
 

 
 
 
 
 
 
 

 فضائل اإلعتكاف
 

. 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 .
 

لنبینا الكریم  المؤكدةة نّ لقد مر أكثر من النصف. ابتداء من الیوم العشرین ، أي العشر األواخر ، السُ  ،ایة شھر رمضانلقد اقتربنا من نھ
" لمدة عشرة أیام ابتداء من لیلة الغد إن شاء هللا. ومن ال اإلعتكاف، یمكنھ أن ینوي ویدخل " یعتكف. من یستطیع أن اإلعتكافة نّ ھي سُ 

عظیمة  نعمةالفضائل المكتوبة لھم. ھذه  سینالوفي ھذه الفترة  "اإلعتكاف" يالمسجد وخروجھ ، یمكنھ أن ینویستطیع ، عند دخول 
 نعمة. إنھ عظیم، وأجرلھ فضائل  اإلعتكاففسیُحرم الجمیع من ھذه الفضیلة. شخص واحد في كل مدینة ،  یعتكفللناس. إذا لم 

 
، فإن المساجد هللا یعفو عنا، األحوالفي المساجد أو في األماكن المخصصة إن شاء هللا. وبسبب متطلبات معینة في ھذه  اإلعتكافیمكن 

في أي مكان خارج المسجد ولكن في  اإلعتكاففي أماكن خاصة أیًضا. یقال ِللّضُروَرةِ أْحكَام. عادة ، ال یتم  اإلعتكافغلق. لذلك یمكن تُ 
ولكن . ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  أمامحرج خارج المسجد ألنھا عبادة ضروریة. إذا لم یتم ذلك فإن األمة ستُ  اإلعتكافظل ھذه الظروف یمكن 

 تقبل ھذه العبادة منھم.هللا یھذه السنة.  یُحیونكثیر من الناس الھناك  هلالج لجالحمد � 
 

س في المسجد وتصوم. في الخلوة ، ال تأكل تجل اإلعتكافمختلف عن الخلوة. في  اإلعتكافوالخلوة.  اإلعتكافالناس یخلطون بین 
تعبد وال تخرج من المسجد. تیمكنك أن تأكل بشكل طبیعي و اإلعتكافلكن في والعدس والقلیل جدًا من الطعام. شوربة سوى أشیاء مثل 

أول ذي القعدة حتى الخلوة خارج رمضان ، إما في ذي الحجة أو في رجب. وھي تبدأ من  تدخلالعدس فقط. شوربة في الخلوة ، تأكل 
 بینھما. فرقذي الحجة أو من رجب حتى العاشر من شعبان. ھناك 

 
أال یغادرن المنزل حتى ینتھین  المعتكفاتللذھاب إلى المسجد. یجب على النساء  ال داعي. نفي بیوتھ اإلعتكاف النساءكما قلنا ، على 

 یعتكف، حتى لو لم  لك. لذقبلتھناك. هللا ی ویعتكفن نفي منازلھ مكانًا خاًصایخصصن . نعبادتھ یؤدینمن ذلك. حتى ذلك الحین ، 
ألمة. لذلك یجب على شخص ما أن یقوم بھذه العبادة بالتأكید. نبینا الكریم لم عن اھذا الشرط  فسیزولذلك ،  نالرجال ولكن النساء فعل
یوًما في المسجد  إعتكف عشرینك في العام التالي ، لذل یعتكفلم یستطع أن في إحدى السنوات ،  الحقیقةیترك ھذه السنة قط. في 

 .الظروفھذه  في هللا یحفظناالنبوي. هللا ینزل بركتھ علینا. 
 

ما نراه. ھناك قوى معینة غیر بلنا. إنھا فضیلة عظیمة لنا ولكن معظم الناس ال یدركون ذلك. العالم ال یعمل  معنویةھذه قوة وحمایة 
 ان یحسببھذه الطریقة. یمكن لإلنسان  األمور ال تسیر ،حساباتھم بالعالم. خالف ذلك ، لیس  یسیرھكذا  روحانیة ،مرئیة ، قوى 

 هللا یجعلھالناس على فھم ھذا. یعین . هللا ھذه الحسابات روح لیست موجودة ، فال فائدة منالحسابات التي یریدھا ، طالما أن تلك ال
 ومن هللا التوفیق .  إن شاء هللا. اإلعتكاف مباركھذا هللا یجعل قوة إلیماننا. 

 
 الفاتحة .
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