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DO`A SHALAT SUNNAT  TAUBAT 

 بسم اهللا الرحمن الرحــیم

 أســتغفر اهللا الـعـظیم الذي الالھ اال ھــوالحـي القــیوم واتــوب الـیھ

  توبة عـبد ظالم ال یملك لـنفـسھ

أللــھـــم اغـفرلي .ــیاة والنــشوراضـرا والنفـعاوالمــوتا والح

یاغــفاراسـترعــیوبنایاســتاروامح ذنــوبــنابكـرامك وفــضلك ومــنـك 

  ربــناظلمـناانــفسناوان .رحمة واسـعة كل شـيء یارحمن

أللــــھـم انت ربي آل الھ اال .لم تغفرلناوترحمـنالنكونن من الخاســرین

  انت خــلقــتني واناعـبدك وانا

لى عھدك ووعــدك مااستطعت ابوءلك بـنعمتك علي وابوء بذنبي ع

  .فإنھ الیغفر الذنـوب إال انت
 
 

  



DO`A  SHALAT  SUNNAT  HAJAT 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحــیم

الال�ھ  اللــھــم انت تـعلم سري وعــال نـیـتي فاقبـل مـعـذرتي وتـعـلم حــاجتي فاع�ـطنى سـ�ـؤلي ،  

 االاهللا

. أسألك موجبات  رحمتك.، سبحان اهللا رب العرش الـعـظیم،الحمدهللا رب العالمین الحــلیم الكریم

الال�ھ  :وعــزائم مــغفرتك، والغنـیمة من كل بر، والـسال مة من كل إثم ، والعصمة م�ن ك�ل ذن�ب   

  االانت

اللــھ����ـم ال ت����دع لن����افى مـقامناھــذاذنـ����ـباإال غفرت����ھ    .س����ـبحانك إن����ي كـ����ـنت م����ن الـظالمـ����ـین   

مااالفرجتة والج�������اھال اال علمت�������ھ والمــریضااالشفـ�������ـیتھ وال حاج�������ة ھ�������ي ل�������ك       والھـ�������ـ

أللــھــم كاشـف الغم مف�رج الھــ�ـم مجی�ب المض�طرین اذا     .فــیھارضاإالقضیتھا یاارحم الراحمین

ھـ�ـده  بقض�ـائھاونجاحھاتغنینابھاعن   ...دعــوك رحمن الدنیا  واالخرة ورحــیمھمافارحمناحاجتنا

أللــھـ��ـمإنك تع��ـلم س��رى .ص��لى اهللا عل��ى س��یدنامحمج وال��ھ وص��حبھ وسـ��ـلم و. رحم��ة م��ن س��واك

وعـــالنیتى فاقبل معــدرتى وتعلم حاجتي فاعـطني سـؤلى وتعلم مافى نفسى ف�اغفرلي ذنـ�ـوبي،   

أللــھــم إني اســئلك إیــمانایـباشر قلبي ویقــیناصادقاحـتى اعــلم انھ الیصـیبني اال ماكتبت�ھ عل�ي   

  .اقسمتھ لي یاذاالجـــال ل واالكراموالرضابـم
 

 
 

 

 



 
 
 

DO`A SHALAT SUNNAT BIRRIL WALIDAIN 

 بسم اهللا الرحمن الرحــیم

رب أوزع�ـني  .رب اغــفرلي ولـوالدي وارحـمھـماكماربـیاني صـغیرا

ان اشــكرنعمت����ـك ال����ـتي انع����ـمت عل����ي وعل����ى وال����دي وان اعم����ـل  

رب .الـصالح��ـین  صالـحاترض��ـاه واد خـ��ـلني برحم��ـتك ف��ي عـ��ـبادك  

اوزعــني ان اشـكراشــكرنعمتـك الـتي انعـمت علي وعلى والدي وان 

اعمـل صالـحاترضـاه واصلح لي في ذریتى اني تبت ال�ـیك وان�ى م�ن    

  .المــسلمین
 

 
 
 

DO`A   SHALAT SUNNAT  TASBIH 

 بسم اهللا الرحمن الرحــیم

ل أھـ�ـل الـیق�ـین،   اللــھــم إني أســئلك تــوفـیق أھــل الـ�ـھدى وأعـ�ـما  

ومـناص��ـحة اھـ��ـل الـتوب���ـة ،وعـ��ـزم اھـ���ـل الـص��ـبر ، وجــداھـ���ـل     

الخــشی���ـة ، وطل���ب اھـ���ـل الرغـ���ـبة ، وتــعـ���ـبد اھـ���ـل الركـ���ـوع ،    

ربــناات��������ـمم .وعـ��������ـرفان اھـ��������ـل الـ��������ـعلم ، حت��������ى اخـ��������ـافك    

.لنانــورناواغــفرلناإنــك عــلى كل  شـيء قــدیر  



 

 
 

DO`A SHALAT SUNNAT HADIAH 

 بسم اهللا الرحمن الرحــیم

اللــھــم إني صــلیت ھــذه الــصــال ة وتــعلم مـااریـد، أللــھــم ابـعث 

ثــوابــھـاالى قــبر فـــال ن ابن فـــال نـھ ،فــــال نھ بـنــت فـــال نـھ 

أللــھــم افــتـح ابـــواب الــســماء لـروحـــھ واكـرم نــزلھ ووســع .

خـلھ ،ووســع لھ فى قــبره  روضـة مـن ریـاض الـجـنـان مــد

والتـجـعـلھ خـفـرة مـن حـفـرالـنـیـران وصـلى اهللا عـلى 

وارحمـھ )لھا(أللــھــم اغفرلھ  .سـیـدنـامـحمـدوالـھ وصـحـبـھ وسـلـم

روضـة من )ھـا(واجــعل قـبره )ھـا(واعـف عـنھ ) ھا(وعــافـھ )ھا(

وصلى اهللا على .تجــعلھ خــفرة من حفرالـنـیرانریاض الــجـنان وال 

 .أمــین .ســیدنامحمد والھ وصـحبھ وســلم
 

 
 
 
 
 

  



 
 
 

DO`A SHALAT  SUNNAT GHAIB 

 بسم اهللا الرحمن الرحــیم

واعـف عـنھ ) ھا(وعــافـھ )ھا(وارحمـھ )لھا(أللــھــم اغفرلھ  

 روضـة من ریاض الــجـنان وال تجــعلھ)ھـا(واجــعل قـبره )ھـا(

وصلى اهللا على ســیدنامحمد والھ وصـحبھ .خــفرة من حفرالـنـیران

  .أمــین .وســلم
 

 

 

BILAL  SHALAT SUNNAT 
 

Sholat  sunnat Taubat : 

  صــال ة سـنة الـــتوبة جـامعة رحمــكم اللـھ
Sholat sunnat  Hajat  : 

 صــال ة سـنة الــحــاجات  جـامعة رحمــكم اللـھ
:Sholat  sunnat  Birul Walidain   

  صــال ة سـنة بر الوالدین  جـامعة رحمــكم اللـھ
Sholat  sunnat  Tasbih  : 

  صــال ة سـنة الـتسبیح جــامعة رحمــكم اللـھ
Sholat sunnat Ghoib    : 

  صــال ة سـنة الغائب  جــامعة رحمــكم اللـھ
Sholat sunnat Hadiah   : 

  نة ھـدیـھ  جــامعة رحمــكم اللـھصــال ة سـ
 


