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Deﬁnição de I'tikaaf
Permanecer na mesquita em que as orações congregacionais são realizadas
com a intenção de I'tikaaf .

Condições do I'tikaaf
a) Islã, ou seja, ser muçulmano
b) São, isto é, uma pessoa não deveria estar louca
c) Taharat (pureza). Para estar livre de HADASE AKBAR (impureza
principal), ou seja, a necessidade de banho
d) Niyyat (intenção)
A intenção para Sunnah Itikaaf é
“Nawaitu al- sunnatal I'tikaaf lillah aza wa jal”

Várias decisões sobre I'tikaaf
1. Não é necessário para um a permanecer sair e durante todo o período
de I'tikaaf . Em vez disso, é makrooh (desagradável) fazer isso. Deve-se
falar de coisas boas e se abster de discussões e conversas pecaminosas /
fúteis.
2. É recomendado durante o I'tikaaf, realizar o amaal (ações) mencionado
neste folheto.
3. Se, sem uma razão válida, alguém deixar a mesquita, mesmo que por
pouco tempo, intencionalmente ou não, o I'tikaaf será quebrado e ele terá
que fazer qadha, isto é, repeti-lo. Mesmo que um pé tenha saído da
mesquita. Para isso, ele teria que fazer qadhaa apenas um dia e o qadhaa
pode ser feito em qualquer época do ano.
4. Se se pretende observar a Sunnah I'tikaaf durante os últimos 10 dias e
noites de Ramadã, ele deve estar presente na mesquita antes do sol ou
seja, antes do 21st noite de Ramadã começa ao pôr do sol (mag h tempo
costela) até o avistamento da lua de Eid. Depois disso, o I'tikaaf termina.
5. Se alguém for ﬁsicamente forçado a deixar a mesquita durante o
I'tikaaf , seu I'tikaaf será invalidado.
6. Se alguém deixa a mesquita por um motivo válido, mas no caminho é
detido por alguém ou ﬁca doente e, como resultado, atrasa-se, seu
I'tikaaf será invalidado.
7. Só se pode deixar a mesquita pelos seguintes motivos válidos:
a. Para ir ao banheiro para se aliviar
b. Para fazer wudhu (ablução) quando se precisa dele
c. Tomar um wajib ghusl (banho obrigatório)
d. Para obter comida, se não houver corpo para fornecê-la

8. Se Ju m salah u'ah (oração) não ocorre na mesquita em que um está observando I 'tikaaf , então pode-se deixar que mesquita para participar da salah
Jumu'ah em outra mesquita. Deve-se calcular a quantidade de tempo em
que se pode chegar àquela mesquita, fazer a Sunnah e ouvir o khutbah. Se
alguém demorar um pouco naquela mesquita, nenhum dano será causado
aos I'tikkaf.
9. Se alguém quiser sair dos limites da mesquita por qualquer motivo que
não seja um motivo válido mencionado no ponto 6 acima, como lavar a boca,
escovar os dentes ou tomar um banho / duche desnecessário, isso só pode
ser feito quando a pessoa sai dos limites com a intenção de realizar uma ação
necessária e, ao mesmo tempo, realiza também a ação desnecessária. Por
exemplo, se uma pessoa precisa escovar os dentes, então ela espera até que
ela precise fazer wudhu ou precise ir ao banheiro e na mesma consulta ela
escova os dentes.
10. Você não tem permissão para executar ghusl a menos que o ghusl é
waajib em cima de você. Para qualquer outra necessidade, o n consulte um
dos bolsistas. Se, por exemplo, o odor do seu corpo se tornar insuportável ou
uma pessoa tiver uma erupção muito severa e uma grande necessidade de
tomar um banho, então, se a pessoa tiver a intenção de se aliviar, depois
disso, ela pode derramar água rapidamente sobre o corpo sem usar nenhum
sabonete ou shampoo, mas mesmo isso deve ser evitado se for possível.
11. Se a pessoa não está em um estado de wudhu e deseja fazer wudhu para
estar no estado de wudhu, isso não é permitido para a pessoa que está
sentada I'tikhaf. No entanto, se a pessoa faz intenção de fazer qualquer
ibaadah que requer wudhu por exemplo naﬂ salah ou recitação de Quran,
em seguida, não há nenhum dano para fazê-lo.

Virtudes de I'tikaaf
É suﬁciente saber que sentar I'tikaaf nos últimos 10 dias de Ramadã era o
hábito regular do Mensageiro de Allah ( sallallahu Alaihi Waslam ) que,
conforme narrado por Syidah Ai'shah ( radiullahu-anha ), costumava
aumentar e intensiﬁcar sua adoração nos últimos dez dias de Ramadhan do
que em qualquer outro dia do ano. Assim agindo sobre este sunnah é uma
grande recompensa em si mesmo, como você está emulando os últimos 10
dias de Ramadã como o Mensageiro amado de Allah ( sallallahu Alaihi
Waslam ) fez. Ele ( Sallallahu Alaihi Waslam ) tem ainda mais nos instruiu a
procurar Laylatul Qadr , a noite, o que é melhor do que 1000 meses, nos
últimos 10 dias de Ramadã, de alguma narração, as noites ímpares. Portanto,
uma pessoa sentada I'tikaaf , que se entrega à adoração, independentemente
da noite, obterá as recompensas daquela noite, InshAllah. As outras virtudes
do I'tikaaf são:
1. Uma pessoa que se sentar em I'tikaaf durante os últimos 10 dias do
Ramadã receberá a recompensa por realizar dois hajj e duas umrah’s.
( Bayhaqi )
2. Uma pessoa que se senta em I'tikaaf com a ﬁrme convicção de que é um
culto religioso e que espera receber sua recompensa; todos os seus pecados
menores anteriores serão perdoados. ( Daylami )

Como um buscador deve usar
os últimos 10 dias do Ramadã e o
que Amaals deve ser realizado
Ó Servo de Allah, use os últimos 10 dias para se entregar ao
arrependimento, pois o mês está quase terminando. Prescrito
para os buscadores da verdade para ajudá-los a se arrependerem nestes últimos dias e também para agradecer a nosso
Senhor, execute os seguintes Amaals e Adhkars :

�ّ��ٰ �ا� ٰ��ّ� ا

45 minutos Allah Allah

Diagrama 1

���� ����ا���� �� رب ���و ����� ���� ا�� ��� ا� ٰ��ّ� �� ا
و ��� ���� ���� ا�� ��� ا� ٰ��ّ� �� ا����� ��� ا����ة

“Ó Allah, ó Senhor, pelo status de Nosso Mestre Muhammad ﬁlho
de Abdullah, que a paz esteja com ele, reúna a mim e Nosso Mestre
Muhammad ﬁlho de Abdullah neste mundo antes (morte)”
(30 minutos)
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Diagrama 2

15 minutos de exercício de respiração - Allah Hu
(Veja o Diagrama 3)

Diagrama 3
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15 minutos “ Ya Allah Ya - Rahman Ya - Raheem “
Zikr (pondere sobre o signiﬁcado de nosso Senhor)
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10 minutos de meditação - Os buscadores devem sentir e acreditar que
você está na presença de seu Senhor e imaginar que a luz de Allah está
atingindo seus corações.

�����ت

Diagrama 4

15 minutos Munajaat - o buscador deve usar seu coração e
mente para falar com nosso Senhor pedindo perdão e orientação em sua jornada neste mundo ”.

O que os buscadores devem pensar ao realizar
esses Amaals.
Use as três chaves:
1. Alá está vendo você
2. Alá está ouvindo você
3. Allah está com você e sinta e acredite que você está na presença de
nosso Senhor

Imaginem que você está sentado em frente ao ka 'ba , imagine que o
nome de Allah esteja gravado em todos os lugares que você olhar.
Então imagine que a luz do nome está atingindo seu coração, e então
sinta que essa luz está correndo pelo seu corpo chamando o nome de
“Allah”. Então imagine as portas ou misericórdia (As portas da
Ka'ba) estão se abrindo e chuvas de luz estão atingindo seu corpo.
Aqueles que têm um coração sincero e chamar Alá, eles certamente
irão ser convidados a entrar nas portas do amado profeta ( Sallallahu
Alahi Wasallam ).

O que essas pessoas devem fazer se estiverem trabalhando ou tiverem problemas familiares e não puderem participar dos últimos 10 dias do I'tikaaf no Ramadã .
Se uma pessoa com necessidades verdadeiras deseja fazer os últimos 10 dias
do Ramadã em reclusão e não pode devido a problemas de trabalho ou
familiares, ela não deve se desesperar; nosso Senhor é o doador de todas as
boas ações. O buscador deve tentar passar muito tempo dentro da mesquita
ou Khanqah ( Zawiyah ).
O buscador deve primeiro tentar realizar os Amaals que foram dados a eles
dentro do khanqah ( Zawiyah ), isso eliminará quaisquer distrações do
mundo. Se ainda não conseguirem fazer isso, devem se concentrar no dhikr
“Allah, Allah” e fazer esse dhikr quando tiverem tempo (em qualquer lugar
conveniente para a pessoa). Ele também deve adotar e executar o Munajaat
de 15 minutos e usar seu coração e chamar nosso Senhor.
Nosso Senhor deu à criação muitas opções e maneiras de usar seu tempo. O
buscador deve sempre tentar fazer esses Amaals dentro do Khanqah ( Zawiyah ) e se juntar às pessoas em reclusão para realizar seus Amaals .
O buscador deve sempre planejar esses últimos 10 dias, a ﬁm de tirá-los do
trabalho. Shayataan planeja e você deve planejar antes de shaytaan a ﬁm de
ter sucesso e vitórias em qualquer culto.

Geral Amaals para Ramadã
1. Adotar o estilo de vida, Práticas profético, a Sunnah do Profeta ( sallallahu Alaihi Wasalam ), especialmente o método de comer e beber.
2. Ofereça Salatul Tawbah ( respeito ) e Salahtul Shu kr (agradecimento)
todas as manhãs e noites , para pedir perdão e agradecer a nosso Senhor por
nos dar este mês de misericórdia para esta nação.
3. Execute Salatul Tasbih todos os dias após oração Zuhr.
4. Tente e mantenha todo espiritual rápido em qualquer nível que você
faça.
5. Recite o Alcorão pelo menos por 30 minutos a uma hora todos os dias e
pondere sobre seu signiﬁcado.
6. Você deve recitar Durood 300 vezes pela manhã e à noite. Como Profeta
(Sallallahu Alahi Wasalam ) é aquele que transmitiu a esta nação a consciência deste mês glorioso.
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