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وال تبا�وهن وأنتم 
�كفون � ا�ساجدوطهرا بي� 

ع السجود
ّ
للطائف� والعاكف� والر�

الكشاف � آداب االعتكاف
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۸

يشترط لالعتكاف:

Ý 
 Ý
 Ý

 
 Ý



مكان وزمان االعتكاف:










                          

Untitled-2   8 6/21/14   2:41 PM



۹

                   
                                     

           




 










 





 


Untitled-2   9 6/21/14   2:41 PM



۱۰


  


 

        

















Untitled-2   10 6/21/14   2:41 PM



۱۱

 
 

 
 


 
 


 




 


 
  

ومن آداب االعتكاف:
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۱۳
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۱٤

  


 


 


 
 




اعتكاف الموظف:
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۱٥


         

         


 
     

  
 

 
 


 

اعتكاف المرأة
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ومن فوائد االعتكاف:
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۱۷

 
 



ومن اخطاء التي يقع فيها بعض 
المعتكفين:
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۱۹

:�وأخير
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