
 الصالة الكبرى 

 ( كل أربع وعشرين ساعة  یتؤدّى مرّة ف)

لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقُومَ مُقْبِالً أِلى أللَّهِ وَأِذأ قامَ وَأسْتَقَرَّ  
فِي مَقامِهِ يَنْظُرُ أِلى أليَمِينِ وَألشِّمالِ كمَنْ يَنْتَظِرُ 

 :رَحْمَةَ رَبِّهِ ألرَّحْمنِ ألرَّحِيمِ ثُمَّ يَقُولُ

بِمَطالِعِ   أَسْئَلُكَ  ألسَّماءِ  وَفاطِرَ  أألَسْمآءِ  أِلهَ  يا 
نارًأ غَ صَالتِي  تَجْعَلَ  بِاَنْ  أألَبْهى  ألْعَلِيِّ  يْبِكَ 

مُشاهَدَةِ   عَنْ  مَنَعَتْنِي  ألَّتِي  حُجُباتِيَ  لِتُحْرِقَ 
 .جَمالِكَ وَنُورًأ يَدُلُّنِيْ أِلى بَحْرِ وِصالِك

 :ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِلْقُنُوتِ لِلَّهِ تَبارَكَ وَتَعالى وَيَقُولُ

ألْ مَقْصُودَ  مُقْبِالً  يا  تَرَأنِي  أألُمَمِ  وَمَحْبُوبَ  عالَمِ 
أِلَيْكَ مُنْقَطِعًا عَمَّا سِوأكَ مُتَمَسِّكًا بِحَبْلِكَ ألَّذِْي 
بِحَرَكتِهِ تَحَرَّكتِ ألمُمْكِناتُ، أَْي رَبِّ أَنَا عَبْدُكَ  
أَيادِْي  بَيْنَ  قائِمًا  حاضِرًأ  أَكوْنُ  عَبْدِكَ  وَأبْنُ 

وَأِرأدَتِ أَسْئَلُكَ مَشِيَّتِكَ  أِألَّ رِضَائَكَ،  أُرِيْدُ  كَ وَما 
بِبَحْرِ رَحْمَتِكَ وَشَمْسِ فَضْلِكَ بِاَنْ تَفْعَلَ بِعَبْدِكَ  
ألذِّكْرِ   عَنِ  ألْمُقَدَّسَةِ  وَعِزَّتِكَ  وَتَرْضى  تُحِبُّ  ما 
وَألثَّناءِ كُلُّ ما يَظَْهرُ مِنْ عِنْدِكَ هُو مَقْصُودُ قَلْبِي 

دِْي، أِلِهي أِلِهي أل تَنْظُرْ أِلى آمالِي  وَمَحْبُوبُ فُؤآ
وَأَعْمالِيْ بَلْ أِلى أِرأدَتِكَ ألَّتِيْ أَحاطَتِ ألسَّمَوأتِ  

 وَأألَرْضِ،  

وَأسْمِكَ أألَعْظَمِ يا مالِكَ أألُمَمِ ما أَرَدْتُ أِألَّ ما  
 .أَرَدْتَهُ وَأل أُحِبُّ أِألَّ ما تُحِبُّ

 :ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقُولُ

أَوْ سُبْ سِوأكَ  ما  بِوَصْفِ  تُوْصَفَ  أَنْ  مِنْ  حَانَكَ 
 .تُعْرَفَ بِعِرْفانِ دُوْنِك 

 :ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُولُ

أَْي رَبِّ فَاجْعَلْ صَالتِي كَوْثَرَ ألْحَيَوأنِ لِيَبْقى بِهِ 
ذأتِي بِدَوأمِ سَلْطَنَتِكَ وَيَذْكُرَكَ فِي كُلِّ عالَمٍ مِنْ 

 .عَوألِمِك

 : يَدَيْهِ لِلْقُنُوتِ مَرَّةً أُخْرى وَيَقُولُثُمَّ يَرْفَعُ

كْبادُ وَبِنارِ  يا مَنْ فِي فِرأقِكَ ذأبَتِ ألْقُلُوْبُ وَأألَ
حُبِّكَ أشْتَعَلَ مَنْ فِي ألْبِالدِ، أَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ ألَّذِْي  
بِهِ سَخَّرْتَ أآلفاقَ بِاَنْ أل تَمْنَعَنِيْ عَمّا عِنْدَكَ يا 

ألِّرق أِلى  مالِكَ  سَرُعَ  ألْغَرِيْبَ  تَرَى  رَبِّ  أَْي  ابِ، 
وَطَنِهِ أألَعْلى ظِلِّ قِبابِ عَظَمَتِكَ وَجِوأرِ رَحْمَتِكَ  
وَألعاصِيَ قَصَدَ بَحْرَ غُفْرأنِكَ وَألذَّلِيْلَ بِساطَ عِزِّكَ 
وَألْفَقِيْرَ أُفُقَ غَنائِكَ، لَكَ أألَمْرُ فِيما تَشاءُ. أَشَْهدُ 

أَنْتَ   فِي  أَنَّكَ  وَألْمُطاعُ  فِعْلِكَ  فِي  ألْمَحْمُوْدُ 
 .حُكمِكَ وَألمْخْتارُ فِي أَمْرِك

يَنْحَنِي  ثُمَّ  مَرَّأتٍ  ثَالثَ  وَيُكبِّرُ  يَدَيْهِ  يَرْفَعُ  ثُمَّ 
 :لِلرُّكوْعِ لِلَّهِ تَبارَكَ وَتَعالى وَيَقُولُ

يا أِلِهي تَرَى رُوْحِيْ مُهْتَزًّأ فِي جَوأرِحِيْ وَأَرْكانِي 
شَوْقًا لِعِبادَتِكَ وَشَغَفًا لِذِكْرِكَ وَثَنائِكَ وَيَشَْهدُ بِما 
شَِهدَ بِهِ لِسانُ أَمْرِكَ فِي مَلَكُوْتِ بَيانِكَ وَجَبَرُوْتِ  
عِلْمِكَ، أَْي رَبِّ أُحِبُّ أَنْ أَسْئَلَكَ فِي هذأ ألْمَقامِ  
عَطائِكَ   وَأِعْالءِ  فَقْرِْي  ألِثْباتِ  عِنْدَكَ  ما  كُلَّ 

قُدْرَتِكَ  وَ وَأِبْرأزِ  عَجْزِْي  وَأِظْهارِ  غَنائِكَ 
 .وَأقْتِدأرِك

أُخْرى  بَعْدَ  مَرَّةً  لِلْقُنُوتِ  يَدَيهِ  وَيَرْفَعُ  يَقُومُ  ثُمَّ 
 :وَيَقُولُ

أَنْتَ   أِألَّ  أِلهَ  ألْوَهّابُ، أل  ألْعَزِيْزُ  أَنْتَ  أِألَّ  أِلهَ  أل 
أِلِهي وَألْمَآبِ،  ألمَبْدَءِ  فِي  عَفُْوكَ    ألْحاكِمُ  أِلِهي 

أَيْقَظَنِيْ   وَنِدأئُكَ  قَوَّتْنِي  وَرَحْمَتُكَ  شَجَّعَنِيْ 
أِلَيْكَ وَأِألَّ مالِيْ وَشَاْنِي  أَقامَنِيْ وَهَدأنِي  وَفَضْلُكَ 
ألقُوْمَ لَدى بابِ مَدْيَنِ قُرْبِكَ أَوْ أَتَوَجَّهَ أِلَى أألَنْوأرِ  

أِرأدَتِ سَماءِ  أُفُقِ  مِنْ  تَرَى  ألْمُشْرِقَةِ  رَبِّ  أَْي  كَ، 



ألْمِسْكينَ يَقْرَعُ بابَ فَضْلِكَ وَألْفانِيَ يُرِيْدُ كَوْثَرَ 
كُلِّ   فِي  أألَمْرُ  لَكَ  جُوْدِكَ  أَيادِْي  مِنْ  ألْبَقاءِ 
أألَحْوألِ يا مَوْلَى أألَسْماءِ وَلِيَ ألتَّسْلِيْمُ وَألرِّضاءُ 

 .يا فاطِرَ ألسَّماءِ

 :الثَ مَرَّأتٍ وَيَقُولُثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ثَ

 .أللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ عَظِيْمٍ 

 :ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقُولُ

أَذْكارُ   قُرْبِكَ  أِلى سَماءِ  تَصْعَدَ  أَنْ  مِنْ  سُبْحانَكَ 
ألْمُقَرَّبِيْنَ أَوْ أَنْ تَصِلَ أِلى فِناءِ بابِكَ طُيُوْرُ أَفْئِدَةِ  

أَنَّكَ   أَشَْهدُ  عَنِ ألْمُخْلِصِيْنَ،  مُقَدَّسًا  كُنْتَ 
أَنْتَ  أِألَّ  أِلهَ  أل  أألَسْماءِ  عَنِ  وَمُنَزَّهًا  ألصِّفاتِ 

 .یألْعَلِيُّ أألَبْه 

 :يَقْعُدُ وَيَقُولُ  ثُمَّ

بِما شَِهدَتِ أألَشْياءُ وَألْمَالُ أألَعْلى وَألْجَنَّةُ    أَشَْهدُ
ألْعُلْيا وَعَنْ وَرأئِها لِسانُ ألعَظَمَةِ مِنَ أألُفُقِ أألَبْهى 
أَنَّكَ أَنْتَ أللَّهُ أل أِلهَ أِألَّ أَنْتَ وَألَّذِي ظََهرَ أِنَّهُ هُو 

ألْمَخْزُونُ   وَألرَّمْزُ  ألْمَكْنُونُ  أقْتَرَنَ    ألَّذِْيألسِّرُّ  بِهِ 
ألْكافُ بِرُكنِهِ ألنُّوْنُ، أَشَْهدُ أَنَّهُ هُو ألْمَسْطُوْرُ مِنَ  
ألقَلَمِ أألَعْلى وَألْمَذْكوْرُ فِي كُتُبِ أللَّهِ رَبِّ ألْعَرْشِ  

 .ی وَألثَّر

 :يَقُومُ مُسْتَقِيمًا وَيَقُولُ  ثُمَّ

رَى عَبَرأتِي أِلهَ ألُْوجُودِ وَمالِكَ ألْغَيْبِ وَألشُّهُودِ تَ  يا
وَحَنِيْنَ  وَصَرِيْخِيْ  ضَجِيْجِيْ  وَتَسْمَعُ  وَزَفَرأتِي 
فُؤأدِْي وَعِزَّتِكَ أجْتِرأحاتِي أَبْعَدَتْنِيْ عَنِ ألتَّقَرُّبِ  
ساحَةِ  فِي  ألُْورُودِ  عَنِ  مَنَعَتْنِي  وَجَريْرأتِي  أِلَيْكَ 

كَنِيْ  أَْي رَبِّ حُبُّكَ أَضْنانِي وَهَجْرُكَ أَهْلَ دْسِكَ،قُ
قَدَمَيْكَ فِي هذأ   بِمَوْطِئِ  أَسْئَلُكَ  أَحْرَقَنِي  وَبُعْدُكَ 
ألْفَضاءِ   أَصْفيائِكَ فِي هذأ  لَبَّيْكَ  ألْبَيْدأءِ وَبِلَبَّيْكَ 

بِاَنْ   ظُُهورِكَ  فَجْرِ  وَنَسَماتِ  وَحْيِكَ  وبِنَفَحاتِ 
 .تُقَدِّرَ لِيْ زِيارَةَ جَمالِكَ وَألْعَمَلَ بِما فِي كِتابِك

 :يُكبِّرُ ثَالثُ مَرَّأتٍ وَيَرْكعُ وَيَقُولُ  ثُمَّ

ذِكْرِكَ    لَكَ عَلَى  أَيَّدْتَنِيْ  بِما  أِلِهي  يا  ألْحَمْدُ 
وَثَنائِكَ وَعَرَّفْتَنِيْ مَشْرِقَ آياتِكَ وَجَعَلْتَنِي خاضِعًا 
لِرُبُوبِيَّتِكَ وَخاشِعًا ألُلُوهِيَّتِكَ وَمُعْتَرِفًا بِما نَطَقَ بِهِ 

 . عَظَمَتِكلِسانُ

 :يَقُومُ وَيَقُولُ  ثُمَّ

وَغَفْلَتِيْ    أِلِهي ظَْهرِْي  أَنْقَضَ  عِصْيانِيْ  أِلِهي 
وَحُسْنِ  عَمَلِيْ  سُوْءِ  فِي  أَتَفَكرُ  كُلَّما  أَهْلَكتْنِيْ 
عُرُوْقِيْ،  فِي  ألدَّمُ  وَيَغْلِيْ  كَبِدِْي  يَذُوْبُ  عَمَلِكَ 

 ألْوَجْهَ يَسْتَحِي أَنْ وَجَمالِكَ يا مَقْصُوْدَ ألْعالَمِ أِنَّ
يَتَوَجَّهَ أِلَيْكَ وَأَيادَِي ألرَّجاءِ تَخْجَلُ أَنْ تَرْتَفِعَ أِلى  
تَمْنَعُنِيْ عَنِ  أِلِهي عَبَرأتِي  يا  تَرَى  سَماءِ كَرَمِكَ، 

وَألثَّر ألْعَرْشِ  رَبَّ  يا  وَألثَّنآءِ  أَسْئَلُكَ   ،ی ألذِّكْرِ 
جَ وَأَسْرأرِ  مَلَكُوْتِكَ  تَعْمَلَ  بِآياتِ  بِاَنْ  بَرُوْتِكَ 

ألُوجُودِ   كَبِاَوْليائِ مالِكَ  يا  لِجُوْدِكَ  يَنْبَغِيْ  ما 
 .وَيَلِيْقُ لِفَضْلِكَ يا سُلْطانَ ألْغَيْبِ وَألشُّهُوْدِ

 :يُكبِّرُ ثَالثُ مَرَّأتٍ وَيَسْجُدُ وَيَقُولُ  ثُمَّ

ألْحَمْدُ يا أِلَهنا بِما أَنْزَلْتَ لَنا ما يُقَرِّبُنا أِلَيْكَ   لَكَ
وَيَرْزُقُنا كُلَّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَهُ فِي كُتُبِكَ وَزُبُرِكَ، أَْي رَبِّ  
نَسْئَلُكَ بِاَنْ تَحْفَظَنا مِنْ جُنُودِ ألظُّنُونِ وَأألَوْهامِ،  

 .أِنَّكَ أَنْتَ ألْعَزِيْزُ ألعَالمُ 

 :فَعُ رَأْسَهُ وَيَقْعُدُ وَيَقُولُيَرْ  ثُمَّ

يا أِلِهي بما شَِهدَ بِهِ أَصْفِيائُكَ وَأَعْتَرِفُ بِما   أَشَْهدُ
ألعُلْيا  وَألجَنَّةِ  ألفِردَوْسِ أألَعْلى  أَهْلُ  بِهِ  أعْتَرَفَ 
وَألَّذِيْنَ طَافُوأ عَرْشَكَ ألْعَظِيْمَ، ألمُلْكُ وَألمَلَكُوتُ  

 .لَكَ يا أِلهَ ألعالَمِينَ


