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 « رجب ماه خداست »
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 
 

لَنَا فِی  حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص( می  بَارِکْ  رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبلغنا فرمایند: »اللََّهُمََّ 

رَمَضَانَ« ، »خدایا ما را در ماه رجب و شعبان برکت ده و ما را به ماه رمضان برسان«. وارد این ماه 

های مبارک شده ایم. خداوند آنها را وسیله خیر قرار دهد. باشد که آنها را در خیر و نیکی خرج  

 کنیم. 

داند که چه نعمت هایی در آن نهفته است. عِلم آن ماه رجب ماه خداوند متعال است. او خود می 

در پیشگاه اوست. سخاوت او هیچ حد و مرزی ندارد. بنابراین، هر چه قدر که دوست دارید، این  

 شود. نعمت ها را جستجو کنید. نعمت خداوند هیچوقت کم نمی 

ماه مبارکی است، ماه اگر خداوند متعال نعمتی بدهد، نمی توان آن را زیر سوال برد. پس این ماه،  

فردا إن شاءاهلل یکی از آن دو شب مبارک است. همه شب های ماه رجب پر برکت    زیبایی است. 

 است، اما دو شب بسیار مبارک و بزرگ وجود دارد. اولی فردا پنجشنبه عصر تا جمعه است که به 
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گونه خیر است. شب  شود. رغائب به معنای میل به هر  آن لیلة الرغائب و یا شب آرزوها گفته می 

 خواسته های زیباست. 

خداوند متعال فرمود: مرا بخوانید تا آنچه را که می خواهید به شما بدهم. فردا شب تغییر نمی کند. 

 اولین شبی است که پنجشنبه به جمعه متصل می شود. از معدود شب های پر برکت سال است. 

سراء و معراج، شبی که پیامبر اکرم شب دیگر، شب بیست و هفتم ماه رجب است، شب لیلة اال

صلی اهلل علیه و آله به آسمان عروج کرد و طیَّ زمان و طیَّ مکان انجام شد و زمان و مکان به هم  

خورد. او در محضر خداوند متعال به صورت پنهانی، بدون مکان، زمان و جهت حضور پیدا کرده 

تا به انسانی  به باالترین درجاتی رسید که هیچ  این روزها    بود.او  بود. مردم  حال به آن نرسیده 

کنند دانشمند و اهل عِلم  گویند:»نه، چنین و نه چنان بود«. و برخی از دیوانه ها که فکر می می

هستند، می گویند این یک رویا و خواب بوده است، همه رویاهایی دارند. افرادی که دانا هستند،  

نمی  را  بهاین  که  آنهایی  اگر  مخصوصاً  می  گویند.  صحبت  اینگونه  دین  عُلمای  در عنوان  کنند، 

حقیقت آنها اهل عِلم نیستند. آنها »عُلماء السوء« و یا عُلمای بد هستند. آنها از این فضائل محروم 

خواهند شد و هم اکنون نیز محروم هستند و اگر توبه نکنند، قطعاً عاقبتشان بد خواهد بود .آنها 

 ن ترک کنند، خداوند ما را حفظ کند. ممکن است این دنیا را بدون ایما

خداوند ایمان ما را در گرامیداشت این ماه مبارک تقویت کند و إن شاءاهلل رهبری بزرگ را برای  

اسالم بفرستد و امیدواریم که در این دوره آخر الزمان، همگی إن شاءاهلل رستگار شویم. خداوند  

به واسطه فیض و برکت حاصل شده از آنها محفوظ  متعال این شب ها و روزها را به ما عطا فرمود تا  

بمانیم تا مانند یک سراب وسط بیابان ها ناپدید نشویم و مثل جزایر وسط دریاها غرق نشویم. باید  

اهمیت آنها را به آنها نشان دهیم. باید به آنها اهمیت دهیم و این فرصت را بشناسیم و از خدا  

 بخواهیم و دعا کنیم. 

هلل خداوند ما را محروم نکند و جزو محرومان نیز قرار ندهد. چرا که بسیاری از  باشد که إن شاءا

مسلمانان فریب خورده اند و می گویند: »این هیچ اهمیت و فایده ای ندارد«، »در مکه و مدینه که 

 قلب اسالم است، عمل نمی شود. تو که هستی که این کار را انجام دهی؟«، بدین ترتیب مردم را  
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کنند. خداوندا ما را جزو این دسته قرار نده و إن شاءاهلل بر همه مبارک  دهند و محروم میفریب می 

 باد. ان شاءاهلل ماه های مبارک رجب، شعبان، رمضان و همه این ماه ها سرشار از برکت باشد. 

 

 

 

 و من اهلل توفیق 

 

(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

31۴۴، جمادی الثانی 29 / 1۴۰۰،  بهمن 31  

2, February, 2021/2, Şubat, 2021 
 

 

 


