
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 

 

Stockholm, Sweden 

 

 

( رجب 31 الی 31)  البیض ایام آغاز و( ع) ابیطالب ابن علی حضرت الموحدین مولی والدت شب با همزمان

 غروب زا استکهلم شهر مؤمنین از جمعی حضور بابرای سومین سال متوالی  اعتکاف پرفیض و معنوی مراسم

 سه مدت به و آغاز( ع) علی امام اسالمی مرکز در عشاء و مغرب جماعت نماز اقامه با مه 31 دوشنبه روز آفتاب

 نماز اقامه با مه 31 شنبه پنج روز غروب در و یافته ادامه شنبه پنج و چهارشنبه شنبه، سه روزهای طی روز شبانه

 .یافت خواهد پایان افطاری صرف و عشاء و مغرب جماعت

 رایب آموزشیدینی و  های کالس ،طرح مباحث اخالقی عبادی، اعمال برگزاری شامل متنوعی های برنامه ویژه

 یژهو مهمان جازاری دکتر آقای والمسلمین االسالم حجت جناب.  است شده دیده تدارک معتکفین مندی بهره

 خواهند اجرا را مشخص موضوعات در معرفتی های حلقه جمله از مختلفی های برنامه و بوده امسال اعتکاف برنامه

 .کرد

 

 برنامه های متنوع زیر برای ایام اعتکاف اجرا خواهند شد:

 

 

 2112مه  12به دو شن –( ع) علی امام اسالمی مرکز در اعتکاف افتتاحیه و ثبت نام برنامه

 مکان مسئوول پایان شروع برنامه ردیف

 مصلّی حکیم الهیحجت االسالم   11:12 13:11 عشاء و مغرب جماعت نماز اقامه 3

 مصلّی حکیم الهیحجت االسالم   11:11 11:12 (ش آمد گویی، معرفی برنامه ها و ....افتتاحیه )خو 1

 مصلّی آقای دکتر جازاری 11:31 11:11 بیان فلسفه، مفهوم و احکام اعتکاف 1

 مصلّی مسئولین اعتکاف 11:11 11:31 ثبت نام از معتکفین و دریافت بسته اعتکاف 1
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 2112مه  13به سه شن –( ع) علی امام اسالمی مرکز در اعتکاف اولروز  برنامه

 مکان مسئوول پایان شروع برنامه ردیف

 مصلّی --------- 22:12 11:22 روزه برای شدن آماده و سحری 3

 مصلّی آقای دکتر جازاری 23:22 22:11 روز 3اقامه نماز های قضا برای  1

 مصلّی حاج آقا موالیی 21:22 23:31 مناجات و دعا 1

 مصلّی آقای دکتر جازاری 21:31 21:22 اقامه نماز جماعت صبح 1

 مصلّی دکتر معصومیآقای   21:12 21:31 دعای صباح 1

 مصلّی معصومیدکتر آقای  21:11 21:12 دعای عهد 6

 مصلّی --------- 33:12 21:22 خواب و استراحت 7

 هکتابخان آقای دکتر جازاری 31:12 33:12 تفسیر قرآن و پاسخ به شبهات دینی 8

 مصلّی حکیم الهیحجت االسالم   31:12 31:11 ظهر و عصراقامه نماز جماعت  9

حکیم الهیحجت االسالم  31:22 31:12 درس اخالق 32  مصلّی 

 مصلّی --------- 37:12 31:22 استراحت، عبادات فردی، دیگر برنامه ها 33

 هکتابخان --------- 39:31 37:12 / کلیپ پخش فیلم 31

 کتابخانه آقای دکتر جازاری 13:31 39:12 (3و معرفت دینی دینداری  مالزمه) حلقه های معرفتی 31

 کتابخانه حکیم الهیحجت االسالم  13:11 13:31 و پاسخ به سئواالت شرعی آموزش احکام 31

 مصلّی حکیم الهیحجت االسالم  11:12 13:11 اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء 31

 مصلّی --------- 11:31 11:12 افطار 36

 مصلّی قاریان قرآن 11:22 11:12 قرآن کریم قرائت 37
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 2112مه  12چهارشنبه  –( ع) علی امام اسالمی مرکز در اعتکاف دوم روز برنامه

 مکان مسئوول پایان شروع برنامه ردیف

 مصلّی --------- 22:12 11:22 روزه برای شدن آماده و سحری 3

 مصلّی آقای دکتر جازاری 23:22 22:11 روز 3اقامه نماز های قضا برای  1

 مصلّی مداحان 21:22 23:31 مناجات و دعا 1

 مصلّی آقای دکتر جازاری 21:31 21:22 اقامه نماز جماعت صبح 1

 مصلّی مداحان 21:12 21:31 دعای صباح 1

 مصلّی مداحان 21:11 21:12 دعای عهد 6

 مصلّی --------- 33:12 21:22 خواب و استراحت 7

 هکتابخان آقای دکتر جازاری 31:12 33:12 تفسیر قرآن و پاسخ به شبهات دینی 8

حکیم الهیحجت االسالم  31:12 31:11 ظهر و عصراقامه نماز جماعت  9  مصلّی 

حکیم الهیحجت االسالم  31:22 31:12 درس اخالق 32  مصلّی 

 مصلّی --------- 37:12 31:22 استراحت، عبادات فردی، دیگر برنامه ها 33

 هکتابخان --------- 39:31 37:12 / کلیپ پخش فیلم 31

 کتابخانه آقای دکتر جازاری 13:31 39:12 (1و معرفت دینی دینداری  مالزمه) حلقه های معرفتی 31

 کتابخانه حکیم الهیحجت االسالم  13:11 13:31 و پاسخ به سئواالت شرعی آموزش احکام 31

 مصلّی حکیم الهیحجت االسالم  11:12 13:17 اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء 31

 مصلّی --------- 11:31 11:12 افطار 36

 مصلّی قاریان قرآن 11:22 11:12 قرآن کریم قرائت 37

 

 

 

 

 

 

 

3 



 
 

 2112مه  15شنبه پنج  –( ع) علی امام اسالمی مرکز در اعتکاف سوم روز برنامه

 مکان مسئوول پایان شروع برنامه ردیف

 مصلّی --------- 22:12 11:22 روزه برای شدن آماده و سحری 3

 مصلّی دکتر جازاریآقای  23:22 22:11 روز 3اقامه نماز های قضا برای  1

 مصلّی به صورت فردی 21:22 23:22 ماه رجب 31اعمال مخصوص شب  1

 مصلّی آقای دکتر جازاری 21:31 21:22 اقامه نماز جماعت صبح 1

 مصلّی مداحان 21:12 21:31 دعای صباح 1

 مصلّی مداحان 21:11 21:12 دعای عهد 6

 مصلّی --------- 33:12 21:22 خواب و استراحت 7

 هکتابخان آقای دکتر جازاری 31:12 33:12 تفسیر قرآن و پاسخ به شبهات دینی 8

 مصلّی حکیم الهیحجت االسالم  31:12 31:11 ظهر و عصراقامه نماز جماعت  9

32 
 بخش اول اعمال مشهور به ام داوود

 )قرائت حمد، اخالص و آیت الکرسی(
 مصلّی به صورت فردی 31:12 31:12

33 
 بخش دوم اعمال مشهور به ام داوود

 )قرائت سایر سوره ها + دعا(
31:12 38:22 

توسط  به صورت جمعی

 قاریان قرآن
 مصلّی

 مصلّی --------- 39:22 38:22 استراحت، عبادات فردی، دیگر برنامه ها 31

 مصلّی قاری قرآن 39:32 39:22 با قرائت قرآن شروع مراسم دعای کمیل 31

 مصلّی مداحان 39:12 39:32 زیارت عاشورا 31

 مصلّی مداحان 12:12 39:12 دعای کمیل 31

 مصلّی آقای دکتر جازاری 13:12 12:12 سخنرانی عمومی 36

 مصلّی آقای دکتر جازاری 13:12 13:12 پرسش و پاسخ دینی 37

 مصلّی حکیم الهیحجت االسالم  11:12 13:12 اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء 38

 مصلّی --------- 11:22 11:12 ویژه معتکفین افطار 39

پایان برنامه اعتکاف      23:11  
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