت ،واللطف بأحوال املسلمني يف
الحياة وبعد املامت.

قبة دائرية من األعىل ومربعة من األسفل،
تحيط بها ( )6قبب صغرية ،ويبلغ ارتفاع املسجد

الدائرة ومختلف دوائر ومؤسسات حكومة ديب؛

من الداخل( )7أمتار طولية .وقد ألحق املسجد
مبسكن لإلمام واملؤذن والخادم ،وغرف

قد متيّزت بزياراتها امليدانية للحرمني الرشيفني

املدين وامليك ،واطالعها عىل اآلثار اإلسالمية

للخدمات األخرى املتعلقة به كاملكتبة والصيانة

والتاريخية يف تلك الربوع الطاهرة ،والسيام آثار

والكهرباء واملخزن.

الرسول الكريم صىل الله عليه وسلم وأصحابه
رضوان الله عليهم أجمعني.
وشهدت تكاتف الجهود وتآزر الكوادر اإلدارية
والفنية والطبية يف رعاية الحجيج ،والحرص

(اسطبل العاصفة) .ويسع ألكرث من ( )519مصلياً،
وتتوسط سقف املسجد قبة دائرية من األعىل

يضمن إنجازها يف ضوء الهدي النبوي .كام

ومربعة من األسفل ،ويبلغ ارتفاع املسجد من

شهدت محطات البعثة الرسمية لحكومة ديب

الداخل( )3أمتار طولية.

وقفات توعوية شاملة لكل ما يحتاج إليه الحاج

يف ديب ،بُني عىل الطراز املحيل ،قام

من فقه الحج واألضحية.

ببنائه عبد الله عبد الرحمن الشيباين ،وأسامه
جامع (املرحوم عبد الرحمن الشيباين) .وقد

أن يحفظ حكّام اإلمارات وشعبها ،ويتقبل

شيّد مطلع العام الجاري 2015م ،مبساحة

شهداءها ،ويحمي أرضها وأجيالها ،ويعزز

(19.146م ،)2ويسع ألكرث من ( )433مصلياً

من مكانتها ودورها يف رعاية مقدرات األمة،

ويف وسط سقفه قبة دائرية من األعىل مثانية
من األسفل ،ويبلغ ارتفاع املسجد من الداخل()4

من كيد الكائدين ومآرب الحاقدين واملفسدين،

أمتار طولية .وقد ألحق املسجد مبسكن لإلمام

ويؤيدها عىل من عاداها إنّه سميع قريب

واملؤذن والخادم ،وغرف للخدمات والكهرباء.

مجيب.

هذا ..وتعترب دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

الشؤون اإلسالمية
يف ديب تع ّرف
الجمهور بخري أيام
الدنيا «العرش األوائل
من ذي الحجة»

لتقوم الجهات املعنية فيها باالعتناء والصيانة
واملتابعة لبيوت الله عىل أكمل وجه؛ إرضا ًء

لله عز وجل ،وراحة للمصلني ،وتنفيذا ً للخطط
االسرتاتيجية يف البناء والعامرة واستدامتها
وإدارتها يف ضوء التوجيهات السديدة لحكومتنا
الرشيدة ،ومراعاة للطبيعة املحلية ،وما تتطلع

نظمت إدارة مراكز األمرية هيا بنت الحسني

وصالح املجتمع.

الشيف– محارضة توعوية شاملة تع ّرف بخري

املزهر وأم الشيف عن جاهزيتها الستقبال
الطالبات يف العام الدرايس الجديد – 2015
.2016

أما الفرتة الثانية (الظهرية) ،فتبدأ  10.45ضحى
إىل  12.00ظهرا ً ،وقد خصص االثنني ملنظومة
البيقونية ،يرشحها الدكتور صالح عبد الكريم،
ويف األربعاء يق ّدم الدكتور عبد الرحمن املال
تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل
واملتعلم.
أما الفصل الدرايس الثاين ففي الفرتة
2016/1/11م إىل 2016/3/16م ،ففي صباح
االثنني يق ّدم الشيخ خالد إسامعيل كتاب
املجتبى من سرية املصطفى .ويف ظهرية
االثنني يقدم الدكتور صالح عبد الكريم (كتاب
األربعني النووية) ،أما صباح األربعاء التايل
فيق ّدم الشيخ سعد الشال منظومة ( سلم

صباح االثنني تفسري سورة النور وما جاء فيها
من “آداب وأحكام” بوقفات من الشيخ خالد
إسامعيل ،وخصصت الظهرية ملناهج املحدثني،
يق ّدمها الدكتور صالح عبد الكريم .أما يوم
األربعاء فخصص يف فرتته الصباحية إلمتام

الفقهية الخاصة بالنساء بتوضيح الدكتور يوسف
الشحي.
وأضافت املهريي :لقد وضعت اإلدارة عدة
رشوط للتسجيل يف هذه الدورة ،منها :التزام
الدارسة باآلداب الرشعية يف املظهر وامللبس،
وكذلك التزامها بحضور الدورات املقررة ،وأداء
اختباراتها ،والتزام الدارسة بحفظ املتون
املطلوبة يف الدورة امللتحقة بها ،وتعبئة
يف الدورات يتحقق ملن استوفت الرشوط

وتعزيز لدور املسجد وأهميته يف حياة الفرد

اإلسالمية والعمل الخريي بديب بفرعيها يف

املجتبى من سرية املصطفى ،يق ّدمه الشيخ

االستامرة الخاصة بالتقديم ،ثم إن القبول

اإلسالمية والعمل الخريي بديب –فرع أم

الثقافية اإلسالمية التابعة لدائرة الشؤون

 10.15ضحى) من يوم االثنني ،وفيه دراسة

سعد الشال .ويف ظهرية األربعاء تق ّدم األحكام

إليه اإلمارة من شهود حضاري ،وتوسع عمراين،

أعلنت إدارة مراكز األمرية هيا بنت الحسني

فالفرتة األوىل الصباحية تبدأ (9.00صباحاً إىل

منظومة ( سلم الوصول) التي يقدمها الشيخ

الثقافية اإلسالمية التابعة لدائرة الشؤون

مراكز األمرية هيا بنت
الحسني الثقافية
اإلسالمية بديب تعلن
جاهزيتها الستقبال
الطالبات يف العام
الدرايس الجديد

االثنني واألربعاء من كل أسبوع إلقامة الدروس،

2016/4/11م إىل  2016/5/25م ،ويق ّدم يف

والحضارات ،وأن يحفظ األمة اإلسالمية وأوطانها

والبناة عىل تسليم مساجدهم إىل الدائرة،

2015/10/5م إىل 2015/12/10م ،وخصص فيها

أما الفصل الدرايس الثالث ففي الفرتة

ومصلية ،وتعلوه منارة بارتفاع ( )22مرتا ً طولياً،

جع جميع املتربعني
اإلمارة ،وهي بدورها تش ّ

عنها ،فالفصل الدرايس األول يبدأ من الفرتة

تفسري القرآن يوضحها الدكتور خالد العنربي.

والنهوض مبكانتها بني الشعوب واألمم

الخريي يف ديب الراعية األوىل للمساجد يف

محدد ومناهج مقررة بأوقات زمنية أعلنا

الوصول)  .ويف ظهريته القواعد الحسان يف

جهت جموع الحجيج يف نطاق البعثة
وقد تو ّ

الرسمية وغريها بالدعاء إىل الله تعاىل

وجاءت عىل ثالثة فصول دراسية يف فرتات

طوق.

عىل توفري أسمى متطلبات أداء املناسك مبا

وتسلّمنا املسجد الثالث وهو مبنطقة املنارة

الفضالء.

يف الفقه اإلسالمي يق ّدمها الشيخ عامر بن

ديب ،شملت أكرث من ( )65حاجاً من موظفي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وسمي

املراكز بفرعها يف أم الشيف تشجيعاً الكتساب

خالد إسامعيل .أما األربعاء فخصص ملقدمات

( )40مرتا ً طولياً ،ويف وسط سقف املسجد

بديب ،وهو مسجد جامع بُني عىل نفقة سمو

2016/5/25م.
وقالت حمدة أحمد املهريي مديرة إدارة

ن رحلة البعثة الرسمية لحكومة
ويشار إىل أ ّ

أما املسجد الثاين فيقع مبنطقة سيح السلم

الصباح والظهرية ،للفرتة من  2015/10/5إىل

من املتقدمات ،وبحسب توفر املقاعد .وقد
تم االتفاق عىل نسبة اعتبار النجاح يف هذه
الدورات بـ(0 )% 70

أيام الدنيا (الثلث األول من شهر ذي الحجة)
واستضافت استشاري وعظ يف إدارة التثقيف
والتوجيه الديني يف الدائرة الشيخ خالد

إسامعيل مصبّح لبيان هذه الخريية ورشح ما

يتعلق بأفضلية هذه األيام وبركتها ،وأثر ذكر
الله تعاىل فيها ،ومكانة العمل الصالح وقبوله
عند الله تعاىل بالنسبة إىل سائر األعامل التي
يق ّدمها املسلم يف هذا املوسم املميز من
كل عام.
وقالت حمدة املهريي مديرة إدارة املراكز:

بعثة الحج الرسمية
لحكومة ديب تغادر
الدولة وتصل إىل
املدينة النبوية
الرشيفة
غادرت البعثة الرسمية لحكومة ديب أرض الوطن

لتجسد حرص املراكز
جاءت هذه الفعالية
ّ

عىل استغالل املواسم الدينية لنرش الوعي
والثقافة اإلسالمية .حيث استضاف فرع أم

الشيف فضيلة خالد إسامعيل مصبح مبحارضة
بي من خاللها (خري أيام الدنيا) ،وحثّ
قيّمة ّ

عىل استغالل هذه األيام املباركة بكرثة الذِّكر،
والعمل الصالح ،وأكّد عىل رضورة اغتنام نفحاتها

بعد منتصف ليل االثنني  14سبتمرب إىل املدينة
النبوية الرشيفة عىل أن تبقى فيها ثالثة أيام
من ذي الحجة ثم تنطلق صباح الجمعة إىل مكة
حسن توفيقه
املكرمة مبشيئة الله تعاىل و ُ

للبدء بأعامل مناسك العمرة والتمتع بها إىل
الحج.

وقالت حمدة املهريي مديرة إدارة املراكز :تم
اإلعداد األمثل الستقبال الدارسات ،ونهدف من

حسن التوبة إىل الله عز وجل ،واملسارعة يف
ب ُ

الخريات ،واإلكثار من الصدقة ،والتقرب لله بجميع

لقطاع الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

خالله تقديم خدمات التعليم واملعرفة للسيدات

ما استحسنته الفطرة السليمة وأقره الرشع

يف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

يف املجتمع اإلمارايت ،والسيام األميات،

الحنيف من األعامل ذات األثر اإليجايب عىل

بديب ،ورئيس البعثة :أمتمنا بفضل الله تعاىل

وأنصاف املتعلامت ،واملتعلامت ،ويضم الربنامج

النفس واآلخرين ،والسيام الفقراء واملساكني

استعداداتنا اإلدارية والتنظيمية والصحية ،لبعثة

مجموعة من حلقات تحفيظ القرآن الكريم عىل

وأبناء السبيل ،ومن كان بحاجة إىل عون.

الحج الرسمية لحكومة ديب ،والتي شملت

حسب مستوى إجادة القارئة ،فهناك املبتدئة،
واملتوسطة يف األداء ،واملتقدمة ،باإلضافة
إىل ذلك نق ّدم حلقات يف العلوم الرشعية،
وتشمل الحديث النبوي الرشيف حفظاً ورشحاً،
وأسس العقيدة ،وجوانب من السرية ،وقواعد
يف اآلداب ،ومجاميع من األذكار الواردة عن
النبي الكريم صىل الله عليه وسلم.
وأضافت املهريي :وتتسع دائرة استعداداتنا
لتضم حلقة للمتميزات من السيدات الراغبات
يف إمتام حفظ القرآن الكريم من داخل املراكز
أو خارجها يف مدة قياسية قصرية ،حيث نضع
لكل دارسة برنامجاً خاصاً بها يعينها عىل الحفظ،

وأشار الضيف املحارض إىل األفضلية والخريية
يف هذه األيام املباركة باعتبارها جامعة
ألغلب أركان ال ِّدين بعد الشهادتني ففيها الصالة
جه
والصيام والزكاة أو الصدقة والحج .وو ّ

الجموع الحارضة إىل التزام القرآن الكريم قراءة
وتدبّرا ً آلياته ،وتعلّمه وتعليمه ،وبث ثقافة فعل

الخري يف الناس وإرشادهم إليه ،والسعي به.

وقال الدكتور عمر الخطيب املدير التنفيذي

أكرث من ( )65حاجاً من موظفي الدائرة ودوائر
ومؤسسات حكومة ديب ،وانطلقنا باتجاه مدينة
رسول الله صىل الله عليه وسلم لنصلها قبل
فجر الثالثاء املوافق األول من ذي الحجة ،لنبدأ
رحلة املعرفة والحج ،ويدرك الحجيج الصالة
يف املسجد النبوي املبارك ،وتتع ّرف الجموع
املؤمنة عىل املعامل الفريدة الشاخصة

يف نفوس وحياة وتراث املسلمني مام متتاز

ن األيام العرش من ذي الحجة
وشدد عىل أ ّ

به تلك األرض املقدسة وأهلها وطبيعتها

ولياليها أيام رشيفة ومفضلة ،يضاعف فيها

وتاريخها؛ يف ضوء برنامج شامل نُطلع من خالله

العمل ،ويستحب فيها االجتهاد يف العبادة،

سائر حجاج البعثة عىل جميع اآلثار اإلسالمية

وزيادة عمل الخري ،والرب بشتى أنواعه.

ورة ،كمسجد قباء ،ومساجد
يف املدينة املن ّ

باإلضافة إىل النشاطات األخرى التي نقيمها

ثم بني فضل هذه األيام من خالل اآليات الواردة

كاملسابقات العلمية ،ومسابقات القران الكريم،

يف القرآن الكريم وتفسريها لدى العلامء،

والرحالت املعرفية والرتفيهية ،والدورات،

وما أشارت إليه السنة النبوية الرشيفة وحثّت

واملحارضات ،والورش الدينية ،والثقافية،

عليه يف هذا الباب ،ومنها ما جاء يف الصحيح

والتوعوية إىل جانب برامج متنوعة نحرص عىل

مام رواه ابن عباس ريض الله عنهام ،قال:

إقامتها يف العطالت الفصلية.

قال رسول الله صىل الله عليه وسلم( :ما من

الصحابة ،والخندق ،وجبل أُحد والرماة ،وأماكن
م النبي
دفن الصحابة وسيّد الشهداء الحمزة ع ّ
صىل الله عليه وسلّم ،وبقية املعامل واآلثار

ذات التاريخ العريض ،مام نقرأه يف سرية
وف الحاج إىل االطالع عليه من
السابقني ،ويتش ّ

تاريخهم وواقع حياتهم وبيئتهم.

أيام العمل الصالح فيها أحب إىل الله من هذه

وأضاف الخطيب :ستبقى البعثة يف رحاب

األيام) ،وهي أيام العرش األوائل من ذي الحجة،

املدينة الرشيفة إىل صباح السادس من ذي

قالوا :يا رسول الله وال الجهاد يف سبيل الله؟

الحجة .ثم نتوجه إىل ج ّدة وبعدها مكة ألداء

قال( :وال الجهاد يف سبيل الله ،إال رجل خرج

مناسك العمرة بتوفيق الله تعاىل ،وتتمتع

بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك يشء).

البعثة بالفسحة التي تكّرم الله تعاىل بها عىل
عباده يف ضوء الحكم الرشعي الوارد يف

وعرض املحارض بعض أحوال السلف وكيفية

القرآن الكريم والهدي النبوي بهذا الشأن ،كام

تعاملهم مع األوقات الفاضلة رحمهم الله،

م َر ِ
َم
ة إِ َ
م ْ
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ن تَ َتَّ َ
ح ِّج ف َ
ع ْ
قال تعاىل( :فَ َ
ل الْ َ

ورضب األمثلة عىل اجتهاد السلف يف هذه
وه إىل معنى التكبري ،ورس اختصاص
األيام .ون ّ

هذه األيام به خاصة دون غريه من األذكار
املرشوعة.

س ِ
ي) كام يف سورة البقرة ،اآلية
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ن التمتع هو أداء العمرة والحج يف
ويشار إىل أ ّ

ثم ختم ببيان أحكام األضحية ،وصفات األضحية،
وضوابطها وق ّدم اإلجابة عىل تساؤالت الحضور
فيام يتعلّق باملحارضة ومضمونها.

حرم بالعمرة .ثم يتحلل
سفر واحد بحيث يأيت امل ُ ْ

منها .ثم يأيت بالحج يف نفس العام .وال خالف

بني العلامء يف أن التمتع املراد بقوله تعاىل:
فمن متتع بالعمرة إىل الحج؛ أنه االعتامر يف
أشهر الحج قبل الحج .وأن يجمع بينهام يف
نفس العام ،وال يقطع بينهام بسفر مسافة
حرم يتمتع بسقوط
قرص .وسمي متعة؛ أل ّ
ن امل ُ ْ

سفر واحد ،ألن األصل لكل نسك سفر .وأن يتحلل

من العمرة قبل إحرامه بالحج ،وال يكون من أهل
مكة.

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻫﺎﺗﻒ اﻟﻤﻜﺘﺐ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت/اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

w.w.w.mbrch.ae

009714-2339666

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻤﺰر-ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻤﻤﺰر -ﺑﺠﻮار ﻧﺪوة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
Al Memzer - Beside Dubai culture & arts center

009714-3988668

دﺑﻲ ﺷﺎرع اﻟﻤﻨﺨﻮل ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻧﺸﻮان
Al Mankhool Street – Nashwan Bld

www.daralber.ae

009714-3185000

ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ -ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎرة ﺑﺠﻮار ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻔﺘﺎن
Bur Dubai - Al Rolla Street - Al Fattan Mousq

www.dubaicharity.org.ae

009714-2682000

ﺷﺎرع اﻟﺮﻗﺔ-ﺧﻠﻒ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜﺎز
Al Rigga Road - Behind Alqaz Mousq

/http://www.beitalkhair.org

009714-2675555

دﺑﻲ-اﻟﻘﺼﻴﺺ-اﻟﻨﻬﺪة 2
(Al Qusais - Al Nahda (2

009714-3709949

ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﻴﺮﻳﻜﻲ دﺑﻲ
Oud Maitha in American Hospital

DIBFoundation@dib.ae

009714-2117485

دﻳﺮة – ﺑﻮر ﺳﻌﻴﺪ – ﺑﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﻠﺔ ) اﻟﻨﺎﺑﻮدة ( ﻣﻜﺘﺐ 808
Deira Port saeed – Clock Tower Round About - Al Shoalla Building
(Naboodah) Ofﬁce 808

www.dfwac.ae

009714-6060300

دﺑﻲ دوار اﻟﻌﻮﻳﺮ
Dubai - Aweer roundabout

matrooshi@emaar.ae

009714-3673333

داون ﺗﺎون اﻋﻤﺎر ﺳﻜﻮﻳﺮ  -ﺑﻨﺎﻳﺔ 3

www.rcuae.ae

009714-4194900

أم اﻟﺮﻣﻮل ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳﻜﺎن
Umm Al Ramool - Near by Sheikh Zayed Housing Programme Bld

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Al Barakah Charitable Society

009714-2682662

ﺷﺎرع اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎ
Al Ettihad road – Balhasa Bld

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮق اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Easa Saleh Al Gurg Charity Foundation

009714-2106640

دﻳﺮة ﺷﺎرع ﺑﻨﻲ ﻳﺎس ﺑﺮج ﻋﻴﺴﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮق رﻗﻢ  1اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ
Deira - Baniyas - Easa Saleh Al Gurg Tower No. 1 - Ground Floor

www.mobh.group.com

009714-2821191

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮﻫﻮد ﺑﺠﻮار ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻴﺘﺮو
Al Garhoud - Beside Al Garhoud Metro Station

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮر دﺑﻲ
Noor Dubai Foundation

www.noordubai.ae

009714-2197209

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪﺑﻲ  -ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء 1
Dubai Health Authority

دﺑﻲ اﻟﻌﻄﺎء
Dubai Care

www.dubaicares.ae

009714-4504550

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ اﻟﻄﺒﻴﺔ  -اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  - 7ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ 16
Dubai Health Care City,District 7,Building16

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
Mohamed bin Rashid Charitable Humanitarian Foundation
ﻫﻴـﺌﺔ آل ﻣﻜﺘﻮم اﻟﺨﻴـﺮﻳﺔ
Al Maktoum Foundation
ﺟﻤﻌﻴﺔ دار اﻟﺒﺮ
Dar Al ber Society
ﺟﻤﻌﻴﺔ دﺑﻲ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Dubai Charity Association
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺨﻴﺮ
Beit Al khair Society
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Al Shifa Charity Establishment
ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
DIB Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺑﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل
Dubai Foundation For Women and Children
ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﻤﺎر اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
emaarfoundation
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ دﺑﻲ
)Red Crescent (Dubai

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻴﺪر اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Mohammad Omar Bin Haider Charity Establishment

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﺮان اﻻﻣﺎرات اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Emirates Airline Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮاﺣﻢ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Trahim Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻔﻄﻴﻢ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Majid Al Futtaim Charity Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺒﺘﻮر ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Khalaf Ahmad Al Habtoor Foundation

009714-7082306 www.emiratesairlinefoundation.org
www.tarahum.ae

009714-2848000

009714-2094603 www.majidalfuttaimfoundation.com
www.kahfoundation.org

009714-3949887

ﻣﺒﻨﻰ ﻃﻴﺮان اﻻﻣﺎرات  -ﺷﺎرع اﻟﻤﻄﺎر
Emirates Airline Building

اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ  -ﺷﺎرع  A33ﻓﻴﻼ رﻗﻢ  10ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ
Al Rashidiya, St A33 Villa 10 Near the police station

دوار اﻟﺴﺎﻋﺔ-ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ-ﺑﺮج ﻣﺎف ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ اﻟﻄﺎﺑﻖ 10
Deira-Clock Tower Round About MAF Tower 10 F

ﺟﻤﻴﺮا ،اﻟﺼﻔﺎ  1ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺎروق ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
& Jumairah, Al Safa 1 in Al Farooq Omar Ibn Al Khattab Mosque
Center

