
ّ َيُة النَّبيِ َأْدعيِ


مجعها
مة الشيخ: عبداحملسن العبَّاد البدر العلَّ

رئيس اجلامعة اإلسلمية باملدينة املنوَّرة سابقًا
واملدرِّس باملسجد النبوي الشريف

حفظه اهلل تعاىل



أدعيٌة نبويٌة صحيحٌة ثابتٌة يف الصحيحين 
وغيرهما من كتب السنة مأخوذٌة من كتاب 

»تبصير الناسك بأحكام المناسك«
للشيخ المحّدث عبد المحسن العّباد البدر

المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
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ُه��ماَّ َأْن��َت َربِّ��ي َل إَِل��َه إِلاَّ  »اللاَّ
َأن��َت، َخَلْقَتنِ��ي َوَأَن��ا َعْب��ُدَك، 
َوَأَن��ا َعَلى َعْهِدَك َوَوْع��ِدَك َم��ا 
ِمْن َش��رِّ  اْس��َتَطْعُت، َأُعوُذ بَِك 

بِنِْعَمتَِك  َصنَْعُت، َأُبوُء َل��َك  َما 
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، َوَأُب��وُء بَِذْنبِ��ي َفاْغِفْر لِي  َعَلياَّ

ُنوَب إِلاَّ َأْنَت«)1(. ُه َل َيْغِفُر الذُّ َفإِناَّ

***

رواه البخاري )6306( عن شداد بن أوس  وقد وصف النبي  هذا الدعاء   )1(
بأنه سيد االستغفار.
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ُهماَّ إِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما  »اللاَّ
ُن��وَب إِلاَّ  َكثِي��ًرا، َوَل َيْغِف��ُر الذُّ
َأْنَت، َفاْغِفْر لِي َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك 
��ك َأْن��َت اْلَغُفوُر  َواْرَحْمنِ��ي إِناَّ

ِحيُم«)1(. الراَّ

 رواه البخاري )834( ومسلم )6869( عن أبي بكر  )1(



6
  أدعية النيب

6

L 3 J

»َربِّ اْغِفْر لِي َخطِيَئتِي َوَجْهِلي 
��ِه َوَما  َوإِْس��َرافِي فِ��ي َأْمرِي ُكلِّ
ُهماَّ اْغِفْر  َأْنَت َأْعَلُم بِ��ِه ِمنِّي، اللاَّ
لِي َخَطاَي��اَي َوَعْمِدي َوَجْهِلي 

َوَهْزلِ��ي، َوُكلُّ َذلِ��َك ِعنْ��ِدي، 
ْم��ُت  َقداَّ َم��ا  لِ��ي  اْغِف��ْر  ُه��ماَّ   اللاَّ
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��ْرُت َوَما َأْس��َرْرُت َوَما  َوَما َأخاَّ
ُم َوَأْن��َت  َأْعَلنْ��ُت َأْن��َت اْلُمَق��دِّ
ُر َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َش��ْيٍء  اْلُمَؤخِّ

َقِديٌر«)1(.

***

 رواه البخاري )6398( ومسلم )6901( عن أبي موسى  )1(
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ُه،  ُه��ماَّ اْغِف��ْر لِ��ي َذْنبِ��ي ُكلاَّ »اللاَّ
َل��ُه، َوآِخَرُه،  ��ُه، َوَأواَّ ��ُه، َوِجلاَّ ِدقاَّ

ُه«)1(. َوَعَلنَِيَتُه، َوِسراَّ

***

 رواه مسلم )1084( عن أبي هريرة  )1(
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ُهماَّ إِنِّي َأُع��وُذ بَِك ِمَن اْلَهمِّ  »اللاَّ
َواْلَكَس��ِل  َواْلَعْج��ِز  َواْلَح��َزِن 
ْيِن  َواْلُبْخِل َوَضَلِع الداَّ َواْلُجْبِن 

َجاِل«)1(. َوَغَلَبِة الرِّ

***
 رواه البخاري )6369( عن أنس  )1(
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��ي َأُع��وُذ بِ��َك ِم��َن  ُه��ماَّ إِنِّ »اللاَّ
ِم��َن  بِ��َك  َوَأُع��وُذ  اْلُبْخ��ِل، 
ُأَرداَّ  َأْن  بِ��َك  َوَأُع��وُذ  اْلُجْب��ِن، 
َأْرَذِل اْلُعُمرِ، َوَأُع��وُذ بَِك  إَِل��ى 
ْنَيا، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن  ِمْن فِْتنَ��ِة الدُّ

َعَذاِب اْلَقْبرِ«)1(.
 رواه البخاري )6365( عن سعد بن أبي وقاص  )1(
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ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَكَسِل  »اللاَّ
َواْلَهَرِم َواْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم، َوِمْن 
فِْتنَِة اْلَقْبرِ َوَع��َذاِب اْلَقْبرِ، َوِمْن 
فِْتنَ��ِة الناَّاِر َوَع��َذاِب الناَّاِر، َوِمْن 

َش��رِّ فِْتنَ��ِة اْلِغنَ��ى، َوَأُع��وُذ بَِك 
ِمْن فِْتنَِة اْلَفْق��رِ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن 
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ُه��ماَّ  اِل، اللاَّ جاَّ الداَّ فِْتنَِة اْلَمِس��يِح 
اْغِسْل َعنِّي َخَطاَياَي بَِماِء الثاَّْلِج 
َواْلَبَرِد، َوَن��قِّ َقْلبِي ِمَن اْلَخَطاَيا 
ْي��َت الثاَّ��ْوَب اْلَْبَي��َض  َكَم��ا َنقاَّ
َنِس، َوَباِع��ْد َبْينِي َوَبْيَن  ِم��َن الداَّ
َبْي��َن  َباَع��ْدَت  َكَم��ا  َخَطاَي��اَي 

اْلَمْشرِِق َواْلَمْغرِِب«)1(.

 رواه البخاري )6368( ومسلم )6871( عن عائشة  )1(
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��َمَواِت َوَرباَّ  ُه��ماَّ َرباَّ الساَّ »اللاَّ
اْلَْرِض َوَرباَّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، 
َرباَّنَا َوَرباَّ ُكلِّ َشْيٍء، َفالَِق اْلَحبِّ 
ْنِجيِل  َوالناََّوى َوُمنِْزَل التاَّْوَراِة َواْلِ

َواْلُفْرَق��اِن، َأُع��وُذ بَِك ِمْن َش��رِّ 
 ُكلِّ َش��ْيٍء َأْنَت آِخ��ٌذ بِنَاِصَيتِِه، 
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ُل َفَلْيَس َقْبَلَك  ُهماَّ َأْن��َت اْلَواَّ اللاَّ
َشْيٌء، َوَأْنَت اْلِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك 
َفَلْيَس  َوَأْن��َت الظاَّاِه��ُر  َش��ْيٌء، 
َفْوَق��َك َش��ْيٌء، َوَأْن��َت اْلَباطُِن 
َفَلْيَس ُدوَنَك َش��ْيٌء، اْقِض َعناَّا 

ْيَن َوَأْغنِنَا ِمَن اْلَفْقرِ«)1(. الداَّ

***
 رواه مسلم )6889( عن أبي هريرة  )1(
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ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َما  »اللاَّ
َعِمْلُت َوِمْن َشرِّ َما َلْم َأْعَمْل«)1(.

***

 رواه مسلم )6895( عن عائشة  )1(
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ُه��ماَّ َأْصِل��ْح لِي ِدينِ��ي الاَِّذي ُهَو  »اللاَّ
ِعْصَمُة َأْم��رِي، َوَأْصِلْح لِ��ي ُدْنَياَي 
الاَّتِ��ي فِيَه��ا َمَعاِش��ي، َوَأْصِل��ْح لِي 
آِخَرتِ��ي الاَّتِ��ي فِيَها َمَع��اِدي َواْجَعِل 
اْلَحَياَة ِزَياَدًة لِي فِي ُكلِّ َخْيرٍ، َواْجَعِل 

.)1(» اْلَمْوَت َراَحًة لِي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ
 رواه مسلم )6903( عن أبي هريرة  )1(
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��ي َأْس��َأُلَك اْلُه��َدى  ُه��ماَّ إِنِّ »اللاَّ
َوالتَُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغنَى«)1(.

***

 رواه مسلم )6904( عن ابن مسعود  )1(
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ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَعْجِز  »اللاَّ
َواْلَكَس��ِل، َواْلُجْب��ِن َواْلُبْخ��ِل، 
ُهماَّ آِت  َواْلَهَرِم َوَعَذاِب اْلَقْبرِ، اللاَّ
َها َأْنَت َخْيُر  َنْفِس��ي َتْقَواَها َوَزكِّ

اَها، َأْنَت َولِيَُّها َوَمْوَلَها،  َمْن َزكاَّ
��ي َأُعوُذ بَِك ِم��ْن ِعْلٍم  ُهماَّ إِنِّ اللاَّ
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َل َينَْفُع، َوِمْن َقْلٍب َل َيْخَش��ُع، 
 َوِمْن َنْفٍس َل َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة 

َل ُيْسَتَجاُب َلَها«)1(.

***

 رواه مسلم )6906( عن زيد بن أرقم  )1(
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ُهماَّ َلَك َأْسَلْمُت َوبَِك آَمنُْت،  »اللاَّ
ْلُت َوإَِلْي��َك َأَنْبُت  َوَعَلْي��َك َتَوكاَّ
ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ  َوبَِك َخاَصْمُت، اللاَّ
نِي،  تَِك َل إَِلَه إِلاَّ َأْنَت َأْن ُتِضلاَّ بِِعزاَّ
َأْن��َت  اْلَح��يُّ الاَّ��ِذي َل َيُم��وُت 

ْنُس َيُموُتوَن«)1(. َواْلِجنُّ َواْلِ
 رواه البخاري )7383( مسلم )6899( عن ابن عباس  )1(
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ُه��ماَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل  »اللاَّ
ِل َعافَِيتَِك َوُفَجاَءِة  نِْعَمتَِك َوَتَحوُّ

نِْقَمتَِك َوَجِميِع َسَخطَِك«)1(.

***

 رواه مسلم )6943( عن ابن عمر  )1(



22
  أدعية النيب

22

L 15 J

ْف  َف اْلُقُلوِب َصرِّ ُه��ماَّ ُمَصرِّ »اللاَّ
ُقُلوَبنَا َعَلى َطاَعتَِك«)1(.

***

 رواه مسلم )6750( عن عبد اهلل بن عمرو  )1(
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َجْبَرائِي������������َل  َرباَّ  ُه��ماَّ  »اللاَّ
َوِميَكائِي��َل َوإِْس��َرافِيَل، َفاطَِر 
َعالِ��َم  َوالَْرِض،  ��َمَواِت  الساَّ
َهاَدِة، َأْنَت َتْحُكُم  اْلَغْيِب َوالشاَّ

َبْي��َن ِعَب��اِدَك فِيَم��ا َكاُن��وا فِيِه 
َيْخَتِلُفوَن، اْهِدنِي لَِما اْخُتِلَف 
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فِي��ِه ِمَن اْلَح��قِّ بِإِْذنِ��َك، إِناََّك 
َتْهِدي َمْن َتَش��اُء إَِل��ى ِصَراٍط 

ُمْسَتِقيٍم«)1(.

***

 رواه مسلم )1811( عن عائشة  )1(
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ُه��ماَّ إِنِّي َأُع��وُذ بِرَِضاَك ِمْن  »اللاَّ
ِم��ْن  َوبُِمَعاَفاتِ��َك  َس��َخطَِك، 
 ُعُقوَبتِ��َك، َوَأُع��وُذ بِ��َك ِمنَْك، 
َل ُأْحِصي َثنَاًء َعَلْيَك، َأْنَت َكَما 

َأْثنَْيَت َعَلى َنْفِسَك«)1(.

 رواه مسلم )1090( عن عائشة  )1(
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��ي َأُعوُذ بَِك ِمْن َجْهِد  ُهماَّ إِنِّ »اللاَّ
َوُس��وِء  ��َقاِء  الشاَّ َوَدَرِك  اْلَب��َلِء 

اْلَقَضاِء َوَشَماَتِة اْلَْعَداِء«)1(.

***

اهللِ  َرُسوُل  »َكاَن  ولفظه    هريرة  أبي  عن   )6877( ومسلم   )6347( البخاري  رواه   )1(
ُذ مِْن ...«.  َيَتَعوَّ
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ُهماَّ اْجَعْل لِي فِي َقْلبِي ُنوًرا،  »اللاَّ
َوفِي لَِس��انِي ُنوًرا، َوفِي َسْمِعي 
ُن��وًرا، َوفِي َبَصرِي ُن��وًرا، َوِمْن 
َفْوِق��ي ُنوًرا، َوِم��ْن َتْحتِي ُنوًرا، 

َوَعْن َيِمينِي ُنوًرا، َوَعْن ِشَمالِي 
 ُن��وًرا، َوِم��ْن َبْي��ِن َيَدياَّ ُن��وًرا، 
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َوِم��ْن َخْلِفي ُن��وًرا، َواْجَعْل فِي 
َنْفِسي ُنوًرا، َوَأْعظِْم لِي ُنوًرا«)1(.

***

 رواه البخاري )6316( ومسلم )1797( عن ابن عباس  )1(
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ُهماَّ إِنِّي َأْس��َأُلَك ِم��َن اْلَخْيرِ  »اللاَّ
��ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َم��ا َعِلْمُت  ُكلِّ
ِمنُْه َوَم��ا َل��ْم َأْعَلم،ْ َوَأُعوُذ بَِك 
ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما  ��رِّ ُكلِّ ِمَن الشاَّ

ُهماَّ  َعِلْمُت ِمنُْه َوَما َلْم َأْعَلْم، اللاَّ
إِنِّي َأْس��َأُلَك ِمْن َخْيرِ َما َسَأَلَك 
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َعْبُدَك َوَنبِيَُّك، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ 
ُهماَّ  َما َعاَذ بِِه َعْب��ُدَك َوَنبِيَُّك، اللاَّ
َب  ��ي َأْس��َأُلَك اْلَجناََّة َوَم��ا َقراَّ إِنِّ
إَِلْيَها ِم��ْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ 
َب إَِلْيَها ِمْن  بَِك ِمَن الناَّاِر َوَما َقراَّ
َقْوٍل َأْو َعَمٍل َوَأْسَأُلَك َأْن َتْجَعَل 

ُكلاَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه لِي َخْيًرا«)1(.

حيحة« لأللباين )1542(. لسلة الصَّ رواه ابن ماجه )3846( بإسناد صحيح عن عائشة، انظر »السِّ  )1(
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ُهماَّ بِِعْلِمَك اْلَغْيَب َوُقْدَرتَِك  »اللاَّ
َعَل��ى اْلَخْلِق َأْحيِنِ��ي َما َعِلْمَت 
إَِذا  نِ��ي  َوَتَوفاَّ اْلَحَياَة َخْيًرا لِ��ي، 
ُهماَّ  َعِلْمَت اْلَوَفاَة َخْي��ًرا لِي، اللاَّ

َوَأْس��َأُلَك َخْش��َيَتَك فِي اْلَغْيِب 
َهاَدِة، َوَأْسَأُلَك َكِلَمَة اْلَحقِّ  َوالشاَّ
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َوَأْسَأُلَك  َواْلَغَضِب،  َضا  فِي الرِّ
َواْلِغنَ��ى،  اْلَفْق��رِ  فِ��ي  اْلَقْص��َد 
َوَأْسَأُلَك َنِعيًما َل َينَْفُد، َوَأْسَأُلَك 
َة َعْي��ٍن َل َتنَْقطُِع، َوَأْس��َأُلَك  ُقراَّ
َضاَء َبْعَد اْلَقَضاِء، َوَأْس��َأُلَك  الرِّ
اْلَم��ْوِت،  َبْع��َد  اْلَعْي��ِش   َب��ْرَد 
إَِل��ى  الناََّظ��رِ  َة  َل��ذاَّ َوَأْس��َأُلَك 
لَِقائَِك  إَِل��ى  ��ْوَق  َوالشاَّ  َوْجِهَك 
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ٍة َوَل فِْتنٍَة  اَء ُمِض��راَّ فِ��ي َغْيرِ َضراَّ
يَماِن،  ناَّا بِِزينَِة اْلِ ُهماَّ َزيِّ ٍة، اللاَّ ُمِضلاَّ

َواْجَعْلنَا ُهَداًة ُمْهَتِديَن«)1(.

***

 رواه النَّسائي )1305( بإسناد حسن عن عمار بن ياسر  )1(
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ُهماَّ إِنِّي َأْسَأُلَك الَعْفَو َواْلَعافَِيَة  »اللاَّ
ُهماَّ إِنِّي  ْنَي��ا َواْلِخَرِة، اللاَّ فِ��ي الدُّ
َأْس��َأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعافَِيَة فِي ِدينِي 
ُهماَّ  َوُدْنَي��اَي َوَأْهِل��ي َوَمالِ��ي، اللاَّ

اْس��ُتْر َعْوَراتِ��ي َوآِم��ْن َرْوَعاتِي، 
َواْحَفْظنِ��ي ِم��ْن َبْيِن َي��َدياَّ َوِمْن 



35
  أدعية النيب

35

َخْلِفي َوَعْن َيِمينِي َوَعْن ِشَمالِي 
َوِمْن َفْوِقي، َوَأُعوُذ بَِعَظَمتَِك َأْن 

ُأْغَتاَل ِمْن َتْحتِي«)1(.

***

 رواه أبو داود )5074( وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر  )1(
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َهاَدِة،  َوالشاَّ اْلَغْيِب  َعالَِم  ُهماَّ  »اللاَّ
َمَواِت َواْلَْرِض، َرباَّ  َفاطَِر الساَّ
ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه، َأْشَهُد َأْن َل 
إَِلَه إِلاَّ َأْنَت، َأُعوُذ بَِك ِمْن َش��رِّ 

ْيَطاِن َوِشْركِِه«)1(. َنْفِسي َوَشرِّ الشاَّ

 رواه الرتمذي )3392( وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة  )1(
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��ي َأْس��َأُلَك الثاََّب��اَت  ُه��ماَّ إِنِّ »اللاَّ
َعَل��ى  َواْلَعِزيَم��َة  الَْم��رِ،  فِ��ي 
ُموِجَب��اِت  َوَأْس��َأُلَك  ْش��ِد،  الرُّ
َمْغِفَرتَِك،  َوَعَزائِ��َم  َرْحَمتِ��َك، 

َوَأْسَأُلَك ُشْكَر نِْعَمتَِك، َوُحْسَن 
َقْلًبا َسِليًما،  َوَأْسَأُلَك   ِعَباَدتَِك، 
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ِمْن  َوَأْس��َأُلَك  َصاِدًقا،  َولَِس��اًنا 
َخْيرِ َما َتْعَلُم، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ 
َما َتْعَلُم، َوَأْسَتْغِفُرَك لَِما َتْعَلُم، 

ُم اْلُغُيوِب«)1(. إِناََّك َأْنَت َعلاَّ

حيحة«  لسلة الصَّ رواه الطرباين يف »الكبير« )7135( عن شداد بن أوس بإسناد حسن وانظر »السِّ  )1(
لأللباين )3228(.
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ُه��ماَّ اْكِفنِ��ي بَِحَللِ��َك َعْن  »اللاَّ
ْن  َحَراِمَك َوَأْغنِنِي بَِفْضِلَك َعماَّ

ِسَواَك«)1(.

***

حيحة« لأللباين )266(. لسلة الصَّ رواه الرتمذي )3563( بإسناد حسن عن علي وانظر »السِّ  )1(
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ُهماَّ َعافِنِي  ُهماَّ َعافِنِي فِي َبَدنِي، اللاَّ »اللاَّ
ُهماَّ َعافِنِي فِي َبَصرِي،  فِي َسْمِعي، اللاَّ
��ي َأُعوُذ  ُهماَّ إِنِّ َل إَِل��َه إِلاَّ َأْن��َت، اللاَّ
ُهماَّ إِنِّي  بِ��َك ِمَن اْلُكْفرِ َواْلَفْق��رِ، اللاَّ
َأُعوُذ بَِك ِمْن َع��َذاِب اْلَقْبرِ، َل إَِلَه 

إِلاَّ َأْنَت«)1(.
رواه أبو داود )5090( بإسناد حسن عن أبي بكرة  )1(
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 ، َعَل��ياَّ ُتِع��ْن  َوَل  َأِعنِّ��ي  »َربِّ 
 ، َعَل��ياَّ َتنُْص��ْر  َوَل  َواْنُصْرنِ��ي 
، َوَل َتْمُكْر َعَل��ياَّ لِ��ي   َواْمُك��ْر 
��رِ اْلُه��َدى لِ��ي،  َواْهِدنِ��ي َوَيسِّ

 ، َواْنُصْرنِي َعَلى َم��ْن َبَغى َعَلياَّ
اًرا،  َش��كاَّ َل��َك  اْجَعْلنِ��ي  َربِّ 
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اًب��ا، َل��َك  اًرا، َل��َك َرهاَّ َل��َك َذكاَّ
اًها  ِمْطَواًعا، َلَك ُمْخبًِتا إَِلْيَك َأواَّ
َتْوَبتِي َواْغِسْل  َتَقباَّْل  ُمنِيًبا، َربِّ 
َوَثبِّْت  َدْعَوتِي  َحْوَبتِي َوَأِج��ْب 
ْد لَِسانِي َواْهِد َقْلبِي  تِي َوَسدِّ ُحجاَّ

َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري«)1(.

***
 رواه الرتمذي )3551( وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس  )1(
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��ُه،  ُكلُّ اْلَحْم��ُد  َل��َك  ُه��ماَّ  »اللاَّ
ُه��ماَّ َل َقابَِض لَِما َبَس��ْطَت،  اللاَّ
َقَبْض��َت، َوَل  لَِم��ا  َباِس��َط  َوَل 
َهاِدَي لَِم��ا َأْضَلْلت، َوَل ُمِضلاَّ 

لَِم��ْن َهَدْي��َت، َوَل ُمْعطِ��َي لَِما 
 َمنَْعَت، َوَل َمانِ��َع لَِما َأْعَطْيَت، 
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َب لَِم��ا َباَع��ْدَت، َوَل  َوَل ُمَق��رِّ
ُهماَّ اْبُس��ْط  ْبَت، اللاَّ ُمَباِعَد لَِما َقراَّ
َبَرَكاتِ��َك َوَرْحَمتَِك  َعَلْينَا ِم��ْن 
ُهماَّ إِنِّي  َوَفْضِل��َك َوِرْزِق��َك، اللاَّ
َأْس��َأُلَك الناَِّعي��َم اْلُمِقي��َم الاَِّذي 
ُه��ماَّ  اللاَّ َي��ُزوُل،  َوَل  َيُح��وُل  َل 
إِنِّي َأْس��َأُلَك الناَِّعيَم َيْوَم اْلَعْيَلِة، 
ُهماَّ إِنِّي  َواْلَْمَن َيْوَم اْلَخْوِف، اللاَّ
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َعائِ��ٌذ بَِك ِمْن َش��رِّ َم��ا َأْعَطْيَتنَا 
ُهماَّ َحبِّْب إَِلْينَا  َوَشرِّ َما َمنَْعَت، اللاَّ
ْه  نُْه فِي ُقُلوبِنَا، َوَكرِّ يَماَن َوَزيِّ اْلِ
إَِلْينَا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن، 
اِش��ِديَن،  الراَّ ِم��َن  َواْجَعْلنَ��ا 
نَا ُمْس��ِلِميَن، َوَأْحيِنَا  ُه��ماَّ َتَوفاَّ اللاَّ
الِِحيَن  بِالصاَّ َوَأْلِحْقنَا  ُمْسِلِميَن، 
َمْفُتونِي��َن،  َوَل  َخَزاَي��ا   َغْي��َر 
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الاَِّذي��َن  اْلَكَف��َرَة  َقاتِ��ْل  ُه��ماَّ  اللاَّ
وَن  َوَيُص��دُّ ُرُس��َلَك،  ُب��وَن  ُيَكذِّ
َع��ْن َس��بِيِلَك، َواْجَع��ْل َعَلْيِهْم 
ُه��ماَّ َقاتِْل  ِرْج��َزَك َوَعَذاَبَك، اللاَّ
 اْلَكَف��َرَة الاَِّذي��َن ُأوُت��وا اْلكَِتاَب 

.)1(» إَِلَه اْلَحقِّ

***
رواه اإلمام أحمد )15492( عن رفاعة الزرقي بإسناد صحيح.  )1(
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ٍد َوَعَلى آِل  ُهماَّ َصلِّ َعَلى ُمَحماَّ »اللاَّ
ْيَت َعَلى إِْبَراِهيَم  ٍد َكَما َصلاَّ ُمَحماَّ
��َك َحِميٌد  وَعَل��ى آِل إِْبَراِهيَم، إِناَّ
ٍد  ُه��ماَّ  َباِرْك َعَلى ُمَحماَّ َمِجيٌد، اللّٰ
ٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى  َوَعَلى آِل ُمَحماَّ
إِْبَراِهي��َم َوَعَل��ى آِل إِْبَراِهيَم إِناََّك 

َحِميٌد َمِجيٌد«)1(.
 رواه البخاري )3370( ومسلم )908( عن كعب بن ُعجرة  )1(


