
أذكار  الصالة 



استفتاح الصالة

-(( َدتَّ بَْيَن اْلَمْشِرقِ َواْلَمْغِربِ اللَُّهمَّ بَاِعْد بَْينِي َوبَْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاع  ,
نِي ِمْن َخطَايَاَي َكَما ُيَنقَّى الثَّْوبُ  نَسِ اللَُّهمَّ نَق ِ اللَُّهمَّ , األَْبيَُض ِمْن الدَّ
)الفرضوكان يقوله في ( . )(اْغِسْلنِي ِمْن َخطَايَاَي بِالثَّْلجِ َواْلَماِء َواْلبََردِ 

((ُعوُذ أَ , (ثالثًا), َن هللِا ُبْكَرًة َوأَِصيالً َوُسْبَحا, َواْلَحْمُد هلِل َكثِيًرا, هللُا أَْكبَُر َكبِيًرا
ِجيِم ِمْن نَْفِخِه َونَْفثِ  ْيطَاِن الرَّ ((ِه َوَهْمِزهِ بِاهلِل ِمَن الشَّ

-(( َََالَى َجدككَ وَ , َوتَبَاَرَك اْسُمكَ , ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدك ((.كَ َوالَ إِلََه َغْيرُ , تَ



أذكار الركوع

(( ََِِظيم .(ا أكثر من ذلكوكان أحيانا يكرره)ثالث مرات (( . ُسْبَحاَن َرب َِي اْل

(( ََِظيِم َوبَِحْمِدِه .((( ثاَلَثًا)ُسْبَحاَن َرب َِي اْل

(( ٌوحِ , ُسبكوٌح ُقدكوس
.((َربك اْلَمالَئَِكِة َوالرك

(( ُت َْ َِي, َولََك أَْسلَْمتُ , َوبَِك آَمْنتُ , اللَُّهمَّ لََك َرَك , َوبََصِري, َخَشَع لََك َسْم
ِ َوَما اْسَتَقلَّْت بِهِ , َوَعَصبِي هللِ , َوَعْظِمي, َوُمخ ِي ََالَِمينَ  َقَدِمي هلِل َرب  .(( اْل

(( َْر لِياللَُّهمَّ اْغفِ , ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َربََّنا َوبَِحْمِدك)).

(( ََِظََمةِ ُسْبَحاَن ِذي اْلَجبَُروتِ َواْلَملَُكوتِ َواْلكِْبِريَاء ثم قال في , ((َواْل
سجوده مثل ذلك 



القيام من الركوع

(( َُسِمَع هللُا لَِمْن َحِمَده)) ,يقول وهو قائمثم, حين يرفع صلبه من الركوع  :
وتارة يضيف إلى هذين ((*َربََّنا لََك اْلَحْمدُ : ))وفي لفظ, ((َربََّنا َولََك اْلَحْمدُ ))

((اللَُّهمَّ : ))اللفظين قوله

(( َُماءِ ِمْلءَ , َربََّنا َولََك اْلَحْمدُ , َسِمَع هللُا لَِمْن َحِمَده َء َوِملْ , َوِمْلَء األَْرضِ ,  السَّ
دُ  َْ ((  َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بَ

(( َِمَوات َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن , َء األَْرضِ َوِملْ , اللَُّهمَّ َربََّنا لََك اْلَحْمُد ِمْلَء السَّ
دُ  َْ ْبدُ أََحقك َما َقاَل الْ , أَْهَل الثََّناِء َواْلَمْجدِ , َشْيٍء بَ َنا لََك َعْبدٌ , ََ

ك
ُهمَّ الَ اللَّ , َوُكل

تَ , َمانَِع لَِما أَْعطَْيتَ  َْ ِطَي لَِما َمَن َْ ((ْنَفُع َذا اْلَجد ِ ِمْنَك اْلَجدك َوالَ يَ , َوالَ ُم

(( ُلَِرب َِي اْلَحْمدُ , لَِرب َِي اْلَحْمد. )) يكرر ذلك.



أذكار السجود

((ُسْبَحاَن َرب َِي األَْعلَى )) (كثر من ذلكوكان أحيانًا يكررها أ)ثالث مرات

(( ُِسْبَحاَن َرب َِي األَْعلَى َوبَِحْمِده )) ثاَلَثًا  .

(( َسَجَد َوْجِهي , َوأَْنَت َرب ِي, َولََك أَْسلَْمتُ , َوبَِك آَمْنتُ , اللَُّهمَّ لََك َسَجدتك

ُه َوبََصَرهُ , لِلَِّذي َخلََقُه َوَصوََّرهُ  ََ ((ينَ َفَتبَاَرَك هللُا أَْحَسُن اْلَخالِقِ , َوَشقَّ َسْم

(( ُهمَّ اْغِفْر لِي َذْنبِي ُكلَُّه
هُ َوَعالَنِيََتُه َوسِ , أَوَّلَُه َوآِخَرهُ وَ , ِدقَُّه َوِجلَّهُ -اللَّ ((  رَّ

((َمتَِك َعلَيَّ أَبُ , َوآَمَن بَِك ُفَؤاِدي, َسَجَد لََك َسَواِدي َوَخيَالِي َْ َهِذي, وُء بِنِ

((يَِدي َوَما َجَنْيُت بَِها َعلَى نَْفِسي



األذكار بين السجدتين

-((نِ , َواْجُبْرنِي, َواْرَحْمنِي, اللَُّهمَّ اْغِفْر لِي َْ ,  َوَعافِنِي, َواْهِدنِي, يَواْرَف
.(( َواْرُزْقنِي

-((اْغِفْر لِي ِ ِ اْغِفْر لِي, َرب  ((َرب 



التشهد في الصالة

(( ِالَُم عَ , َوالصَّلََواُت َوالطَّي ِبَاتُ , التَِّحيَّاُت لل , بََرَكاُتهُ لَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمُة هللِا وَ السَّ
الَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعبَاِد هللِا الصَّالِِحينَ  ًدا َوأَْشَهُد أَنَّ مُ , ن الَّ إِلََه إاِلَّ هللاُ أَْشَهُد أَ , السَّ َحمَّ

((َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ 

(( َُمُة هللِا الَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرحْ السَّ , الصَّلََواُت الطَّي ِبَاُت للِ , التَِّحيَّاُت اْلُمبَاَرَكات
الَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعبَاِد هللِا الصَّالِحِ , َوبََرَكاُتهُ  َهُد أَنَّ َوأَشْ , أَْشَهُد أَن الَّ إِلََه إاِلَّ هللاُ , ينَ السَّ

ًدا َرُسوُل هللاِ  ((ُمَحمَّ

(( ُالَُم َعلَيْ , الصَّلََواُت للِ , التَِّحيَّاُت الطَّي ِبَات , َرَكاُتهُ َك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمُة هللِا َوبَ السَّ
الَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعبَاِد هللِا الصَّالِِحينَ  ,  يَك لَهُ ن الَّ إِلََه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشرِ أَْشَهُد أَ , السَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  ((َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ



بَد التشهدملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي 

((  ُهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّد
,  ِميٌد َمجِيدٌ إِنََّك حَ , َكَما َصلَّْيَت َعلَى آِل إِْبَراِهيمَ , تِهِ َوَعلَى أَْزَواِجِه َوُذر ِيَّ , َوَعلَى أَْهِل بَْيتِهِ , اللَّ

((دٌ إِنََّك َحِميٌد َمجِي, ا بَاَرْكَت َعلَى آِل إِْبَراِهيمَ َكمَ , َوَعلَى أَْزَواِجِه َوُذر ِيَّتِهِ , َوَعلَى أَْهِل بَْيتِهِ , َوبَاِرْك َعلَى ُمَحمَّد  

((  ُهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّد
اللَُّهمَّ , إِنََّك َحِميٌد َمجِيدٌ , َوَعلَى آِل إِْبَراِهيمَ , يمَ َكَما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراهِ , َوَعلَى آِل ُمَحمَّد  , اللَّ

((إِنََّك َحِميٌد َمجِيدٌ , آِل إِْبَراِهيمَ َوَعلَى, َكَما بَاَرْكَت َعلَى إِْبَراِهيمَ , َوَعلَى آِل ُمَحمَّد  , بَاِرْك َعلَى ُمَحمَّد  

((  ُهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّد
ْك َعلَى َوبَارِ , إِنََّك َحِميٌد َمجِيدٌ , يَم َوآِل إِْبَراِهيمَ َكَما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراهِ , َوَعلَى آِل ُمَحمَّد  , اللَّ

((َك َحِميٌد َمجِيدٌ إِنَّ , َكَما بَاَرْكَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوآِل إِْبَراِهيمَ , ُمَحمَّد  َوَعلَى آِل ُمَحمَّد  

(( َُهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّد  َعْبِدَك َوَرُسولِك
َكَما , كَ َوبَاِرْك َعلَى ُمَحمَّد  َعْبِدَك َوَرُسولِ , َراِهيمَ َكَما َصلَّْيَت َعلَى آِل إِبْ , اللَّ

((َوَعلَى آِل إِْبَراِهيمَ , بَاَرْكَت َعلَى إِْبَراِهيمَ 

((  ُهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّد
َكَما َصلَّْيَت َوبَاَرْكَت َعلَى, ى آِل ُمَحمَّد  َوَعلَ , َوبَاِرْك َعلَى ُمَحمَّد  , َوَعلَى آِل ُمَحمَّد  , اللَّ

((إِنََّك َحِميٌد َمجِيدٌ , إِْبَراِهيَم َوآِل إِْبَراِهيمَ 



الدعاء بَد التشهد

(( ِالِ َوأَُعوُذ بِكَ , اللَُّهمَّ إِن ِي أَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذابِ اْلَقْبر جَّ أَُعوُذ بَِك وَ ,  ِمْن فِْتَنِة اْلَمِسيحِ الدَّ
((ُعوُذ بَِك ِمَن الَمْأثَِم َواْلَمْغَرمِ اللَُّهمَّ إِن ِي أَ , ِمْن فِْتَنِة اْلَمْحيَا َوفِْتَنِة اْلَمَماتِ 

(( ُُهمَّ إِن ِي أَُعوُذ بَِك ِمْن َشر ِ َما َعِمْلت
دُ َوَمْن َشر ِ , اللَّ ْْ (( َما لَْم أَْعَمْل بَ

((اللَُّهمَّ َحاِسْبنِي ِحَسابًا يَِسيًرا  ))

(( ََوأَُعوُذ بَِك ِمَن النَّارِ , اللَُّهمَّ إِن ِي أَْسأَُلَك اْلَجنَّة ))

((ُكْن لَُه لَِّذي لَْم يَلِْد َولَْم ُيولَْد َولَْم يَ اللَُّهمَّ إِن ِي أَْسأَُلَك يَا هللُا اْلَواِحُد األََحُد الصََّمُد ا
((الرَِّحيمُ إِنََّك أَْنَت اْلَغُفورُ , أَْن تَْغِفَر لِي ُذُنوبِي, ُكُفًوا أََحدٌ 



والدعاء بَد الصالةالذكر  1

 ْالَ  َصالَتِِه اْسَتْغَفَر هللَا ثاَلَثًا َوقَ َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعلَْيِه َوَسلََّم إَِذا اْنَصَرَف ِمن :
الَمُ )) الَمُ , اللَُّهمَّ أَْنَت السَّ ((َجالَِل َواِِإْكَرامِ تَبَاَرْكَت يَا َذا الْ , َوِمْنَك السَّ

(( ََوُحْسِن ِعبَاَدتِكَ , َوُشْكِركَ , اللَُّهمَّ أَِعن ِي َعلَى ِذْكِرك))

(( ُلَُّهمَّ الَ ال, َحْمُد َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيء  َقِديرٌ لَُه اْلُمْلُك َولَُه الْ , الَ إِلََه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشِريَك لَه
تَ , َمانَِع لَِما أَْعطَْيتَ  ْْ ِطَي لَِما َمَن ْْ ((ِمْنَك اْلَجدُّ , ا اْلَجد ِ َوالَ يَْنَفُع ذَ , َوالَ ُم

(( َُحْوَل الَ , َحْمُد َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيء  َقِديرٌ لَُه اْلُمْلُك َولَُه الْ , الَ إِلََه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشِريَك لَه 
ُبُد إاِلَّ إِيَّ , الَ إِلََه إاِلَّ هللاُ , َوالَ ُقوََّة إاِلَّ بِاللِ  ْْ َمُة َولَُه اْلَفْضلُ , اهُ َوالَ نَ ْْ الَ , َناُء اْلَحَسنُ َولَُه الثَّ , لَُه الن ِ

((َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ , إِلََه إاِلَّ هللُا ُمْخلِِصيَن لَُه الد ِينَ 



الذكر والدعاء بَد الصالة 2

(( َا َوثاَلَثِينَ َوُتَكب ُِروَن َخْلَف ُكل ِ َصالَة  ثاَلَثً , َوتَْحَمُدونَ , ُتَسب ُِحون .))ُسْبَحاَن هللاِ : يقول: قال أبو صالح  ,
. ا َوثاَلَثِيَن َحتَّى يَُكوَن ِمْنُهنَّ ُكل ِِهنَّ ثاَلَثً , َوهللُا أَْكبَرُ , َواْلَحْمُد للِ 

(( َّبَاٌت الَ يَِخيُب َقائُِلُهن ق ِ َْ َوثاَلٌَث , ةً ثاَلٌَث َوثاَلَُثوَن تَْسبِيحَ : ة  َمْكُتوبَة  ُدُبَر ُكل ِ َصالَ -أَْو َفاِعُلُهنَّ -ُم
((َوأَْربٌَع َوثاَلَُثوَن تَْكبِيَرةً , َوثاَلَُثوَن تَْحِميَدةً 

(( ََوَهل ُِلوا َخْمًسا , ا َخْمًسا َوِعْشِرينَ َوَكب ُِرو, َواْحَمُدوا َخْمًسا َوِعْشِرينَ , َسب ُِحوا َخْمًسا َوِعْشِرين
((َفتِْلَك ِمائَةٌ , َوِعْشِرينَ 

((ُيَكب ُِرُه َعْشًراوَ , َويَْحَمُدُه َعْشًرا, ُيَسب ُِح هللَا فِي ُدُبِر ُكل ِ َصالَة  َعْشًرا))

( (( ٌُقْل ُهَو هللُا أََحد) ,اْلَفلَقِ )و ِ ِ )و, (ُقْل أَُعوُذ بَِرب  ( (( النَّا ِ ُقْل أَُعوُذ بَِرب 

(( َ؛ لَْم يَُحْل بَْين ِ فِي ُدُبرِ ُكل ِ َصالَة  ((ُه َوبَْيَن ُدُخوِل اْلَجنَِّة إاِلَّ أَْن يَُموتَ َمْن َقَرأَ آيََة اْلُكْرِسي 



جزاكم هللا خيراً 

ْن اَل إِلََه إاِلَّ أَْنَت اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، أَْشَهُد أَ ْبَحانََك سُ 

.إِلَْيكَ أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب 


