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هذا عطائكم





شكرا الله لكم هذا العطاء الذي عهدناه 

دوما منكم يا أهل الخير والجود والكرم

ويرسخ  اإلسالمية  اللحمة  به  يحفظ  ما  والشعائر  العبادات  من  الله  شرع 

له  تداعى  إذا اشتكى منه عضو  الواحد  المسلمين كالجسد  ويجعل  التكافل 

سائر الجسد بالسهر والحمى.

للرب،  للعبد وطاعة  التي هي طعمة  الشعائر شعيرة األضحية  من أهم هذه 

رمز وحدة  الحج  بفريضة  يقترن  الذي  بعيد األضحى  الوقت مرتبطة  ناحية  فهي من 

المسلمين ووقوفهم جميعا في الحج ال فرق بين أبيضهم وأسودهم، غنيهم 

وفقيرهم، ثم تكون األضحية التي تعمق هذا المعنى في اإلخاء والتآلف والتكافل 

بين الشعوب المسلمة، فكانت لذلك من أعظم القربات بين يدي الله عزوجل، وقد 

اجتهدنا في لجنة األعمال الخيرية هذا العام)1436هـ - 2015م( أن نوطد تلك القيم 

وأن نحقق هذه الغايات عبر »مشروع األضاحي« داخل البحرين وخارجها.

يد  رسمت  المبارك،  األضحى  عيد  صالة  وبعد  التكبيرات  صوت  على 

اإلحسان البسمة على الوجوه، وصنعت الفرحة في القلوب، واشاعت 

فت 
ُ
روح اإلخاء والمودة بين المسلمين عبر مشروع »األضاحي« الذي شر

لجنة األعمال الخيرية بجمعية اإلصالح بالقيام على تنفيذه بدعم كريم 

منكم، فهنيئا لكل من شارك في هذا الثواب العظيم.
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الخط الساخن: 36006166

www.khairia.org :التبرع اإللكتروني

  )+973( 17333090     )+973( 17325538
 23025, Muharraq, Bahrain  @ info@khairia.org

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

»من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب وال يقبل الله إال 

الطيب ،فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما 

يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل«
)متفق عليه(


