
 
 

 رقية باألذكار النبوية الصحيحة
   www.AllahAlshafi.com ------------------ايف للرقية الشرعية موقع هلل الش 

 
 

 4من  1صفحة 

 رقية ابالذكار واالدعية النبويةال

تقرأ قبل الرقية الشرعية العامة مع اإلضافة إىل آايت الشفاء أو احلفظ 
 حسب احلالة

 األذان

ُ أْكبَ ُر، َأْشَهُد أَن ََل إَِلَه ِإَله اَّللهُ، •  ُ أْكبَ ُر اَّلله ُ أْكبَ ُر، اَّلله ُ أْكبَ ُر اَّلله اَّلله
اَّللهُ، َأْشَهُد أَنه ُُمَمهداً َرُسوُل اَّللهِ، َأْشَهُد أَنه ُُمَمهداً  َأْشَهُد أَن ََل إَِلَه ِإَله 

َرُسوُل اَّللهِ، َحيه َعَلى الصهََلِة، َحيه َعَلى الصهََلِة، َحيه َعَلى الَفََلِح، 
.ُ ُ َأْكبَ ُر، ََل إَِلَه ِإَله اَّلله ُ َأْكبَ ُر اَّلله  َحيه َعَلى الَفََلِح، اَّلله

 د والثناء على هللا سبحانه وتعاىلاحلم

 احلَْمُد َّللِهِ َربِ  العاَلِمنَي.• 

اللههمه رَب هَنا َلَك احْلَْمُد، ِمْلَء السهَماَواِت، َوِمْلَء اأَلْرِض، َوِمْلَء َما • 
نَ ُهَما، َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بَ ْعُد.  بَ ي ْ

 باً ُمَبارَكاً ِفيِه.احْلَْمُد َّللهِ ََحْداً َكِثرياً طَي ِ • 

َبِغي ِِلَََلِل َوْجِهَك َوِلَعِظيِم ُسْلطَاِنَك.•   اَي َربِ  َلَك احْلَْمُد َكَما يَ ن ْ

ُسْبَحاَن هللِا َوِِبَْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه، َوِرَضا نَ ْفِسِه، َوزِنََة َعْرِشِه، َوِمَداَد  • 
 مرات(. 3َكِلَماتِِه )

 ه وسلمالصَلة على النيب صلى هللا علي

اللههمه َصلِ ي َعَلى ُُممهٍد وَعَلى آِل ُُممهٍد، َكَما َصلهْيَت َعَلى إِبْ رَاِهيَم • 
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وَعَلى آِل إِبْ رَاِهيَم، وََبرِْك َعَلى ُُممهٍد وَعَلى آِل ُُممهٍد، َكَما ََبرَْكَت 
يد   يَن إنهَك َحَِ ِِ َمَِيد  )مرة أو  َعَلى إِبْ رَاِهيَم وَعَلى آِل إِبْ رَاِهيَم يف الَعامَل

 عشر مرات(.

 اإلستعاذة َبهلل من الشيطان الرجيم واإلستغاثة َبهلل سبحانه وتعاىل

 أَُعوُذ َِبهلِل ِمَن الشهْيطاِن الرهِجيِم ِمْن نَ ْفِخِه َونَ ْفِثِه وََهْزِِه • 

 أَُعوُذ َِبهلِل السهِميِع اْلَعِليِم ِمَن الش ْيطَاِن الرهِجيِم )ثَلث مرات(.• 

أَُعوُذ َِبهلِل اْلَعِظيِم، َوِبَوْجِهِه اْلَكرمِِي، َوُسْلطَانِِه اْلَقِدمِي، ِمَن الش ْيطَاِن • 
 الرهِجيِم.

أُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللهِ التهامهِة، ِمْن َغَضبِه، َوَشرِ  ِعباِدِه، َوِمْن ََهَزَاِت • 
 الشهياِطنِي وأْن ََيُْضُروِن.

 التهامهِة، ِمْن ُكلِ  َشْيطاٍن َوهامهٍة، َوِمْن ُكل  َعنْيٍ أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللهِ • 
 ََلمهٍة )ثَلث مرات(.

 أُعوُذ ِبَكِلماِت اَّللهِ التهامهاِت ِمْن َشرِ  َما َخَلَق )ثَلث مرات(.• 

ِه َشْيء  يف األْرِض َوَل يف السهَماِء، •  ِبْسِم اَّللهِ الهِذي ََل َيُضرُّ َمَع اْسِْ
 َوُهَو السهِميُع الَعِليُم )ثَلث مرات(.

، ِمْن َشرِ  •  أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللهِ التهامهاِت الهِِت ََل ُُيَاِوزُُهنه بَ رٌّ َوََل فَاِجر 
َوِمْن َشرِ  َما يَ ْعرُُج  َما َخَلَق َوَذرَأَ َوبَ رَأَ، َوِمْن َشرِ  َما يَ ْنزُِل ِمْن السهَماِء،

َها، َوِمْن َشرِ   ِفيَها، َوِمْن َشرِ  َما َذرَأَ يف اأْلَْرِض، َوِمْن َشرِ  َما ََيْرُُج ِمن ْ
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ِفََتِ اللهْيِل َوالن هَهاِر، َوِمْن َشرِ  ُكلِ  طَارٍِق، ِإَله طَارًِقا َيْطُرُق ِِبَرْيٍ اَي َرَْحَُن. 
 رواه اإلمام أَحد يف مسنده.

اللهُهمه َربه السهَماَواِت َوَربه اأْلَْرِض َوَربه اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، رَب هَنا َوَربه  • 
يِل َواْلُفْرقَاِن، أَُعوُذ َفاِلَق ُكلِ  َشْيٍء،  احلَْبِ  َوالن هَوى، َوُمْنزَِل الت هْورَاِة َواإْلِْنِْ

اِصَيِتِه، اللهُهمه أَْنَت اأْلَوهُل فَ َلْيَس بِنَ  ِبَك ِمْن َشرِ  ُكلِ  َشْيٍء أَْنَت آِخذ  
َلَك َشْيء ، َوأَْنَت اْْلِخُر فَ َلْيَس بَ ْعَدَك َشْيء ، َوأَْنَت الظهاِهُر فَ َلْيَس  قَ ب ْ

فَ ْوَقَك َشْيء ، َوأَْنَت اْلَباِطُن فَ َلْيَس ُدوَنَك َشْيء ، اْقِض َعنها الدهْيَن، 
 ه مسلم يف صحيحه.َوأَْغِنَنا ِمْن اْلَفْقِر. روا

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

وأحذر ، وأعوذ َبهلل الذي َل إله إَل هو ، املمسك السماوات السبع 
أن يقعن على األرض إَل إبذنه ؛ من شر عبدك فَلن ، وجنوده 

اعه وأشياعه ، من اِلن واإلنس ، اللهم كن يل جارا من شرهم ، وأتب
جل ثناؤك ، وعز جارك ، وتبارك اْسك وَل إله غريك ، ثَلث مرات 

 صححه اَللباين –

 األدعية النبوية

 َأْسَأُل هللَا العظيَم، َربه العرِش العظيِم أْن َيشِفَيَك )سبع مرات(.• 

ْن ُكلِ  َشْيٍء يُ ْؤِذيَك ِمْن َشرِ  ُكلِ  نَ ْفٍس أَْو َعنْيِ مِ أَْرِقيَك،  ِبْسِم اَّللهِ • 
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ُ َحاِسٍد   أَْرِقيَك. َيْشِفيَك، ِبْسِم اَّللهِ اَّلله

ِبْسِم هللِا يُ رْبِيَك، َوِمْن ُكلِ  َداٍء َيْشِفيَك، َوِمْن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد، • 
 َوَشرِ  ُكلِ  ِذي َعنْيٍ.

ِقيَك، ِمْن ُكلِ  َشْيٍء يُ ْؤِذيَك، ِمْن َحَسِد َحاِسٍد، َوِمْن ُكلِ  ِبْسِم هللِا أَرْ • 
 َعنْيٍ هللاُ َيْشِفيَك.

ِبْسِم اَّللهِ )ثَلث مرات( أُِعيُذَك ِبِعزهِة اَّللهِ َوُقْدرَتِِه ِمْن َشرِ  ما َتَُِد • 
 وُُتَاِذُر )سبع مرات(.

َواْشِف أَْنَت الشهايِف، ََل ِشَفاَء ِإَله  اللهُهمه َربه النهاِس، أَْذِهِب اْلَبْأَس،• 
 ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء ََل يُ َغاِدُر َسَقماً.

 : تقرأ هذه االذكار النبوية قبل أو بعد أي رقيةمَلحظة 
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