
 

 
 
 
 
 
 
 

 ة اإلعتكافسُنّ 
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

عید أیًضا. الستمر حتى مساء یوم یستمر حتى صالة العید. ویمكن أن یأذان المغرب ومن بدأ االعتكاف ی. اإلعتكافیسألون بخصوص 
عشرة أیام. ولكن من ال یستطیع أن  یعتكف ملسو هيلع هللا ىلصكان نبینا الكریم ھا. كما قلنا ، إنھا عشرة أیام. بسم هللا قبل بدئبقول  اإلعتكافة نّ ینوون سُ 
"نویت بقولقدر المستطاع  اإلعتكاف نويتوأثناء دخولك للمسجد  البركة. لینالقدر استطاعتھ  یعتكفھ أن عشرة أیام ، یمكنیعتكف ل

هللا رمضان الفعلي الذي اعتاد نبینا الكریم أن یفعلھ ھو عشرة أیام. بالطبع ، ال یستطیع الجمیع فعل ذلك.  إعتكافلكن و". اإلعتكاف
العدس شوربة العدس. یمكنك أن تأكل شوربة من یقدر. األكل والشرب لیس كالخلوة. یمكنك أن تأكل كل ما ترید ، لیس فقط متقبل ی

 كون وجبة عادیة.تس الكنھوأیًضا ، 
 

. كلما الصحبلوات الفائتة. یمكنك قراءة وتصلي الص تسبیح، القیام بالتؤدي العبادة، ؟ علیك أن تقرأ القرآن القیام بھما الذي یجب 
ركز أكثر على  كان ذلك أفضل. بالطبع یمكنك التحدث عند الحاجة. وبصرف النظر عن ذلك ،كلما ابتعدت عن المحادثات الدنیویة ، 

 . المھم أن تبقى في البیت أو في المسجد وال تخرج.اإلعتكاففي  القیام بھ. ھذا ما یجب العبادة والتسبیح
 

أن یجب أطفال  عندھن. من نفي المنزل في غرفھ یعتكفنبالنسبة للنساء.  ھنفس مراألدة في المنزل. یجب على النساء أداء ھذه العبا
 تنھيبعد أن  بھم أیضا. ینأطفال أن یعتن عندھنً  اللواتيفي غرفة للعبادة ، ألن على المتزوجات  یعتكفنالمنزلیة ثم  نبأعمالھ نقمت

من  ویحفظھاعلى األمة  یجعل بركتھ. هللا یبارك فیھ. هللا لتقبهللا ی".  اإلعتكاف ، یمكنھا االستمرار في واجبھا في " یةالمنزل اواجباتھ
 الفاتحة .� تعالى المرضى إن شاء هللا.  يمن كل سوء. ویشف هللا یحمیھمالفتنة. 
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