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  أدعية الصالة
 

 األدعية المأثورة عن النبي صلى هللا عليه واله في الصالة.

 : اللهم نقني  -كان رسول هللا صلى هللا عليه واله يقول بين التكبير والقراءة

اللهم اغسلني من خطاياي  –من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس 

اللهم باعد بين خطاياي كما باعدت وزاد في الدعاء "بالثلج والماء والبرد " 

 بين المشرق والمغرب".
 

  أن النبي صلى هللا عليه واله كان إذا استفتح الصالة كبر ثم قال وروى

السماوات واألرض حنيفاً مسلماً وما أنا من  وجهت وجهي للذي فطر"

إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك  –المشركين 

له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أهدني ألحسن األخالق ال يهدي 

ألحسنها إال أنت وأهدني ألحسن األعمال ال يهدي ألحسنها إال أنت وقني 

 .ألخالق ال يقي سيئها إال أنت "سيء األعمال وسيء ا

 

  اللهم اغفر لي ذنبي وكان رسول هللا صلى هللا عليه واله يقول في سجوده "

 .كله دقه وجله أوله وآخره سره وعالنيته "

 

  و كان النبي صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك

 اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ".

 

  سبوح قدوس رب وكان رسول هللا صلى هللا عليه واله يقول في ركوعه "

  المالئكة والروح".
 

  اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من وكان يقول في سجوده "

 .عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على نفسك " 

 اللهم لك ركعت ولك ل: وعن النبي صلى هللا عليه واله كان إذا ركع قا "

أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي 

 .وعظمي وعصبي هلل رب العالمين "
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  :اللهم لك  سجدت وعن النبي صلى هللا عليه واله كان يقول في سجوده "

وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق 

 .ن الخالقين "سمعه وبصره تبارك هللا أحس

 

  وكان رسول هللا صلى هللا عليه واله إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا

لك الحمد ملئ السماوات واألرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 

اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي  –والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد 

 .د "لما منعت وال ينفع ذا المجد منك الج

 

  ربنا لك الحمد  –وورد أيضاً عند الرفع من الركوع وقوله سمع هللا لمن حمده

وورد أيضاً أن النبي كان يقول بعد قوله سمع  –حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه 

 هللا لمن حمده الحمد هلل ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة" .

 

  اللهم اغفر لي وعن النبي صلى هللا عليه واله كان يقول بين السجدتين "

 .وارحمني وأجبرني وأهدني وارزقني"

 

 رسول هللا صلى هللا عليه واله " إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ  وعن

باهلل من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 

 .مات ومن شر فتنة المسيح الدجال "ومن شر فتنة المحيا والم

 

 الرابطانظر 
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