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  "واإلصالح تطلق حملة "لك نسعى اإلرشاد

 
 واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة حملتها تحت شعار أطلقت جمعٌة اإلرشادعٌد األضحى المبارك  مع حلول

، فما وجهد دؤوب وحركة نشطة بالجوارح، حٌث أن السعً هو كل عمل جاد وقصد مستمر"نسعىلك "
فً هذه الحٌاة إالّ وهو ٌسعى. فكّل الناس ٌغدو لتحصٌل الرزق وٌندفع فً األرض لتحصٌل  من إنسان

س جمال ئٌس الجمعٌة المهندر وذكر المنافع له ودفع الشرور عنه، وبذلك هو ٌبذل الجهد أي هو "ٌسعى".
ٌّنا محمد علٌه الصالة والسالم فً " فً بٌان الحملة أنّ  محٌو شعار جمعٌتنا فً عٌد األضحى بإحٌاء سّنة نب

ٌَسعد الفقراء  ٌن عند أول قطرة دم من األضحٌة، و األضاحً وتوزٌع لحومها، فٌغفر هللا ذنوب المضحِّ
 ".وابتغاًء لمرضاتهوالمحتاجٌن بسّد حوائجهم فً العٌد. كل هذا عبودٌة ّلّل 

وتتضّمن الحملة فعالٌات مختلفة أبرزها مشروع "أضحٌة العٌد" حٌث تقوم الجمعٌة باستقبال 
تصل إلى ما ٌقارب وطلبات األضاحً وذبحها وتوزٌعها على المحتاجٌن فً مختلف المناطق اللبنانٌة 

" التً ...وأطعمواٌن غٌرحّصة، هذا باإلضافة إلى مشاركة الجمعٌة فً حملة "أضحٌتك لفلسط 13000
 التابع لدار الفتوى.  صندوق الخٌر أطلقها
أسواق بٌروت،  ضمن فعالٌات حملة "لك نسعى" وبالتعاون مع شركة سولٌدٌر/م الجمعٌة ظّ كما تن       

 2017أٌلول  3-2-1تحت عنوان "بالفرح لك نسعى"، فً  6وبرعاٌة بلدٌة بٌروت، مهرجان األضحى 
ٌتضّمن المهرجان ألعاب ، حٌث لٌالً  9عصراً لغاٌة  4شارع فخري بٌه من الساعة فً أسواق بٌروت 

كرمس وألعاب نفخ، عروضاً مسرحٌة فّنٌة، زاوٌة فنون وأشغال، باإلضافة إلى هداٌا متنوعة وغٌرها من 
 األنشطة الترفٌهٌة.

 عمال فً أوائل ذي الحجة،تشجٌعاً على إحٌاء سنة فضائل األ خٌرٌاً  تتضّمن الحملة أٌضاً عشاءً و      
لبرنامج "بٌتك بٌتً" الذي تعمل من خالله الجمعٌة على تأهٌل منازل أسر محتاجة، وذلك غروب  ودعماً 

 بحمدون الضيعة. –فيالّ سنجابة فً  2017آب  26السبت ٌوم 
عه على الفقراء وتوزٌ باإلضافة إلى نشاط "معمول من القلب" لصنع المعمول بإشراف متخصصة

 وحصص غذائٌة وتفطٌر عائالت ٌوم عرفة.توزٌع ثٌاب العٌد على األطفال والمحتاجٌن والمحتاجٌن، و
تقاطع الكوال الساعة  –تستقبل الهٌئة اإلدارٌة المهنئٌن أول أٌام العٌد فً مركز مرٌم ابنة عمران 

 .السابعة مساءً 
 


