فضیلت لیلة الرغائب (شب آرزوها)

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
امروز صبح ،اولين صبح روز مبارک رغائب است ،همانطور که شب گذشته بود .اين اولين شب
و روز مقدس سه ماه های مقدس است .حضرت پيامبر (ﷺ) مان در مورد اين روز گفت" :در طول روز
روزه بگيريد و شب را با عبادت صرف کنيد ".شب رغائب زمان است که هللا دعا های خوب را قبول می
کند.
هللا جل جالله (ﷻ) به کسانی که امروز روزه می گيرند بشارت می دهد .او به فرشتگان در ْالبيْت
ْالم ْع ُمور (بيت المعمور) و کعبه می گويد " :طواف انجام بدهيد و پاداش طواف خود را به عنوان هديه ای
برای کسانی که روزه می گيرند ،بفرستيد ".روزه را بايد امروز انجام بدهيد .معمولا در شب های مولود،
روزه را در دومين روز می گيرند .مثالا ،روزه در روز  ۲۶ماه انجام می شود ،شب معراج .زمان مبارک
شبش است .روزه ،روز بعد شروع می شود ،اما روز رغائب در واقع امروز است .هرکسی که بخواهد
می تواند امروز و فردا روزه بگيرد .البته ،آن خيلی پاداش می آورد ،اما روش در واقع امروز است .سپس
 ۱۵ماه شعبان ،اما دوباره پانزدهم شب است .شبش ،شب بين چهاردهم و پانزدهم است .روزه در روز
پانزدهم ادامه دارد.
اين ماه های مقدس فصل مبارک هستند ،فصل رحمت و فصل زيبايی هستند .وقتی مردم آنها را
از لحاظ ماديات نگاه می کند ،هيچ چيز را درک نمی کنند و کمبودهای خود را نمی شناسند .درست
همانطور که يک نفر متوجه می شود از کمبود های که در خونش صالح دانستند است ،حتی زمانی که
ظاهرا ا به نظر می رسد که سالم است .پس از انجام دادن چند آزمايشها يا يک پزشک رسيدگی می کند،
آشکار می شود که بيمار کمبود ويتامين دارد ،با آنکه ظاهرا ا به نظر می رسد که سالم است .کمبود چيزهای
معنوی خيلی جدی تر (بی شوخی ،مهم تر) از کمبودهای فيزيکی است.
شرايط (حالت ،احوال) معنوی مهم تر از هر کدام از عنصرهای فيزيکی مثل آهن ،مسی ،اين و
آن در خون است .بدون معنويت چيزهای ديگر ارزش ندارند .در غير اين صورت حيوانات در وضعيت
بهتر هستند ،زيرا حيوانات هللا را می شناسند .اين افراد که هيچ معنايی معنوی نمی دانند ،هيچ چيز را نمی
دانند .جاهل هستند .آنها کامال جاهل هستند .بنابراين( ،ما) بايد اين شبها و روزهای مقدس را ارزيابی کنيم.

بايد مزايای اينها را دريافت کنيم .با اين حال ،هر چه قدر بيشتر دعا کنيم ،بيشتر هللا جل جالله (ﷻ) با آن
شخص خوشحال است.

عوني
ا ْد ُ
هللا جل جالله (ﷻ) می فرمايد" :مرا بخوانيد (دعای)" ("از من بخواهيد"" ،از من خواهش کنيد"،
"به من خواهش کنيد"" ،به من دعا کنيد") (سوره غافر /مومن" .)۶۰:به من التماس کنيد ".مرا اطاعت
کن .چيزهای ديگر را در نظر نگيريد ".با اين حال ،مردم به طور مداوم نفس خودشان اطاعت می کنند،
از شيطان اطاعت می کنند و آگاهی ندارند که چنين کار را انجام می دهند  .در گذشته ،حتی کسانی که در
راه های اشتباه بودند ،به اين سه ما ها احترام نشان می دادند و در اين زمان مرتکب هيچ گناهی نمی شدند،
هيچ گناهی مرتکب نمی شوند .مردم امروز حتی از اين آگاه نيستند .کسانی که دروغی (اشتباهی ،نادرست)
خودشان را به عنوان عالم در نظر می گيرند ،ديگران را به مسيرهای منحرف راهنمای می کنند و به آنها
می گويند که اين روزها با روزهای ديگر متفاوت نيستند (فرق ندارند).
اين روزها مقدس هستند .هللا جل جالله (ﷻ) در مورد اين روزها و شب ها حتی در قرآن اشاره
(ذکر) کرد .حضرت پيامبر (ﷺ) مان نيز در احاديث شريف آن را ذکر کرده است .بنابراين بايد توجه
خواهيم کرد به آنچه که هللا جل جالله (ﷻ) و حضرت پيامبر (ﷺ) مان فرموده اند .بقيه کلمه شيطان است
و کلمه کسانی است که توسط شيطان فريب خورده اند .باشد که هللا (ما) را در راه رست محکم (استوار،
پايدار) نگه دارد .که اين شبها مبارک باشند .انشاءهللا رحم آنها بر روی ما ها باشند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۴رجب  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

