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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ،الصالة والسالم على الرسول األمنيو املعايف، مد هللا الشايفاحل

  :دعوب
يا دار ابتالء وامتحان، فاملسلم يثاب ويؤجر على ما نفإن الد

يصيبه كما يف احلديث عن أيب سعيد وأيب هريرة رضي اهللا عنهما 
صب وال ما يصيب املؤمن من و«:  يقولأما مسعا رسول اهللا 

 وال هم وال حزن وال غم وال أذى حىت الشوكة يشاكها إال ،نصب
  ].متفق عليه[»  خطاياهنكفر اهللا ا ع

وإذا أصاب املسلم عارض من املصائب جلأ إىل اهللا عز وجل 
  .والتجأ إليه، وتقرب إليه رغبة يف األجر وسرعة الشفاء

ية وهي وهذه بعض األذكار الشرعية اليت أثرت يف الرقية الشرع
زاد املعاد [ كما قال ابن القيم يف كتابه جمربة نافعة – وهللا احلمد –

  ].يف هدي خري العباد
ومن جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها وشدة 
احلاجة إليها، وهي متنع وصول أثر العائن، وتدفعه بعد وصوله 

ثبات حبسب قوة إميان قائلها، وقوة نفسه واستعداده، وقوة توكله و
  .قلبه، فإا سالح، والسالح بضاربه

  :وإليك أخي املسلم كيفية الرقية الشرعية
يضع املعاجل أو الراقي يده على رأس املريض ويقرأ هذه الرقية * 

يف أذنه إن تيسر ذلك، مع تكرار اآليات واألذكار ثالثًا إن شاء، 
  .والنفث بعد كل قراءة

حاضر القلب كامل أ هذه الرقى أن يكون رغي ملن يقنبوي* 
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ا أن اهللا سبحانه هو الشايف وحده دون سواه، وأن اليقني، معتقد
 أنه هو هذه الرقى ما هي إال أسباب أقامها اهللا تعاىل ليظهر لعباده

 ةاملدبر واملقدر لكل شيء، كما ينبغي له أن يقرأها حبزن وتؤد
وتدبر مع استحباب الوضوء واستقبال القبلة، والتأدب بآداب 

  :ومن هذه الرقى القرآنية ما يلي. عاء بصفة عامةالد
:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه-١

ِحيِمِن الرمحِم اِهللا الرِبس * الَِمنيالْع بِهللا ر دمالْح * 
 ستِعنيِإياك نعبد وِإياك ن * ماِلِك يوِم الديِن * الرحمِن الرِحيِم

* ِقيمتساطَ الْمرا الصِدنِر  * اهغَي ِهملَيع تمعأَن اطَ الَِّذينِصر
الِّنيال الضو ِهملَيوِب عضغالْم] الفاحتة.[  

ذَِلك الِْكتاب ال  * الـم:  بسم اهللا الرمحن الرحيم-٢
ِقنيتى ِللْمدِفيِه ه بير * ؤي ونَ الَِّذينِقيميِب ويونَ ِبالْغِمن

والَِّذين يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ  * الصالةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ
أُولَِئك علَى  * ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك وِباآلِخرِة هم يوِقنونَ

  .]٥-١: البقرة[ نَهدى ِمن ربِهم وأُولَِئك هم الْمفِْلحو
٣-  امانَ وملَيلِْك سلَى مع اِطنييلُو الشتا توا معباتو

 رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر اِطنييالش لَِكنانُ وملَيس كَفَر
لِّمعا يمو وتارمو وتاراِبلَ هِن ِببلَكَيلَى الْمِزلَ عا أُنماِن و

فَال تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما  ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتنةٌ
ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحٍد 

هفَعنال يو مهرضا يونَ ملَّمعتيوا ِإال ِبِإذِْن اِهللا وِلمع لَقَدو م
لَمِن اشتراه ما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خالٍق ولَِبئْس ما شروا ِبِه 
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  .]١٠٢: البقرة[ أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ
٤- ِليمالْع ِميعالس وهاُهللا و مكِْفيكَهيفَس ]١٣٧: البقرة[.  
٥- او ِإلَه كُمِإلَهوِحيمالر نمحالر وِإال ه ال ِإلَه ِحد * 

ِإنَّ ِفي خلِْق السمواِت واَألرِض واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر 
والْفُلِْك الَِّتي تجِري ِفي الْبحِر ِبما ينفَع الناس وما أَنزلَ اُهللا 

َألرض بعد موِتها وبثَّ ِفيها ِمن ِمن السماِء ِمن ماٍء فَأَحيا ِبِه ا
كُلِّ دابٍة وتصِريِف الرياِح والسحاِب الْمسخِر بين السماِء 

  .]١٦٤، ١٦٣: البقرة[ واَألرِض آلياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ
٦- ِسن ذُهأْخال ت ومالْقَي يالْح وِإال ه اُهللا ال ِإلَه موال نةٌ و

السمواِت وما ِفي اَألرِض من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده  لَه ما ِفي
ِإال ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم وال يِحيطُونَ ِبشيٍء 

اَألراِت وومالس هِسيكُر ِسعاَء وا شِعلِْمِه ِإال ِبم ال ِمنو ض
ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هئُودي ]٢٥٥: البقرة[.  

٧-  اوا مدبِإنْ تِض وا ِفي اَألرماِت ووما ِفي السِهللا م
ِفي أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاِسبكُم ِبِه اُهللا فَيغِفر ِلمن يشاُء 

آمن الرسولُ  * ُهللا علَى كُلِّ شيٍء قَِديرويعذِّب من يشاُء وا
ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباِهللا ومالِئكَِتِه 

ِمن رسِلِه وقَالُوا سِمعنا  وكُتِبِه ورسِلِه ال نفَرق بين أَحٍد
ال يكَلِّف اُهللا نفْسا ِإال  * وِإلَيك الْمِصريوأَطَعنا غُفْرانك ربنا 

وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا ال تؤاِخذْنا ِإنْ 
نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا وال تحِملْ علَينا ِإصرا كَما حملْته علَى 

ِلنقَب ِمن ا الَِّذيننع فاعا ِبِه وا ال طَاقَةَ لَنا ملْنمحال تا ونبا ر
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ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرصا فَانالنوم تا أَننمحارا ولَن اغِْفرو 
  .]٢٨٦-٢٨٤: البقرة[

٨- الـم * ومالْقَي يالْح وِإال ه اُهللا ال ِإلَه *  كلَيلَ عزن
 * الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا ِلما بين يديِه وأَنزلَ التوراةَ واِإلنِجيلَ

ِمن قَبلُ هدى ِللناِس وأَنزلَ الْفُرقَانَ ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِبآياِت 
 يخفَى ِإنَّ اَهللا ال * اِهللا لَهم عذَاب شِديد واُهللا عِزيز ذُو انِتقَاٍم

  .]٥-١: آل عمران[ علَيِه شيٌء ِفي اَألرِض وال ِفي السماِء
٩-  أُولُو الِْعلِْمالِئكَةُ والْمو وِإال ه ال ِإلَه هاُهللا أَن ِهدش

ِكيمالْح ِزيزالْع وِإال ه ِط ال ِإلَها ِبالِْقسقَاِئم *  دِعن ينِإنَّ الد
ا اِهللا اِإلسِد معب ِإال ِمن ابوا الِْكتأُوت الَِّذين لَفتا اخمو الم

 ِريعاِت اِهللا فَِإنَّ اَهللا سِبآي كْفُري نمو مهنيا بيغب الِْعلْم ماَءهج
  .]١٩، ١٨: آل عمران[ الِْحساِب
١٠- ت نم لْكِتي الْمؤلِْك تالْم اِلكم ماُء قُِل اللهش

 ِدكاُء ِبيشت نِذلُّ متاُء وشت نم ِعزتاُء وشت نِمم لْكالْم ِزعنتو
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كِإن رياِر  * الْخهلَ ِفي الناللَّي وِلجت

ختِت ويالْم ِمن يالْح ِرجختِل وِفي اللَّي ارهالن وِلجتو ِرج
  : آل عمران[ الْميت ِمن الْحي وترزق من تشاُء ِبغيِر ِحساٍب

٢٧، ٢٦[.  
١١-  اِتومِفي الس نم لَمأَس لَهونَ وغبِديِن اِهللا ي ريأَفَغ

  .]٨٣: آل عمران[ واَألرِض طَوعا وكَرها وِإلَيِه يرجعونَ
١٢- تبي نمِفي و وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِديناِإلس رِغ غَي

اِسِرينالْخ ِة ِمناآلِخر ]٨٥: آل عمران[.  
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١٣-  وا لَكُمعمج قَد اسِإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَِّذين
الْو مِنعا اُهللا ونبسقَالُوا حا وانِإمي مهادفَز مهوشِكيلُفَاخ * 

فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِمن اِهللا وفَضٍل لَم يمسسهم سوٌء واتبعوا 
  .]١٧٤، ١٧٣:  عمرانآل[ ِرضوانَ اِهللا واُهللا ذُو فَضٍل عِظيٍم

١٤-  ِْإنو وِإال ه لَه فَال كَاِشف راُهللا ِبض كسسمِإنْ يو
 وٍر فَهيِبخ كسسميٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ]١٧: األنعام[.  

١٥-  ِفي ضاَألراِت وومالس لَقاُهللا الَِّذي خ كُمبِإنَّ ر
 هطْلُبي ارهلَ النِشي اللَّيغِش يرلَى الْعى عوتاس اٍم ثُمِة أَيِست

رخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشِثيثًا وح لْقالْخ ِرِه أَال لَهاٍت ِبأَم
الَِمنيالْع باُهللا ر كاربت راَألمةً  * وفْيخا وعرضت كُمبوا رعاد

ِدينتعالْم ِحبال ي ها  * ِإنالِحهِإص دعِض بوا ِفي اَألرفِْسدال تو
 *  قَِريب ِمن الْمحِسِننيوادعوه خوفًا وطَمعا ِإنَّ رحمةَ اِهللا

 ى ِإذَا أَقَلَّتتِتِه حمحر يدي نيا برشب احيِسلُ الررالَِّذي ي وهو
 ا ِبِه ِمننجراَء فَأَخا ِبِه الْملْنزٍت فَأَنيلٍَد مِلب اهقْنا ِثقَاالً سابحس

ِرجخن اِت كَذَِلكرونَكُلِّ الثَّمذَكَّرت لَّكُمى لَعتوالْم    
  .]٥٧-٥٤: األعراف[

١٦-  لْقَفت فَِإذَا ِهي اكصى أَنْ أَلِْق عوسا ِإلَى منيحأَوو
فَغِلبوا  * فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ * ما يأِْفكُونَ

اِغِرينوا صقَلَبانو اِلكنه ]١١٩-١١٧: فاألعرا[.  
١٧-  ارهالنوا ِفيِه وكُنسلَ ِلتاللَّي لَ لَكُمعالَِّذي ج وه

  .]٦٧: يونس[ مبِصرا ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت ِلقَوٍم يسمعونَ
١٨- ِليٍماِحٍر عوِني ِبكُلِّ سنُ ائْتوعقَالَ ِفراَء  * وا جفَلَم
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 مةُ قَالَ لَهرحلْقُونَالسم متا أَنى أَلْقُوا موسا قَالَ  * ما أَلْقَوفَلَم
 ِلحصِإنَّ اَهللا ال ي ِطلُهبيِإنَّ اَهللا س رحِبِه الس ما ِجئْتى موسم

فِْسِدينلَ الْممع *  كَِره لَواِتِه وِبكَِلم قاُهللا الْح ِحقيو
  .]٨٢-٧٩: يونس[ الْمجِرمونَ

١٩-  ِْإنو وِإال ه لَه فَال كَاِشف راُهللا ِبض كسسمِإنْ يو
 وهاِدِه وِعب اُء ِمنشي نِبِه م ِصيبِلِه يِلفَض ادٍر فَال ريِبخ كِردي

ِحيمالر فُورالْغ ]١٠٧: يونس[.  
رآنَ وِإذَا قَرأْت الْقُ:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم-٢٠

 * جعلْنا بينك وبين الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباآلِخرِة ِحجابا مستورا
وجعلْنا علَى قُلُوِبِهم أَِكنةً أَنْ يفْقَهوه وِفي آذَاِنِهم وقْرا وِإذَا 

 * وراذَكَرت ربك ِفي الْقُرآِن وحده ولَّوا علَى أَدباِرِهم نفُ
نحن أَعلَم ِبما يستِمعونَ ِبِه ِإذْ يستِمعونَ ِإلَيك وِإذْ هم نجوى 

انظُر كَيف  * ِإذْ يقُولُ الظَّاِلمونَ ِإنْ تتِبعونَ ِإال رجالً مسحورا
وا أَِئذَا وقَالُ * ضربوا لَك اَألمثَالَ فَضلُّوا فَال يستِطيعونَ سِبيالً
قُلْ كُونوا  * كُنا ِعظَاما ورفَاتا أَِئنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جِديدا

أَو خلْقًا ِمما يكْبر ِفي صدوِركُم  * ِحجارةً أَو حِديدا
فَسيقُولُونَ من يِعيدنا قُِل الَِّذي فَطَركُم أَولَ مرٍة فَسينِغضونَ 

 يك رُءوسهم ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَنْ يكُونَ قَِريباِإلَ
  .]٥١-٤٥: اإلسراء[

٢١-  ِمِننيؤةٌ ِللْممحرِشفَاٌء و وا هآِن مالْقُر لُ ِمنزننو
  .]٨٢: اإلسراء[ وال يِزيد الظَّاِلِمني ِإال خسارا

٢٢- ى ِإموسا مقَالُوا ي نلَ مكُونَ أَوا أَنْ نِإمو لِْقيا أَنْ ت
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قَالَ بلْ أَلْقُوا فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن  * أَلْقَى
قُلْنا ال  * فَأَوجس ِفي نفِْسِه ِخيفَةً موسى * ِسحِرِهم أَنها تسعى

وأَلِْق ما ِفي يِميِنك تلْقَف ما صنعوا  * تخف ِإنك أَنت اَألعلَى
   ِإنما صنعوا كَيد ساِحٍر وال يفِْلح الساِحر حيثُ أَتى

  .]٦٩-٦٥: طه[
٢٣- اِطِنيياِت الشزمه ِمن وذُ ِبكأَع بقُلْ رو * 

  .]٩٨، ٩٧: املؤمنون[ وأَعوذُ ِبك رب أَنْ يحضروِن
٢٤-  ا النِإلَي كُمأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمأَن متِسبأَفَح
فَتعالَى اُهللا الْمِلك الْحق ال ِإلَه ِإال هو رب الْعرِش  * ترجعونَ
ومن يدع مع اِهللا ِإلَها آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما  * الْكَِرِمي
هابونَِحسالْكَاِفر فِْلحال ي هِه ِإنبر دِعن  *  اغِْفر بقُلْ رو

اِحِمنيالر ريخ تأَنو محارو ]١١٨-١١٥: املؤمنون[.  
 * والْقُرآِن الْحِكيِم * يس بسم اهللا الرمحن الرحيم -٢٥

ِلنيسرالْم لَِمن كِقيٍم * ِإنتساٍط ملَى ِصرِزيِز  * عِزيلَ الْعنت
لَقَد حق  * ِلتنِذر قَوما ما أُنِذر آباؤهم فَهم غَاِفلُونَ * الرِحيِم

ِإنا جعلْنا ِفي أَعناِقِهم  * الْقَولُ علَى أَكْثَِرِهم فَهم ال يؤِمنونَ
جعلْنا ِمن بيِن و * أَغْالالً فَِهي ِإلَى اَألذْقَاِن فَهم مقْمحونَ

 أَيِديِهم سدا وِمن خلِْفِهم سدا فَأَغْشيناهم فَهم ال يبِصرونَ
  .]٩-١: يس[

 * والصافَّاِت صفا:  بسم اهللا الرمحن الرحيم-٣٦
 رب * ِإنَّ ِإلَهكُم لَواِحد * فَالتاِلياِت ِذكْرا * فَالزاِجراِت زجرا

ِإنا زينا  * السمواِت واَألرِض وما بينهما ورب الْمشاِرِق
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 وِحفْظًا ِمن كُلِّ شيطَاٍن ماِرٍد * السماَء الدنيا ِبِزينٍة الْكَواِكِب
 * ال يسمعونَ ِإلَى الْملَِأ اَألعلَى ويقْذَفُونَ ِمن كُلِّ جاِنٍب *

ورحداِصبو ذَابع ملَها و *  هعبطْفَةَ فَأَتالْخ ِطفخ نِإال م
ثَاِقب ابا  * ِشها ِإنلَقْنخ نم لْقًا أَمخ دأَش مأَه فِْتِهمتفَاس

وِإذَا  * بلْ عِجبت ويسخرونَ * خلَقْناهم ِمن ِطٍني الِزٍب
وقَالُوا ِإنْ  * ِإذَا رأَوا آيةً يستسِخرونَو * ذُكِّروا ال يذْكُرونَ
ِبنيم رذَا ِإال ِسحا  * ها أَِئنِعظَاما وابرا تكُنا ونأَِئذَا ِمت

 قُلْ نعم وأَنتم داِخرونَ * أَوآباؤنا اَألولُونَ * لَمبعوثُونَ
  .]١٨-١: الصافات[

٢٧- َغزنا يِإمو هِعذْ ِباِهللا ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كن
ِليمالْع ِميعالس وه ]٣٦: فصلت[.  

٢٨-  َآنونَ الْقُرِمعتسي الِْجن ا ِمنفَرن كا ِإلَيفْنرِإذْ صو
ِمِهما ِإلَى قَولَّوو ا قُِضيوا فَلَمِصتقَالُوا أَن وهرضا حفَلَمِذِريننم  

قَالُوا يا قَومنا ِإنا سِمعنا ِكتابا أُنِزلَ ِمن بعِد موسى مصدقًا  *
يا قَومنا  * ِلما بين يديِه يهِدي ِإلَى الْحق وِإلَى طَِريٍق مستِقيٍم

ِبكُم ويِجركُم أَِجيبوا داِعي اِهللا وآِمنوا ِبِه يغِفر لَكُم ِمن ذُنو
ومن ال يِجب داِعي اِهللا فَلَيس ِبمعِجٍز ِفي  * ِمن عذَاٍب أَِليٍم

 اَألرِض ولَيس لَه ِمن دوِنِه أَوِلياُء أُولَِئك ِفي ضالٍل مِبٍني
  .]٣٢-٢٩: األحقاف[

٢٩- اِنكَذِّبا تكُمبآالِء ر أَي  ِفي يسأَلُه من * فَِب
أَي آالِء ربكُما  * السمواِت واَألرِض كُلَّ يوٍم هو ِفي شأٍْن فَِب

أَي آالِء ربكُما  * سنفْرغُ لَكُم أَيها الثَّقَالِن * تكَذِّباِن فَِب
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 يا معشر الِْجن واِإلنِس ِإِن استطَعتم أَنْ تنفُذُوا ِمن * تكَذِّباِن
 * أَقْطَاِر السمواِت واَألرِض فَانفُذُوا ال تنفُذُونَ ِإال ِبسلْطَاٍن

أَي آالِء ربكُما تكَذِّباِن   .]٣٤-٢٨: الرمحن[ فَِب
٣٠-  ااِشعخ هتأَيٍل لَربلَى جآنَ عذَا الْقُرا هلْنزأَن لَو

 ِتلْكِة اِهللا ويشخ ا ِمنعدصتم ملهاِس لَعا ِللنهِربضثَالُ ناَألم
هو اُهللا الَِّذي ال ِإلَه ِإال هو عاِلم الْغيِب والشهادِة  * يتفَكَّرونَ

ِحيمالر نمحالر وه *  ِلكالْم وِإال ه اُهللا الَِّذي ال ِإلَه وه
ن الْعِزيز الْجبار الْمتكَبر الْقُدوس السالم الْمؤِمن الْمهيِم

هو اُهللا الْخاِلق الْباِرئ الْمصور لَه  * سبحانَ اِهللا عما يشِركُونَ
 وهِض واَألراِت ووما ِفي السم لَه حبسى ينساُء الْحماَألس

ِكيمالْح ِزيزالْع ]٢٤-٢١: احلشر[.  
٣١- ابتٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو لْكِدِه الْمالَِّذي ِبي كر 

*  وهالً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ ِلييالْحو توالْم لَقالَِّذي خ
فُورالْغ ِزيزى ِفي  * الْعرا تاقًا ماٍت ِطبومس عبس لَقالَِّذي خ

ِن ِمنمحلِْق الرفُطُوٍرخ ى ِمنرلْ ته رصِجِع الْبٍت فَارفَاوت  * 
 وهاِسئًا وخ رصالْب كِإلَي قَِلبنِن ييتكَر رصِجِع الْبار ثُم

ِسريح ]٤-١: امللك[.  
٣٢-  الَم اِرِهمصِبأَب كِلقُونزوا لَيكَفَر الَِّذين كَادِإنْ يو

وما هو ِإال ِذكْر  * ر ويقُولُونَ ِإنه لَمجنونٌسِمعوا الذِّكْ
الَِمنيِللْع ]٥٢، ٥١: القلم[.  
قُلْ أُوِحي ِإلَي أَنه استمع :  بسم اهللا الرمحن الرحيم-٣٣

يهِدي ِإلَى الرشِد  * نفَر ِمن الِْجن فَقَالُوا ِإنا سِمعنا قُرآنا عجبا
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وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخذَ  * آمنا ِبِه ولَن نشِرك ِبربنا أَحدافَ
 * وأَنه كَانَ يقُولُ سِفيهنا علَى اِهللا شطَطًا * صاِحبةً وال ولَدا

وأَنه  * وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ اِإلنس والِْجن علَى اِهللا كَِذبا
 موهادفَز الِْجن اٍل ِمنوذُونَ ِبِرجعِس ياِإلن الٌ ِمنكَانَ ِرج

وأَنا  * وأَنهم ظَنوا كَما ظَننتم أَنْ لَن يبعثَ اُهللا أَحدا * رهقًا
نا وأَ * لَمسنا السماَء فَوجدناها مِلئَت حرسا شِديدا وشهبا

كُنا نقْعد ِمنها مقَاِعد ِللسمِع فَمن يستِمِع اآلنَ يِجد لَه ِشهابا 
  .]٩-١: اجلن[ رصدا

ال  * قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ:  بسم اهللا الرمحن الرحيم-٣٤
نا عاِبد ما وال أَ * وال أَنتم عاِبدونَ ما أَعبد * أَعبد ما تعبدونَ

متدبع * دبا أَعونَ ماِبدع متال أَنِديِن * و ِليو كُمِدين لَكُم 
  ].الكافرون[

اُهللا  * قُلْ هو اُهللا أَحد:  بسم اهللا الرمحن الرحيم-٣٥
دمالص * ولَدي لَمو ِلدي لَم * دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو 

  ].صاإلخال[
ِمن  * قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق:  بسم اهللا الرمحن الرحيم-٣٦

لَقا خم رش * قَبغَاِسٍق ِإذَا و رش ِمنفَّاثَاِت  * والن رش ِمنو
  ].الفلق [وِمن شر حاِسٍد ِإذَا حسد * ِفي الْعقَِد
 * ِبرب الناِسقُلْ أَعوذُ :  بسم اهللا الرمحن الرحيم-٣٧

الَِّذي  * ِمن شر الْوسواِس الْخناِس * ِإلَِه الناِس * مِلِك الناِس
  ].الناس [ِمن الِْجنِة والناِس * يوسِوس ِفي صدوِر الناِس

وبعد االنتهاء من قراءة هذه اآليات القرآنية تقرأ هذه * 
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  :ألحاديث واآلثار، وهياألذكار واألدعية املأخوذة من ا
سم اهللا أرقيك، من كل داء يؤذيك، من شر كل اب« -١

رواه [ »نفس وعني حاسد، بسم اهللا أرقيك، واهللا يشفيك
  ].الترمذي وابن ماجه

باسم اهللا أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل « -٢
رواه . [»نفس أو عني حاسد، اهللا يشفيك، باسم اهللا أرقيك

  ]مسلم
 يربيك، ومن كل داء يشفيك، ومن شرح سم اهللااب« -٣

  ].رواه مسلم. [»حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عني
  ).وهذه هي رقية جربيل للنيب (
اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشايف، « -٤

  ]رواه البخاري[. »ا سقمرال شايف إال أنت، شفاء ال يغاد
ايف، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفه وأنت الش« -٥

اه البخاري ور. [»ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما
  ]ومسلم
امسح البأس، رب الناس، بيدك الشفاء، ال كاشف إال « -٦

  ]رواه البخاري ومسلم[ .»أنت
 ٧ (»باسم اهللا، أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد« -٧
  ] وأبو داودمسلمرواه ). [مرات
 ٧ (»ما أجد وأحاذرأعوذ باهللا وقدرته من شر « -٨
  ]رواه مسلم وأبو داود[ ).مرات
).  مرات٧ (»أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد« -٩
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  ]رواه مالك[
أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه، وشر « -١٠

رواه أبو داود  [» الشياطني، وأن حيضروناتعباده، ومن مهز
  ]والترمذي

  ).يقوهلا عند الفزع والفكر(
اسم اهللا، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا ب« -١١

  ]رواه البخاري ومسلم[. »إذن ربناب
 إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه، أو كانت به كان النيب 

قرحة أو جرح، وضع سبابته يف األرض، مث رفعها وقال هذا 
  .الدعاء

رواه  [» اهللا التامات من شر ما خلقأعوذ بكلمات« -١٢
  ].مسلم
  ).ا صباحا ومساًء مل يضره شيء بإذن اهللا تعاىلمن قاهل(

باسم اهللا الكبري، أعوذ باهللا العظيم، من كل عرق « -١٣
  ]رواه الترمذي وابن ماجه [»نعار، ومن شر حر النار

  ).رقية احلمى واألوجاع كلها(
 ٧ (»اسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك« -١٤
  ]رواه أبو داود والترمذي[ .)مرات

أعوذ بكلمات اهللا التامة، من كل شيطان وهامة، « -١٥
  ]رواه البخاري[ .»ومن كل عني المة

 يعوذ به إمساعيل وإسحاق عليهما  هذا ما كان إبراهيم
  .السالم
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  .اليت تصيب بسوء: كل ذي سم يقتل، والعني الالمة: واهلامة
أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال « -١٦
 من شر ما نزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن فاجر،

ن شر فنت الليل شر ما يف األرض، ومن شر ما خيرج منها، وم
والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إال طارقًا يطرق خبري يا 

  ]رواه أمحد والنسائي يف عمل اليوم والليلة[ .»رمحن
  ).وى إىل فراشهيقرأ ا على مردة الشياطني، ويقوهلا إذا أ(

 وال ء يف األرضيباسم اهللا الذي ال يضر مع امسه ش« -١٧
  ]واه أبو داود والترمذير[. »يف السماء، وهو السميع العليم

  ).يقوهلا إذا أصبح وإذا أمسى فال يضره شيء بإذن اهللا تعاىل(
اللهم إنا جنعلك يف حنورهم، ونعوذ بك من « -١٨
  ]ي يف عمل اليوم والليلةرواه أبو داود والنسائ. [»شرورهم

  ).يقوهلا إذا خاف قوما(
حصنت نفسي ومايل وأهلي، وكل شيء أعطانيه ريب « -١٩
ي القيوم الذي ال ميوت أبدا، ودفعت عنهم السوء بال حوال احل

  .» العظيمة إال باهللا العليووال ق
  ).يقوهلا من أراد أن حيصن نفسه وأهله(

ذي ليس منه شيء ممتنع، نا باهللا اليباسم اهللا، أمس« -٢٠
 اهللا اليت ال ترام وال تضام، وبسلطان اهللا املنيع حنتجب، وبعزة

نس وبأمسائه احلسىن كلها عائذًا من األبالسة، ومن شر شياطني اإل
واجلن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما خيرج بالليل 

ر ما خلق ش، ومن ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل وخيرج بالنهار
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أ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت وذر
آخذ بناصيتها، إن ريب على صراط مستقيم، أعوذ باهللا مبا استعاذ 

 ما خلق وذرأ  ومن شرسى وعيسى وإبراهيم الذي وىف،وبه م
وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي، أعوذ باهللا 

  ]لصيب البن القيمالوابل ا [»السميع العليم من الشيطان الرجيم
آمنت باهللا العظيم وحده، وكفرت باجلبت « -٢١

والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى ال انفصام هلا، واهللا مسيع 
 » مسع اهللا ملن دعا، ليس وراء اهللا منتهىعليم، حسيب اهللا وكفى،

  ].ب البن القيميابل الصوال[).  مرات٣(
ك التامات، اللهم إين أعوذ بوجهك الكرمي، وكلمات« -٢٢

من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف املأمث واملغرم، 
. » جندك، وال خيلف وعدك، سبحانك وحبمدكاللهم إنه ال يهزم

  ]زاد املعاد[
 ال شيء أعظم منه، يأعوذ بوجه اهللا العظيم، الذ« -٢٣

وبكلماته التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر، وبأمساء اهللا 
علمت منها وما مل أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، احلسىن، ما 

ومن شر كل ذي شر ال أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت 
  ]زاد املعاد. [»آخذ بناصيته، إن ريب على صراط مستقيم

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت عليك توكلت، وأنت « -٢٤
ل  مل يكن، ال حوأرب العرش العظيم، ما شاء اهللا كان، وما مل يش

 باهللا، أعلم أن اهللا على كل شيء قدير، وأن اهللا قد وال قوة إال
أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، اللهم إين أعوذ 
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بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة 
  ].زاد املعاد[. »أنت آخذ بناصيتها، إن ريب على صراط مستقيم

 هو، إهلي وإله كل حتصنت باهللا الذي ال إله إال« -٢٥
، واعتصمت بريب ورب كل شيء، وتوكلت على احلي شيء

، واستدفعت الشر بال حول وال قوة إال باهللا، تالذي ال ميو
حسيب اهللا ونعم الوكيل، حسيب الرب من العباد، حسيب اخلالق 
من املخلوق، حسيب الرازق من املرزوق، حسيب الذي هو 

ء، وهو يجري وال حسيب، حسيب الذي بيده ملكوت كل شي
 حسيب اهللا وكفى، مسع اهللا ملن دعا، ليس وراء اهللا يجار عليه،

مرمى، حسيب اهللا ال إله إال هو، عليه توكلت، وهو رب العرش 
  ].زاد املعاد[. »العظيم
  


