
ُسْبحَانََك اللَُّهَم َوبِحَْمِدَك، َوتََباَرَك

اْسُمَك، َوتََعاَىل َجدَُّك، َوالَ ِإلََه

َغْيرَُك

 
اللَّهمَّ باِعْد بَْيني وبَْين َخطاياَي كما

باَعْدَت بَْيَن المشرِِق والمغرِِب

ى اللَّهمَّ نقِّني ِمن الخَطايا كما يُنقَّ

الثَّوُب األبيُض ِمن الدَّنَِس اللَّهمَّ

اغِسْلني ِمن َخطاياَي بالماِء والثَّلِج

والَبرَِد

 

OPENING

هللا أكبر
DUA



َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطرَ

َماَواِت َواْألَْرَض َحِنيًفا ، َوَما أَنَا السَّ

ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ، ِإنَّ َصَالتِي ،

َونُُسِكي ، َوَمْحَياَي ، َوَمَماتِي لِلَِّه

َربِّ اْلَعالَِميَن ، َال َشرِيَك لَُه ،

َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِميَن ،



RECITE SURAHS

GOING INTO RUKOO'

هللا أكبر

ُسبحان ربِّي العظيِم 

ُسبحان ربِّي العظيِم 

ُسبحان ربِّي العظيِم 

ُسبحاَن ذي الجََبروِت والملَكوِت

والِكبرياِء والَعَظمِة

سبحانك اللَُّهمَّ َربَّنا وبحَْمِدك، اللَُّهمَّ

اغِفْر لي

https://islamic-content.com/hadeeth/1461#


COMING UP FROM RUKOO'

َسِمَع هللا لَِمْن َحِمَدُه

 ربَّنا ولك الحمُد حمًدا كثيرًا طيًِّبا
مباَرًكا فيه

سِمَع هللاُ لَِمن حِمَده، اللهمَّ ربَّنا لك

مواِت، وِمْلَء األرِض، الحمُد، ِمْلَء السَّ

وِمْلَء ما ِشئَت ِمن شيٍء بعُد

هللا أكبر



GOING INTO SAJDAH

هللا آكبر

ُسبحاَن َربَِّي األعىل

ُسبحاَن َربَِّي األعىل

ُسبحاَن َربَِّي األعىل

اللَُّهمَّ اْغِفْر لِي ، َواْرَحْمِني ، َواْجُبْرنِي

، َواْهِدنِي ، َواْرُزْقِني

اللَُّهمَّ اْغِفْر لِي ، َواْرَحْمِني ، َواْجُبْرنِي ،

َواْهِدنِي ، َواْرُزْقِني ، َوَعاِفِني ، َواْرَفْعِني



SITTING DOWN IN FINAL
SAJDAH

يِّباُت، لََواُت َوالطَّ اُت لِلَِّه، َوالصَّ ِحيَّ التَّ

بيُّ َوَرْحَمُة هللاَِّ الُم َعلَْيَك أيَُّها النَّ السَّ

الم َعلَْينا وعىل ِعباِد َكاتُُه، السَّ َوبَرَ
الِحين، أْشَهُد أن ال إلَه ِإالَّ هللاَِّ الصَّ

َعْبُدُه داً  هللاَُّ، وأْشَهُد أنَّ ُمحَمَّ
َوَرُسولُهُ 

ٍد َوَعَىل آِل اللَُّهمَّ َصلِّ َعَىل ُمحَمَّ

رَاِهيَم ٍد، َكَما َصلَّْيَت َعَىل ِإبْ ُمحَمَّ

َوَعَىل آِل ِإبْرَاِهيَم، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد،

ٍد َوَعَىل آِل اللَُّهمَّ بَارِْك َعَىل ُمحَمَّ

رَاِهيَم ٍد، َكَما بَاَرْكَت َعَىل ِإبْ ُمحَمَّ

َوَعَىل آِل ِإبْرَاِهيَم، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد



اللَُّهمَّ إنِّي أَُعوُذ بَِك ِمن َعَذاِب

َم، َوِمْن َعَذاِب الَقْبرِ، َوِمْن ِفْتَنِة َجَهنَّ

الَمْحَيا َواْلَمَماِت، َوِمْن َشرِّ ِفْتَنِة

جَّاِل. الَمِسيِح الدَّ

 
اللَّهمَّ إنِّي أعوُذ بَِك مَن الُبخِل ،

وأعوُذ بَِك مَن الجُبِن وأعوُذ بَِك أن

، وأعوُذ بَِك ِمن أََردَّ إىل أرذِل العمرِ 

نيا ، وأعوُذ بَِك ِمن عذاِب فتنِة الدُّ

القبرِ



ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اللَُّهمَّ َربََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

اْآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ

َربََّنا اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمِنيَن يَْوَم
يَُقوُم اْلِحَساُب



EXITING SALAH 
السالم عليكم ورحمة هللا 

السالم عليكم ورحمة هللا 


