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á`eó`≤`ª`dG

ــالم على  الة والس العالمين، والص الحمد هللا رب

القائــل:  والمرســلين،  األنبيــاء  ســيد  محمــد 

ينِ»، وعلى آله  ْهُه فِي الد َمْن ُيرِدِ اهللاُ بِــِه َخْيًرا ُيَفق»

ين،  وأصحابه، ومن تبعهم بإحســان إلــى يوم الد

وبعد:

ين من أشرف األعمال وأنفعها،  ه في الد التفق فإن

َفبِــهِ ُيعَبــد اهللا وُتعرف األحكام وتســتقيم الحياة، 

وحرصًــا على تبصيــر الناس بأحــكام العبادات، 

أصدرت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 
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ــطة في  سلســلة من الكتيبات الُمختَصَرة والُمَبس

رة وفق  يــام، ُمحر الة والص هــارة والصأحكام الط

منهــج التيســير واالعتدال، ليكون المســلم فرًدا 

صالًحا في ذاته وأسرته، ومثمًرا في مجتمعه.

نســأل اهللا 8 أن يوفقنا لطاعتــه، وأن يتقبل منا 

عاء،  ه ســميع قريب مجيب الدصالح األعمال، إن

وصلى اهللا وســلم علــى نبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG



االستسقاء 5صالة 

:É¡Øjô©J •

قي. السَّ طلب  لغًة:  االستسقاء 

تعالى  اهللا  مـن  ـقي  السَّ طلـب  وشـرًعا: 

صفة  لها  بصالة  غيره،  أو  جدب  أو  لقحط 

ييمعيَّنة.

AÉ≤°ùà°S’G  IÓ°U
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:É¡ªμM •

عنـد  ـدة  مؤكَّ ُسـنَّة 

وهـو  السـبب،  قيـام 

تـه،  قلَّ أو  المطـر  ـر  تأخُّ

النهـر،  مـدد  ـر  تأخُّ أو 

حالة  في  ولـو  وُتصلَّى 

أيام  فـي  ر  وُتكرَّ سـفر، 

كاٍف. غير  كان  أو  قي  السَّ ر  تأخُّ

:É¡à«Yhô°ûe  áªμM •

بتأثير  وليس  اهللا،  بيد  المطر  بأن  العلم 

متـى  يوجـده  اُهللا  مخلـوٌق  وأنَّـه  شـيء، 



االستسقاء 7صالة 

الناس  والتِّعاظ  شاء،  متى  ويمسـكه  شاء 

اهللا. إلى  ب  التقرُّ على  وحثِّهم 

:É¡àbh •

(وقت  رمـح  َقْدر  الشـمس  ارتفاع  مـن 

وُيندب  الـزوال،  إلى  صباًحا)  النافلـة  ِحلِّ 

حى. الضُّ وقت  إليها  الخروج 

ضحـوة  والنـاس  اإلمـام  لهـا  ويخـرج 

زينتهم  لها  يأخذون  ال  المهنة،  بثياب  مشاة 

والخشـوع،  الخضوع  التزام  مع  كالجمعة، 

وال  َفســاء  النُّ المــرأة  لهــا  تخــرج  وال 

الفاتنـة. الشـابة  وال  الحائـض، 
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:É¡àØ°U •

بالقراءة،  فيهمـا  يجهر  ركعتـان  وهي 

أن  بأس  وال  إقامة،  وال  أذان  دون  وذلك 

بعدها. أو  قبلها  ل  يتنفَّ



االستسقاء 9صالة 

:É¡JÉHhóæe •

وهي:

غير  ـ ١ كالعيد،  ـالة،  الصَّ بعـد  خطبتان 

األرض  علـى  يخطـب  اإلمـام  أنَّ 

إبـدال  مـع  المنبـر،  علـى  وليـس 

التكبير في خطبتي العيد باالستغفار 

. بال حدٍّ
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ـ ٢ بـال   للذكـور  األرديـة  تحويـل 

العاتق  على  ما  فيجعل  تنكيس، 

على  وما  األيمن،  على  األيسـر 

يفعـل  األيسـر؛  علـى  األيمـن 

فراغـه  بعـد  أوًال  ذلـك  اإلمـام 

للقبلة،  هـه  وتوجُّ الخطبتين  مـن 

وهم  فعله  ما  المأمومون  ويفعل 

جلوس.

ـ ٣ برفـع   عـاء  الدُّ مـن  اإلمـام  إكثـار 

والرحمة  الغيـث  وإنزال  القحـط 

بالذنوب. المؤاخذة  وعدم 



االستسقاء 11صالة 

ـ ٤ دقة   والصَّ قبلهـا  أيام  ثالثة  صيـام 

أثنـاء  اإلمـام  وعلـى  ـر،  تيسَّ بمـا 

وردِّ  التوبة،  على  يحثَّ  أن  خطبته 

أهلها. إلى  الحقوق 

*  *  *
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:º`«`≤`dG •
ـ اإلخالص واألمانة.

ق. ـ التفو

ـ الموضوعية.

ـ العمل بروح الفريق.

ـ الوسطية.

ـ التطوير المستمر.

:á«é«JGôà°S’G ±Gó`gC’G •
ـ  اإلســهام في تنمية الوعــي الديني والثقافة اإلســالمية، 

وغرس قيم االعتدال والتسامح في المجتمع.

ـ  إبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتفعيل دورها، وتطوير 
العاملين بها.

ـ   تطوير مرجعية اإلفتاء الرسمي في الدولة، وتعزيز مكانته.

ـ  تعزيز الوعــي بمفهوم الوقف لتحقيق مقاصده الشــرعية، 
وتنمية وتنويع موارده.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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ـ  االرتقاء بخدمات الحج والعمرة.

ـ  تأهيل الموارد البشرية، واالستثمار األمثل للموارد، 
لتطوير خدمات الهيئة، واالرتقاء بها نحو التميز.

:á«YÉªàL’G á`dAÉ°ùª`dG á°SÉ«°S •
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ملتزمة بنشر الثقافة 
الدينية في إطار االعتدال والوســطية بمفاهيم عالمية عصرية 
تتواكب مع متطلبات العصر ومتغيراته، والمساهمة في التنمية 
االقتصادية المســتدامة المتمثلة في مصارف الوقف المتنوعة 
التي تخدم وتلبي متطلبات فئات المجتمع، بما يحقق العدالة 
االجتماعية بين أفراده، وإقامة عالقات تكافلية اجتماعية بين 
الموظفين وعائالتهم، والتحسين من مســتواهم المجتمعي، 
وتوفير بيئة عمل نموذجية تخلو من أي ممارســات تدعو إلى 
التمييز بكافة أشكاله، وأن ال تقوم بتوظيف أو دعم ألي عمالة 

ن القانونية أو العمالة القسرية. تحت الس

وعليه بادرت الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
بإدخال وتطبيق متطلبــات نظام المســاءلة االجتماعية في 
جميع مجاالت أنشطتها، مع تشجيع متعامليها من أصحاب 
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الحمالت والموردين بااللتزام بالمعايير األخالقية حســب 
المواصفة SA 8000، مع العمل على التحســين المستمر في 
أنظمتها وممارساتها بشكل دوري بما يتالءم مع التشريعات 
المحليــة واالتحادية وأفضــل الممارســات العالمية، مع 
االلتــزام بتطبيق ونشــر وتعميم هذه السياســة على جميع 

المستويات في الهيئة.

:IOƒ``é``dG IQGOEG ΩÉ``¶``f á`°SÉ`«°S  •
تهــدف هــذه السياســة إلــى نشــر الثقافــة 
اإلســالمية، وإحياء ُســنة الوقــف وتنميتها، 
وإبــداء الــرأي الفقهي فــي االستفســارات 
الشــرعية بيــن فئــات المجتمع من خــالل بنــاء منظومة 
وتأطيرهــا  والتشــريعات،  السياســات  مــن  متميــزة 
بخدمــات ومبــادرات ذات جــودة عاليــة ُترضــي كافــة 
العمــالء بمــا يتوافق مــع متطلبــات نظــام إدارة الجودة 
ايزو ISO :9001، وإعداد أهداف ومؤشرات أداء، ومراجعتها 
ومتابعتها بشــكل دوري ضمن ســعيها المســتمر لتطوير 
القــدرات المؤسســية والعاملين فيها، وصــوًال إلى تقديم 

أفضل الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات.
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 á```Ä````«````Ñ``dG IQGOEG á``°SÉ``«°S   •
:á«æ¡ªdG áeÓ°ùdGh áë°üdGh

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الوعي الديني بين الموظفين 
ورواد المســاجد والمتعامليــن والمورديــن وجميع فئات 
المجتمع، لتحسين األداء البيئي وإجراءات الصحة والسالمة 
المهنية في جميع العمليات واألنشــطة داخــل الهيئة، مع 
توفير التدريب الــالزم لهم، والتعاون مــع جميع الجهات 
لترشيد اســتخدام الطاقة، وإعادة التدوير وخفض معدالت 
الحــوادث، ومنــع المخاطر، بمــا يتوافق مــع اإلجراءات 
والتشريعات والقوانين ومنهج إتقان العمل، تحقيًقا لألمانة 
واالســتدامة في تنفيذ األعمال، وااللتزام بتطبيق نظام إدارة 
البيئة والصحة والســالمة المهنية بمــا يتوافق مع متطلبات 
المواصفات العالمية لنظام إدارة البيئــة ISO 14001، ونظام 
إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة OHSAS 18001، وإعداد 
األهداف ومؤشــرات األداء ومراجعتها ومتابعتها دوريا، مع 
م بالعمليات، ونشر  التركيز على التحسين المستمر والتحك
د من إدراكهم لها. هذه السياسة بين جميع الموظفين، والتأك

*  *  *




