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 تؤّدى مرّة يف كل أربع وعشرين ساعة
 

  
للمصّلي أن يقوم مقبال إىل هللا وإذا قام واستقّر يف مقامه ينظر إىل اليمني 

 والشمال كمن ينتظر رمحة ربّه الرمحن الرحيم مثّ يقول:
اب مها  أاُلكا ِباطااِلِع غايِبكا المعاِليِّ األم اِء أاسم نم َتامعالا ى بِا َيا ِإلاها األاْسمااِء وافااِطرا السَّما

ر   يت َنا رِقا ُحُجباايتم الَّ صاالا ِة َجاااِلكا وانُور  ا لُِتحم لُِِّنم ِإىلا دُ ا يا ِِتم مان اعاتمِِنم عانم ُمشااهادا
.  َبامِر ِوصااِلكا

 
 مثّ يرفع يديه للقنوت هلل تبارك وتعاىل ويقول:

ُماِم ت ارااِن مُ  ك ا َيا ماقمُصومدا المعااَلِا واَمامُبوبا األم ِبال  ِإلايكا ُمن مقاِطع ا عامَّا ِسوااكا ُمتاماسِّ قم
ِكنااُت. أايم رابِّ أاَنا عابمُدكا واابمُن عابمِدكا أاُكومُن  ِتِه َتاارَّكاِت المُممم َِبابمِلكا الَِّذي َِباراكا

ِدي ماشيَِّتكا وا  ا أاَيا ا ب انيم ِر أا كا رِيمُد ِإَّلَّ ِرضاائا أُ رااداِتكا واماا إِ حااِضر ا قاائِم  أاُلكا بِباحم سم
رامحماِتكا واَشامِس فاضمِلكا بِانم ت افمعالا ِبعابمِدكا ماا َتُِبُّ وات ارمضاى واِعزَِّتكا المُمقادَّساِة عاِن 
ي ِإَلِاي  ُر ِمنم ِعنمِدكا ُهوا ماقمُصومُد ق المِب واَمامُبوُب ُفؤآِدي ِإَلِا ِر واالث َّنااِء ُكلُّماا ياظمها الذِّكم
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ارمضا َّلا ت انم  ظُرم ِإىلا  آمااِل واأاعممااِل بالم ِإىلا ِإرااداِتكا الَِِّت أاحااطاِت السَّماوااِت وااألم
ُماِم ماا أارادمُت ِإَّلَّ ماا أارادمتاُه واَّلا  اعمظاِم َيا مااِلكا األم كا األم .أُ وااْسِم  ِحبُّ ِإَّلَّ ماا َتُِبُّ

 
 مثّ يسجد ويقول:

 ِبواصمِف ماا ِسوااك أوم تُ عمرافا ِبِعرمفااِن دومِنك . ُسبمحااناك ِمنم أنم تُ ومصافا 
 

 مثّ يقوم ويقول: 
ث ارا اْلماي اوااِن لِي اب مقاى ِبِه ذاايت ِبداوااِم سالمطاناِتكا واياذمُكراكا يف   يت كاوم عالم صاالا أايم رابِّ فااجم

 .ِمنم عاوااِلِمكا  لِّ عااَلام كُ 
 
 ول:ويق ىخر ة أُ يرفع يديه للقنوت مرّ  مثّ 

ا ااباِت المُقُلومُب وا َيا مانم يف  ِفرااِقكا ذا  ِد، ألم ت اعالا مانم يف المِبالا بااُد وابِنااِر ُحبِّكا اشم كم
كا الَِّذي ِبِه ساخَّرمتا اآلفااقا بِا  ْسِم أاُلكا َبا نم َّلا َتامن اعاِِن عامَّا ِعنمداكا َيا مااِلكا أاسم

ا  المغارِيمبا  ىيم رابِّ ت ارا أا  المّرِقااِب. لِّ ِقبااِب عاظماِتكا واِجوااِر ظِ  ىعملا سارُعا ِإىلا واطاِنِه األم
رااِنكا  رامحماِتكا واالمعااِصي قاصادا  . ُفقا غانااِئكا أُ واالمفاِقريا  كا لِيملا ِبسااطا ِعزِّ واالذَّ  َبامرا ُغفم
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ا  لاكا  ُر ِفيمماا تاشااُء. األم هادُ أا مم ُموُد يف ِفعملِ أا  نَّكا أا  شم اُع يف واالمُمطا  كا نمتا المماحم
تااُر يف  ِمكا ُحكم   ممرِك.أا واالمُمخم

 
 ويقول: كوع هلل تبارك وتعاىلينحِن للّر  ات مثّ يرفع يديه ويكّّب ثالث مرّ  مثّ 

ت از  ُرومحِ  ىي ت ارا َلاِ إِ َيا   رِكا كم ا ِلذِ واشاغاف   ِتكا ا لِِعباادا  شاومق  اِن رمكا أا ي وا  جاواارِحِ ا يف ي ُمهم
هاُد ِباا شاِهدا بِِه ِلسااُن وايا  واث انااِئكا  ب اُروِت ِعلمِمكا أا شم ممرِكا يف مالاُكومِت ب ايااِنكا واجا

ا المماقااِم كُ أا نم أا ِحبُّ أُ يم رابِّ أا  أالاكا يف هاذا ِء إِ ي وا ث مبااِت ف اقمرِ لَّ ماا ِعنمداكا ِلِ سم عمالا
راتِ  واغانااِئكا  اِئكا عاطا  ِإب مرااِز ُقدم زِي وا اِر عاجم .واِإظمها ارِكا  كا واِإقمِتدا
 

 مثّ يقوم ويرفع يديه للقنوت مرّة بعد ُأخرى ويقول:
ي  اِء واالمماآِب. ِإَلِا بمدا َّلا ِإلاها ِإَّلَّ أانمتا المعازِيُز المواهَّاُب. َّلا ِإلاها ِإَّلَّ أانمتا اْلمااِكُم يف المما

اُؤكا  اِن  ِإَلِاي عافمُوكا شاجَّعاِِن وارامحماُتكا ق اوَّتمِِن واِندا أاي مقاظاِِن وافاضمُلكا أاقااماِِن واهادا
ان موااِر  ياِن قُ رمِبكا أاوم أات اواجَّها ِإىلا األم ِب مادم ِإلايمكا واِإَّلَّ مااِل واشاأمِن أِلاقُ ومما لاداى َبا

لِ  با فاضم ا ي اقمراُع َبا ِكنيم . أايم رابِّ ت اراى المِمسم رِقاِة ِمنم أُُفِق ْساااِء ِإرااداِتكا كا المُمشم
وااِل َيا ماومىلا  احم ُر يف ُكلِّ األم امم ِدي ُجومِدكا لاكا األم ث ارا المب اقااِء ِمنم أاَيا واالمفااِن يُرِيُد كاوم

اِء. ِليمُم واالرِّضااُء َيا فااِطرا السَّما اْسمااِء واِل التَّسم  األم
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 مثّ يرفع يديه ثالث مرّات ويقول:

.  هللاُ أاعمظُم ِمنم ُكلِّ عاِظيمم
 

 مثّ يسجد ويقول:
ا أاوم أانم تاِصلا ِإىلا ِفنااِء  اُر المُمقارَِّبنيم ُسبمحااناكا ِمنم أانم تاصمعادا ِإىلا ْساااِء قُ رمِبكا أاذمكا
فااِت واُمن ازَّه ا  ُد أانَّكا ُكنمتا ُمقادَّس ا عاِن الصِّ ها . أاشم ا ِلِصنيم ِة المُمخم ِبكا طُيومُر أافمِئدا َبا

اْسمااِء َّلا  اب مهاى.عاِن األم   ِإلاها ِإَّلَّ أانمتا المعاِليُّ األم
 

 مثّ يقعد ويقول:
ِة  اعملاى وااْلمانَُّة المُعلمياا واعانم واراائِهاا ِلسااُن المعاظما ُ األم ياُء واالمماَلا اشم هاُد ِباا شاِهدِت األم أاشم

اب مهاى أانَّكا أانمتا هللُا َّلا ِإلاها ِإَّلَّ أانمتا وا  ُُفِق األم رُّ ِمنا األم الَِّذي ظاهارا ِإنَُّه ُهوا المسِّ
ُد أانَُّه ُهوا  ها ِنِه النُّوُن. أاشم ُن الَِّذي ِبِه اق مت ارانا المكااُف ِبرُكم زوم ُز المماخم نُ ومُن واالرَّمم المماكم

اعملاى واالمماذمُكومُر يف ُكُتِب هللِا رابِّ المعارمِش واالث َّراى. طُومُر ِمنا المقالاِم األم  المماسم
 
 يقوم مستقيما ويقول: مثّ 
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ماُع ضاِجيمِجي  َيا ِإلاها المُوُجومِد وامااِلكا المغايمِب واالشُُّهومِد ت اراى عاب اراايت وازاف اراايت واتاسم
تمِِن عاِن المت َّقارُِّب ِإلايمكا واجارِيراايت  ِتااحاايت أاب معادا ي واحاِننيا ُفؤآِدي واِعزَِّتكا اجم واصارْيِم

لاكاِِن مان اعاتمِِن عا  ُركا أاهم نااِن واهاجم . أايم رابِّ ُحبُّكا أاضم ِة ُقدِسكا ِن المُوُرومِد يف سااحا
اِء وابِلاب َّيمكا لاب َّيمكا  ا المب ايمدا مايمكا يف هاذا أاُلكا ِباومِطيِء قادا راقاِِن. أاسم وابُ عمُدكا أاحم

ِيكا وانا  ا المفاضااِء وابِن افاحااِت واحم ِفيماِئكا يف هاذا ِر ظُُهومرِكا بِانم تُ قادِّرا أاصم سامااِت فاجم
راةا َجاااِلكا واالمعامالا ِباا يف ِكتااِبِك.  ِلم زَيا

 
 مثّ يكّّب ثالث مرّات ويركع ويقول:

ِتكا  رِقا آَيا رِكا واث انااِئكا واعارَّف متاِِن ماشم تاِِن عالاى ِذكم ي ِباا أايَّدم ُد َيا ِإَلِه لاكا اْلمامم
ِف ا ِباا ناطاقا ِبِه ِلسااُن  واجاعالمتاِِن  خااِضع ا ِلرُبُوبِيَِّتكا واخااِشع ا أِلُُلوِهيَِّتكا واُمعمِتا

.  عاظاماِتكا
 
 
 

 مثّ يقوم ويقول:
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ا أات افاكَُّر يف ساومِء عاماِلي  تمِِن ُكلَّما لاكا لاِِت أاهم رِي واغافم يااِن أان مقاضا ظاهم ي ِإَلِاي ِعصم ِإَلِا
ِن عاماِلكا يا  ِبِديم واي اغمِلي المدَُّم يف ُعُرومِقي، واَجاااِلكا َيا ماقمُصومدا المعااَلِا واُحسم ُذومُب كا

اِء َتامجاُل أانم ت ارمتاِفعا ِإىلا ْساااِء   ِدي المرَّجا يي أانم ي ات اواجَّها ِإلايمكا واأاَيا تاحم ها ياسم ِإنَّ المواجم
، ت اراى َيا ِإَلِاي عاب اراايت َتامن اُعِِن عا  ِر واالث َّنااِء َيا رابَّ المعارمِش واالمث َّراى، كاراِمكا ِن الذِّكم

باِغي ِْلُومِدكا  لِيااِئكا ماا ي ان م ب اُرومِتكا بِانم ت اعممالا بِاوم رااِر جا ِت مالاُكومِتكا واأاسم أاُلكا ِِبَيا أاسم
 ِد.َيا مااِلكا المُوُجومِد واياِليمُق لِفاضمِلكا َيا ُسلمطاانا المغايمِب واالمشُُّهوم 

 
 مثّ يكّّب ثالث مرّات ويسجد ويقول:

ُد َيا ِإَلااناا ِباا أانمزلمتا لاناا ماا يُ قارِّبُ ناا ِإلايمكا واي ارمزُقُ ناا ُكلَّ خاريمم أان مزالمتاُه يف ُكتُ  ِبكا لاكا اْلمامم
اوم  أاُلكا بِانم َتامفاظاناا ِمنم ُجنُ ومِد الظُّنُ ومِن وااألم اِم. ِإنَّكا أانمتا المعازِيُز وازُبُرِكا أايم رابِّ ناسم ها

ُم.  المعاالَّ
 
 
 
 

 مثّ يرفع رأسه يقعد ويقول:
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ِس  ُل المِفرمداوم ِفيااُؤكا واااعمِتاُِف ِباا اعمت ارافا ِبِه أاهم هاُد َيا ِإَلِاي ِباا شاِهدا ِبِه أاصم أاشم
اعملاى وااْلمانَِّة المُعلمياا واالَِّذينا طااُفوام عارمشاكا المعاظِ  يما. االمُملمُك واالممالاُكومُت لاكا َيا ِإلاها األم

 المعاالاِمنيا.
 


