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ما هو مشروعك الرمضاني هذا العام؟
1439/8/25ه
د .ناصر بن محمد األحمد
رابط الخطبة على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=b5KlXYs
Smfk

الخطبة األولى :

إن احلمد هلل ..
أما بعد :أيها املسلمون :سيدخل علينا رمضان بعد أيام ،فهل فكرت يف
مشروعك الرمضاين هذا العام؟ أم ال زلت تنتظر تباريك الشهر بعد؟ وهل عزمت
عب ع خصييتك ويكتب ع أرر
النية هذا العام أن تكتب لنفسك مشروعاً ي ّ
يف األرض ،أم ال زلت تائهاً مل حتدد خيئاً بعد كاألعوام السابقة؟ .ها هو خهر
رمضان بقي على دخوله أيام ،فهل م جديد؟ بدأت اخلطوات األوىل فيه ،وها
هو بروحه ومشاعره وآراره وصفاء ليله وهناره أكب م أن يتحدث عنه إنسان ،وها
وحراً طليقاً وغري يف
أنت ما زلت حيّاً وغري قد رحل،
ومعاىف وغري مريضّ ،
ً
غياهب السجون ،فماذا تنتظر؟ إنين أود أن أقول لك :إنك طاقة هائلة ،وقدرات
مكنونة ،وإرادة قوية مستكنة يف نفسك ،ورمضان الوقت املناسب لتفجري هذه
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الطاقات ،وإطالق هذه القدرات ،وفسح اجملال رإرادة قلبك ومشاعر حياتك أن
حتلِّق هبمومك إىل املعايل.
إن رمضان فرصة قد ال تتكرر يف تاريخ إنسان لكونه مرة واحدة يف العام ،وزمنه
حمدود ،وروح ارإنسان ومشاعره يف أيامه قابلة للتحليق إىل أوسع طاقات ارإنسان
وقدراته ،وهو كذلك أكب م أن يستهلَك يف أعمال بسيطة ،وجهود غري مرتَّبة،
وأولويات غري منتظمة ،وهلذا البد أن يكون لك مشروع رمضاين هذا العام.
إننا حنتاج منك إىل مشروع تقف فيه أوالً مع نفسك وترتب أولوياتك وتستعرض
فيه عدداً م املشاريع املمكنة ومتايز بينها على قدر حجمها وأررها على نفسك

وواقعك ،مث ختتار مشروعك الرمضاين املناسب.
كم هي األعوام اليت عانقنا فيها رمضان وبكينا فيها أسفاً لفوات حظنا منه ليلة
العيد؟.
إليك أخي املبار بعض املشاريع الرمضانية اليت أقرتحها عليك وميكنك أن ختتار
لنفسك ما أنت حمتاج إليه:
إن مشروعك هذا العام ميك أن يكون :توبة خالية هلل تعاىل :تقبِل يف هذا
عز باهلداية ،وَمتَيُّز باالستقامة ،وتعل فيها أنك حر م
الشهر على إعالن ِّ
ضغط األصدقاء ورغبات ِ
األخالَّء وتتجرد م كل خهواتك العارضة لتكون يف
هبمه وهدفه ورسالته ،وتعود أنت ذاتك مشروعاً كبرياً يف
هذا الشهر إنساناً كبرياً ِّ
مشروعات األمة.
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وكم م إنسان ألبسه رمضان أعظم حلل التوفيق ،وأخرجه يوم العيد يف أهبى
ومسو روحك لكان كافياً،
مباهج األفراح! ولو مل يك م ذلك إال أفراح قلبك ُّ
فكيف إذا علمت حديث رسولك صلى اهلل عليه وسلم وهو ييف أرر توبتك
على ربك" :لَلَّه أفرح بتوبة العبد م رجل نزل منـزالً وبه مهلكة ومعه راحلته
عليها طعامه وخرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها،
حىت إذا اختد عليه احلر والعطش قال :أرجع إىل مكاين الذي كنت فيه فأنام
حىت أموت ،مث رفع رأسه فإذا راحلته عنده عليها زاده :طعامه وخرابه .فاهلل أخد
فرحاً بتوبة العبد املمؤم م هذا براحلته وزاده" متفق عليه.
وميك أن يكون مشروعك الرمضاين هذا العام :جتديد اليلة باهلل تعاىل :فكثري
م الناس يعيش خعثاً يف وقته وعبادته وصلته باهلل تعاىل ،فليس له ِوْرد حمدد :م
صالة أو صدقة أو قراءة قرآن أو بر وصلة ومعروف .أو له ِوْرد رابت لكنه ِوْرد
ضعيف ال يرتقي ملعامل الكبار ،فيمك أن يكون مشروعك الرمضاين هذا
العام توريق اليلة باهلل تعاىل ،فرتتِّب قبل دخول الشهر ِوْرداً رابتاً يف هذا املشروع
ال تتنازل عنه يف أيام وليايل خهر رمضان كله ،وستجد م صفاء قلبك ورقَّة
مشاعر وحياة روحك ما ال تسعه مشاعر إنسان.
وميك أن يكون مشروعك الرمضاين هذا العام :تدبُّر كتاب اهلل تعاىل :والوقوف
على معاين آيات هذا القرآن العظيم ،والشرب م معينه اليايف ،حبيث جيعل
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ارإنسان لنفسه أوقاتاً حمددة هلذا املشروع بعد أن حيدد له كتباً م كتب التفسري
تعينه على حتقيق مشروعه.
وميك أن يكون مشروعك الرمضاين هذا العام :احملافظة على السن الرواتب:
اليت كثرياً ما كنت تفرط فيها طوال العام ،وكذلك احملافظة التامة على الوتر،
فيكون وتر مع ارإمام كل ليلة بداية ألن حتافظ عليه بقية حياتك.
وميك أن يكون مشروعك الرمضاين هذا العام :احملافظة على صالة الفجر يف
املسجد طوال العام :كم م صالة فجر ضيعتها طوال العام فال تيليها إال بعد
خروق الشمس .فاعزم أن يكون مشروعك الرمضاين هذا العام بداية عودة
صادقة إىل املسجد وخيوصاً صالة الفجر.
وميك أن يكون مشروعك الرمضاين هذا العام :جتديد اليلة بالكتاب :فتحدد
ِ
مشروعك الذي تريد أن
عدداً م الكتب يف فنه الذي تريد أن تتصيص فيه أو
تبنيه وتبدأ رحلة العالقة بالكتاب م جديد ،وميكنك أن حتدد الوقت املناسب
والساعات اليت تود أن متضيها يف مشروعك حىت تقف على هنايته كما أردت.
وميك أن يكون مشروعك الرمضاين هذا العام :إغارة الفقراء واأليتام واألرامل
واملساكني :والقيام على رعايتهم يف هذا الشهر ،وإييال كل صاحب فضل
إليهم وترتيب أوضاعهم والقيام على خدمتهم.
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وميك أن يكون مشروعك :أن تبين مشروعات دعوية وتربوية واجتماعية :توصل
رسالتها للناس يف حلَّة ممؤررة وتكتب بآرارها أروع أحداث ترقبها األمة يف حياة
أجياهلا.
وميك لإلنسان أن يكون له أكثر م مشروع يف رمضان ،فيكون األصل جتديد
اليلة باهلل تعاىل وحتقيق التقوى اليت أخار اهلل تعاىل هلا يف خرعية رمضان
َّ ِ
ِ
ِ
ب َعلَى الَّ ِذي َ ِم قَـْبلِك ْم
ب َعلَْيكم ِّ
الييَام َك َما كت َ
بقوله( :يَاأَيـُّ َها الذي َ ءَ َامنوا كت َ
لَ َعلَّك ْم تَـتـَّقون) (البقرة )183 :مث ميضي بعد ذلك يف حتقيق أهداف أخرى تيب
يف ذات اهلدف العام وتينع مشاريع أخرى كبى يف حياة ارإنسان.
بار اهلل ..
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الخطبة الثانية:
احلمد هلل..
أما بعد :أيها املسلمون :إن رمضان فرصة رإحداث نقلة مشاعرية وجسدية يف
حياتنا ،ونقلة لتجريب رحلة املشروع وأرره يف أوقاتنا ،وفرصة لنقف على الفرق
الكبري بني العمل العشوائي غري املرتب ،وبني املشروع يف حياة ارإنسان.
و ِّ
أذكر بأن القناعة بالدون دناءة ،وأردد هنا قول القائل:
وتيغر يف عني الكبري العظائم
وتَـ ْعظم يف عني اليغري صغارها
خنطو خطوات أكب م الواقع الذي نعيشه حىت ْحن ِدث األرر
لقد آن الوقت أن َ
الذي ننشده ،وأجزم أن الوقت غري مناسب لتكرير مشاريع ميِّتة أو مستهلكة أو
مشاريع جتاوزها الواقع ومل يعد هلا رصيد م التأرري ،أو حىت م غري املناسب أن
خنوض مشاريع أقل م طاقاتنا بكثري.
وأذكر أخي بأن مشروعك الرمضاين هو صلتك احلقيقية بشهر رمضان ودليل
قدرتك على تفجري طاقاتك ،وحتريك إرادتك ومهتك ،وإطالقك لقدراتك حنو
مستقبلك العريض.
وستأيت إن خاء اهلل تعاىل اللحظة اليت تقف فيها على تكبريات املسلمني بفوات
كتبت يف تاريخ حياتك أروع األمثلة على قدرتك على
رمضان ودخول العيد وقد َ
إدارة مشروع حياتك ،وقد مددت يف َخطْو األمة خطوات واسعة إىل األمام.
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اللهم ..

