
  الشرعيةرقيةال حول –ة جمعية آدم لسرطان الطفول

                     

  بسم اهللا الرحمن الرحــيم

  

  

  قية الشرعيةُرالحول 
  

  

       و الصالة و السالم على سيدنا محمـد و علـى آلـه              الحمد هللا رب العالمين،   و  بسم اهللا الرحمن الرحيم     
، و هو علـى     ال شريك له، له الملك و له الحمد، يحي و يميت           و نشهد أن ال إله إال اهللا وحده          ،و صحبه أجمعين  

 .، جاء بالهدى و دين الحق قدير، و نشهد أن سيدنا محمدا عبده و رسولهكل شيء 

  :اتهـيقول اهللا سبحانه و تعالى في محكم آي

   بسم اهللا الرحمن الرحيم 

و   ؤِمنَينةٌ ِللّممحر و ِشفَاء وا هالْقُرآِن م نُنَزُِّل ِمن 82اآلية  اإلسراء،  سورة   

ِللَِّذين وقُْل ه  ِشفَاء ى ودنُوا هآم  44فصلت، اآلية   سورة   

    لفظ عام يتناول شفاء جميع األمراض، سواء المتعلقة بالنفوس و العقول هوبهاتين اآليتين" شفاء "  و لفظ  
و فساد العقائد و أدران القلوب، أو األمراض الجسدية و العوارض المادية الحسية، و األصل في التفسير بقاء 

 عمومه دون تخصيصه إال بمخصص، و ليس ثمة مخصص بهذه اآليات حسب ما قرره العلماء، و قد العام على
أقرت الشريعة السمحة اإلسترقاء و االستشفاء و التداوي بتالوة آيات و سور من القرآن الكريم على األمراض 

  م أن ال يدع الرقية الشرعيةالجسدية، و جعلتها أسباباً شرعية صحيحة نافعة بإذن اهللا تعالى، و حري بكل مسل
  .و الدعاء في طلب الشفاء و دفع البالء

خَير الدواِء الْقُرآن ، :  رسوُل اللَِّه صلّى اهللا عليه و سلم قَاَل  و قد أخرج إبن ماجة عن عِلي رِضي اللَّه عنْه أن
ُل اللَِّه صلّى اهللا عليه و سلم قَاَل ، علَيكُم ِبالشِّفَاءيِن  رِضي اللَّه عنْه أن رسو كما أخرج عن عبد اهللا بن مسعود

  .الْعسِل و الْقُرآِن
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و تجـدر اإلشارة إلى أن الرقية الشرعية و اإلستشفاء بالقـرآن ال تعني ترك التداوي و االستشفاء باألدوية 
يس ذلك من الرشد في الدين، وال من الفقه لسنن اهللا ، فلية فحسبـالرقالطبيعية المـادية، و اإلكتفاء بقراءة 

تعالى في الكـون، و لكن الشأن هو الجـمع بين األمرين و االنتفاع بهما متالزمين معا، و الجمع بين بذل 
األسباب الحسية و المادية، مع االعتماد على ما جاء به التوجيه الشرعي، و تعلق القلب باهللا تعالى وحده، فهو 

و هو رب األسباب تبارك و تعالى، فإنه سبحـانه هو المالك الفاعل المتصرف في الكون و ما فيه من النافع 
خلق، و هو سبحـانه رب األسباب و األدواء التي ال تشفي و ال تنفع بذاتها، و هو الذي خـلقها و أعطاها 

      و الواهب للصحة و العافية،مقتضياتها و خواصـها، و هو الشافي و الدافع لجميع األمراض، و هو النافع
  .و هو الذي يحـول بين هذه األسباب و بين مقتضياتها، و هو الذي يجعل فيها النفع سبحانه و تعالى

  

و الرقية الشرعية كما هو معلوم تكون بقراءة آيات من القرآن الكريم مع األدعية و األذكار المأثورة عن 
و المسح على المريض حال القراءة، و قد أجاز ) دون ريق ( ين  و النفث باليد صلّى اهللا عليه و سلمالنبي 

بعض السلف الشرب و اإلغتسال بالماء المقروء عليه مع تحبيذ استخدام ماء زمزم لبركته، و قد ورد عن اإلمام 
ت ، فكنمر بي وقت بمكة، سقمت فيه، و فقدت الطبيب و الدواء: ( مداواته لنفسهابن القيم رحمه اهللا وصفه 

آخذ شربة من ماء زمزم، و أقرؤها عليها مراراً، ثم أشربه، فوجدت لذلك ) بالحمد هللا رب العالمين ( أعالج بها 
، و غني عن التنويه )البرء التام، ثم صرت أعتمد على ذلك عند كثير من األوجاع فأنتفع بها غاية االنتفاع 

   د على اهللا سبحانه و تعالى و تفويض األمر إليه، بضرورة المداومة على قراءة الرقية في كل حين و االعتما
 .و كثرة الدعاء و اإللحاح في طلب الشفاء

  :  اآليات التالية م هيــ آيات الشفاء و اهللا أعلو

   بسم اهللا الرحمن الرحيم: ة ـآي

   فاتحـة الكتاب

 الَِمينالْع بللِّه ر دم1(  الْح ( ِحيممـِن الرحالر  )2(  ـِليِن مِم الدوِك ي  )3(  تَِعيننَس اكِإي و دبنَع اكِإي    )4(  
ستَِقيماطَ المر5(  اهِدنَـا الص( لَيِهممتَ عَأنع اطَ الَِّذينِصر   )6(  الِّينالَ الض و لَيِهموِب عغضغَيِر الم   )7(     

  الخمس آيات األولى من سورة البقـرة 

1(  ~ ألم( تَِّقينى لِّلْمدِفيِه ه بيالَ ر الِْكتَاب ذَِلك   )2(  مقْنَاهزا رِمم الةَ والص ونِقيمي ِب وِبالْغَي ْؤِمنُوني الَِّذين 
 نِفقُون3( ي( ِباآلِخر و ِلكا ُأنِزَل ِمن قَبم و كا ُأنِزَل ِإلَيِبم ْؤِمنُوني الَِّذين و  وِقنُوني مِة ه )ى  )4دلَى هع لَـِئكُأو 

ونفِْلحالْم مه لَـِئكُأو و ِهمبن ر5(  م (    

    من سورة البقـرة165 ، 164 ، 163اآليات 

 ِحيمالر نمحالر وِإالَّ ه الَّ ِإلَه اِحدو ِإلَه كُمِإلَـه ِفي خَلِْق ال )163(  و ِل  ِإناخِْتالَِف اللَّي ِض واَألر اِت واومس
 دعب ضا ِبِه األرياء فََأحاء ِمن ممالس ِمن َل اللّها َأنزم و النَّاس نفَعا يِر ِبمحِري ِفي الْبالْفُلِْك الَِّتي تَج اِر والنَّه و

تَص ٍة وآبا ِمن كُلِّ دثَّ ِفيهب ا وِتهومِقلُونعٍم ياٍت لِّقَوِض آلياَألر اء ومالس نيخِِّر بساِب الْمحالس اِح ويِريِف الر    
 )164(   ي لَو ا لِّلِّه وبح نُواْ َأشَدآم الَِّذين اللِّه و بكَح مونَهِحباداً يوِن اللِّه َأندتَِّخذُ ِمن دن يالنَّاِس م ِمن و ى الَِّذينر

  .  )165(  ظَلَمواْ ِإذْ يرون الْعذَاب َأن الْقُوةَ ِللِّه جِميعاً و َأن اللّه شَِديد الْعذَاِب
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 ة الكرسي و آيتان تليها ـآي

ا ِفم لَّه مالَ نَو ِسنَةٌ و الَ تَْأخُذُه ومالْقَي يالْح وِإالَّ ه الَ ِإلَـه ن ذَا الَِّذي  اللّهِض ما ِفي اَألرم اِت واومي الس
 هِسيكُر ِسعا شَاء وِعلِْمِه ِإالَّ ِبم نٍء مِبشَي ِحيطُونالَ ي و ما خَلْفَهم و ِديِهمَأي نيا بم لَمعِإالَّ ِبِإذِْنِه ي هِعنْد شْفَعي

ُؤودالَ ي و ضاَألر اِت واومالس ِظيمالْع ِليالْع وه ا ومِحفْظُه 255( ه(  الْغَي ِمن شْدالر نييِن قَد تَّبِفي الد اهالَ ِإكْر 
 اللّه وِلي  )256( يم فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت و يْؤِمن ِباللِّه فَقَِد استَمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى الَ انِفصام لَها و اللّه سِميع عِل

الَِّذين آمنُواْ يخِْرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر و الَِّذين كَفَرواْ َأوِليآُؤهم الطَّاغُوتُ يخِْرجونَهم من النُّوِر ِإلَى الظُّلُماِت 
 ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لَـِئك257( ُأو(     

  الثالث آيات األخيرة من سورة البقـرة

 شَاءن يِلم غِْفرفَي كُم ِبِه اللّهاِسبحي تُخْفُوه َأو ا ِفي َأنفُِسكُمواْ مدِإن تُب ِض وا ِفي اَألرم اواِت وملِّلَِّه ما ِفي الس   
 ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّه شَاء ون يم ذِّبعي 284( و(  نكُلٌّ آم ْؤِمنُونالْم ِه وبِه ِمن را ُأنِزَل ِإلَيوُل ِبمسالر نآم 

  رِباللِّه و مآلِئكَِتِه و كُتُِبِه و رسِلِه الَ نُفَرقُ بين َأحٍد من رسِلِه و قَالُواْ سِمعنَا و َأطَعنَا غُفْرانَك ربنَا و ِإلَيك الْمِصي
 الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها لَها ما كَسبتْ و علَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا ربنَا  )285 (

بِلنَا رِمن قَب لَى الَِّذينع لْتَهما حا كَمرنَا ِإصلَيِمْل عالَ تَح لَنَا و اغِْفر نَّا وفُ عاع ا الَ طَاقَةَ لَنَا ِبِه ولْنَا ممالَ تُح نَا و
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَونَا عرالَنَا فَانصونَآ َأنتَ ممحار 286( و(     

   األولى من سورة آل عمران الخمس آيات

1( ~  ألم( يالْح وِإالَّ ه ال ِإلَـه اللّه  ومالْقَي  )  َل )  2َأنز ِه ويدي نيا بقاً لِّمدصقِّ مِبالْح الِْكتَاب كلَيَل عنَز 
 اللّه  ِمن قَبُل هدى لِّلنَّاِس و َأنزَل الْفُرقَان ِإن الَِّذين كَفَرواْ ِبآياِت اللِّه لَهم عذَاب شَِديد و )3( التَّوراةَ و اِإلنِجيَل 

     )5(  ِإن اللّه الَ يخْفَى علَيِه شَيء ِفي اَألرِض و الَ ِفي السماء  )4( عِزيز ذُو انِتقَاٍم 

   من سورة آل عمران18  اآلية

 اً ِبالِْقلُواْ الِْعلِْم قَآِئمُأو الَِئكَةُ والْم و وِإالَّ ه الَ ِإلَـه َأنَّه اللّه شَِهد  ِكيمالْح ِزيزالْع وِإالَّ ه ِط الَ ِإلَـه18( س(     

  من سورة آل عمران 27 ، 26اآليتان 

   ِدكن تَشَاء ِبيتُِذلُّ م ن تَشَاء وم تُِعز ن تَشَاء وِمم لْكالْم تَنِزع ن تَشَاء وم لْكلِْك تُْؤِتي الْمالْم اِلكم مقُِل اللَّه
رالْخَي ٍء قَِديركُلِّ شَي لَىع ِت  )26(  ِإنَّكيالْم ِمن يالْح تُخِْرج ِل وِفي اللَّي ارالنَّه تُوِلج اِر وَل ِفي الْنَّهاللَّي تُوِلج    

      )27( و تُخِْرج الَميتَ ِمن الْحي و تَرزقُ من تَشَاء ِبغَيِر ِحساٍب 

 من سورة األعراف 56  ،55 ، 54 اآليات

 هطْلُبي ارَل النَّهغِْشي اللَّيِش يرلَى الْعى عتَواس اٍم ثُمِفي ِستَِّة َأي ضاَألر اِت واومالَِّذي خَلَقَ الس اللّه كُمبر ِإن 
 ادعواْ  )54(  لَه الْخَلْقُ و اَألمر تَبارك اللّه رب الْعالَِمين حِثيثًا و الشَّمس و الْقَمر و النُّجوم مسخَّراٍت ِبَأمِرِه َأالَ

 تَِدينعالْم ِحبالَ ي ةً ِإنَّهخُفْي ا وعرتَض كُمبا  )55( رعطَم فًا وخَو وهعاد ا والَِحهِإص دعِض بواْ ِفي اَألرالَ تُفِْسد و 
    )56( لِّه قَِريب من الْمحِسِنين ِإن رحمتَ ال
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   من سورة األعراف119 ، 118 ، 117اآليات 

  ْأِفكُونا يتَلْقَفُ م فَِإذَا ِهي اكصَألِْق ع ى َأنوسنَا ِإلَى ميحَأو 117( و(  لُونمعا كَانُواْ يطََل مب قُّ والْح قَعفَو   
     )119( ِلك و أنقَلَبواْ صاِغِرين  فَغُِلبواْ هنَا )118 (

   من سورة يونس 82 ، 81 ، 80 ، 79اآليات 

 ِليٍماِحٍر عاْئتُوِني ِبكُلِّ س نوعقَاَل ِفر 79(  و  ( لْقُونا َأنتُم مى َألْقُواْ موسم مةُ قَاَل لَهرحاء السا جفَلَم  )80  ( 
 و يِحقُّ اللّه الْحقَّ  )81( موسى ما ِجْئتُم ِبِه السحر ِإن اللّه سيبِطلُه ِإن اللّه الَ يصِلح عمَل الْمفِْسِدين فَلَما َألْقَواْ قَاَل 

 ونِرمجالْم كَِره لَو اِتِه و82( ِبكَِلم (    

   من سورة طه 69 ، 68 ، 67 ، 66 ، 65اآليات 

 وسا مَألْقَى قَالُوا ي نَل مَأو ا َأن نَّكُونِإمو ا َأن تُلِْقيِه )  65( ى ِإمُل ِإلَيخَيي مهِعِصي و مالُهْل َألْقُوا فَِإذَا ِحبقَاَل ب 
 و َألِْق  )68(  ك َأنتَ أَألعلَى قُلْنَا ال تَخَفْ ِإنَّ )67(  فََأوجس ِفي نَفِْسِه ِخيفَةً موسى  )66( ِمن ِسحِرِهم َأنَّها تَسعى 

       )69( ما ِفي يِميِنك تَلْقَفْ ما صنَعوا ِإنَّما صنَعوا كَيد ساِحٍر و ال يفِْلح الساِحر حيثُ َأتَى 

   من سورة المؤمنون118 ، 117 ، 116 ، 115اآليات رقم 

 ًثبع ا خَلَقْنَاكُمَأنَّم تُمِسبون َأفَحعجنَا الَ تُرِإلَي َأنَّكُم ِش  )115( ا ورالْع بر وإالّ ه قُّ ال ِإلَهالْح ِلكالْم الَى اللَّهفَتَع 
      ِلح الْكَاِفرون و من يدع مع اللَِّه ِإلَها آخَر ال برهان لَه ِبِه فَِإنَّما ِحسابه ِعند ربِه ِإنَّه ال يفْ )116( الْكَِريــم 

  )117(    اِحِمينالر رَأنتَ خَي و محار و اغِْفر بقُل ر و )118(     

   من سورة الحشر 24 ، 23 ، 22 ، 21اآليات رقم 

 ِة اللَِّهخَشْي نا معدتَصا مخَاِشع تَهَأيٍل لَّربلَى جآن عذَا الْقُرلْنَا هَأنز لَو  ملَّهـَّاِس لَع و ِتلْك اَألمثَاُل نَضِربها ِللن
 ونـَّر هو اللَّه الَِّذي ال     )22( هو اللَّه الَِّذي ال ِإلَه ّإال هو عاِلم الْغَيِب والشَّهادِة هو الرحمن الرِحيم    )21( يتَفَك

هو اللَّه    )23(  لسالم الْمْؤِمن الْمهيِمن الْعِزيز الْجبار الْمتَكَبر سبحان اللَِّه عما يشِْركُونِإلَه إالّ هو الْمِلك الْقُدوس ا
       )24( يز الْحِكيم الْخَاِلقُ الْباِرُئ الْمصور لَه أَألسماء الْحسنَى يسبح لَه ما ِفي السماواِت و أَألرِض و هو الْعِز

   من سورة الصافاتةـأول خمس عشرة آي

 افافَّاِت صالص 1(  و(   ارجاِت زاِجرفَالز  )2(   ااِت ِذكْرفَالتَّاِلي    )3(  اِحدلَو كُمِإلَه ِإن  )4(    بر
 و ِحفْظًا من ) 6(  ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا ِبِزينٍَة الْكَواِكِب  )5( اِرِق السماواِت و اَألرِض و ما بينَهما و رب الْمشَ

دحورا و لَهم عذَاب    ( 8 ) ال يسمعون ِإلَى الْمِإل اَألعلَى و يقْذَفُون ِمن كُلِّ جاِنٍب    ( 7 ) كُلِّ شَيطَاٍن ماِرٍد 
 اِصبثَاِقب ( 9 )  و ابِشه هعخَِطفَ الْخَطْفَةَ فََأتْب نم     )10(  ِإالّ مخَلَقْنَا ِإنَّا خَلَقْنَاه نخَلْقًا َأم م َأشَد مَأه تَفِْتِهمفَاس

ّ آلِزٍب   ِإذَا رَأوا آيةً و   )13(   و ِإذَا ذُكِّروا ال يذْكُرون    ( 12 )  بْل عِجبتَ و يسخَرون  )11( من ِطيٍن
ونِخرتَسس14(   ي (    ِبينم رذَا إِّال ِسحه قَالُوا ِإن و )15(     

   من سورة الرحمن 34 إلى 31اآليات 

 ا الثَّقَلَاِنهَأي غُ لَكُمنَفْر31(  س(  اِنا تُكَذِّبكُمبآآلء ر فَِبَأي  )أِإل )32 و الِْجن شَرعا مَأن تَنفُذُوا  ي تُمتَطَعنِس ِإِن اس
     )34(  فَِبَأي آآلء ربكُما تُكَذِّباِن  )33( ِمن َأقْطَاِر السماواِت و أألرِض فَانفُذُوا ال تَنفُذُون ِإالَ ِبسلْطَاٍن 

 - 4 -



  الشرعيةرقيةال حول –ة جمعية آدم لسرطان الطفول

   من سورة الملك 4،  3 اآليتين

  ااقًا ماٍت ِطباومس عبى ِمن فُطُوٍر الَِّذي خَلَقَ سْل تَره رصِجِع الْبٍت فَارِن ِمن تَفَاومحى ِفي خَلِْق الر3( تَر  ( 
 ِسيرح وه خَاسِئًأ و رصالْب كِإلَي نقَِلبِن يتَيكَر رصِجِع الْبار 4( ثُم (   

   من سورة القلم 52 ، 51اآليتين 

 وكَفَر الَِّذين كَادِإن ي و نُونجلَم ِإنَّه قُولُوني و وا الذِّكْرِمعا سلَم اِرِهمصِبَأب ِلقُونَكز51( ا لَي  ( ِإالّ ِذكْر وا هم و 
الَِمين52(  لِّلْع(     

  اآلية الثالثة من سورة الجن 

 الَدال و ةً واِحبا اتَّخَذَ صنَا مبر دالَى جتَع َأنَّه 3 ( و(     

  سورة الكافرون 

 ونا الْكَاِفرها َأي1(  قُْل ي ( وندبا تَعم دبالَ َأع  )2(  دبا َأعم وناِبدع ال َأنتُم و  )دتُّم )3با عم اِبدال َأنَا ع و    
) ْ4 ( دبا َأعم وناِبدع ال َأنتُم و  )5( ِدي ِلي و ِدينُكُم ِن  لَكُم )6(     

  سورة الفلـق 

  ِالْفَلَق بوذُ ِبر1( قُْل َأع(  َا خَلَقم ِمن شَر  )2   (قَبغَاِسٍق ِإذَا و ِمن شَر و   )النَّفَّاثَاِت ِفي ) 3 ِمن شَر و 
     )5(  و ِمن شَر حاِسٍد ِإذَا حسد  )4(  الْعقَِد

  سورة الناس 

 بوذُ ِبر1(   النَّاِسقُْل َأع(  ِلِك النَّاِسم  )3(  ِإلَِه النَّاِس  )2(  اِس الْخَنَّاِسوسالْو ِمن شَر  )4(  ِوسسوالَِّذي ي 
    )6(  ِمن الِْجنَِّة و النَّاِس  )5( ِفي صدوِر النَّاِس 

  

  

  

  صلّى اهللا عليه و سلم و قد روى الحاكم في صحيحه عن على بن أبي طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
    : قال صلّى اهللا عليه و سلمالدعاء سالح المؤمن، كما روى عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا : قال 

فيعتلجان إلى يوم  حذر من قدر و الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل و إن البالء لينزل فيلقاه الدعاء ال يغنى
نزل و مما لم ينزل  الدعاء ينفع مما: قال صلّى اهللا عليه و سلم ر أن النبي القيامة، و فيه أيضا عن ابن عم

ال يرد القدر إال الدعاء و ال يزيد في العمر إال :  و ورد فيه أيضا من حديث ثوبان   فعليكم عباد اهللا بالدعاء،
أحد،  نه ال يهلك مع الدعاء ال تعجزوا في الدعاء فا  :صلّى اهللا عليه و سلم البر، و فيه أيضا عن أنس عن النبي
أدعو اهللا و أنتم موقنون باإلجابة و اعلموا أن :  أنه قال  صلّى اهللا عليه و سلم و ورد عن أبى هريرة عن النبي

 .دعاء من قلب غافل اله اهللا ال يقبل
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  ) :و في كل حين ( و من األدعية و األذكار عند االسترقاء 

 إله إال اللّه رب العرش العظيم، ال إله إال اللّه رب السمواِت و رب األرض ال إله إال اللّه العظيم الحليم، ال •
  .و رب العرِش الكريم

• ِليمالْع ِميعالس وه اِء ومالَ ِفي الس ِض وِفي اَألر ءِمِه شَياس عم رضِم اللِّه الِّذي الَ يِبس.  

ى و أنْتَ المستَعان، و عليك التُكالَن، و الَ حوَل و الَ قُوةَ إال ِباِهللا العلّي اللهم لَك الحمد و إليك المشْتكَ •
  .العظيِم

   .اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشِف أنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك، شفاءا ال يغادر سقما •

   .أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك •

   .مات من غضبه و عقابه و من شر عباده و من همزات الشياطين و أن يحضرونأعوذ بكلمات اهللا التا •

  .نعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق •

  .بسم اهللا الشافي اللهم أشف عبدك و صدق رسولك •

  .حسبنَا اُهللا الَ إله إالّ هو عليِه تَوكَلنا و هو رب العرِش العظيِم •

من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، اهللا يشفيك، بسم ) ي نفسي أو أرق( بسم اهللا أرقيك  •
  .اهللا أرقيك

أعوذ بكلمات اهللا التامات التي ال يجاوزهن بر و ال فاجر، من شر ما خلق و برأ و ذرأ، و من شر ما  •
 شر فتن ينزل من السماء، و من شر ما يعرج فيها، و من شر ما ذرأ في األرض و ما يخرج منها، و من

  .الليل و النهار، و من شر كل طارق إال طارق بخير يا رحمن

اللهم رب السموات السبع و رب العرش العـظيم، ربنا و رب كل شيء، فالق الحب و النـوى و منزل  •
التـوراة و اإلنجيل و القرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، أنت األول فليس قبلك شيء، 

  .آلخر فليس بعدك شيء، و أنت الظاهر فليس فوقك شيء، و أنت الباطن فليس دونك شيءو أنت ا

       أعوذ بعزة اهللا( ثالثا، ثم يقـول ) بسـم اهللا ( يضع المريض يده على ما يؤلمه من جسده و يقول  •
  . سبع مرات) و قدرته من شر ما أجـد و أحاذر 

 بناتنا و إخواننا و أخواتنا لشفاء التام على أبنائنا ونسأل اهللا العظيم، رب العرش العظيم أن يمن با
  .األجر و الثواب، إنه على كل شيء قدير  و على جميع مرضى المسلمين، و أن يجزل لهمالمرضى،

  

  

  

http://www.adamcs.org  
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