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 تؤّدى مرّة يف كل أربع وعشرين ساعة
 

  
 ﴾ ُهَو اْلُمْنِزُل الَغُفْوُر الرَِّحْيمُ ﴿ 

 
 

يف مقامه ينظر إىل اليمني  وإذا قام واستقرّ  للمصّلي أن يقوم مقبال إىل هللا
 يقول: حيم ثّ ه الرمحن الر والشمال كمن ينتظر رمحة ربّ 

َطَ  أَُلكَ سْ اء  أَ َر السَّمَ فَاط  اء  وَ سَْ لَ ا هَ لَ  إ  يَ  ْن ََتَْعَل ب َ  ىاْلَبْ هَ  يّ  اْلَعل   َغيب كَ  ال ع  ِب 
ْ  ا ل ُتْحر قَ َصاَليت ََنر   ْ الَّ  ُحُجَبايت   ىَل إ   لُّن ْ دُ يَ  انُور  وَ  ة  ََجَال كَ َعْن ُمَشاَهدَ  َمنَ َعْتن ْ  ت 

 .ََبْر  و َصال كَ 
 
 :قولي و يرفع يديه للقنوت هلل تبارك وتعاىل ثّ 
َواكَ  اع  ُمن َْقط   لَيكَ إ    ُمْقب ال  َمم  تَ َران  ْلُ ََمُْبوَب ااَلَ  وَ اْلعَ   َمْقُصْودَ يَ  ك   َعمَّا س   اُمَتَمسّ 

َْبل كَ  َرَكَ  يالَّذ   َب  ْوُن كُ أَ  كَ اْبُن َعْبد  وَ  كَ ََن َعْبدُ َربّ  أَ  يْ . أَ اتُ نَ ت  اْلُمْمك  ت ه  ََتَرَّكَ َب 
ر    ب َبْحر   ْسأَُلكَ أَ   ر َضاَئكَ ّلَّ إ   دُ يْ ر  أُ َما وَ  ت كَ رَادَ إ  وَ  كَ ت  ي َمشيَّ د  يَ  أَ بَ نْيَ  اقَائ م   اَحاض 
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َسة  َعن  اْلُمَقدَّ  ت كَ ع زَّ ى وَ َما َتُ بُّ َوتَ ْرضَ  كَ ْن تَ ْفَعَل ب َعْبد  ب َ  ََشْس  َفْضل كَ وَ  َرمْحَت كَ 
لَ ي إ   يلَ  إ   يََمُْبوُب ُفؤآد  وَ  قَ ْلب   ُهَو َمْقُصْودُ  كَ َهُر م ْن ع ْند  ظْ يَ  لَُّماالث ََّناء  كُ ر  وَ كْ الذّ  

ْلَْرَض اات  وَ ت  السََّموَ َحاطَ  أَ الَّت   ت كَ رَادَ إ   ىَل ْعَماِ  َبْل إ   َوأَ   آَماِ  ىَل ْر إ  َّل تَ ْنظُ 
بُّ أُ َّل َتُه وَ َردْ  َما أَ ّلَّ ُت إ  َردْ َمم  َما أَ اْلُ   َمال كَ يَ  م  اْلَْعظَ  اسْ كَ وَ   .ا َتُ بُّ مَ  ّلَّ إ   ح 
 
 :قوليو  يسجد ثّ 

َواك أْو تُ ْعَرَف ب ع ْرفَان    دْون ك . ُسْبَحاَنك م ْن أْن تُ ْوَصَف ب َوْصف  َما س 
 
 : يقولقوم و ي ثّ 
قَ َوان  ل ي َ ْوثَ َر اْْلَي َ  كَ َربّ  فَاْجَعْل َصاَليت   يْ أَ  يف    َركَ كُ ذْ يَ وَ  َنت كَ َوام  َسْلطَ  ب دَ ايت  ذَ  ب ه   ىب ْ

 .ال م كَ م ْن َعوَ  لّ  َعاَلَم كُ 
 
 :قوليو  ىخر ة أُ يرفع يديه للقنوت مرّ  ثّ 
، اْشتَ َعَل َمْن يف  اْلب اَلد   ُحبّ كَ  ب َنار  وَ  َبادُ كْ ْلَ ااَبت  اْلُقُلْوُب وَ ذَ    ف َراق كَ  َمْن يف  يَ 
 ال كَ  مَ يَ  كَ  َعمَّا ع ْندَ ْن َّل ََتْنَ َعن  َسخَّْرَت اآلفَاَق ب َ  ي ب ه  الَّذ   ََبسْ كَ  ْسأَُلكَ أَ 

. َوار   لّ  ق َباب  َعظَمت كَ ظ   ىْعلَ اْلَ  ن ه   َوطَ ىَل َب َسرَُع إ  اْلَغر يْ  ىَربّ  تَ رَ  يْ أَ  اْلرّ قَاب  َوج 
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يوَ  َرمْحَت كَ  . ُفَق َغَنائ كَ أُ  اْلَفق يَ وَ  كَ ع زّ   َل ب َساطَ ل يْ الذَّ وَ  ََبَْر ُغْفَران كَ  َقَصدَ  اْلَعاص 
 اُع يف  اْلُمطَ وَ  يف ف ْعل كَ  اْلَمْحُمودُ  ْنتَ أَ  نَّكَ أَ  ْشَهدُ أَ  َما َتَشاُء.يْ ْمُر ف  اْلَ  َلكَ 
 ْمر ك.أَ  اْلُمْخَتاُر يفوَ  م كَ ُحكْ 

 
 :قوليو  تعاىلو  كوع هلل تباركينحن للّر  ات ثّ  ثال  مرّ يكّب ه و يرفع يدي ثّ 
 ر كَ كْ ا ل ذ  َشَغف  وَ  ت كَ ادَ ا ل ع بَ َشْوق   ان  رْكَ أَ ي وَ  َجَوار ح  ا يف  ي ُمْهتَ ز  ح  ُروْ  ىي تَ رَ لَ  إ   يَ 
َا ْشَهدُ يَ وَ  ثَ َنائ كَ وَ   َجبَ ُروت  ع ْلم كَ وَ  ان كَ ْوت  بَ يَ  َمَلكُ يف   ْمر كَ أَ ب ه  ل َساُن  َشه دَ  ِب 
بُّ أُ َربّ   يْ أَ  ْعاَلء  إ  ي وَ ثْ َبات  فَ ْقر  ل    كَ ع ْندَ  لَّ َمااْلَمَقام  كُ  ا َهذَ يف   ْسأََلكَ أَ ْن أَ ح 

 .ار كَ ْقت دَ إ  وَ  َرت كَ ُقدْ  بْ َراز  إ  وَ  يَهار  َعْجز  ظْ َوإ   ائ كَ َغنَ وَ  ائ كَ َعطَ 
 
 :قوليو  ىخر أُ  يرفع يديه للقنوت مرّة بعدقوم و ي ثّ 

 يلَ  . إ  ْلَمآب  ااء  وَ  اْلَمْبدَ ُم يف  اْْلَاك   ْنتَ أَ  ّلَّ إ   هَ لَ . َّل إ  ابُ اْلَوهَّ  يزُ  أَْنَت اْلَعز  ّلَّ إ   هَ لَ َّل إ  
 ان  َهدَ وَ  قَاَمن  أَ  َفْضُلكَ وَ  ن  َقظَ ي ْ أَ  اُؤكَ ن دَ وَ  قَ وَّْتن   َرمْحَُتكَ وَ  َشجََّعن   َعْفُوكَ  يلَ  إ  
 نْ َوار  ْلَ  اىَل تَ َوجََّه إ  أَْو أَ  ن  قُ ْرب كَ يَ ََبب  َمدْ َدى لَ  قُ ْومَ ل َ  ن  َشأْ وَ   َماِ  ّلَّ َوإ   كَ لَيْ إ  
ْن أُ ا  َفْضل كَ  ْقرَُع ََببَ ي َ  نْيَ اْلم ْسك   ىَربّ  تَ رَ  يْ أَ  .ت كَ رَادَ اء  إ  ُفق  سََ ْلُمْشر َقة  م 
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  َمْوىَل ْحَوال  يَ ْلَ لّ  اكُ   ْمُر يفْلَ ا َلكَ  كَ ي ُجْود  د  يَ أَ  ْوثَ َر اْلبَ َقاء  م نْ كَ   ر يدُ  يُ اْلَفان  وَ 
 .اء  َر السَّمَ  فَاط  الرّ َضاُء يَ ُم وَ يْ ْسل  لتَّ ا ْسَاء  َوِ  ْلَ ا

 
 يقول:ات و ه ثال  مرّ يرفع يدي ثّ 

 .مم يلّ  َعظ  ْعظُم م ْن كُ هللاُ أَ 
 
 :قوليو  يسجد ثّ 

َل إ   أَْو أَ نْيَ اْلُمَقرَّب   ارُ كَ ذْ أَ   َسَاء  قُ ْرب كَ ىَل إ   ْن َتْصَعدَ م ْن أَ  ُسْبَحاَنكَ   ف َناء  ىَل ْن َتص 
َفات  َوُمنَ زَّ  َعن   اس  ْنَت ُمَقدَّ كُ   نَّكَ أَ  ْشَهدُ . أَ نْيَ اْلُمْخل ص   ة  ْفئ دَ ْوُر أَ يطُ  ََبب كَ   اه  الصّ 
 .ىبْ هَ ْلَ ا  أَْنَت اْلَعل يُّ ّلَّ إ   هَ لَ ْسَاء  َّل إ  ْلَ َعن  ا

 
 :يقولو  يقعد ثّ 
َا َشه دت  ا ْشَهدُ أَ  َعْن َورَائ َها ل َساُن اْلَعظَمة  ا وَ َواْْلَنَُّة اْلُعْليَ  ىْعلَ ْلَ ا ْلَمَلُ ااُء وَ ْشيْلَ ِب 

رُّ نَُّه ُهَو اَهَر إ  ي ظَ  أَْنَت َوالَّذ  ّلَّ إ   هَ لَ َّل إ   هللاُ أَْنَت  كَ نَّ أَ ى بْ هَ ْلَ ُفق  اْلُ م َن ا  ْلسّ 
نَُّه ُهَو أَ  ْشَهدُ أَ  لنُّوُن.ن ه  ااُف ب رُكْ ي ب ه  اقْ تَ َرَن اْلكَ اْلَمْخزْوُن الَّذ   الرَّْمزُ نُ ْوُن وَ اْلَمكْ 

َن اْلَقَلم  ااْلَمْسطُ   .ىالث َّرَ ْلَعْرش  وَ َربّ  ا هللا  ُتب  كُ   ْوُر يف  كُ اْلَمذْ وَ  ىْعلَ ْلَ ْوُر م 
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 :قولييقوم مستقيما و  ثّ 
 يج  يْ َتْسَمُع َضج  وَ  فَ َرايت  زَ وَ  َعبَ رَايت   ىتَ رَ  الشُُّهْود  ب  وَ اْلَغيْ  َمال كَ وَ  اْلُوُجْود   هَ لَ  إ  يَ 
َاَحايت   ت كَ ع زَّ وَ  يَحن نَي ُفؤآد  وَ  ييْ  َصر  وَ   َجر يَرايت  وَ  كَ لَيْ إ  َقرُّب   َعن  اْلت َّ ْتن  بْ َعدَ أَ  اْجِت 

كَ  يف    َعن  اْلُوُرْود  َمنَ َعْتن    ن  ْهَلكَ أَ  ْجُركَ هَ وَ  ْضَنان  أَ  َربّ  ُحبُّكَ  يْ . أَ َساَحة  ُقدس 
َْوط   ْسأَُلكَ . أَ ْحَرَقن  أَ  كَ َوبُ ْعدُ   كَ لَب َّيْ  كَ اء  َوب َلب َّيْ دَ اْلبَ يْ  اَهذَ  يف   كَ َميْ َقدَ  يء  ِب 

َر ْن تُ َقدّ  ب َ  ُهْور كَ َنَسَمات  َفْجر  ظُ وَ  كَ ا اْلَفَضاء  َوب نَ َفَحات  َوْحي   َهذَ يف   ائ كَ يْ ْصف  أَ 
 ْ َا يف  وَ  رََة ََجَال كَ يَ ز   ِ   .َتاب ك   ك  اْلَعَمَل ِب 
 
 :قوليع و يرك ثال  مرّات و ّب يك ثّ 

 ت كَ  َمْشر َق آيَ َعرَّفْ َتن  وَ  َوثَ َنائ كَ  ر كَ كْ ذ   ى َعلَ َتن  دْ يَّ ا أَ ي ِب َ لٓ   إ  يَ  اْْلَْمدُ  َلكَ 
ع  َجَعْلَتن  وَ  ع  وَ  ت كَ يَّ ل رُبُوب   ا َخاض  يَّ ا ل ُ َخاش  َا َنطَ  اُمْعَِت ف  وَ  ت كَ ُلوه   َق ب ه  ل َسانُ ِب 

 .َمت كَ َعظَ 
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 :قوليقوم و ي ثّ 
 يَسْوء  َعَمل   ُر يف  كَّ تَ فَ ا أَ لَّمَ  كُ ْتن  ْهَلكَ أَ  َغْفَلت  وَ  يْهر  نْ َقَض ظَ أَ  ان  ي ع ْصيَ لَ  إ لَ ي إ  

اَلَ  اْلعَ  َمْقُصْودَ  يَ  ََجَال كَ وَ  ،ي ُعُرْوق  ُم يف  ْغل ي اْلدَّ ي َ وَ  يْ ب د  ْوُب كَ ذُ يَ  ُحْسن  َعَمل كَ وَ 
   َسَاء  ىَل ْن تَ ْرَتف َع إ  اء  ََتَْجُل أَ ي اْلرَّجَ د  يَ أَ وَ  كَ لَيْ إ   تَ َوجَّهَ ْن ي َ ْسَتْحيي أَ نَّ اْلَوْجَه يَ إ  

 ،ىاْلث َّرَ ْلَعْرش  وَ  َربَّ ار  َوالث ََّناء  يَ كْ َعن  الذّ    ََتْنَ ُعن  َعبَ َرايت   يلَ   إ  يَ  ىتَ رَ  ،َرم كَ كَ 
يَ  ْسأَُلكَ أَ  َبغ  ي َ  َما ائ كَ ْول يَ ْن تَ ْعَمَل ب َ ب َ  ْسَرار  َجبَ ُرْوت كَ أَ وَ  ْوت كَ َمَلكُ  ت  ِب  ُْود  ن ْ  كَ ي ْل 

 .د  اْلشُُّهوْ ب  وَ اَن اْلَغيْ ُسْلطَ  يَ  َفْضل كَ ُق ل  يْ ل  يَ وَ  اْلُوُجْود    َمال كَ يَ 
 
 :قوليو  يسجدات و  ثال  مرّ يكّب  ثّ 

 تُب كَ  كُ ْلَتُه يف  نْ زَ  أَ لَّ َخْيم كُ   قُ َناْرزُ ي َ وَ  كَ لَيْ إ   َقرّ بُ َناْنزْلَت لََنا َما ي ُ ا أَ َلََنا ِب َ  إ  يَ  اْْلَْمدُ  َلكَ 
. إ  ْوهَ ْلَ انُ ْون  وَ الظُّ  َنا م ْن ُجنُ ْود  َفظَ ْن َتَْ ب َ  َربّ  َنْسأَُلكَ  يْ أَ  بُر كَ زُ وَ   يزُ ْنَت اْلَعز  أَ  نَّكَ ام 

 .مُ اْلَعالَّ 
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 :قوليو  يرفع رأسه يقعد ثّ 
َا َشه دَ لَ   إ  يَ  ْشَهدُ أَ  َاوَ  اُؤكَ ْصف يَ ب ه  أَ  ي ِب  ْوس  ْهُل اْلف ْردَ ْعتَ َرَف ب ه  أَ ا اَْعَِت ُف ِب 
 هَ لَ  إ  يَ  ْوُت َلكَ َواْلَمَلكُ  . اَْلُمْلكُ مَ ياْلَعظ   اُفوْا َعْرَشكَ يَن طَ ذ  الَّ ا وَ ُعْليَ الْ  اْْلَنَّة  ى وَ ْعلَ ْلَ ا

 .نيَ اْلَعاَلم  


