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شهر رجب  استقبال أدب  
 

هِِِبِْسمِِ نِِِاللّـَ ـٰ ْحَم ِحيمِِِالرَّ  الرَّ

 استقبالً  لسُ الغ ُ لىإالمغرب  إذا دخل شهر رجب بادر المريد في ليلة ابتدائه بعد

يصلي ثم ويستقبل القبلة  طهرها ويتطيبأالثياب و رجب. ثم يلبس أفضل لشهر

 .سنةُالوضوء ركعتين

 :ا وقائاًل يتقدم نحو القبلة في محرابه ثالث خطوات خفيفة واقفً 

مقام الفناء فيك فال تردني يا  إلىيا ربي إنني نويت أن أتقدم نحو بحر وحدانيتك 

ذاك المقام. يا رب العزة والعظمة والجبروت يا  إلىربي يا هللا خائباً حتى توصلني 

ً أن أعمل عمالً بدون  ً وناويا ربي يا هللا حيث هذا الشهر هو شهرك، جئتك ضيفا

ً للفضيلة، قاصداً إياَك، إلهي أنت مقصودي ورضاك  عوٍض أو أن يكون فيه طلبا

بأنني  مطلوبي. يا ربي كل عمري قد أمضيته في المعاصي والشرك الخفي وإنني أُقر

بابك بعمله بل  إلىبابك بعمل مقبوٍل عندك. أنت هللا الذي ل يأتي أحٌد  إلىلم آِت 

بابك فال تردني  إلى. أنت هللا الذي ل ترد عبداً جاء وكرمك وإحسانكبفضلك وجودك 

يا هللا. يا ربي كل أُموري فوضتها إليَك حياتي ومماتي وبعد مماتي ويوم المحشر. 

كل أُموري حولتها عندك وفوضت أمري إليك، ل أملك من أمر نفسي شيئاً، ل نفعاً 

ول ضراًّ ول موتاً ول حياةً ول نشوراً. كلُّ أموري وحسابي وسؤالي وجوابي حولته 

و بمثقال ذرة. لو كان بي يا هللا. ناصيتي بيدك، وأنا عاجز عن الجواب ولعندك يا ر

اآلخر للتائبين من ن، أحدهما مخصص للتائبين من عبادك المؤمنين وبابي  لك يا ربي 

 يحتاج أن يدخل منه عبادك العاصين، جئتك يا هللا نحو بابك الذي عبادك العاصين
ي وإيماني من هذا الباب. وهذا العمل هو وإني أُقر وأعترف أنه يجب أن أجدد إسالم

ًّ يا ربي وأنت وكيلي يا وكيل حيث نقول  ،أول عمل لي بعد ما شهدت باإلسالم حقا

 هللا على ما نقول وكيل وشهيد.

 مرات(. ٣)بكلمتيُالشهادةُثم تبدأ  -

 وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تجديدُأركانُاإلسالم: -

آمنُت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خيره  ن:تجديدُاإليما -

 وشره من هللا تعالى.
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ُت بَِرب ُِكم  قَالُوا بَلَى"، ماذا كان بيني وبينك من عهود قد قبلتهم  يا ربي في يوم "أَلَس 

وتعهدت بهم ورضيُت بهم جميعاً. )وهذا تجديد للعهود المأخوذة في يوم العهد والميثاق 

 ي حضرة هللا تعالى(.ف

ً وسراً من عهد  يا ربي يا هللا، كم ظهر مني من ذنوب ومعاصي ظاهراً وباطنا

إيجاد ذرتي وروحي ودخول روحي إلى جسمي وظهوري من العدم إلى الوجود 

وظهوري في عالم الدنيا وإلى يومنا هذا، رجعُت عن الجميع إليك بالتوبة واإلستغفار 

رَحماِت شهرَك هذا المبارك، فال تردني يا ربي عن بابك  وإنني قد دخلُت وسلكُت في

 ول تتركني ألحوال نفسي ولو لحظة، وأنا أستغفرك.

 مرة 70ُأستغفرُهللاُُُُُُُُُُُ -

      ُالشريفةُالفاتحة -
 

-  ِ ِمنُوَن ۚ ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ ب ِِه َوال ُمؤ  ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَي ِه ِمن رَّ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه ﴿ آَمَن الرَّ

ُسِلِه ۚ َوقَالُوا َسِمع نَا َوأََطع نَا ۖ ُغف َرانََك َربَّنَا َوإِلَي َك  ن رُّ ُق بَي َن أََحٍد م ِ َوُرُسِلِه َل نُفَر ِ

ُ ٱ﴾ َل يَُكل ُِف 285ال َمِصيُر ﴿  بَۡت  ۡكتَسَ ٱنَۡفًسا إِلَّ ُوۡسعََهۚا لََها َما َكَسبَۡت َوَعلَۡيَها َما  َّللَّ

َعلَى  ۥَربَّنَا َل تَُؤاِخۡذنَآ إِن نَِّسينَآ أَۡو أَۡخَطۡأنَۚا َربَّنَا َوَل تَۡحِمۡل َعلَۡينَآ إِۡصٗرا َكَما َحَمۡلتَهُ 

ۡلنَا َما َل َطاقَةَ لَنَا بِهِ  نَاۚ ِمن قَۡبلِ  لَِّذينَ ٱ ٓۚ ٱلَنَا وَ  ۡغِفرۡ ٱَعنَّا وَ  ۡعفُ ٱوَ  ۦَۖربَّنَا َوَل تَُحم ِ  ۡرَحۡمنَا

ِفِرينَ ٱ ۡلقَۡومِ ٱَعلَى  نُصۡرنَاٱأَنَت َمۡولَٰىنَا فَ   ﴾286-285سورة البقرة:  ﴿ ﴾286﴿ ۡلَكٰ
 

 اتمر 7ُُُألمُنشرحُُُُُُُُُُ -

 مرة 11ُُُُُالشريف صالإخ -

 ة واحدة )سورة الفلق وسورة الناس(مر ُُُُُُُُُُُُنالمعوذتيُ  -

 اتمر 10ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمحمدُرسولُهللاُإالُهللاالهُالُ -

 اتمر 10    محمدُوعلىُآلُمحمدُوسلمُاللهمُصليُعلى -
ُ

ُ

ُ

ُ
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 ُ:الصلواتُالشريفةُالمأثورة -

والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد هلل  اءينبألوسلم على جميع ا يرب صل يا

وات، على أفضل العالمين لالعالمين سيدنا محمد الص على أشرف .رب العالمين

 هللاصلوات  .واتلعلى أكمل العالمين سيدنا محمد الص، الصلواتمحمد  سيدنا

محمد عليه  وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل ومالئكته تعالى

تبارك وتعالى عن  م ورحمة هللا تعالى وبركاته، ورضي هللاالالسوعليهم 

ة مئالتابعين بهم بإحسان وعن األ  أجمعين وعنتنا أصحاب رسول هللااساد

ولياء الصالحين وعن ألالعلماء المتقين وعن ا المجتهدين الماضين وعن

 ر هللاونو    تعالى أرواحهم الزكيةقدس هللاالطريقة النقشبندية العلية  مشايخنا في

 امن بركاتهم وفيوضاتهم دائم تعالى علينا تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد هللا

 .والحمد هلل رب العالمين
 

 الشريفةُُُُُُُُُُُفاتحةال -

 هداء:إلا -

األنبياء والمرسلين  جميع ، وإلى أرواحالكرام بهاصحوأإلى شرف النبي وآله 

ربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة مة األئألوإلى أرواح ا ،وخدماء شرائعهم

بهاء  العلية خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجه النقشيندية

سيدنا عبدالخالق الغجدواني، مولنا  ،خاريبويسي الألا دمحم ندبالدين النقش

الشيخ شرف الدين الداغستاني، مولنا الشيخ عبد هللا الفائز الداغستاني، مولنا 

 .والصديقيونالشيخ محمد ناظم عادل الحقاني وسائر ساداتنا 
 

 فاتحةُالشريفةُُُُُُُُُُال -

 .المأثورُلسلطانُاألولياءُموالناُالشيخُعبدُهللاُالفائزُالداغستانيُدعاءال -
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