
حقيبة رمضان 1442 هـ

تحتوي الحقيبة عىل :

إمساكية رمضان	 
برامج رمضان ديب	 

إصدارات رمضان اإللكرتونية	 



ترفع دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب
أسمى التهاين والتربيكات

إىل مقام صاحب السمو

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

»رئيس الدولة حفظه الله« 

وإىل صاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

»نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله«

األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانهم  وإىل 
الحكام،  ونواب  العهود  أولياء  سمو  وإىل  اإلمارات،  حّكام  لالتحاد 
املقيمني  وإىل  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  شعب  وإىل 
مبناسبة واإلسالمية  العربية  األمتني  وإىل  الدولة،  أرض   عىل 

حلول شهر »رمضان املبارك« جعله الله عام خري وبركة وسالم وسعادة 
لدولتنا الحبيبة، وقيادتنا الرشيدة، وشعبنا املعطاء واملقيمني 

وكل عام والجميع بخري



العشاءاملغربالعرصالظهرالرشوقالفجرإمساكميالديرمضاناليوم

134:294:395:5512:223:506:448:00 إبريل1الثالثاء
2144:284:385:5412:223:496:448:01 األربعاء

3154:274:375:5312:223:496:458:01الخميس
4164:264:365:5212:213:496:458:02الجمعة
5174:254:355:5112:213:496:468:03السبت

6184:234:335:5012:213:486:468:03األحد
7194:224:325:4912:213:486:478:04االثنني
8204:214:315:4912:213:486:478:05الثالثاء

9214:204:305:4812:203:486:488:05األربعاء
10224:194:295:4712:203:476:488:06الخميس

11234:184:285:4612:203:476:498:07الجمعة
12244:174:275:4512:203:476:498:07السبت

13254:164:265:4412:203:476:508:08األحد
14264:154:255:4312:193:466:508:09االثنني
15274:144:245:4312:193:466:518:09الثالثاء

16284:134:235:4212:193:466:518:10األربعاء
17294:124:225:4112:193:466:528:11الخميس

18304:114:215:4012:193:466:528:11الجمعة
14:104:205:4012:193:456:538:12 مايو19السبت

2024:94:195:3912:193:456:538:13األحد
2134:84:185:3812:193:456:548:13االثنني
2244:74:175:3712:183:456:548:14الثالثاء

2354:74:175:3712:183:446:558:15األربعاء
2464:64:165:3612:183:446:558:16الخميس

2574:54:155:3512:183:446:568:16الجمعة
2684:44:145:3512:183:446:568:17السبت

2794:34:135:3412:183:446:578:18األحد
28104:24:125:3412:183:436:578:19االثنني
29114:24:125:3312:183:436:588:19الثالثاء

30124:14:115:3212:183:436:588:20األربعاء

إمساكية شهر رمضان املبارك 1442 هـ 2021م



مكفرات الذنوب

عــن أيب هريــرة -ريض اللــه عنــه- أن رســول اللــه -صــىل اللــه 
ــة إىل  ــس، والجمع ــوات الخم ــول: )الصل ــلم- كان يق ــه وس علي
الجمعــة، ورمضــان إىل رمضــان، مكفــرات مــا بينهــن إذا اجتنــب 

ــلم. ــر(. رواه مس الكبائ

السحور بركة

عــن أنــس بــن مالــك -ريض اللــه عنــه- قــال: قــال النبــي -صــىل 
اللــه عليــه وســلم-: )تســحروا فــإن يف الســحور بركــة(. متفــق 

. عليه

دعاء اإلفطار

عــن ابــن عمــر -ريض اللــه عنهــا- قــال: كان رســوُل اللــه -صىل 
ـت  اللــه عليــه وســلم- إذا أفطــر قــال: )ذهــب الظــأ وابتلَـّ
الُعــُروُق وثبــَت األجــر إن شــاء اللــُه(. رواه أبــو داود والنســايئ.

وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص -ريض اللــه عنهــا- قال: 
قــال رســول اللــه -صــىل اللــه عليــه وســلم- : )إن للصائــم عنــد 
فطــره لدعــوة مــا تــرد(. قــال ابــن أيب مليكة: ســمعت عبــد الله 
ابــن عمــرو -ريض اللــه عنهــا- يقــول إذا أفطــر: )اللهــم إين 
ــر يل(. رواه  ــعت كل يشء، أن تغف ــي وس ــك الت ــألك برحمت أس

ابــن ماجــه.

ــاىل يف  ــه تع ــأل الل ــم، أن تس ــي الصائ ــرص أخ فاح
هــذا الوقــت مــن خــريي الدنيــا واآلخــرة لــك وألهلك 

ولبلــدك ولــوالة األمــر واملســلمني.



برامج رمضان ديب

فتاوى  |  

األحد واألربعاء يف رمضان  |  1:00 ظهراً

حدث يف رمضان  |  للشيخ يعقوب الهويت

يومياً يف رمضان  |  10:00 صباحاً

من معني السنة  |  للشيخ خالد إسامعيل

يومياً يف رمضان  |  4:30 ظهراً

سني جيم  |  

يومياً يف رمضان  |  3:00 مساًء

وقفة مع آية  |  للشيخ عبد الرحمن املال

يومياً يف رمضان  |  2:00 مساًء 

سيتم نرش رابط برنامج ) فتاوى ( عرب قناة منارات وقنوات الدائرة الرسمية

@iacaddubai @manaaratdubai



برامج رمضان ديب

خواطر رمضانية  |  للشيخ جاويد خطيب باللغة األوردية

يومياً يف رمضان  |  7:00 مساًء

بطاقات فضائل وأحكام  |  

يومياً يف رمضان  |  10:00 مساًء

محارضات متنوعة بلغات متعددة  |  5:00 مساًء

استثامر شهر رمضان
|  الشيخ محمد عيد املهريي

2 رمضان |  5:00 مساًء

فمن شهد منكم الشهر فليصمه
|  الشيخ عبد الله موىس

3 رمضان |  5:00 مساًء

شهر القرآن
|  الشيخ جاويد خطيب  )أوردو(

4 رمضان |  5:00 مساًء

 أسباب العتق من النار

|  د. عزيز فرحان العنزي

5 رمضان |  5:00 مساًء

 إن هذا القرآن يهدي

|  الشيخ يعقوب الهويت
7 رمضان |  5:00 مساًء

 وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون

|   الشيخ عبد الرحمن املال
8 رمضان |  5:00 مساًء

 استقبال العرش األواخر

)ENG( د. محمد الكبييس  |

11 رمضان |  5:00 مساًء

 أبواب الخري يف رمضان

|   الشيخ عبد الله الكايل
15 رمضان |  5:00 مساًء

 فضل العرش األواخر وليلة القدر

|  الشيخ خالد إساعيل
19 رمضان |  5:00 مساًء

 املواظبة عىل الطاعة

|  الشيخ سليم الله )بالبشتو(
20 رمضان |  5:00 مساًء

سيتم نرش روابط هذه املحارضات عرب قناة منارات وقنوات الدائرة الرسمية

@iacaddubai @manaaratdubai

املجلس الرمضاين اإلفرتايض  |

12 رمضان  |  10:00 مساًء   | 
الدكتور عبد العزيز الحامدي - هيئة تنمية املجتمع

الدكتور عبد الله الكاميل - دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

فضيلة الشيخ عبد الله موىس - دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي



كيف تحصل عىل الكتب ؟

مسح رمز االستجابة أوزيارة موقع الدائرة

إصدارات رمضان اإللكرتونية

https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/ElectronicsPubs/Publications/Details/464
https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/ElectronicsPubs/Publications/Details/463
https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/ElectronicsPubs/Publications/Details/465
https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/ElectronicsPubs/Publications/Details/466


للمشرتكني مسبقاً يف خدمة تقويم ديب سيتم إرسال إمساكية 

رمضان 1442 يومياً عرب تطبيق الواتساب

إمساكية رمضان

عىل الواتساب

لغري املشرتكني

أرسل اآلن كلمة »اشرتاك«

عرب تطبيق الواتساب

إىل رقم 800600

لالشرتاك

امسح رمز االستجابة



حملة

تساهم بإيصال الوجبات إىل مستحقيها 

عن طريق الجمعيات الخريية املرخصة 

ضمن اإلجراءات االحرتازية

يحظر استالم طلبات وجبات إفطار الصائم من األفراد.	 

يحظر اإلعالن أو الرتويج عن وجبات إفطار الصائم .	 

توجيه األفراد الراغبني يف التربع بوجبات إفطار الصائم إىل 	 

الجمعيات الخريية املرخصة لذلك.

جمعية دار الرب الخريية	 

جمعية بيت الخري الخريية	 

مؤسسة تراحم الخريية	 

جمعية ديب الخريية	 

يحظر توزيع وجبات إفطار الصائم من املنازل أو يف 

املساجد أو أي منطقة يف إمارة ديب إال عن طريق 

الجمعيات الخريية املرخصة لذلك. 

أفراد املجتمع

املطاعم

الجمعيات املرخصة يف إمارة ديب 

لتوزيع وجبات إفطار الصائم

حملة فطِّر بسالم



@iacaddubai @manaaratdubai


