
بيانات در ديدار اعضاي ستاد مركزي اعتكاف 
ي سراسري علمي فرهنگي اعتكافو اعضاي سومين جشواره
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خود را محبوس کردن در یک مکان محدود برای ایجاد خلوت درونی معنا
جنبه ریاضت داش اعتکاف به عنوان یک عبادتو فرصت ارتباط صمیمی و خالص با خدای عا ریاضتی ویژگی عبادتگیرینتیجه

با طوع و رغبت به وسیله انسان  بر خودش هایی تحمیل کردن ریاضت با هدف ارتقاء بخشیدن معنویت خود 

باال بودن اقبال مردم به سنت اعتکاف زمینه مناسب
و حیرت انگیز بودن شوق و عشق جوانان به سنت اعتکاف

اعتکاف اندک افرادی فقط در شهر قم در پیش از انقالب پیشینه

به اعتکاف توسط خدای متعال فراهم شدن شوق عمومی 
های جوانان با مغناطیس محبت و ذکر الهیبه وسیله جذب دل 

منشأ

ها برای ثبت نام در مراسم اعتکاف مساجد دانشگاهصف کشیدن دانشجویان و جوانان شاهد

هجوم جمعیت در مسجد گوهرشاد ، مسجد جمکران و مساجد مهم دیگر

شاهد

مشاهده نشدن اعتکاف در مشهد توسط رهربی پیش از انقالب

اعتکاف سی یا چهل نفر در شبستان مسجد امام حسن عسگری در قم

اعتکاف عده ی در مسجد آیت هللا بروجردی در قم

مغتنم شمردن توفیق الهی به عنوان یک فرصتالزمه

شناسیآسیب

هدر رف و زیان آفرین شدن جمع جوان مشتاق و شوریده 
در اعتکاف در صورت عدم برنامه ریزی

استفاده از شوق و ذوق مردم در جهت 
های زیاد از معتکفین توسط برخی مساجد دریافت پول

برنامه ریزی برای اعتکافوظیفه ما

رضورت

الزمه
هوشمندانه بودن

توجه به معنای اعتکاف

نزدیک شدن دل و مغز معتکفین به خداهدف

مصداق
حضور گویندگان خوب برای یاد دادن معارف دینی

ودن از جنجال های معمول سازیهای گوناگون موثر در حاشیهپرهیز 
جامعه و قرار دادن این سه روز برای جهات معنوی

عیب نداش پول گرف از معتکفین و برکت یاف کارها با مشارکت مالی مردم در 
صورت تبدیل نشدن اعتکاف به دستگاه پول سازی تذکر

یکی از برکات الهی ویژگی

اصل بودن ارتباط با خدا شاخص

های جوانان با مغناطیس محبت و ذکر الهیجذب دل

از خواندن ، ارتباط استفاده از فرصت اعتکاف برای عبادت هایی نظیر 
برادرانه با معتکفین، یادگیری و تعلیم و آموخ مبارشت اسالمی

مظهر قدرت انقالب اسالمی در زمینه ی نهادسازیاهمیت
عی، فرهنگی و دینی  اجت

ی علت کم بودن جا و امکانات برای اداره مندان به اعتکاف به دلیل ازدیاد جمعیتهمه عالقه


