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رمبا تكون هذه الصفحات من أهم ما ستحفظه يف حياتك، إنها 
رقية يحتاجها كل واحد منا وبخاصة يف هذا العصر

هــذه آيــات وأدعيــة ينبغــي علــى كل واحــد منــا أن يحفظهــا ويكررهــا 
كل يــوم، فهــي وســيلة للشــفاء والوقايــة مــن األمــراض التــي نعرفهــا 
والتــي ال نعرفهــا، وقــد يكــون حفظــك لهــذه الرقيــة ســببًا يف جناحــك 

يف احليــاة، ألنهــا تــدرأ عنــك شــر العــن واحلســد والشــيطان... 
بإذن اهلل تعالى.

 اعداد وتقدمي :
الراقي محمود عثمان 

باحث يف علوم الرقية الشرعية
 متخصص بالرقية الشرعية وفق الكتاب والسنة وفهم سلف االمة

املشرف العام على شبكة وقاية االسالمية
   جمهورية مصر العربية - محافظة سوهاج

   ٢٠١٦ م / ١٤٣٨هـ  
   www.WEQAYA4U.com

https://www.facebook.com/WeqayahRoqia/
https://www.facebook.com/WeqayahRoqia/
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الطريقة العملية للرقية الشرعية

- قــراءة اآليــات واألدعيــة تكــون بصــوت مســموع وتــالوة حســنة، وحتــاول ترتيــل 
اآليــات بصــوت جميــل، وذلــك لزيــادة اخلشــوع وهــو أمــر ضــروري جــدًا لضمــان 

الشــفاء.

- أن تضــع أمامــك كأس مــاء فتقــرأ عليــه ثــم تشــرب منــه ومتســح بــه مــكان املــرض 
، أو متســح وجهــك وصــدرك وحتــاول أن تستشــعر الشــفاء واخلشــوع  أو األلــم 
والطمأنينــة والســكينة. ميكــن القــراءة علــى زيــت الزيتــون أو العســل املــذاب باملــاء 
أو مــاء زمــزم، ثــم تشــرب منــه ومتســح مــكان األلــم. »إذا كنــَت تقــرأ لغيــرك فضــع 

يــدك علــى مــكان األلــم أو علــى جبهــة الــرأس أثنــاء القــراءة«

- أن تســتيقن بالشــفاء وأن هــذه القــراءة لــن تذهــب عبثــًا، بــل ســتؤثر علــى خاليــا 
فــال  تأخــر  ولــو  ســيحدث  الشــفاء  وأن  لديــك  املناعــي  النظــام  وترفــع  جســدك 
تســتعجل، وقــد تكــون هــذه القــراءة ســببًا يف الشــفاء مــن أمــراض خفيــة ال تعرفهــا 

فيصرفهــا اهلل عنــك مــن دون أن تشــعر!

- ميكــن أن تقــرأ هــذه الرقيــة يف كل أحوالــك مســتلقيًا أو جالســًا أو واقفــًا أو يف 
الســيارة أو يف أي مناســبة ومــكان، فذكــر اهلل جائــز يف كل األحــوال، ولكــن بشــرط 
أن تركــز تفكيــرك مــع معانــي اآليــات، وتتخيــل وكأن جســدك ُيشــفى وأن هــذه 
اآليــات تقضــي علــى املــرض وأنــك متتلــئ نشــاطًا وحيويــة، وهــذا األمــر مهــم جــدًا 

لتســريع الشــفاء إن شــاء اهلل تعالــى.
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رة: وإليك الرقية امليسَّ
 اآليات القرآنية

 ِ ْمــُد هلِلَّ ِحيــِم )١( احْلَ ْحَمــِن الرَّ ِ الرَّ ِجيـــِم ﴿ ِبْســِم اهللَّ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ــاَك  ــُد َوِإيَّ ــاَك َنْعُب يــِن )٤( ِإيَّ ــْوِم الدِّ ــِك َي ِحيــِم )٣( َماِل ْحَمــنِ الرَّ ــنَ )٢( الرَّ َربِّ اْلَعامَلِ
ِذيــَن أَْنَعْمــَت َعَلْيِهــْم َغْيــِر  ــَراَط امْلُْســَتِقيَم )٦( ِصــَراَط الَّ َنْســَتِعُن )5( اْهِدَنــا الصِّ

ــَن )٧(﴾... ٧ مــرات الِّ امْلَْغُضــوِب َعَلْيِهــْم َواَل الضَّ

ِحيــِم ﴿ الــم )١( َذِلــَك  ْحَمــِن الرَّ ِ الرَّ ِجيـــِم  ِبْســِم اهللَّ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ــاَلَة  ِذيــَن ُيْؤِمُنــوَن ِباْلَغْيــِب َوُيِقيُمــوَن الصَّ ِقــَن )٢( الَّ اْلِكَتــاُب اَل َرْيــَب ِفيــِه ُهــًدى ِلْلُمتَّ
ــا ُأْنــِزَل ِإَلْيــَك َوَمــا ُأْنــِزَل ِمــْن َقْبِلــَك  ِذيــَن ُيْؤِمُنــوَن مِبَ ــا َرَزْقَناُهــْم ُيْنِفُقــوَن )٣( َوالَّ َوِمَّ
ِهــْم َوُأوَلِئــَك ُهــُم امْلُْفِلُحــوَن )5(  َوِباآْلَِخــَرِة ُهــْم ُيوِقُنــوَن )٤( ُأوَلِئــَك َعَلــى ُهــًدى ِمــْن َربِّ

﴾ ... مــرة واحــدة

ــوُم اَل َتْأُخــُذُه  ــيُّ اْلَقيُّ ــَه ِإالَّ ُهــَو احْلَ ُ اَل ِإَل ــِم ﴿اهللَّ ِجيـ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ــِذي َيْشــَفُع ِعْنــَدُه ِإالَّ  ــَماَواِت َوَمــا يِف اأْلَْرِض َمــْن َذا الَّ ِســَنٌة َواَل َنــْوٌم َلــُه َمــا يِف السَّ
ــا  ِبِإْذِنــِه َيْعَلــُم َمــا َبــْنَ أَْيِديِهــْم َوَمــا َخْلَفُهــْم َواَل ُيِحيُطــوَن ِبَشــْيٍء ِمــْن ِعْلِمــِه ِإالَّ مِبَ
ــَماَواِت َواأْلَْرَض َواَل َيُئــوُدُه ِحْفُظُهَمــا َوُهــَو اْلَعِلــيُّ اْلَعِظيــُم  ُه السَّ َشــاَء َوِســَع ُكْرِســيُّ

﴾... ثــالث مــرات

ِه َوامْلُْؤِمُنوَن  ا ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِّ ُسوُل مِبَ ِجيـِم ﴿آََمَن الرَّ ِ ِمَن الّشيطان الرَّ - أَُعوُذ باهللَّ
ُق َبــْنَ أََحــٍد ِمــْن ُرُســِلِه َوَقاُلــوا َســِمْعَنا  ِ َوَماَلِئَكِتــِه َوُكُتِبــِه َوُرُســِلِه اَل ُنَفــرِّ ُكلٌّ آََمــَن ِبــاهللَّ
ُ َنْفًســا ِإالَّ ُوْســَعَها َلَهــا َمــا  ــُف اهللَّ َنــا َوِإَلْيــَك امْلَِصيــُر )٢٨5( اَل ُيَكلِّ َوأََطْعَنــا ُغْفَراَنــَك َربَّ
ِمــْل  َنــا َواَل حَتْ َنــا اَل ُتَؤاِخْذَنــا ِإْن َنِســيَنا أَْو أَْخَطْأَنــا َربَّ َكَســَبْت َوَعَلْيَهــا َمــا اْكَتَســَبْت َربَّ
ْلَنــا َمــا اَل َطاَقــَة َلَنــا  مِّ َنــا َواَل حُتَ ِذيــَن ِمــْن َقْبِلَنــا َربَّ َعَلْيَنــا ِإْصــًرا َكَمــا َحَمْلَتــُه َعَلــى الَّ
ــا َواْغِفــْر َلَنــا َواْرَحْمَنــا أَْنــَت َمْواَلَنــا َفاْنُصْرَنــا َعَلــى اْلَقــْوِم اْلَكاِفِريــَن﴾...  ِبــِه َواْعــُف َعنَّ

مــرة واحدة
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َنــا اَل ُتــِزْغ ُقُلوَبَنــا َبْعــَد ِإْذ َهَدْيَتَنــا َوَهــْب َلَنــا  ِجيـــِم ﴿َربَّ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
َنــا َمــا َخَلْقــَت َهــَذا َباِطــاًل ُســْبَحاَنَك َفِقَنــا  ــاُب َربَّ ــَت اْلَوهَّ ــَك أَْن ِمــْن َلُدْنــَك َرْحَمــًة ِإنَّ
ــَن ِمــْن أَْنَصــاٍر﴾...  امِلِ ــاَر َفَقــْد أَْخَزْيَتــُه َوَمــا ِللظَّ ــَك َمــْن ُتْدِخــِل النَّ َنــا ِإنَّ ــاِر  َربَّ َعــَذاَب النَّ

مــرة واحــدة

ِجيـــِم ﴿ َوأَْوَحْيَنــا ِإَلــى ُموَســى أَْن أَْلــِق َعَصــاَك َفــِإَذا  ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ــقُّ َوَبَطــَل َمــا َكاُنــوا َيْعَمُلــوَن )١١٨( َفُغِلُبــوا  ِهــَي َتْلَقــُف َمــا َيْأِفُكــوَن )١١٧( َفَوَقــَع احْلَ
ــا  ــَحَرُة َســاِجِديَن )١٢٠( َقاُلــوا آَمنَّ ُهَناِلــَك َواْنَقَلُبــوا َصاِغِريــَن )١١9( َوُأْلِقــَي السَّ

ــَن )١٢١( َربِّ ُموَســى َوَهــاُروَن )١٢٢( ﴾   ِبــَربِّ اْلَعامَلِ
َحَرُة َساِجِديَن  ... ٧ مرات  مع تكرار   َوُأْلِقَي السَّ

ِجيـــِم ﴿َوَقــاَل ِفْرَعــْوُن اْئُتوِنــي ِبــُكلِّ َســاِحٍر َعِليــٍم  ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ــا  ــَحَرُة َقــاَل َلُهــْم ُموَســى أَْلُقــوا َمــا أَْنُتــْم ُمْلُقــوَن ) ٨٠ ( َفَلمَّ ــا َجــاَء السَّ ) ٧9 ( َفَلمَّ
َ ال ُيْصِلــُح َعَمــَل  َ َســُيْبِطُلُه ِإنَّ اهللَّ ــْحُر ِإنَّ اهللَّ أَْلَقــْوا َقــاَل ُموَســى َمــا ِجْئُتــْم ِبــِه السِّ

ــقَّ ِبَكِلَماِتــِه َوَلــْو َكــِرَه امْلُْجِرُمــوَن ) ٨٢ (﴾ ُ احْلَ امْلُْفِســِديَن ) ٨١ ( َوُيِحــقُّ اهللَّ
َ َسُيْبِطُلُه  ... ٧ مرات  ... مرة واحدة  مع تكرار  ِإنَّ اهللَّ

ــا أَْن  ــا أَْن ُتْلِقــَي َوِإمَّ َيــا ُموَســى ِإمَّ ِجيـــِم ﴿ َقاُلــوا  ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ــُل ِإَلْيــِه ِمــْن  ُهــْم ُيَخيَّ َل َمــْن أَْلَقــى )٦5( َقــاَل َبــْل أَْلُقــوا َفــِإَذا ِحَباُلُهــْم َوِعِصيُّ َنُكــوَن أَوَّ
َهــا َتْســَعى )٦٦( َفأَْوَجــَس يِف َنْفِســِه ِخيَفــًة ُموَســى )٦٧( ُقْلَنــا اَل َتَخــْف  ِســْحِرِهْم أَنَّ
ــا َصَنُعــوا َكْيــُد  َ يِنــَك َتْلَقــْف َمــا َصَنُعــوا ِإنَّ ــَك أَْنــَت اأْلَْعَلــى )٦٨( َوأَْلــِق َمــا يِف مَيِ ِإنَّ
ــا َصَنُعــوا َكْيــُد َســاِحٍر  َ ــاِحُر َحْيــُث أََتــى )٦9(  ﴾ مــع تكــرار  ِإنَّ َســاِحٍر َواَل ُيْفِلــُح السَّ

ــاِحُر َحْيــُث أََتــُى  ... ٧ مــرات َواَل ُيْفِلــُح السَّ

ِ أاََل  ِذيــَن آََمُنــوا َوَتْطَمِئــنُّ ُقُلوُبُهــْم ِبِذْكــِر اهللَّ ِجيـــِم ﴿الَّ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ِ َتْطَمِئــنُّ اْلُقُلــوُب )٢٨(﴾... ســبع مــرات ِبِذْكــِر اهللَّ
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ُكــْم ِإَلْيَنــا  ــا َخَلْقَناُكــْم َعَبًثــا َوأَنَّ َ ِجيـــِم ﴿أََفَحِســْبُتْم أَنَّ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ِإَلــَه ِإالَّ ُهــَو َربُّ اْلَعــْرِش اْلَكــِرمِي  ــقُّ اَل  ُ امْلَِلــُك احْلَ اَل ُتْرَجُعــوَن )١١5( َفَتَعاَلــى اهللَّ
ــُه اَل  ــِه ِإنَّ ــا ِحَســاُبُه ِعْنــَد َربِّ َ ِ ِإَلًهــا آََخــَر اَل ُبْرَهــاَن َلــُه ِبــِه َفِإنَّ )١١٦( َوَمــْن َيــْدُع َمــَع اهللَّ

اِحِمــَن﴾ ــُر الرَّ ــَت َخْي ــُح اْلَكاِفــُروَن )١١٧( َوُقــْل َربِّ اْغِفــْر َواْرَحــْم َوأَْن ُيْفِل

ُنــوِرِه  َمَثــُل  َواأْلَْرِض  ــَماَواِت  السَّ ُنــوُر   ُ ِجيـــِم ﴿اهللَّ الرَّ الّشــيطان  ِمــَن   ِ بــاهللَّ أَُعــوُذ   -
يٌّ ُيوَقــُد ِمــْن  َهــا َكْوَكــٌب ُدرِّ َجاَجــُة َكأَنَّ ْصَبــاُح يِف ُزَجاَجــٍة الزُّ َكِمْشــَكاٍة ِفيَهــا ِمْصَبــاٌح امْلِ
َسْســُه  ــْم مَتْ ــْو َل ــَكاُد َزْيُتَهــا ُيِضــيُء َوَل ــٍة َي ٍة َواَل َغْرِبيَّ ــٍة اَل َشــْرِقيَّ ــٍة َزْيُتوَن َشــَجَرٍة ُمَباَرَك
 ُ ــاِس َواهللَّ ُ اأْلَْمَثــاَل ِللنَّ ُ ِلُنــوِرِه َمــْن َيَشــاُء َوَيْضــِرُب اهللَّ َنــاٌر ُنــوٌر َعَلــى ُنــوٍر َيْهــِدي اهللَّ

ِبــُكلِّ َشــْيٍء َعِليــٌم )٣5(﴾... مــرة واحــدة

ْنَيــا ِبِزيَنــٍة اْلَكَواِكــِب )٦(  ــَماَء الدُّ ــا السَّ نَّ ــا َزيَّ ِجيـــِم ﴿ِإنَّ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ُعوَن ِإَلــى امْلَــَإِ اأْلَْعَلــى َوُيْقَذُفــوَن ِمــْن  ــمَّ َوِحْفًظــا ِمــْن ُكلِّ َشــْيَطاٍن َمــاِرٍد )٧( اَل َيسَّ
ُكلِّ َجاِنــٍب )٨(  ُدُحــوًرا َوَلُهــْم َعــَذاٌب َواِصــٌب ...االيــه ٧ مــرات  )9( ِإالَّ َمــْن َخِطــَف 
ْطَفــَة َفأَْتَبَعــُه ِشــَهاٌب َثاِقــٌب﴾... مــرة واحــدة  مــع تكــرار  ُدُحــوًرا َوَلُهــْم َعــَذاٌب  اخْلَ

َواِصــٌب ... ٧ مــرات 

ِ ِإْن  ِجيـــِم ﴿ُقــْل أََفَرأَْيُتــْم َمــا َتْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اهللَّ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ِســَكاُت  ِه أَْو أََراَدِنــي ِبَرْحَمــٍة َهــْل ُهــنَّ ُمْ ُ ِبُضــرٍّ َهــْل ُهــنَّ َكاِشــَفاُت ُضــرِّ أََراَدِنــَي اهللَّ

ثــالث مــرات ُلــوَن )٣٨(﴾...  امْلَُتَوكِّ ُل  َيَتــَوكَّ َعَلْيــِه   ُ َحْســِبَي اهللَّ ُقــْل  َرْحَمِتــِه 

ِجيـــِم ﴿َلــْو أَْنَزْلَنــا َهــَذا اْلُقــْرآََن َعَلــى َجَبــٍل َلَرأَْيَتــُه  ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ــُروَن  ُهــْم َيَتَفكَّ ــاِس َلَعلَّ ِ َوِتْلــَك اأْلَْمَثــاُل َنْضِرُبَهــا ِللنَّ ًعــا ِمــْن َخْشــَيِة اهللَّ َخاِشــًعا ُمَتَصدِّ
ِحيــُم  ْحَمــُن الرَّ ــَهاَدِة ُهــَو الرَّ ي اَل ِإَلــَه ِإالَّ ُهــَو َعاِلــُم اْلَغْيــِب َوالشَّ ــذِ ُ الَّ )٢١( ُهــَو اهللَّ
ــاَلُم امْلُْؤِمــُن امْلَُهْيِمــُن اْلَعِزيــُز  وُس السَّ ي اَل ِإَلــَه ِإالَّ ُهــَو امْلَِلــُك اْلُقــدُّ ــذِ ُ الَّ )٢٢( ُهــَو اهللَّ
ُر َلــُه  اِلــُق اْلَبــاِرُئ امْلَُصــوِّ ُ اخْلَ ــا ُيْشــِرُكوَن )٢٣( ُهــَو اهللَّ ِ َعمَّ ــرُ ُســْبَحاَن اهللَّ ــاُر امْلَُتَكبِّ بَّ اْلَ
ِكيــُم﴾...  ــَماَواِت َواأْلَْرِض َوُهــَو اْلَعِزيــُز احْلَ ُح َلــُه َمــا يِف السَّ ْســَنى ُيَســبِّ اأْلَْســَماُء احْلُ

ثــالث مــرات
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ِذيَن َكَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبأَْبَصاِرِهْم  ِجيـِم ﴿َوِإْن َيَكاُد الَّ ِ ِمَن الّشيطان الرَّ - أَُعوُذ باهللَّ
ــَن﴾... ســبع  ــُه مَلَْجُنــوٌن )5١( َوَمــا ُهــَو ِإالَّ ِذْكــٌر ِلْلَعامَلِ ْكــَر َوَيُقوُلــوَن ِإنَّ ــا َســِمُعوا الذِّ مَلَّ

مــرات

ِذيــَن َفَتُنــوا امْلُْؤِمِنــَن َوامْلُْؤِمَنــاِت ُثــمَّ َلــْم  ِجيـــِم ﴿ِإنَّ الَّ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ِريــِق﴾... ســبع مــرات ــَم َوَلُهــْم َعــَذاُب احْلَ َيُتوُبــوا َفَلُهــْم َعــَذاُب َجَهنَّ

ُ أََحٌد  ِحيِم ﴿ُقْل ُهَو اهللَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِجيـــمِ  ِبْســِم اهللَّ ِ ِمَن الّشــيطان الرَّ - أَُعوُذ باهللَّ
َمــدُ )٢( َلــمْ َيِلــْد َوَلــْم ُيوَلــْد )٣( َوَلــْم َيُكــْن َلــُه ُكُفــًوا أََحــٌد )٤(﴾   ُ الصَّ )١( اهللَّ

... ١١ مرة

ِحيــِم ﴿ُقــْل أَُعــوُذ ِبــَربِّ  ْحَمــِن الرَّ ِ الرَّ ِجيـــِم  ِبْســِم اهللَّ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
اَثــاِت  فَّ اْلَفَلــِق )١( ِمــْن َشــرِّ َمــا َخَلــَق )٢( َوِمــْن َشــرِّ َغاِســٍق ِإَذا َوَقــَب )٣( َوِمــْن َشــرِّ النَّ

يِف اْلُعَقــِد )٤( َوِمــْن َشــرِّ َحاِســٍد ِإَذا َحَســَد )5(﴾ ... ثــالث مــرات

ِحيــِم ﴿ ﴿ُقــْل أَُعــوُذ ِبــَربِّ  ْحَمــِن الرَّ ِ الرَّ ِجيـــِم  ِبْســِم اهللَّ ِ ِمــَن الّشــيطان الرَّ - أَُعــوُذ بــاهللَّ
ِذي  اِس )٤( الَّ نَّ اِس اخْلَ اِس )٣( ِمْن َشــرِّ اْلَوْســوَ اِس )٢( ِإَلِه النَّ اِس )١( َمِلِك النَّ النَّ

ــاِس )٦(﴾... ثــالث مــرات ــِة َوالنَّ نَّ ــاِس )5( ِمــَن اْلِ ُيَوْســِوُس يِف ُصــُدوِر النَّ

مــن جربهــا وحافــظ علــى تالوتهــا  إال  يــدرك فائدتهــا  هنــاك ســور عظيمــة ال 
واالســتماع إليهــا، ومنهــا: ســورة البقــرة، وســورة األنعــام، وســورة الرعــد، وســورة 
الزلزلــة،  البــروج وســورة  وامللــك، وســورة  الواقعــة  الزمــر، وســورتي  يــس، وســورة 
والقــرآن كلــه عظيــم. فنرجــو تــالوة هــذه الســور مــرة واحــدة علــى األقــل... ولــو يف 

الشــهر مــرة.
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دعاء قوي على املردة والعن والسحر و احلسد

- ال اله إال اهلل عدد ما مشى يف السماوات واالراضن ودرج. 
- ال اله إال اهلل بيده مفاتيح الفرج ، واحلمد هلل على كل حال. 

- ونعوذ باهلل من أهل الكفر والشرك والسحر والضــــــالل. 
- ونصلــى ونســلم علــى الهــادي البشــير والســراج املنيــر نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم. 
- اللهــم يــا واســع العطــاء يــا منــزل الشــفاء يــا رافــع البــالء يــا مجيــب الدعــاء أنــزل 
رحمــة مــن رحمتــك وشــفاء مــن شــفائك علــى كل مــرض وســقم وبــالء ، ياحــى يــا 

قيــوم يــا بديــع الســماوات واألرض يــا ذا الــالل واإلكــرام برحمتــك نســتغيث. 
- بســم اهلل اللهم رب الناس أذهب البأس وأشــف أنت الشــايف الشــفآء إال شــفائك 

شــفاء ال يغادر ســقما. 
- بسم اهلل )٣مرات( أعوذ بعزة اهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)٧مرات(. 

- أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق. 
- أعوذ بكلمات اهلل التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عن المة. 

- أعــوذ بــاهلل العلــى العظيــم مــن غضبــه وعقابــه وشــر عبــاده ومــن شــر إبليــس 
وجنــده ومــن شــر شــياطن اإلنــس والــن ومــن شــر كل معلــن ومســر ومــن شــر مــا 
يظهــر بالليــل ويكمــن بالنهــار ومــن شــر مــا يظهــر بالنهــار ويكمــن بالليــل ومــن شــر 

مــا ينــزل مــن الســماء ومــن شــر مــا يعــرج فيهــا. 
- أعــوذ بــاهلل العلــى العظيــم مــن شــر مــاذرأ يف األرض ومــن شــر مــا يخــرج منهــا 
ومــن شــر كل ذي شــر ال أطيــق )يطيــق - ال تطيقــن - ال يطيقــون( شــره ومــن شــر 

كل دآبــةاهلل آخــذ بناصيتهــا ، ومــن شــر األشــرار وشــر األخطــار وشــر األمــراض. 
- أعــوذ بــاهلل العلــى العظيــم مــا أســتعاذ منــه محمــد وعيســى وموســى وإبراهيــم 

الــذي وفــى . 
- أعــوذ بــاهلل العلــى العظيــم مــن شــر كل شــيطان مريــد ومــن بطــش كل جبــار 

عنيــد. 
- أعــوذ بــاهلل العلــى العظيــم مــن شــر كل البــس والمــس ومــن شــر خــادم الســحر 

واحلــارس. 
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- أعوذ باهلل العلى العظيم من نزغات الشياطن وجنودهم وأعوانهم. 
- أعــوذ بــاهلل العلــى العظيــم مــن شــر احلاقديــن ومــن شــر احلاســدين ومــن شــر 
العائنــن ومــن شــر الناظريــن ومــن العاشــقن ومــن شــر الســاحرين والشــياطن. 
- بســم اهلل أرقيــك مــن كل شــيء يؤذيــك مــن شــر كل نفــس أو عــن حاســد اهلل 

يشــفيك. 
- بســم اهلل أرقيــك مــن كل داء يؤذيــك - مــن كل بــالء يؤذيــك - مــن كل شــر وشــقاء 
يشــقيك - مــن كل نفــس أوعــن حاقــد أوعــن حاســد- مــن كل نفــس أو ســحر 

ســاحر أو كيــد كائــد 
- بســم اهلل أرقيــك مــن شــر النفاثــات يف العقــد- مــن شــر حاقــد إذا حقــد- مــن 
شــر حاســد إذا حســد- مــن شــر ســاحر إذا ســحر- مــن شــر ناظــر إذا نظــر- مــن شــر 

ماكــر إذا مكــر. 
- بســم اهلل أرقيك واهلل يرعاك واهلل يشــفيك - واهلل يشــفيك واهلل يبرؤك - واهلل 

يجيــرك واهلل يجبــرك واهلل يعيــذك - واهلل يعصمــك واهلل يحفظــك. 
- بســم اهلل أرقيــك مــن وســاوس الصــدر وشــتات األمــر - مــن األمــراض واألوهــام 
- مــن نزغــات الشــيطان ومــن األســقام - مــن الكوابيــس ومــن مزعجــات األحــالم. 



11

محمود عثمان . معالج بالرقية الشرعية

أنصح كل أخ وأخت أن يحاولوا حفظ هذه اآليات واألدعية وقراءتها 
كل يوم، ألن اهلل تعالى أودع يف هذه اآليات )وغيرها من آيات القرآن( 

أسرار الشفاء والنجاح، وأرجو أال تنسونا من دعوة يف ظهر الغيب.

 اعداد وتقدمي :
الراقي محمود عثمان 

باحث يف علوم الرقية الشرعية
 متخصص بالرقية الشرعية وفق الكتاب والسنة وفهم سلف االمة

املشرف العام على شبكة وقاية االسالمية
   جمهورية مصر العربية - محافظة سوهاج

   ٢٠١٦ م / ١٤٣٨هـ  

                                                                                          الراقي محمود عثمان     .                                                       
   WEQAYA4U                     
(002)01288688850
(002)01012730063 - (002)01288688850 - (002)01100623118

   www.WEQAYA4U.com                    

https://www.youtube.com/channel/UCneDvauRTM14UC_zlnJM9zA
https://www.facebook.com/WeqayahRoqia/
https://www.facebook.com/WeqayahRoqia/
https://www.facebook.com/WeqayahRoqia/
https://www.facebook.com/WeqayahRoqia/
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