
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 اللهم سلم لنا رمضان
 لمن يحمل هم الدعوة

 فاغتنمها رمضان فرصة
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهدَ  ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن  } َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوَبيِ  َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى  ِمْنُكُم الشَّ

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ  ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد َّللاَّ َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )َسَفٍر َفِعدَّ ( َوِإَذا 185َة َوِلُتَكبِ ُروا َّللاَّ
اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشدُ َسَأَلَك ِعَباِدي   (البقرة{186وَن )َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 أخي حامل هم الدعوة
 تركيز شديدألمة فال تضيعوها ولذا فانه يقتضي منا المجتمع و لخدمة الدعوة والذات و يير  اتغرمضان فرصة كبيرة ل

  
 
 
 
 

 من خالل
 الجانب الذاتي )اإليماني العبادي(

 مدرسة الثالثين يوما
 "القرآن تالوة وتدبر وعمل بأوامره واجتناب نواهيه 

 وصيام القلب والروح أسمي  من صيام الجوارح
تنمية  " وذكر هللا والدعاء الخاشع والفاقة بين يدي هللا

ألسقام القلب وأدران روحانية ووقاية من الوهن وعالج 
 النفس"

 وبرامجنا التربوية التغني عن البرنامج الذاتي لكل لمسار
 من "التنمية"و"الوقاية" 

 و"العالج" خاصة وكل منا أدري بحاله وضعفه وما ستره
 هللا فيه!!!

 ثانيا: الدعوي"احياء المظاهر اَلسالمية"  
ومجتمعاتنا وموسم عودة الي هللا )إن هللا ليصلح بصالح الرجل أهله وولده وولد ولده وكويرته في دوائرنا من دعوة فردية وربط عام  

 ودويرات حوله(
 ثالثا: الوعي والتوعية " وتوظيف الحمالت والمناسبات" 

 للدعوة الفردية والربط العام وعامة المجتمع
أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَمْن ﴿عن سبب ما نحن فيه البعد عن هللا  ضبط بوصلة المجتمع

( ( 126( َقاَل َكَذِلَك َأَتْتَك َآَياُتَنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتْنَسى )125( َقاَل َربِ  ِلَم َحَشْرَتِني أَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيًرا )124أَْعَمى )
 (125- 124)طه

 (103َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل َّللاَِّ َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا ﴾ )آل عمران ﴿ رمضان شهر وحدة اَلمة

 توديعا استقباال رمضـــان 

 استقباَل
شعبان"اللهم بلغنا رمضان" بتقييم  15من 

لحصاد عام من هنات وتوبة َلزمة ومن 
 خطة ذاتية ودعوية

 توديعا
 شوال "اللهم تقبله منا"  15حتي 

مع عهد علي اَلستقامة والتطلع للمزيد 
 الجديدةوحصاد الدعوة الفردية 



ْنَكِر َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلمُ ﴿رمضان شهر الدعوة الي الخيرات والنهي عن المنكر
 (104َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ )آل عمران 

 برنامـــــــــــج رمضان والتغيير
 انطالق ( –حرية  –)اعتصام  

فليكن رمضان هذا مختلفا ونحقق فيه نقلة نوعية فى األداء والحركة والتواصل واستنهاض رمضان فرصة للتغير لنا ولغيرنا  
 القاعد وفى عودة الوجه اإلسالمى لمصر وصد الهجمعة الملعونة على الهوية اإلسالمية والقيم.

 ممارسات الربانية
 الوسائل المحور الوسائل المحور

الذاتي 
الجانب 
الروحي 
 العبادي

 المواظبة على أذكار الصباح والمساء   ذكر هللا

 دعوي 

 واإلجتماع على طاعةألهل واألوَلد  ادعوة 
تحميد  –ورد ذكر ) استغفار تسبيح 

 تهليل( –تكبير 
 تعهد اسرة من أصحاب الحقوق والفضل

 صلة الرحم 
َل اله إَل أنت سبحانك إني كنت من  

 مرة(100الظالمين )
 أفراد بالدعوة ) زيارات /هدايا /اتصاَلت( 2تعهد 
 أفرد بنشر الدعوة ومشروع رمضان  10تعهد 

 مرة(100َل حول و َل قوة إَل باهلل )

وعي 
 وتوعية

)أحداث 
 ومناسبات(

 التعرف على فقه الصيام )ومضات(
 أحداث تاريخية في رمضان )ومضات( 10 مرة 100حسبنا هللا و نعم الوكيل )

مناقشة قيم البنيان المرصوص و الفاعلية المؤثرة في  مرة(100الصالة على الرسول )
 صالة نافلة رواتب  الصالة مجموعة مضامين 

مجموعة قصصية عن  قيم البنيان المرصوص والفاعلية  يوم 30تروايح 
 الضحى المؤثرة

العطاء رغم –) مجاهدة النفس طرح اربعة قضايا  ركعتين  منفرد يومياتهجد  
 –فوائد التغلب على العقبات و الصعوبات  –اإلحتياج 

ومناقشتها عبر وسائل التواصل  كيف أكون فعاَل مؤثرا(
 )ومضات(

قبل  –عقب الصلوات  –بعد اآلذان  دعاء
 وقت السحر –اإلفطار وقبل المغرب 

أدعية مأثورة جديدة  10حفظ 
 والمحافظة عليها

 
تفعيل الصفحة الشخصية ونشر وتسويق الدعم الفنى 

 صدقة يومية   صدقة  لبرنامج رمضان والتغير
 أجزاء يوميا 3تالوة  قرأن 

 نشرالخير
 رسائل الواتس والمحمول ووسائل التواصل 

 ) رمضان والتغيير(توزيع قصصات بمضامين  آية في الشهر 30تدبر 
 )رمضان  التغيير(بوست يوميا بمضامين  5نشر  أية 30قراءة تفسير 

 حفظ سور المنهج المقرر
 مهاري 

 مهارات الفاعلية
 نشر مهارة الفاعلية مراجعة نصف صفحة

سنن 
 مهجورة

 سورة الملك كل ليلة

وسائل 
 التواصل

 موقع
http://wmdat.com 

 فيس بوك:
http://facebook.com/wmdaat 

 تلجرام
@wmdaat 

 تحري ساعة اَلستجابة يوم الجمعة
 الفجرحج 

 النوم على وضوء

http://wmdat.com/
http://facebook.com/wmdaat


 محاور برنامج حملة
 رمضان والتغيير الفردي والمجتمعي

 انطالق ( : –حرية  –)اعتصام  
يا من من هللا عليك وأقبل عليك شهره وفتح عليك بالصيام والقيام والقرآن َل تكسل وَل تتواَن، وكن من عباد هللا الشاكرين، 

على توفيقه للصيام والقيام والقرآن فاعتصم بهم في رمضان وتحرر من قيود الشيطان  -عز وجل-فإن من شكر نعمة هللا 
﴿ َواْعَتِصُموا ِباهللَِّ ُهَو َمْوَلُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم لخيرات ودعوة الناس إلى هللا وشعارنا وانطلق إلى ربك شكر بالطاعات وفعل ا

 (78النَِّصيُر( )الحج 
 

 فهيا إلى التنافس الشريف والتسابق المحمود واإلنجاز الرائع واإلبداع المتألق
 فاعتصموا ِبَحبل هللا، وحبل هللا هو القرآن،  -
موا حرامه، اْئتمروا بأْمرِِه ، اْنتَهوا عمَّا عنها  نهى  عتصموا وانطلقوا به فطبَُّقوا أحكامه، وقفوا عند ُحدوده، وأحلُّوا حالله، وحرَّ

 عل الخيرات ودعوة إلى هللا .....(فو )ذكر ودعاء وقيام وصدقة وصيام واعتصموا بالدين كله بكل ماهو يقربكم من هللا من  -
 فهو زادكم الروحي

 لنفس منطلق أساسي لفعل الخير والقرب من هللااوتحرير 
 

 المدة : 
 . التمهيد لرمضان من نصف شعبان. 1
 . تنفيذ اَلجراءات والوسائل طوال شهر رمضان. 2
 . استمرار البرنامج فى العيد إلى نصف شوال. 3
 

 انطالق (:  –حرية  –)اعتصام  معالم نجاح ومقاصد مستهدفة 
 معتقلين.وجرحى وأسرى و  شهداءالمتضررين من سياسات اَلضطهاد من  . زيادة الدعم المادى لبيوت1
 . همة العمل لخدمة دين ودعوة هللا لدى اوسع قاعدة ممكنة. استنهاض 2
 الدعم الفنى على الصفحات.المساهمة في زيادة . 3
 الطالب واألخوات مع المشروع. فئات المجتمع وبخاصة . تفاعل 4
 . اإلعالم الهابطالتفاعل مع دعوات مقاطعة زيادة التجاوب و . 5
 ( ---------الفجر  –التراويح  –الحجاب  –المصحف  –. انتشار المظاهر اإلسالمية فى المجتمع مثل ) الزينة 6
 

 ، ومضمونه وعدته:فرصة للتغييرنعم رمضان هذا العام هو  
 وهذا يتطلب: عتصام :ا -أ

 ) زاد الداعية (.و فه الجانب الروحي والعباديوفي المستوى الفردى والذاتي على . امتثال ألوامر هللا 1
. اعتصام بالدعوة والجماعة واألخوة والتنافس في ميادين البذل والعطاء برا بدماء الشهداء ودعما للمعتقلين وشهامة ومرؤة 2

 .للمطاردين، وخيركم من كان له سهم فى نصرة الحق وأهله وكسر اَلنقالب ومنع تحقيق المشروع 
 
 



 ومقتضاها: حرية: -ب
بالعمل الصالح ودعوة العائلة والجيران وزمالء   وانتفاضة عمال وبذًَل.. شوقا إلى الجنة.. فزعا من النارتحرر من كل قبيح     -1

 العمل والمجتمع ..... 
وجل من الدماء البريئة على مستوى  تحرر من تأييد ظالم أو مستبد أو دعم باطل أو سكوت عليه واستبراء إلى هللا عز -2

 .المجتمع
 

أن العمل وإصالح النفس والمجتمع ب  ... وإيماناانطالقا بمزيد العمل في اإلصالح والبذل والبناءونهدف من ورائه    انطالقا:  -ج  
 فريضة

 والعون. إبراز مظاهر األخوة لبث روح التعاون والتكافل و 
رفع الوعي والهمة الحاضنة الشعبية و وتقوية  السعي إلى التفاف الناس حول بيوت الشهداء والمعتقلين ودعمهم ماديا ومعنويا،  

 والطغيان رفض الظلم ل
 روح التسامح والتغافر، وإنهاء حالة اَلنفصال عن المجتمع.تعظيم مقدمة لالصطفاف الوطنى الجامع و 

 
فغير أخي الحبيب أنت وحدك قائد اعتصامك.. ومهندس تغييرك.. ورائد إحيائك.. فأين العزمة القوية.. أين النهضة الفتية 

فهال رميت بسهمك في واقع التغيير فالفضل كبير  الباطل الذي غزا النفس فأضلها. والباطل الذي غزا األمة فأذلها..نفسك من 
 واليوم يومك فاعتصم وتحرر وانطلق ،اإلدراك والمنافسه على القمة ياعالي الهمةفهل لك من اإلستدراك ياواسع 

 وصايا للفرد  .1
 الدعوة الفردية. (1
 التواصل مع دائرة الوعى والتاثير العشرة. (2
 تفعيل الصفحة الشخصية ونشر وتسويق الدعم الفنى.   (3
 التركيز على رسائل الواتس والمحمول ووسائل التواصل.  (4
 مضان فى مداخل المنازل أو الشارع أو البيت.تعليق زينة ر    (5
 جمع الزكاة والصدقات ودعم بيوت الشهداء والمعتقلين.   (6
 عزومة رمضان حسب القدرة حتى وإن كانت بسيطة أو على  نطاق ضيق.  (7
 الحرص على القرآن ) خاصة التدبر ( والفجر والتراويح  في المسجد  (8
 الحرص على ورد المحاسبة   (9


