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العدد 209 – ذو القعدة  1443 هـ - يونيو 2022 م

و555 مليون درهم

إنفاق"بيت الخير" حتى 
نهاية 2021

مليار

- الوقف ضمانة االستدامة في العمل الخيري

- األضحية ودورها في تعزيز التكافل المجتمعي

والجمعية تطور مهام منفذها التمويلي في حّتـا

وتقرؤون أيضا:

»بيت الخير« تثمن 

جهود »إسالمية دبي« 

ودعمها للجمعيات الخيرية

للتبرع
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كثفت »بيت الخير» في السنوات األخيرة من رسائلها اإلعالمية عبر وسائلها المقروءة 

بما فيها  االجتماعي،  التواصل  الذكية ووسائل  األجهزة  والمرئية وعبر  والمسموعة 

هذه النشرة بشكليها الورقي واإللكتروني، بهدف الترويج لمشاريعها الخيرية التي 

والشركاء  الداعمين  لحشد  واإلنسانية،  المجتمعية  ومبادراتها  مشروعًا،   25 عن  تزيد 

هذه  دعم  أجل  من  يمكنهم  بما  ليساهموا  والمحسنات  المحسنين  همم  وشحذ 

ألف أسرة وحالة ضعيفة ومحتاجة مسجلة  يزيد عن 57  ما  التي تستهدف  المسيرة 

الجمعية. بيانات  في 

وقد تصل رسائلنا لمن ال يملك ما يقدمه لدعم مشاريعنا ومبادراتنا، لكنه يملك النية 

على  القادر  من  أكبر  ثوابه  يكون  وقد  القليل،  بأقل  ولو  الدعم  تقديم  في  الصادقة 

تقديم الكثير »فرّب درهم سبق مئة ألف درهم«، وقد ال يجد البعض ما يقدمه، لكنه 

الترويج  إلى  فيبادر  صداقاته،  أو  قراباته  دوائر   ضمن  واسعة  عالقات  شبكة  يملك 

»بيت  بأن  ليذكره  بها،  يسمع  لم  من  أمام  رسائلها  تصله  التي  والمبادرات  للمشاريع 

أبوابًا كثيرة ومتنوعة للعطاء، تستهدف األسر األقل دخاًل واألرامل  الخير« تفتح له 

المسنين وغيرهم من  الهمم وكبار  المقيمين وأصحاب  والعمال  والمرضى  واأليتام 

المجتمع. في  المستحقين 

وقد كفل الدين الحنيف الثواب للدالِّ على الخير تمامًا كفاعله، إذ أخرج اإلمام مسلم 

-رحمه اهلل- في صحيحه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو - رضي اهلل عنه - قال: »َجاَء 

ي ُأْبِدَع بي َفاْحِمْلِني، َفقاَل: ما ِعنِدي،  َم، َفقاَل: إِنّ ُ عليه َوَسَلّ ى اهلَلّ َرُجٌل إلى النبِيّ َصَلّ

عليه   ُ اهلَلّ ى  َصَلّ اهلِل  َرسوُل  َفقاَل  َيْحِمُلُه،  َمن  عَلى  ُه  َأُدُلّ َأَنا  اهلِل،  َرسوَل  يا  َرُجٌل:  َفقاَل 

َم: َمن َدَلّ عَلى َخْيٍر َفَلُه ِمْثُل َأْجِر َفاِعِلِه«. َوَسَلّ

بارك اهلل في محسنينا ومحسناتنا و كافة شركائنا في الخير، وبارك في كل من روج 

ألخبار  مشاريعنا ومبادراتنا الخيرية واإلنسانية، ودّل عليها من يبحث عنها، وكتب ذلك 

في ميزان حسناتهم. آمين.

الدال على الخير كفاعله
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عابدين طاهر العوضي
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»بيت الخير« تثمن جهود »إسالمية دبي«

في قيادة العمل الخيري وتشيد بتعاونها مع الجمعيات الخيرية

د. حمد أحمد الشيباني:
- »بيت الخير« من الجمعيات الرائدة في الدولة، ولها بصمات 

مشهودة في العمل الخيري.

- الجمعية تتقدم باستمرار بتوفيق من اهلل، وبفضل مجلس 

إدارتها، الذي يسعى لرفع المعاناة عن الناس.

سعيد مبارك المزروعي:
- الجمعية تثمن جهود »إسالمية دبي« وتلتزم بتوجيهاتها، 

وتفخر بدورها الرائد في قيادة العمل الخيري. 

- عودتنا الدائرة على سرعة الرد، وتسهيل صدور التصاريح 

في وقت قياسي يسمح لنا بسرعة اإلنجاز. 

أشاد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري في دبي، بجهود »بيت 

بصمات  تركت  وأنها  الدولة،  مستوى  على  الرائدة  الجمعيات  من   أنها  وأكد  التطوعي،  العمل  على  وتركيزها  الخير« 

المسيرة  الذي قاد هذه  إدارتها  التوفيق خالل مسيرتها، مثنيًا على مجلس  لها  الخيري، وتمنى  العمل  مشهودة في 

بحكمة واقتدار.



44

زيارة تواصل
جاء ذلك خالل الزيارة الودية التي قام بها  وفد 

مع  والتواصل  التعاون  عرى  لتعزيز  الجمعية 

الخير«،  »بيت  عام  مدير  نائب  وتقدمها  الدائرة، 

معه  اصطحب  الذي  المزروعي،  مبارك  سعيد 

وذلك  المسؤولين،  من  عددًا  ضم  رفيعًا  وفدًا 

مع  المثمر  دبي«  »إسالمية  لتعاون  تقديرًا 

الطيبة  الدائرة  جهود  على  وتأكيدًا  الجمعية، 

إمارة  في  الخيري  العمل  مسيرة  تنظيم  في 

حمد  الدكتور  الزائر  الوفد  استقبل  حيث  دبي، 

محمد  بحضور  الدائرة،  عام  مدير  الشيباني، 

مصبح ضاحي، مدير إدارة المؤسسات الخيرية. 

لنكن من المحسنين 
الذي  النجاح  عن  اإلعالن  بعد  الزيارة  وجاءت 

حملتها  خالل  من  الخير«  »بيت  حققته 

أنفقت  التي  المحسنين«  من  »لنكن  الرمضانية 

األسر  آالف  منها  استفادت  درهم،  مليون   47,8

التي  الخّيرة  المحتاجة، والمساهمات  والحاالت 

بذلها الشركاء والمانحون والمحسنون الكرام، 

اإلسالمية  الشؤون  دائرة  مقدمتهم  وفي 

عالقة  تربطها  التي  بدبي،  الخيري  والعمل 

العمل  المسؤولة عن  بالجمعية، كونها  وثيقة 

لدعم  طاقاتها  وتسّخر  دبي،  إمارة  في  الخيري 

»بيت الخير« وغيرها من الجمعيات العاملة في 

والرد،  االستجابة  سرعة  على  وتحرص  اإلمارة، 

أوقات  المطلوبة في  المهام  بإنجاز  مما يسرع  

قياسية تسمح بتحقيق األهداف المنشودة.

استدامة العمل الخيري
وأّكد الدكتور حمد الشيباني، حرص الدائرة على 

المجتمع،  لخدمة  اإلنساني  بالعمل  االرتقاء 

بجهود  الخيري  العمل  إليه  وصل  بما  مشيدًا 

وقال:  دبي،  إمارة  في  العاملة  الجمعيات 

والعمل  اإلسالمية  الشؤون  دائرة  »تحرص 

العمل  استدامة  تحقيق  على  دبي  في  الخيري 

واستراتيجيات  خططًا  وضعت  وقد  الخيري، 

توعية  على  وعملت  الهدف،  هذا  لتحقيق 

الناس بالعمل الخيري، وتوجيههم بما تحتاجه 

سعدت  وقد  والخارج،  الداخل  في  المجتمعات 

الخيري،  الميدان  في  تعمل  وجوه  بلقاء  اليوم 

منذ  عملت  جمعية  في  لعاملين  وجوه  وهي 

عز  اهلل  من  بتوفيق  باستمرار  وتقدمت  سنوات 

وجل، وبفضل مجلس إدارتها، فتمكنت من رفع 

المعاناة عن الكثير من الناس«.

أعمال الخير تجارات ناجحة
الجمعيات  أداء  على  الشيباني  الدكتور  وأثنى   

الخيرية العاملة في دبي، وأضاف: »هذا العمل 

الذي تنجزه الجمعية يحتاج إلى عمل متكامل 

إلى  للوصول  يحتاج  أنه  ضمن فريق، وخصوصًا 

من  جهدًا  يتطلب  ما  وهو  المحتاجة،  الحاالت 

نوع خاص، كون هناك بعض المتعففين الذين 

أوضاعهم  دراسة  وتتم  إليهم،  الوصول  يصعب 

اجتهدت  وقد  لظروفهم،  مراعاة  بتلطف 

الجانب،  بهذا  اإلمارة  في  الخيرية  الجمعيات 

أكثر  إلى  للوصول  وأدواتها،  أساليبها  ونوّعت 

الناس حاجة، وإن كان الناس يسّوقون للتجارة، 

الرابحة، فهي تجارة  التجارات  فهذه من أفضل 

مع اهلل سبحانه وتعالى«.

جمعية رائدة
وأشاد الدكتور الشيباني بمؤسسية »بيت الخير« 

يمرون  كانوا  المحسنين  أن  قديمًا  »أذكر  قائاًل: 

ال  أو  يعرفونهم  الذين  المحتاجين  بيوت  على 

في  وحتى  األوقات،  مختلف  في  يعرفونهم 

المغرب، حيث  المألوفة بعد صالة  األوقات غير 

الحالية،  أيامنا  مثل  واألضواء  اإلنارة  تكن  لم 

وكانت الحياة بسيطة، فيدق المحسن على  باب 

واآلن  ويذهب،  المقسوم  ويعطيهم  منزلهم 

القيام  الجمعيات  تتولى  طويلة،  سنوات  ومنذ 

فأود  ومنظم،  مؤسساتي  بشكل  الدور  بهذا 

سيما  وال  جميعًا،  المؤسسات  هذه  أشكر  أن 

التطوعي،  الجانب  على  ركزت  التي  الجمعيات 

وأخص بالذكر جمعية بيت الخير، التي تعد من 

حيث  الدولة،  مستوى  على  الرائدة  الجمعيات 

عملت لسنوات طويلة، ولها بصمات مشهودة 

التوفيق  تعالى  الخيري، وأسأل اهلل  العمل  في 

ونسأله  إدارتها،  ولمجلس  الجمعية  لهذه 

العمل  ألن  الخير،  على  الجميع  يثبت  أن  تعالى 

لوجه  خالص  وهو  ينقطع،  وال  مستمر  الخيري 

اهلل عز وجل«.

دور فاعل
وفد  رئيس  المزروعي،  مبارك  سعيد  ورد 

فقال:  منها،  بأحسن  التحية  الخير«  »بيت 

أحمد  الشيخ  بن  حمد  الدكتور  سعادة  »أشكر 

اإلسالمية  الشؤون  دائرة  عام  مدير  الشيباني، 

الحفاوة  كرم  على  بدبي،  الخيري  والعمل 

التي  وحسن االستقبال، وعلى كلماته الطيبة 

إدارتها  مجلس  على  وأثنت  الجمعية  أنصفت 

االلتزام  بضرورة  علينا  أكد  طالما  الذي  الموقر، 

الجهات  مع  والتعاون  الحكومية  بالتوجيهات 

الخيري،  العمل  وتنظيم  قيادة  عن  المسؤولة 

الدائرة  مع  خاص  بشكل  الجهود  وتنسيق 

نتكامل  بأن  دائمًا  ووجهنا  الرشيدة،  وإدارتها 

والشركاء  الخيرين  مع  الخيرية  جهودنا  في 

والداعمين على قاعدة االلتزام بروح المسؤولية 

محمد  لألخ  موصول  والشكر  المجتمعية، 

الخيرية،  المؤسسات  إدارة  مدير  ضاحي،  مصبح 

ويسرني التأكيد على أن الجمعية تثمن جهود 

الدائرة، وتلتزم بتوجيهاتها، وتفخر بدورها الرائد 

الفاعل  الدور  وتقدر  الخيري،  العمل  قيادة  في 

الخيري  العمل  وتطوير  لتنظيم  به  تقوم  الذي 

الرد،  سرعة  على  عودتنا  فقد  اإلمارة،  داخل 

قياسي  وقت  في  التصاريح  صدور  وتسهيل 

يسمح لنا بسرعة اإلنجاز«.

كتاب »زايد الخير«
المزروعي  الزيارة قام سعيد مبارك   وفي ختام 

بتقديم كتاب »زايد الخير.. رائد الخمسين، وقمة 

أصدرته  الذي  واإلنساني«  الوطني  العطاء 

الشيخ  بن  حمد  الدكتور  لسعادة  الجمعية، 

كهدية  الدائرة،  عام  مدير  الشيباني،  أحمد 

إمارات  في  اإلنساني  العطاء  برائد  تذّكر  رمزية 

إجازة  في  الدائرة  بدور  منوهًا  والعطاء.  الخير 

الكتاب والتصريح بتوزيعه على قادة الجمعيات 

الداعمة  والخاصة  الحكومية  والمؤسسات 

مسيرة  في  والمؤثرين  المبادرين  والمحسنين 

كتاب  إصدار  أن  على  مؤكدًا  الخيري،  العمل 

المؤسس، طيب  للقائد  الوفاء  أقل  الخير«  »زايد 

اهلل ثراه، وقد سعت »بيت الخير » إلصداره خالل 

بهدف  اإلنساني  للعمل  زايد  يوم  في  حملتها 

المؤسس  القائد  بإنجازات  والتعريف  التذكير 

اإلمارات  مجتمع  بناء  في  الرائدة  وجهوده 

شخصيته  على  الضوء  وتسليط  المتكافل، 

الفذة وسجاياه اإلنسانية الفريدة كقدوة ومثال 

رفيع للعاملين في الحقل الخيري واإلنساني.  
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الجدوى الخيرية
تقدير  الجمعية  إدارة  إليه  أسندت  الذي  االجتماعي  البحث  لفريق  ووفقًا 

وتطوير العطاء الخيري الذي يمكن أن يقدمه الفرع ومدى جدواه الخيرية، 

فقد توصل بعد دراسته لطبيعة الطلبات التي كان يتلقاها المنفذ التمويلي 

في السنوات السابقة، إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد األسر التي يمكن 

أن تستفيد من الفرع إلى ما يزيد عن 200 أسرة تستحق الدعم الشهري، وعدد 

والحاالت  األسر  لنجدة  الفرع  يقدمها  أن  يمكن  التي  العاجلة  المساعدات 

وحالة،  أسرة   2000 إلى  تصل  قد  طارئ  مالي  عجز  أو  أزمة  من  تعاني  التي 

سوف يساهم الفرع في فك كربتها وتلبية احتياجاتها الطارئة.

تعزيز الشراكات
والمدربات،  المؤهالت  بالباحثات  حتا  لفرع  اإلداري  الطاقم  تعزيز  وجرى 

المحلي،  المجتمع  مع  الخير«  »بيت  عالقات  بتنشيط  إدارته  توجيه  وتم 

التي  الحكومية  والهيئات  المؤسسات  مختلف  مع  تعاون  شراكات  ونسج 

تخدم المدينة، لتفعيل خدماته الخيرية واإلنسانية وتعزيز روح المسؤولية 

المجتمعية التي تعود على المستفيدين بما يسعدهم وينهض بأحوالهم 

اإلنسانية.

الفرع الخامس
ويأتي فرع حتا ليعزز مسيرة أفرع »بيت الخير« ويكون الفرع الخامس الذي 

مع  دبي  بفرع  بدأت  قد  الجمعية  وكانت  الدولة،  داخل  نشاطها  يغطي 

انطالقتها عام 1989، تبعه تأسيس فرع الفجيرة عام 1998 ليخدم الساحل 

مدينة  أهمها  المحيطة،  المناطق  من  والكثير  اإلمارات  لدولة  الشرقي 

تم  عامين  وبعد  الحصن،  ودبا  وكلباء  وخورفكان  الفجيرة  ودبا  الفجيرة 

في  الخيري  الجمعية  نشاط  لتعزيز   2000 عام  الخيمة  رأس  فرع  تأسيس 

اإلمارات الشمالية، وفي عام 2013  تم تأسيس الفرع الرابع فرع عجمان الذي 

إمارتي  في  عددها  زاد  التي  والحاالت  لألسر  الخدمات  تقديم  على  يعمل 

عجمان وأم القيوين.

من اإلمارات وإلى اإلمارات
وكانت الجمعية قد اعتمدت استراتيجيتها بحصر العمل التطوعي والخيري 

واإلنساني داخل الدولة، واتخذت لها شعارًا كرسته خالل مسيرتها، وهو 

»من اإلمارات وإلى اإلمارات« بحيث تجمع الخير من أبناء اإلمارات، لتنفقه 

على كل محتاج على أرض اإلمارات، ورغم أنها تعمل في إمارة دبي تحت 

إشراف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، إال أن إشهارها كان قد 

صدر  عن وزارة الشؤون االجتماعية االتحادية )وزارة تنمية المجتمع اليوم( 

بموجب القرار الوزاري رقم 41 للعام 1989م، ألن مؤسسوها األوائل أرادوها 

دقُة على المسكيِن صدقٌة  مالذًا لألقربين، لقوله صلى اهلل عليه وسلم »الصَّ

ِحِم اثنتان: صدقٌة وِصلٌة« فوجهت الجمعية جّل عطائها لدعم  وعلى ذي الرَّ

األسر المواطنة األقل دخاًل، ووسعت نشاطها ليشمل كل محتاج يمكنها 

مساعدته على أرض اإلمارات.

دعم مجلس اإلدارة
حظيت أفرع »بيت الخير » باهتمام ودعم مجلس اإلدارة، فتم تزويدها بطاقم 

مدرب ومؤهل من الباحثات االجتماعيات الخبيرات بواقع المجتمع اإلماراتي، 

في  الجمعية  شهدتها  التي  الذكية  التحوالت  ليواكب  األداء  تطوير  وتم 

السنوات األخيرة، وبعد نجاح األفرع في تطوير عمليات البحث االجتماعي 

البحث اإللكتروني من خالل نظام  إليه  المكتبي منه والميداني، أضافت 

تعزز استحقاق طالب  التي  النقاط  الذي يستطيع تحديد  الخضراء  النقاط 

المساعدة للعون، وأولويته في الحصول على الدعم، كما نجحت األفرع في 

بناء عالقات متينة مع المجتمعات المحلية التي تخدمها، وقدمت مبادرات 

الفاعل على  المستفيدة، وكرست حضورها  الفئات  انعكست على  مهمة 

خارطة العمل الخيري في كل إمارة أو منطقة غّطتها.

التي  التمويلي في مدينة حتا،  بتطوير  منفذها  الخير«  »بيت     قامت 

سلطنة  حدود  حتى  وتمتد  دبي،  إمارة  من  الشرقي  الجنوب  إلى  تقع 

األسر  احتياجات  دعم  واإلنسانية  الخيرية  مهامه  إلى  ليضيف  ُعمان، 

نائية،  وبلدات  قرى  من  حولها  وما  المدينة  في  الدخل  ومحدودة  المتعففة 

وتقديم المساعدة للفئات الضعيفة من األرامل واأليتام والمرضى وكبار المواطنين 

وأصحاب الهمم وغيرهم من الفئات التي تستحق الدعم اإلنساني.

»بيت الخير« تطور منفذها 

التمويلي في حّتـا

ضمن جهودها لتعزيز نشاط 

أفرعها داخل الدولة
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فرع دبي
يعد فرع دبي أكبر أفرع »بيت الخير« وأكثرها نشاطًا 

وحجمًا في األداء والعطاء بحكم النشأة، فهو النواة 

الجمعية،  نشأة  مع  ونمت  انطلقت  التي  األساسية 

وقد توسع نشاط الفرع عبر السنين، ليضم أكبر قسم 

تطورًا  شهد  وقد  والمساعدات،  االجتماعي  للبحث 

في أدائه خالل األشهر الخمسة األولى من عام 2022 

على النحو التالي: 

فرع الفجيرة
الفجيرة  إمارة  مناطق  من  الكثير  الفرع  يخدم 

والساحل الشرقي للدولة، على مساحة تزيد عن 200 

إمارة  مناطق  بعض  إلى  باإلضافة  مربع،  متر  كيلو 

الحصن، وفيما  ودبا  الشارقة مثل كلباء وخورفكان 

الخمسة  األشهر  خالل  الفرع  إنفاق  بيانات  يلي 

األولى من عام 2022:

فرع رأس الخـيمـة
يغطي الفرع المناطق الوسطى بين دبي والفجيرة، 

مناطق  عدا  الخيمة  رأس  إمارة  مناطق  وجميع 

)المنيعي – مسافي – الذيد – الطويين(، كما يغطي 

ومنطقة  لعجمان  التابعة  المنامة  منطقة  حاالت 

بيانات  يلي  وفيما  الشارقة،  إلمارة  التابعة  الحمرية 

إنفاق الفرع خالل األشهر الخمسة األولى من عام 

:2022

فرع عجمان
يعمل الفرع على تقديم الخدمات لألسر المستحقة 

جهود  توجت  وقد  القيوين،  وأم  عجمان  إمارتي  في 

القائم  الوثيق  التعاون  وبفضل   ،2021 عام  في  الفرع 

النعيمي  راشد  بن  حميد  ومؤسسة  الجمعية  بين 

حميد  بن  راشد  الشيخ  وقف  بتدشين  الخيرية، 

أوقاف  وأكبر  أول  يعد  الذي  عجمان،  في  النعيمي 

الجمعية خارج دبي، حيث كانت أولى ثماره نقل مقر 

الفرع إلى عمارة الوقف، وفيما يلي بيانات إنفاق فرع 

عجمان خالل األشهر الخمسة األولى من عام 2022:

المساعدات

 النقدية 

الشهرية

عدد الحاالت

اإلنفاق

المساعدات

 الغذائية 

الشهرية

أسر 

األيتام
أصحاب 

الهمم

الحاالت 

الطارئة

عدد األسر المستفيدة

1020184314536874

8,44529,505,377

5,898,500962,0001,936,000488,40020,220,477

مجموع اإلنفاق

المساعدات

 النقدية 

الشهرية

عدد الحاالت

اإلنفاق

المساعدات

 الغذائية 

الشهرية

أسر 

األيتام
أصحاب 

الهمم

الحاالت 

الطارئة

عدد األسر المستفيدة

9801170863

1,0782,527,272

530,0000789,40001,207,872

مجموع اإلنفاق

المساعدات

 النقدية 

الشهرية

عدد الحاالت

اإلنفاق

المساعدات

 الغذائية 

الشهرية

أسر 

األيتام
أصحاب 

الهمم

الحاالت 

الطارئة

عدد األسر المستفيدة

15229801032

1,2843,475,096

840,00012,500565,50002,057,096

مجموع اإلنفاق

المساعدات

 النقدية 

الشهرية

عدد الحاالت

اإلنفاق

المساعدات

 الغذائية 

الشهرية

أسر 

األيتام
أصحاب 

الهمم

الحاالت 

الطارئة

عدد األسر المستفيدة

1291010031371

16135,567,825

911,50062,500317,70025,0004,251,125

مجموع اإلنفاق
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تنسيق الخبرات
الزكاة  إدارة  مدير  صابر،  اهلل  عبد  من  كاًل  الخيرية«  »الفجيرة  وفد  وضم 

والتخطيط  التطوير  إدارة  مدير  الفتوح،  أبو  فوزي  ومحمد  والمساعدات، 

االستراتيجي باإلنابة، ومحمد فهيم علي، مدير إدارة نظم المعلومات، وفايز 

سعيد اليماحي، مساعد مدير جمعية الفجيرة للتخطيط والتميز المؤسسي، 

وكان في استقبال الوفد الزائر سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام »بيت 

الحسيني،  صالح  ضمت  اإلدارية  الوحدات  مسؤولي  من  نخبة  مع  الخير«، 

التنسيق والمشاريع،  العام، وذكرى أحمد، رئيس قسم  المدير  مدير مكتب 

رئيس  الشامسي،  المعلومات، وموزة  تقنية  رئيس قسم  أحمد،  وعيدروس 

قسم  رئيس  سلطان،  وهيثم  المتعاملين،  وإسعاد  العامة  العالقات  قسم 

إدارة  القسم. ونوف حسن من مكتب  نائب رئيس  التمويل، ومحمد صالح، 

الجودة،

تجديد الشراكة
ونقل المزروعي للوفد الزائر اعتزاز »بيت الخير« بالشراكة القديمة والمتجددة 

معالي  إدارتها  مجلس  رئيس  دعائمها  أرسى  التي  الخيرية«  »الفجيرة  مع 

مجلس  رئيس  الماجد،  جمعة  معالي  أخيه  مع  الرقباني،  محمد  بن  سعيد 

إدارة »بيت الخير«، ونوه إلى أن توجيهات نائب رئيس مجلس اإلدارة، رئيس 

ضرورة  على  دائمًا  تؤكد  كانت  النابودة،  جمعة  خليفة  التنفيذية،  اللجنة 

تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع »الفجيرة الخيرية« وتعزيز  النشاط الخيري 

للجمعية في إمارة الفجيرة بالتعاون والتنسيق مع حكومتها ومؤسساتها 

ورجا  حاجة،  األكثر  والحاالت  المتعففة  باألسر  ينهض  بما  المجتمعية 

الشراكة  لتجديد  للتحضير  الجهود  بتنسيق  الجانبين  مسؤولي  المزروعي 

المساعدات،  لتنسيق  اإللكتروني  الربط  بإجراءات  التسريع  تشمل  بحيث 

ذات  المشاريع  وتطوير  االجتماعي،  البحث  مجاالت  في  الخبرات  وتبادل 

البعد المجتمعي، منوهًا إلى أن التطور اإللكتروني والرقمي الذي شهدته 

الرؤى  تحديث  في  كثيرًا  يساعد  سوف  األخيرة  السنوات  خالل  اإلمارات 

والتقنيات.

تعزيز التمويل المستدام 
وجه  العوضي  طاهر  عابدين  الخير«،  »بيت  عام  مدير  أن  المزروعي  وأضاف 

تحقيق  تستهدف  تعاون  صيغ  واقتراح  الشراكة،  تجديد  في  باإلسراع 

التمويلية، وعرض أن تساعد »بيت  االستدامة والتركيز على تبادل الخبرات 

الخير« بما تجمع لديها من خبرة وتجربة في تنمية وتطوير الوقف الخيري، 

الخيري  التمويل  الجانب من  الفجيرة حذوها في تعزيز هذا  لتحذو جمعية 

المستدام، كما وجه بتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحوالت الرقمية وابتكار 

التطبيقات التمويلية الذكية، وتقديم تجربة الجمعية فيما يتعلق بتطبيق 

»مالبس« و«حفظ النعمة اإللكترونية«، وأثنى المزروعي، نائب مدير العام 

على المشاريع المجتمعية التي تميزت بها »الفجيرة الخيرية« مثل مشروع 

حفظ النعمة والتكسي الخيري وغيرها من مشاريع أثبتت جدواها وريادتها 

نقاط  في  المباحثات  نتائج  بلورة  على  االتفاق  وتم  الخيري،  العمل  في 

إدارتي  لمجلسي  ورفعها  الجديدة،  التفاهم  اتفاقية  في  تضمينها  ليتم 

الجمعيتين العتمادها وتوقيعها في أسرع وقت ممكن.

»بيت الخير« و«الفجيرة الخيرية«

تجددان تعاونهما المشترك لالرتقاء بخدماتهما اإلنسانية
مقر  زار  الذي  الخيرية  الفجيرة  جمعية  بوفد  الخير«  »بيت  رحّبت 

وتعزيز  الطرفين،  بين  التعاون  سبل  وبحث  دبي  في  الجمعية 

وتحقيق  المعلومات  وتبادل  الخبرات  وتنسيق  الخيري  التكامل 

بدور  الزائر  الوفد  وأشاد  الجمعيتين،  بين  اإللكتروني  الربط 

واقترح  الدولة،  داخل  الخيري  العمل   مسيرة  في  الخير«  »بيت 

لالرتقاء  الجانبين  بين  القائمة  الشراكة  وتجديد  التعاون  تفعيل 

نموذج  وتقديم  الممارسات،   أرقى  وفق  اإلنسانية  بالخدمات 

للتكامل الخيري الخالق الذي يعظم من الموارد الخيرية، ويلبي 

في  االستدامة  ويحقق  المستحقين،  من  عدد  أكبر  احتياجات 

العطاء واألداء.
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تابعت »بيت الخير« حملتها إلهداء كتاب »زايد الخير« لألصدقاء والشركاء والداعمين والمحسنين الكرام 

بعنوان  وهو  والمناسبات،  الحمالت  مختلف  في  ودعمهم  ثقتهم  ومنحوها  دائمًا  معها  تعاونوا  الذين 

»زايد الخير رائد الخمسين وقمة العطاء الوطني واإلنساني« استعرض في جزء منه جهود المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، في دعم العمل الخيري واإلنساني داخل الدولة وعلى 

المتكافل،  اإلمارات  مجتمع  بناء  في  الرائدة  بإنجازاته  والتعريف  التذكير  بهدف  وذلك  العالم،  مستوى 

في  للعاملين  رفيٍع  ومثاٍل  كقدوٍة  الفريدة،  اإلنسانية  وسجاياه  الفذة  شخصيته  على  الضوء  وتسليط 

الحقل الخيري واإلنساني، كما حفل الكتاب بشهادات مهمة لمحبي زايد الخير من الحكام والشيوخ 

والوزراء وكبار مسؤولي الدولة وغيرهم من المواطنين والمقيمين.

 وتعزيزًا لرسالة الكتاب قام سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية بإهدائه للمزيد من 

الهيئات والشخصيات الداعمة، وفيما يلي أهمها:
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الموارد البشرية لحكومة دبي
عام  مدير  الفالسي،  زايد  بن  علي  عبداهلل  استقبل 

مبارك  البشرية لحكومة دبي، سعيد  الموارد  دائرة 

تمت  حيث  الجمعية،  عام  مدير  نائب  المزروعي، 

نهاية  وفي  الطرفين،  بين  التعاون  سبل  مناقشة 

اللقاء شكر المزروعي مدير عام الدائرة على حفاوته، 

مقّدمًا كتاب »زايد الخير« له كهدية تذكارية.

محاكم دبي
مبارك  سعيد  ترأسه  الخير«  »بيت  من  وفد  قام   

المزروعي، نائب المدير عام بزيارة ودية إلى طارش 

الذي رّحب  المنصوري، مدير عام محاكم دبي،  عيد 

العمل  في  للجمعية  الرائد  بالدور  وأشاد  بالوفد 

كتاب  المزروعي  أهدى  الزيارة  ختام  وفي  الخيري. 

المبادرات  مثمنًا  المنصوري،  لسعادة  الخير«  »زايد 

اإلنسانية الطيبة لمحاكم دبي.

وطني اإلمارات
كما قام المزروعي بزيارة مؤسسة وطني اإلمارات 

في  كان  حيث  الجمعية،  من  وفد  رأس  على 

المجلس  عضو  الفالسي،  بالهول  ضرار  استقباله 

للمؤسسة،  التنفيذي  والمدير  االتحادي  الوطني 

والتجارب  المعارف  وتبادل  للعالقات  تعزيزًا  وذلك 

الناجحة، وبحث سبل تنسيق التعاون بين الطرفين.

وأعرب المزروعي عن تقديره لإلنجازات التي حققتها 

مؤسسة وطني اإلمارات في العديد من المجاالت 

وخصوصًا في مجال تعزيز الهوية الوطنية، وزيادة 

كتاب  قّدم  الزيارة  ختام  وفي  المجتمعي،  الوعي 

»زايد الخير« لمدير المؤسسة، كهدية رمزية تعبر عن 

الرؤى اإلنسانية التي تجمع بين الجانبين.

9
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الصكوك الوطنية
جمعة  زينب  الخير«،  »بيت  عام  مدير  العوضي،  طاهر  عابدين  استقبل 

التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف والهبة، 

ورحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية، حيث ناقش اللقاء 

الخيري وتنويع مخرجاته، وجرى بحث  العمل  الوقف في استدامة  أهمية 

سبل تنسيق الجهود الوقفية بما يعزز هذا الدور. 

هدايا لأليتام
قّدمت وزارة التغير المناخي والبيئة 159 هدية لأليتام الذين ترعاهم جمعية 

من  بمساهمة  أطلقتها  التي  اإلنسانية  المبادرة  ضمن  وذلك  الخير،  بيت 

موظفيها، وطالب كليات التقنية العليا تحت عنوان »كسوة عيد األضحى 

لأليتام«.

الديوان األميري بالفجيرة
قام وفد من »بيت الخير« ترأسه سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، 

الجمعية،  مع  لتعاونه  تقديرًا  بالفجيرة،  األميري  الديوان  إلى  شكر  بزيارة 

الذي  بالوفد  ُمرّحبًا  الديوان،  الظنحاني، مدير  استقبله محمد سعيد  حيث 

الظنحاني،  وجواهر  األفرع،  شؤون  مدير  الظنحاني،  حليمة  من  كل  ضم 

مدير فرع الفجيرة.

بلدية دبي 
تعزيز  سبل  الخير«،  »بيت  عام  مدير  نائب  المزروعي،  مبارك  سعيد  بحث 

المدير  التعاون مع بلدية دبي، خالل لقائه مع محمد مبارك المطيوعي، 

التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في البلدية.

10

جمعية اإلحسان
كّرم الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية اإلحسان الخيرية، أعضاء الفريق المتعاون من »بيت الخير« في تنفيذ مبادرة 

»أفطر« الرمضانية، وذلك ضمن حفل تكريم مشرفي حملة »أفطر«، الذي أقيم في فندق عجمان سراي.
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تكريم »بيت الخير«
كرم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري 

الجهات  ضمن  الخير،  بيت  جمعية  الوالدين،  وبر  لرعاية  اإلمارات  لجمعية 

أطلقتها  التي  إحسانًا«  »وبالوالدين  لمبادرة  والداعمين  والرعاة  اإلنسانية 

خالل شهر رمضان المبارك، حيث تسلم سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير 

عام الجمعية، درع التكريم من معاليه.

جمعية النهضة النسائية 
المدير  نائب  المزروعي،  مبارك  سعيد  ترأسه  الخير«  »بيت  من  وفد  قام 

الدكتورة  استقبلته  حيث  بدبي،  النسائية  النهضة  جمعية  بزيارة  العام، 

فاطمة الفالسي، المدير العام، بحضور عفراء الحاي، مدير مركز النهضة 

الطرفين،  بين  التعاون  تعزيز  إلى  الزيارة  وهدفت  والتدريب،  لالستشارات 

وفي ختامها، أهدى المزروعي كتاب »زايد الخير« إلى »نسائية دبي« تقديرًا 

لتعاونها مع الجمعية.

فاعل خير
استلمت »بيت الخير« حصالة فخارية مملوءة بالنقود، تبّرع 

الخيرية  المشاريع  دعم  بهدف  الكرام  المحسنين  أحد  بها 

على  الشكر  بخالص  إليه  تتوجه  بدورها  وهي  للجمعية، 

عطائه الطيب، سائلة المولى عز وجل أن يكتبه في ميزان 

حسناته.

فرع عجمان
الخير«  »بيت  عام  مدير  نائب  المزروعي،  مبارك  سعيد  قام 

العمل،  سير   على  لالطالع  عجمان،  لفرع  تفقدية  بزيارة 

آمنة  استقبلته  حيث  المستجدات،  آخر  على  والوقوف 

البلوشي، مديرة الفرع، بحضور الباحثات االجتماعيات فيه.

تنمية الذات
الشؤون  دائرة  نظمتها  التي  العمل«،  وأخالقيات  الذات  »تنمية  ورشة  في  الخير«  »بيت  في  والموظفين  المسؤولين  من  عدد  شارك 

اإلسالمية والعمل الخيري افتراضيًا عبر برنامج »تيمز«.

الطعام للجميع
العمال  فئة  لدعم  للجميع«  »الطعام  مشروعها  الخير«  »بيت  استأنفت 

بشكل خاص، من خالل توزيع الوجبات االجتماعية الطازجة على العمال 

في إمارتي دبي  وعجمان، حيث بلغ عدد الوجبات التي وزعت خالل الفترة 

التي تلت شهر رمضان حوالي 3000 وجبة حتى اآلن.

11



1212

أعرب عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت الخير« عن ثقته بقدرة 

اآلمن  واالستثمار  االستدامة،  مفهوم  ترجمة  على  الجمعية 

باستمرار،  أوقافها  تنمية  خالل  من  الخيري  العمل  في  والمجدي 

حيث وضعت لها هدفًا استراتيجيًا بتوجيه من مجلس إدارتها، ينّص 

موارد  في  مساهماتها  تصل  أن  إلى  الجمعية  أوقاف  تعزيز  على 

الجمعية إلى 50% من تمويلها الخيري، بحيث توفر إيرادات األوقاف 

ألنشطتها  الدعم  باستدامة  للجمعية  يسمح  ومستمرًا  ثابتًا  دخاًل 

المتعففة  األسر  نحو  بالتزاماتها  والوفاء  والخيرية،  اإلنسانية 

والفئات المستفيدة من برامجها ومشروعاتها الخيرية المختلفة.

الوقف تراث عريق 
يعد الوقف إرث روحي وديني عريق، عرفه اإلسالم منذ بداياته كما عرفته 

النبي صلى اهلل عليه وسلم، إذ  الشعوب واألديان األخرى، وقد أكد عليه 

قال: »إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع 

يساهم  ألنه  االجتماعي،  ببعده  الوقف  ويمتاز  له«  يدعو  صالح  ولد  أو  به، 

في تحقيق المصالح العامة تعليمية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية أم 

وهو  نفعه،  واستمرار  المجتمعي  التكافل  ديمومة  إلى  ويؤدي  إنسانية، 

في  أغراضه  تتوقف  ال  الذي  للوقف،  التنموي  البعد  على  مهمة  داللة 

اإلسالم عند بناء المساجد، وإنما يمتد إلى جميع أغراض البر كدعم الفقراء 

طلبة  ودعم  الصحي  الجانب  وتعزيز  التعليم  بدور  والنهضة  والمساكين 

العلم في مختلف المراحل وغيرهم.

 أداة تنموية مثمرة
وكان المؤسسون األوائل في »بيت الخير« قد انتبهوا ألهمية الوقف في 

إدارتها اتخذ قرارًا حاسمًا بإعطاء األولوية لهذا  وقت مبكر، لكن مجلس 

فقرر   ،2008 عام  بالعالم  عصفت  التي  العالمية  األزمة  بعد  وذلك  الجانب، 

بين  ما  المستقبل  في  عوائدها  لتغطي  األوقاف،  عدد  زيادة  على  العمل 

40 - 50% من موارد الجمعية، وفعاًل فقد حقق مشروع الوقف الخيري في 

حيث  متزايدًا،  ونموًا  تقدمًا  األخيرة  العشر  السنوات  مدى  على  الجمعية 

وصل عدد أوقاف الجمعية إلى 23 وقفًا، منها 21 وقفًا عاماًل، يجري تأجيره 

واستثماره، ويدر مبالغ معتبرة شهريًا، تنفق ضمن مصارف الصدقات.

تمويل األوقاف
ويتم تمويل األوقاف من خالل مساهمات أهل الخير الذين يقدمون األرض 

أو البناء، كما فعل العديد من أصحاب السمو الشيوخ والحكام، الذي قدموا 

أراٍض واسعة في مواقع مهمة وتبرع بعضهم للبناء، نذكر في مقدمتهم 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد 

النعيمي، عضو المجلس األعلى، حاكم عجمان، رعاه اهلل، وصاحب السمو 

الفجيرة،  حاكم  األعلى،  المجلس  عضو  الشرقي،  محمد  بن  حمد  الشيخ 

اهلل،  رحمه  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  له  والمغفور  اهلل،  رعاه 

التجار  وكبار  األعيان  من  وغيرهم  مكتوم،  آل  شد  را  بنت  ميثاء  والشيخة 

والمحسنين الذين أوقفوا لصالح الجمعية أراٍض أو أبنية جاهزة لالستثمار.

تطوير األوقاف
االستدامة،  عملية  في  ومستقبلي  أساسي  كركن  الوقف  ألهمية  نظرًا 

فقد قرر مجلس إدارة »بيت الخير« بناء أوقاف كبيرة ومجدية، تزيد من عائد 

األوقاف  بناء  استكمال  تمويل  في  يتردد  ال  وهو  إيراداته،  وتعزز  الوقف 

المجال  الخير«  »بيت  تفتح  كما  االستثمارية،  جدواها  دراسة  بعد  المقررة 

للمحسنين الكرام والمحسنات الكريمات ليساهموا في بناء األوقاف من 

خالل شراء أسهم وقفية خيرية تطرحها بقيم محددة، يمكن شراؤها من 

مندوبي الجمعية ومكاتبها ومواقعها الخارجية أو عن طريق الهاتف عبر 

يمكن  كما   .80022554 المجاني  الرقم  على  باالتصال  أو  االئتمان  بطاقات 

إيداع قيمتها عبر حسابات الجمعية المعلنة، وتبلغ قيمة السهم الوقفي 

إذا شاء، كما  أكثر من سهم  أن يشتري  للمتبرع  100 درهم، ويمكن  الواحد 

هذه  شراء  للمتبرعين  يمكن  كما  درهم،   500 بقيمة  وقفي  سهم  يوجد 

لهم  غرسوا  وكأنهم  يحبون،  لمن  بإهدائها  ليقوموا  الوقفية  األسهم 

غراسًا يجدون ثوابه في الجنة.

الوقف ضمانة االستدامة في العمل الخيري
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وقف الكرامة
الذي يعد أكبر  الكبير والحديث  الكرامة  بناء وقف  جاءت فكرة 

بعد  اآلن،  حتى  اقتصادية  جدوى  وأكثرها  الخير«  »بيت  أوقاف 

أن أوصت لجنة تنمية الوقف في مجلس اإلدارة بإقامته مكان 

الكرامة،  في  الفهد  خليفة  للمرحوم  يعودان  قديمين  وقفين 

نظرًا لموقعهما االستراتيجي في بر دبي وفي منطقة مزدهرة 

الواقف  لورثة  واحترامًا  التجاري،  برجمان  مركز  قرب  اقتصاديًا 

على  موافقتهم  أخذ  تم  الوقف،  مستقبل  تقرير  في  وحقهم 

القديمين  الوقفين  بناء  عن  استعيض  حيث  التحديث،  خطة 

وتهالك  قدم  من  ويشكوان  واسعة،  مساحة  يحتالن  اللذين 

 5 من  يتكون  فاخر،  تشطيب  مع  وكبير  جديد  ببناء  بنيانهما، 

على  ويمتد  أرضي،  وطابق  سرداب  وطابقي  سكنية  طوابق 

مساحة تبلغ 4 دونمات، ويضم 90 شقة فاخرة مشطبة تشطيبًا 

 90 بنائه  كلفة  وبلغت  استثماريًا،  محاًل   11 إلى  باإلضافة  فخمًا، 

تأجيره كاماًل في  تّم  تعالى فقد  مليون درهم. ومن فضل اهلل 

فترة قياسية.

وقف عجمان 
بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  قام  تقريبًا  الفترة  نفس  وفي 

لالتحاد، حاكم عجمان،  األعلى  المجلس  النعيمي، عضو  راشد 

 ،2 ليوارة  منطقة  في  كبيرة  أرضًا  الجمعية  بمنح  اهلل،  سلمه 

الوقفية  القرية  ضمن  اإلمارة،  في  األول  وقفها  عليها  لتقيم 

والمكونة  الخيرية،  األعمال  لدعم  بإقامتها  سموه  أمر  التي 

تبلغ  التي  الخير« بهذه األرض،  »بيت  17 قطعة، خّص منها  من 

مساحتها 2175 مترًا مربعًا، وتم االتفاق على إطالق اسم »الشيخ 

النعيمي« على وقف عجمان، وهو – رحمه اهلل  راشد بن حميد 

السابق، وأحد مؤسسي  الحالي، وحاكم عجمان  الحاكم  - والد 

االتحاد وقد أقيم الوقف على أرض مساحتها 2175  مترًا مربعًا، 

ويتكون من مبنيين و10 أدوار و160 شقة سكنية و11 محل تجاري، 

وقد كلف تشييده 65 مليون درهم، وسوف يعود بالخير والدعم 

نقدية  مساعدات  الجمعية  لها  تقدم  أسرة   500 حوالي  على 

وغذائية في إمارة عجمان، وتقف معها في الملمات، فضاًل عن 

األيتام والمرضى والطلبة المحتاجين وغيرهم.

وتستمر مسيرة الوقف
ختامًا تتابع إدارة »بيت الخير« مسيرة الوقف لتعزيز أصولها الوقفية، حيث يجري اآلن تشطيب وقف النهدة 2 في دبي، الذي أقيم على أرض منحة من 

المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه اهلل، مساحتها 15 ألف قدم مربع، ويتكون من 12 دورًا، و60 شقة، مع طابق أرضي، 

ستعلن  والذي  الخيمة،  رأس  في  وقف  أول  لبناء  األولية  التصميمات  تجري  كما  العام،  هذا  الخدمة  دخوله  المتوقع  ومن  للمواقف،  سرداب  وطابقي 

تفاصيله في وقت الحق بإذن اهلل.

وإحياء لتراث عريق من العمل اإلنساني والتنموي
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مرضى غسيل الكلى 
جمعية  قّدرت  حيث  الكلى،  غسيل  مرضى  على  »عالج«  مشروع  ويركز 

اإلمارات الطبية عدد المصابين بالفشل الكلوي في الدولة بنحو 2785 

ويحتاج  مريض،   1000 من  أكثر  دبي  إمارة  في  المرضى  عدد  وبلغ  مريضًا، 

وواقع  الواحدة  للجلسة  ساعات  أربع  بمعدل  سنويًا  ساعة   576 المريض 

ثالث جلسات أسبوعيًا، وقد تعززت الرعاية الصحية لهؤالء المرضى بعد 

والطوار  البرشاء  بمنطقتي  الكلى  لغسيل  مهمين  مركزين  تأسيس 

بمواصفات ومعايير عالمية.

طاقة استيعابية كبيرة
 وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الرعاية التخصصية في هيئة الصحة بدبي 

البرشاء والطوار يعمالن بطاقة استيعابية  أحمد بن كلبان، بأن مركزي 

كبيرة، وقد تم تزويدهما بأحدث األجهزة في العالم، إضافة إلى الكوادر 

الطبية المتخصصة عالية المستوى، وهما يستقبالن الحاالت المرضية 

المستقرة والمحولة من مستشفيات الهيئة والقطاع الخاص والمطلوب 

أما  العالج،  الستكمال  مهم  كإجراء  لها  الكلى  غسيل  خدمة  توفير 

الحاالت غير المستقرة فتحول إلى المستشفيات. 

مركز الطوار وائتالف الخير

وجاء تأسيس هيئة صحة دبي لمركز الطوار بالتعاون مع ائتالف واسع 

ضم جمعية بيت الخير وجمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية بالتنسيق 

لمبدأ  تجسيدًا  دبي،  في  الخيري  والعمل  اإلسالمية  الشؤون  دائرة  مع 

المسؤولية المجتمعية، على أن يخصص المركز 30% من أسرته للمرضى 

المحولين من قبل الجمعيات الثالث.

أنها  كلبان  بن  أوضح  المركز،  داخل  المريض  برحلة  يتعلق  ما  وفي 

العالج  والتمريضي، وجلسة  الطبي  والتقييم  المريض،  تشمل استقبال 

والمتابعة من قبل الطاقم  التمريضي، والمتابعة في كل نصف ساعة 

إلى  العودة  ثم  ومن  الطبيب،  تقييم  ثم  والتغذية  االجتماعي  والدعم 

أربع  الجديد  المتعامل  رحلة  وتبلغ  المنزل،  إلى  األدوية  وإيصال  المنزل 

ساعات ونصف الساعة، فيما تبلغ رحلة المتعامل الدائم أربع ساعات.

مشروع »عالج« 
وتعزيز خدمة غسيل الكلى 

المشاريع  أحد  »عالج«  مشروع  يشكل 

المجتمعية التي تهتم بها وتدعمها »بيت 

الخير« وقد حازت الجمعية بموجبها على 

المجتمعية  للمسؤولية  »اآليزو«  شهادة 

التوالي منذ عام 2015 وحتى  لمرتين على 

لثالث  بها  للفوز  مرشحة  وهي  اآلن، 

بتقديم  »عالج«  ويعنى  قادمة،  سنوات 

للمرضى  والعالجية  الطبية  الخدمات 

التأمين  يغطي  ال  الذين  أو  المقيمين، 

الصحي مرضهم، فيوفر لهم كل أسباب 

الممكنة،  األساسية  الصحية  الرعاية 

وقد دعمته »بيت الخير« بإطالق منصتين 

وهما  الحرجة،  الحاالت  لنجدة  إعالميتين 

األولى  قناة  على  الخير«  »زايد  برنامج 

اإلذاعية، وحمالت  فزعة اإللكترونية. 

8,7 مليون سنويًا
بدأ مشروع »عالج« عام 2012 بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وظّل ينمو بشكل متزايد، 

ال سيما بعد المضاعفات الصحية التي سببتها جائحة كورونا، وقد بلغ اإلنفاق على 

هذا المشروع عام 2021 مبلغ 8,7 مليون درهم، منها 3,2 مليون درهم جمعها برنامج 

حالة  في  محتاجًا  مريضًا   75 نجدة  خالله  من  وتم  األولى،  إذاعة  على  الخير«  »زايد 

حرجة أو يحتاج دواء باهظ الثمن يعجز عن تأمينه، باإلضافة إلى مبلغ 790,766 درهم، 

تم جمعها من خالل حمالت فزعة اإللكترونية لدعم 23 مريضًا محتاجًا.
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حكم األضحية
أمر اهلل تعالى رسوله الكريم صلى اهلل عليه وسلم بالذبح أيام األضحى، 

الكريم  الُنُسك كالعقائق والنذور وغيرها، فقال في كتابه  وغيرها من 

واتفق  اهلل،  توفاه  حتى  األضحية  النبي  يدع  فلم  َواْنَحْر﴾،  َك  ِلَربِّ ﴿َفَصلِّ 

جمهور الفقهاء على أن األضحية سنة مؤكدة، وذهب اإلمام الحنفي 

إلى رفعها إلى درجة الواجب على المقتدر، حيث شدد عليها النبي عليه 

نا(. السالم، فقال: )َمْن َوَجَد َسَعًة َفَلْم ُيَضحِّ َفال َيْقَرَبنَّ ُمَصالَّ

شروط األضحية
ويشترط في األضحية أن تكون من بهيمة األنعام، وهي: اإلبل، والبقر، 

يقل  ال  معتبرة،  سن  في  تكون  وأن  ماعزًا،  أو  ضأنًا  كان  سواء  والغنم 

عمرها عن ستة أشهر، واألولى أن تكون قد بلغت سنة أو أكثر للقادر،  

وأن تتمتع بالصحة بال عيوب فيها، وأن يشتريها المضحي من حر ماله 

الحالل، وأن يلتزم بأوقات الذبح المحددة شرعًا وهي أيام عيد األضحى 

كان  إذا  األسرة،  عن  الغنم  من  الواحدة  األضحية  وتكفي  األربعة، 

عائلها قادرًا بغض النظر عن عدد أفراد األسرة، وأما اإلبل والبقر فتجزئ 

األضحية الواحدة عن سبعة بيوت، ومن زاد زاده اهلل من فضله.

البعد االجتماعي لألضاحي
التأكيد  وتم  المجتمعي،  التكافل  تعزيز  األضحية  بتشريع  الشارع  قصد 

تحل  أن  يرض  ولم  تحديدًا،  األضحية  بذبح  تكون  التضحية  تتم  أن  على 

الصدقة بقيمتها ماليًا بداًل عنها، بهدف توفير الدعم الغذائي للفقراء 

والمساكين واألسر والفئات األقل دخاًل، وإدخال البهجة إلى بيوتهم، 

الحياة  لتعزيز  شرعها  كما  الغذائية،  لقيمتها  لحومها  من  وإطعامهم 

وتعزيزًا  للرحم  صلًة  األقرباء  بين  وتهاديها  الناس،  لعموم  الغذائية 

ي المتطوع األكل من أضحيته أو التصدق  لألواصر، حيث يجوز للمضحِّ

يقسم  أن  واألولى  بعضها،  أو  كلها  إهداؤها  أو  بعضها،  أو  كلها  بها 

وثلٌث  لألقارب،  وثلٌث  بيته،  وألهل  له  ثلٌث  ثالثة:  إلى  ذبيحته  المضحي 

لمن يستحق الصدقة.

األضحية في »بيت الخير«
»بيت  خصصت  التكافل،  تحقيق  في  ودورها  األضحية  ألهمية  ونظرًا 

جمعيًة  كونها  األضاحي،  لحوم  وتوزيع  وذبح  لشراء  مشروعًا  الخير« 

األضاحي  لهم  تشتري  للمضحين،  وكياًل  تكون  أن  يمكنها  مرخصًة 

أفضل  وفق  الدولة  مقاصب  في  وتذبحها  الشرعية،  الشروط  ضمن 

الشروط البيئية والصحية، وتوزعها كحصص من اللحوم المجزية على 

األسر المتعففة المسجلة لديها وغيرها من الفئات المستحقة، وتلتزم 

في  الشرعية  والهيئات  الدوائر  قررته  الذي  األضحية  بسعر  الجمعية 

باإلقبال على  تأمل  الواحدة، وهي  650 درهمًا لألضحية  اإلمارات، وهو 

دعم هذا المشروع لما له من الثواب والدعم المجتمعي المرغوب، وقد 

بلغ إنفاقها على مشروع األضاحي عام 2021 ما يزيد عن 1,4 مليون درهم. 

األضحية ودورها في تعزيز التكافل المجتمعي

موسمها،  يقترب  التي  الحج  بفريضة  الرتباطها  واإلسالمية،  والعربية  الوطنية  الذاكرة  في  عريق  إنساني  وعطاء  مؤكدة،  سنة  األضحية 

أو “العيد الكبير”، الذي يحمل البهجة والسعادة والبحبوحة للجميع، وبشكل خاص  الوثيقة معنويًا وماديًا بعيد األضحى المبارك  وعالقتها 

األسر المتعففة والفئات األقل دخاًل في المجتمع.
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“Beit Al Khair”, out of transparency, is pleased to enlighten honorable 
donors and philanthropists – who always have trust in us, about 
monthly expenditures and the fruits of their white hands; praying 
Almighty Allah to best reward them.   

Spending on the society charity projects since 

1989 and up to December 2021

Dhs

عمالً بمبدأ الشفافية، يسر "بيت الخير" أن تعلن شهرياً للمانحين 
الكرام، والمحسنين األفاضل، الذين وضعوا ثقتهم فيها، عن سبل 
سائلين  رة،  الخيّ أياديهم  به  جادت  الذي  اإلنفاق،  وحجم  الصرف 

المولى عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم.

عام  مـنذ  للجمعية  الخيرية  المشاريع  على  اإلنفاق 
1989 وحتى نهاية ديسمبر  2021

درهم

By your good will , we will continue givingبأياديـــــــــــكـم البـــــــــــــيـضاء نستـــــــــــــمر بالعــــــــــــطاء

2,555,898,0692,555,898,069

تقرير المساعدات الشهرية ألفرع جمعــية بــــيت الخــير  بالدرهم حتى شهر مايو 2022 م
Monthly Report of Beit Al Khair Society Branches in AED Until May 2022

 التقرير اإلجمالي للمشاريع الخيرية حتى شهر مايو
Report of All Charity Projects Until May

Treatment / Elaj
مشروع عالج

Foodstuff
مواد غذائية

Household Items & 
House Maintenance

مستلزمات منزلية
وصيانة منزل

General Urgent Aids
مساعدات طارئة عامة

20,341,3353,557,5692,713,430154,790698,944

232,7851,563,630

Tayseer / Facilitation
تيسير طالب

General Internal 
Allowances

Ongoing Charity
مشروع الصدقة الجارية

مساعدات داخلية عامة

11,017

Families Supported by Al Maktoum Foundation Centres Until May 2022
عدد األسر المستفيدة من األفرع حتى شهر مايو 2022 م

7649106012031105

فرع دبي
Dubai Center

فرع الفجيرة
Fujairah Center

فرع رأس الخيمة
RAK Center

فرع عجمان
Ajman Center

8,181,5003,608,6001,440,000394,400

29,262,483 General Projectsالمشاريع العامة

Families Supportedاألسر المستفيدة

13,624,500 Monthly Projectsالمشاريع الشهرية

Orphans FamiliesMonthly Food AllowancesPeople of Determination Monthly Aids

مساعدات المواد الغذائية
الشهرية الخاصة أصحاب الهممأسر األيتام مساعدات شهرية

5,000,0001,860,8286,600,000

13,460,828 Seasonal Projectsالمشاريع الموسمية

Fitr ZakatRamadan Food Parcels Ramadan Meer
مفاطر رمضان زكاة الفطر المير الرمضاني

درهم
Dhs

إجمالي المساعدات
Total Aids56,347,81111,017 Total Families

عدد األســــــــــــــــر
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Provision on the Sacrifice
The Lofty Allah commanded his holy prophet, may Allah’s prayer 

and peace be upon him, to slaughter sacrifices during the Sacrifice 

days, as well as other rituals such as sacrifice for the newborn and 

the vows, etc. As, in His Holy Book, He said “Pray to your God and 

slaughter”. Therefore, the prophet never missed a sacrifice until 

he died. The preponderance of scholars agreed that the Sacrifice 

is a confirmed Tradition, Imam Al-Hanafi even believes it ought to 

be raised to the level of a mandatory worship for those capable as 

the prophet, may Allah’s prayers and peace be upon him, stressed 

it by saying “who can afford sacrificing and does not sacrifice shall 

not approach our Prayer Houses”.

Sacrifice Requirements
The sacrifice is required to be a cattle beast, ie, camels, cows, 

sheep, whether lamb or goat. It shall also be of an approved age, 

not younger than six months, and preferably one year of age 

or older for those who can afford it. It shall also be healthy and 

flawless, bought with the sacrificer’s own legitimate money who 

shall abide by the sacrifice specified times, which are the Four 

Great Eed Days. A sheep sacrifice suffices a family whose family 

man is well-off enough regardless of the number of such family 

members. As for camels and cows, one sacrifice can be divided 

over seven households. And whoever gives more shall be better 

rewarded by the Lofty Allah.

The social perspective of sacrifices
The Legislator meant, by legislating the sacrifice, to strengthen 

the social solidarity, emphasized that sacrificing shall be by way 

THE SACRIFICE AND ITS ROLE IN CONSOLIDATING SOCIAL SOLIDARITY

The Sacrifice is a confirmed Tradition, a remarkable human giving long remembered in the national, Arabic, and Islamic 

memory for its association with the mandatory worship of Pilgrimage whose season is closing in, and its morally and 

materially intimate association with the Holy Sacrifice Eed “the Great Eed” which bears the joy, happiness and generosity 

to all, notably the abstaining families and the low-income brackets among the community.

of slaughtering the sacrifice beast in particular, and did not permit 

the elms with its material and monetary value to substitute it, for 

providing the food support to the have-nots, the poor, and the 

low-income families and brackets of the community, make joy 

and happiness enter their homes, and feed them from its meat 

for its nutritional value. He also legislated it for enriching the 

nutritional life of the generality of people, exchanging its giving 

with the relatives and strengthening the intimate connections 

and ties with them as a voluntary sacrificer may eat from his / her 

sacrifice, donate all or part of it in the way of elms or in the way 

of gifts. Preferably, a sacrificer may divide his/her sacrifice into 

three portions, one third of which is for him / her and his /her 

household, one third for the relatives and the last third shall be for 

those entitled to elms.

Sacrifice in Beit Al Khair
Due to the significance of sacrificing and its role in realizing solidarity, 

Beit Al Khair designated a project for purchasing, slaughtering and 

distribution of sacrifice meat, as a registered Society that can act 

on behalf of sacrificers, buy their sacrifice beats for them under 

the legitimate requirements, slaughter the same for them at the 

state abattoirs under the best possible environmental conditions 

and distribute its portions to the abstaining households registered 

with it and other entitled brackets. The Society shall abide every 

year by the sacrifice prices that are prescribed by the sharia 

departments and agencies in the UAE. The Society is hoping that 

people choose to support this project for the desired good deeds 

and social support it bears. Its expenditure on the sacrifice project 

in 2021 amounted to more than AED 1.4 million.
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Charitable feasibility
According to the social research team to whom the administration 

of the association assigned the assessment and development 

of charitable giving that can be provided by the branch and its 

charitable feasibility. After studying the nature of the applications 

submitted during the past years, that it is expected that the 

number of families that can benefit from the branch has exceeded 

200 families who are illegible for monthly support, and the number 

of urgent assistance that the branch can provide to help families 

and cases that suffer from crisis or emergency financial deficit 

may reach 2,000 families and cases, the branch will contribute to 

alleviating their distress and meeting their urgent needs.

Strengthening partnerships
The administrative staff of Hatta branch has been strengthened 

with qualified female researchers and trainers, and its management 

was directed to revitalize Beit Al Khair relations with the local 

community, and weave cooperation partnerships with various 

governmental institutions and bodies serving the city, to activate 

its charitable and humanitarian services and to enhance the spirit 

of social responsibility that benefits the beneficiaries in a way that 

makes them happy and advances their human condition.

 The fifth branch
Hatta branch comes to enhance the activity of Beit Al Khair 

branches and to be the fifth branch that covers its activities 

inside the UAE. The association had started with Dubai branch 

with its launch in 1989, followed by the establishment of Fujairah 

branch in 1998 to serve the eastern coast of the UAE and many 

surrounding areas, the most important of which are the city of 

Fujairah and Dibba Fujairah, Khorfakkan, Kalba and Dibba Al-Hisn, 

and two years later Ras Al Khaimah branch was established in 

2000 to enhance the activity of the charitable association in the 

northern emirates, and in 2013 the fourth branch was established, 

i.e. Ajman branch, which works to provide services to families and 

cases whose number has increased in the emirates of Ajman and 

Beit Al Khair develops its financing outlet 
in Hatta as part of its efforts to enhance the 
activity of its branches within the UAE

Beit Al Khair has developed its financing outlet in the city of Hatta, which lies to the

 southeast of the Emirate of Dubai, and extends to the borders of the Sultanate of Oman, to add 

to its charitable and humanitarian tasks supporting the needs of needy people and low-income families 

in the city and its surrounding villages and remote towns, and providing assistance to vulnerable groups including 

widows, orphans, the sick, elderly UAE citizens, people of determination and other groups who deserve humanitarian support.

Umm Al Quwain.

From the UAE and to the UAE 
The association had adopted a strategy to limit volunteer, charitable 

and humanitarian work within the UAE, and adopted a slogan for 

it that it dedicated during its pursuit, which is “From the UAE and 

to the UAE” so that it gathers goodness from the people of the 

Emirates, to spend it on every needy on the land of the UAE, and 

although it works in the Emirate of Dubai under the supervision of 

the Department of Islamic Affairs and Charitable Activities, but its 

announcement was issued by the Federal Ministry of Social Affairs 

(the Ministry of Community Development) under Ministerial 

Resolution No. 41 of 1989, because its first founders wanted it as 

a haven for relatives, for the Prophet’s hadith, peace be upon him, 

“A charity to the poor is one charity, while a charity to a relative is 

considered as two: a charity and a kinship relationship”. Therefore, 

the association has directed all of its giving to support the lower-

income UAE national families, and it has expanded its activities to 

include every needy person on the land of the UAE. 

Board support
The branches of Beit Al Khair received the attention and support 

of the Board of Directors, so it has been provided with a trained 

and qualified team of female social researchers who are experts 

in the UAE society, and the performance has been developed to 

keep pace with the smart transformations that the association has 

witnessed in recent years, and after the success of the branches 

in developing both abstract and field social research processes, 

it has added electronic search mechanism through the green 

points system, which can determine the points that enhance the 

entitlement of the applicant, and his priority in obtaining support, 

and the branches have succeeded in building strong relationships 

with the local communities they serve, and presented important 

initiatives that were reflected on the beneficiary groups, and 

devoted their active presence to the Charitable work map in each 

emirate or region it covered.
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remarkable imprints in charitable work. 

I pray to Allah to help them, and make 

everyone steadfast in goodness, because 

charitable work is continuous and does 

not stop, and it is purely for the sake of 

Allah”

Active role

Saeed Mubarak Al Mazrouei, head of 

Beit Al Khair delegation, responded and 

said: “I thank His Excellency Dr. Hamad 

bin Sheikh Ahmed Al Shaibani, Director 

General of the Department of Islamic 

Affairs and Charitable Activities in Dubai, 

for the warm hospitality and good 

reception, and for his kind words that did 

justice to the association and praised its 

esteemed board of directors, which has 

always emphasized the need to adhere to 

government directives and cooperate with 

the authorities responsible for leading 

and organizing charitable work, and in 

particular coordinating efforts with the 

Department and its rational management, 

and we have always directed to integrate 

our charitable efforts with benefactors, 

partners and supporters on the basis 

of commitment to the spirit of social 

responsibility, and thanks to Brother 

Muhammad Musabah Dahi, Director of 

the Charitable Institutions Department, 

and I am pleased to confirm that the 

Association appreciates the efforts of the 

Department, adheres to its directives, 

is proud of its pioneering role in leading 

charitable work, and appreciates the 

active role it plays in organizing and 

developing charitable work within the 

Emirate, as we have been used to its 

prompt response and facilitating the 

issuance of permits in record time which 

allows us to speed up the completion of 

our tasks.”

 At the end of the visit, Saeed Mubarak Al Mazrouei 

presented “Zayed Al Khair... The Pioneer of the Fiftieth 

year, and the pioneer of National and Humanitarian 

Giving” book, which was issued by the association, 

to His Excellency Dr. Hamad bin Sheikh Ahmed Al 

Shaibani, Director General of the Department, as a gift 

that reminds every one of the pioneer of humanitarian 

giving in the Emirates of giving. Noting the role of the 

department in approving the book and authorizing its 

distribution to the leaders of supporting associations, 

government and private institutions, initiators and 

influencers in the charitable work process, stressing 

that the issuance of the book “Zayed Al-Khair” is a 

sign of loyality to the founding leader, may God rest 

his soul, and Beit Al Khair sought to publish it during 

its campaign on Zayed Humanitarian Work Day, with 

the aim of recalling and introducing the founding 

leader’s achievements and pioneering efforts in 

building a symbiotic UAE society, and highlighting his 

unique personality and unique human qualities as 

a role model and a high example for workers in the 

charitable and humanitarian field.

“Zayed Al Khair” book
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A visit for communication

This came during his friendly 

visit to enhance cooperation and 

communication with the department, 

which was led by Saeed Mubarak Al 

Mazrouei, Deputy Director General of 

Beit Al Khair, who was accompanied by 

a high-ranking delegation that included 

a number of officials, in appreciation 

of the fruitful cooperation between the 

Islamic Affairs & Charitable Activities 

Department and the association, and 

in confirmation of the department’s 

good efforts in organizing charitable 

work in the Emirate of Dubai, Dr. Hamad 

Al Shaibani, Director General of the 

Department, welcomed the delegation 

in the presence of Muhammad Musabah 

Dahi, Director of Charitable Institutions 

Department.

Let’s be among the 
benefactors

The visit came after the announcement 

of the success achieved by Beit Al Khair 

through its Ramadan campaign “Let’s 

be among the benefactors”, which 

spent 47.8 million dirhams, benefiting 

thousands of families and needy cases, 

and the charitable contributions made 

by partners, donors and esteemed 

benefactors, foremost of which is the 

Department of Islamic Affairs and 

charitable work in Dubai, which has a 

close relationship with the association, 

as it is responsible for charitable work 

in the Emirate of Dubai, and saves no 

effort to support Beit Al Khair and other 

associations operating in the emirate, 

and is keen on prompt response, which 

speeds up the completion of the required 

tasks in record time that allow achieving 

goals desired.

The sustainability of charitable work

Dr. Hamad Al Shaibani affirmed the 

department’s keenness to advance 

humanitarian work to serve the 

community, praising what charitable 

work has achieved with the efforts of 

associations operating in the Emirate 

of Dubai, and said: “The Department 

of Islamic Affairs and Charitable 

Activities in Dubai is keen to achieve 

the sustainability of charitable work, 

and has developed plans and strategies 

to achieve this goal, and worked on 

educating people about charitable work, 

and guiding them to what societies need 

at home and abroad, and today I was 

pleased to meet with people working in 

the charitable field, and they belong to 

an association that has worked for years 

and has progressed constantly with the 

grace of God Almighty, and thanks to its 

board of directors, I was able to eliminate 

the suffering of a lot of people.”

Good deeds are successful 
trades

 Dr. Al-Shaibani praised the performance 

of charities operating in Dubai, and 

added: “This work accomplished by the 

association requires integrated work 

within a team, especially as it needs to 

reach needy people, which requires a 

special effort, as there are some poor 

who are difficult to reach. And their 

conditions are carefully studied, taking 

into account their circumstances, and 

charitable societies in the emirate 

have worked hard in this regard, and 

diversified their methods and tools, to 

reach the neediest people. This is the 

best trade a man can carry out…a trade-

gain with a reward from Allah.

Leading Association

Dr. Al-Shaibani praised Beit Al Khair, 

saying: “I remember in the past that the 

benefactors used to pass by the homes 

of the needy whom they knew or did 

not know at various times, and even 

in unfamiliar times after the Maghrib 

prayer, when the lights were different 

from that of present days, and life was 

simple, the benefactor knocks on the 

door of their house and gives them 

money and goes. Now for many years, 

associations have assumed this role in 

an institutional and organized manner. I 

would like to thank all these institutions, 

especially the associations that focused 

on the voluntary aspect, especially Beit 

Al Khair, which is one of the leading 

associations in the UAE, where it 

has worked for many years, and has 

Dr. Hamad bin Sheikh Ahmed Al Shaibani, Director-General of the Department of Islamic Affairs and Charitable Activities 

in Dubai, praised the efforts of Beit Al Khair and its focus on volunteer work. He stressed that it is one of the leading 

associations in the UAE, and that it left remarkable imprints in charitable work, and wished it success during its path, 

praising its board of directors, who led this process wisely and ably.
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Beit Al Khair appreciates the efforts of the Islamic Affairs & Charitable 
Activities Department in leading charitable work and praises its 

cooperation with charities

Dr. Hamad Ahmed Al –Shaibani:

- The association appreciates the efforts of 
the Islamic Affairs & Charitable Activities 
Department and adheres to its directives, 
and is proud of its pioneering role in leading 
charitable work.

- The Department always has speedy 
response, and facilitates the issuance of 
permits in record time allowing us to quickly 
achieve our tasks.

- Beit Al Khair is one of the leading societies 
in the UAE, and it has imprints witnessed in 
charitable work.

- The association is constantly advancing 
with success from God, and thanks to its 
board of directors, which seeks to eliminate 
the suffering of people.

Saeed Mubarak Al Mazrouei:
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Editorial

“Whoever guides to a good deed gets the 
same reward as the doer of that deed’’

In recent years, Beit Al Khair has intensified its media messages through its 

written, audio and visual means via smart devices and social media, including 

this newsletter in both paper and electronic forms, with the aim of promoting its 

charitable projects that exceed 25 projects, and its community and humanitarian 

initiatives, to mobilize supporters and partners and encourage the benefactors to 

contribute what they can to support this activity, which targets more than 57,000 

families and vulnerable and needy cases registered in the association’s database.

Our messages may reach those who have nothing to offer to support our projects 

and initiatives, but they have the sincere intention to provide support, even 

with the slightest bit, and his reward may be greater than the one who is able to 

provide a lot. “A Dirham surpassed a hundred thousand Dirhams”. Some people 

cannot afford to pay a lot of money to charity, but they have instead a network of 

relationships within their kinship circles or friendships, so he takes the initiative 

to promote projects and initiatives whose messages he receives in front of those 

who have not heard of them, to remind him that Beit Al Khair opens many and 

varied doors for him to give, targeting low-income families, widows, orphans, 

patients, resident workers, people of determination, the elderly and other eligible 

persons in the community.

The true religion guaranteed the reward for whoever guides to a good deed 

exactly as the doer of the deed. As Imam Muslim - may God have mercy on him 

- narrated in his book “Sahih Muslim” an incident told by Abi Masoud Uqba Ben 

Amr who said: “A man came to the Prophet, peace be upon him – to get a mount, 

but he (PBUH) did not have anything to mount him on. So he was led to another 

person to give him a mount. He came to the Prophet (PBUH) to inform him about 

that and he said: “Whoever guides to a good deed gets the same reward as the 

doer of that deed”.

May God bless our benefactors and all our partners in goodness, and bless 

everyone who promoted our projects and our charitable and humanitarian 

initiatives, and indicated the same to those looking for them, and May Allah give 

them reward for that. Amen…

S
ocial M

edia
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