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 مع اإلرشاد واإلصالح "رمضان عن قرب"
 

والتً تأتً  2020تحت شعار "رمضان عن قرب" أطلقت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح أعمالها الرمضانٌة لعام 
استجابة لألزمة االقتصادٌة  2019استكماال لحملة "كلنا لبعض" التً أطلقتها الجمعٌة فً تشرٌن األول 

ٌّة  حتى بداٌة الشهر الكرٌم أكثر الصحٌة والمعٌشٌة ثّم استجابًة ألزمة كورونا ،المعٌشٌة ، حٌث قّدمت الجمع
ٌّة باإلضافة إلى المساعدات النقدٌةحصة تعقٌم ونظافة،  1467حصة غذائٌة و 4397من  ، فضالً عن والطب

، كّل ة عبر مختلف المنصات االلكترونٌة، والبرامج التوجٌهٌة التوعوٌّ برامج الدعم النفسً لألطفال والنساء
 ذلك ضمن أقصى درجات الوقاٌة والتعقٌم بحسب توجٌهات وزارة الصحة.

وأعلن رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو فً بٌان: "قد تبتعد األجساد واألماكن، لكن ٌأتً الٌوم رمضان 
ًَ فً قلوبنا حقٌقة معانً القُ  ٌُحٌ رب الذي ٌتخطى الزمان والمكان، فٌكون بٌننا )رمضان عن قُرب(. رمضان ل

بأن نكون  ،بأن نكون قرٌبٌن من هللا عّز وجّل بالحب والعبادة والطاعات. رمضان عن قُرب ،عن قُرب
قرٌبٌن من الناس؛ وذلك بالتكافل وبالرحمة، بالصدقة ودفع الزكاة لمستحقٌها، بالسعً على األرملة والفقٌر 
والمسكٌن، بإطعام الطعام وإفشاء السالم ودفع البالء والخوف والمرض عن الناس، بجبر الخواطر ونشر 

المحّبة. رمضان عن ًقرب فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح سٌتحّقق بإذن هللا بإٌصال البرامج الدٌنٌة الدعوٌة 
ٌّة إلى بٌوتكم لنزداد قُرباً من هللا تعالى، فنغِرف من قٌَِ  م الصٌام، ونغوص فً معانً العبادة والصالة، والتثقٌف

ف على أحكام الزكاة وما استَجدَّ منها، وأخٌراً نحٌا مع القرآن تدبُّراً وفهماً وعمالً، بإذن هللا تعالى.  ونتعرَّ
رمضان عن قُرب فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح سٌكون بفتح أبواب الخٌر ومساعدة الناس باستقبال صدقاتكم 

 وتبرعاتكم المالٌة والعٌنٌة وإٌصالها إلى المستحقٌن من العائالت الفقٌرة والمحتاجة." كموزكاة أموال
وتعمل الجمعٌة فً رمضان هذا العام على خمسة مشارٌع أساسٌة هً: سلة الخٌر التً تهدف لتوزٌع 

ٌل العٌد، حّصة غذائٌة، ومشروع استقبال زكاة المال، ومشروع استقبال زكاة الفطر وتوزٌعها قب 10,000
رها" لتوزٌع  رها ومرِّ ومشروع "القرآن فً بٌوتنا" لتعلٌم القرآن وعلوم الدٌن عن ُبعد، ومشروع "عطِّ

 العٌدٌات والحلوى على األطفال فً العٌد.
ٌّة أنشطتها أونالٌن عبر مختلف تطبٌقات العمل عن بعد حٌث تستمّر بتقدٌم المحاضرات  هذا، وتتابع الجمع

الدورات التدرٌبٌة وغٌرها، كما تواكب الجمعٌة متابعٌها عبر مواقع التواصل على مدار والدروس الدٌنٌة و
 الٌوم من خالل تقدٌم باقة من المحتوى اإلعالمً الهادف والمتنّوع تتناسب مع الشهر الكرٌم لمختلف األعمار.

ٌّة فً هذا الشهر عدداً من المبادرات الناشئة التطّوعٌة التً ان طلقت لخدمة المجتمع مثل كما ترعى الجمع
 مبادرة "إفطار ع باب الدار" لتوزٌع وجبات إفطار جاهزة للطبخ على بٌوت العائالت المحتاجة.

 


