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أذكار وأدعية الصالة
أخي املسلم  ...أخيت املسلمة :
تتميز صالة قيام الليل (التهجد) بالطول ،ومن ذلك طول الركوع والسجود،

ولذا يتساءل بعض الناس السيما مع دخول العشر األواخر من رمضان ،ماذا

أقول؟ وبم أدعو؟

لذلك فإننا نذكِّرك بشيء من األذكار الواردة يف الصالة ،مع العلم أن هذه

األدعية مشروعة يف قيام الليل يف رمضان ويف غير رمضان ،وهي مشروعة كذلك

صح عن النبي
يف الفرائض والنوافل وليست خاصة بقيام الليل ( ولم نذكر إالّ ما َّ

)

أدعية الركوع  ( :بعد قول سبحان ربي العظيم )
«1 -1اللهم َ
لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ،خشع لك سمعي وبصري
ومخِّ ي وعظمي وعصبي» أخرجه مسلم

السنّة اإلكثار من تعظيم اهلل وتمجيده وتسبيحه حال الركوع
ومن ُ
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أدعية الرفع من الركوع :
«1 -1ربنا ولك الحمد حمد ًا كثير ًا طيبًا مباركًا فيه» أخرجه ومسلم
«2 -2ربنا لك الحـمد ملء السموات واألرض وملء ما شئت من شيء بعد،
َ
أهل الثناء والمجدُّ ،
أحق ما قال العبد وكلنا لك ع ْبد ،اللهم ال مانع لما
أعطيت وال معطي لما منعت وال ين َفع ذا الجدِّ منك الجد» أخرج ُه مسلم

«3 -3اللهم لك الحمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء
بعد ،اللهم طهرين بالثلج والبرد والماء البارد ،اللهم طهرين من الذنوب

والخطايا كما ينقى الثوب األبيض من الوسخ» أخرجه مسلم
(ملحوظة) :

بعد الرفع من الركوع ،يقول اإلمام والمنفرد « :سمع اهلل لمن حمده» ،أما

المأموم فال يقولها ،وإنما يقول مباشرة « :ربنا ولك الحمد»
أدعية السجود  ( :بعد قول سبحان ربي األعلى )

«1 -1اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ،سجد وجهي للذي خلقه
وصوره وشق سمعه وبصره ،تبارك اهلل أحسن الخالقين» أخرجه مسلم
َّ

«2 -2اللهم اغفر لي ذنبي كُله ِد ّق ُه ِ
وج َّله ،وأوله وآخره ،وعالنيته وسر َّه» أخرجه
مسلم
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«3 -3اللهم أعوذ برضاك ِمن سخطك وبمعافاتك من عقوبك وأعوذ بك منك
ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» أخرجه مسلم

ومن السنة االكثار من الدعاء حال السجود

أدعية مشرتكة ( تقال يف الركوع وتقال يف السجود ):

«1 -1سبحانك اهلل ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر لي» أخرجه البخاري ومسلم
رب المالئكة والروح» أخرجه مسلم
«س ّبوح قدّ وس ّ
ُ 2 -2

«3 -3سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» أخرجه أبو داود
والنسائي

أدعية ما بني السجدتني :
«1 -1ربي اغفر لي ،ربي أغفر لي» أخرجه أبو دواد والنسائي
«2 -2اللهم اغفر لي وارحمني واجبرين واهدين وارزقني» أخرجه الترمذي وابن
ماجه

أدعية التشهد األخري (قبل السالم) :
«1 -1اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا
والممات ،و من فتنة المسيح الدجال» أخرجة البخاري ومسلم

«2 -2اللهم إين ظلمت نفسي ظلمًا كثير ًا ،وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر لي مغفرة
من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» أخرجه البخاري ومسلم
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أخرت ،وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت
«3 -3اللهم اغفر لي ما قدّ مت وما ّ
وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله اإل أنت» أخرج ُه
البخاري ومسلم

