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 الركوع
أرفع يدي مكبًرا ثم أركع وأقول

بي العظيم   3 مرات سبحان ر

دعاء االستفتاح
 أقول دعاء االستفتاح سًرا

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك
وتعالى جدك، وال إله غيرك 

 الرفع من الركوع
 أقف معتدًال من الركوع وأقول

بنا ولك الحمد سمع هللا لمن حمده، ر

 التشهد

أجلس من السجود وأقول   هللا أكبر   ثم أقول التشهد
السجود

السجود األول
بي األعلى   3 مرات أسجد وأقول   سبحان ر

الجلوس بين السجدتين
بي اغفرلي   3 مرات أقول هللا أكبر وأجلس من السجود وأقول   ر

السجود الثاني
بي األعلى   3 مرات أقول هللا أكبر وأسجد مرة ثانية وأقول   سبحان ر

التسليم

أسلم جهة اليمين وأقول   السالم عليكم ورحمة هللا
أسلم جهة اليسار وأقول   السالم عليكم ورحمة هللا

تكبيرة اإلحرام
أرفع يدي بجوار أذني وأقول   هللا أكبر
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دعاء االستفتاح
 أقول دعاء االستفتاح سًرا

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك
وتعالى جدك، وال إله غيرك 

 الرفع من الركوع
 أقف معتدًال من الركوع وأقول

بنا ولك الحمد سمع هللا لمن حمده، ر

التسليم

أسلم جهة اليمين وأقول   السالم عليكم ورحمة هللا
أسلم جهة اليسار وأقول   السالم عليكم ورحمة هللا

تكبيرة اإلحرام
أرفع يدي بجوار أذني وأقول   هللا أكبر

 الركوع
أرفع يدي مكبًرا ثم أركع وأقول

بي العظيم   3 مرات سبحان ر

السجود

السجود األول
بي األعلى   3 مرات أسجد وأقول   سبحان ر

الجلوس بين السجدتين
بي اغفرلي   3 مرات أقول هللا أكبر وأجلس من السجود وأقول   ر

السجود الثاني
بي األعلى   3 مرات أقول هللا أكبر وأسجد مرة ثانية وأقول   سبحان ر

 التشهد

أجلس من السجود وأقول   هللا أكبر   ثم أقول التشهد



اُت لِلَِّه ِحيَّ التَّ

َباُت يِّ َلَواُت َوالطَّ َوالصَّ

ِبيُّ َالُم َعَلْيَك أَيَُّها النَّ  السَّ
َورَْحَمُة اللَِّه َوَبَرَكاتُُه

الُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد السَّ
الِِحيَن  اللَِّه الصَّ

أَْشَهُد أَْن ال ِإلََه ِإال اللَُّه

ًدا  َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
َعْبُدُه َورَُسولُُه
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التشهد األخير

ٍد  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ

َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإْبَراِهيَم
َوَعَلى آِل ِإْبَراِهيَم 

ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

ٍد  اللَُّهمَّ َبارِْك َعَلى ُمَحمَّ
ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ

َكَما َبارَْكَت َعَلى ِإْبَراِهيَم
َوَعَلى آِل ِإْبَراِهيم 

ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد
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 هللا أكبر
هللا أكبر

دعاء قبل الوضوء
ِبْسِم هللا

دعاء بعد الوضوء

ْيَك لَُه أَْشَهُد أَنَّ َال إِلَه هللا َوْحَدُه َال َشرِ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

يَن رِ وَّاِبيَن َواْجَعلِني ِمَن الُمَتَطهِّ اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمَن التَّ

أذكار بعد الصالة
 أَْسَتْغِفُر هللا، أَْسَتْغِفُر هللا، أَْسَتْغِفُر هللا

َالُم تََباَرْكَت يَاَذا الَجَالِل َواِإلْكَراِم َالُم َوِمْنَك السَّ اللَُّهمَّ أَْنَت السَّ

يَك لَُه  َال إِلَه إِالَّ هللا َوْحَدُه َال َشرِ
لَُه الُمْلُك َولَُه الَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِدْير
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 عند سماع األذان
أقول مثل ما يقوله المؤذن

وعندما يقول حي على الصالة حي على الفالح
أقول َال َحْوَل َوَال ُقوََّة ِإالَّ ِبالله 

ُسْبَحاَن هللا
٣٣ مرة

الَحْمُد لِلَّه
٣٣ مرة

هللا أَْكَبر
٣٣ مرة




