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  رقية باالذكار واالدعية النبوية

  :مالحظة 

  تقرأ هذه االذكار النبوية قبل أو بعد أي رقية •

افة إىل آيات الشفاء أو تقرأ قبل الرقية الشرعية العامة مع اإلض •
  .احلفظ حسب احلالة

  

  األذان

 • ،إِالَّ اللَّه أَن لَا إِلَه دهأَش ،رأكْب اللَّه رأكْب اللَّه ،رأكْب اللَّه رأكْب اللَّه
دهأَنَّ  أَش دهأَش ،ولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ م دهأَش ،إِالَّ اللَّه أَن لَا إِلَه

ولُ اللَّهسداً رمحلَى , مع يح ،لَاةلَى الصع يح ،لَاةلَى الصع يح
  .ه إِالَّ اللَّهاللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر، لَا إِلَ, الفَلَاحِ، حي علَى الفَلَاحِ

  احلمد والثناء على اهللا سبحانه وتعاىل

 •نيالعالَم بر لَّهل داحلَم.  

 •دمالْح ا لَكنبر ا , اللَّهملَْء ممضِ، ولَْء اَألرمو ،اتاوملَْء السم
دعٍء بيش نم ئْتا شلَْء مما، ومهنيب.  

 •للَّه دمالْح يهكاً فاربباً مرياً طَيداً كَثمح.  

 •لْطَانِكيمِ سظعلو هِكجالَلِ وجي لغبنا يكَم دمالْح لَك با ري.  

 •هلْقخ ددع ،هدمبِحانَ اِهللا وحبس ,فِْسها نرِضو ,هشرةَ عزِنو ,
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 هاتمكَل اددممرات 3(و.(  

  على النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة

 •دحملَى آلِ موع دحملَى ملِّي عص لَى , اللَّهمع تلَّيا صكَم
يماهرلَى آلِ إِبوع يماهرإِب ,دحملَى آلِ موع دحملَى مع ارِكوب ,

يف الع يماهرلَى آلِ إِبوع يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم يدمح كإن املَِني
 جِيدمرة أو عشر مرات(م.(  

  اإلستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم واإلستغاثة باهللا سبحانه وتعاىل

 • زِهموه هفْثنو هفْخن نجِيمِ مالر طانيالش نوذُ بِاِهللا مأَع  

  ).ثالث مرات(لرجِيمِ أَعوذُ بِاِهللا السميعِ الْعليمِ من الشيطَان ا• 

من الشيطَان , وسلْطَانِه الْقَدميِ, وبِوجهِه الْكَرِميِ, أَعوذُ بِاِهللا الْعظيمِ• 
  .الرجِيمِ

 •ةامالت اللَّه اتموذُ بِكَلأع ,بهغَض نم , اتزمه نمو ،هبادع رشو
ونرضحنيِ وأنْ يياطالش.  

أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامة، من كُلِّ شيطان وهامة، ومن كُلّ عينٍ  •
 ةثالث مرات(لَام.(  

 • لَقا خم رش نم اتامالت اللَّه ماتوذُ بِكَلثالث مرات(أع.(  

 •ي األرٌء فيش هماس عم رضي الَ يالَّذ مِ اللَّهاِءبِسمال يف السضِ و ,
 يملالع يعمالس وهثالث مرات(و.(  
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 •لَا فَاجِرو رب نهاوِزجي لَا يالَّت اتامالت اللَّه اتموذُ بِكَلأَع , نم
ومن شر ما , ومن شر ما ينزِلُ من السماِء, شر ما خلَق وذَرأَ وبرأَ

, ومن شر ما يخرج منها, ومن شر ما ذَرأَ في الْأَرضِ, يعرج فيها
إِلَّا طَارِقًا يطْرق , ومن شر كُلِّ طَارِقٍ, ومن شر فتنِ اللَّيلِ والنهارِ

نمحا ررٍ ييرواه اإلمام أمحد يف مسنده. بِخ.  

 •بر ميمِ اللَّهظشِ الْعرالْع برضِ والْأَر برو اتاوما , السنبر
ومنزِلَ التوراة والْإِنجِيلِ , الْحب والنوى  فَالق  , ورب كُلِّ شيٍء

قَانالْفُرذٌ , وآخ تٍء أَنيكُلِّ ش رش نم وذُ بِكأَع   هتياصبِن ,اللَّه م
, وأَنت الْآخر فَلَيس بعدك شيٌء, أَنت الْأَولُ فَلَيس قَبلَك شيٌء

, وأَنت الْباطن فَلَيس دونك شيٌء, وأَنت الظَّاهر فَلَيس فَوقَك شيٌء
نيا الدنالْفَقْرِ, اقْضِ ع نا مأَغْنِنرواه مسلم يف صحيحه. و.  

عن ابن عباس قال إذا أتيت سلطانا مهيبا ختاف أن يسطو بك  •
اهللا أكرب ، اهللا أعز من خلقه مجيعا ، اهللا أعز مما أخاف : فقل 

وأحذر ، وأعوذ باهللا الذي ال إله إال هو ، املمسك السماوات 
السبع أن يقعن على األرض إال بإذنه ؛ من شر عبدك فالن ، 

جلن واإلنس ، اللهم كن يل جارا وجنوده وأتباعه وأشياعه ، من ا
من شرهم ، جل ثناؤك ، وعز جارك ، وتبارك امسك وال إله غريك 

  صححه االلباين –، ثالث مرات 
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  األدعية النبوية

 •أَلُ اَهللا العظيمأَس , كيشفالعرشِ العظيمِ أنْ ي بسبع مرات(ر.(  

 • مِ اللَّهبِس   يكقأَر , ٍء ييكُلِّ ش ننِ ميع فْسٍ أَوكُلِّ ن رش نم يكذؤ
  داسح  اللَّه يكفشي ,مِ اللَّهبِس   يكقأَر.  

بِسمِ اِهللا يبرِيك، ومن كُلِّ داٍء يشفيك، ومن شر حاسد إِذَا • 
  .حسد، وشر كُلِّ ذي عينٍ

 •يكقمِ اِهللا أَركُلِّ , بِس نميكذؤٍء ييش , نمو ،داسح دسح نم
يكفشنٍ اُهللا ييكُلِّ ع.  

 • مِ اللَّهثالث مرات(بِس ( جِدرِّ ما تش نم هترقُدو اللَّه ةزبِع يذُكأُع
 راذحسبع مرات(وت.(  

 •أْسبِ الْباسِ، أَذْهالن بر مال, اللَّه تأَن فاشفَاَء وي، الَ شافش
  .إِالَّ شفَاؤك، شفَاًء الَ يغادر سقَماً

 

 

  موقع اهللا الشايف

http://www.AllahAlshafi.com  
  

 


