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 أدب ليلة اإلسراء والمعراج
 

هِِِبِْسمِِ نِِِاللّـَ ـٰ ْحَم ِحيمِِِالرَّ  الرَّ

 النية 

 أدب الطريقة: 
 

 اتمر 3             نتي  الشهاد -

 مرة 70أستغفر هللا             -

 الرابطة الشريفة -

المشاركة بالتجليات والعنايات على نية ) مرة واحدة                  الفاتحة  -

 مكة المكرمة(النازلة معها في 
 

ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكتُبِِه  - ب ِِه َواْلُمْؤِمنُوَن ۚ ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَْيِه ِمن رَّ ﴿ آَمَن الرَّ

ن  ُق بَْيَن أََحٍد م ِ ُسِلِه ۚ َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ۖ ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك َوُرُسِلِه ََل نُفَر ِ رُّ

ُ ٱ﴾ ََل يَُكل ُِف 285اْلَمِصيُر ﴿  ۡكتََسبَۡت  ٱنَۡفًسا إَِلَّ ُوۡسعََهۚا لََها َما َكَسبَۡت َوَعلَۡيَها َما  َّللَّ

َعلَى  ۥنَا َوََل تَۡحِمۡل َعلَۡينَآ إِۡصٗرا َكَما َحَمۡلتَهُ َربَّنَا ََل تَُؤاِخۡذنَآ إِن نَِّسينَآ أَۡو أَۡخَطۡأنَۚا َربَّ 

ۡلنَا َما ََل َطاقَةَ لَنَا بِهِ  نَاۚ ِمن قَۡبلِ  لَِّذينَ ٱ ٓۚ ٱلَنَا وَ  ۡغِفرۡ ٱَعنَّا وَ  ۡعفُ ٱوَ  ۦۖ َربَّنَا َوََل تَُحم ِ  ۡرَحۡمنَا

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

 اتمر 7   ألم نشرح           -

 مرة 11     الشريف صالإخ -

 ة واحدة )سورة الفلق وسورة الناس(مر             نالمعوذتي   -

 (هللامحمد رسول  :وفي آخر مرةات )مر 10          إال هللااله ال  -

 اتمر 10    محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صلي على -
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  :الشريفة المأثورة الصلوات -

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

 وات، على أفضل العالمين سيدنالالعالمين سيدنا محمد الص على أشرف .العالمين

 تعالى هللاصلوات  .واتلعلى أكمل العالمين سيدنا محمد الص، محمد الصلوات

وعليهم محمد عليه  وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل ومَلئكته

تنا أصحاب اتبارك وتعالى عن ساد م ورحمة هللا تعالى وبركاته، ورضي هللاَلالس

مة المجتهدين الماضين ئالتابعين بهم بإحسان وعن األ  أجمعين وعنرسول هللا

الطريقة  ا فيولياء الصالحين وعن مشايخنألالعلماء المتقين وعن ا وعن

 تعالى أضرحتهم ر هللاونو    تعالى أرواحهم الزكيةقدس هللاالنقشبندية العلية 

والحمد هلل رب  امن بركاتهم وفيوضاتهم دائم تعالى علينا المباركة وأعاد هللا

 .العالمين
 

 ة واحدةمر                 فاتحةال -

 هداء:إلا -

األنبياء والمرسلين  جميع أرواح، وإلى الكرام بهاصحوأإلى شرف النبي وآله 

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

بهاء الدين  العلية خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجه النقشيندية

سيدنا عبدالخالق الغجدواني، موَلنا الشيخ  ،خاريبويسي الألا محمد ندبالنقش

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

 .والصديقيونمحمد ناظم عادل الحقاني وسائر ساداتنا 
 

المشاركة بالتجليات والعنايات على نية ) مرة واحدة                  الفاتحة -

 (المدينة المنورةالنازلة معها في 
 

 حق هللا هللا هللا -

 حق هللا هللا هللا

 حق هللا هللا هللا
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 ز الداغستانيئلياء موالنا الشيخ عبد هللا الفاالدعاء المأثور لسلطان االٔو. 

 ختم الخواجكان مع الذكر. 

  المولد الشريفقراءة. 

 أربع ركعات صالة التسابيح. 

 ركعتين مع دعاء القنوت صالة الشكر. 

 سورة إَلخَلص مرة ٢٠و  الفاتحة :في كل ركعة، ركعتين صالة المعراج. 

 اإلهداء: 

األنبياء والمرسلين وخدماء  جميع ، وإلى أرواحالكرام بهاصحوأإلى شرف النبي وآله 

العلية  ربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشينديةمة األئألوإلى أرواح ا ،شرائعهم

ويسي ألا محمد ندببهاء الدين النقش ريقة وغوث الخليقة خواجهخاصة إلى روح إمام الط

سيدنا عبدالخالق الغجدواني، موَلنا الشيخ شرف الدين الداغستاني، موَلنا  ،خاريبال

الشيخ عبد هللا الفائز الداغستاني، موَلنا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني وسائر ساداتنا 

 .والصديقيون
 

 الدعاء والفاتحة. 

  رجب ٢٧صيام يوم يستحب. 

  رجب ٢٧يوم  مرة سورة اإلخالص ١٠٠٠قراءة. 

  ملسو هيلع هللا ىلص سنة عن سيدنا محمد رجب ٢٧يوم صالة:  

في كل الظهر والعصر،  صَلة بين )تصلى ركعتْين ركعتْين( أربع ركعات صالة -

 .سورة إَلخَلص مرة ١١مرات سورة القدر،  ٣، المعوذتْين، الفاتحة :ركعة
 

ِحْيمِ  :الدعاءقرأ هذا تثم  - ْحٰمِن الرَّ اللُهمَّ إن ي أْسألَُك بُمشاَهَدةِ أْسرار . بِْسِم هللاِ الرَّ

 الُمِحب ين َوبالخلَوةِ التي خصَّْصَت بها َسيِ َد الُمرَسلين حيَن أْسَرْيَت بِه لْيلَةَ السَّابعِ 

والِعشرين أن ترحَم قلبَي الَحزين وتجيَب َدعَوتي يا أكَرم األكرميَن يا أرَحَم 

احمين   .وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين الر 
 

 حتى صَلة العصر. شاءتبما دعو تثم  -
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