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االعتكاف

1. تمهيد 

ما اأحلى اأن يتفلت االإن�سان من اأعباء واأثقال الحياة المادية 

من  بيت  على  والعقل  بقلبه  ليقبل  عمره،  من  معدودة  �ساعات 

بيوت اهلل تعالى، فيختلي فيه بربه، في جو مفعم باأن�س الر�سا 

العالم  والطاعة، ب�سفتين ظامئتين وبطن خاٍو من عالئق هذا 

 Pالنبي واأدعية  الكريم  القراآن  ريا�س  في  متقلبًا  الفاني، 

واأهل بيت الع�سمة R، ومبحرًا في غمار الذكر والت�سبيح، 

مقتديًا في ذلك كله بر�سول الرحمة واالإن�سانيةP الذي كان 

اإذا دخلت الع�سر االأواخر من �سهر رم�سان »..�شمر و�شد المئزر 

(1(

وبرز من بيته واعتكف واأحيا الليل كله..«.

ال�سعيرة  هذه  اإحياء  على  منا  وحر�سًا  االإطار  هذا  في 

االإحياء،  يكون  ما  باأح�سن   - االعتكاف  �سعيرة   - االإ�سالمية 

م�ساعدة  ي�ستهدف  الذي  التوجيهي  الدليل  هذا  باعداد  قمنا 

)1)   االإقبال71/1- 72.
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وتقييم  ومتابعة  واإدارة  تخطيط  على  ال�ساأن  بهذا  الم�ستغلين 

كافة،  المناطق  في  اإقامتها  المنوي  الرم�سانية  االعتكافات 

ال�سنة  يوفقهم لخدمة غايات هذه  اأن  القدير  العلي  اآملين من 

النبوية ال�سريفة واأن يجعل عملهم هذا ذخرًا لهم يوم ال ينفع 

مال وال بنون اإال من اأتى اهلل بقلب  �سليم.

2. األسباب الموجبة لالعتكاف
الم�سلمين  اأو�ساط  الكاف في  االإهتمام  - وجود �سعف في 

عمومًاً ب�سّنة االعتكاف.

امل�سجد  ثقافة  عن  املعا�سر  االإ�سالمي  املجتمع  - غربة 

واالهتمام به واحل�سور فيه.

- اال�ستجابة لنداءات ويل اأمر امل�سلمني املتكررة ب�سرورة 

اإحياء هذه ال�سعرية االإ�سالمية.

3. أهداف االعتكاف
- تعزيز الروحية االإيمانية لدى اأفراد المجتمع االإ�سالمي.

- اإيجاد ف�سحة روحية للتاأمل و التفكر و الدعاء والمناجاة 

بعيدًا عن ال�سغوطات اليومية المت�سارعة.

- تفعيل الح�سور في الم�ساجد وزيادة عدد روادها ال �سيما 

في اأوقات الفجر.

- تعزيز عالقة االإخوة العاملين و التعبويين وعامة النا�س 
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باالأوراد و االأدعية و الم�ستحبات ال �سيما �سالة الليل.

- تزويد الم�ساركين ب�سحنة روحية طويلة االأمد في مواجهة 

مغريات المعا�سي وم�ساكل الحياة.

- تعزيز عالقة الم�ساركين بالقراآن الكريم.

ما  وم�ستحبات  الفجر  الم�ساركين ب�سالة  - تعزيز عالقة 

بين الطلوعين.

4. مفهوم إدارة االعتكاف
اإدارة االعتكاف هي عملية اال�ستفادة الق�سوى من الموارد 

لالعتكاف  المتاحة  والزمنية  والب�سرية  والمادية  المعنوية 

لتحقيق اأكبر قدر ممكن من االأهداف الروحية والمعنوية على 

م�ستوى الم�ساركين والبيئة المحيطة.

5. مدير االعتكاف
مدي���ر االعتكاف هو ال�سخ�س الناظ���م الأن�سطة وفعاليات 

االعت���كاف والمتاب���ع لمجريات���ه تف�سيلي���ًا والم�س���وؤول ع���ن 

توفي���ر كل اأ�سب���اب ومتطلب���ات تحقي���ق االعت���كاف الأهدافه 

الجه���ات  كاف���ة  م���ع  والتكام���ل  وبالتع���اون  ل���ه  المر�سوم���ة 

ال�سيا�س���ات  ووف���ق  ال�سعي���رة  به���ذه  المعنيي���ن  واالأط���راف 

واالأنظم���ة المعتم���دة.
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6.أدوار مدير االعتكاف
- التخطيط التف�سيلي لفعاليات االعتكاف.

- تكوين واإدارة وتقييم لجنة اإدارة االعتكاف.

اللوج�ستية  االحتياجات  كافة  تاأمين  على  - االإ�سراف 

وال�سوابط  ال�سيا�سات  ووفق  لالعتكاف  والمادية 

وبموا�سفات جودة عالية.

- االإ�سراف على تجهيز وتهيئة وح�سن اختيار مكان االعتكاف.

- االإ�سراف على عملية ا�ستقبال وتوزيع ومغادرة الم�ساركين 

في االعتكاف.

واالثنائي  القبلي  االعتكاف  لبرنامج  اليومية  - المتابعة 

والتاأكد من ح�سن تطبيقه.

- تقييم مجريات االعتكاف و الح�سول على تغذية راجعة 

عنه .

وتقييم  بمجريات  المتعلقة  المعلومات  كافة  - توثيق 

االعتكاف وتحليلها ورفع تو�سيات ب�ساأنها اإلى المعنيين.

7. وظائف مدير االعتكاف

اأ- التخطيط:

وظائف  لكل  بالن�سبة  االأم  الوظيفة  التخطيط  وظيفة  ُتعد 

العملية الإدارية االأخرى، ومن هنا اأوىل االإداريون هذه الوظيفة 
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موقعها ومكانها يف جممل العمليات الإدارية حتى قال بع�سهم 

)اإذا ف�سلت يف التخطيط فقد خططت للف�سل).

من هنا اأخي املدير يقع على عاتقك حمل عبء هذه الوظيفة 

االأهمية  وايالئها  ككل  العتكاف  لإدارة  بالن�سبة  احليوية 

املتنا�سبة معها وهذا ما يتطلب منك:

1- درا�سة بيئة االعتكاف

فيه  جتري  الذي  واملعنوي  املادي  املحيط  بالبيئة  يق�سد 

فعاليات العتكاف، �سواء كان ذلك املحيط يف البيئة القريبة اأي 

داخل امل�سجد اأو يف البيئة اخلارجية القريبة والبعيدة اأي داخل 

الفهم  تتطلب  الدرا�سة  عمومًا، وهذه  البلد  ويف  واملحلة  القرية 

الدقيق للعوامل امل�ساعدة على جناح العتكاف وحتقيق اأهدافه 

والعوامل التي قد ت�سهم �سلبًا يف اإف�ساله واإجها�س اأهدافه. وهذا 

يتطلب درا�سة عنا�سر البيئتني املادية واملعنوية و التي ت�سمل:

اأ- مكان العتكاف )�سعته وموقعه).

ب- ال�سروط ال�سحية ملكان العتكاف.

ج- الظروف املادية ملكان العتكاف.

د- بعده عن م�سادر ال�سو�ساء وال�سجيج واالإزعاج.

ه�- توفر االإ�ساءة والتهوئة والتبريد والتدفئة فيه.

و- توفر املياه و املرافق ال�سحية ال�ساحلة.
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وت�سيري  امل�سجد  اإدارة  على  ومقتدر  موؤهل  َقيِّم  ز- وجود 

�سوؤونه.

ح- توفر متطّلبات االأمن والحماية للمقيمين في االعتكاف.

ط- وجود اإمام م�سجد اأو مبّلغ موؤثر وفاعل.

2- درا�سة المناخ العام المحيط

المناخ العام المحيط يق�سد به الراأي العام الموجود في 

النوع  التي يقام فيها االعتكاف حول هذا  القرية  اأو  المحلة 

والتعاون  والم�ساندة  الت�سجيع  وي�سمل  الديني  الن�ساط  من 

والتقبل وما اإلى ذلك مثل:

اأو  القرية  فعاليات  �سيما  ال  المحيطة  البيئة  ت�سجيع  اأ- 

وجود  وعدم  الن�ساط  من  النوع  هذا  على  المحلة 

معار�سة له.

النزاعات  من  وخالية  هادئة  اإجتماعية  بيئة  وجود  ب- 

والتوّترات.

وجوب  العتكاف  اقامة  على  القيمني  على  يفر�س  ما  وهذا 

�سناعة هذا املناخ يف القرية اأو املحلة يف حال عدم وجوده قبل 

اقامة هذا النوع من الن�ساط.

3- الفهم ال�سرعي العميق لمنطلقات االعتكاف

يتطلب  العتكاف  ملنطلقات  العميق  ال�سرعي  الفهم  اإن 



11

االعتكاف

التي  للمقا�سد  واعيًا  تربويًا  واأخالقيا  فقهيًا  �سرعيًا  اإدراكًا 

ما  وهذا  االإ�سالمية.  ال�سعرية  هذه  من  املقد�س  ال�سارع  اأرادها 

يفر�س على القيمني على اإقامة هذه ال�سعرية االإ�سالمية واإدارة 

فعالياتها:

المتعلقة  الفقهية  االأحكام  على  التف�سيلي  االطالع   - اأ 

باالعتكاف.

ب - االطالع التف�سيلي على اآداب و�سنن االعتكاف من 

الكتب االأخالقية المعتبرة.

ج - االطالع على توجيهات ولي اأمر الم�سلمين دام ظله 

ب�ساأن االعتكاف.

4- الم�ساركة في التخطيط

منط  اعتماد  العتكاف  اإدارة  على  القيمني  على  ينبغي 

يقيمونها  التي  االعتكافات  جناح  ل�سمان  بامل�ساركة  التخطيط 

وذلك عرب اإ�سراك خمتلف اأطراف هذا الن�ساط يف التخطيط 

معنية  جلنة  ت�سكيل  خالل  من  ذلك  اإىل  الو�سول  وميكن  له، 

اأن  وميكن  الأن�سطته  التح�سري  و  لالعتكاف  امل�سبق  بالتخطيط 

حتتوي هذه اللجنة على:

اأ- اإمام الم�سجد المنوي اإقامة االعتكاف فيه.

ب- االأخ المتابع والذي يقام االعتكاف في نطاق اإ�سرافه.
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ج- المندوب الثقافي يف القرية اأو املحلة.

يقام  الذي  الجغرافي  القطاع  في  الثقافي  الم�سوؤول  د- 

فيه االإعتكاف.

ه�- خادم الم�سجد.

الفاعلين  الم�سجد  ورواد  الم�سلين  من  ممثلة  عينة  و- 

والذين يمتلكون ن�سجًا اجتماعيًا وثقافيًا.

5- مراحل العملية التخطيطية

ينبغي  العتكاف  اأهداف  اإىل  الدقيق  الو�سول  ل�سمان 

االلتزام باأ�سول التخطيط ال�سليم له وذلك عرب تطبيق مراحل 

العملية التخطيطية املعروفة على حالة العتكاف واإعداد تقرير 

خطة ي�سمل :

اأ- االأ�سباب الموجبة لالعتكاف.

ب- اأهداف االعتكاف م�ساغة �سياغة علمية دقيقة.

ج- ال�سيا�سات الحاكمة على مختلف فعاليات االعتكاف 

التقرير  رفع  لحظة  اإلى  له  التخطيط  لحظة  من 

التقييمي حوله.

د- �سل�سلة االإجراءات التف�سيلية المتعلقة به.

ه�- القواعد الحاكمة على مجريات االعتكاف.

مختلف  وجدولة  لالعتكاف  الزمنية  البرمجة  و- 

االإجراءات وفق تتابعها الزمني.
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الإتم���ام  المطلوب���ة   واالحتياج���ات  الم���وارد  قائم���ة  ز- 

االعتكاف و�سمان نجاحه اأهدافه  وت�سمل : 

- الموارد الب�سرية )كمًا ونوعًا(

)كمًا ونوعًا( الموارد المادية - 

الدرا�سات - االإح�ساءات  الموارد المعنوية )المعلومات – - 

– المناخ االجتماعي..(.
ح- الموازنة التقديرية المطلوبة لالعتكاف.

ط- الخطط العالجية لمواجهة الطوارئ المحتملة.

ب- التح�ضري:

1- اإعداد البرنامج اليومي والعام

يجب اأن ي�سمل برنامج العتكاف الفرتات التالية:

اأ- وقت اأداء اأو ق�ساء ال�سلوات

ب- وقت المناجاة والدعاء

ج- وقت تالوة الم�سحف ال�سريف

د- وقت التاأمل والتفكر

ه�- وقت الدرا�سة والبحث

و- وقت المطالعة

ز- وقت النوم

ح- وقت الطعام

ط- وقت النظافة 
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يمكن  برنامج  نموذج  اقتراح  االإطار  هذا  في  لنا  ويمكن 

اعتماده:

الوقتاليوم االأول

�سالة الفجر

تعقيبات ال�سالة

دعاء العهد ودعاء ال�سباح

اأذكار ما بين الطلوعين

فترة النوم االأولى

مباحثة ما قبل �سالة الظهر)فقه وعقائد(

نوافل الظهر

�سالتي الظهر والع�سر وتعقيباتهما

موعظة ما بين ال�سالتين

ق�ساء ال�سالة

مجل�س عزاء ح�سيني

قيلولة ما بعد الظهر

فقرة التالوة القراآنية

دعاء العديلة +زيارة عا�سوراء

�سالتي المغرب و الع�ساء ونوافلهما وتعقيباتهما

االإفطار وم�ستحباته

دعاء االفتتاح وتوابعه

فترة التاأمل والتفكر

فترة المطالعة

فترة النوم

دعاء اأبي حمزة الثمالي اأو دعاء البهاء

�سالة الليل

مناجاة اأمير الموؤمنين في م�سجد الكوفة

نافلة الفجر
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الوقتاليوم الثاني

�سالة الفجر

تعقيبات ال�سالة

دعاء العهد ودعاء ال�سباح

اأذكار ما بين الطلوعين

فترة النوم االأولى

مباحثة ما قبل �سالة الظهر)فقه وعقائد(

نوافل الظهر

�سالتي الظهر والع�سر وتعقيباتهما

موعظة ما بين ال�سالتين

ق�ساء ال�سالة

مجل�س عزاء ح�سيني

قيلولة ما بعد الظهر

فقرة التالوة القراآنية

دعاء العديلة +زيارة عا�سوراء

�سالتي المغرب و الع�ساء ونوافلهما وتعقيباتهما

االإفطار وم�ستحباته

دعاء االفتتاح وتوابعه

فترة التاأمل والتفكر

فترة المطالعة

فترة النوم

دعاء اأبي حمزة الثمالي اأو دعاء البهاء

�سالة الليل

مناجاة اأمير الموؤمنين في م�سجد الكوفة

نافلة الفجر
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الوقتاليوم الثالث

�سالة الفجر

تعقيبات ال�سالة

دعاء العهد ودعاء ال�سباح

اأذكار ما بين الطلوعين

فترة النوم االأولى

مباحثة ما قبل �سالة الظهر)فقه وعقائد(

نوافل الظهر

�سالتي الظهر والع�سر وتعقيباتهما

موعظة ما بين ال�سالتين

ق�ساء ال�سالة

مجل�س عزاء ح�سيني

قيلولة ما بعد الظهر

فقرة التالوة القراآنية

دعاء العديلة +زيارة عا�سوراء

�سالتي المغرب و الع�ساء ونوافلهما وتعقيباتهما

االإفطار وم�ستحباته

دعاء االفتتاح وتوابعه

فترة التاأمل والتفكر

فترة المطالعة

فترة النوم

دعاء اأبي حمزة الثمالي اأو دعاء البهاء

�سالة الليل

مناجاة اأمير الموؤمنين في م�سجد الكوفة

نافلة الفجر
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2- تاأمين المتطلبات المادية واللوج�ستية

وي�سمل هذا االإجراء تاأمني:

- التجهيزات الفردية الخا�سة بكل معتكف )فرا�س النوم 

مخدة- �سر�سف اأو بطانية(.

- االإفطار اليومي وفق ال�سروط ال�سحية.

- ال�سحور اليومي وفق ال�سروط ال�سحية.

- اأدوات الطعام البال�ستيكية.

- مواد التنظيف واال�ستحمام.

- البرادي والقواطع التي تعزل مكان مبيت المعتكفين عن 

فناء الم�سجد.

3- تاأمين البيئة المعنوية المنا�سبة )المناخ الروحي(

وي�سمل هذا االإجراء : 

- �سبط البيئة العامة للم�سجد بحيث ال يزعج المعتكفون 

رواد الم�سجد وال يزعج رواد الم�سجد المعتكفين.

توؤثر �سلبًا على جّو  باأن�سطة م�سجدية عامة  القيام  - عدم 

االعتكاف داخل الم�سجد.

في  العامة  واللقاءات  والجل�سات  االجتماعات  - تجنب 

الم�سجد خالل فترة االعتكاف.

- الحر�س على النظافة والهدوء وال�سكينة والترتيب داخل 

الم�سجد.
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- عزل اأمكنة مبيت المعتكفين عن فناء الم�سجد بوا�سطة 

قواطع او برادي.

4- الدعاية والت�سويق

به  معتد  وقت  قبل  العمل  االعتكاف  على  بالقيمين  ينبغي 

فيه  الم�ساركة  على  الموؤمنين  وح�س  لالعتكاف  الترويج  على 

وبيان فوائده واآثاره الفردية واالجتماعية وذلك من خالل:

اأ- توزيع من�سورات ومواد ترويجية لالإعتكاف على عامة 

النا�س.

ب- تعليق بو�سترات ترويجية.

المنوي  الم�سجد  اأمام  ترويجية  يافطات  تعليق  ج- 

االعتكاف فيه.

د- تحديد و�سيلة ات�سال وت�سجيل في االعتكاف.

ه- االإعالن عن االعتكاف عبر و�سائل االإعالم.

و- حث الموؤمنين على الم�ساركة فيه

الثقافية  الدرو�س  م�سجع من خالل  راأي عام  تكوين  ز- 

والمواعظ التي تحث على االعتكاف.

5- الت�سجيل والقبول

من المفتر�س اإقامة مكتب فرعي داخل الم�سجد اأو بجانبه 
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اأو تحديد رقم هاتف �سخ�س معني بملء طلبات الم�ساركة في 

االعتكاف وت�سجيل االأ�سماء واإعطاء اأولوية الم�ساركة لمن يتقدم 

بطلبه اأواًل.

 وينبغي اأن ي�ستمل الطلب على املعلومات التالية:

وال�سكن  اال�سم  الم�سارك:  عن  ال�سخ�سية  - المعلومات 

وو�سيلة االت�سال.

- الو�سع ال�سحي تف�سياًل.

- دوافع الم�ساركة.

- تطلعاته من وراء م�ساركته في االعتكاف.

6- التن�سيق والعالقات

العامة  العالقات  من  بحملة  القيام  الوظيفة  هذه  وتتطلب 

اأهدافه  اإنجاح االعتكاف وتحقيق  االإ�سهام في  �ساأنها  التي من 

المرجوة وذلك عبر :

القرية-  البلدة-  فعاليات  مع  والجاد  الفاعل  - التوا�سل 

المحلة من الموؤمنين و ذوي التاأثير.

اإقامة  المنوي  الم�سجد  اإمام  مع  الفاعل  - التوا�سل 

حوله  العام  الت�سور  و�سع  في  واإ�سراكه  فيه  االعتكاف 

ودعوته لالعتكاف.

يقام-   وال��ذي��ن  المتابعين  االأخ���وة  م��ع  الفاعل  التوا�سل 
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التف�سيلي  والتن�سيق  اإ�سرافهم  نطاق  ف��ي  العتكاف 

معهم.

- ت�سكيل لجنة ا�ست�سارية بغية تقديم الن�سائح واالإر�سادات 

والم�ساعدة في اإنجاح االعتكاف.

على  وحثهم  الم�سجد  ورواد  الم�سلين  مع  - التوا�سل 

الم�ساركة و االإ�سهام في اإنجاح االعتكاف.

7- �سالمة الم�ساركين في االإعتكاف

االعتكاف  اإدارة  على  القيمين  من  المهمة  هذه  تتطلب 

كافة  وتطبيق  ال�ساأن  بهذا  المعنية  الجهات  مع  التن�سيق 

االإر�سادات و التوجيهات التي تطلب منهم بدقة وحرفية عالية 

�سمانًا ل�سالمة مكان االعتكاف و الم�ساركين فيه وت�سمل هذه 

االإجراءات:

اأ- حميط مكان العتكاف.

ب- الداخلون واخلارجون من مكان العتكاف و االنتباه 

اإىل اأي ت�سرف اأو حركة م�سبوهة.

ج- مداخل ومنافذ مكان العتكاف.

د- متابعة تفا�سيل امل�ستجدات و املالحظات واالإجراءات 

اليومية مع املعنيني ب�سالمة املن�ساآت واالأفراد.
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ج - التنفيذ: 

1- اال�ستقبال والتوزيع

على  ينبغي  االعتكاف  لمبا�سرة  الم�ساركين  ح�سور  عند 

المكلفين با�ستقبالهم مراعاة التالي:

اأ- الب�سا�سة والدماثة وح�سن الت�سرف معهم.

ب- الترحيب والثناء.

ج- تخفيف وطاأة اأعباء الم�ساركة عن كاهلهم.

د- اإعطائهم التوجيهات و االإر�سادات الالزمة ب�ساأن مكوثهم 

في الم�سجد واالأمور التي يجب عليهم مراعاتها.

ه�- تذكيرهم بف�سل وثواب االعتكاف.

و- تذكيرهم باالأحكام ال�سرعية لالعتكاف.

فرد  كل  ومهمة  االعتكاف  لجنة  باأع�ساء  تعريفهم  ز- 

فيها.

ح- تعريفهم على مرافق ونواحي الم�سجد.

ط- تزويدهم بمتطلبات مبيتهم في الم�سجد.

ي- توزيعهم على اأمكنة مبيتهم واإقامتهم.

فترة  خالل  االعتكاف  برنامج  بتفا�سيل  تعريفهم  ك- 

اإقامتهم في الم�سجد.

اأي  اإبالغهم باآلية التوا�سل و المراجعة عند حدوث  ل- 

م�سكلة اأو طارئ.
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2- متابعة اإجراءات البرنامج

يتطلب برنامج االعتكاف متابعة تف�سيلية وحثيثة بحيث ال 

يتعر�س البرنامج المر�سوم اأ�سال الإ�سكاليات وعوائق تمنع تطبيقه 

وهذا يمكن �سمانه من خالل ح�سن التخطيط واالإدارة، ف�ساًل 

عن الح�سور الدائم والمبا�سر للقيمين على اإدارة االعتكاف في 

مكان االعتكاف وهذا يلزم الجهة القيمة بجملة اأمور:

من  فعالية  لكل  والدائم  المبا�سر  االأثنائي  التقييم   - اأ 

فعاليات االعتكاف.

ب - اإدخال التعديالت الالزمة و ال�سرورية على البرنامج 

لحظة بلحظة عند وجود اأي تعثرات.

الم�ساركين  مع  االعتكاف  مجريات  مناق�سة   - ج 

والمخططين يومًا بيوم.

د- االطالع على انطباعات المحيط و الح�سور الم�سجدي 

حول اأجواء االعتكاف.

البرنامج  لعناوين  الدقيق  التطبيق  على  الحر�س  ه�- 

التهاون  وعدم  المقررة  بالمواعيد  التام  وااللتزام 

والتاأخير.

و- االتفاق مع قراء وخطباء دقيقين ومهتمين.

المبا�سرة  والمتابعة  ال�سروري  التفوي�س غير  تجنب  ز- 

لمجريات البرنامج.
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3- معالجة الم�سكالت الطارئة

عند حدوث اأي م�سكلة توؤثر �سلبًا على �سير االعتكاف ينبغي 

او  الت�سويف  وعدم  لمعالجتها  المبا�سر  و  الحا�سم  التدخل 

المماطلة في متابعتها، وينبغي اطالع الم�ساركين على حيثيات 

الم�سكلة والمدى الذي و�سلت اإليه جهود معالجتها لحظة بلحظة 

وعدم ترك مجال للتخمين و التاأويل ون�سر القالقل و البلبلة في 

�سفوف المعتكفين.

هذا ومن المفتر�س اإذا كانت العملية التخطيطية التي قام 

فيها  لحظ  قد  يكون  اأن  العنا�سر  مكتملة  االعتكاف  مدير  بها 

المفتر�س  العالجية  االإجراءات  و  حدوثها  المتوقع  الم�سكالت 

اعتمادها عند وقوع ذلك.

4- التقييم االأثنائي

تحقق  مدى  قيا�س  عملية  هو  االثنائي  بالتقييم  المق�سود 

باأن  التاأكد  اأي  بلحظة،  لحظة  لالعتكاف  المر�سومة  االأهداف 

ما تم التخطيط له يتم تحقيقه فعاًل من خالل المتابعة الحثيثة 

والمواكبة المبا�سرة لفعاليات االعتكاف من قبل اإدارة االعتكاف 

ومن خالل االعتماد على جملة  م�سادر اأهمها االنطباعات التي 

منه  فقرة  كل  انتهاء  عند  االعتكاف  في  الم�ساركون  يقدمها 

مبا�سرة.
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5- اإدخال التعديالت ال�سرورية

حول  معينة  معطيات  مجموعة  تجمع  وعند  المفتر�س  من 

اإ�سكاليات  ووج��ود  تطبيقه  �سالمة  وم��دى  البرنامج  �سير 

ف��وري  ب�سكل  ذل���ك  ي��ت��م  اأن  ال��ع��الج  و  ال��ت��دخ��ل  ت�����س��ت��دع��ي 

و�سريع. 

فالبرنامج بطبيعة الحال لي�س مقد�سًا وهو قابل للتعديل بما 

يتالءم مع تحقق االأهداف وبالتالي فمن ال�سروري اإدخال هكذا 

تعديالت �سرورية.

د- التقييم:

هما  اأ�سا�سيتين  وظيفتين  تت�سمن  م�ستمرة  عملية  التقييم 

التقييم والتقويم.

 والمق�سود بالتقييم هو ا�ستك�ساف االنحرافات الحا�سلة في 

البرنامج واالأهداف المر�سومة له والتقويم هو عملية ت�سحيح 

هذه االنحرافات واإعادة االأمور اإلى ن�سابها.

اإجراء  البرنامج  اإدارة  على  القيمين  على  يفر�س  وهذا 

التقييم على مراحل ثالث:

ي�سمل مراجعة الخطط وجداول االإجراءات  تقييم قبلي: - 

�سالحيتها  من  والتاأكد  المقررة  البرنامج  وفقرات 
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ال�سرورية  النجاح  اإلى عنا�سر  افتقارها  للتطبيق وعدم 

وذلك قبل البدء بالتنفيذ.

تقييم اأثنائي:-  وقد مر الحديث عنه �سابقًا.

 تقييم بعدي:-  وي�سمل عملية التاأكد من و�سول البرنامج 

تحقق  ومدى  المر�سومة  اأهدافه  اإلى  لالعتكاف  المقرر 

هذه االأهداف لدى الم�ساركين فيه �سواء على الم�ستوى 

عملية  اإلى  اإ�سافة  الموقفي،  اأو  المهاراتي  اأو  المعرفي 

التحقق من االنطباعات التي تركها البرنامج لديهم.

وهذا يلزم اإدارة الربنامج القيام بالتايل :

اأ- اإعداد اأدوات تقييمية منا�سبة من ا�ستمارات ونماذج 

وروائز وغيرها وذلك بغية الح�سول على :

• تغذية راجعة من امل�ساركني	

• تغذية راجعة من الإدارة	

• تغذية راجعة من احل�سور امل�سجدي	

• تغذية راجعة من اإمام امل�سجد	

ب- عقد جل�سة تقييمية

ج- اإعداد تقرير تقييمي

د- اإ�سدار تو�سيات م�ستقبلية.
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8- عناصر أساسية في نجاح االعتكاف

اأ- التكامل بين اأطراف الن�ساط

اإن العمل الفريقي �سمانة حا�سمة في نجاح اأي عمل والو�سول 

روح  وجود  الفريقي  العمل  ويتطلب  منه،  المرجوة  النتائج  اإلى 

كل  ن�سيب  من  النجاح  و  الخ�سارة  باأن  الجميع  و�سعور  الفريق 

في  ال�سراكة  الأن  التخطيط  في  ال�سراكة  اأي�سًا  ويتطلب  فرد 

العمل  االإ�سهام في نجاح  الفرد م�سوؤولية  التخطيط ترتب على 

باعتباره �سريكًا فيه.

بني  االأخوي  واحل�س  اجلماعة  روح  وجود  عن  ف�ساًل  هذا   

فريق العمل.

ب- ح�سن التخطيط والتح�سير.

ح�سن  في  جهدهم  االعتكاف  على  القيمون  ي�سع  اأن  ينبغي 

التخطيط له وفي اعداد ت�سور تف�سيلي عن مجرياته)�سيناريو 

م�سروع  وي�سملها  اال  واردة  وال  �ساردة  تترك  ال  بحيث  واقعي( 

الخطة المعد وهذا ما ي�سمن �سالمة التنفيذ الى جانب المتابعة 

الحثيثة والمراقبة الفعالة.

ج- القيمون على االإدارة

القيادية  الموا�سفات  يمتلك  ومدبر  ومدير  قائد  وجود  اإن 

القرار  واتخاذ  التنبوؤ  على  والقدرة  التقدير  كح�سن  الالزمة 
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والح�سم والمبادرة والتفهم والمعرفة الواعية والعميقة والعدالة 

التفوي�س  على  والقدرة  بالمروؤو�سين  والثقة  بالهدف  واالإيمان 

على  والتوكل  المواقف  تقدير  وح�سن  واالطالع  المعرفة  و�سعة 

اهلل واالإيمان بالغيب لهو اأمر حا�سم في نجاح اإدارة االعتكاف 

على  القّيم  ال�سخ�س  الختيار  الكافية  العناية  ايالء  ينبغي  لذا 

اإدارة االعتكاف وتروؤ�س فريق العمل المعني به.

د- االحتياجات اللوج�ستية المنا�سبة

من الم�سلم به اأن من ياأتي للم�ساركة في االعتكاف قد وطن 

اليومية  الم�ساغل  و  المادية  الق�سايا  االإعرا�س عن  نف�سه على 

في  ي�سهم  للمعتكف  �سالحة  مادية  ظروف  توفير  ولكن  للحياة 

المعنوية  االأهداف  نحو  القلبي  توجهه  وزيادة  للعبادة  تفريغه 

والروحية لالعتكاف.

ح�سن  على  المترتب  الجزيل  الثواب  اإغفال  يمكن  وال  هذا 

االهتمام والرعاية للمعتكفين وتاأمين متطلباتهم واحتياجاتهم 

االعتكاف  اأجر  في  �سريكا  العمل  بهذا  ي�سهم  من  يجعل  ما 

وثوابه.

المادية  المتطلبات  طبيعة  ف��ي  ال��ت��دق��ي��ق  ينبغي  وع��ل��ي��ه 

وح�سن  اإليها  المعتكفين  حاجة  ومدى  لالعتكاف  واللوج�ستية 

ا�ستفادتهم منها وجودة الموا�سفات التي تتمتع بها.
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هـ- الحملة االإعالمية المركزة

ال بد من اإعادة التذكير باأهمية الحملة االإعالمية المركزة 

التي تروج لالعتكاف وت�سجع على الم�ساركة به و�سرورة القيام 

وذوي  متخ�س�سين  قبل  ومن  �سحيحة  علمية  اأ�س�س  على  بها 

هذه  تتركه  لما  المجال.  هذا  في  بهم  اال�ستعانة  يمكن  خبرة 

الحملة من اأثر طيب على تح�سير البيئة االجتماعية الحا�سنة 

لالعتكاف لح�سن التعامل معه كظاهرة دينية ومن اأثر ت�سجيعي 

على �سرائح المجتمع االإيماني بما يدفعها للم�ساركة الفاعلة في 

فعالياته ال �سيما �سريحة ال�سباب واالأحداث.

9- توجيهات اإلمام الخامنئي{ حول اإلعتكاف

االآالف من �سبابنا ق�سدوا الم�ساجد في مختلف اأنحاء البالد 

عط�سى،  و�سفاه  خاوية  وبطوٍن  �ساِئمة  باأفواٍه  فيها،  واعتكفوا 

الحاّر، هذا  الجّو  في هذا  ويناجونه  تعالى  اهلل  اإلى  يت�سّرعون 

�سيٌء قّيٌم ِجدًا.

اإختالء  الحقيقة  في  هو  ال�سباب  يمار�سه  الذي  االإعتكاف 

�سلة  اإيجاد  جماعيًا،  عماًل  منه  اأكثر  فردّي  عمل  اإّنه  باهلل... 

باهلل.

لتكن البرامج الجماعية في مراكز االإعتكاف بحيث ال توؤثر 

به.  والقلبي  الفردي  واالإرتباط  باهلل  االإختالء  لذة  على  �سلبًا 
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الوقت  وُيعطوا  المجال  االإعتكاف  اإدارة  على  القّيمون  لُيف�ِسح 

وال�سحيفة  البالغة  ونهج  القراآن  يتلون  ال�سباب  هوؤالء  ويدعوا 

ال�سّجادية. اإّنني اأو�سي بال�سحيفة ال�سّجادية خ�سو�سًا في اأيام 

االإعتكاف هذه.

لينتفعوا  حقًا،  معجٌز  كتاٌب  هذه  ال�سّجادية  ال�سحيفة 

بن  علي  االإم���ام  اأدع��ي��ة  ف��ي  المبثوثة  ال��م��ع��ارف  ه��ذه  م��ن 

اأدعية  لي�ست  ّنها  اإ ويتاأّملوها،  ويقراأوها   Lالح�سين

 
(1(

درو�س. هي  بل  وح�سب، 

)1) كلمة االإمام اخلامنئي{ مبنا�سبة 13 رجب - 2008/7/17 م.
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خاتمة

هوذا القلب قد �سرع �سغافه ناحية بيت اهلل، وعلى االأعتاب 

عطر  يفوح  البيت  جنبات  وبين  وهجران،  وغربة  �سوق  عتاب 

األقوا  هلموا،  اأن  عليين  من  نداٌء  ي�سدح  اأرجائه  وفي  الجنة، 

اأفردوا  رمله  وعلى  ال�ساطئ،  هذا  عند  هاهنا  �سفنكم  مرا�سي 

طهرا  اأن  واإ�سماعيل  اإبراهيم  اإلى  والتذلل،{وعهدنا  ال�سراعة  اأكف 

(1(

بيتي للطائفين والعاكفين والركع ال�سجود} 

الطور  زيتونة  وع�ساها  الو�سل  باب  يفتح  حين  بعد  ع�ساه 

تنطق: »اأن طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي اأال 

على المزور كرامة الزائر اأال ب�سر الم�سائين في الظلمات اإلى 

الم�ساجد بالنور ال�ساطع يوم القيامة«.

ن�ساأل العلي القدير اأن يتقبل عملكم يا من بذلتم اأنف�سكم في 

�سبيل خدمة المعتكفين في بيوت اهلل، راجين منه عز وجل اأن 

يعيننا واإياكم على ح�سن الخدمة وتوفيق الرعاية ل�سيوف اهلل 

انه ولي االإح�سان واهلل من وراء الق�سد. 

)1)  البقرة: 125.
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