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مقدمة
مشروع إفطار الصائم من أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها العون المباشر
عاما
سنوياً منذ ً 36
ال يقتصــر مشــروع إفطــار الصائــم الــذي تنفــذه العــون المباشــر علــى تقديــم الطعــام للفقــراء والمســاكين
فقــط ،بــل تُ ِعــد الجمعيــة كل عــام برامــج متنوعــة مصاحبــة للمشــروع دعويــة وثقافيــة وترفيهيــة  ،وتعقــد
المحاضــرات الدينيــة التــي تشــرح للمســلمين ,وعلــى األخــص المهتديــن الجــدد ,فقــه الصيــام ومــا يتعلــق
بــه مــن أحــكام وتقيــم كذلــك مســابقات حفــظ القــرآن الكريــم وبعــض البرامــج الترفيهيــة األخــرى ،نحــرص
أثنــاء هــذه البرامــج علــى بيــان أهميــة هــذه المناســبة التــي تؤكــد وحــدة األمــة اإلســامية وتكافلهــا
فــي هــذا الشــهر العظيــم

كما يهدف مشروع إفطار الصائم إلى التخفيف من األعباء المادية لألسر خالل
شهر رمضان المبارك وبث روح األخوة والتكافل بين المسلمين تهدف الجمعية
من خالله لتحقيق التالي:
تعزيــز قيــم التكافــل والتضامــن والتراحــم وهــو مــا يجعــل المســلمين الفقــراء يتمســكون بدينهــم ،و يحفــز
الغيــر مســلمين علــى اإلقبــال علــى اإلســام لجمــال قيمــه ومبادئــه التــي يلمســونها خــال الشــهر.
تنفيذ إفطارات جماعية خالل شهر رمضان الفضيل للفقراء والمحتاجين من المسلمين.
توفير سالل غذائية لفائدة األسر الفقيرة وأسر األيتام و المعاقين إلعانتهم على الصيام

نسأل هللا أن نكون وفقنا معكم في تحقيقها
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( أحمد هللا أن تيسرت لو وجبات
اإلفطار لي وألفراد أسرتي طوال
الشهر هم كنت أحمله وأرحتمونا
منه ) إسماعيل تونو
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(ننتظـــر شـــهر رمضـــان بفـــارغ
الصبـــر ألننا نشـــعر بأهميتنا لدى
أخوتنـــا الذين ال نراهـــم ولكن نرى
كرمهـــم معنا).
سالمتا محمد
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فـــي كثيـــر مـــن موائـــد اإلفطار
يتطـــوع أحـــد الحضـــور بالدعـــاء
بالقبـــول للصائميـــن ولمـــن كان
ســـببا فـــي هـــذه المائـــدة ثـــم
ً
يتبعـــه البقية ليتســـابقوا بالدعاء
إلخوانهـــم المتبرعيـــن
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( لم نر هذا القدر من االبتسامات
في وجوه الناس كما رأينا وقت
توزيع اإلفطارات ..عمل عظيم
جمع بين إطعام الطعام وإدخال
السرور ،نسأل هللا أن يتقبل من
المتبرعين ) ممثل العون المباشر
في الميدان
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قال رسول هللا ﷺ( :أيما مؤمن
ً
مؤمنا على جوع أطعمه
أطعم
هللا من ثمار الجنة ومن سقى
ً
مؤمنا على ظمأ سقاه هللا من
الرحيق المختوم)
[ رواه الترمذي بسند حسن ]

رسالة شــكر وفخر بإنجاز
إخوانــي الفضــاء  /أخواتــي الفضليــات
المســاهمين فــي مشــروع إفطــار الصائــم
السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته ،،،

َ َ ُ ِّ ِّ ْ َ فَ َ َّ
الل ۖ ﴾
قال تعالى ﴿ :وما ِبك من نعم ٍة ِ�ن ِ

فــي هــذه األيــام المباركــة نستشــعر نعمــة هللا علينــا بــأن وفقنــا وإياكــم لخيــر األعمــال كمــا قــال
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم( :أحــب النــاس إلــى هللا أنفعهــم ،وأحــب األعمــال إلــى هللا عــز وجــل
ســرور تدخلــه علــى مســلم ،أو تكشــف عنــه كربــة ،أو تقضــي عنــه دينـ ًـا ،أو تطــرد عنــه جوعـ ًـا ،وألن
ـهرا)ّ ،
ـم
فتـ ّ
أمشــي مــع أخــي المســلم فــي حاجـ ٍ
ـي مــن أن أعتكــف فــي هــذا المســجد شـ ً
ـة أحــب إلـ َّ

بفضــل هللا تحقيــق مــا كنــا نرجــو مــن إيصــال إفطــار الصائــم ألكبــر عــدد ممكــن مــن الصائميــن فــي
المــدن والقــرى البعيــدة وحتــى الجــزر النائيــة.
ويســرني أن أبعــث إليكــم بشــرى إطعــام أكثــر مــن  3,071,564صائــم خــال الشــهر الفضيــل ،وتوزيع
زكاة فطــر علــى أكثر مــن  70,124مســلم.

اســأل هللا أن يتقبلهــا قبــوال حســنا ويجعلكــم ممــن قــال هللا فيهــمَّ ﴿ :مــن َذا َّالـ ِـذي ُي ْقــر ُض َّ َ
الل
ِ
َْ ً َ َ ً َُ َ َ ُ َُ َ ْ َ ً َ َ ً
قرضــا حســنا فيض ِاعفــه ل أضعافــا ك ِثـ يـرة ۚ ﴾
نفخــر بثقتكــم ،وباســتمرار دعمكــم لمســيرة العــون المباشــر ،ونعدكــم بــإذن هللا بمزيــد مــن البــذل
واالجتهــاد «لتــرك بصمــة تغييــر فــي حيــاة الفقيــر والمحتــاج».

أخوكم
د/عبدهللا عبدالرحمن السميط
مدير عام جمعية العون المباشر

