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  أدعية النيب

L 1 J

ُهماَّ َأْنَت َربِّي َل إَِلَه إِلاَّ َأنَت، َخَلْقَتنِي َوَأَنا َعْبُدَك،  »اللاَّ
َوَأَنا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن 
، َوَأُبوُء بَِذْنبِي  َشرِّ َما َصنَْعُت، َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلياَّ

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

L 2 J

َيْغِفُر  َوَل  َكثِيًرا،  ُظْلًما  َنْفِسي  َظَلْمُت  إِنِّي  ُهماَّ  »اللاَّ
ِعنِْدَك  ِمْن  َمْغِفَرًة  لِي  َفاْغِفْر  َأْنَت،  ُنوَب إِلاَّ  الذُّ

ِحيُم«)2(. َواْرَحْمنِي إِناَّك َأْنَت اْلَغُفوُر الراَّ

رواه البخاري )6306( عن شداد بن أوس  وقد وصف النبي  هذا الدعاء   )1(
بأنه سيد االستغفار.

 رواه البخاري )834( ومسلم )6869( عن أبي بكر  )2(
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L 3 J

»َربِّ اْغِفْر لِي َخطِيَئتِي َوَجْهِلي َوإِْسَرافِي فِي َأْمرِي 
ُهماَّ اْغِفْر لِي َخَطاَياَي  ِه َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي، اللاَّ ُكلِّ
ُهماَّ  َوَعْمِدي َوَجْهِلي َوَهْزلِي، َوُكلُّ َذلَِك ِعنِْدي، اللاَّ
َوَما  َأْسَرْرُت  َوَما  ْرُت  َأخاَّ َوَما  ْمُت  َقداَّ َما  لِي  اْغِفْر 
ُر َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ  اْلُمَؤخِّ َوَأْنَت  ُم  اْلُمَقدِّ َأْنَت  َأْعَلنُْت 

َشْيٍء َقِديٌر«)1(.

L 4 J

َلُه،  َوَأواَّ ُه،  َوِجلاَّ ُه،  ِدقاَّ ُه،  ُكلاَّ َذْنبِي  لِي  اْغِفْر  ُهماَّ  »اللاَّ
ُه«)2(. َوآِخَرُه، َوَعَلنَِيَتُه، َوِسراَّ

 رواه البخاري )6398( ومسلم )6901( عن أبي موسى  )1(
 رواه مسلم )1084( عن أبي هريرة  )2(
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L 5 J

ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل  »اللاَّ
َجاِل«)1(. ْيِن َوَغَلَبِة الرِّ َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل َوَضَلِع الداَّ

L 6 J

ِمَن  بَِك  َوَأُعوُذ  اْلُبْخِل،  ِمَن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  ُهماَّ  »اللاَّ
إَِلى َأْرَذِل اْلُعُمرِ، َوَأُعوُذ  ُأَرداَّ  َأْن  بَِك  َوَأُعوُذ  اْلُجْبِن، 

ْنَيا، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ«)2(. بَِك ِمْن فِْتنَِة الدُّ

L 7 J

َواْلَمْأَثِم  َواْلَهَرِم  اْلَكَسِل  ِمَن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  ُهماَّ  »اللاَّ
فِْتنَِة  َوِمْن  اْلَقْبرِ،  اْلَقْبرِ َوَعَذاِب  فِْتنَِة  َوِمْن  َواْلَمْغَرِم، 
َوَأُعوُذ  اْلِغنَى،  فِْتنَِة  َشرِّ  َوِمْن  الناَّاِر،  َوَعَذاِب  الناَّاِر 

 رواه البخاري )6369( عن أنس  )1(
 رواه البخاري )6365( عن سعد بن أبي وقاص  )2(
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فِْتنَِة اْلَمِسيِح  ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ  اْلَفْقرِ،  فِْتنَِة  ِمْن  بَِك 
الثاَّْلِج  بَِماِء  َخَطاَياَي  َعنِّي  اْغِسْل  ُهماَّ  اِل، اللاَّ جاَّ الداَّ
الثاَّْوَب  ْيَت  َنقاَّ َكَما  اْلَخَطاَيا  ِمَن  َقْلبِي  َوَنقِّ  َواْلَبَرِد، 
َنِس، َوَباِعْد َبْينِي َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما  اْلَْبَيَض ِمَن الداَّ

َباَعْدَت َبْيَن اْلَمْشرِِق َواْلَمْغرِِب«)1(.
L 8 J

َمَواِت َوَرباَّ اْلَْرِض َوَرباَّ اْلَعْرِش  ُهماَّ َرباَّ الساَّ »اللاَّ
َوالناََّوى  اْلَحبِّ  َفالَِق  َرباَّنَا َوَرباَّ ُكلِّ َشْيٍء،  اْلَعظِيِم، 
ْنِجيِل َواْلُفْرَقاِن، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ  َوُمنِْزَل التاَّْوَراِة َواْلِ
ُل َفَلْيَس  ُهماَّ َأْنَت اْلَواَّ ُكلِّ َشْيٍء َأْنَت آِخٌذ بِنَاِصَيتِِه، اللاَّ
َقْبَلَك َشْيٌء، َوَأْنَت اْلِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيٌء، َوَأْنَت 
َفَلْيَس  اْلَباطُِن  َوَأْنَت  َشْيٌء،  َفْوَقَك  َفَلْيَس  الظاَّاِهُر 

ْيَن َوَأْغنِنَا ِمَن اْلَفْقرِ«)2(. ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعناَّا الداَّ

 رواه البخاري )6368( ومسلم )6871( عن عائشة  )1(
 رواه مسلم )6889( عن أبي هريرة  )2(
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L 9 J

ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوِمْن َشرِّ َما  »اللاَّ
َلْم َأْعَمْل«)1(.

L 10 J

َأْمرِي،  ِعْصَمُة  ُهَو  الاَِّذي  ِدينِي  لِي  َأْصِلْح  ُهماَّ  »اللاَّ
لِي  َوَأْصِلْح  َمَعاِشي،  فِيَها  الاَّتِي  ُدْنَياَي  لِي  َوَأْصِلْح 
آِخَرتِي الاَّتِي فِيَها َمَعاِدي َواْجَعِل اْلَحَياَة ِزَياَدًة لِي فِي 

.)2(» ُكلِّ َخْيرٍ، َواْجَعِل اْلَمْوَت َراَحًة لِي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ

L 11 J

َواْلَعَفاَف  َوالتَُّقى  اْلُهَدى  َأْسَأُلَك  إِنِّي  ُهماَّ  »اللاَّ
َواْلِغنَى«)3(.

 رواه مسلم )6895( عن عائشة  )1(
 رواه مسلم )6903( عن أبي هريرة  )2(

 رواه مسلم )6904( عن ابن مسعود  )3(
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L 12 J

َواْلُجْبِن  َواْلَكَسِل،  اْلَعْجِز  ِمَن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  ُهماَّ  »اللاَّ
َنْفِسي  آِت  ُهماَّ  اللاَّ اْلَقْبرِ،  َوَعَذاِب  َواْلَهَرِم  َواْلُبْخِل، 
َولِيَُّها  َأْنَت  اَها،  َزكاَّ َمْن  َخْيُر  َأْنَت  َها  َوَزكِّ َتْقَواَها 
ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َل َينَْفُع، َوِمْن  َوَمْوَلَها، اللاَّ
َدْعَوٍة َل  َوِمْن  َتْشَبُع،  َنْفٍس َل  َوِمْن  َيْخَشُع،  َقْلٍب َل 

ُيْسَتَجاُب َلَها«)1(.
L 13 J

ْلُت  َتَوكاَّ َوَعَلْيَك  آَمنُْت،  َوبَِك  َأْسَلْمُت  َلَك  ُهماَّ  »اللاَّ
تَِك  ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ بِِعزاَّ َوإَِلْيَك َأَنْبُت َوبَِك َخاَصْمُت، اللاَّ
نِي، َأْنَت  اْلَحيُّ الاَِّذي َل َيُموُت  َل إَِلَه إِلاَّ َأْنَت َأْن ُتِضلاَّ

ْنُس َيُموُتوَن«)2(. َواْلِجنُّ َواْلِ

 رواه مسلم )6906( عن زيد بن أرقم  )1(
 رواه البخاري )7383( مسلم )6899( عن ابن عباس  )2(
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L 14 J

ِل  َوَتَحوُّ نِْعَمتَِك  َزَواِل  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  ُهماَّ  »اللاَّ
َعافَِيتَِك َوُفَجاَءِة نِْقَمتَِك َوَجِميِع َسَخطَِك«)1(.

L 15 J

ْف ُقُلوَبنَا َعَلى َطاَعتَِك«)2(. َف اْلُقُلوِب َصرِّ ُهماَّ ُمَصرِّ »اللاَّ

L 16 J

َفاطَِر  َوإِْسَرافِيَل،  َوِميَكائِيَل  َجْبَرائِيَل  َرباَّ  ُهماَّ  »اللاَّ
َأْنَت  َهاَدِة،  َوالشاَّ اْلَغْيِب  َعالَِم  َوالَْرِض،  َمَواِت  الساَّ
اْهِدنِي  َيْخَتِلُفوَن،  فِيِه  َكاُنوا  فِيَما  ِعَباِدَك  َبْيَن  َتْحُكُم 
َمْن  َتْهِدي  إِناََّك  بِإِْذنَِك،  اْلَحقِّ  ِمَن  فِيِه  اْخُتِلَف  لَِما 

َتَشاُء إَِلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم«)3(.

 رواه مسلم )6943( عن ابن عمر  )1(
 رواه مسلم )6750( عن عبد اهلل بن عمرو  )2(

 رواه مسلم )1811( عن عائشة  )3(
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L 17 J

ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخطَِك، َوبُِمَعاَفاتَِك  »اللاَّ
َثنَاًء  ُأْحِصي  َل  ِمنَْك،  بَِك  َوَأُعوُذ  ُعُقوَبتَِك،  ِمْن 

َعَلْيَك، َأْنَت َكَما َأْثنَْيَت َعَلى َنْفِسَك«)1(.

L 18 J

َقاِء  ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َجْهِد اْلَبَلِء َوَدَرِك الشاَّ »اللاَّ
َوُسوِء اْلَقَضاِء َوَشَماَتِة اْلَْعَداِء«)2(.

L 19 J

ُنوًرا،  لَِسانِي  َوفِي  ُنوًرا،  َقْلبِي  فِي  لِي  اْجَعْل  ُهماَّ  »اللاَّ
َفْوِقي  َوِمْن  ُنوًرا،  َبَصرِي  َوفِي  ُنوًرا،  َسْمِعي  َوفِي 
َوَعْن  ُنوًرا،  َيِمينِي  َوَعْن  ُنوًرا،  َتْحتِي  َوِمْن  ُنوًرا، 

 رواه مسلم )1090( عن عائشة  )1(
اهللِ  َرُسوُل  »َكاَن  ولفظه    هريرة  أبي  عن   )6877( ومسلم   )6347( البخاري  رواه   )2(

ُذ مِْن ...«.  َيَتَعوَّ
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ِشَمالِي ُنوًرا، َوِمْن َبْيِن َيَدياَّ ُنوًرا، َوِمْن َخْلِفي ُنوًرا، 
َواْجَعْل فِي َنْفِسي ُنوًرا، َوَأْعظِْم لِي ُنوًرا«)1(.

L 20 J

َما  َوآِجِلِه  ِه َعاِجِلِه  ُكلِّ اْلَخْيرِ  ِمَن  َأْسَأُلَك  إِنِّي  ُهماَّ  »اللاَّ
ِه  ُكلِّ رِّ  الشاَّ ِمَن  بَِك  َأْعَلم،ْ َوَأُعوُذ  َلْم  َوَما  ِمنُْه  َعِلْمُت 
ُهماَّ إِنِّي  َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَما َلْم َأْعَلْم، اللاَّ
َأْسَأُلَك ِمْن َخْيرِ َما َسَأَلَك َعْبُدَك َوَنبِيَُّك، َوَأُعوُذ بَِك 
َأْسَأُلَك  إِنِّي  ُهماَّ  اللاَّ َوَنبِيَُّك،  َعْبُدَك  بِِه  َعاَذ  َما  َشرِّ  ِمْن 
َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ بَِك  َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل  اْلَجناََّة َوَما َقراَّ
َوَأْسَأُلَك  َأْو َعَمٍل  َقْوٍل  ِمْن  إَِلْيَها  َب  َقراَّ َوَما  الناَّاِر  ِمَن 

َأْن َتْجَعَل ُكلاَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه لِي َخْيًرا«)2(.

 رواه البخاري )6316( ومسلم )1797( عن ابن عباس  )1(
حيحة« لأللباين )1542(. لسلة الصَّ رواه ابن ماجه )3846( بإسناد صحيح عن عائشة، انظر »السِّ  )2(
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L 21 J

ُهماَّ بِِعْلِمَك اْلَغْيَب َوُقْدَرتَِك َعَلى اْلَخْلِق َأْحيِنِي  »اللاَّ
َعِلْمَت  إَِذا  نِي  َوَتَوفاَّ اْلَحَياَة َخْيًرا لِي،  َعِلْمَت  َما 
ُهماَّ َوَأْسَأُلَك َخْشَيَتَك فِي اْلَغْيِب  اْلَوَفاَة َخْيًرا لِي، اللاَّ
َضا َواْلَغَضِب،  َهاَدِة، َوَأْسَأُلَك َكِلَمَة اْلَحقِّ فِي الرِّ َوالشاَّ
َوَأْسَأُلَك اْلَقْصَد فِي اْلَفْقرِ َواْلِغنَى، َوَأْسَأُلَك َنِعيًما َل 
َضاَء  َة َعْيٍن َل َتنَْقطُِع، َوَأْسَأُلَك الرِّ َينَْفُد، َوَأْسَأُلَك ُقراَّ
اْلَمْوِت،  َبْعَد  اْلَعْيِش  َبْرَد  َوَأْسَأُلَك  اْلَقَضاِء،  َبْعَد 
ْوَق إَِلى لَِقائَِك  َة الناََّظرِ إَِلى َوْجِهَك َوالشاَّ َوَأْسَأُلَك َلذاَّ
ناَّا بِِزينَِة  ُهماَّ َزيِّ ٍة، اللاَّ ٍة َوَل فِْتنٍَة ُمِضلاَّ اَء ُمِضراَّ فِي َغْيرِ َضراَّ

يَماِن، َواْجَعْلنَا ُهَداًة ُمْهَتِديَن«)1(. اْلِ

 رواه النَّسائي )1305( بإسناد حسن عن عمار بن ياسر  )1(
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L 22 J

ْنَيا  الدُّ فِي  َواْلَعافَِيَة  الَعْفَو  َأْسَأُلَك  إِنِّي  ُهماَّ  »اللاَّ
ُهماَّ إِنِّي َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعافَِيَة فِي ِدينِي  َواْلِخَرِة، اللاَّ
َوآِمْن  َعْوَراتِي  اْسُتْر  ُهماَّ  اللاَّ َوَمالِي،  َوَأْهِلي  َوُدْنَياَي 
َبْيِن َيَدياَّ َوِمْن َخْلِفي َوَعْن  َرْوَعاتِي، َواْحَفْظنِي ِمْن 
َيِمينِي َوَعْن ِشَمالِي َوِمْن َفْوِقي، َوَأُعوُذ بَِعَظَمتَِك َأْن 

ُأْغَتاَل ِمْن َتْحتِي«)1(.

L 23 J

َمَواِت  الساَّ َفاطَِر  َهاَدِة،  َوالشاَّ اْلَغْيِب  َعالَِم  ُهماَّ  »اللاَّ
إَِلَه  َل  َأْن  َأْشَهُد  َوَمِليَكُه،  َشْيٍء  ُكلِّ  َرباَّ  َواْلَْرِض، 
ْيَطاِن  الشاَّ َوَشرِّ  َنْفِسي  َشرِّ  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  َأْنَت،  إِلاَّ 

َوِشْركِِه«)2(.

 رواه أبو داود )5074( وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر  )1(
 رواه الرتمذي )3392( وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة  )2(
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L 24 J

َواْلَعِزيَمَة  الَْمرِ،  فِي  الثاََّباَت  َأْسَأُلَك  إِنِّي  ُهماَّ  »اللاَّ
َوَعَزائَِم  َرْحَمتَِك،  ُموِجَباِت  َوَأْسَأُلَك  ْشِد،  الرُّ َعَلى 
َمْغِفَرتَِك، َوَأْسَأُلَك ُشْكَر نِْعَمتَِك، َوُحْسَن ِعَباَدتَِك، 
ِمْن  َوَأْسَأُلَك  َصاِدًقا،  َولَِساًنا  َسِليًما،  َقْلًبا  َوَأْسَأُلَك 
َخْيرِ َما َتْعَلُم، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َما َتْعَلُم، َوَأْسَتْغِفُرَك 

ُم اْلُغُيوِب«)1(. لَِما َتْعَلُم، إِناََّك َأْنَت َعلاَّ

L 25 J

ُهماَّ اْكِفنِي بَِحَللَِك َعْن َحَراِمَك َوَأْغنِنِي بَِفْضِلَك  »اللاَّ
ْن ِسَواَك«)2(. َعماَّ

حيحة«  لسلة الصَّ رواه الطرباين يف »الكبير« )7135( عن شداد بن أوس بإسناد حسن وانظر »السِّ  )1(
لأللباين )3228(.

حيحة« لأللباين )266(. لسلة الصَّ رواه الرتمذي )3563( بإسناد حسن عن علي وانظر »السِّ  )2(
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َسْمِعي،  فِي  َعافِنِي  ُهماَّ  اللاَّ َبَدنِي،  فِي  َعافِنِي  ُهماَّ  »اللاَّ
ُهماَّ إِنِّي  ُهماَّ َعافِنِي فِي َبَصرِي، َل إَِلَه إِلاَّ َأْنَت، اللاَّ اللاَّ
ُهماَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن  َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُكْفرِ َواْلَفْقرِ، اللاَّ

َعَذاِب اْلَقْبرِ، َل إَِلَه إِلاَّ َأْنَت«)1(.

L 27 J

 ، ، َواْنُصْرنِي َوَل َتنُْصْر َعَلياَّ »َربِّ َأِعنِّي َوَل ُتِعْن َعَلياَّ
اْلُهَدى  رِ  َوَيسِّ ، َواْهِدنِي  َوَل َتْمُكْر َعَلياَّ لِي  َواْمُكْر 
، َربِّ اْجَعْلنِي َلَك  لِي، َواْنُصْرنِي َعَلى َمْن َبَغى َعَلياَّ
َلَك  ِمْطَواًعا،  َلَك  اًبا،  َرهاَّ َلَك  اًرا،  َذكاَّ َلَك  اًرا،  َشكاَّ
َتْوَبتِي َواْغِسْل  َتَقباَّْل  َربِّ  ُمنِيًبا،  اًها  َأواَّ إَِلْيَك  ُمْخبًِتا 
لَِسانِي  ْد  َوَسدِّ تِي  َوَثبِّْت ُحجاَّ َدْعَوتِي  َحْوَبتِي َوَأِجْب 

َواْهِد َقْلبِي َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري«)2(.

رواه أبو داود )5090( بإسناد حسن عن أبي بكرة  )1(
 رواه الرتمذي )3551( وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس  )2(
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L 28 J

ُهماَّ َل َقابَِض لَِما َبَسْطَت،  ُه، اللاَّ ُهماَّ َلَك اْلَحْمُد ُكلُّ »اللاَّ
َوَل َباِسَط لَِما َقَبْضَت، َوَل َهاِدَي لَِما َأْضَلْلت، َوَل 
ُمِضلاَّ لَِمْن َهَدْيَت، َوَل ُمْعطَِي لَِما َمنَْعَت، َوَل َمانَِع 
َب لَِما َباَعْدَت، َوَل ُمَباِعَد لَِما  لَِما َأْعَطْيَت، َوَل ُمَقرِّ
َوَرْحَمتَِك  َبَرَكاتَِك  ِمْن  َعَلْينَا  اْبُسْط  ُهماَّ  اللاَّ ْبَت،  َقراَّ
اْلُمِقيَم  َأْسَأُلَك الناَِّعيَم  ُهماَّ إِنِّي  َوَفْضِلَك َوِرْزِقَك، اللاَّ
ُهماَّ إِنِّي َأْسَأُلَك الناَِّعيَم  الاَِّذي َل َيُحوُل َوَل َيُزوُل، اللاَّ
ُهماَّ إِنِّي َعائٌِذ بَِك  َيْوَم اْلَعْيَلِة، َواْلَْمَن َيْوَم اْلَخْوِف، اللاَّ
ُهماَّ َحبِّْب إَِلْينَا  ِمْن َشرِّ َما َأْعَطْيَتنَا َوَشرِّ َما َمنَْعَت، اللاَّ
ْه إَِلْينَا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق  نُْه فِي ُقُلوبِنَا، َوَكرِّ يَماَن َوَزيِّ اْلِ
نَا  َتَوفاَّ ُهماَّ  اللاَّ اِشِديَن،  الراَّ ِمَن  َواْجَعْلنَا  َواْلِعْصَياَن، 
الِِحيَن  بِالصاَّ َوَأْلِحْقنَا  ُمْسِلِميَن،  َوَأْحيِنَا  ُمْسِلِميَن، 
الاَِّذيَن  اْلَكَفَرَة  َقاتِْل  ُهماَّ  اللاَّ َمْفُتونِيَن،  َوَل  َخَزاَيا  َغْيَر 
َواْجَعْل  َسبِيِلَك،  َعْن  وَن  َوَيُصدُّ ُرُسَلَك،  ُبوَن  ُيَكذِّ
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الاَِّذيَن  اْلَكَفَرَة  َقاتِْل  ُهماَّ  اللاَّ َوَعَذاَبَك،  ِرْجَزَك  َعَلْيِهْم 
.)1(» ُأوُتوا اْلكَِتاَب إَِلَه اْلَحقِّ

L 29 J

َكَما  ٍد  ُمَحماَّ آِل  َوَعَلى  ٍد  ُمَحماَّ َعَلى  َصلِّ  ُهماَّ  »اللاَّ
ْيَت َعَلى إِْبَراِهيَم وَعَلى آِل إِْبَراِهيَم، إِناََّك َحِميٌد  َصلاَّ
ٍد  ُمَحماَّ آِل  َوَعَلى  ٍد  ُمَحماَّ َعَلى  َباِرْك  ُهماَّ   اللّٰ َمِجيٌد، 
آِل إِْبَراِهيَم إِناََّك  َوَعَلى  إِْبَراِهيَم  َعَلى  َباَرْكَت  َكَما 

َحِميٌد َمِجيٌد«)2(.

رواه اإلمام أحمد )15492( عن رفاعة الزرقي بإسناد صحيح.  )1(
 رواه البخاري )3370( ومسلم )908( عن كعب بن ُعجرة  )2(


