الرقية بالسنة النبوية
رقية نبوية خمتارة من �صحيح ال�سنة
�« -1أع��وذ ب��اهلل ال�سمي��ع العلي��م م��ن ال�شيط��ان الرجي��م ،م��ن هم��زه
ونفخه ونفثه».
�« -2أُعيذك بكلمات اهلل التامة ،من كل �شيطان وهامة ،ومن كل عني ال َّمة».
�شر ما خلق».
�« -3أعوذ بكلمات اهلل التامات ،من ِّ
« -4ب�س��م اهلل ال��ذي ال ي�ض��ر مع ا�سمه �ش��يء يف الأر���ض وال يف ال�سماء
وهو ال�سميع العليم» (ثالث مرات).
�شر ما �أج��د و�أحاذر»
« -5ب�س��م اهلل (ثال ًث��ا)� ،أع��وذ باهلل وقدرت��ه من ِّ
(�سبع مرات).
« -6ب�س��م اهلل �أرقي��ك ،م��ن كل �ش��يء ي�ؤذيك ،م��ن �شر كل نف���س �أو عني
حا�سد ،اهلل ي�شفيك ،ب�سم اهلل �أرقيك».
« -7ب�س��م اهلل ُي رْبي��ك ،ومن كل داء ي�شفيك ،وم��ن �شر حا�سد �إذا ح�سد،
و�شر كل ذي عني».
�« -8أ�س�أل اهلل العظيم رب العر�ش العظيم �أن ي�شفيك» (�سبع مرات).
« -9ال �إل��ه �إال اهلل العظي��م احلليم ،ال �إل��ه �إال اهلل رب العر�ش العظيم،
ال �إله �إال اهلل رب ال�سماوات ورب الأر�ض ورب العر�ش الكرمي».
ُ
أ�ستغيث».
حي يا قيوم ،برحمتك �
« -10يا ذا اجلالل والإكرام ،يا ُّ
« -11الله��م �أذه��ب البا�س ،رب النا���س ،ا�شف و�أن��ت ال�ش��ايف ،ال �شفاء �إال
�شفاء ال ُيغادر �سق ًما».
�شفا�ؤك،
ً
« -12الله��م عافن��ي يف ب��دين ،الله��م عافن��ي يف �سمع��ي ،الله��م عافن��ي
يف ب�صري ،ال �إله �إال �أنت» (ثالث مرات).

« -13الله��م �إين �أ�س�أل��ك العافي��ة يف الدنيا والآخرة ،الله��م �إين �أ�س�ألك
العف��و والعافي��ة يف دين��ي ودني��اي ،و�أهلي وم��ايل ،اللهم ا�س�تر عوراتي
و�آمن روعاتي ،اللهم احفظني من بني يدي ومن خلفي ،وعن مييني وعن
�شمايل ،ومن فوقي ،و�أعوذ َ
بعظمتك �أن �أُغتال من حتتي».
« -14اللهم اهدين وارزقني وعافني وارحمني».
« -15الله��م رحمت��ك �أرجو ،فال تكلني �إىل نف�سي طرفة عني ،و�أ�صلح يل
�ش�أين كله ،ال �إله �إال �أنت».
« -16الله��م �إن��ا ن�س�أل��ك من خري م��ا �س�ألك منه نبيك حمم��د �-صلى اهلل
علي��ه و�سلم -ونعوذ ب��ك من �شر ما ا�ستعاذ منه نبي��ك حممد �-صلى اهلل
عليه و�سلم -و�أنت امل�ستعان وعليك البالغ ،وال حول وال قوة �إال باهلل».
« 17الله��م ِّ
�ص��ل عل��ى حممد وعل��ى �آل حممد كم��ا �صليت عل��ى �إبراهيم
وعل��ى �آل �إبراهي��م� ،إن��ك حمي��د جميد ،الله��م بارك عل��ى حممد وعلى
�آل حمم��د كم��ا بارك��ت عل��ى �إبراهي��م وعل��ى �آل �إبراهي��م يف العامل�ين
�إنك حميد جميد».
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