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 «  الرغائب  ة فضائل شب لیل »
   

 

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

ِجیمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّیطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحیمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلینا وا اْْلِخِرینا   مٍَّد سایاُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد یا را  ما

سولا للا   داد یا سادات ااصحابِ را  ما

داد یا ماشایُخنا    ما

 دستور موالنا شیخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد یا شیخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخیرما ریقا میع  في طا  الجا

 

شود.  امشب، اولین شب پر برکت از ماه رجب است که شب آرزوها و یا شب لیلة الرغائب نامیده می

تا هر که بخواهد از آنها بهره بگیرد.  خداوند متعال برکات و رحمت فراوانی را بر این دنیا نازل کرده   

هر که دعا کرد، هر که خواست، خدای متعال به فرشتگان دستور داد که اجابت کنند. پس این  

 کنند. فرمان را تا صبح اجرا می 

فرمودند: که خداوند متعال رحمت و برکات خود را برای همه،   حضرت سلطان موالنا شیخ ناظم می

نازل می کند تا هر که می خواهد از آنها بهره بگیرد. اکثریت مردم به آن  برای همه مردم به دنیا  

گویند: »کسانی که از او  کنند و میدهند. فرشتگان به اطراف نگاه میآگاه نیستند یا اهمیتی نمی

خواهند بسیارند. چکار باید بکنیم ؟«، نزول رحمت و برکات وظیفه فرشتگان خداوند متعال می

آنها می گویند: »خیلی باقی مانده، چکار باید بکنیم؟«، خداوند متعال آنچه را که است. بنابراین  

خواهد بده. تقسیمش کن اگر کسی برای گوید: »آن را به هر که میگیرد. او میمی دهد پس نمی 

 گرفتن نیست، آن را به کسانی بدهید که می گیرند. به کسانی که آن را می خواهند ببخش،  
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یلی ها هستند که نمی خواهند«. لذا برای ما و کسانی که به این شب احترام می گذارند، اگرچه خ

 رحمت و برکت فراوانی بود. 

بینند و می شناسند به آن آگاهند. بقیه همانطور که گفتیم نمی فهمند  کسانی که فضایل آن را می

کنند. انکار فایده ای  ر می و همچنان در ضرر هستند. آنها فکر می کنند چیزی هستند و آن را انکا

ندارد. لطف و نعمت های خدا پیش روی ماست. ما نمی توانیم آن را ببینیم، اما اینها نعمت های  

واقعی هستند. اینها چیزهای ضروری است که مردم در آخرت به آن نیاز دارند. همه می خورند و  

برد و هر که  که بپذیرد سود می   می نوشند، اما این نعمت و محبت ها هم برای همه وجود دارد. هر

 قبول نکند بازنده و ناامید است. 

دیشب هم، شب جمعه پر برکتی بود. همیشه پر برکت است. همیشه در آن فضیلت هایی نهفته  

شود  است. اما زمانی که این شب ها)شب لیلةالرغائب و شب جمعه( به هم می رسند،از هم جدا نمی 

ل بیشتری دارند. خدا را شکر، که به امشب رسیدیم. خداوند  بلکه دور هم جمع می شوند و فضای

متعال به ما برکت و نعمتی فراوان داده است. باشد که خداوند ما را از این زیبایی و خوبی محروم  

 نکند و ما را از نادانان قرارندهد. 

و تحصیل  انجام می دهد. »ما همه عالم  را  و همه کارها  باهوش است  او  کرده همه فکر می کنند 

هستیم. ما از دانشگاه ها فارغ التحصیل شدیم.«. هیچ کدام از اینها هیچ سودی ندارد. در این شب  

های مبارک، عبادت و طاعت بهره مند خداوند متعال بیشترین سود و منفعت را دارد. مهمترین  

ت نیازمندیم. چیز این است که به خدا نزدیک باشیم و ما به انجام این اعمال در این ماه های پر برک

خداوند به عزت این شب،  به ما ایمانی قوی عنایت فرماید، زیرا ایمان بزرگترین قوت ماست إن  

 شاء اهلل. 

از سراسر جهان ختم ها، تسبیحات، آیات و سوره ها تالوت می شود. آنها را به روح پیامبر اکرم 

نبیاء و اصفیاء و به روح مشایخ و صلی اهلل علیه و آله و سلم و اهل بیت و صحابه و همه اولیاء و ا

ارواح بستگان درگذشته خود هدیه می کنیم. ان شاءاهلل اهداف خیر کسانی که تالوت کرده اند 

دعا   ها،  بدی  رفتن  بین  از  و  ها  آمدن خوبی  برای  آخرت،  و  اینجا  برای خوشبختی  محقق شود. 

 کنیم. می
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 و من اهلل توفیق 
 

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

31۴۴، رجب2 / 1۴۰۰،  بهمن 51  
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