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ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

إﻋـﺗﮑﺎف در رﻣـﺿـﺎن
إﻋﺗﻛﺎف :
اﻋﺗﮑﺎف ،از ﻧظر ﻟﻐوی ﻣﺻدر ﺑﺎب اﻓﺗﻌﺎل از »ﻋﮑف« اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ درﻧﮓ
ﮐردن و اداﻣﮫ دادن اﺳت.
در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم  ،ﻣﻧظور از اﻋﺗﮑﺎف آن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻋﺑﺎدت
در ﻣﺳﺟد ﻣﺗوﻗف ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ إﻋﺗﻛﺎف ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎى ﺑﻧد ﺑودن ،ﺗوﻗف ﯾﺎ درﻧﮓ
ﻛردن ،در ﺟﺎﯾﻰ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻋﻠﻣﺎء ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد  :اﻋﺗﻛﺎف ﻋﺑﺎرت از ﺧﻠوت ﺷرﻋﯽ اﺳت ﻛﮫ اﻧﺳﺎن ﺧود را در
ﺟﮭت طﺎﻋت ﷲ وﯾﺎد او ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﻛﻧد واز ﺗﻣﺎم ﻣﺷﻐﻠﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﯾﺎن ﻗﻠب او
وﭘروردﮔﺎر ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻛﻧد دوری ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد وروح وﺟﺳم ﺧوﯾش را ﺑﮫ
ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد .
ﺑرﺧﯽ ازﻋﻠﻣﺎء درﻓﮭم اﻋﺗﮑﺎف ﻣﯾﮕوﯾﻧد  :اﻋﺗﮑﺎف ﯾﻌﻧﯽ ﮔوﺷﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ و ﻋزﻟت
وﺑرﺧﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد اﻋﺗﮑﺎف ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي »ﮔوﺷﮫ ﻧﺷﯾن ﺷدن ،در ﺟﺎﯾﻲ ﻣﺎﻧدن ،ﺧود را
ﺑﺎزداﺷﺗن و ﮔوﺷﮫ ﻧﺷﯾﻧﻲ ﺑراي ﻋﺑﺎدت« اﺳت.

ودر اﺻطﻼح ﺷرﻋـــﻰ إﻋﺗﻛﺎف ﻋﺑﺎرت اﺳت:
از اﯾﻧﻛﮫ اﻧﺳﺎن از ھﻣـﮫ ﺗﻌﻠﻘﺎت وﻣﺻروﻓﯾت ھﺎى دﻧﯾوى ازﺟﻣﻠﮫ از زن ،
ﻓرزﻧد وﻓﺎﻣﯾل ﺧوﯾش ﺟدا ﮔﺷﺗﮫ ،واز ھﻣﮫ ﻣﺻروﻓﯾت ھﺎى ﺧﺎ ﻧوادﮔﻰ آداری ،
ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺧوا ھﺷﺎت ﻧﻔﺳﺎﻧﻰ ﺧوﯾش ِﺑﺑُرد ،ﻓﻛر وﻋﻣل ﺧوﯾش را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗواﻧﺎﯾﻰ
ھﺎى ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻋﺑﺎدت ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺻروف ﺳﺎزد.
ﺳﻧت ُﻣؤﻛد ﺑـــوده وﻋﻠﻣﺎء ﺑدﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ
إﻋﺗﻛﺎف در دھﮫء اﺧﯾر رﻣﺿﺎن ُ
:اﮔر از ﯾك ﻗرﯾﮫ ﯾك ﺷﺧص ﻧﯾز إﻋﺗﻛﺎف ﻧﻣﺎﯾد ،ﺣﻛﻣش از دﯾﮕران رﻓﻊ
ﻣﯾﮕردد.

دﻻﯾل ﻣﺷرﻋﯾت إﻋﺗﻛﺎف:
آﯾت ﻗرآﻧﯽ :
ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓرﻣوده اﺳت  »:وﻋﮭد ﻧﺎ إﻟﻰ اﺑراھﯾم واﺳﻣﻌﯾل أن طﮭر ا
ﺑﯾﺗﻰ ﻟﻠطﺎﺋﻔﯾن واﻟﻌﺎﻛﻔﯾن واﻟرﻛﻊ اﻟﺳﺟود « » ووﺣﻰ ﻓرﺳﺗﺎدﯾم ﺑﺳوى اﺑراھﯾم
واﺳﻣﺎﻋﯾل ﻛﮫ ﺑر ﭘﺎ ﺳﺎزﯾد ﺧﺎﻧﮫ ﻣرا ﺑراى طواف ﻛﻧﻧدﮔﺎن وإﻋﺗﻛﺎف ﻛﻧﻧد ﮔﺎن
ورﻛوع وﺳﺟده ﻛﻧﻧد ﮔﺎن « ) ﺳوره ﺑﻘره آﯾت .( 125

اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﻧﺑوی :

در ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﯾﺷﮫ ) رض ( رواﯾت ﮔردﯾد ه اﺳت آﻣده اﺳت :
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» ﻛــﺎن رﺳول ﷲ )ص( ﯾﻌﺗﻛف اﻟﻌﺷر ا ﻻ واﺧر ﻣن رﻣﺿﺎن ﺣﺗﻰ ﺗوﻓﺎه ﷲ
ﻋزوﺟل « » ﺑود ﭘﯾﺎ ﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻛﮫ إﻋﺗﻛﺎف ﻣﯾﻛرد دھﮫ اﺧﯾر
رﻣﺿﺎن را ﺗﺎ وﻗﺗﻰ ﻛﮫ وﻓﺎت داد اورا ﺧداوﻧد ﻋزوﺟل «) ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ (.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از اﺑن ﻋﻣر ) رض( رواﯾت ﮔردﯾده آﻣده اﺳت  » :ﻛﺎن
رﺳول ﷲ ) ص( ﯾﻌﺗﻛف اﻟﻌﺷر اﻻواﺧر ﻣن رﻣﺿﺎن « ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم دھﮫ اﺧﯾر رﻣﺿﺎن را إﻋﺗﻛﺎف ﻣﯾﮕرد «.

ﺣﻣﻛت ﻣﺷر وﻋﯾت إﻋﺗﻛﺎف:

 -1إﻋﺗﻛﺎف ﻣوﺟب ﻓراغ ﻗﻠب از اﻣور دﻧﯾوى وﻣﺷﺎﻏل آن ﺑوده وﺑﺎﻋث روى
آوردن ﺑﮫ ﻋﺑﺎدت وذﻛر ﺧﺎﻟص ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 - 2ﺳﭘردن وﺗﻔوﯾض اﻣور ﺧود ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل واﯾﺳﺗﺎدن ﺑر دروازه ء ﻓﺿل
ورﺣﻣت .
 -3إﻋﺗﻛﺎف ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺣﺻن ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت وﺗواﻧﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد وﻛﺳﯨﯾﮑﮫ اﮔر
ﺑﺧواھد اراده ﺑدی ﺑﮫ او ﺑﻧﻣﺎﯾد اﺻﻼ ﺧود را ﺑﮫ او ﺑرﺳﺎﻧده ﻧﻣﯾﺗواﻧد  ،وھﯾﭻ
ظﺎﻟﻣﻰ ﺑﮫ او ﻧزدﯾك ﺷده ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد .
ﻣﻌﺗﻛف ﺗوﺳط إﻋﺗﻛﺎف ﺧوﯾش را راﺣت ﻧﻣوده وﻗﻠب ﺧود را ھداﯾت ﻣﻰ ﻧﻣﺎﯾد
ﭘس إﻋﺗﻛﺎف ﻋﺑﺎرت از دورى از ﻣﺧﻠو ﻗﺎت ﺑوده ﻛﮫ ﻗوى ﺗرﯾن راه ﺑراى رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻗراﺑت وﺣب ﷲ ﺑﮫ ﻣﻌﺗﮑف :

در اﯾن ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎن ﻧزدﯾﮏ اﺳت ،اﻣﺎ
ﻗراﺑت وﺣب ﭘروردﮔﺎر ﺑﮫ روزه داران  ،وﺑﺧﺻوص روزه داران ﮐﮫ در ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﷲ
و ﺿﯾوف اﻟرﺣﻣﺎن ودر اﻋﺗﮑﺎف ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  ،از ھﻣﮫ ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت.
روزه دار ﻣﻌﺗﮑف از ﭼﻧد ﺟﮭت ﺑﮫ ﷲ ﻧزدﯾﮏ اﺳت .در ﻗدم ﻧﺧﺳت ﺧود ﻣﺎه
ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮫ ﻗرب اوﺳت؛ واﻧﺟﺎم اﻋﺗﮑﺎف آﻧﮭم در ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن
ﺑرای ﻗرﺑﺔً اﻟﯽ ﷲ ﮐﮫ ﻣﺎه طﺎﻋت وﻋﺑﺎدت ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،اﻧﺟﺎم وﺑر ﭘﺎ ﮐردن ﻧﻣﺎز ﭘﻧﭼﮕﺎﻧﮫ
وﺑﺧﺻوص ﻧﻣﺎز ،ﺗراوﯾﺢ وﺳﺎﯾر ﻧواﻓل ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد  ،ﺧود ﻣوﺟب ﺗﻘرب ﺑﮫ ﷲ
ﺗﻘرب ﺑﮫ ﷲ ﺳت؛ ﭼون در ﺧﺎﻧﮫی
ﻣﯾﮕردد  ،ھﮑذا ﺣﺿورش درﻣﺳﺟد ،ﻣﺎﯾﮫی ّ
ﮐﺳﯽ اﻋﺗﮑﺎف را ﺑر ﭘﺎ داﺷﺗﮫ ﮐﮫ آن ذات ﺑﻧدﮔﺎن روزهدار  ،ﻋﺑﺎدﺗﮕروﻣﻌﺗﮑف
ﺧوﯾش را ﻧﺎ آﻣﯾد ﺑر ﻧﻣﯽﮔرداﻧد.
طورﯾﮑﮫ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم اﻋﺗﻛﺎف ﺳﻧﺗﯽ ﻣؤﻛده ،و ازطرﯾﻘﮫ ﻋﺑﺎدی ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮔراﻣﯽ ﻣﺎ
ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .
ﺳﯾرت ﻧوﯾﺳﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم وﻓﺎت ﺧوﯾش
ﺑدان ﭘﺎﺑﻧد وﺗﺎ اﺧر اﻟﻌﻣر آﻧرا اﻧﺟﺎم داده اﺳت .
اﻋﺗﮑﺎف ﻣطﺎﺑﻖ ﺳﻧت ،ﻣﺎﻧدن روح و ﺑدن اﻧﺳﺎن در ﺟوار ﭘروردﮔﺎر ﺑزرگ و ﻣﻧﺎن و
در ﻧوﻋﻲ ﺧﻠوت ﮔزﯾﻧﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷرﯾﻌت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای رھﺎﯾﯽ دادن ﻧﻔس ﺧوﯾش از
ﭘﻠﯾدی ھﺎی ﮐﺎﻻی ﻓﺎﻧﯽ ،و ﻟذت زودﮔذر اﯾن دﻧﯾﺎ ،و ﻏوطﮫ ور ﺷدن روح در ﻣﻠﮑوت
ﭘﺎک و در ﺟﺳﺗﺟوی ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺑوب ﺧوﯾش ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و در ﺗﻣﻧﺎی ﻧﻔﺣﺎت
ﻣﺑﺎرک اﺳت.
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اﻋﺗﮑﺎف ﻣﺳﻧون ﺧﻠوﺗﯽ راﺳﺗﯾن ﺑﺎ ﺧداوﻧد و ﺗﻔﮑر در ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﻌﻣت و ﺑﺧﺷش
ھﺎی اوﺳت .و در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻋﺗراف ﺑﮫ رﺑوﺑﯾت و اﻻھﯾت و ﺑزرﮔﯽ آن ذات ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ
و ﮔردن ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق وی و ﺳﺗﺎﯾش اوﺳت ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺳﭘﺎس.

ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻋﺗﮑﺎف :

ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻋﺗﮑﺎف ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺧﺻوص ﺷرﻋﯾت دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﻧﺑوده ،
ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻧوﻋﯽ از ﻋﺑﺎدات در ادﯾﺎن اﺑراھﯾﻣﯽ وﺳﻣﺎوی ﻗﺑل از دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم
ھم وﺟود داﺷﺗﮫ  ،ﮐﮫ در ﺷرﻋﯾت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،اﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت در ﺷرع ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺑرﺧﯽ از ﺧﺻوﺻﯾّﺎت و اﺣﮑﺎم و ﺷراﯾط آن ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﻋﺗﮑﺎف را ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آﻣوزش
داد ،اﯾن ﺳﻧت اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آﻏﺎز وﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز وﺟود دارد .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣراﺳم اﻋﺗﮑﺎف در دھﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن در ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻣﻠﮫ در ﮐﺷور ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی )ﻣﮑﮫ وﻣدﯾﻧﮫ ( ﺑﺎ ﺷﮑوه
وﺟﻼل ﺧﺎﺻﯽ آن ﺑرﮔزار ﻣﯾﮕردد .
ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻌداد ی ﮐﺛﯾری از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن از ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺧﺻوص
ﺟواﻧﺎن رﺳم اﻋﺗﮑﺎف را در ﻣﺳﺟد ﻣﮑﮫ وﻣﺳﺟد ﺣرم ﺷرﯾف در ﺷﮭر ﻣدﯾﻧﮫ ﻣﻧوره
اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد  ،اﯾن ﺟواﻧﺎن در ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن از ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺳوی
ﻣﺳﺟداﻟﺣرام ﻣﯽ ﺷﺗﺎﺑﻧد و در ﮐﻧﺎر ﺑﯾت ﷲ ﻣﻌﺗﮑف ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از
زاﺋران ﺑﯾت ﷲ ﺑﮫ ﻣﻧظور دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﺿﯾﻠت اﻋﺗﮑﺎف در دھﮫ آﺧر ﻣﺎه رﻣﺿﺎن،
اﯾن اﯾﺎم ﭘرﺑرﮐت را ﺑرای ﻣراﺳم ﻋﻣر ه اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯾدھﻧد .
ھﮑذا ﺗﻌداد دﯾﮕری از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮐﮫ از ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮔرد ھم اﻣده
ﻣراﺳم اﻋﺗﮑﺎف را در ﻣﺳﺟداﻟﻧﺑﯽ و در ﮐﻧﺎر ﻣرﻗد ﻣطﮭر ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﺑرﮔزار ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .

اﻗﺳﺎم إﻋﺗﻛﺎف :
 -1واﺟب:

ﻋﺑﺎرت از إﻋﺗﻛﺎﻓﻰ اﺳت ﻛﮫ ﻧذر ﺷده ﺑﺎﺷد واﺟب اﺳت ﭼﮫ ﺑدون ﺷرط ﺑﺎﺷد وﭼﮫ
ﻣﺷروط .
ﻣﺛﻶ ﺷﺧص ﺑﮕوﯾد ﻛﮫ اﮔر در اﻣﺗﺣﺎن ﻛﺎﻣﯾﺎب ﺷدم  ،إﻋﺗﻛﺎف ﺧواھم ﻛرد .
ﭼﻧﯾن إﻋﺗﻛﺎﻓﻰ واﺟب اﺳت .

وﻗت إﻋﺗﻛﺎف واﺟب:
ھﻣﺎﻧطورﯾﻛﮫ ﺑراى إﻋﺗﻛﺎف واﺟب روزه ﺷرط اﺳت ﻟذا ﺣداﻗل وﻗت آن ﯾك
روز اﺳت ﺑراى ﻛﻣﺗر از ﯾك روز ﯾﻌﻧﻰ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻧذر ﻛردن إﻋﺗﻛﺎف ﺑﻰ ﻣﻌﻧﻰ
ﻣﯾﺑﺎﺷد زﯾرا وﻗت روزه از طﻠوع آﻓﺗﺎب ﺗﺎ ﻏروب آن ﻣﯾﺑﺎﺷد.

 - 2ﻣﺳﺗﺣــب:
ﺑﮫ ﺟز إﻋﺗﻛﺎف دھﮫ اﺧﯾر رﻣﺿﺎن ھر إﻋﺗﻛﺎف دﯾﮕرى ﺧواه در دھﮫ اول ودر
دھﮫ دوم رﻣﺿﺎن ﺻورت ﮔﯾرد وﯾﺎ در ﻣﺎه ھﺎى دﯾﮕر ﻣﺳﺗﺣب اﺳت.
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 - 3إﻋﺗﻛﺎف ﺳﻧت ﻣـــؤﻛد:
إﻋﺗﻛﺎف در دھﮫ اﺧﯾر رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺑﺎرك ﺳﻧت ﻣؤﻛد ﻛﻔﺎﯾﻰ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن اھﺗﻣﺎم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻌﻣل آرﻧد.
ﺧداوﻧد ﭘﺎك ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  » :وﻻ ﺗﺑﺎﺷر وھن وأ ﻧﺗم ﻋﺎﻛﻔون ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد ) «...
اﻟﺑﻘره  »( 187 -وﻣﺑﺎﺷرت ﻧﻛﻧﯾد زﻧﺎن را درﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﻣﻌﺗﻛف ﺑﺎﺷﯾد در ﻣﺳﺎﺟد« .

ﺧواھران وﺑرادران!

إﻋﺗﮑﺎف ده روز آﺧر ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑﻣﻧظور ﺑرﺧورداري از ﺧﯾر و ﭘﺎداش و درﯾﺎﻓﺗن
ﺷب ﻗدر ﺳﻧت اﺳت ،ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﻲﻓرﻣﺎﯾد:
» ِإﻧﱠﺎ َ
َﮭر
ﯾر ِﻣن ِ
در َﺧ ٌ
أﻟف ﺷ ٍ
درَ ،ﻟﯾ َﻠﺔُ اﻟ َﻘ ِ
ک َﻣﺎ َﻟﯾ َﻠﺔُ اﻟ َﻘ ِ
در َو َﻣﺎ أدرا َ
أﻧزﻟ َﻧﺎ ُه ﻓِﻲ َﻟﯾ َﻠ ِﺔ اﻟ َﻘ ِ
ﻲ َﺣﺗﱠﻲ َﻣط َﻠ ِﻊ اﻟ َﻔﺟ ِر «
أﻣر َ
ﺗ َ َﻧ ﱠز ُل اﻟ َﻣﻼَ ِﺋﮑَﺔُ َو ﱡ
ﺈذن َرﺑِّ ِﮭم ِﻣن ُﮐ ِ ّل ٍ
اﻟرو ُح ِﻓﯾ َﮭﺎ ِﺑ ِ
ﺳﻼَ ٌم ِھ َ
)ﺳوره ﻗدر( )ﻣﺎ ﻗرآن را در ﺷب ﺑﺎ ارزش ﻗدر ﻓرو ﻓرﺳﺗﺎدﯾم .ﺗو ﭼﮫ ﻣﻲداﻧﻲ ﺷب
ﻗدر ﮐدام اﺳت )و ﭼﮫ اﻧدازه ﻋظﯾم اﺳت(؟ ﺷب ﻗدر ﺷﺑﻲ اﺳت ﮐﮫ از ھزار ﻣﺎه ﺑﮭﺗر
اﺳت ،ﻓرﺷﺗﮕﺎن و ﺟﺑرﺋﯾل در آن ﺷب ﺑﺎ اﺟﺎزه ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﭘﯾﺎﭘﻲ ﻣﻲآﯾﻧد ﺑراي
ھرﮔوﻧﮫ ﮐﺎري ،آن ﺷب ،ﺷب ﺳﻼﻣﺗﻲ و رﺣﻣت اﺳت ﺗﺎ طﻠوع ﺻﺑﺢ(.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و آﻟﮫ وﺳﻠم در ده روز آﺧر ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﺑﮫ اﻋﺗﮑﺎف
ﻣﻲ ﻧﺷﺳت و ﻣﻲﻓرﻣود  » :ﺗﺣروا ﻟﯾﻠﺔ اﻟﻘدر ﻓﻲ اﻟﻌﺷر اﻷواﺧر ﻣن رﻣﺿﺎن «.
»ﺷب ﻗدر را در ده ﺷب آﺧر رﻣﺿﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد« )ﻣﺧﺗﺻر ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎری
 987ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﺑﺧﺎری )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( ) (4/259/2020وﺳﻧن اﻟﺗرﻣذی
)(2/144/789
از ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﯾﺷﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻓرﻣوده اﺳت  » :ﺗﺣروا ﻟﯾﻠﺔ اﻟﻘدر ﻓﻲ اﻟوﺗر ﻣن اﻟﻌﺷر اﻷواﺧر ﻣن رﻣﺿﺎن« ) ﻟﯾﻠﮫ
اﻟﻘدر را در ﺷﺑﮭﺎي طﺎق دھﮫ ي آﺧر رﻣﺿﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد) ( .ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ( ﺻﺣﯾﺢ
اﻣﺎم ﺑﺧﺎری )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( ) ،(4/259/2017ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم ).(2/628/1169
در ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﺗﻌددی ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑر ﻗﯾﺎم اﯾن ده ﺷب ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را
ﺗﺷوﯾﻖ و ﺗرﻏﯾب ﻧﻣوده اﺳت .
در ﺣدﯾﺛﯽ از ﺣﺿرت اﺑوھرﯾره رواﯾت ﮐﮫ  :ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود ه
اﺳت  » :ﻣن ﻗﺎم ﻟﯾﻠﺔ اﻟﻘدر إﯾﻣﺎﻧﺎ و اﺣﺗﺳﺎﺑﺎ ﻏﻔرﻟﮫ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ذﻧﺑﮫ« )ھرﮐس در
ﺷب ﻗدر از روي اﯾﻣﺎن )ﺑﮫ اﻣﯾد ﺛواب ﺧدا( و اﻣﯾد درﯾﺎﻓت اﺟر و ﭘﺎداش ،ﻗﯾﺎم ﮐﻧد
ﮔﻧﺎھﺎن )ﺻﻐﯾره( او ﺑﺧﺷوده ﻣﻲﺷود(.
)ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ  :ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﺑﺧﺎری )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( ) ،(4/255/2014ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم
ﻣﺳﻠم ) ،(1/523/760ﺳﻧن اﺑوداود )ﻋون اﻟﻣﻌﺑود( ) ،(4/146/1359ﺳﻧن
ﻧﺳﺎﺋﯽ ).(4/157

ﺷــروط إﻋﺗﻛﺎف:

ﺑراى ﺻﺣت إﻋﺗﻛﺎف ﭼﮭﺎر ﺷرط ﺿرورى اﺳت :
 -1ﻗﯾﺎم در ﻣﺳﺟد.
 -2ﻧﯾــــــت .
 -3ﭘﺎك ﺑودن از ﺣــــدث اﻛﺑر ) ﺟﻧﺎﺑت  ،ﺣﯾض وﻧﻔﺎس (.
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 -4روزه در إﻋﺗﻛﺎف واﺟب روزه ﺑودن ﺷرط اﺳت  .اﻣﺎ در إﻋﺗﻛﺎف
ﻣﺳﺗﺣب وﻣﺳﻧون روزه ﺑودن ﺷرط ﻧﯾﺳت.

اﻋﻣﺎل ﻣﺳﺗﺣب درإﻋﺗﻛﺎف:
ﺑﮭﺗرﯾن وﻣﻘﺑوﻟﺗرﯾن اﻋﻣﺎل در اﻋﺗﮑﺎف  ،ﺗﻼوت ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ف ﺗﻔﮑر وﺗدﺑر
در آن ،اھﺗﻣﺎم ﺑﮫ درود وﺳﺎﺋر اذﻛﺎر ،ﺧواﻧدن وﯾﺎ ﺗدرﯾس ﻋﻠوم دﯾﻧﻰ و ﻣﺻروﻓﯾت
در ﺗﺻﻧﯾف وﺗﺄﻟﯾف وﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﻰ .

اﻋﺗﮑﺎف ﺑﺎﯾد در ﻣﺳﺟد ﺑﺎﺷد:

ﻋﻠﻣﺎء واﮐﺛرﯾت ازﻣﻔﺳرﯾن ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣﮑم ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ﺣﮑم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ
اﻋﺗﮑﺎف ﺑﺎﯾد در ﻣﺳﺟد اﻧﺟﺎم ﯾﺎﺑد  .طورﯾﮑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ در ) آﯾﮫ 187
ﺎﺟ ِد «()و وﻗﺗﻲ ﮐﮫ
ﺳوره ﺑﻘره ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد َ » :وﻻَ ﺗ ُ َﺑﺎ ِ
ﺷ ُروھُنﱠ َو أﻧﺗُم ﻋَﺎ ِﮐﻔُونَ ِﻓﻲ اﻟ َﻣ َ
ﺳ ِ
در ﻣﺳﺎﺟد ﺑﮫ )ﻋﺑﺎدت( اﻋﺗﮑﺎف ﻣﺷﻐوﻟﯾد ﺑﺎ ھﻣﺳراﻧﺗﺎن ھﻣﺧواﺑﮕﻲ ﻧﮑﻧﯾد(.
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﺣل اﻋﺗﮑﺎف ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﺳﺟد
ﺑوده اﺳت.
ﺑرای ﺷﺧص ﻣﻌﺗﮑف در اﯾﺎم اﻋﺗﮑﺎف اﮐﺛرآ ﺑﮫ ﻋﺑﺎداﺗﻲ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻣﺎز و ﺗﻼوت ﻗرآن
ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ،ذﮐر اذﮐﺎر از ﺟﻣﻠﮫ » :ﺳﺑﺣﺎن ﷲ واﻟﺣﻣد lو ﻻ إﻟﮫ اﻻ ﷲ و ﷲ
اﮐﺑر« ﮔﻔﺗن و طﻠب ﻣﻐﻔرت و ﺻﻠوات ﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم و دﻋﺎ ﮐردن
وﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕوي ﻋﻠﻣﻲ و ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺷﻐول ﺷود.
و ﻣﮑروه اﺳت ﮐﮫ اﻋﺗﮑﺎف ﮐﻧﻧده ﺧودش را ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن و اﻋﻣﺎل ﺑﯾﮭوده ﺳرﮔرم ﮐﻧد
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﺎﮐت ﻣﺎﻧدﻧش ﺑﮫ ﮔﻣﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﺳﮑوت ،او را ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﻣﻲﮐﻧد ﻧﯾز
ﻣﮑروه اﺳت.

اﻋﺗﮑﺎف ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای رﯾﺎ و ﺷﮭرت طﻠﺑﯽ ﺑﺎﺷد :

ھﻣﮫ ی ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ رﯾﺎ و ﺷﮭرت طﻠﺑﯽ ﺟزو ﻣواردی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﻋﺑﺎدی را
ﺑﺎطل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .و اﯾن دو ﯾﮏ ﻧوع ﺷرک ﺧﻔﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و
ﺳﻠم ﻣﺎ را از ان را ﺟدآ ﺑرﺣذر داﺷﺗﮫ اﺳت.
در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواردی دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺗﻌدادی از ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﻌﺗﮑف ﺑدون اﻧﮑﮫ ﻧﯾﺎزی
ﺑﺎﺷد اﻋﺗﮑﺎف ﺧوﯾش را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﻌﺗﮑف
اﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل در ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن آن از دﯾﮕران ﺗﻼش ﺑﻌﻣل ارد .

ﭘرﮔوی در اﻋﺗﮑﺎف :

ﺑرﺧﯽ از اوﻗﺎت ﺣﺎﻟت طوری ﭘﯾش ﻣﯽ اﯾد ﮐﮫ :در ﻣﺣل اﻋﺗﮑﺎف ﺗﻌدادی زﯾﺎدی از
ﻣﻌﺗﮑﻔﯾن ﺑﺎ ھم ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  ،واﯾن ﺗﻌداد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ وﻗت ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺷﺎن
ﺑﺧوﺑﯽ ﺳﭘری ﺷود  ،ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺎی ﺑﯽ ﻣوردی وﺣﺗﯽ ﺑﺣث ھﺎی اﺧﺗﻼﻓﯽ دﯾﻧﯽ ﻣﯽ
ﭘردازﻧد  ،ودر ﺑرﺧﯽ از اوﻗﺎت ﻟﺣظﺎت ﺧوﺑﯽ ﻋﺑﺎدی ﺧوﯾش را ﻣﺻروف ﻋﺑﺛﯾﺎت
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .
ودر زﯾﺎﺗر از اوﻗﺎت اﯾن ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت اﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺷﻣﮑش ھﺎ و ﺑﮕوﻣﮕو ھﺎ ﻧﯾزﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد
.
ﺑﺎ ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻌداد از ﻣﻌﺗﮑﻔﯾن ﻓراﻣش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد وﻗت ﺧوﯾش را
ﺑﮫ ھﻣﭼو ﻣوﺿﻌﺎت ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎزﻧد .
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ﻣﺣل إﻋﺗﮑﺎف زن:

ﻣﺣل اﻋﺗﮑﺎف زﻧﺎن ﺑﮫ رای اﮐﺛرﯾت ﻋﻠﻣﺎ ء ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ زن ﺑﺎﯾد در ﻣﻧزل ﺧوﯾش
وﺑﺧﺻوص در ﺟﺎﯾﻲ ﻛﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﻲﺧواﻧد ،ﻧﯾت إﻋﺗﻛﺎف را ﺑﻌﻣل ارد وﺑﮫ
اﺻطﻼح در ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧد و ﺑدون ﻋذر ﻣﺎﻧﻧد وﺿو ،ﻏﺳل و ﻏﯾره از آن ﻣﺣل
ﺑﯾرون ﻧﺷود و اﮔر اﺣﯾﺎﻧﺂ زن در ﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎي ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﺑراي ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﻧداﺷت
 ،ﻗﺑل از اﯾﻧﻛﮫ ﺑﮫ إﻋﺗﻛﺎف ﺑﻧﺷﯾﻧد ﺟﺎي ﻣﺧﺻوﺻﻲ را ﺑراي إﻋﺗﻛﺎف ﺧوﯾش ﺗﻌﯾﯾن
ﻛﻧد ،ﺳﭘس ﺑﮫ إﻋﺗﻛﺎف ﺑﻧﺷﯾﻧد.

ﻓواﯾد إﻋﺗﮑﺎف:

ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺻروف اﻋﺗﮑﺎف ﻣﯾﮕردد ﻓواﯾد ﺑﺳﯾﺎری ﻋﺎﯾد ﺣﺎﻟش ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ از
ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻓواﯾد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
 -1ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﮫ در اﻋﺗﮑﺎف ﻣﻲﻧﺷﯾﻧد ﺗﻣﺎم وﻗت و ﺟﺳم ﺧوﯾش را ﺑراي ﻋﺑﺎدت
ﺧداوﻧد وﻗف ﻣﻲﻛﻧد.
 -2ﺷﺧص ﻣﻌﺗﮑف در ﺣﯾن اﻋﺗﮑﺎف از ﺟﻧﮓ و ﺟدال و ﺷرارﺗﮭﺎي دﻧﯾوي ﻣﺣﻔوظ
ﻣﻲﻣﺎﻧد.
 -3ﺑراي ﻣﻌﺗﻛف ھﻣﯾﺷﮫ ﺛواب ﻧﻣﺎز ﺟرﯾﺎن دارد ﭼون ﻣﻌﺗﻛف ھﻣﯾﺷﮫ در اﺷﺗﯾﺎق
ﻧﻣﺎز و ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ ﺳر ﻣﻲﺑرد.
 -4ﻣﻌﺗﻛف در ﺣﺎل إﻋﺗﻛﺎف ﺑﺎ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻣﺷﺎﺑﮭت ﭘﯾدا ﻣﻲﻛﻧد ﭼون ھﻣﮫ وﻗت در
ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﻋﺑﺎدت ﺧداوﻧد ﻣﺷﻐول اﺳت.
ﻣﻌﺗﻛف در ﺣﺎل إﻋﺗﻛﺎف ﻣﯾﮭﻣﺎن ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﭼون ﻣﺳﺟد ﻣﺣل ﻋﺑﺎدت واز ﺟﻣﻠﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﷲ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .

وﻗت إﻋﺗﻛﺎف:

وﻗت إﻋﺗﻛﺎف ﺳﻧت ﻣؤﻛده ،دھﮫ اﺧﯾر ﻣﺎه ﻣﺑﺎرك رﻣﺿﺎن اﺳت .ﺑراي إﻋﺗﻛﺎف ﻧﻔل
وﻗﺗﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﻲ ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻧﻔل ﯾﻛﻲ دو ﺳﺎﻋت ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر و ﯾﺎ ﻛﻣﺗر
ﻧﯾت إﻋﺗﻛﺎف ﻛﻧد .در وﻗت داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﻣﺳﺟد اﮔر ﻧﯾت إﻋﺗﻛﺎف ﻛﻧد ،در ﺷﺑﺎﻧﮫ روز
ﺛواب ﺑﺳﯾﺎري ﺑﮫ وي ﺧواھد رﺳﯾد.

ﻛﺎرھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در إﻋﺗﻛﺎف ﺟﺎﯾز اﺳت:

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻌﺗﮑف ﻏرض اﻧﺟﺎم اﻋﺗﮑﺎف داﺧل ﻣﺳﺟد ﮔردﯾد  ،اﺳﺎﺳﺂ ﺧﺎرج ﺷدن از
ﻣﺳﺟد ﺑراﯾش ﺟﺎﯾز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﻣﮕر ﺑﮫ ﺟﮭت ﺿرورت ﻋﻘﻠﻲ  ،ﻋرﻓﻲ و ﺷرﻋﻲ .
از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾﺗوان از ﻋذر ھﺎ وﺿرورت ھﺎی ذﯾل ﻧﺎم ﺑرد:
 رﻓﺗن ﻧزد طﺑﯾب در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ ﺣﺎدی ﻣﺑﺗﻼ ﮔردد . -1ﺑراي ﺑول و ﻏﺎﯾط
 -2ﺑرای ﻏﺳل ﻓرﺿﻲ .
 -3ﺑراي ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض زوال آﻓﺗﺎب ﯾﺎ در وﻗﺗﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﻲرﺳد و
ﭘﯾش از ﺧطﺑﮫ ﺑﺗواﻧد ﭼﮭﺎر رﻛﻌت ﺳﻧت ﺑﺧواﻧد.
 -4ﺑراي اذان از ﻣﺳﺟد ﺑﯾرون رﻓﺗن و اذان ﮔﻔﺗن.
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ﯾﺎدداﺷت :
ﺑراي ﺑول و ﻏﺎﯾط ﻣﻌﺗﮑف ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺧوﯾش وﻟو اﯾﻧﻛﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش دور ھم
ﺑﺎﺷد از ﻣﺳﺟد ﺧﺎرج ﮔردد .
وﻟﯽ اﮔرﻣﻌﺗﮑف داراﯾﯽ ﻣﻠﮑﯾت دو ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﻛﮫ ﯾﻛﻲ آن ﻧزدﯾك ﻣﺳﺟد ﻣوﻗﻌﯾت
دارد و دﯾﮕري آن دور ﺗر از ﻣﺳﺟد واﻗﻊ ﺑﺎﺷد ،ﺑر ﻣﻌﺗﮑف ﻻزم اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﺧﺎﻧﮫ ﻧزدﯾك ﺧوﯾش ﺧود را ﺑرﺳﺎﻧد .
در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﺗﮑف ﻣﯾﺗواﻧد ﺑراي ﺷرﻛت در ﻧﻣﺎز ﺟﻧﺎزه اﺷﺗراک ﻧﻣﺎﯾد وﯾﺎ
ﺧﯾر ؟ ﺣﮑم ﻋﻠﻣﺎ ء ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر :
ﻣﻌﺗﮑف ﻧﯾت ﻛرده ﺑود ﻛﮫ ﺑراي ﻧﻣﺎز ﺟﻧﺎزه ﺑﯾرون ﺧواھم رﻓت ﺑراﯾش ﺟﺎﯾز اﺳت
ﮐﮫ درﻧﻣﺎز ﺟﻧﺎزه ﺳﮭم ﮔﯾرد درﻏﯾر آن ﺑﯾرون ﺷدن ﺑراﯾش ﺟﺎﯾزﻧﯾﺳت.

ﻣﻌﺗﮑف ﻣﯾﺗواﻧد اﻣور ذﯾﻠﯽ را اﻧﺟﺎم دھـد:
ﺧوردن ،ﻧوﺷﯾدن ،ﺧواﺑﯾدن ،ﺷﺎﻧﮫ ﮐردن ﻣو ،ﺗراﺷﯾدن ﺳر و ﮔرﻓﺗن ﻧﺎﺧنھﺎ و
ﻧظﺎﻓت ،ﺧرﯾداري ﭼﯾزي ﻛﮫ ﻣورد ﻟزوم او ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﻛﮫ ﻛﺎﻻ را در
ﻣﺳﺟد ﺣﺎﺿر ﻧﻛﻧﻧد ،اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘد ﻧﻛﺎح.
وﻟﯽ ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر ودﻗت اﺳت ﮐﮫ:
ﻣﻌﺗﮑف ﺑﺎ ﺑﯾرون رﻓﺗن از ﻣﺳﺟد ﺑدون ﺿرورت و ھﻣﺑﺳﺗري ﮐردن ﺑﺎ ھﻣﺳر
اﻋﺗﮑﺎﻓش ﺑﺎطل ﻣﯾﮕردد .

اﻋﻣﺎل ﻓﺎﺳد ﮐﻧﻧده و ﯾﺎ ﻣﻛروه ﮐﻧﻧده اﻋﺗﮑﺎف :
اﻟف :اﻋﻣﺎل ﮐﮫ ﻓﺎﺳد ﮐﻧﻧده اﻋﺗﮑﺎف اﻧد:
 -1ﺑدون ﻋذر ﻋﻣدا ً ﯾﺎ ﺳﮭوا ً از ﻣﺳﺟد ﺑﯾرون رﻓﺗن.
 -2ﺟﻣﺎع در ﺣﺎل إﻋﺗﻛﺎف.
 -3ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋذري ﺑﯾرون رﻓﺗن و ﺑﯾش از ﺣد ﺿرورت درﻧﮓ ﻛردن.
 -4ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣرﯾﺿﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎد ﻣرﯾض ﮔردد وﯾﺎ ھم ﺗرس از ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﺑﯾرون رود.
ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣوارد إﻋﺗﻛﺎف ﻓﺎﺳد ﻣﻲﺷود.

ب  :اﻋﻣﺎل ﮐﮫ ﻣﮑروه ﮐﻧﻧده اﻋﺗﮑﺎف اﻧد :
 -1ﺧﺎﻣوﺷﻲ ﻣطﻠﻖ و اﯾن ﺧﺎﻣوﺷﻲ را ﻋﺑﺎدت ﭘﻧداﺷﺗن.
 -2ﻛﺎﻻ و وﺳﺎﯾل در ﻣﺳﺟد آوردن و ﺧرﯾد و ﻓروش آﻧﮭﺎ ،ﺟﻧﮓ و ﻣﺟﺎدﻟﮫ و
ﺣرﻓﮭﺎي ﺑﯾﮭوده ﮔﻔﺗن در اﯾﺎم اﻋﺗﮑﺎف .

ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت إﻋﺗﻛﺎف:
ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت اﻋﺗﮑﺎف ﻋﺑﺎرت اﻧد از :
 -1ﺳﺧﻧﮭﺎي ﺧوب و دﯾﻧﻲ ﮔﻔﺗن.
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 -2ﺗﻼوت ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن .
 -3درود ﺧواﻧدن.
 -4ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻌﻠم ﻣﺳﺎﯾل دﯾﻧﻲ ،ﺗﺣﻘﯾﻖ وﺗﺗﺑﻊ در اﻣور دﯾﻧﯽ.
 -5ﺑﯾﺎن ﻣوﻋظﮫ ھﺎ  ،ﭘﻧد و اﻧدرز.
 -6در ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ إﻋﺗﻛﺎف ﻧﺷﺳﺗن.

اﺳﺗﻔﺎده ازﺗﯾﻠﻔون ھﺎ ی ھﻣرا در اﻋﺗﮑﺎف :
ﺑﺎﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠم وﺗﺧﻧﯾﮏ  ،اﻧﺗرﻧﯾت وﻓﯾﺳﺑوک ،واﯾﺑر ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻌﺗﮑﻔﯾن ازاﯾن
طرﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﺳﺎﯾل ﻓﺳﯾﺑوﮐﯽ واﺗﺻﺎل ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺧوﯾش ﻣﯽ
ﭘردازﻧد .
ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻌﺗﮑف در وﻗت اﻋﺗﮑﺎف ﻣﺻرف ﻣﺳﺎﯾل ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣور اﻋﺗﮑﺎف اش ﻣﺿر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﻣﯾﮕردﻧد ،وﺣﺗﯽ در زﯾﺎﺗر از اوﻗﺎت  ،وﻗت ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﻋﺑﺎدی ﺧوﯾش
را ﮐﮫ اﻋﺗﮑﺎف را ﺑﮫ ﻣﻧظور آن اﻏﺎز ﻧﻣوده اﺳت  ،ﺑﮫ ﺷوﺧﯽ وﻟطﯾﻔﮫ ﮔوی ﺳﭘری
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .
داﺷﺗن اﻧﺗرﻧﯾت وﺗﯾﻠﻔون در اﻋﺗﮑﺎف ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﯽ ﻧدارد وﻟﯽ ﺣﮑﻣت اﻋﺗﮑﺎف
ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﯾد در اﻋﺗﮑﺎف ،ﮔوﺷﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾد  ،از ﺿﯾﺎع
ﺷدن وﻗت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد وﻣﺻروف ﻋﺑﺎدت ﺷود ،ﺗﺎ ﻓواﯾد اﻋﺗﮑﺎف را ﺑﺻورت
ﮐﺎﻣل ﺑدﺳت ارد.

ﻗﺿﺎی إﻋﺗﮑﺎف:
اﮔر إﻋﺗﻛﺎف ﻓﺎﺳد ﺷود ﻗﺿﺎی آن ﻻزم اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟
در ﺟواب ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ  :ﻗﺿﺎی إﻋﺗﻛﺎف واﺟب ،واﺟب اﺳت و ﻗﺿﺎی إﻋﺗﻛﺎف ﺳﻧت
و ﻧﻔل واﺟب ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘﺎﯾﺎن
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ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿﻌﺎت ﻣﻧدرج:
م

ﻋﻧوان

1

إﻋﺗﻛﺎف

2

دﻻﯾل ﻣﺷرﻋﯾت إﻋﺗﻛﺎف

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ﺣﻣﻛت ﻣﺷر وﻋﯾت إﻋﺗﻛﺎف

ﺻﻔﺣﮫ

ﻗراﺑت وﺣب ﷲ ﺑﮫ ﻣﻌﺗﮑف
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻋﺗﮑﺎف
اﻗﺳﺎم إﻋﺗﻛﺎف ) -1واﺟب  - 2،ﻣﺳﺗﺣــب  - 3،إﻋﺗﻛﺎف ﺳﻧت ﻣـــؤﻛد(
ﺷــروط إﻋﺗﻛﺎف
اﻋﻣﺎل ﻣﺳﺗﺣب درإﻋﺗﻛﺎف
اﻋﺗﮑﺎف ﺑﺎﯾد در ﻣﺳﺟد ﺑﺎﺷد
اﻋﺗﮑﺎف ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای رﯾﺎ و ﺷﮭرت طﻠﺑﯽ ﺑﺎﺷد
ﭘرﮔوی در اﻋﺗﮑﺎف
ﻣﺣل إﻋﺗﮑﺎف زن
ﻓواﯾد إﻋﺗﮑﺎف
وﻗت إﻋﺗﻛﺎف
ﻛﺎرھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در إﻋﺗﻛﺎف ﺟﺎﯾز اﺳت
ﻣﻌﺗﮑف ﻣﯾﺗواﻧد اﻣور ذﯾﻠﯽ را اﻧﺟﺎم دھـد
اﻋﻣﺎل ﻓﺎﺳد ﮐﻧﻧده و ﯾﺎ ﻣﻛروه ﮐﻧﻧده اﻋﺗﮑﺎف
ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت إﻋﺗﻛﺎف
اﺳﺗﻔﺎده ازﺗﯾﻠﻔون ھﺎ ی ھﻣرا در اﻋﺗﮑﺎف
ﻗﺿﺎی إﻋﺗﮑﺎف

ﻧﺎم رﺳﺎﻟﮫ  :إﻋـﺗﮑﺎف در رﻣـﺿـﺎن

ﺗﺗﺑﻊ وﻧﮕﺎرش  :اﻟﺣﺎج اﻣﯾن اﻟدﯾن » ﺳﻌﯾدی  -ﺳﻌﯾد اﻓﻐﺎﻧﯽ «
ﻣـدﯾـر ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑﯽ اﻓﻐﺎن وﻣﺳؤل ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ دﺣﻖ ﻻره  -ﺟرﻣﻧﯽ
ادرس ارﺗﺑﺎطﻲ  :ﺑرﯾpﻧﺎ ﻟﯾﮏ saidafghani@hotmail.com :

