
الرقية بالسنة النبوية
رقية نبوية خمتارة من �سحيح ال�سنة

 1- »اأع��وذ ب��اهلل ال�سمي��ع العلي��م م��ن ال�سيط��ان الرجي��م، م��ن هم��زه
ونفخه ونفثه«.

ة«. 2- »اأُعيذك بكلمات اهلل التامة، من كل �سيطان وهامة، ومن كل عني المَّ
3- »اأعوذ بكلمات اهلل التامات، من �سرِّ ما خلق«.

 4- »ب�س��م اهلل ال��ذي ال ي�س��ر مع ا�سمه �س��يء يف االأر���ض وال يف ال�سماء
وهو ال�سميع العليم« )ثالث مرات(.

5- »ب�س��م اهلل )ثالًث��ا(، اأع��وذ باهلل وقدرت��ه من �سرِّ ما اأج��د واأحاذر« 
)�سبع مرات(.

6- »ب�س��م اهلل اأرقي��ك، م��ن كل �س��يء يوؤذيك، م��ن �سر كل نف���ض اأو عني 
حا�سد، اهلل ي�سفيك، ب�سم اهلل اأرقيك«.

ي��ك، ومن كل داء ي�سفيك، وم��ن �سر حا�سد اإذا ح�سد،  7- »ب�س��م اهلل ُيبرْ
و�سر كل ذي عني«.

8- »اأ�ساأل اهلل العظيم رب العر�ض العظيم اأن ي�سفيك« )�سبع مرات(.
 9- »ال اإل��ه اإال اهلل العظي��م احلليم، ال اإل��ه اإال اهلل رب العر�ض العظيم،

ال اإله اإال اهلل رب ال�سماوات ورب االأر�ض ورب العر�ض الكرمي«.
10- »يا ذا اجلالل واالإكرام، يا حيُّ يا قيوم، برحمتك اأ�ستغيُث«.

11- »الله��م اأذه��ب البا�ض، رب النا���ض، ا�سف واأن��ت ال�س��ايف، ال �سفاء اإال 
�سفاوؤك، �سفاًء ال ُيغادر �سقًما«.

 12- »الله��م عافن��ي يف ب��دين، الله��م عافن��ي يف �سمع��ي، الله��م عافن��ي
يف ب�سري، ال اإله اإال اأنت« )ثالث مرات(.



13- »الله��م اإين اأ�ساأل��ك العافي��ة يف الدنيا واالآخرة، الله��م اإين اأ�ساألك 
العف��و والعافي��ة يف دين��ي ودني��اي، واأهلي وم��ايل، اللهم ا�س��ر عوراتي 
واآمن روعاتي، اللهم احفظني من بني يدي ومن خلفي، وعن مييني وعن 

�سمايل، ومن فوقي، واأعوذ بعَظمتك اأن اأُغتال من حتتي«.
14- »اللهم اهدين وارزقني وعافني وارحمني«.

15- »الله��م رحمت��ك اأرجو، فال تكلني اإىل نف�سي طرفة عني، واأ�سلح يل 
�ساأين كله، ال اإله اإال اأنت«.

16- »الله��م اإن��ا ن�ساأل��ك من خري م��ا �ساألك منه نبيك حمم��د -�سلى اهلل 
علي��ه و�سلم- ونعوذ ب��ك من �سر ما ا�ستعاذ منه نبي��ك حممد -�سلى اهلل 
عليه و�سلم- واأنت امل�ستعان وعليك البالغ، وال حول وال قوة اإال باهلل«.

17 »الله��م �س��لِّ عل��ى حممد وعل��ى اآل حممد كم��ا �سليت عل��ى اإبراهيم 
وعل��ى اآل اإبراهي��م، اإن��ك حمي��د جميد، الله��م بارك عل��ى حممد وعلى 
 اآل حمم��د كم��ا بارك��ت عل��ى اإبراهي��م وعل��ى اآل اإبراهي��م يف العامل��ني

اإنك حميد جميد«.
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