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ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ 

           Muhterem Müslümanlar! 

           Bizleri çok seven, esirgeyen ve bağışlayan 

Rabbimiz; işlemiş olduğumuz günahları affetmek, 

yaptığımız güzel amellere kat kat sevap vermek 

maksadı ile bazı ayları, gün ve geceleri 

diğerlerinden daha faziletli kılmıştır.  

 

          “Üç Aylar” olarak bilinen feyizli ve 

bereketli maneviyat iklimine girmek üzereyiz. Üç 

Aylar, kameri aylardan Receb, Şaban ve Ramazan 

aylarıdır. Allah nasib ederse bu akşam, içerisinde 

Regaib ve Mirac kandillerinin de bulunduğu 

Receb ayına girmiş olacağız.    

 

          Aziz Kardeşlerim! 

         Yaratılış bakımından bütün ayları aynı 

yaratan Cenab-ı Allah (c.c.), fazilet bakımından 

bazı ayların manevî değerine, Kur'an-ı Kerim'de 

şöyle işaret buyurmaktadır. 

 

        “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı 

günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı 

on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. 

İşte bu Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse 

o aylarda kendinize zulmetmeyin...”
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            Sevgili Peygamberimiz de hutbemin 

başında okuduğum hadis-i şerifte; “Receb 

Allah’ın, Şaban benim, Ramazan ise 

ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. 
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          Bu aylar İslâm ümmeti için sevinç, bereket 

ve mağfiret aylarıdır. Bu aylar içinde bulunan; 

Regaib, Mirac, Berat ve Kadir geceleri, 

Rabbimizin affının ve lütfunun yağmur gibi indiği 

mübarek zaman dilimleridir. Bunun içindir ki 

Peygamberimiz (s.a.s.) Üç Ayların ilki olan Receb 

ayına kavuştuğu zaman, şu duayı yapmış ve 

bizlere de böyle dua etmeyi tavsiye etmiştir: 

“Allah’ım! Bize Receb ve Şaban aylarını 

mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.”
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Aziz Mü’minler! 

            Receb ayının ilk Perşembeyi Cumaya 

bağlayan gecesi, yani 18 Şubat Perşembe akşamı 

Regaib Kandilidir.   

Allah’ın kullarına bol ihsan ve lütfu 

anlamına gelen regaib, mü’minlerin rahmet ve 

mağfirete eriştiği bir gecedir.  

  Bu geceyle ilgili bir hadis-i şeriflerinde 

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:  

          

            "Beş gece vardır ki onlarda yapılan 

dualar reddolunmaz; Receb ayının ilk cuma 

gecesi olan Regaib gecesi, Şaban ayının on 

beşinci gecesi olan Berat gecesi, Cuma gecesi, 

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 

geceleridir.” 
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             Değerli Kardeşlerim! 

             Bu geceye has bir ibadet olmamakla 

beraber, gündüzünü oruçlu geçirmek, muhtaçlara 

yardımda bulunmak, varsa dargın olduğumuz 

kişilerle barışmak, anne-babalarımızın ve 

büyüklerimizin gönüllerini ve hayır dualarını 

almak, geceyi de namaz kılarak, Kur’an okuyarak, 

salatü-selam getirerek ve tövbe istiğfar ederek ihya 

etmemiz uygun bir davranış olacaktır. 

  
           Bu duygu ve düşüncelerle, bu akşam içine 

gireceğimiz Üç Aylar mevsimi ve Perşembe 

akşamı ihya edeceğimiz Regaib kandilinizi tebrik 

eder, bu günlerin milletimizin ve İslâm âleminin 

birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve 

huzuruna vesile olmasını ve her günümüzün kandil 

geceleri gibi bereketli, ömrümüzün sonunun da 

bayramlar gibi sevinçli olmasını yüce Allah’tan 

niyaz ederim.  
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