


  ٥أمل وأمل.. رمضــان   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  

  املقدمة

َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم : احلمد هللا القائل
  ]. ١٨٣:البقرة[ كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ

للصائم فرحتان، فرحة «: والصالة والسالم على النيب القائل
من صام رمضان «: ، والقائل»د إفطاره، وفرحة عند لقاء ربهعن

إن يف اجلنة «: والقائل »إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
فال ، باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق

  : أما بعد »يدخل منه غريهم
وبعد شوق .. بعد طول غياب.. فقد هل أشرف الشهور*
.. ومتزقت املآقي على فراقه .. ذابت األحداق يف انتظاره.. عظيم

  .. بني يديه العتق والرمحة واملغفرة من اهللا جل وعز.. وها هو يقدم 
ــات  ــاك شــهر الســعد واملكرم   أت

فحيـــه يف أمجـــل الـــذكريات   
ــا    ــران أحتفتن ــم الغف ــا موس   ي

أنــت املــىن يــا زمــن الصــاحلات   

  : باألمل..أتى هذا الشهر 

إِنَّ َرْحَمةَ اللَِّه قَرِيٌب ِمَن : ليقول للناس.. أتى هذا الشهر*



  
أملأمل و.. رمضــان  ٦  

  ]. ٥٦:األعراف[الُْمْحِسنَِني
ليغتسل العاصي من أدران الذنوب .. أتى هذا الشهر *

  .. مباء التوبة الطاهر النقي.. واخلطايا
ويقول .. كل الكون .. ليقول للكون .. أتى هذا الشهر *

  ... فأين الفرار.. أنا شهر العتق من النار . .للدنيا كل الدنيا 
فتشرق .. واخلطرات الشيطانية .. أتى ليضعف الشهوة *
  . الروح
الدهر .. أضر هبم اجلوع.. أتى ليذكر املسلم بإخوان له  *

  .. كله؛ فعليه أن يتذكر ما هم فيه من بؤس
أتى لرييب النفس، ويزكي القلب؛ أتى ليوحد الكلمة؛  *

  .. كنهر عذب مورود.. تمع اإلسالمي الكبري فينساب اجمل
.. يسقي من ماء إخائه كل من كان متعطشا للم الشمل

  . وتوحيد الصف
، ..، أنسا للقلوب ..ليكون سلوة للنفوس.. أتى هذا الشهر *

، عزاء ملن تلطخ بأوحال ..، بلسما للهموم ..روضة للعقول
من أراد الشر مغالقا على .. املعاصي، مفتاحا ملن أراد الطاعة 

  .. والفساد
وتبتعد .. فهو يهيئ القلوب، والنفوس لتقبل على الطاعات *

وكان من (: رمحه اهللا –يقول ابن القيم .. عن الذنوب واملعاصي 
يف شهر رمضان، اإلكثار من أنواع العبادات، فكان  هديه 



  ٧أمل وأمل.. رمضــان   

جربيل عليه الصالة والسالم يدارسه القرآن الكرمي يف رمضان، 
لقيه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة، وكان أجود وكان إذا 

  . بتصرف اهـ) .الناس، وأجود ما يكون يف رمضان
***  

  !ماذا أقول عن رمضان؟

أنا اآلن أتكلم عن هذا الشهر وأحكامه، إمنا أتكلم .. أحبيت*
أتكلم عن .. نعم .. عن مدى وقع أيامه البيض يف صفحاتنا السود

  .. تربيته لنا
أبشروا، وأملوا من ربكم ما .. ويا أهل القيام .. الصياميا أهل 

  .. يسركم
ــا صــائماً   تــرك الطعــام تعففــاً  ي

ــألواء    ــق اجلــوع وال أضــحى رفي
ــة   ــة رمح ــدك يف القيام ــر بعي   أبش

ــداء      ــالرب واألنـ ــة بـ حمفوفـ
.. أن رمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهما ما مل تؤت الكبائر *

  ! ت هذه بشرى؟أليس.. قل يل بربك 
وذنوبا .. وأحزاناً وآالماً.. إن عاتقا محل مهوماً وغموماً *

والنصرة .. حيتاج إىل العون .. ضعيف .. لعاتق منهك .. ومعاصي 
  .. وال النصرة إال من اهللا سبحانه وتعاىل، وال يطلب العون.. 



  
أملأمل و.. رمضــان  ٨  

كم هو سعيد ذلك العبد حينما يلقي عن عاتقه هذه اهلموم *
  .. والغموم
ويكون من .. م هو سعيد حني تغمره رمحة أرحم الرامحنيك*
  .. املعتقني
إن ميزان السعادة احلقيقية هو مدى طاعة العبد .. أحبيت*
فانظر إىل .. ، فإذا أردت أن تقيس مدى سعادتك يف حياتك ..لربه

وإن .. فإن كانت جيدة، فأنت سعيد .. معدالت طاعتك لربك 
  ). ك اجلواب لكأتر... (فأنت .. كانت غري ذلك 

***  

  :رمضانيات

حيتاج إليها الشيخ .. هذه رمضانيات لكل مسلم، ومسلمة *
، واألم واألخت، ..الكبري والشاب الطرير، واحلدث الصغري 

، ..من منهل عذب مورود .. ، نقبس منها..، والزوجة ..والبنت 
  . من سرية املعصوم وسنته 

، ..رؤية اهلالل كان من هدية عليه الصالة والسالم حتري *
وأن يفطروا .. أن يصوموا لرؤية اهلالل .. وقد أمر املسلمني 

  . لرؤيته
فقد صح عنه .. كان عليه الصالة والسالم حيث على السحور*

  . »فإن يف السحور بركة، تسحروا«: عليه الصالة والسالم قوله



  ٩أمل وأمل.. رمضــان   

كان عليه الصالة والسالم يأمر بتعجيل الفطور، فكان يفطر *
  . لي املغرب، كما يقول اإلمام ابن القيم يف زاد املعادقبل أن يص

كان يسافر يف رمضان، ويصوم ويفطر يف السفر، وكان يغزو *
؛ وكان )بدر الكربى(وجياهد يف رمضان، وال دل على ذلك من 

  . عليه الصالة والسالم يعتكف يف العشر األواخر من رمضان
  : رمضان واألسرار

فهو يضعف الشهوة، .. ظيمة شرع الصيام ملقاصد وحكم ع*
ويذكر املسلم بإخوانه، ويريب النفوس، ويزكي القلوب، ويغض 

  ! ملاذا؟..وحيفظ اجلوارح.. األبصار 
ففي الصحيح أن اهللا .. ألنه سر بني العبد وبني ربه جل وعز 

إال الصيام فإنه يل، وأنا ، كل عمل ابن آدم له«: جل وعز يقول
ه اإلنسان على هواه، وتفوق يقدمه ، وألنه انتصار حيقق»أجزي به

  . وشحنة من اجلهاد.. فهو نصف الصرب.. املؤمن يف سجالته
***  

  : فاذكروين أذكركم

  .. أخيت الصائمة.. أخي الصائم*
، إن القرآن يف رمضان له ..أتدرون عن طعم القرآن يف رمضان

.. حيركها كتاب اهللا .. ، ومشاعر عجيبة ..يف النفوس إحياء خاص



  
أملأمل و.. رمضــان  ١٠  

  أتدرون ملاذا؟ .. وس أهل اإلميان يف نف
ألنه يعيد ذكرى نزوله، وأيام تدارسه، وأوقات عناية السلف 

  . يعيد أوقات دوي كدوي النحل يف البيوت من قراءة القرآن.. به 
  مسعتك يـا قـرآن والليـل غافـل     

سريت هتز القلب سبحان من أسـرى    
  فتحنا بك الـدنيا فأشـرق صـبحها    

لكـون منلؤهـا أجـًرا    وطفنا ربوع ا  
ومتتد الساعات، يف هنار رمضان، فيقل عليها .. يتطاول النهار*

لَِئْن َشكَْرُتْم : نعم... املؤمن بسكني الذكر فيتركها شذر مذر 
: صح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال]. ٧:إبراهيم[ لَأَزِيَدنَّكُْم

 »مليت مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكره، كمثل احلي وا«
 )املفردون(إن ، واهللا، نعم.. وهو صائم قائم، فكيف مبن يذكر ربه

  . لفي فوز عظيم
.. مشروعاً  هو ذكر اهللا ذكراً.. املسلم فعلهإن مما ينبغي على *

، ذكر مع ..ذكر مع كل نفس .. نعم .. كما أمر ربنا جل وعز 
.. ذكر حسن .. ، ذكر مع كل حركة وسكنة ..كل مهسة وحلظة 

أَلَا بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ .. لوجه اهللا جل وعز  خالص
  ]. ٢٨:الرعد[الْقُلُوُب

***  



  ١١أمل وأمل.. رمضــان   

  : اإلحسان يف رمضان

َوَما ُتقَدُِّموا .. وما أدراك ما البذل.. أما البذل يف رمضان*
 ِلأَْنفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعْنَد اللَِّه إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري

وسد .. يدعو الصائم إىل إعطاء اجلائع .. إن الصيام] ١١٠:البقرة[
يوجد من ال جيد ما .. نعم يوجد من ال يؤويه بيت .. فاقة احملتاج 

وال ، يوجد من ال جيد كسرة اخلبز.. نعم .. يفطر أو يتسحر به 
  .. حفنة التمر

من فطر «: أنه قال صح عنه ! فمن هلم غريك أيها املسلم؟
 »ا كان له مثل أجره، دون أن ينقص من أجر الصائم شيئاصائم

  . فهل تريل أن تصوم رمضان مرات عديدة، يف شهر واحد
واعلم أن شق التمرة قد حيول بينك وبني .. فأنفق ينفق عليك

  .. نعم –بإذن اهللا  –النار 
لقد كانت مساجد السلف متتلئ بالطعام املقدم للفقراء وعابري 

  .. السبيل
  ! ملاذا؟.. وال حمتاجاً ، جائعا فال جند

  ! ألهنم كانوا يريدون ما عند اهللا، فهل تريد ذلك ؟
فال شيء يف رمضان أحق باإلكثار منه من الصدقات *
  .. والذكر
، والتقييد من اللسان، والصمت ..وال شيء أحق باإلمساك *
  . وقليل فاعله، حكمة



  
أملأمل و.. رمضــان  ١٢  

  لسانك ال تذكر بـه عـورة امـرئ    
لنـاس ألسـن   ول، فكلك عـورات   

وعواقب إطالقها .. عظيمة .. إن حصائد األلسن .. نعم
َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِلَّا لََدْيِه َرِقيٌب : ، واهللا يقول..وخيمة 
  ]. ١٨:ق[َعِتيٌد

.. ، وغريها ..فيصوم البطن عن احلرام، من ربا ورشوة وقمار*
يمة، ويصوم اللسان عن الغيبة والنم.. يف رمضان ويف غريه 

، ..يف رمضان ويف غريه .. وغريها .. والكذب، واحللف بغري اهللا 
، ويصوم ..وتصوم العني عن النظر إىل احلرام يف رمضان وغريه 

فإن فعل ذلك .. القلب عن التعلق يف من سوى اهللا يف احلياة كلها 
، وملا عند ..، حمبا هللا ..، طائعاً صدقا..كان صائماً حقا .. العبد 

  .. اهللا 
  : من عالمات حب اهللا

من فعلها فقد ، إذا علم ما سبق، فإن حملبة اهللا عشر عالمات*
  : أحب اهللا
  . حمبة كالمه الذي تكلم به - ١
  . وأتباعه حمبة رسوله  - ٢
  . الغرية على حمارم اهللا - ٣
  . التشرف بوالية اهللا تعاىل - ٤



  ١٣أمل وأمل.. رمضــان   

  . األمر باملعروف باملعروف، والنهي عن املنكر باملعروف - ٥
  . االجتماع بالصاحلني، وحب األخيار، وجمالستهم - ٦
  . التقرب إىل اهللا بالنوافل - ٧
  . تقدمي حب اآلخرة الباقية على الدنيا الفانية - ٨
  . التوبة النصوح، وترك املعاصي والرجوع إىل اهللا - ٩
إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن : متين الشهادة يف سبيل اهللا -١٠

  ]. ١١:التوبة[فَُسُهْمالُْمْؤِمنَِني أَْن
  أمل..رمضان 

قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن : يقول ربنا سبحانه وتعاىل.. أحبيت*
أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم لَا َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر 

، وهذا الشهر ]..٥٣:الزمر[الذُُّنوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم
صح عنه عليه الصالة والسالم .. هو موسم عظيم للتوبة واملغفرة 

إن اهللا يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار، ويبسط «: أنه قال
  . »يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا

  فسبحان من يعطـي وخنطـئ دائمـاً    
ومل يــزل مهمــا هفــا العبــد عفــا   

ــ ــه  يعط ــئ وال مينع ــذي خيط   ي ال
جاللــه عــن العطــا لــذي اخلطــا   
.. ، وعدم اإلصرار عليه ..التوبة منه .. فكفارة الذنب *



  
أملأمل و.. رمضــان  ١٤  

  ... والندم عليه .. ، واالستغفار منه ..واالعتراف به 
َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم : قال جل وعز*

اْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّا اللَُّه َولَْم ذَكَُروا اللََّه فَ
  ]. ١٣٥: بآل عمرانُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ

.. من أدرك رمضان فلم يغفر له .. مث رغم أنفه .. فرغم أنفه *
ال تعود بل قد .. قد ال تتكرر مرة أخرى .. ألنه فرصة ! .. ملاذا؟
  .. أبداً

والسؤال الذي كان يراودين، منذ أن وضعت قلمي على 
  .. هو .. ورقيت، أرقم هذه العبارات واجلمل 

  ! مىت يتوب من مل يتب يف رمضان؟
  .. مىت .. مىت ! مىت يعود إىل اهللا من مل يعد يف رمضان؟

قُوٍَّة أَْنكَاثًا  َولَا َتكُوُنوا كَالَِّتي َنقََضْت غَْزلََها ِمْن َبْعِد: أحبيت*
َتتَِّخذُونَ أَْيَماَنكُْم َدَخلًا َبْيَنكُْم أَنْ َتكُونَ أُمَّةٌ ِهَي أَْرَبى ِمْن أُمٍَّة إِنََّما 
َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه َولَُيَبيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َما كُْنُتْم ِفيِه 

  ]. ٩٢:النحل[َتْخَتِلفُونَ
حلقيق بأن يذرف الدمع .. وصفاته .. هإن شهراً هذه خصائص*

  .. وتتفتت األكباد عند وداعه.. على فراقه
  :، واآلالم..رمضان 

، وإذا ..، ومضت األيام تلو األيام..لقد دار الدهر دورته *



  ١٥أمل وأمل.. رمضــان   

ويأفل جنمه بعد أن سطع .. وتبلى أستاره .. بشهرنا تغيض أنواره 
بعدما .. الكون ، وخييم السكون على ..، ويظل ليله بعد أن ملع ..

كان الوجود كل الوجود يستعد ويتأهب للقاء هذا الضيف 
  .. الكرمي

أؤهنئكم حبلول عيد .. وأنا أرقم هذه اجلمل ، أنا ال أدري
  .. ، أم أعزيكم بفراق شهر العتق والغفران..الفطر املبارك 

وإنا على فراقك يا .. إن القلب ليحزن، وإن العني لتدمع 
  ..رمضان حملزونون

***  

  :حلن اخللود

إن قليب ليملي على بناين عبارات األسى واللوعة، فتكتب البنان 
مبداد املدامع حلن اخللود، وتأىب الكلمات أن تستلقي على صفحات 

  .. دفاتري
قد جعل .. حينما أعظها بان اهللا .. إال حينما أعظها بواحدة 

  .. أن للشمل التمام واالفتراق .. من سننه يف هذه احلياة 
   ىستر السنا وحتجبت مشـس الضـح  

ــدور     ــروق ب ــد الش ــت بع وتغيب
  وجرعين األسـى  ، ومضى الذي أهوى

ــعري     ــذوة وس ــيب ج ــدت بقل وغ



  
أملأمل و.. رمضــان  ١٦  

  يا ليتـه ملـا نـوى عهـد النـوى      
ــذير    ــالم ن ــن الظ ــون م واىف العي

  ناهيك مـا فعلـت مبـاء حشاشـيت     
ــار   ــُري   ن ــلوع زف ــني الض ــا ب هل

.. انقضت أيامه ولياليه .. ويا وهلي عليه .. انقضى رمضان 
.. وليودع من كان أجله قد حان ، ..ليعود على من بقي .. ذهب 

  .. فجرت املدامع .. ذهبت يا رمضان .. نعم 
  يــا راحــالً ومجيــل الصــرب يتبعــُه 

هل مـن سـبيل إىل لقيـاك يتفـق       
  وهـي داميـةٌ   ، ما أنصفتك دمـوعي 

وهــو حيتــرُق ، لــك قلــيب وال ويف  
  !ماذا بعده؟..  ولكن .. انقضى رمضان .. نعم

***  

  : إن عمل املؤمن ال ينقضي أبًدا

، وقد اعتاد كثري من أبنائه الصالة مع ..انقضى رمضان *
  .. مجاعة املسلمني

نعم .. ، واستمر عليه ..متسك به هديت .. فيا من ألف احلق 
ا للمحافظة على الصالة يف اجعل رمضان كقاعدة تنطلق منه.. 

اجعل رمضان منطلقا لترك الذنوب واملعاصي ، نعم.. باقي الشهور 



  ١٧أمل وأمل.. رمضــان   

، وإياك مث إياك من ..َعلَّ اهللا جل وعز أن يغفر لك مبا قدمت .. 
  .. أن تكون من عباد رمضان

.. إن من عالمات قبول العمل املواصلة فيه، واالستمرار عليه *
، نعم.. و مقبول أم مردود هل ه.. فاحكم أنت على صيامك 

  .. احكم أنت 
 ***  

  : خواطر صائم يف حلظات الوداع

  : أخيت الصائمة.. أخي الصائم *
، ولوعتها لوعة ال تبلى ..إن حلظات الوداع حلظات ال تنسى 

، ودموعه حترق الوجنات حبرارة ..حرقة الوداع تلهب األحشاء .. 
  .. العربات

ــراقكم    ــديث ف ــبكين إال ح   مل ي
ملــا أســر بــه إىل مــودعي      

  هو ذلـك الـدر الـذي أودعـتم     
يف مســمعي أجريتــه مــن مــدمعي   
فيا من صام لسانه يف رمضان عن الغيبة والنميمة والكذب *

ويا من صامت عينه يف .. ، وجد يف الطلب ..واصل مسريتك 
يورث اهللا .. غض طرفك ما بقيت .. رمضان عن النظر احملرم 

  .. ان ما حييت قلبك حالوة اإلمي



  
أملأمل و.. رمضــان  ١٨  

ويا من صامت أذنه يف رمضان عن مساع ما حيرم من القول، *
، أو هلو ..، أو غناء ..، أو منيمة ..من مساع غيبة .. وما يستقذر 

  .. ، اتق اهللا، وال تعد ..وال تعد ، ..اتق اهللا .. 
، وعن أكل احلرام ..ويا من صام بطنه يف رمضان عن الطعام *

، وإياك مث ..، وال تذهب أجرك بذنبك ..ك اتق اهللا يف صيام.. 
فهل ..  ، فإن آكله حمارب هللا ولرسوله ..إياك من أكل الرىب 

  .. تطيق ذلك 
.. تذكر إخواناً لك يف رمضان وغريه .. ويا من صام بطنه *

وال جيد أحدهم ما يسد به .. ، والعري ..يبيتون على اجلوع 
منك .. نعم .. تظرون منك تذكر أهنم ين.. جوعته، وال فاقة عياله 

  . ومن أمثالك من ميد هلم يد العون، واملساعدة، أنت
***  

  حان الوداع

  .. أخيت الصائمة.. وأخرياً أخي الصائم 
، وكم ..، وإن رمضان آذن بوداع ..إن العيد على األبواب *

، ولكنين أسأل اهللا الكرمي رب ) ..وداع(هي شاقة هذه الكلمة 
يعيده علينا وعلى سائر املسلمني أياما عديدة أن .. العرش العظيم 

وقد حتقق لألمة اإلسالمية ما تصبو إليه من عز .. وأزمنة مديدة .. 
  .. إن اهللا ويل ذلك، والقادر عليه.. ومتكني، وسؤدد يف العاملني



  ١٩أمل وأمل.. رمضــان   

  يا الئمي يف البكـا زدين بـه كلفـا    
وامســع غريــب أحاديــث وأشــعار   

ـ      ع ما كان أحسـننا والشـمل جمتم
ومنـا القانـت القـاري    ، منا املصلي  

ــة   ــات جامع ــراويح للراح   ويف الت
فيها املصـابيح تزهـو مثـل أزهـار       

ــه يعتــق العصــاة   وقــد ، شــهر ب
أشفوا على جرف من حصـة النـار     

  ، فابكوا على مـا مضـى يف الشـهر   
ما قد بقي، فهو حق عـنكم جـاري     

  : فرحة العيد

عل اهللا جل .. أوجه هذه العبارات .. صائم وصائمة  إىل كل
  : أقول.. وعز أن يكتبها يف ميزان احلسنات 

، فيجتمع ..حينما تشرق مشس صباح العيد : أخي.. أخي 
  .. ، ويؤكل ما لذ وطاب ..، ويلبس اجلديد ..الشمل

الذي ما وجد والداً يبارك له .. تذكروا ذلكم الطفل اليتيم 
  .. يقبله، وال ميسح على رأسه، وال ..بالعيد 

، وتذكروا تكلم ..قتل أبوه يف جرح من جراح هذه األمة 
، وهي ..حينما ترى بنات جرياهنا يرتدين اجلديد .. الطفلة الصغرية 

  .. يتيمة األب



  
أملأمل و.. رمضــان  ٢٠  

إهنا تقول .. ، وأحاسيسكم ..إهنا ختاطب فيكم مشاعركم 
  : لكم

.. نعم .. يد ، ومن حقي أن أفرح هبذا الع..أنا طفلة صغرية 
أن .. من حقي .. من حقي أن أرتدي ثوبا حسناً الئقاً بيوم العيد 

، ومسحة حانية على ..أريد قبلة من والدي.. أجد احلنان والعطف 
الذي مل أجد له .. ، ولكن السؤال املر..أريد حلوى .. رأسي 

  ! أين والدي ؟ أين والدي ؟ أين والدي ؟.. جواباً حىت اآلن هو 
قدموا ألنفسكم، واجعلوا فرحة هذا .. ويا أخيت .. ي فيا أخ*

  .. تعم أرجاء عاملنا اإلسالمي.. العيد املبارك 
، ودور الصدقات، وجلان اإلغاثة، ..فها هي املربات 

وما تقدموا .. ، فهلموا إليها ..مشروعة أبواهبا .. واملساعدات 
  . ألنفسكم جتدوه عند اهللا

، جعل اهللا صيامنا وصيامكم واهللا يرعاكم ويتوالنا وإياكم
  .. مقبوالً، خالصاً لوجهه الكرمي

***  

  : يف رمضان..مشاريع اإلحسان 

إن شهراً هذا أمل الفراق واحلرقة عليه لشهر .. أخيت .. أخي *
، كل هذا للفوز جبنة عرضها ..، ويستثمر ..حقيق بأن يغتنم

 عل.. السماوات واألرض، وهنا مقترحات دعوية يف هذا الشهر 



  ٢١أمل وأمل.. رمضــان   

، وقبل ..آمني .. اهللا جل وعز أن جيعلها مفتاحا لكما يف اخلري 
  : ذكرها ال بد من التعريج على أمور مهمة منها

، فاإلخالص هللا جل وعز )١(ال تكن كصاحب اجلراب  :أوالً
فال قبول إال به وباملتابعة ، ويف الدعوة وشىت األمور مطلوب

  . للمعصوم عليه الصالة والسالم
مل املسلم يف يديه املشعل الذي محله خري الورى أن حي: ثانيا

  ). حنيفاً مسلماً(عليه الصالة والسالم 
  . أن يعبد الناس هللا ال لغريه سبحانه: ثالثا
، وذلك ..أن حيمل مهاً وصداعاً وصوتاً يرن يف رأسه: رابعا

، مىت يرى هذه األمة منيبة إىل رهبا: اهلم، والصداع، والصوت هو
، وهو يطمع أن يكون ممن يرتفع هذا ..بة له سبحانه تائ، عائدة إليه

  .. ، ودموعه، وبذله وأكتافه..الدين على أشالئه 
إمنا بالقول واالعتقاد .. (دخول اجلنة ليس باجملان : خامسا

الصحيح، والبذل، والتضحية من األموال، واألوقات ) والعمل
  . وغريها

عن أهله، وأهل  أن يستشعر أحدنا أنه مسئول أمام اهللا: سادساً
  ). وأنذر عشريتك األقربني(حيه، ومجاعة مسجده، وأقاربه 

                              
ن الزمن، وقد أثقل اجلراب كاهله، وصاحب اجلراب هذا محله على ظهره مدة م )١(

وقد قطع الظمأ عنقه ، وعندما توسط الصحراء، فتح اجلراب يريد املاء، فإذا يف 
  . فالذي خسر اإلخالص من أول الطريق حري باإلفالس يف آخره. جرابه حجر 



  
أملأمل و.. رمضــان  ٢٢  

أن ينسى الشاب اهلزائم النفسية، ويرميها وراء ظهره، : سابعاً
ويقبل على الدعوة بعني ملؤها التفاؤل والفرح، وأن املستقبل هلذا 

  . الدين، شاء من شاء وأىب من أىب
ب اجلنة حبا جيعلها تربية النفس تربية جادة على ح: ثامناً

وما ، ، وبعد هذا..تسلك كل وسيلة شرعية للوصول هلذه اجلنة
  .. تقدم نشرع يف املراد وباهللا التوفيق والسداد

وهي مشاريع ، حىت نغتنم رمضان ال بد وأن نستفيد مما يلي*
  : مطروحة يف هذا الشهر الكرمي

   .درس نسائي يقوم به بعض طالبات العلم يف مصلى النساء - ١
إفطار مجاعي يف مسجد احلي، فبتقارب األبدان تقترب  - ٢
  . القلوب
  ). مسابقة األسرة املسلمة(مسابقة للمسجد  - ٣
  . مسابقة نسائية - ٤
حلقة بعد صالة العصر لكبار السن لتعليم ما تيسر من  - ٥
ولو كانت احللقة لضبط سورة الفاحتة فقط للكبار لكفى . القرآن

  . بذلك خرياً
تراويح كلمات تلقى من األئمة، والدعاة، والوعاظ، بني ال - ٦

  . الجتماع املسلمني واملسلمات
الشباب أصحاب التالوة اجليدة، واحلفظ املتقن يقومون  - ٧

بصالة التراويح بعد االتفاق مع اإلمام، من باب التنويع على مجاعة 



  ٢٣أمل وأمل.. رمضــان   

  . احلي، ومن باب تدريب الشباب الناشئ على خدمة املسلمني
 –اإلخالص  –العبودية (يف مواضيع خمتلفة عن  الكتابة - ٨

 –صوم القلوب  –الصوم احلقيق  –ملاذا الصوم  –آداب الصيام 
كيفية ختم القرآن يف  –كيفية استغالل رمضان –الزاد يف رمضان 

كيف تصوم يف شهر واحد مخس مرات  –رمضان أكثر من مرة 
  ). هلذا الشهر

  . يرحلة عمرة مجاعية جلماعة مسجد احل - ٩
جيعل هناك جوائز للشباب الصغار احملافظني على  -١٠

الصلوات مع املسلمني، ويدخل فيها التراويح على أن جتعل جوائز 
  . سخية هلم، يأخذوهنا يف هناية الشهر الكرمي

، يعلم فيها )كيف تكون صائما حقاً(دورة علمية يف  -١١
  . اجلاهل، ويذكر فيها الغافل

ناسبة حلول هذا الشهر الكرمي مشروع هدية رمضان مب -١٢
  : تقدم هدية لسكان احلي أو جلماعة املسجد، وحتتوي على

  . شريط للشباب -ب    . شريط للرجال -أ
  . شريط لألطفال -د    . شريط للنساء -جـ
  . جملة أسرية -و    .جملة نسائية -هـ

مع نشرة عن فتاوى يف رمضان، أو أحكام هتم املسلمني عامة، 
وخري ، االنتقاء احلسن، ففي إدخاهلا للبيوت نفع عظيمويهتم فيها ب

  . عميم



  
أملأمل و.. رمضــان  ٢٤  

كلمة بعد صالة العصر أو بني األذان واإلقامة للنساء  -١٣
  . ولعموم املسلمني، خاصة

وتتحقق احملبة، ، اعتكاف مجاعي، ليحصل التآلف -١٤
  . ويتعاون املسلم مع إخوانه

  . وتكون بعد الفجر، حلقة تالوة اجلزء -١٥
يارات بعد التراويح، ففيها مجع للصف، وتوحيد الز -١٦

  . للكلمة، وانتفاع مبشورة، وتثبيت على احلق بإذن اهللا
  . القهوة بني التراويح أثناء الكلمة املعدة -١٧
اجعل من قدرك مدخالً إىل اجلنة، فاحرص على تفطري  -١٨
  . الصائم
تالوة (جلسة مجاعية بعد الفجر لشباب املسجد يتخللها  -١٩

  ). حفظ بعض املتون –حفظ قرآن  –قراءة يف باب فقهي  –رآن ق
انتداب شباب قادرين على نفع املسلمني، وحيبون ذلك  -٢٠

لبعض القرى اجملاورة للمنطقة، ليصلوا بالناس التراويح، ويفقهوهم 
  . يف أمور دينهم، وعقيدهتم، ولو يف األسبوع مرة واحدة

والذهاب هبا للمغسلة مجع املالبس القدمية من كل بيت،  -٢١
مث إهدائها للفقراء قبل العيد بيومني أو ثالثة، على ، لغسلها وكيها

أن تكون صاحلة لالستعمال وجيدة، وإن كان اجلديد أفضل وأوىل 
  . َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ: وأحسن وأكمل، وال ننسى

 ، ال ينزل من سيارة الصاحلني، ففيه]الدعوي[الشريط  -٢٢



  ٢٥أمل وأمل.. رمضــان   

وكم عرفنا من شباب تاب بسبب شريط ، نفع وخري كثري بإذن باهللا
  . وهم كثري، مسعه يف رحلة أو يف سيارته

القارورة الفواحة يف اجليب الفواح، فال تنزل زجاجة  -٢٣
العطر، ولو كان رخيص الثمن من جيبك بتطييب مدخن، أو عاص 

  . لكسب قلبه، ومناصحته باحلسىن
  . ذلك إحياء لسنة املعصوم إهداء السواك، ففي  -٢٤
هتدي لكل مسلم ) كروت أذكار الصباح واملساء( -٢٥

ومسلمة، فثمنها زهيد، وأجرها عظيم، خصوصاً يف هذا الشهر 
  . الفضيل
يف املسجد، واحد يف مصلى النساء، ) صندوقات(يوضع  -٢٦

واآلخر يف مسجد الرجال حول األبواب جلمع الفتاوى، واإلجابة 
  . أهل العلم، أو طرق املواضيع املهمة منه عنها من كالم

لوحتان لنشرات أسبوعية تعلق إحداها عند الرجال،  -٢٧
والثانية عند النساء، ويتوىل جمموعة من الشباب إعدادها، وجتهيزها، 
واحملافظة عليها، وكذلك اللوحة النسائية يتوىل ذلك جمموعة من 

  . الشابات
من ) نسختك خذ(يف مسجد الرجال باسم ) رف( -٢٨

ورف عند النساء ، )فتاوى هيئة كبار العلماء(فتاوى هتم اجملتمع 
  . لفتاوى نسائية مهمة لنساء األمة

  ). أمسية رياضية للشباب(ولبدنك عليك حق  -٢٩



  
أملأمل و.. رمضــان  ٢٦  

تذكر مواسم اخلريات وأهنا ستمر، فحينما يريب الشاب  -٣٠
  ... ويفلح بإذن اهللا، سينجح، نفسه على استغالهلا

لة على ما فيها من خلل ونقص واضح للمتأمل، فما متت الرسا
وما كان فيها من خطأ فمن .. كان فيها من صواب فمن اهللا وحده

وصلى اهللا على حممد .. نفسي والشيطان، واهللا ورسوله منه بريئان
  . وعلى آله وصحبه وسلم

متت مراجعة الرسالة وتبييضها يف حرم اهللا اآلمن جبوار بيت *
هـ راجياً من اهللا ٦/٧/١٤٢٠ليلة اجلمعة املوافق  اهللا العتيق يف 

  . قبوهلا يف صاحل األعمال إنه ويل ذلك والقادر عليه
  

  قاله بلسانه وكتبه ببنانه
  راجي عفو ربه وغفرانه 

  حممد بن سرار بن علي اليامي 
  .١١٧٣١: الرياض – ١٢٢٥٨٦:ب.ص

  
  

 


