
الكتاب    من الشرعية الرقية
والسنة

الكاتب

الحرمين  ((  )) أطباء

الشرعية   الرقية شروط

وصفاته-       .1 الله بكلم الرقية تكون أن

يفهم-        2 بما أو العربية بالغة الرقية تكون أن
غيرها   . من معناها

بل-         3 بذاتها تؤثر الرقية أن الراقي يعتقد ل أن
وتعالى    . سبحانه الله بذات

الكريم     القرآن في الواردة اليات

الرحيم•     الرحمن الله بسم

ِلِك {     *   *  َما ِم الّرِحي الّرْحَمِن َلِميَن ْلَعا ا َرّب ّلِه ِل ُد ْلَحْم ا
َنا  *     *  اْهِد َتِعيُن َنْس ّياَك ِإ َو ُد ُب َنْع ّياَك ِإ ّديِن ال ِم َيْو

ْيِهْم  *     َل َع ْنَعْمَت َأ ّلِذيَن ا ِصَراَط َتِقيَم ْلُمْس ا الّصَراَط
ّليَن     } الّضا َول ْيِهْم َل َع ْلَمْغُضوِب ا ْيِر َغ

الرحيم•     الرحمن الله بسم

ّتِقيَن {  *        * ْلُم ِل ًدى ُه ِفيِه ْيَب َر ل َتاُب ِك ْل ا ِلَك َذ الم
َوِمّما      الّصلة ُيِقيُموَن َو ْيِب ْلَغ ِبا ُنوَن ُيْؤِم ّلِذيَن ا



ْيَك  *      َل ِإ ْنِزَل أ
ُ ِبَما ُنوَن ُيْؤِم ّلِذيَن َوا ُينِفُقوَن َناُهْم َرَزْق

ِئَك       *  َل ُأْو ُنوَن ُيوِق ُهْم ِبالخَرِة َو ِلَك ْب َق ِمْن ْنِزَل أ
ُ َوَما

ِلُحوَن       } ْلُمْف ا ُهْم ِئَك َل ُأْو َو ّبِهْم َر ِمْن ًدى ُه َلى َع

ْيِل• {        ّل ال ِتلِف َواْخ َلْرِض َوا الّسَمَواِت ْلِق َخ ِفي ِإّن
َينَفُع        ِبَما َبْحِر ْل ا ِفي َتْجِري ِتي ّل ا ْلِك ْلُف َوا ّنَهاِر َوال

ِبِه          َيا أْح
َ َف َماٍء ِمْن الّسَماِء ِمْن ّلُه ال َأنَزَل َوَما ّناَس ال

َتْصِريِف         َو ّبٍة َدا ُكّل ِمْن ِفيَها َبّث َو ِتَها َمْو َد َبْع َلْرَض ا
َلْرِض      َوا الّسَماِء ْيَن َب ْلُمَسّخِر ا َوالّسَحاِب َياِح الّر

ُلوَن   } َيْعِق ٍم ِلَقْو َياٍت ل

َول• {            َنٌة ِس ُه ُذ أُخ
ْ َت ل ّيوُم ْلَق ا ْلَحّي ا ُهَو ِإلّ َلَه ِإ ل ّلُه ال

َذا          َمْن َلْرِض ا ِفي َوَما الّسَمَواِت ِفي َما َلُه َنْوٌم
َوَما          ْيِديِهْم َأ ْيَن َب َما َلُم َيْع ِنِه ْذ ِإ ِب ِإلّ ُه َد ْن ِع َيْشَفُع ّلِذي ا
َء         َشا ِبَما ِإلّ ْلِمِه ِع ِمْن ِبَشْيٍء ُطوَن ُيِحي َول ْلَفُهْم َخ

ُظُهَما       ِحْف ُه ُد ُئو َي َول َلْرَض َوا الّسَمَواِت ّيُه ُكْرِس َوِسَع
ِظيُم   } ْلَع ا ِلّي ْلَع ا َوُهَو

ُنوَن• {         ْلُمْؤِم َوا ّبِه َر ِمْن ْيِه َل ِإ أنِزَل
ُ ِبَما الّرُسوُل آَمَن

ْيَن         َب ُق ُنَفّر ل ِلِه َوُرُس ِبِه ُت ُك َو ِتِه َك ِئ َوَمل ّلِه ِبال آَمَن ُكّل
َنا        ّب َر َنَك ُغْفَرا َنا َطْع َأ َو َنا َسِمْع ُلوا َوَقا ِلِه ُرُس ِمْن َأَحٍد

َلَها  *        ُوْسَعَها ِإلّ ًا َنْفس ّلُه ال ّلُف َك ُي ل ْلَمِصيُر ا ْيَك َل ِإ َو
ِإْن         َنا ْذ ُتَؤاِخ ل َنا ّب َر َبْت َتَس ْك ا َما ْيَها َل َوَع َبْت َكَس َما
َكَما         ًا ِإْصر َنا ْي َل َع َتْحِمْل َول َنا ّب َر َنا أ

ْ َط َأْخ َأْو َنا َنِسي
ل          َما َنا ْل ُتَحّم َول َنا ّب َر َنا ِل ْب َق ِمْن ّلِذيَن ا َلى َع َتُه ْل َحَم

ْنَت         َأ َنا َواْرَحْم َنا َل َواْغِفْر ّنا َع َواْعُف ِبِه َنا َل َطاَقَة
َكاِفِريَن     } ْل ا ِم ْلَقْو ا َلى َع َنا َفانُصْر َنا َمْول

ِفي• {         َلْرَض َوا الّسَمَواِت َلَق َخ ّلِذي ا ّلُه ال ُكْم ّب َر ِإّن
ْيَل        ّل ال ُيْغِشي ْلَعْرِش ا َلى َع َتَوى اْس ُثّم ٍم ّيا أ

َ ّتِة ِس
ّنُجوَم      َوال ْلَقَمَر َوا َوالّشْمَس ًا ِثيث َح ُبُه ُل ْط َي ّنَهاَر ال

َرّب         ّلُه ال َباَرَك َت َلْمُر َوا ْلُق ْلَخ ا َلُه َأل َأْمِرِه ِب ُمَسّخَراٍت
َلِميَن } ْلَعا ا



ْيِل• {        ّل ال ِتلِف َواْخ َلْرِض َوا الّسَمَواِت ْلِق َخ ِفي ِإّن
ّلَه    *    ال ُكُروَن ْذ َي ّلِذيَن ا َباِب ْل َل ا ِلي ُلو َياٍت ل ّنَهاِر َوال

ْلِق       َخ ِفي ّكُروَن َتَف َي َو ِبِهْم ُنو ُج َلى َوَع ًا َوُقُعود ًا َيام ِق
ِطلً       َبا َذا َه َلْقَت َخ َما َنا ّب َر َلْرِض َوا الّسَمَواِت

ّناِر    } ال َذاَب َع َنا َفِق َنَك ْبَحا ُس

ل• {        َنا ْي َل ِإ ُكْم ّن أ
َ َو ًا َبث َع ُكْم َنا َلْق َخ ّنَما َأ ُتْم ْب َأَفَحِس

َرّب *          ُهَو ِإلّ َلَه ِإ ل ْلَحّق ا ِلُك ْلَم ا ّلُه ال َلى َتَعا َف ُتْرَجُعوَن
ل  *        آَخَر ًا َله ِإ ّلِه ال َمَع ْدُع َي َوَمْن ِم َكِري ْل ا ْلَعْرِش ا

ِلُح          ُيْف ل ّنُه ِإ ّبِه َر َد ْن ِع ُبُه ِحَسا ّنَما ِإ َف ِبِه َلُه ُبْرَهاَن
ْيُر *       َخ ْنَت َأ َو َواْرَحْم اْغِفْر َرّب َوُقْل َكاِفُروَن ْل ا

الّراِحِميَن }

ِهَي• {         َذا ِإ َف َعَصاَك ْلِق أ
َ َأْن ُموَسى َلى ِإ َنا ْي أْوَح

َ َو
ُنوا   *      َكا َما َطَل َب َو ْلَحّق ا َفَوَقَع ُكوَن ْأِف َي َما ْلَقُف َت

َصاِغِريَن *     } ُبوا َل َوانَق ِلَك َنا ُه ُبوا ِل َفُغ ُلوَن َيْعَم

َلّما• {       *  َف ٍم ِلي َع َساِحٍر ُكّل ِب ِني ُتو ْئ ا ِفْرَعْوُن َوَقاَل
ْلُقوَن         ُم ُتْم ْن َأ َما ْلُقوا َأ ُموَسى َلُهْم َقاَل ُة الّسَحَر َء َجا

ّلَه*           ال ِإّن الّسْحُر ِبِه ُتْم ْئ ِج َما ُموَسى َقاَل ْلَقْوا أ
َ َلّما َف

ُيِحّق       *  َو ْلُمْفِسِديَن ا َعَمَل ِلُح ُيْص ل ّلَه ال ِإّن ُلُه ِط ْب ُي َس
ْلُمْجِرُموَن      } ا َه َكِر َلْو َو ِتِه ِلَما َك ِب ْلَحّق ا ّلُه ال

َأّوَل• {           ُكوَن َن َأْن ِإّما َو ْلِقَي ُت أْن
َ ِإّما ُموَسى َيا ُلوا َقا

ّيُهْم  *       َوِعِص ُلُهْم َبا ِح َذا ِإ َف ْلُقوا أ
َ َبْل َقاَل ْلَقى َأ َمْن

ِفي      *   َأْوَجَس َف َتْسَعى ّنَها َأ ِسْحِرِهْم ِمْن ْيِه َل ِإ ّيُل ُيَخ
َلى   *       َلْع ا ْنَت َأ ّنَك ِإ َتَخْف ل َنا ْل ُق ُموَسى ِخيَفًة َنْفِسِه

َنُعوا*          َص ّنَما ِإ َنُعوا َص َما ْلَقْف َت ِنَك َيِمي ِفي َما ْلِق َأ َو
َتى       } َأ ْيُث َح الّساِحُر ِلُح ُيْف َول َساِحٍر ُد ْي َك

َياِت• {   *   *  ِل ّتا َفال ًا َزْجر َفالّزاِجَراِت ًا َصّف َوالّصاّفاِت
َلْرِض *    *    َوا الّسَمَواِت َرّب ٌد َلَواِح ُكْم َلَه ِإ ِإّن ًا ْكر ِذ



َيا    *     ْن ّد ال َء الّسَما ّنا ّي َز ّنا ِإ ْلَمَشاِرِق ا َوَرّب َنُهَما ْي َب َوَما
ل  *      *  َماِرٍد َطاٍن ْي َش ُكّل ِمْن ًا َوِحْفظ ِكِب َكَوا ْل ا َنٍة ِبِزي

ِنٍب        َجا ُكّل ِمْن َذُفوَن ُيْق َو َلى َلْع ا ٍل ْلَم ا َلى ِإ َيّسّمُعوَن
ِطَف*     *    َخ َمْن ِإلّ َواِصٌب َذاٌب َع َلُهْم َو ًا ُدُحور

َثاِقٌب    } ِشَهاٌب َبَعُه ْت َأ َف ْطَفَة ْلَخ ا

َدِة• {           َوالّشَها ْيِب ْلَغ ا ِلُم َعا ُهَو ِإلّ َلَه ِإ ل ّلِذي ا ّلُه ال ُهَو
ُهَو   *        ِإلّ َلَه ِإ ل ّلِذي ا ّلُه ال ُهَو الّرِحيُم الّرْحَمُن ُهَو

ْلَعِزيُز      ا ْيِمُن ْلُمَه ا ْلُمْؤِمُن ا الّسلُم ّدوُس ْلُق ا ِلُك ْلَم ا
ّلُه      *   ال ُهَو ُكوَن ُيْشِر َعّما ّلِه ال ْبَحاَن ُس ّبُر َك َت ْلُم ا ّباُر ْلَج ا

ّبُح       ُيَس َنى ْلُحْس ا ُء َلْسَما ا َلُه ْلُمَصّوُر ا َباِرُئ ْل ا ِلُق ْلَخا ا
ِكيُم        } ْلَح ا ْلَعِزيُز ا َوُهَو َلْرِض َوا الّسَمَواِت ِفي َما َلُه

َوَرْحَمٌة• {        ٌء ِشَفا ُهَو َما ْلُقْرآِن ا ِمْن َنّزُل ُن َو
ًا      } َخَسار ِإلّ ِلِميَن ّظا ال ُد َيِزي َول ِنيَن ْلُمْؤِم ِل

َلّما• {        ْبَصاِرِهْم َأ ِب َنَك ِلُقو ُيْز َل َكَفُروا ّلِذيَن ا ُد َكا َي ِإْن َو
ُنوٌن     } َلَمْج ّنُه ِإ ُلوَن َيُقو َو ْكَر ّذ ال َسِمُعوا

ًا• {          } َلد َو َول َبًة َصاِح َذ ّتَخ ا َما َنا ّب َر ّد َج َلى َتَعا ّنُه َأ َو

َول{     *     *  ُدوَن ُب َتْع َما ُد ُب َأْع ل َكاِفُروَن ْل ا ّيَها َأ َيا ُقْل
َول    *      *  ّتْم َبد َع َما ٌد ِب َعا َنا أ

َ َول ُد ُب َأْع َما ُدوَن ِب َعا ُتْم ْن أ
َ

ِديِن    *     } ِلَي َو ُكْم ُن ِدي ُكْم َل ُد ُب َأْع َما ُدوَن ِب َعا ُتْم ْن أ
َ

ْد• {     *   *     * َل ُيو َلْم َو ْد ِل َي َلْم ُد الّصَم ّلُه ال ٌد َأَح ّلُه ال ُهَو ُقْل
ٌد     } َأَح ًا ُكُفو َلُه ُكْن َي َلْم َو

َوِمْن• {     *     *  َلَق َخ َما َشّر ِمْن َلِق ْلَف ا ِبَرّب ُذ أُعو
َ ُقْل

ْلُعَقِد    *      ا ِفي َثاِت ّنّفا ال َشّر َوِمْن َوَقَب َذا ِإ َغاِسٍق َشّر
َد*      } َحَس َذا ِإ َحاِسٍد َشّر َوِمْن



ّناِس• {     *   *   * ال َلِه ِإ ّناِس ال ِلِك َم ّناِس ال ِبَرّب ُذ أُعو
َ ُقْل

ِفي    *    ُيَوْسِوُس ّلِذي ا ّناِس ْلَخ ا ْلَوْسَواِس ا َشّر ِمْن
ّناِس  *    } َوال ّنِة ْلِج ا ِمْن ّناِس ال ُدوِر ُص

السنة    في الواردة الدعية

خلق       • ((  ما شر التاماتمن الله بكلمات  )).أعوذ

كلشيطان      • ((  من التامة الله بكلمات أعوذ
لمة      عين كل ومن ،  )).وهامة

ول((         •  بر يجاوزهن ل التي التامة الله بكلمات أعوذ
ما           ومنشر ، السماء من ينزل ما منشر فاجر
ومنشر            الرض، في ذرأ ما ومنشر ، فيها يعرج
ومنشر           ، والنهار الليل فتن ومن ، منها يخرج ما
يا        بخير يطرق ًا طارق إل والنهار الليل طوارق

 )) .رحمن

 )) •       ، وعقابه غضبه من التامة الله بكلمات أعوذ
وأن        الشياطين همزات ومنشر عباده شر ومن

 )) .يحضرون

وكلماتك((       •  ، الكريم بوجهك أعوذ إني اللهم
بناصيته       آخذ أنت ما منشر  )) .التامة

إنه((         •  اللهم ، ن والمغرم المأثم أنتتكشف اللهم
سبحانك        ، يخلفوعدك ول جندك يهزم ل

 )) .وبحمدك

منه((         •  أعظم شيئ الذيل العظيم الله بوجه أعوذ
فاجر         ول بر يجاوزهن ل التي التامات وبكلماته ،

أعلم         لم وما منها علمت ما الحسنى الله وبأسماء
ل              ذيشر كل ومن ، برأ و ذرأ و خلق ما شر من



آخذ          أنت ذيشر كل ومنشر ، شره أطيق
ربيعلىصراطمستقيم     ))بناصيته،إن

وأنت((          •  توكلت أنتعليك إل إله ل ربي أنت اللهم
           ، يكن لم وما كان الله شاء ما ، العرشالعظيم رب

علىكل            الله أن أعلم ، بالله إل قوة ول حول ول
          ، ًا علم بكلشيئ أحاط قد الله وأن ، قدير شيئ

منه          بك أعوذ إني اللهم ، ًا عدد وأحصىكلشيء
كل          ومنشر ، وشركه الشيطان وشر ، نفسي شر

ربيعلىصراط         إن ، بناصيتها آخذ أنت دابة
  )) .المستقيم

كل((         •  وإليه هو إل إله ل الذي بالله تحصنت
و          ، يموت ل الذي الحي وتوكلتعلى ، شيء

بالله        إل قوة ول حول بل الشر  ))استدفعت

الربمن       • ((  حسبي ، الوكيل ونعم الله حسبي
حسبي        ، المخلوق من الخالق حسبي ، العباد

حسبي         هو ، الله حسبي ، المرزوق من الرزاق
عليه          يجار ول يجير وهو ملكوتكلشيئ بيده الذي

وليس           ، دعا من الله سمع ، وكفى الله حسبي ،
مرمى   الله  ))وراء

رب         • ((  توكلتوهو عليه هو إل إله ل الله حسبي
 ))العرشالعظيم 

كل((          •  ومنشر يؤذيك داء كل أرقيكمن الله بسم
الله       يشفيك،باسم الله حاسد عين نفسأو

 ))أرقيك

أن((       •  العرشالعظيم رب العظيم الله أسال
 ))يشفيك



المصدر 

الفوائد   صيد موقع

لمشاهدة      المتصفح الرابطفي هذا أنسخ
الموقع    فيصفحات الموضوع

http://www.saaid.net/tabeeb/20.htm

شاهر    الله في أخوكم

الدعاة    مفكرة منتدى


