
 الرقية الشرعية لألطفال من العين والحسد

يُصاب الكثير من األطفال بالحسد والعين، لذا يسارع األهل لقراءة الّرقية الشرعية عسى أن يسفيهم هللا سبحانه  

وتعالى فبيده الشفاء وبيده الصحة والعافية، ونقدّم في اآلتي بعًضا من أذكار وآيات الرقية للحسد والعين، يجوز  

 :يللمسلمين تحصين أبنائهم بها من هذين البالءين، وه

 .قراءة سورة الفاتحة والمعّوذتين وسورة اإلخالص وآية الكرسيّ  •

ُ ِمْن فَْضِلِه فَقَدْ آتَْينَا آَل إِْبَراِهيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ } • َوآتَْينَاهُْم ُمْلًكا  أَْم يَْحُسدُوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاهُُم َّللاَّ

 .{[2]َعِظيًما

 ما خلق وذرأ وبرأ ومن شّرِ ما ينزُل أعوذُ بكلماِت هللاِ التاماِت التي ال يجاوزهن برٌّ وال فاجٌر من شرِّ " •

من السماِء ومن شّرِ ما يعرُج فيها ومن شّرِ ما ذرأ في األرِض وما يخرُج منها ومن شّرِ فتِن الليِل 

 ."والنهاِر ومن شّرِ كّلِ طارٍق إال طارقًا يطرُق بخيٍر يا رحمنُ 

ُ يَْشِفيَك، باْسِم هللاِ أَْرقِيكَ باْسِم هللاِ أَْرقِيَك، ِمن ُكّلِ َشيٍء يُْؤِذيَك، ِمن َشرِّ " •  ." ُكّلِ نَْفٍس، أَْو َعْيِن َحاِسٍد، َّللاَّ

 "َعْينٍ  ذي ُكلِّ  َوَشرِّ  َحَسدَ، إذَا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمنْ  يَْشِفيَك، دَاءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  يُْبِريَك، هللاِ  باْسمِ " •

 الرقية الشرعية للصغار من المرض

نزله هللا تبارك وتعالى بمن يشاء من عباده إّما عقابًا أو تكفيًرا لذنوبه وخطاياه،  المرض من أنواع البالء الّذي ي

ولمرض للصغار بالٌء يعلّمهم الصبر والثّبات على اإليمان، وإليكم بعًضا من األذكار وآيات الشفاء من المرض 

 :بإذن هللا تعالى، وهي

ْن يُِجيُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ َويَْكِشفُ } • ِ قَِلياًل َما تَذَكَُّرونَ أَمَّ  .{[3] السُّوَء َويَْجعَلُُكْم ُخلَفَاَء اأْلَْرِض أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ

 .{[4]َوقُْل َرّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّيَاِطيِن * َوأَُعوذُ بَِك َرّبِ أَْن يَْحُضُرونِ } •

اِحِمينَ وَ } • رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ  .{[5]أَيُّوَب إِذْ نَادَى َربَّهُ أَنِّي َمسَّنَِي الضُّ

 ."بسِم هللاِ الذي ال يضرُّ مع اسِمه شيٌء في األرِض وال في السماِء وهو السميُع العليمُ " •

 ."ِه وأَْنَت الشَّافِي، ال ِشفَاَء إالَّ ِشفَاُؤَك، ِشفَاًء ال يُغَاِدُر َسقًَمااللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس أذِْهِب البَاَس، اْشفِ " •

ٍد ، كما صلَّيَت وباَركَت على " • ٍد وعلى آِل محمَّ ٍد وباِرك على محمَّ ٍد وعلى آِل محمَّ اللَّهمَّ صّلِ على محمَّ

 ."إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم في العالَميَن إنََّك حميدٌ مجيدٌ 

 ة الشرعية مكتوبة مختصرة الرقي

الرقية الشرعية وقراءتها لتحصين أو الشفاء من البالء بإذن هللا تعالى، من السنن الّتي علّمنا إيّاها رسول هللا صلّى  

هللا عليه وسلّم، وفي اآلتي ال بدّ من ذكر بعض آيات وأذكار الرقية الشرعية كما وردت في الّسنة النّبويّة  

 :المباركة

جعل صالتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين، وإمام المتّقين، وخاتم النّبييّن، محمد عبدك اللهّم ا" •

ورسولك إمام الخير، وقائد البر، ورسول الّرحمة، اللهّم ابعثه مقاًما محمودًا يغبطه به األّولون 

 ."واآلخرون

ها، اللهّم إنّي أعوذ بك من علٍم ال اللهّم آِت نفسي تقواها، وزّكها أنت خير من زّكاها، أنت وليّها وموال" •

 ."ينفع، ومن قلٍب ال يخشع، ومن نفٍس ال تشبع، ومن دعوةٍ ال ُيستجاب لها

ُ بُِضّرٍ فاََل َكاِشَف لَهُ إاِلَّ هَُو َوإِْن يَْمَسْسَك بَِخْيٍر فَُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ } • * َوهَُو اْلقَاِهُر  َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاَّ

 .{[6]َق ِعبَاِدِه َوهَُو اْلَحِكيُم اْلَخبِيرُ فَوْ 

ِ إِنَّهُ َسِميٌع َعِليٌم * إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَ } • ا يَْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاَّللَّ ا َمسَُّهْم َطائٌِف ِمَن َوإِمَّ

 .{[7]ا هُْم ُمْبِصُرونَ الشَّْيَطاِن تَذَكَُّروا فَإِذَ 

 


