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ال شــك أن شــهر رمضــان كلــه خيــر وبركــة، وإميــان وإحســان، وتزكيــة ودعــوة، فهــو 
شــهر يتســابق فيــه املتســابقون إلــى أبــواب الفضــل واإلحســان، يتلمســون فيــه مــن 

اهلل املغفــرة والرضــوان.
وإذا كان هــذا الفضــل العميــم طــوال الشــهر الكــرمي؛ فإنــه يــزداد ويتضاعــف فــي 
العشــر األواخــر منــه؛ تلكــم العشــر التــي يختــم اهلل بهــا هــذا الشــهر؛ فتتركــز فيهــا 
ــاده؛ فمــن قصــر طــوال  ــى عب ــة مــن اهلل وتفضــا عل ــرة؛ من ــر واملغف أســباب اخلي

الشــهر؛ فأمامــه الفرصــة للتعويــض، والعبــرة باخلواتيــم.
وإذا كان األمــر كذلــك فــإن علــى الداعيــة مضاعفــة جهــده فــي هــذه 
ــث كان  ــه وســلم حي ــى اهلل علي ــة األعظــم صل ــداء بالداعي العشــر، اقت

ــد فــي غيرهــا.. ــا ال يجته ــد فــي هــذه العشــر م يجته
والداعيــة عليــه جهــد مضاعــف؛ حيــث إن عليــه االجتهــاد فــي 

ــواب هــذه العشــر لنفســه،  ــل ث ــادة لتحصي العب
ثــم االجتهــاد فــي دعــوة الناس للخيــر، وحضهم 

علــى االســتفادة القصــوى منهــا..
وذلك على النحو التالي:



مهمــة  محطــة  رمضــان  أن  شــك  ال 
ــزود  ــه، ويت ــا بإميان ــة ليرتقــي فيه للداعي
روحيــا ونفســيا مبــا يجعلــه مهيــأ ليفيــض 
علــى مــن حولــه مــن النــاس؛ ذلــك أنــه 
ــاة الداعيــة دون أن يكــون  ال تســتقيم حي
ــر  ــام والذك ــن القي ــة م ــه أوراده اإلمياني ل
والتســبيح والتهليــل؛ فــاهلل عــز وجــل فــي 
بــدء بعثتــه نبيــه محمــدا ] قــال لــه: 
ْيــَل ِإاَلّ َقِليــاًل *  ــُل * ُقــِم الَلّ ِمّ َزّ َهــا اْلُ }َيــا أَُيّ
ِنْصَفــُه أَِو انُقــْص ِمْنــُه َقِليــاًل * أَْو ِزْد َعَلْيــِه 
ــا َســُنْلِقي َعَلْيــَك  ــِل اْلُقــْرآَن َتْرِتيــاًل * ِإَنّ َوَرِتّ
ــُدّ  ــِل ِهــَي أََش ْي َقــْوال َثِقيــاًل * ِإَنّ َناِشــَئَة الَلّ
َهــاِر  ِفــي الَنّ َلــَك  ِإَنّ  َوأَْقــَوُم ِقيــاًل *  َوطًئــا 
ــْل  ــَك َوَتَبَتّ َســْبًحا َطِويــاًل * َواْذُكــِر اْســَم َرِبّ

ِإَلْيــِه َتْبِتيــاًل{ )الزمــل: 8-1(.

ــى  ــر اهلل تعال ــل وذك ــام اللي ــرآن وقي فالق
مقومــات أساســية للداعيــة وزاد لــه علــى 
التفريــط  لــه  ينبغــي  الدعــوة ال  طريــق 
فيهــا فــي أي وقــت مــن األوقــات، وحتــى 
يســتقيم لــه ذلــك طــوال العــام ال بــد لــه 
ــي شــهر  ــا ف ــف فيه ــز والتكثي مــن التركي
العشــر  وفــي  عامــة،  بصــورة  رمضــان 



مــن  وذلــك  خاصــة،  بصــورة  األواخــر 
ــي: ــا يل خــال م

الليالــي  لهــذه  مبكــرا  االســتعداد   –
املباركــة، مــن خــال إعــداد برنامــج 
إميانــي ينفــذه خالهــا، يتناســب مــع 

وبيئتــه. ظروفــه 
فضائــل  فــي  واالطــاع  القــراءة   –
هــذه األيــام، ومــا أعــده اهلل تعالــى 
للمجتهديــن فيهــا؛ حتــى يســهل عليــه 
مجاهــدة نفســه فــي االجتهــاد فيهــا 

لألجــر. التماســا 
بالرســول  مقتديــا  واالجتهــاد  اجلــد   –
هــذه  فــي  يجتهــد  كان  حيــث  ]؛ 
غيــره؛  فــي  يجتهــد  لــم  مــا  العشــر 
فيجتهــد فــي الصــاة ليــا ونهــارا، 
وفــي تــاوة القــرآن، والذكــر والدعــاء. 
فليحــرص علــى اعتــكاف العشــر كلهــا، 
فــإن لــم يتيســر لــه ذلــك فليعتكــف مــا 
شــاء اهلل لــه حســب ظروفــه، وإن كان 
الكامــل  االعتــكاف  للداعيــة  األولــى 
ليكــون قــدوة لغيــره، ويجمــع النــاس 

حولــه.

– حتريــه ليلــة القــدر ملــا فيهــا مــن اخليــر 
الوفيــر الــذي أخبــر اهلل تعالــى عنهــا 
أنهــا خيــر مــن ألــف شــهر؛ فمــا أحــوج 
الداعيــة إلــى أجــر هــذه الليلــة املباركــة.

الفطــر،  زكاة  إخــراج  علــى  حرصــه   –
التصــدق. مــن  واإلكثــار 

– اإلكثار من فعل جميع أنواع اخلير.



علــى الداعيــة أن يكــون حريصــا علــى 
بيتــه  أهــل  وهــم  إليــه،  النــاس  أقــرب 
وغيرهــم؛  وإخوتــه  وأوالده  زوجتــه  مــن 
فيحــرص علــى أال يفوتهــم اخليــر الــذي 
ينالــه؛ ولذلــك كان مــن هديــه ] “إذا 
دخلــت العشــر أحيــا ليلــه، وأيقــظ أهلــه، 
وشــد مئــزره”، فهــو ] لــم يكــن يكتفــي 
بقيــام ليلــه فقــط؛ بــل كان يحــرص علــى 
األمــر  جــاءه  فقــد  معــه؛  أهلــه  إيقــاظ 
األْقَرِبــَن{  َعِشــيَرَتَك  َوأَنــِذْر   { اإللهــي 

.)214 )الشــعراء: 

وال بــد قبــل هــذا اإليقــاظ مــن تهيئــة 
نفســية وروحيــة لهــم من خــال حتفيزهم 
هــذه  بفضائــل  وتعريفهــم  وحثهــم 
األيــام حتــى يســهل تفاعلهــم وقيامهــم 
إشــراكهم  ويفضــل  معــك.  واجتهادهــم 

فــي وضــع برنامــج عائلــي تقومــون بــه 
معــا فــي هــذه العشــر؛ بحيــث تكــون فيــه 
بعــض األعمــال اجلماعيــة التــي تؤدونهــا 
التــي  الفرديــة  األعمــال  وبعــض  معــا، 
منفــردا  العائلــة  أفــراد  مــن  كل  يؤديــه 

وعملــه. حســب ظروفــه 

على الداعية أن يحرص على اصطحاب 
أوالده وإخوتــه معــه فــي اعتــكاف العشــر 

األواخر.



علــى الداعيــة واجــب كبيــر جتــاه النــاس 
إنــه  حيــث  الباركــة؛  األيــام  هــذه  خــالل 
بنفســه  ارتقائــه  بجانــب  منــه  مطلــوب 
معــه،  النــاس  بيــد  يأخــذ  أن  وإميانياتــه 
خاصــة إذا كان هــذا الداعيــة خطيبــا أو 
إمامــا لســجد؛ فيمكنــه القيــام مبــا يلــي:

– احلــرص علــى تهيئــة النــاس وإعدادهم 
مبكــرا للعشــر األواخــر قبــل دخولهــا، 
فضائلهــا  عــن  احلديــث  خــال  مــن 

ــا. واألعمــال املســتحبة فيه
املعتكــف  تهيئــة  علــى  اإلشــراف   –
املعتكفــن  أعــداد  مــع  يتناســب  مبــا 
االجتماعيــة. وأحوالهــم  وظروفهــم 
– عمــل لوحــات مســجدية عــن العشــر 
النــاس  وحــث  وفضائلهــا،  األواخــر 

علــى اخليــر فيهــا.

– تنظيــم اعتــكاف ملســاعدة النــاس علــى 
ــة أو  ــث يكــون هــذه الداعي ــك؛ بحي ذل



اخلطيــب علــى رأس هــذه االعتــكاف، 
ويقــوم باإلشــراف عليــه.

– يتواصــل مــع أهالــي احلــي واحمليطــن 
باملســجد لتنســيق االعتــكاف معهــم، 

وتفعيلهــم فــي ذلــك.
عليــه  ومتفــق  واضــح  برنامــج  عمــل   –
مــع بعــض املعتكفــن وميكــن أن يــوكل 
متابعــة  علــى  اإلشــراف  ألحدهــم 
تنفيــذه؛ بحيــث يحتــوي علــى أنشــطة 
ثقافيــة  وأنشــطة  وتعبديــة  إميانيــة 
مبــا  ترفيهيــة  وأنشــطة  وفكريــة 
بيئــة املســجد. ويكــون  يتناســب مــع 
للمعتكفــن  جماعيــة  أنشــطة  فيــه 
معــا، وأنشــطة فرديــة لــكل منهــم علــى 

حــدة.
القــدر،  ليلــة  فضائــل  علــى  التركيــز   –
الليلــة  بهــذه  خــاص  برنامــج  وعمــل 

املباركــة.
–  عمــل ورد محاســبة للمعتكفــن ليتابــع 
كل منهــم نفســه فــي تنفيــذ فقــرات 

برنامــج االعتــكاف.

علــى  والتركيــز  املعتكفــن  متابعــة   –
ــة  ــم، ومحاول ــوة منه ــن والصف املتميزي

بهــم. عاقتــه  توطيــد 
– االســتفادة مــن هــؤالء املتميزيــن مــن 
خــال تفعليهــم فــي بعــض األنشــطة 
وفقــرات البرنامــج مبــا يتناســب مــع 

طبيعــة كل منهــم.

– دوام التواصل 
مع هؤالء 
املتميزين 
والصفوة 

بعد رمضان، 
وميكن عمل 
دعوة فردية 
معهم لدوام 

استمرارهم في 
طريق الدعوة.



من إصدارات جلنة الدعوة اإللكرتونية 


