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يم
ْ ِب
ِ س ِم ه
ِ الر ِح
َّ الرحْ مٰ ِن
َّ ّٰللا
ُ عوا ا ِٰلى َم ْغ ِف َر ٍة ِم ْن َربِ ُك ْم َو َجنَّ ٍة ع َْر
ُُٓ س ِار
ُسمٰ َوات
َّ ض َها ال
َ َو
ُۙ ۪ض ا ُ ِعدَّتْ ِل ْل ُمتَّق
َين
ُ ُۙ َو ْاْلَ ْر

muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden

:سلَّ َم
َ ُّٰللا
َ ِسو ُل ّٰللا
َ علَ ْى ِه َو
َّ صلى
ُ َوقَا َل َر

Recep ayında gönül hanemize misafir olan

. َش ْعبَانَ َو بَ ِل ْغنَا َر َمضَان
َ ب َو
َ اَللَّ ُه َّم بَ ِاركْ لَنَا فِى َر َج

ilk mübarek gece Regaip gecesidir. Regaip, bütün

idrak ederiz.
Kardeşlerim!

istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya
RAHMET MEVSİMİ ÜÇ AYLAR;
REGAİP KANDİLİ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum Ayet-i Kerime’de Cenâb-ı Hak

çalışmak

demektir.

hayatımızda

asıl

Bu

gece,

kazancımızın

akıp

giden

Rabbimize

yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize
öğretir.

şöyle buyuruyor: “Rabbinizin mağfiretine ve

Muhterem Müslümanlar!

genişliği göklerle yer kadar olan, Allah’a karşı

Üç aylar, Mü’minlere açılmış bir fırsat

gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan

kapısıdır. Bu gün ve geceleri, Rabbimizin rızasını

Allah Resûlü (sav), üç ayları

kazanmak için vesile kılalım. Hayatımız boyunca

karşılarken şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Recep

rağbetimiz daima Yüce Mevlâ’ya olsun. Bu vesile

ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle,

ile necip milletimizin ve bütün İslam âleminin

bizi Ramazan ayına ulaştır.”2

Regaip Kandil’ini tebrik ediyorum. Bu rahmet,

cennete

koşun.”1

Aziz Müminler!
Yüce Rabbimizin sayısız lütuf ve ihsanı ile
ömrümüze bereket katan üç ayların gölgesi
üzerimize düştü. Yarın Recep ayına kavuşmuş
olacağız. Önümüzdeki Perşembe gününü Cuma’ya
bağlayan gece ise inşallah Regaip gecesini idrak
edeceğiz. Bizleri bu manevi günlere ulaştıran
Cenâb-ı Allah’a hamd-ü senalar; ümmetine ibadet
ve itaati, tevbe ve istiğfarı, dua ve niyazı öğreten
Resûl-i Ekrem’e salat ve selam olsun.
Kıymetli Müslümanlar!
Üç aylar, her yıl heyecanla gelişini
beklediğimiz, İlahi rahmet ve mağfiretin varlık
âlemini kuşattığı nadide zamanlardır. Üç aylar,
gafletten uyanmanın, kulluk bilinciyle arınmanın
adıdır. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün

mağfiret

ve

bereket

ikliminin

insanlığın

hidayetine, sağlık, barış ve huzuruna vesile
olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.
1

Âl-i İmrân, 3/133.
Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189; Ahmed b. Hanbel,
Müsned, I, 259.
2

