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 تؤّدى يومًيا يف الصباح والزوال واملساء
 

 
 ومن أراد أن يصّلي له أن يغسل يديه ويف الغسل يقول: 

ا ُجُنوُد العهاَلِه ُُثَّ اْحفه  ْن هُعهه ْي ق هوِّ يهِدْي لِتهْأُخذه ِكتهابهكه ِِبْسِتقهامهٍة َله َته ْطهها عهِن ِإَلِه
ا إِ التَّصهرُِّف يف مها ُْقتهِدُر القهِديُر. َلْه يهْدُخْل يف ِمْلِكهه

 نَّكه أهْنته امل
 

 ويف حني غسل الوجه يقول: 
أهْي رهبِّ وهجَّْهُت وهْجِهْي ِإلهْيكه ن هوِّْرُه ِبِهنْ وهاِر وهْجِهكه ُُثَّ اْحفهْظُه عهِن الت َّوهجُِّه ِإَله 

 .  غهْْيِكه
 

 ا إَل القبلة ويقول:ه  له أن يقوم متوجّ وبعد 
لِّمه شهِهده هللُا أهنَُّه َله إِ  لههه ِإَلَّ ُهوه لهُه اْْلهْمُر وهاْلْهْلُق، قهد أهْظههره مهْشرِقه اْلظُُّهْوِر وهُمكه

اُء ب هنْيه  ت هههى وهاْرت هفهعه النِّده ره اْْلُُفُق اْْلهْعلهى وهنهطقهْت ِسْدرهُة اْلُمن ْ اْلطُّْوِر الَِّذي ِبِه أهَنه
اِلُك اْلمُ  اِء قهد أهتهى اْلمه ْلُك وهاْلمهلهكهْوُت وهاْلِعزَُّة وهاْلْهب هُرْوُت هلِل مهْوَله اْْلهْرِض وهاْلسَّمه

 اْلوهرهى وهمهاِلِك اْلعهْرِش وهالث َّرهى.
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 ُث يركع ويقول:

 ُسْبحهانهكه عهْن ِذْكرِْي وهِذْكِر ُدْوِنْ وهوهْصِفْي وهوهْصِف مهْن يفْ السَّمهوهاِت وهاْْلهرهِضنْيه.
 

 يقول:قوم للقنوت و ُث ي
ِمِل الرَّجهاِء ثه ِبِه ْب مهْن تهشهبَّ َله ُُتهيِّ  يْ َلهِ  إِ يه  ْْهِتكه يه ذْ ِبِه َنه ْرحهمه  أه يه  فهْضِلكه وه  ِل ره

ِِْنْيه   .الرَّا
 

 ُث يقعد ويقول:
ِبِهنَّكه أهْنته هللُا َله ِإلههه ِإَلَّ أهْنته قهْد أهْظههْرته أهْمرهكه  انِيَِّتكه وهف هْردهانِيَِّتكه وه ُد ِبوهْحده  أهْشهه

ُة  به فهْضِلكه عهلهى مهْن يفْ السَّمهوهاِت وهاْْلهرهِضنْيه وهاْلصََّله وهوهف هْيته ِبعهْهِدكه وهف هتهْحته ِبه
ُت اْلْهْلِق عهِن  ُهْم ُشُئوَنه اُء عهلهى أهْولِيهاِئكه الَِّذينه مها مهن هعهت ْ ُم وهاْلتَّْكِبُْي وهاْلب ههه وهالسََّله

قْ بهاِل ِإلهْيكه وهأهنْ فهقُ  ُهْم رهجهاءه مها ِعْنِدكه ِإنَّكه أهْنته اْلغهُفْوُر الكرمُي.اْْلِ  واْ مها ِعْنده
 
 

 :  وإذا شاء املصّلي قراءة
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يِمُن اْلقهيومُ   ُهوه َلَّ إِ  هه له نَُّه َله إِ هللاُ أه  شهِهده    .اْلُمهه
 

  : بدَل  من اآلية الكبْية يكفي، وكذلك يكفي يف القعود تَلوة
ِبِه  ِتكه انِيَّ ف هْرده وه  ِتكه يَّ انِ ِبوهْحده  ْشههدُ أه  . َلَّ إِ  هه له َله إِ هللاُ أهْنته  نَّكه وه    أهْنته
  


