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 طالب بني أحمد وأبو أو ابو باسل  خيأخواتي وأمي وأھدي ھذا الكتاب ألبي وأ  

  .ناصر الشرعة  یمانإسماء الحیح وصدیقتي العزیزة أختي المتألقة  أ أبنةو,

 المؤلفة ایمان اصبیح 

  الرقیة الشرعیة 

  :المقدمة 

وكیفیة . اض السحر او العین او المس قدمت رقیة شرعیة لمن یعاني من امر
  . منھا  معالجةالانواع السحر وكیفیة  وبینت. القرآن ب  العالج

  العین 

  

  . م تخرج من عین الحاسد على الشخص االخر ھي تعتبر سھ

  :العین  تعّرف على مصطلحات

  :ھي 

  ھو الشخص الذي یصیب بالعین :العائن 

  .ھو الذي تصیبھ العین :المعین 

  :انواع العین 

 . لدفع العین ما شاء اهللا وتبارك اهللا  وعلیھ ان یقول , العین المعجبة  -
وتكون مصاحبة , تتمنى زوال النعمة عن صاحبھ ھي : العین الحاسدة  -

  .للصفات الذمیمة مثل الغیرة والكره والحقد 



 

2 
 

ھذه تخرج من العائن الى المعیون مباشرة  : العین السمیة والقاتلة  -
 .یكون ھدفھا الضرر لھ 

  

 اإلصابة بالعین وعالجھا ؟ اعراض ما ھي  

  ھو ان یكون الشخص حزین  -
  تسارع في ضربات القلب  -
 . كتمھیشعر بنفسھ فیھ  -
  . یشعر الفرد بالرغبة في البكاء بدون سبب  -
  یحصل عند الفرد المعیون بقع زرقاء من داخل األفخاذ -
 .بقع لونھا بني غامق  جسمھتتواجد على  -
 .المعیون یفقدان ذاكرتھ  یشتكي -
 .علیھ االھمال في مظھره یظھر  -
  .یعاني المعیون بضعف في التركیز في امور حیاتھ وصعوبة في الحفظ  -
 .ایضا ارقا عند النوم و كثیرنوم  ھیحصل ل -
 .وخمول تعب  -
 .  .اءة القرآن الصالة والقر عندالتثاؤب  -
 .یشعر برغبة كبیرة بالتثاؤب  تثاؤبكلمة ل سماعھ وعند -

*****  

وان قرأ علیھ  یتألملمعیون اذا قرأ ایات العین علیھ على الشخص ا الراقي یجزم   
  ایات المس فیتعب فیقول عنھ انھ ممسوس 

  وھذا خطأ 

ومنھم من ,  ولكن ھناك تابع الجن یفارق المریض عندما تزول عنھ العین    
بنوبات االغماء  تقدمھ بالسن رة حیاتھ ولذا فإنھ یصیب بعد یصاحب الشخص لفت

 .ومحیرة ال یعرف بھا ال الرقاة وال االطباء 

فیجعل  وان كانت العین حدیثة على الشخص فیسھل عالجھ وان كانت قدیمة -
 . العالج لمدة اطول

 " ھناك امورا یجب ان نفھمھا وھي ان العین یتبعھا جن ویسمى تابع" 

  

  عالمات العین في األطفال الصغار 
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 .البكاء یكون الطفل دائم  -
 .ال یقبل الثدي امھ للرضاعة  -
 تواجد بقع داكنة في الجسم  -

  

  عالمة إصابة الطفل بالجن 

  . ھو ضم الطفل جمیع اصابعھ على إبھامھ فھو یشتكي من ذلك االمر  -

  بالعین  كأصابتعالمة من 

 .یلھب صدره غیظا  -
  .شدیدة  وكتمھ -

  األحالم المعیون 

بل یرى احالم تحتاج الى فك الرموز ,  احالما مزعجة یرى ان المعیون ال  -
  .غامضة 

  تأثیرات العین على المجتمع 

 انوبین االخو,  التفریق بین الزوجین   -
 الموت  -
  اإلمراضاالصابة ب -

  مسببات العین ھما 

 .عدم قراءة الرقیة الشرعیة للتحصین ضد العین والحسد  -
  خرین فراد فتنشأ الغیرة من قبل اآلوالتحدث عن السعادة بین اال -

   تعریف العین وكیف یتم اخراجھا 
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  . ر الناس وصدتتواجد عادة العین في  -
  . طریقھ للشفاء اكثر  فترة الرقیة تثاؤبال  -
وعندما یتم الشفاء من العین اتبع الرقیة التحصین وال تحدث احدا عن ذلك  -
  .  حتى ال تصاب بالعین فترة العالج , 

  العالج الشرعي للمعیون 

  . مع الرقیة المستمرة  العائن أثر  یتوضأ بماء ان  -

  

  طریقة في أخذ الوضوء

ماء ویغتسل بھ ال بواقيائن او یغسل یدیھ عنده ویأخذ ھو یجعلھ یتوضأ الع -
اذا احضر زوج المعیونة العائن الذي , بھذا المجال  قصةلنا  حدثتوقد , المعیون 

 المعیونة احضره وشّربھ زوج  حتى من اثر العین  اصاب زوجتھ بأمراض شتى
وبالفعل  ,  جعلھ في دلو ماء المعیونة لتغتسل منھ ,  بواقي كأسھ و, عصیرا 

  .  سلت وبرأت اغت

  

  سدر والملحالعالج بالشبة و

سدر و ملح ات ضد العین وھي عبارة عن مادة ھذا العالج من اقوى العالج -
وشبة وتوجد على شكل اكیاس سبعة وكل یوم المعیون یستخدم كیس واحد الذي 
یحتوي على تلك المكونات وتشترى من محالت العطارة وتسمى بوصفة الرومي 

  . الذھبیة 

  

  وطریقة االستخدام ما یلي 

علیھ  عاحد من االكیاس من تلك الوصفة وضھو احضار دلو ماء ووضع و -
حرك الجمیع الماء ومحتویات الكیس یكأس ماء مقروء علیھ الرقیة الشرعیة و

 واألذنحتى یتجانس وبعدھا یتم االستحمام ویجب عدم اقتراب الماء من العین 
مع  الشبة مادة تسبب االلتھابات الشدیدة فیھ ویجوز ان یستحم  ألنھ واألنف

 الحرص عدم ذھاب الماء الى دورات المیاه 

  تعرف ان العین اصابتك ؟ كیف
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وامسح بھا  یھماھو انك تقرأ الفلق في كفیك مدة خمس دقائق ثم انفث  -
مع وجود الدموع في العین وھذا العرض یندرج  تتثاءبوجھك وبعدھا انك سوف 

  . الروحیة مثل المس وسحر وعین  بإمراضابة صلعالمات اال

  

  ؟ من العینكیف تعالج نفسك بنفسك 

  الرقیة شرطة سماع ا -
 .االستماع لسورة یس كاملة مرة یومیا  -
 .االستماع للفلق ثالث مرات یومیا مدة ساعة  -
  .الكرسي یومیا مكررة  وأیةاالستماع لسورة الفاتحة  -
  .الكرسي والمعوذتین اكثر من مرة  وأیةالدھان بزیت مقروء علیھ الفاتحة  -
  .  ال تشرب غیرهط واشرب من الماء المقروء علیھ فق -

  

  : ماذا تقرأ على الماء ما یلي 

 .الفاتحة  -
 .بعدھا  وآیتانایة الكرسي  -
 .سور یس كاملة  -
 .الفلق والناس تكرارھا سبعا  -
 خلقاعوذ بكلمات اهللا التامة من شرما " ویقرأ على الماء الدعاء التالي  -

 آلمةاعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شیطان وھامة ومن كل عین  –تقول  وأیضا
 تقرأ  وأیضا,
  .اللھم اذھب حّر العین وبردھا ووصبھا  -
 إالاللھم رب الناس اذھب البأس واشف انت الشافي ال شفاء :  وأیضا -

  .  شفائك شفاء ال یغادر سقما 

  : العالج عن طریق القراءة على الجسد 

 .تقرأ الفاتحة  -
 .ایة الكرسي  -
 .سورة یس  -
 .المعوذتین  -
  . االدعیة المذكورة مع التكرار  -
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والطریقة للعالج عن طریق القراءة ھو قراءة جمیع ما ذكر في كفیك ثم  -
من قراءة مفتوحة لسورة الفلق  وأكثر, مرة واحدة یومیا .امسح بھا جسمك كامال 

  .فھي نافعة جدا 

  عالمات النجاح لھذه الطریقة 

في الزیادة في االسبوع  ویبدأ, التثاؤب الكثیر ھو دلیل الفرج والشفاء  -
 .  الثاني ویشتد في االسبوع الثالث او الرابع 

  مالحظة 

  .ال تحدد مدة الشفاء ھذا یكون في علم اهللا  -

  الحسد

  

  . والحقد  عن غیره من دافع الغیرة او الكره ھو ما یتمنى الشخص لزوال النعمة

  ھناك فرق بین العائن والحاسد 

  .ویعجب بھ العائن ھو من یرى الشخص لیصیبھ بالعین یجب ان یراه 

ألنھ یستطیع ان یحسد الذي ال یراه ویحسد قبل اما الحاسد ھو اشمل من العائن 
لمنصب قد یحسدك الحاسد على المنصب الذي تنتظر  ترفیعكوقوع الشيء مثال تم 

  .الحصول علیھ 

  اسبابھ 

 .الكره والبغض والعداوة تواجد  -
 .الكبر والتعالي على المحسود  -
 .حب الدنیا والحرص علیھا  -
 .عدم الرضى من اهللا في توزیع الرزق  -
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  عالمات للحاسد 

 .كقول ما شاء اهللا وتبارك اهللا  عدم ذكر اهللا خالل النظر للشيء الجمیل  -

  االعراض المحسود 

 .في جو علیل  التعرقشدید  -
 ضیق التنفس -
 كسل وخمول  -
  تعب في جسمھ  -
 . متعكرمزاج  -
 .بثور حمراء في الوجھ  -
 .كوابیس في االحالم  -
 .قلق وعدم الرغبة في النوم  -
 .صداع شدید  -
 .الشعر تساقط  -

  .  عالج لھ أيوكلما ذھب للطبیب ال یجد 

 

  آیات الرقیة من الحسد والعین 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم  -
 أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم -

 

الّرِحیمِبْسِم الّلِھ الّرْحمِن  "  " 

-  
ِإّیاَك َنْعُبُد * َمِلِك َیْوِم الّدیِن * الّرْحمِن الّرِحیِم * اْلَحْمُد لّلِھ َرّب اْلَعاَلِمیَن " 

ِصَراَط اّلِذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِھْم * اْھِدَنا الّصَراَط اْلُمْسَتِقیَم * وِإّیاَك َنْسَتِعیُن 
  "الضالینَغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِھم َوَال 

 
اّلِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب * َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ِفیِھ ُھًدى ّلْلُمّتِقین * اَلَم " 

واّلِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبَمآ ُأْنِزَل ِإَلْیَك * َوُیِقیُموَن الّصالَة َومّما َرَزْقَناُھْم ُیْنِفُقوَن 
ُأْوَلِئَك َعَلَى ُھًدى ّمن ّرّبِھْم *  ُھْم ُیوِقُنوَن وباآلخرةَوَمآ ُأْنِزَل ِمن َقْبِلَك 

 "َوُأْوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن
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الّلُھ َال ِإَلَھ ِإّال ُھَو اْلَحّي اْلَقّیوُم َال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال َنْوٌم ّلُھ َما ِفي " 
ْعَلُم َما َبْیَن الّسَماَواِت َوَما ِفي األْرِض َمن َذا اّلِذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإّال ِبِإْذِنِھ َی

َوِسَع  شاءَأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھْم َوَال ُیِحیُطوَن ِبَشْيٍء ّمْن ِعْلِمِھ ِإّال ِبَما 
ِحْفُظُھَما َوُھَو اْلَعِلّي  یئودهُكْرِسّیُھ الّسَماَواِت َواألْرَض َوَال 

 [ 255البقرة  " ]اْلَعِظیُم
 
 ومالئكتھِمن ّرّبِھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكّل آَمَن ِبالّلِھ آَمَن الّرُسوُل ِبَمآ ُأْنِزَل ِإَلْیِھ " 

َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َال ُنَفّرُق َبْیَن َأَحٍد ّمن ّرُسِلِھ َوَقاُلوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك 
َوَعَلْیَھا  َال ُیَكّلُف الّلُھ َنْفسًا ِإّال ُوْسَعَھا َلَھا َما َكَسَبْت* َرّبَنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیر 

َأْو َأْخَطْأَنا َرّبَنا َوَال َتْحِمْل َعَلْیَنآ  نسیناَما اْكَتَسَبْت َرّبَنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإن 
ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُھ َعَلى اّلِذیَن ِمن َقْبِلَنا َرّبَنا َوَال ُتَحّمْلَنا َما َال َطاقـََة َلَنا ِبِھ 

َأنَت َمْوَالَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم  حمناوارَواْعُف َعّنا َواْغِفْر َلَنا 
  "اْلَكاِفِریَن

 
َأْظَلَم  وإذاَلُھْم ّمَشْوْا ِفیِھ  أضاءُكّلَما  َأْبَصاَرُھْم َیَكاُد اْلَبْرُق َیْخَطُف" 

الّلُھ َلَذَھَب ِبَسْمِعِھْم َوَأْبَصاِرِھْم ِإّن الّلَھ َعَلَى ُكّل  شاءَعَلْیِھْم َقاُموْا َوَلْو 
 [20البقرة  ]"َشْيٍء َقِدیٌر

 
 صفراءَقاُلوْا اْدُع َلَنا َرّبَك ُیَبّین ّلَنا َما َلْوُنَھا َقاَل ِإّنُھ َیُقوُل ِإّنَھا َبَقَرٌة "

 [69 ألبقرة " ]َتُسّر الّناِظِریَن َفاِقٌع ّلْوُنَھا
 
َحَسدًا ّمْن  ّد َكِثیٌر ّمْن َأْھِل اْلِكَتاِب َلْو َیُرّدوَنُكم ِمْن َبْعِد ِإیَماِنُكْم ُكّفارًاَو" 

ّمن َبْعِد َما َتَبّیَن َلُھُم اْلَحّق َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحّتَى َیْأِتَي الّلُھ  ِعْنِد َأْنُفِسِھْم
 [ 109 ألبقرة " ]ِبَأْمِرِه ِإّن الّلَھ َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِدیٌر

 
لِّلرَِّجاِل َنِصیٌب مِّمَّا  َوَال َتَتَمنَّْوْا َما َفضََّل الّلُھ ِبِھ َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض" 

اْكَتَسُبوْا َوِللنَِّساء َنِصیٌب مِّمَّا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوْا الّلَھ ِمن َفْضِلِھ ِإنَّ الّلَھ َكاَن 
  [32النساء  " ]ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیمًا

 
آَتاُھُم الّلُھ ِمن َفْضِلِھ َفَقْد آَتْیَنآ آَل ِإْبَراِھیَم  ماالّناَس َعَلَى  َأْم َیْحُسُدوَن"

 [54 ألنساء " ]اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتْیَناُھْم ّمْلكًا َعِظیمًا
 
األنعام  " ]ِبیُرَوُھَو اللَِّطیُف اْلَخ اَألْبَصاَر َوُھَو ُیْدِرُك اَألْبَصاُر الَّ ُتْدِرُكُھ "

103"  
 
َوَما  َیا َبِنيَّ َال َتْدُخُلوْا ِمن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُلوْا ِمْن َأْبَواٍب مَُّتَفرَِّقٍة َوَقاَل"

ُأْغِني َعنُكم مَِّن الّلِھ ِمن َشْيٍء ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِھ َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوَعَلْیِھ 
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 [67:یوسف " ]اْلُمَتَوكُِّلوَنَفْلَیَتَوكَِّل 
 
َوَال َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن الّلِھ َوَال َأْعَلُم اْلَغْیَب َوَال َأُقوُل ِإنِّي َمَلٌك َوَال "

َلن ُیْؤِتَیُھُم الّلُھ َخْیرًا الّلُھ َأْعَلُم ِبَما ِفي َأنُفِسِھْم  َتْزَدِري َأْعُیُنُكْم َأُقوُل ِللَِّذیَن
 [31: ھود  " ]ذًا لَِّمَن الظَّاِلِمیَنِإنِّي ِإ

 
َوَوْحِیَنا َوَال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذیَن َظَلُموْا ِإنَُّھم  ِبَأْعُیِنَنا َواْصَنِع اْلُفْلَك"

  "37: ھود " "مُّْغَرُقوَن 
 
ِبُكْم َرْحَمًة  ُقْل َمن َذا الَِّذي َیْعِصُمُكم مَِّن اللَِّھ ِإْن َأَراَد ِبُكْم ُسوًءا َأْو َأَراَد "

َقْد َیْعَلُم اللَُّھ اْلُمَعوِِّقیَن * َوال َیِجُدوَن َلُھم مِّن ُدوِن اللَِّھ َوِلیا َوال َنِصیًرا 
َأِشحًَّة * ِمنُكْم َواْلَقاِئِلیَن ِإلْخَواِنِھْم َھُلمَّ ِإَلْیَنا َوال َیْأُتوَن اْلَبْأَس ِإال َقِلیال 

َكالَِّذي ُیْغَشى  َینُظُروَن ِإَلْیَك َتُدوُر َأْعُیُنُھْم رأیتھم الخوفَعَلْیُكْم َفِإَذا َجاء 
َسَلُقوُكم ِبَأْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحًَّة َعَلى  َعَلْیِھ ِمَن اْلَمْوِت َفِإَذا َذَھَب اْلَخْوُف

للَِّھ َیِسیًرا اْلَخْیِر ُأْوَلِئَك َلْم ُیْؤِمُنوا َفَأْحَبَط اللَُّھ َأْعَماَلُھْم َوَكاَن َذِلَك َعَلى ا
  "19األحزاب "
 
َوَحِفْظَناَھا ِمن ُكّل   *َوَزّیّناَھا ِللّناِظِریَن َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي الّسَماِء ُبُروجًا"

الحجر  " ]ِإّال َمِن اْسَتَرَق الّسْمَع َفَأْتَبَعُھ ِشَھاٌب ّمِبیٌن* َشْیَطاٍن ّرِجیٍم 
:16 -18] 

ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِھ َأْزَواجًا مِّْنُھْم َوَال َتْحَزْن َعَلْیِھْم  َتُمدَّنَّ َعْیَنْیَك َال "
  "88: الحجر " "َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنیَن 

ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِھ َأْزَواًجا ِمْنُھْم َزْھَرَة اْلَحَیاِة الدُّنَیا  َتُمدَّنَّ َعْیَنْیَك َوال"
 [131:طھ " ]ُق َربَِّك َخْیٌر َوَأْبَقىِلَنْفِتَنُھْم ِفیِھ َوِرْز

ِإن َتَرِن َأَنْا َأَقّل  الّلُھ َال ُقّوَة ِإّال ِبالّلِھ شاءَما  ِإْذ َدَخْلَت َجّنَتَك ُقْلَت ولوال"
 [39:الكھف ]"ِمنَك َماًال َوَوَلدًا

َفَتَوّلْوْا َعْنُھ  *َفَقاَل ِإّني َسِقیٌم  ألنجومِفي  َفَنَظَر َنْظَرًة"
 [90 – 88:الصافات " ]ُمْدِبِریَن

َسَیُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا انَطَلْقُتْم ِإَلى َمَغاِنَم ِلَتْأُخُذوَھا َذُروَنا َنتَِّبْعُكْم  "
ُیِریُدوَن َأن ُیَبدُِّلوا َكالَم اللَِّھ ُقل لَّن َتتَِّبُعوَنا َكَذِلُكْم َقاَل اللَُّھ ِمن َقْبُل 

 [15: الفتح  " ]َبْل َكاُنوا ال َیْفَقُھوَن ِإال َقِلیال َتْحُسُدوَنَنا َسَیُقوُلوَن َبْلَف
َتَباَرَك اّلِذي ِبَیِدِه اْلُمْلُك َوُھَو َعَلَى ُكّل َشْيٍء  بسم اهللا الرحمن الرحیم"

َعَمًال َوُھَو اْلَعِزیُز اّلِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة ِلَیْبُلَوُكْم َأّیُكْم َأْحَسُن * َقِدیٌر 
اّلِذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا ّما َتَرَى ِفي َخْلِق الّرْحَمِن ِمن * اْلَغُفوُر 
ُثّم ارِجِع الَبَصَر َكّرَتْیِن َیْنَقِلْب * َفاْرِجِع اْلَبَصَر َھْل َتَرَى ِمن ُفُطوٍر  َتَفاُوِت

 [14:الملك " ]َوُھَو َحِسیٌر ِإَلْیَك الَبَصُر َخاِسئًا
َما َأنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك * بسم اهللا الرحمن الرحیم ن َواْلَقَلِم َوَما َیْسُطُروَن "
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  *َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم * َوِإنَّ َلَك َألْجًرا َغْیَر َمْمُنوٍن* ِبَمْجُنوٍن 
  "َفَسُتْبِصُر َوُیْبِصُروَن

 
َلّما َسِمُعوْا الّذْكَر َوَیُقوُلوَن  َلُیْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصاِرِھْم َوِإن َیَكاُد اّلِذیَن َكَفُروْا" 

 [51:القلم " ]ِإّنُھ َلَمْجُنوٌن
 
الطور " "َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِحیَن َتُقوُم  ِبَأْعُیِنَنا َواْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َفِإنََّك"
 :48"  
 
یُكْم َوُیْخِزِھْم َوَیْنُصْرُكْم َعَلْیِھْم َوَیْشِف ُصُدوَر َقاِتُلوُھْم ُیَعّذْبُھُم الّلُھ ِبَأْیِد" 

َوالّلُھ  یشاءَوُیْذِھْب َغْیَظ ُقُلوِبِھْم َوَیُتوُب الّلُھ َعَلَى َمن * َقْوٍم ّمْؤِمِنیَن 
 [15-14:التوبة ]"َعِلیٌم َحِكیٌم

ي الّصُدوِر ّلَما ِف وشفاءّمْوِعَظٌة ّمن ّرّبُكْم  جاءتكمَیَأّیَھا الّناُس َقْد " 
 [57:یونس " ]َوُھًدى َوَرْحَمٌة ّلْلُمْؤِمِنیَن

َوَأْوَحَى َرّبَك ِإَلَى الّنْحِل َأِن اّتِخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُیوتًا َوِمَن الّشَجِر َوِمّما " 
ُثّم ُكِلي ِمن ُكّل الّثَمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َرّبِك ُذُلًال َیْخُرُج ِمن  *َیْعِرُشوَن 

ّلَقْوٍم  ألیةِللّناِس ِإّن ِفي َذِلَك  شفاءُبُطوِنَھا َشَراٌب ّمْخَتِلٌف َأْلَواُنُھ ِفیِھ 
 [ 69- 68 ألنحل " ]َیَتَفّكُروَن

ّلْلُمْؤِمِنیَن َوَال َیِزیُد الّظاِلِمیَن َإّال َوَرْحَمٌة  شفاءَوُنَنّزُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُھَو " 
 [ 82 أإلسراء " ]خسارة

 [80:الشعراء " ]َوِإَذا َمِرْضُت َفُھَو َیْشِفیِن" 
َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآنًا أْعَجِمّیًا ّلَقاُلوْا َلْوَال ُفّصَلْت آَیاُتُھ َءاْعَجِمّي َوَعَرِبّي ُقْل " 

َواّلِذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِفَي آَذاِنِھْم َوْقٌر َوُھَو  وشفاءُھَو ِلّلِذیَن آَمُنوْا ُھًدى 
 [44:فصلت  " ]َعَلْیِھْم َعًمى ُأْوَلِئَك ُیَناَدْوَن ِمن ّمَكاٍن َبِعیٍد

 
َوَلْم َیُكْن ّلُھ ُكُفوًا * َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد * الّلُھ الّصَمُد * ُقْل ُھَو الّلُھ َأَحٌد " 

  "َأَحٌد
* َوِمن َشّر َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب * ِمن َشّر َما َخَلَق * ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب اْلَفَلِق " 

  "َوِمن َشّر َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد *َوِمن َشّر الّنّفاَثاِت ِفي اْلُعَقِد 
ِمن َشّر اْلَوْسَواِس * ِإَلِھ الّناِس * َمِلِك الّناِس * ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب الّناِس " 

  "ِمَن اْلِجّنِة َوالّناِس ألناساّلِذى ُیَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر * اْلَخّناِس 
 

ھذه االدعیة المختارة لكي یستعین بھا المعیون لكي یدرأ عنھ  وأیضا
 : العین فور قراءتھ للرقیة 

 
ناصیتي في یدك، ماض في  آمتكوابن  دكعبوابن  كعبداللھم إني * 
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أسالك بكل اسم ھو لك سمیت بھ نفسك، أو  قضاءكحكمك، عدل في 
في علم  أنزلتھ في كتابك، أو علمتھ أحدا من خلقك ، أو استأثرت بھ

الغیب عندك، أن تجعل القرآن العظیم ربیع قلبي ، ونور بصري، وذھاب 
 . ھمي، وجالء حزني

 
اللھم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجھ الكریم ولي الكلمات * 

عافني وعاف المسلمین من أنفس الجن  المستجابةالتامات والدعوات 
  . رب العالمین وأعین اإلنس یا

 
  .اصرف عني حر العین ، وبرد العین ، ووصب العیناللھم * 
 
 .أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شیطان وھامة ومن كل عین المھ*
 
اللھم رب الناس أذھب البأس ، واشف أنت الشافي ، ال شفاء إال *

  .شفاؤك شفاء ال یغادر سقما
 
من شر كل نفس أو  بسم اهللا أرقي نفسي ، من كل شيء یؤذیني ،*

  .عین حاسد اهللا یشفیني ، بسم اهللا أرقي نفسي

 
 والطریقة ھي 

تقرأ االیات على المعیون او المحسود مباشرة او االستحمام بالماء  -
جمیع بدنھ او یجلس في حوض فیھ ماء مقروء  المقروء علیھ ویعّم

حتى  ستمرارمدة ربع ساعة ویجب علیھ األ علیھ تلك االیات الرقیة
 )1(  .الشفاء 

  

  

  

  

  المس الشیطاني 
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ني بجسم االنسان وتكون السبب الرئیسي  السحر او عین قویة على ھو اقتران الج
  .الشخص الممسوس 

  المس الشیطاني  وأنواعاسباب 

  االسباب 

 .عشق جني انسي  -
عدوان االنسي على الجني مثل صب الماء الساخن دون تسمیة او الوقوع  -

الجن  تأذیھعلیھ من مكان عال او البكاء او الصراخ او الغناء في الحمامات او 
 . على صور كالب او قطط او افاعي 

ظلم الجني لإلنسي في حالة الغضب الشدید او الخوف الشدید اوفي حالة  -
 .یدة الشھوة او في الغفلة الشد

  

  ھانواع

 .مس كلي ھو اقتران الجن بالجسد كلھ  -
مس جزئي قد یمس جزء من الجسد مثل الذراع او القدم او اللسان او  -

 .العین 
 .مس دائم قد یلبث بھ مدة طویلة  -
  . لحظات قلیلة  إالمس لحظات ال یستغرق  -

  

  ھاعراض

  اعراض تأتیھ في الیقظة وھي 
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علیھ اعراض على شكل نوبات قصیرة من الدوار وفقدان  سالممسویظھر  -
 الوجھ تعبیر الشعور واضطراب 

 .وقد تمر سریعا دون مالحظة احدا من حولھ  -
وانھ یفقد قدرتھ , الذي یسكنھ  سم جعضو من اعضاء ال تشنجانھ یحدث  -

 . على التحكم في العضو المتشنج 
وقد یتم التشنج للجسم كامال ویحدث لھ انھ یجیب اجابات مضطربة او یتكلم  -

 . كالما غیر منسق وقد تطول الى دقائق او ساعات 
 . ویجعلھ یتخبط في القول والفعل   -
 .صداع دائم  -
 . زیادة عدد دقات القلب  -
 .قد یحصل للمریض الصمم او الشلل او النزیف او العمى  -
 .والتنمیل فیھما  خدر في القدمین والیدین -
 . الشرود الذھني والخمول والكسل والشك والوسوسة والنسیان المستمر  -
 . واألبناءكراھیة المنزل والزوجة  -
 .الصدود عن ذكر اهللا  -
 كباب على المسكرات وعلى التدخین شرب الخمر واالن -
 .الشعور بالضیق واالختناق الدائم  -
 .غیر الئقة بأمور ضب الشدید والتصرف غال -
والجلوس في االماكن  المظھر وإھمال واألظافرالشعر  وإطالةحب القذارة   -

 . الخرابات والنجاسات  
 .العزلة عن الناس وحب االنفراد  -
قد یرى في الیقظة اشباحا او صوت اجراس كنائس او افاعي او غیرھا من  -

 .الحیوانات 
 .ھو یرغب بزیارة االضرحة وقبور االولیاء  -

 

  ھو یقدم الى النوم ھناك اعراض تأتیھ و

 .وعدم القدرة على النوم  واألرقالقلق  -
 .رؤیة الكوابیس بشكل مستمر  -
 .اناس غریبین الشكل مثلما طوال او قصر مفرط  أحالمھ  یرى في -
 . كأنھ یرى نفسھ یسقط من مكان عال   -
 . واألنینان یقوم ویمشي في منامھ او یصدر صوتا منھ كتأوه  -
 .یرى نفسھ في مقبرة او مزبلة او یسیر في الدم یرى احالما مزعجة كما   -
رؤیة الحیوانات بشكل دائم مثل القطط او الكالب او الجمل او الثعلب او  -

 .  االسد او الحیة او العقرب او العناكب او القرود او الفیل او النمور او السحالي 
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 .ان یرى في منامھ كنائس او قساوسة  -

 

 مالحظة 

اذا تكرر الحلم  إال ممسوسص ھذه االحالم مرة ال یعتبر انھ ااذا رأى االشخ -
 .اكثر من مرة 

  

  كیف نقي انفسنا من المس الشیطاني ؟

  : ھناك طرق للوقایة وھي

 .المحافظة على الصلوات في وقتھا  -
  .قراءة ایة الكرسي دبر كل صالة  -
  .والمأثورة على النبي علیھ الصالة والسالم القرآنیةذكارات اتباع اإل -
  .االستعاذة باهللا عندما یدخل لقضاء الحاجة في الحمامات او االستحمام  -
ان ال یصرخ وال یبكي وال یزعج الجن وال یغني وھو في فترة االستحمام او  -

  .في دورات المیاه 
المرتفعة وعند القفز  واألماكنالبسملة  وقت الدخول في االماكن المھجورة  -

  .من مكان عال 
  . ھذه مساكن الجن   ألنھا شقوق او في الجحورھو ان ال یبول في ال -
 إالال تعمد في اذیة الجن وقد یتشكلوا على صور الكلب او القط او االفاعي  -

  .بعد انذارھم 
  .االستعاذة من الشیطان الرجیم وقت الجماع  -
  .العمل على تعویذ االوالد صباحا ومساءا -
  )2(. لألطفال اللعب في وقت غروب الشمسعدم السماح  -

  

  السحر 



 

15 

  

ھو رقى وعقد وكالم یتكلم الساحر او یكتبھ بھدف ان یؤثر في جسم المسحور او 
 یخدم ھدف السحر كما یحصل لتفریق الزوجین او عدم وطئ الزوجة او لمرض

  .حولھ  یحصل لھ او موت او لزرع البغض لھ لمن

  انواعھ

 ھو یكون السحر كلما مر المسحور في الھواء یزداد: السحر الھوائي  -
 .السحر 

ھو یكون ان یرمى السحر في البحر او االنھار او : السحر المائي  -
 .االبار

 .وضع السحر بجانب التنور او موقد ناري :  السحر الناري  -
ھو ان یدفن في االماكن الترابیة مثل المقابر والبیوت : الترابي السحر  -

 .والطرقات 

  

  ھأعراض 

یوجد شیطان  ألنھان اعراض السحر والعین والمس تتشابھ فیما بینھا  -
  .السحر فیھ 

تغییر في طبع المسحور فجأة من الحب الى الكراھیة ومن المرض الى  -
 .الصحة 
 .تحصل لھ سرعة في الغضب واالنفعال  -
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 فوع من قول او عمل وبدون ارادتھ یكون المسحور مد -
 .اوجاع في الرحم عند النساء  -
 .اوجاع في اسفل فقرات الظھر  -
 .بریق غیر طبیعي في عین المسحور   -
تتواجد رائحة قویة في عدة مناطق في المسحور في الفم او جلدة الرأس  -

  .او الرحم عند المرأة 

  أعراض السحر المأكول والمشروب

 الم في منطقة البطن وخاصة عند قراءة الرقیة آتواجد  -
وعند  , ستفراغوإ لما متواصل في منطقة المعدة مع غثیان أوباألخص  -

 .قراءة الرقیة یزداد التقیؤ  
 .تواجد الغازات في البطن بشكل عام  -
 . وجود قعقعة في البطن عند قراءة الرقیة  -
 .یشعر بوجود كرة واقفة في بلعومھ وخاصة عند قراءة الرقیة   -
 .یحس بحرارة عالیة في جسده كلھ  -
 .ویة من معدتھ وتكون كریھة وتتزاید وقت الرقیةتخرج رائحة ق -
 .  سد شھیة المسحور  -
 .یعاني المسحور من االمساك المتواصل  -
 .الما شدیدا اثناء الدورة الشھریة لدى النساء  -
 .بریقا غریب في عین المسحور وضعف الرؤیة عنده  -
 .انھ یشاھد شعرا او حباال معقدة ولو كان مغمض العینین  -
 . جسده احدا  مسلمن نزعج ی -
 .ھلضیق في تنفسھ ویسمع صوتا لیشعر با -
 ستفرغ السحر استنار لونھ  وإذایكون مسود البشرة  -

****  

  " : المأكول والمدفون والمرشوش " آیات إبطال  السحر 

  َأُعوُذ باللَِّھ ِمَن الشَّْیطاِن الرَِّجیـِم
 
 

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمـِن الرَِّحیـِم
 
ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك * َمـاِلِك َیْوِم الدِّیـِن * الرَّْحَمِن الرَِّحیـِم * اْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیـَن  )

ِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب * اْھِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقیـَم * َنْسَتِعیـُن 
  (ـالِّیـَنَعَلْیِھْم َوال الضَّ
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َلُھ َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي , ال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوال َنْوٌم, اللَُّھ لـَا ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم-

َوال , َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھْم, َمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِھ أألرض
َوِسَع ُكْرِسیُُّھ السََّمَواِت َواَألْرَض َوال َیُئوُدُه  شاءِحیُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمـِھ ِإالَّ ِبَما ُی

  (َوُھَو اْلَعِليُّ اْلَعِظیـُم, ِحْفُظُھَما
 
َوِإْن ُتْبُدوا َما ِفـي َأنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُیَحاِسْبُكْم  أألرضِللَِّھ َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي  •

آَمَن ) 284(َواللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیـٌر  یشاءَفَیْغِفُر ِلَمْن َیَشـاُء َوُیَعذُِّب َمْن  أهللاِبِھ 
َملـَاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ ال ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّھ َو المؤمنونالرَُّسوُل ِبَمـا ُأنِزَل ِإَلْیِھ ِمْن َربِِّھ 

َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیـُر , ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِھ
َنا ال َربَّ واكتسبتَلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما , ال ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَھا) 285(

َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَلْیَنـا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُھ َعَلى الَِّذیَن ِمْن  أخطاناُتَؤاِخْذَنـا ِإْن َنِسیَنـا َأْو 
َأْنَت َمْوالَنا , َربََّنا َوال ُتَحمِّْلَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِھ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا, َقْبِلَنا

 . (286(انُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِریـَن َف
 

َوَلْم َیُكْن َلُھ ُكُفوًا َأَحٌد ) 3(َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد ) 2(اللَُّھ الصََّمُد )  1(ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد 
)4 ) 
 

َوِمْن ) 3(ِإَذا َوَقَب َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ) 2(ِمْن َشرِّ َما َخَلَق ) 1(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق 
  َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد) 4(َشرِّ النَّفَّاَثاِت ِفي اْلُعَقِد 

 
ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس ) 3(ِإَلِھ النَّـاِس ) 2(َمِلِك النَّـاِس ) 1(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّـاِس 

 ( 6(ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّـاِس ) 5( الَِّذي ُیَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّـاِس) 4(اْلَخنَّـاِس 
 
َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّیاِطیُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْیَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْیَماُن َوَلِكنَّ الشََّیاِطیَن - 

وَت َوَما َكَفُروا ُیَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْیِن ِبَباِبَل َھاُروَت َوَماُر
ِبِھ ُیَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َیُقوَال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفَال َتْكُفْر َفَیَتَعلَُّموَن ِمْنُھَما َما ُیَفرُِّقوَن 
رُُّھْم َبْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ َوَما ُھْم ِبَضارِّیَن ِبِھ ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّھ َوَیَتَعلَُّموَن َما َیُض

َوَال َینَفُعُھْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمْن اْشَتَراُه َما َلُھ ِفي اْلآِخَرِة ِمْن َخَلاٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِھ 
 )102(َأنُفَسُھْم َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن

 
َفَوَقَع اْلَحقُّ )117(َیْأِفُكوَنَوَأْوَحْیَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفِإَذا ِھَي َتْلَقُف َما - 

َوُأْلِقَي السََّحَرُة )119(َفُغِلُبوا ُھَناِلَك َوانَقَلُبوا َصاِغِریَن)118(َوَبَطَل َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن
 ( 122(َربِّ ُموَسى َوَھاُروَن)121(َقاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمیَن)120(َساِجِدیَن

 
 ( 139(ا ُھْم ِفیِھ َوَباِطٌل َما َكاُنوا َیْعَمُلوَنُمَتبٌَّر َم ھؤالءِإنَّ - 
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َفَلمَّا َأْلَقْوا َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم ِبِھ السِّْحُر ِإنَّ اللََّھ َسُیْبِطُلُھ ِإنَّ اللََّھ َال ُیْصِلُح َعَمَل - 
 ( 82(ْجِرُموَنَوُیِحقُّ اللَُّھ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِھ َوَلْو َكِرَه اْلُم)81(اْلُمْفِسِدیَن

 ( 81(َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُھوًقا- 
 
َوَأْلِق َما ِفي َیِمیِنَك َتْلَقْف َما َصَنُعوا ِإنََّما َصَنُعوا َكْیُد َساِحٍر َوَال ُیْفِلُح السَّاِحُر َحْیُث - 

 ( 69(َأَتى
 
 ( 18(ى اْلَباِطِل َفَیْدَمُغُھ َفِإَذا ُھَو َزاِھٌق َوَلُكْم اْلَوْیُل ِممَّا َتِصُفوَنَبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَل- 

 
َفَأْلَقْوا ِحَباَلُھْم َوِعِصیَُّھْم َوَقاُلوا ِبِعزَِّة )43(َقاَل َلُھْم ُموَسى َأْلُقوا َما َأْنُتْم ُمْلُقوَن- 

َفَأْلَقى ُموَسى َعَصاُه َفِإَذا ِھَي َتْلَقُف َما )44(اْلَغاِلُبوَنِفْرَعْوَن ِإنَّا َلَنْحُن 
َربِّ ُموَسى )47(َقاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمیَن)46(َفُأْلِقَي السََّحَرُة َساِجِدیَن)45(َیْأِفُكوَن

 ( 48(َوَھاُروَن
 
 ( 28(ْضَواَنُھ َفَأْحَبَط َأْعَماَلُھْمَذِلَك ِبَأنَُّھْم اتََّبُعوا َما َأْسَخَط اللََّھ َوَكِرُھوا ِر- 
 - 
 ( 23(َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َھَباًء َمْنُثوًرا- 
 - 
  ( 70(َوَأَراُدوا ِبِھ َكْیًدا َفَجَعْلَناُھْم األَْْخَسِریَن- 

 
  ,  بعد االنتھاء من الرقیة ینفث على الزیت والماء

  .تسل منھ ویشرب والماء یغ الزیت یدھن بھ

  الطریقة 

  ذه لكي یستعید شفاءه المطلوب ھو یجب على المسحور ان یتبع الطریقة ھ 

 .لترات او اكثر  7ماء للغسیل والشرب  -
و , مل من زیت الحبة السوداء   200و , مل  500زیت زیتون  - -

 .مل من زیت السذاب دھنا خارجیا فقط  150
 .جرام  3زعفران  -
 .طازج او مطحون ورق سدر  -

  الطریقة 

 .ا یبرد یصفى یؤتى بالزعفران ویوضع علیھ ماء حار ولّم -
 .تھیئة المكان المناسب للرقیة  -
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 .الوضوء قبل البدء  -
 .یطھر الفم بالسواك -
 .باهللا  إالمن ال حول وال قوة  واإلكثاراالستغفار والدعاء قبل البدء  -
 .استحضار النیة للشفاء  -
 .الشروع بالرقیة  -
اكواب موزعة  3على المریض ان یشرب من الماء المقروء علیھ یجب  -

خالل النھار ویغتسل من الماء المقروء علیھ مرة ویدھن بالزیت مرتین 
 .ضروري قبل النوم 

 اوراق سدر وتوضع في ماء مقروء علیھ ویغتسل منھ  7تطحن  -
 .االستماع للرقیة  -

 . یتم االستمرار حتى الشفاء 

**** 

  منع اإلنجابآیات إبطال سحر 

من سحرت لعدم االنجاب علیھا او الرجل الذي یعاني من عقم وذلك بقراءة  -
رة صى ماء او زیت فیدھن بھ ما تحت الاالیات على المریض او قراءتھ عل

ھذه الرقیة تكون مستمرة قبل الحمل وبعد  مولدوھاوالظھر حتى وضع المرأة 
 .الوضع 

  

 االیات ھي 

    

َفَقَدْرَنا َفِنْعَم * ِإَلَى َقَدٍر ّمْعُلوٍم * َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر ّمِكیٍن * ّمِھیٍن  ماءَأَلْم َنْخُلقّكم ّمن 
 [ 24– 20:المرسالت[َوْیٌل َیْوَمِئٍذ ّلْلُمَكّذِبیَن * اْلَقاِدُروَن 

ُثّم َخَلْقَنا * ُثّم َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر ّمِكیٍن  *َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمن ُسَالَلٍة ّمن ِطیٍن 
الّنْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظامًا َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحمًا ُثّم 

 [ 14 – 12:منونالمؤ[َخْلقًا آَخَر َفَتَباَرَك الّلُھ َأْحَسُن اْلَخاِلِقیَن  أنشأناه 
 [ 67:األنعام[ّلُكّل َنَبٍإ ّمْسَتَقّر َوَسْوَف َتْعَلُموَن 

َوُھَو اّلِذَي َأنَشَأُكم ّمن ّنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقّر َوُمْسَتْوَدٌع َقْد َفّصْلَنا اَالَیاِت ِلَقْوٍم 
 [ 98:األنعام[َیْفَقُھوَن 

اْلَبْعِث َفِإّنا َخَلْقَناُكْم ّمن ُتَراٍب ُثّم ِمن ّنْطَفٍة ُثّم ِمْن َیَأّیَھا الّناُس ِإن ُكنُتْم ِفي َرْیٍب ّمَن 
ِإَلَى  نشاءَعَلَقٍة ُثّم ِمن ّمْضَغٍة ّمَخّلَقٍة َوَغْیِر ُمَخّلَقٍة ّلُنَبّیَن َلُكْم َوُنِقّر ِفي األْرَحاِم َما 

ْم َوِمنُكْم ّمن ُیَتَوّفَى َوِمنُكْم ّمن ُیَرّد ِإَلَى َأَجٍل ّمَسّمى ُثّم ُنْخِرُجُكْم ِطْفًال ُثّم ِلَتْبُلُغَوْا َأُشّدُك
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 الماءَأنَزْلَنا َعَلْیَھا  فإذاَأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْیَال َیْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلٍم َشْیئًا َوَتَرى األْرَض َھاِمَدًة 
 [ 5:الحج[اْھَتّزْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكّل َزْوٍج َبِھیٍج 

َل َلُكْم ّمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْم ّمْن َأْزَواِجُكم َبِنیَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم ّمَن َوالّلُھ َجَع
 [ 72:النحل[الّطّیَباِت َأَفِباْلَباِطِل ُیْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة الّلِھ ُھْم َیْكُفُروَن 

*  الدعاءّلُدْنَك ُذّرّیًة َطّیَبًة ِإّنَك َسِمیُع  ُھَناِلَك َدَعا َزَكِرّیا َرّبُھ َقاَل َرّب َھْب ِلي ِمن
َفَناَدْتُھ اْلَمآلِئَكُة َوُھَو َقاِئٌم ُیَصّلي ِفي اْلِمْحَراِب َأّن الّلَھ ُیَبّشُرَك ِبَیْحَیَى ُمَصّدقًا ِبَكِلَمٍة 

 [ 39-38:آل عمران[ّمَن الّلِھ َوَسّیدًا َوَحُصورًا َوَنِبّیًا ّمَن الّصاِلِحیَن 
َفاْسَتَجْبَنا َلُھ َوَوَھْبَنا * َوَزَكِرّیآ ِإْذ َناَدَى َرّبُھ َرّب َال َتَذْرِني َفْردًا َوَأنَت َخْیُر اْلَواِرِثیَن 

َلُھ َیْحَیَى َوَأْصَلْحَنا َلُھ َزْوَجُھ ِإّنُھْم َكاُنوْا ُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت َوَیْدُعوَنَنا َرَغبًا 
 [ 90- 89:األنبیاء[َلَنا خاِشِعیَن َوَرَھبًا َوَكاُنوْا 

 یشاءِإَناثًا َوَیَھُب ِلَمن  یشاءَیَھُب ِلَمن  یشاءِلّلِھ ُمْلُك الّسَماَواِت َواألْرِض َیْخُلُق َما 
 [ 49:الشورى[الّذُكوَر 

َوُیْمِدْدُكْم * َعَلْیُكْم ّمْدَرارًا  السماءُیْرِسِل * َفُقْلُت اْسَتْغِفُروْا َرّبُكْم ِإّنُھ َكاَن َغّفارًا 
 [ 12-10:نوح[{ِبَأْمَواٍل َوَبِنیَن َوَیْجَعل ّلُكْم َجّناٍت َوَیْجَعل ّلُكْم َأْنَھارًا 

َفَجَعَل ِمْنُھ الّزْوَجْیِن * ُثّم َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسّوَى* َأَلْم َیُك ُنْطَفًة ّمن ّمِنّي ُیْمَنَى  {
 [ 39-37:القیامة[ واألنثىالّذَكَر 

* ِإْذ َدَخُلوْا َعَلْیِھ َفَقاُلوْا َسالمًا َقاَل ِإّنا ِمْنُكْم َوِجُلوَن * ْئُھْم َعن َضْیِف ِإْبَراِھیَم َوَنّب
 [ 51-49:الحجر[َقاُلوْا َال َتْوَجْل ِإّنا ُنَبّشُرَك ِبُغالٍم َعِلیٍم 
َرّب َھْب * ٌب ِإَلَى َرّبي َسَیْھِدیِنَوَقاَل ِإّني َذاِھ* َفَأَراُدوْا ِبِھ َكْیدًا َفَجَعْلَناُھُم األْسَفِلیَن 

 [ 102-99:الصافات[َفَبّشْرَناُه ِبُغَالٍم َحِلیٍم * ِلي ِمَن الّصاِلِحیِن 
َیْخُرُج ِمن َبْیِن الّصْلِب َوالّتَرآِئِب * َداِفٍق  ماءُخِلَق ِمن * َفْلَینُظِر اِإلنَساُن ِمّم ُخِلَق 

  [ 7-5:الطارق[
  

*****  

  ما ھي عالمة الخروج من الجسد ؟  

 ھو شعور المصاب ببرودة في اطراف اصابع قدمھ او في القدم كامال  -
 ونادرا ما تكون البرودة ن الوجھ او الظھر    -
 .ویجب استمرار القراءة على المصاب حتى یخرج وتختفي البرودة  -
 . والرقیة ممكن تستمر ایام للحصول على الشفاء الكامل  -

  

  طریقة قراءة ھذه اآلیات  

 .القراءة یجب ان تكون جھریة وبصوت قوي  -
 .ھو وضع الید الیمنى وممكن ال یتم وضعھا لیكون اوقع واقوى  -
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 . یجوز قراءتھا على ماء ویشرب منھا المریض   -
 ممكن استخدامھا ذكر یومي للحمایة من االصابة روحانیة  -
و یقرأھا على ماء ویشرب وممكن الجمع بین الطرق ھو ان یقرأھا یومیا  -

  . منھن 

.. آیات خروج الجن والشیاطین من جسد المصروع والملبوس والمسحور 
    وخروج عین الحسود

  .مرات كل االیات التي بین قوسین  7ویجب تكرار 

  الفاتحة  -
الّلُھ َال ِإَلـَھ ِإالَّ ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم َال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال َنْوٌم لَُّھ َما ِفي السََّماَواِت  ( -

 َوَما ِفي اَألْرِض َمن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِھ َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھْم َوَال
 یئودهْيٍء مِّْن ِعْلِمِھ ِإالَّ ِبَما َشاء َوِسَع ُكْرِسیُُّھ السََّماَواِت َواَألْرَض َوَال ُیِحیُطوَن ِبَش

  .مرات  7تكرر  255البقرة )) ِحْفُظُھَما َوُھَو اْلَعِليُّ اْلَعِظیُم 

 

 مرات  7تكرر   137البقرة ) } فَسَیْكِفیَكُھُم الّلُھ َوُھَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم { ( -
  مرات  7   ألنساء)  }َوَكَفى ِبالّلِھ َوِلّیًا َوَكَفى ِبالّلِھ َنِصیرًا  {( -
َوَردَّ اللَُّھ الَِّذیَن َكَفُروا ِبَغْیِظِھْم َلْم َیَناُلوا َخْیرًا َوَكَفى اللَُّھ اْلُمْؤِمِنیَن اْلِقَتاَل {( -

 مرات  7األحزاب ) }َوَكاَن اللَُّھ َقِوّیًا َعِزیزًا 
  مرات  7 ألقمر)   }اْلَجْمُع َوُیَولُّوَن الدُُّبَر َسُیْھَزُم { ( -
))  ُھَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب ِمن ِدَیاِرِھْم ِلَأوَِّل اْلَحْشِر { ( -

  مرات  7 -   ألحشر
  42ق} مرات    7    )َیْوُم اْلُخُروِج ( َیْوَم َیْسَمُعوَن الصَّْیَحَة ِباْلَحقِّ َذِلَك   {  -
) ألحجر} )َوِإنَّ َعَلْیَك اللَّْعَنَة ِإَلى َیْوِم الدِّیِن . َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَھا َفِإنََّك َرِجیٌم( { -
 مرات   7
َوِإنَّ َعَلْیَك َلْعَنِتي ِإَلى َیْوِم الدِّیِن . مرات   7)  َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَھا َفِإنََّك َرِجیٌم( { -
  77ص} 
مرات  لَمن َتِبَعَك ِمْنُھْم َألْمألنَّ  7) اْخُرْج ِمْنَھا َمْذُؤومًا مَّْدحورا  َقاَل(  10 -

  أألعراف} َجَھنََّم ِمنُكْم َأْجَمِعیَن 
) ِإنََّك ِمَن الصَّاِغِریَن( َقاَل َفاْھِبْط ِمْنَھا َفَما َیُكوُن َلَك َأن َتَتَكبََّر ِفیَھا َفاْخُرْج{  -
  أألعراف} مرات   7
َوَأْلَقْت َما .( َوِإَذا اْلَأْرُض ُمدَّْت . َوَأِذَنْت ِلَربَِّھا َوُحقَّْت . السََّماء انَشقَّْت ِإَذا {  -

  5-1االنشقاق } َوَأِذَنْت ِلَربَِّھا َوُحقَّْت . مرات  7) ِفیَھا َوَتَخلَّْت 
رِّ َغاِسٍق َوِمن َش. ِمن َشرِّ َما َخَلَق . ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق .. ( سورة الفلق  -

  مرات  7)) َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد . َوِمن َشرِّ النَّفَّاَثاِت ِفي اْلُعَقِد .( ِإَذا َوَقَب 
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ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس . ( ِإَلِھ النَّاِس . َمِلِك النَّاِس . ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس (  -
 . مرات  7)) ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس . النَّاِس الَِّذي ُیَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر . اْلَخنَّاِس 

.)3( 

  

  

  الرقیة الشرعیة لتحصین االطفال

  

  أوقات التحصین نحصن االوالد في الصباح والمساء 

  الطریقة 

الكرسي وآخر ایتین  وآیةوضع الید الیمنى على رأس الطفل وتقرأ الفاتحة  -
  مرات 3مرات والفلق  3من سورة البقرة وسورة االخالص 

  :مرات وبعدھا تقرأ الدعاء االتي  3والناس  -
 7. اعیذك بعزة اهللا وقدرتھ من شر ما تجد وتحاذر " مرات ثم  3بسم اهللا  -

  "  مرات ثم تقول 
بسم اهللا الذي ال یضر مع اسمھ شيء في األرض وال في السماء وھو  -
  "لسمیع العلیم  ا
اهللا الذي ال تضیع ودائعھ ویتم المسح على رأس  أستودعكومن ثم تقول  -

  لرقیة االطفال یومیا من الحسد وجسمھ كامال ھذه طریقة  الطفل
 )4(نعوذ باهللا من شّر الحسد والحاسدین -

  

  

****  
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 مرة  41او  7ماء مقروء علیھ الفاتحة 

والسحر والمس وكل امراض ھناك عالج فعال ضد السحر والحسد والعین  -
  ة على ماء مر 41مرات او  7قراءة الفاتحة ...... الروحیة والجسدیة ھو 

 والطریقة ھي 

لكلمة امین ینفخ في الماء عدد ما تم  وعند وصول ,  مع البسملةقراءتھا  
  .  41او  7قراءتھا ان كان 

وقد استخدمت ھذه الطریقة للدكتور عائض القرني الذي كان یشكو من امراض 
ھذا الماء  تناول األستمرار بویج, وشفاه اهللا بتلك الطریقة السحریة , عدة 

 )5( .  وحتى بعد الشفاءللمریض 

  

   الخاتمة

االنس لكي یفید عین الجن اوعرضنا قسم الرقیة الشرعیة لمن یعاني من جمیع ا
  .والمحسود والمسحور ما قدمناه في ھذا الفصل  سالممسو

  

  

  الرقیة الشرعیة فھرس 

 )1(  

- http://www.heznah.net/vb/t14994.html  
 م  2015/  5/   21 -

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84
%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%AF  

-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D9%81-9%83%D9%8A%D9%81https://www.ts3a.com/%D
-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%AF
-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%AF/  

  م  2016/  8/  3

http://www.lakii.com/vb/a-63/a-256738/  



 

24 
 

 م  2016/  3/  29
 
  

)2(    

- http://alkabarit.com/roqia/an_almas.htm  
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