
 
 
 
 

 
  

 

 اإلعتكاف
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

األيام العشرة  يسمون. في الماضي كانوا  من رمضان المبارك العشر اآلوخرالحمد هلل أن اليوم هو التاسع عشر ، وتبدأ الليلة 

بدأ ت. في الحادي والعشرين  مس عشر ، ولكن غالًبا من العشرين]أحيانًا[ من الخا يبدأ بالوداع المؤذن.  األخيرة أيام الوداع

كان منزله بجوار .  له مكان منفصل في المسجد كان.  . اإلعتكاف قط يتركهاالكريم صلى هللا عليه وسلم التي لم  نبيناسنة 

 . داخل المسجد عتكافاإلب يقوم. في هذا المكان ، كان يضع فراشه ، وفي األيام العشرة األخيرة كان  المسجد

تم إغالق .  . هذا شيء مهم [ شخص واحد ، إن شاء هللا سيحصل بقية الناس في المدينة أو البلد على فضائلهاولوإذا فعل ذلك ]

. ال توجد  نفي منازله يعتكفن. السيدات  في أماكن أخرى بأنفسهم يعتكفونالمساجد هذا العام في بعض األماكن ، والناس 

 . هذا العام أكثر مالءمة للسيدات ]في المنزل[ ، ، ولكن المشكلة للرجال ، ألنهم كانوا يفعلون ذلك في المسجد مشكلة في ذلك

. يمكن للرجال  نأسهل بالنسبة له اإلعتكاف. لذلك هذا العام ،  أي مكان الىبالخروج  نحيث يوجد حظر تجول وال يُسمح له

 . القيام بذلك في أي مكان مناسب

. من ال يستطيع أن يفعل ذلك ]في الوقت المعتاد[ ، عندما يدخل المسجد ، يمكنه أن ينوي القيام  ممكن للجميع اإلعتكاف

. ولكن بالطبع فإن  دقيقة ، نصف ساعة ، أو ساعة ، ومهما بقي هناك تحسب كإعتكاف 15دقائق ،  10باالعتكاف لمدة 

 . الفعلي هو خالل العشر األواخر من رمضان اإلعتكاف

. نرجو أن يؤدونها . نرجو أن تكون مباركة ألولئك الذين فضائلها . قد يحصلون ، إن شاء هللا ، على  آلخرين أيضالبل هللا تق

. نرجو أن تكون  . نرجو أن يساعد في التخلص من الكوارث . هللا يفتح أبواب الخيرهداية كون ت. نرجو أن  تكون مفيدة لألمة

 . من هللا التوفيقو . قوة إليماننا ، إن شاء هللا

 الفاتحة .
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