
 

   

 

  



 
 



 

 

 ةـدمـقـم

محاداا ثاًااا ثماحل غن  ا      ، الصَّاحلحلحل   تتمُّ بنعمتِه الَّذي هلِل احلمُد

ينقايهم ما    ؛ لماحل نها ل اتباتالال حلت حل ماه    جلالل وجهه وعظيم ساطاحلهه،  

وه بحللعمل غ ط اه اب تطا     طمل غ  الذهوب ورفعة لدرجحلتهم يف جنحل  النعيم فمحل

 بصربه فحمداا هلل مقدر األقدار ومس ب األس حلب ت حلله حلت هو.. نمحل بعد

ثمحل هعطم بأهحل مق طني عط  شهر فضيل شهر القيحلم والصيحلم وحلجحلباة  

حل وماا  ابسااطمني الاحلعااحل   غتق اال من ااغ ااحلرل لنااحل و اهلل ننالاادعوا ، وهسااأل 

 وغستجب دعواتنحل حلهه عط  ثل ش ال قدغر.

يتساءل الكثير  ارا ا ى رل الضر ي  فع ي ف رر ضرن  امراعو اارا ارج ال   راا  

 يل ليسي  ى يرو ّمل ات اىر ضن اذا الشه  ال مذي ي  الفالجن ال

 هقول وبحلهلل التوفيق..

بااه ابسااحور نو   مساام  يف العاارص  ااتو   هااو وت هنااحلل ت غوجااد 

ول ا  ألن اب تطا    يف رمضاحلن  ابعيون نو ابمسوس ع  غااه ما  الصاحل مني    

وجاال  حل حلىل اهلل عاا  ا ب ااذل األساا حلب ابعااروعة متقربااا  حل وجحلهااداغسااع  دا  ااا 

اهلل غأذن بحللعفحلال  األس حلب والعحليف ال حليف  م  ثل داال وبالال لعلَّ َبس ُِّم

وهاو غعطام نن   تقرُّبااحل لاه سا ححلهه    مهحل ابارغ   حلب اليت غقادِّ م  األس   ٍبمع َس

 .اهلل هو العحليف وحده



 

 

ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ     ٴۇ  چ :حل ماا  قولااه تعااحلىل  ولااذا واهاالق اا 

النمااال: ]چۋۋۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ېى  ىائ

ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  :تعااحلىل وقولااه ،[٢٦

يف ثمااااحل جااااحلال وثااااذا [ ٢٦غااااحلفر: ] چٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

 اهلل نها ل  ماحل ) :قاحلل   اهلل رساول  نن  هرغار   نبا   ع  احلدغث الصحيح

 .[ال خحلري رواه] (شفحلال له نه ل حلت داال

ولاطااب ال ااًا ماا  ابرااا  لربهااحلمل رمضااحله  لطمصااحلبني بااأمرا   

يف ثتحلباة بعا  النصاحل ح والاربامل     ، اساتخر  اهلل  خمتطفة روحية وغاهاحل 

ثمخااال لااه يف  حلعطيهاا غسااانن  ب نَحاايسااتعني بهااحل ماا  لة اة والقوغَّاااب سَّاا

 .رمضحلن

  



 

 

 

ونن اهلل هااو  ،نن مااحل نباحلب  مل غ اا  ليخا اا   ابصااحلب خاا ن اعطام  -1

وهو نرحم با  ما  هفسا  والناحلس ن عاني       ،الذي قدر عطي  مصحلب 

  بربِّاا   الظاا َّم مًقااحلل ذر  فأحِساا ظِطااَغ وهااو احل اام العاادل الااذي ت  

 الطايف اخل ا. لَ  َردَّمبحل َق الظ َّ اَلنن تس  حلغحلَل ق  وحلغحلَلوخحلِل

ليماتح    ؛ر عطيا َ ه قادَّ نَّا   م اروه ول  صاي َ اهلل قاحلدر نت غُ  نن  عطما -٦

  الرفعااة حلذا باارب    زاَدت اباادَّوغرفااع درجتاا  وثطمااحل  حلَلاا ،لباارَب

  .بربِّ ونحسنت الظ َّ

 ،ل ما  نول دعاو  دعوتهاحل   رَّاهلل قحلدر عط  نن غرفاع عنا  ُاا    نن عطم ا -3

وغرغاد نن غادخر    ، حلحلَحا غسمع باوَت  وب احلاَلل وحل  ه حيب نن ول ن 

 .يف الدهيحل ال الاِل ي  نمَلل  م  دعحل   يف اآلخر  محل غنِس

ابذل األس حلب والربامل ول   ت تظ  نهه فار  وواجاب نن غ اون     -4

لألساا حلب  َ ذِلاباار  مااع َباا  وقااد غ غااَدر العاافحلال فقااد غتااأخَّ .مااحل ترغااد

ويف قصة غعقوب  عرب ، أس والقنوط ول  يف قصة نغوبفحلحذر م  الي

 ل.رَببه َب ل وتعحَذ  به فؤاَدسطِّوبربه عط  فقد غوسف محل ُت نسو 

ت  ثل محل ت ذله م  نسا حلب معاروعة ها  يف ميا ان حسانحل      نن عطم ا -5

وس ب حملو سي حلت  ورفع درجحلت  حلغحلل نن تضايع هاذه احلسانحل  مباحل     

   العياحلن م  غأس وقنوط م  رمحة اهلل.عطيغدخطه 



 

 

ـــالص  ]هنااحلل ع ااحلد  ا هااحل   نن  عطااما -٢ عطاا  اهلل فهااو   نجرهااحل ونن  [برـ

 الذي غويف الصحلبرغ  نجرهم ب ا حسحلب.

 ااًا ، فحل عطاا  ابعحلباا زال مقيمااانْن ت ااون  اا  ابتطاا  ومااحل  اهت ااه -7

؛ والرقيااة ونساا حلب العااال والصاادقة  ماانهم غطجااأ حلىل الصااال  وال  ااحلال 

وهذا غعاال العاال     هو عطيه م  معحلب  عط  محلمستمر قيم ول نه م

 حلت نن غعحلال اهلل.ومينعه 

 غنااحلال وتاارب  وغي ااة وقيمااة وقنااوا  ونفاارات فيهااحل من اارا  وعقااو     -8

ــ  وسااوال نخااال  واهوهاات وتعااحلرري ااارم وغاهااحل...      ــت جر ــه م   كي

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  چ  قاحلل تعاحلىل:   الشف ء؟

ۋۅ     ٴۇ  ۋ ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     ۇ   ڭۇ   ڭ    ڭ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  

 .[11الرعد: ] چۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې     ۅ

وغعطم محل تف ر فيه وماحل ساتفعطه حلن    ،اهلل غعطم محل يف هفس  نن عطم ا -9

. ونعارث  م ُغحلهم حلىل الرب حلذا ُها فال ت      حلذا جّن .عحلفحلل وشفحلل

العاااال  وتاااحلب حلىل اهلل بصاااد  ثياااف شااافحله    ف ااام رنغناااحل َمااا  بااادن   

ر ححلله حلىل بالت وهذا محل غرغده اهلل م  ابتال ه لطع اد لعطاهم   وت يَّ،اهلل

 .لعطهم غتضرعون،لعطهم غرجعون،غتقون

حر السِّاا لََّحاا لُِّحااحل يف العااال  فااال غَ حل ارماااتسااط   رغق اا  نْن اهت ااه -1٦

 ذهحلب لطعااارافني وابساااتعينني باااحلجل الااا لُِّحاااوت غ ، حر بحللاااذهحلب لطسَّااا



 

 

ال اف والفنجاحلن     التعحلمل مع الفط يني والروححلهيني وقاحلر   ل ُِّحوت َغ

 ن السؤال ع  ح م العرص فيهحل.وت جيوز التجحلرب بدو

 نهنااحل قطنااحل لااو ولطتوااايحسااخره اهلل لع ااحلده،   ربااحله  رمضااحلن برهااحلمل

ثاحلن روحيااحل نو عضاوغاحل     ساواال نغااحل ثاحلن مرااه     لطمارغ   حلبرهحلجم  سنعا 

. وغ ًر نثًر نو رثعة ععر  بإحدى الطيل قيحلم  حيي، وحلغوميا غصوم بأن

 غادخل  ول ا   حلباع ا  حلبرهحلجم ا هاذا   غ اون  فقاد  القرآن م  الصدقة وقراال 

 الدعحلال ننَّ ذل  عط  وزغحلد  بل األمور هذه ب ل وسنقوم رمضحلنشهر  عطينحل

 غساات ل  نن نراد باا   برهااحلمل  نقااوى  فهااذا  داَّصفاا ُت العاايحل ني  وننَّ مسااتجحلب 

 غساتخدمهحل  الايت  ابعروفاة  الاربامل  حلىل حلااحلفة  الصاحيح  الوجه عط  رمضحلن

 .العال  يف ابرا 

 ؟!غسيتفرَّ وقٍت ني فف  رمضحلن يف غتفرََّغ مَل  َملذل  لو تأمطنحل.. 

 تاساتحطَّ  وما   ..ومارا   مارا ٍ  ساحره  َددِّوُجا  ..سانوا   تضرر م  حلىل

وتفارط  تاول   ت. رمضاحلن  يف غع ط  شحلغل ثل م  غتفر  العيحل ني جسده

 حلت ليحلليااه تااذهب وت ،مسااتجحلب ودعااحل ل فااارل وقاات وت ههااحلره ذهبفياا

 ر.القااد ليطااة يف وت األواخاار الععاار يف طتفاارِّ وت سااحلجد راثااع قااحل م ونهاات

 ول ننااحل عالجهاحل  يف غاهاحل  تعابَ َو حل َنا تِع باع ة  حاحلت   عحلبار   لقاد  فاواهلل 



 

 

 ويف ،م حلشار    حرالسِّا  ل َاُغ .القدر ليطة يف الرقية هتحل لثحلهت  ثيف رنغنحل

 .اهلل شفحلثم العظيمة الفربة تضيعوا فال حلظحل 

آهف ااحل نقااد م بااني نغاادغ م بعاا  الااربامل ومااحل هاا  حلت ثمااحل ذثاار     

 حل بهااألن غتقاار ب حلىل اهلل ؛ تطاا ابرغ  و رغقااة تنظيميااة لطتسااهيل عطاا  اباا    

 وغطجأ حلليه.

 

ألهاه   ؛وهاو نساهل برهاحلمل عطا  ابارغ       ،ساالت اباؤم   هو الع احلد  و  ء:الدىا

  لذل . ه فقل وت حيتحل  حلىل جهدلسحلَهل حرُِّغ

إليك فخرن  فخترن فار اج إجادرا كىراءن در. ع  يي ضرال ير ك   ى رد كىرا  

 اتجّال إلير:

  يف فرثِّا  .م  نس حلب الفار  وثساب الادعوا  الادعحلال بظهار ال ياب       -1

حل مسحور و ساوس ومعياون نو مارغ  مرااا     ال يب ل لِّ الدعحلال بظهِر

 ألخيه ابسطم ابرال دعو  مبًل ولَ  قحلل لَ ُغ ت ون النتيجة نن، فحلعضوغا

 اَخا ِب ياه ألِخ دعاحل  ماحل طَّث  لوثَّا ُم ٌ َطا َم رنساه  عند مستجحلبة ال يب بظهر

 .[مسطم رواه]. مبًل ولَ  آمني: هِب لوثَّاب   ابَط قحلل



 

 

مااا   حل فهااا  سااا ب ثاااًٍاَهاااطَّهاااحل ث ق نبواَبغِطااا: نقااالص عااا  ابعحلبااا  اإل -٦

 فحلفهم... .ال الال.

الااادعحلال وبااني اإلقحلمااة والت اا ا     قحلماااةالاادعحلال بااني األذان واإل  حاار ي  َت -3

 مستجحلب. بينهمحل

 مستجحلب فيجتهد ابصحلب يف هذا الوقت. :الدعحلال وقت السحر -4

واست ل  ،وت ت ًر النوم يف النهحلر ،فال ت فل :دعحلال الصحل م مستجحلب -5

 : اهلل رساول  قاحلل : قاحلل   هرغار   نبا   الوقت يف الدعحلال والذثر ع 

 ودعااو  العااحلدل، واإلمااحلم غفااار، حااني الصااحل م: دعااوتهم تاارد ت ثالثااة)

: الارب  وغقاول  السمحلال، نبواب هلحل وتفتح ال محلم، فو  اهلل غرفعهحل ابظطوم

 .[الومذي رواه]( حني بعد ولو  ألهصره  وع ت 

 .السجود نقرب هقاة حلىل اهلل فتضرصحل حللة السجود والدعحلال واعطم نن  -٢

 وردد هفس الدعحلال مبحل ترغد.  يف الدعحلال عط  مع طت  رّث -7

  .ودعوا  الفر   يف الًطث األخا  م  اتست فحلر واحلوقطة نثًر -8



 

 

 

 

 ص نعمااحلل الاارب واخلاااا  فهاا  ساا يل لتفاارغل ال ربااحل  قااحلل تعااحلىل: هااو  -1

 ې ېىىائائەئ  ەئوئ  وئۇئچ

 ابعااروري باانحل ع: ) : قااحللويف احلاادغث .[9٦األه يااحلال: ] چۇئ  ۆئ   

 هاام الاادهيحل، يف ابعااروري ونهاال واهلط ااحل ، السااوال واآلفااحل  مصااحلرص تقاا 

 يف األل ااحله  وبااححه نهااس، عاا  احلااحلثم رواه]اآلخاار (  يف ابعااروري نهاال

 .[اجلحلمع بحيح

 ن استاعت.وعط  ابحلال ابقروال حلفار عط  متر العجو  ن -٦



 

 

حاحلول نن تنقاااع عاا  الناحلس قاادر اتسااتاحلعة والتفارغ بعاا طت  مًاال     -3

مرغ  ابستعاف  عطا  سارغره غتطقا  الادواال والعاال  حلت حلحلجاة اارورغة         

 نو نمر  حلرئ.ثصطة رحم نو تط ية دعو  

فه ق جمحلري العياحلن وغضِعالتقطيل م  ابأثل وابعرب غضي  اعطم نن  -4

 غؤخر النتحل ل.سراري يف ذل  قد اإل والع س بحللع س وننَّ

دل حساب ماحل  اد اخلعاوص     حا مع اإلمحلم نو لو تنس قيحلم الطيل سوااَل ت -5

 لياياال يف السااجود والاادعحلال . الاا ع   تااحلر الصااال  لوحاادهولااذ  ابنحلجااحل 

 .وهذا نفضل

مااا  األععاااحلب والاااروا ح ابساااحلعد  يف العاااال  ساااواال ثاااحلن   اساااتخدم -٢

 حل حسب ححللت .ربانو ش ا نو نثال حل نو خبوراحل نو دهحلهاحل نو مش استحمحلما

حلذا نبااحلب  تعااب نو فتااور نو ماار  نو عااذر    :اإلراد  ت ت اا  مسااطوَب -7

فاال تقاف ما  حل اال  لساحله  بحللاذثر        ،شرع  لطنسحلال ثحلحلي  وغااه 

ععحلب وثل محل حل  واألهحلدهلقرآن ثأشر ة الرقية واستخدام الو حلص ا

 .غسحلعد يف العال 

  



 

 

 

 قراءة القرآن: 

 غ غاد  نو واحلساد  العاني  رقياة  آغاحل  -ال قار  -والنحلس ت رارالفطق

 .الرقية بنية ول   ورد له ثحلن حلن القرآن م  ورده

 http://www.alroqya.com/book/ayat/eye.htmاآلي ت:  رابط

 لرقية ال ين هالحسد:االسجم ع  

 حساااب الساامحلص  زغااحلد   نو لوحاادهحل  واحلساااد العااني  لرقيااة  اتسااتمحلص 

 نو الدراساة   يف بعاني  نبيب حلن واحل مة العطمرقية : مًال  فيستمع بحلبةاإل

 - 3 اتساتمحلص  وغ اون  شاياحله   مس العني ت ع حلن احلر  آلغحل  اتستمحلص

 .األذن بسمحلعة  السمحلص وغ ون حلغوميا سحلعحل  4

  http://www.alroqya.com/sound_gallery1.htm األشرطة: رابط

 المح فظة على األذك ر: 

 واخلارو    والدخول النوم نذثحلر فيهحل وغدخل وابسحلال الص حلت نذثحلر

 حص  ثتيب يف وجمموعة  متوفر  وه  واجلمحلص والعرب واألثل والط س

 ابسطم.

 

http://www.alroqya.com/book/ayat/eye.htm
http://www.alroqya.com/book/ayat/eye.htm
http://www.alroqya.com/snd/eyehasd.mp3
http://www.alroqya.com/snd/alelm.mp3
http://www.alroqya.com/snd/harq.mp3
http://www.alroqya.com/sound_gallery1.htm


 

 

 أدعية ال ين: 

 عاانِي وثاال وهحلمااة، شااياحلن ثاال ماا  التحلمااة، اهلل ب طمااحل  نعااوذ)  -1

 (.تمه

 عاني  نو هفاس  ثال  شار  ما   غاؤذغ   شا ال  ثال  م  اسوق  اهلل )بسم -٦

 غعفي (. اهلل ححلسد

 ولااا  ال ااارغم الوجاااه وذا القااادغم وابااا  العظااايم الساااطاحلن ذا الطاااهم) -3

 عاني ون اجلا    نهفاس  ما   عاحلف   ابستجحلبحل  والدعوا  التحلمحل  ال طمحل 

  . (اإلهس

 (.ووب هحل وبردهحل حرهحل ع  اذهب الطهم) -4

 الادعحلال  نو عرفاه  حلن العاحل    عاني  وعطا   العاني  عط  الدعحلال يف الوثي  -5

 نو ماحلل   نو زغانيت  نو جسام    نو عطما   يف نبحلبت  عني ثل اخر  الطهم)

 باااأعرا  شاااعر حلذا الااادعحلال وغ ااارر حلباااحلبته حساااب (وه اااذا ...قاااوت 

  .وحنوه وخ  نو هعحلس نو بداص  نو عضو يف ونمل ثتنميل

 الغيب:الدع ء للمرضى بظ ر  

 يف جااحلال ال يااب بظهاار بحللعاافحلال ابسااطمني ماا  ماارب  ل اال الاادعحلال

 َوَلا َ  آِمانيَ : ِباهِ  اْلُمَوثَّالُ  اْلَمَطا    َقحلَل  اْلَ ْيِب ِبَظْهِر  أَلِخيِه َدَعحل َمْ )) احلدغث

ًٍْل  نبا   سان    شرت ابع ود عون] يف نبحلدي احلق مشس العالمة قحلل د-م. ِبِم

 َغْيَ ااة ِفاا  َنْي (:اْلَ ْيااِب ِبَظْهااِر) اْلُمااْؤِم  َنْي: (أَلِخيااِه الرَُّجااُل َدَعااحل حِلَذا[: )داود



 

 

 ِبِطَساحلِههِ  َنْو ِحيَنِ اذٍ  ِبَقْطِ اهِ  َلاهُ  َدَعاحل  ِباَأنْ  َمَعاهُ  َححلِااراا  َثحلَن  َوحِلْن َعْنُه َلُه اْلَمْدُعو 

. ِلَأِخيااِه ُدَعااحلاَلُه َرب  َغااحل  َلااُه ِاْسااَتِجْب َنْي (:آِماانَي ِ َ ااةاْلَماَل َقحلَلااْت) َغْسااَمْعُه َوَلااْم

ًْالٍ ) َوَل  َنِخي  َحق  ِف  ُدَعحلاَلل الطَّه ِاْسَتَجحلَب(: َوَل ) َفَقْول ُه  الطَّاه  َنْعَاا   (:ِبِم

ًِْل َل   َنْن َنَراَد حِلَذا السَّاَطف  َبْعا ُ  َوَثاحلنَ  :الاِّيِ ا ُّ  َقاحللَ .  أَلِخيا  َساَأْلت  َماحل   ِبِم

ًِْطَهااحل اْلَمَطاا   َلااُه ِلَيااْدُعَو الاادَّْعَو   ِبِتْطااَ  اْلُمْسااِطم ِخيااِهأَل َغااْدُعو ِلَنْفِسااِه َغااْدُعَو  ِبِم

 .ْسِتَجحلَبِةِلال َنْعَون َفَي  ون

 االسجغف ر هالدع ء: 

حسااب اتسااتاحلعة )نساات فر   ماار  فااأثًر1٦٦اتساات فحلر نثًاار ماا    -1

حللااه حلت هااو احلاا  القيااوم ونتااوب اليااه( نو   اهلل( نو )نساات فر اهلل الااذي ت

 .(اغفر ل  وتب عط  حله  نهت التواب الرحيم)رب 

 مر .1٦٦نثًر م   (قو  حلت بحلهلل العط  العظيم حول وت ت) -٦

لاه احلماد حيا  ومييات     لاه ابطا  و   ،شارغ  لاه   ت اهلل وحاده ت ت حللاه حل ) -3

مارا  بعاد   1٦و  مارا  بعاد باال  الفجار    1٦( وهو عط  ثل ش ال قدغر

 .  ة(م  ابال )شر ة( بال  اب رب )ت ون معه مسطحة

 دعهات المكرهب: 

 رجال  بهحل غدص مل فإهه (الظحلبني م  ثنت حله  س ححله  نهت حلت حلله ت ) -1

 .له اهلل استجحلب حلت قل ش ال يف مسطم



 

 

 نشاهد  باأه   نساأل   حلها   الطاهم ) :غقاول  وهاو  غادعو  رجال   النيب  ع  -٦

 ومل غولااد ومل غطااد مل الااذي الصاامد األحااد نهاات  حلت حللااه ت اهلل نهاات نهاا 

 اهلل سااأل لقااد بيااده هفساا  والااذي :فقااحلل :قااحلل ،نحااد اثفااوا لااه غ اا 

 بااحيح]( نعااا  بااه  َلُساا وحلذا نجااحلب بااه دعاا  حلذا الااذي األعظاام  بحل ااه

 .[الومذي

 العظاايم  اهلل حلت حللااه ت)  :غقااول ال اارب عنااد غاادعو  الاانيب ثااحلن -3

 (العظااايم العااار  ورب واألر ، الساااموا   رب اهلل حلت حللاااه احلطااايم،ت

 .[ال خحلري]

  رفاة  هفس  حلىل ت ط  فال نرجو، رمحت  الطهم): اب روب دعوا  -4

 .[حس : اجلحلمع بحيح] .(نهت حلت  حلله ت ثطه، شأه  ل  نبطح و عني،

 واباا  ع اادل، حلهاا  الطااهم) :فقااحلل حاا ن وت هاام قاال نحااد نبااحلب مااحل -5

 يف عااادل ح مااا ،  يف محلٍ ،بيااادل هحلباااييت، نمتااا  وابااا  ع ااادل،

 يف نه لتااه هفساا ،نو بااه  ياات لاا  هااو اساام ب اال نسااأل  قضااحل ل،

 ال يااب عطاام يف بااه اسااتأثر  نو خطقاا ،  ماا  انحاادا عطمتااه نو ثتحلباا ،

 وذهاحلب   ح ه  بدري،وجالال وهور قطيب، ربيع القرآن  عل نن عندل،

 :قاحللوا  .حلفرحاا  ح هاه  م احلن  ونبدله همه، وجل ع   اهلل نذهب حلت (.هم 

 با   غن    !نجل: قحلل ال طمحل ؟ هؤتال  هتعطم نن لنحل غن   ! اهلل رسول غحل

 .[الوغيب بحيح: ]األل حله  (غتعطمه  نن  عه 



 

 

 اهلل اهلل): ال ارب  يف نو ال ارب  عناد  تقاولينه   ثطماحل   نعطم  نت -٢

 .[داود نب  بحيح: ل حله األ] (حلشي ا به نشرل ت رب 

 يف غ ونغ تف  بأحدهحل واتستمرار عطيهحل قدر ابستاحلص و :االغجس ل 

 م  التحلل : الصحل م جلوري ش ال دخول لعدم التن ه مع وقت ني

 وابطاااح السااادر النااات يف وبااافهحل موجاااود) الرومااا  خبطااااة اتغتساااحلل -1 

 (.والعب

-غوميااحل  مقاروال  ماحلال  لاو  3 مع نثًر نو ورقحل  7) بحللسدر غتسحللات -٦  

 (.اب رب عط 

  حلقياة    ا  ) فيه ش  نو عرفه حلن العحل   نثر نو بواوال اتغتسحلل -3  

 منااه غعاارب ثاام ثااًا مااحلال يف غواااع عصااا بااحلق   نو متاار هااوى نو ل ااحلس نو

 غاحل ل  ون ث اول  جنحلساة   م  بع ال األثر غ ون نت بعرط بحلل حلق  وغ تسل

 . (وحنوه

 نو ال احلفور  نو الاورد  ماحلال  مًال  وحناوه  األععحلب م  هوص بأي اتغتسحلل-4 

 نو مفارد   ساواال  وغاهاحل  واحلرمال   العاذاب  نو الرحيحلن نو العرعر نو ابس 

 .نهواعهحل بع  جبمع

 



 

 

 ده ن:ال  

 نو الساوداال  احل ة زغت نو ابقروال ال غتون ب غت ثحلمال  اجلسم دهحلن

 وثاذل   العاورا   حتا   اجلسام  ثال  عطا   خفياف  دها   .عالجية زغو  ني

 غ اون   ت ارر  ماحل  ثال  الادهحلن  العارع   العاذر  مع حت  تده  غضحل ن ابرن 

 .مرا 7-1 م  نفضل

 :الصدقة 

 بهاذه  وحساد  عني ثل ع  ادفع الطهم) الوال ال العني دفع بنية غوميحل 

 .(الصدقة

 الرش ب لم ء المقرهء: 

 واجلماحلدا   وال ارري  وابالباس  األثاحل  ) ابنا ل  يف ابقاروال  بحلبحلال الر 

 .الدعحلال  مع غوميحل ( وغاهحل ثحللسيحلر 

 اإلفاحلر: بعد بل النهحلر يف غ ون نت األفضل الجبخير: 

 ث ا  مطعقة وعطيه ابقروال احلحلر ابحلال م  لو خبحلر واستنعحل  الت خا -1

 غوميااحل  ٦-1 العااذاب نو اهلناادي القساال نو  السااوداال احل ااة زغاات ماا 

 .األعرا  زاد  حلذا وخحلبة



 

 

 العاااني حاااحلت  بعااا  يف هفعهاااحل ث ااات الااايت األععاااحلب بااا ع  التااا خا -٦

 احلرمااال  وباااذر الاااذثر والط اااحلن الساااوداال بحلحل اااة ثاااحللت خر واحلسااد: 

 األععااحلب ماا  وغاهااحل اهلناادي والقساال والاانق  والعرعاار واحلطتياات

 بفتاحلوى  وهاذا  هفعاه  بحللتجربة  ث ت مبحل ول   فيهحل اتعتقحلد بدون اب حلحة

  (بحللصو  مسجطة والفوزان بحلز اب ) العطمحلال

 رهابط الفجهى:

http://www.alroqya.com/indx1/bkhr.mp3 

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4045 

 خير كله رمض ن اال ج  د: 

 .آلخره العهر نول م  اتجتهحلد  -1

 .القدر ليطة وحتري فيهحل واتجتهحلد األواخر لطععر التفرغ  -٦

 َبااحلِفَيٌة َنهَ َهاحل  اْلَقاْدرِ  َلْيَطاةِ ) عالمحلتهااحل ظهار   حلن القادر  ليطاة  يف تفارغل  ت -3

 َوَلاحل  َحارَ   وَلاحل  ِفيَهاحل،  َباْردَ  َلحل َسحلِجَيٌة َسحلِثَنٌة  َسحلِ عاحل َقَمراا ِفيَهحل َثَأنَ  َبْطَجٌة

 . (ُتْصِ َح َحتَ   ِفيَهحل ِبِه ُغْرَم  َنْن ِلَ ْوَثٍب َغِحلُ 

  

http://www.alroqya.com/indx1/bkhr.mp3
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4045
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4045


 

 

 

 ن:آالقر  قراءة 

 الفطاق  ت ارار - الساحر  رقياة  غاحل  آ-واحاد   مار   ولاو  غومياحل   ال قر  قراال 

 القارآن  ما   ورده غ غاد   نو ثًاا  (سي اطه اهلل حلن السحر) وت رار ثًاا 

 .الرقية بنية ول  

 http://www.alroqya.com/book/ayat/sihr.htm اآلي ت: رابط

 :الســحر لرقية االسجم ع 

 يساتمع ف باحلبة اإل حساب  السامحلص  زغاحلد   نو لوحادهحل  السااحر لرقية اتستمحلص

 واحلماال الااال   بساحر  نبايب  حلن رحاحلم واأل  الااال  +  الساحر  لرقياة  ماًال  

 القتااال وآغاااحل   الساااحر خاااحلدم حلااار  احلااار  آلغاااحل   اتساااتمحلص نو  والاااربل

 اتساتمحلص  وغ اون  لطجا   هصايحة  وشارغل  وال حاحلر  الق ور غحل آ نو والتدما

  األذن بسمحلعة السمحلص وغ ون حلغوميا  سحلعحل  3-5

  http://www.alroqya.com/sound_gallery1.htm األشرطة: رابط

 األذك ر:المح فظة على  

 واخلارو   والدخول النوم نذثحلر فيهحل وغدخل وابسحلال الص حلت نذثحلر   

 حص  ثتيب يف وجمموعة متوفر  وه   واجلمحلص والعرب واألثل والط س

 .ابسطم

http://www.alroqya.com/book/ayat/sihr.htm
http://www.alroqya.com/book/ayat/sihr.htm
http://www.alroqya.com/sound_gallery1.htm
http://www.alroqya.com/sound_gallery1.htm
http://www.alroqya.com/snd/talaq.mp3
http://www.alroqya.com/snd/harq.mp3
http://www.alroqya.com/snd/tadmer.mp3
http://www.alroqya.com/snd/tadmer.mp3
http://www.alroqya.com/snd/graves.mp3
http://www.alroqya.com/snd/sea.mp3
http://www.alroqya.com/snd/nasiha.mp3
http://www.alroqya.com/sound_gallery1.htm


 

 

 من أدعية السحر: 

 شااار مااا  غاااأتي  داال ثااال مااا  غعااافي  واهلل نساااوق  اهلل )بسااام -1

 حسد(.  حلذا ححلسد شر وم  العقد يف النفحلثحل 

لط عاف عا  احلحللاة     الدعحلال وت راره حساب اإلباحلبة نو   ختصيو -٦

غدعو )الطهم ابال ثل ساحر ماأثول نو معاروب نو م تاوب      فمًال 

ألساححلر فاإذا ثاحلن غعطام     نو مدفون نو سفط  نو بصور  وغعادد باأهواص ا  

ي حِرل ِسا بِاا ر وغ ارر الطاهم ن  حل في ًِن غ ون مدفوهاهوص سحره ثأ

ا م  جندل الطهم عطي  مب  عطيه جندال ابدفون الطهم احرقه الطهم سطِّ

 ا وه ذا( دفنه نو حرسه م  العيحل ني وغ رر الدعحلال ثًاا

 الدع ء:االسجغف ر ه 

حسااب اتسااتاحلعة )نساات فر  ماار  فااأثًر 1٦٦اتساات فحلر نثًاار ماا    -1

اهلل( نو )نساات فر اهلل الااذي ت حللااه حلت هااو احلاا  القيااوم ونتااوب اليااه( نو   

 حله  نهت التواب الرحيم(. )رب اغفر ل  وتب عط  

 مر .1٦٦ت حول وت قو  حلت بحلهلل العط  العظيم نثًر م   -٦

ت حلله حلت اهلل وحده ت شرغ  له، له ابط  وله احلمد حي  ومييت وهو  -3

بعاد باال    مارا   1٦و  مرا  بعد باال  الفجار  1٦ دغرعط  ثل ش ال ق

 )شر ة( م  ابال  ة(.اب رب )ت ون معه مسطحة 

 



 

 

 :رضى بظ ر الغيبالدع ء للم 

 يف جاااحلال ال ياااب بظهااار بحللعااافحلال ابساااطمني مااا   مااارغ ل ااال الااادعحلال

 آِمانيَ : ِباهِ  اْلُمَوثَّالُ  اْلَمَطا    َقاحللَ   اْلَ ْيِب ِبَظْهِر  أَلِخيِه َدَعحل َمْ ) :احلدغث

ًٍْل َوَلَ   شارت  ابع ود عون] يف نبحلدي احلق مشس العالمة قحلل د-م. ِبِم

 َنْي (:اْلَ ْيِب ِبَظْهِر) اْلُمْؤِم  َنْي: (أَلِخيِه الرَُّجُل َدَعحل حِلَذا[: )داود نب  سن  

 ِبَقْطِ ااِه َلااُه َدَعااحل ِبااَأْن َمَعااُه َححلِاااراا َثااحلَن  َوحِلْن َعْنااُه َلااُه اْلَمااْدُعو  َغْيَ ااة ِفاا 

 َلاهُ  ِاْساَتِجبْ  َنْي (:آِمانيَ  :ِ َ اة اْلَماَل َقحلَلْت) َغْسَمْعُه َوَلْم ِبِطَسحلِهِه َنْو ِحيَنِ ٍذ

 َنِخيا   َحق  ِف  ُدَعحلاَلل الطَّه ِاْسَتَجحلَب(: َوَل ) َفَقْول ُه. ِهِخيأَل ُدَعحلاَلُه َرب  َغحل 

ًْااٍل) َوَلاا  ًْااِل َلاا  الطَّااه َنْعَااا  (:ِبِم  :الاِّيِ اا ُّ َقااحلَل .ِخياا أَل َسااَأْلت َمااحل  ِبِم

 ِبِتْطَ  اْلُمْسِطمِخيِه أَل َغْدُعو ِلَنْفِسِه َغْدُعَو َنْن َنَراَد حِلَذا السََّطف َبْعُ  َوَثحلَن

ًِْطَهحل اْلَمَط   َلُه ِلَيْدُعَو الدَّْعَو    .ْسِتَجحلَبِةلإل َنْعَون َفَي  ون ِبِم

 الده ن ب لزيت المقرهء: 

 نو الساوداال  احل ة زغت نو ابقروال ال غتون ب غت ثحلمال  اجلسم دهحلن  

 خفياف  ده  نسود مس  قارا  فيه زغت نو  احلرمل زغت نو العذاب زغت

 العاذر  ماع  حت   تده  اغضاحل ابرن  وثذل  العورا  حت  اجلسم ثل عط 

 .مرا 7-1 م  نفضل غ ون ت رر محل ثل الدهحلن العرع 

 



 

 

 الجقطير هالس هط: 

عل باه )ني غانف    تسالقسل يف األهف لطمسحور وثذل  غ قاا زغتت -1

 .(غستنعقهيف نهفه بقطيل م  ماحوهه 

 العذاب يف نذن ابسحور ويف نهفه وثذل  تقاا محل ه.تقاا زغت  -٦

 .احلطتيت يف األذن واألهفقاا قار  زغت ت -3

قااااا بعااا  ماااحلال نو زغاااو  تنفاااع يف العاااال  )غصاااعب ذثااار ثااال       ت -4

 العالجحل  هنحل(.

 يف غ تف  بأحدهحل واتستمرار عطيهحل قدر ابستاحلص وغ ون االغجس ل: 

 الصحل م م  التحلل : جلوري ش ال دخول لعدم التن ه مع وقت ني

 (. النت يف وبفهحل موجود) الروم  خبطاة اتغتسحلل -1

 عطا  ) غومياحل   مقاروال  محلال لو3 مع نثًر نو ورقحل  7) بحللسدر اتغتسحلل -٦

 .(اب رب

 وتضارب  العاذاب  ععا ة  م  قطيل غؤخذ) مقروال شذاب مبحلال اتغتسحلل -3

 ععااحلبن وهنااحلل (صااف وُغ لااو 3-٦ مقاادار ابقااروال ابااحلال مااع اخلااالط يف

-ال نادس -احلرمال )وها    العاذاب  :مًل استخدامهحل     خرىن

القسال اهلنادي وال حاري    -الاورد -النايم -ال احلفور -الساوداال  احل ة

 .(احلحلمل ت تستخدمه ول   مرغم وثف وابس   )احلطتيت

 ماع  متوسال  خال  ثاأس ) ابقاروال  بحلباحلال  ختفيفاه  بعاد  بحلخلال  اتغتسحلل -4

 بحلبااحلال غعاااف ثاام دقااحل ق 5-٦ اجلساام عطاا  وغ قاا  مقااروال مااحلال لااو5

 .(اب رب بعد غفضل غوم ثل الصحليف



 

 

  .اتغتسحلل بحلحملو القرآه  وشربه -5

 مي ااا  نخااارى نشااايحلال وهناااحلل ماااحلال آباااحلر  مباااحلال ال حااار نو  اتغتساااحلل -٢

 .به اتغتسحلل

 الصدقة: 

 هااذهب ابااال الطااهم)والاادعحلال   السااحر حلباااحلل بنيااة التصاادُّ  غومياااحل 

 .( ب  وتوثل سحره  م  بهحل  هِطون نبحلب  سحر ثل الصدقة

 الرش ب لم ء المقرهء: 

 نرثاااحلن - العت اااحل -ابااادخل) ابنااا ل يف ابقاااروال بحلباااحلال الااار 

 نو( وغاهاااحل ثحللسااايحلر   واجلماااحلدا  وال ااارري وابالباااس ألثاااحل ا-ال ااارري

 ماع  غوميااحل ( اخل... حدغقاة -ثحلب تاب )   السحر فيه نن غع  الذي اب حلن

 .والروا ح ععحلببحلأل حل  وجا نو لوحده  سواال الدعحلال

 اإلفاحلر. بعد بل النهحلر يف غ ون نت األفضل الجبخير: 

 ث ا  مطعقة وعطيه ابقروال احلحلر ابحلال م  لو خبحلر واستنعحل  لت خاا -1

 غومياااحل ٦-1 العاااذاب نو اهلنااادي القسااال نو  الساااوداال احل اااة زغااات مااا 

 .األعرا  زاد  حلذا وخحلبة

 العاااني حاااحلت  بعااا  يف هفعهاااحل ث ااات الااايت األععاااحلب بااا ع  التااا خا -٦

 احلرمااال  وباااذر الاااذثر والط اااحلن الساااوداال بحلحل اااة ثاااحللت خر واحلساااد

 اتععااحلب ماا  وغاهااحل اهلناادي والقساال والاانق  والعرعاار واحلطتياات



 

 

 بفتاحلوى  وهاذا  هفعاه  بحللتجربة  ث ت مبحل ول   فيهحل اتعتقحلد بدون اب حلحة

  (بحللصو  مسجطة والفوزان بحلز اب ) العطمحلال

 رهابط الفجهى:

http://www.alroqya.com/indx1/bkhr.mp3 

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4045 

 دعهات المكرهب: 

 رجال  بهحل غدص مل فإهه (الظحلبني م  ثنت حله  س ححله  نهت حلت حلله ت)  -1

 له اهلل استجحلب حلت قل ش ال يف مسطم

 نشاهد  باأه   نساأل   حلها   الطاهم ) :غقاول  وهاو  غادعو  رجال   النيب  ع  -٦

 ومل غولااد ومل غطااد مل الااذي الصاامد األحااد نهاات  حلت حللااه ت اهلل نهاات نهاا 

 بحل ه اهلل سأل لقد بيده هفس  والذي :فقحلل :قحلل ،نحد ثفوا له غ  

 .[الومذي بحيح] (نعا  به س ل وحلذا نجحلب به دع  حلذا الذي األعظم 

 العظااايم اهلل حلت حللاااه ت) :غقاااول ال ااارب عناااد غااادعو  الااانيب ثاااحلن  -3

 .(العظااايم العااار  ورب واألر ، الساااموا   رب اهلل حلت حللاااه ت احلطااايم،

 .[ال خحلري]

  رفاة  هفس  حلىل ت ط  فال نرجو، رمحت  الطهم): اب روب دعوا   -4

 .[حس : اجلحلمع بحيح] (نهت حلت  حلله ت ثطه، شأه  ل  ونبطح عني،

http://www.alroqya.com/indx1/bkhr.mp3
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4045
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4045


 

 

 ،واباا  ع اادل حلهاا  الطااهم) :فقااحلل حاا ن وت هاام قاال نحااد نبااحلب مااحل  -5

 يف عااادل ح مااا ،  يف ماااحل  بيااادل، هحلباااييت نمتااا ، وابااا  ع ااادل،

 يف نه لتااه نو هفساا ، بااه  ياات لاا  هااو اساام ب اال نسااأل  قضااحل ل،

 ال ياااب عطااام يف بااه  اساااتأثر  نو خطقاا ،   مااا  نحاادا  عطمتاااه نو ثتحلباا ، 

 وذهاحلب   ح ها   وجاالال  بادري،  وهور قطيب، ربيع القرآن  عل نن عندل،

 غاحل : قاحللوا  .فرححل ح هه م حلن ونبدله همه، وجل ع  اهلل نذهب حلت (.هم 

 باا  غن  اا  !نجاال: قااحلل ال طمااحل ؟ هااؤتال  هااتعطم نن لنااحل غن  اا ! اهلل رسااول

 .[الوغيب بحيح: األل حله ] غتعطمه  نن  عه 

 اهلل اهلل): ال ارب  يف نو ال ارب  عناد  تقاولينه   ثطماحل   نعطم  نت  -٢

 .[داود نب  بحيح :األل حله ]( حلشي ا به نشرل ت رب 

 رمض ن كله خير اال ج  د في رمض ن: 

 .تجتهحلد م  نول العهر آلخرها -1

 .القدر غ لطععر األواخر واتجتهحلد فيهحل وحتري ليطةالتفر  -٦

 َبااحلِفَيٌة َنهَ َهاحل  اْلَقاْدرِ  )َلْيَطاةِ تفارغل يف ليطاة القادر حلن ظهار  عالمحلتهااحل      ت -3

 َوَلاحل  َحارَ   وَلاحل  ِفيَهاحل،  َباْردَ  َلاحل  َساحلِجَيةٌ  َساحلِثَنةٌ  َساحلِ عاحل  َقَمراا ِفيَهحل َثَأنَ  َبْطَجٌة

 .ُتْصِ َح( َحتَ   ِفيَهحل ِبِه ُغْرَم  َنْن ِلَ ْوَثٍب َغِحلُ 

 



 

 

 قراءة القرآن: 

ساور   -آغحل  م  نول الصاحلفحل   1٦-اآغة ال رس  ثًاات رار 

 غ غد نو والنحلر والعذابغحل  القتل وابو  آسور  الرمح  نو -مرا 3اجل  

 .الرقية بنية القرآن حلن ثحلن له ورد ول   م  ورده

 http://www.alroqya.com/book/ayat/sihr.htm اآلي ت: رابط

 االسجم ع للرقية: 

 وآغاااحل  القتااال احلااار وشااارغل  ،هصااايحة لطجااا لعااارغل  اتساااتمحلص

آغااحل  : ذان م اارر وغاهااحل  ااحل غنحلسااب ححللتااه )مًاال   وشاارغل األ والتاادما

 5-4 اتساتمحلص  ( وغ اون غحل  ال حر لطج  ال واصوآ، الاا لطج  الايحلر

 األذن. بسمحلعة السمحلص وغ ون حلغوميا سحلعحل 

  http://www.alroqya.com/sound_gallery1.htm :األشرطة رابط

 المح فظة على األذك ر: 

ر الص حلت وابسحلال وغدخل فيهحل نذثحلر النوم والدخول واخلارو   نذثحل

وه  متوفر  وجمموعة يف ثتيب حص  واألثل والعرب واجلمحلص والط س 

 .ابسطم

 

 أدعية على المس: 

http://www.alroqya.com/book/ayat/azab.htm
http://www.alroqya.com/book/ayat/sihr.htm
http://www.alroqya.com/snd/nasiha.mp3
http://www.alroqya.com/snd/harq.mp3
http://www.alroqya.com/snd/tadmer.mp3
http://www.alroqya.com/snd/tadmer.mp3
http://www.alroqya.com/snd/bird.mp3
http://www.alroqya.com/snd/bird.mp3
http://www.alroqya.com/snd/bird.mp3
http://www.alroqya.com/snd/sea.mp3
http://www.alroqya.com/sound_gallery1.htm


 

 

 عاانِي وثاال وهحلمااة، شااياحلن ثاال ماا  التحلمااة، اهلل ب طمااحل  )نعااوذ -1

 تمه(.

 .      (عوذ بع   اهلل وقدرته م  شر ثل ذي شر ت ن يق شرهن) -٦

 ماحل  شر م  فحلجر وت بر جيحلوزه  ت اليت التحلمحل  اهلل ب طمحل  نعوذ) -3

 فيهاحل،  غعار   ماحل  شار  وما   السامحلال،  ما   غنا ل  محل شر وم  وبرن، وذرن خطق

 الطيال  فا   شار  وما   منهاحل،   ر  محل شر وم  األر ، يف ذرن محل شر وم 

 رواه]. (رمحاا  غااحل خبااا غااار  حل حلرق اا حلت  ااحلر  ثاال شاار وماا  والنهااحلر،

 السطساطة  يف األل احله   وباححه  الدعحلال، يف والارباه  ال ربى، يف النسحل  

 .[الصحيحة

 نهات  ماحل  شرِّ م  التحلمَّحلِ  وثطمحلِت  ال رغم، بوْجِهَ  نعوُذ حله  الطَُّهمَّ) -4

 ُغْهااَ ُم ت حلهااه الطَُّهاامَّ واَبْ ااَرَم، ابااأَثَم ت ِعااُف نهااَت الطَُّهاامَّ بنحلباايته، آِخااٌذ

 .(وحبمِدل س ححلَه  وعُدل، ُغخَطُف وت ُجْنُدَل،

 واعتصامتُ  ،شا ال  ث الِّ  وحللاه  حلهل  ُهَو، حلت حلله ت الَّذى بحلهلِل حتصَّنُت) -5

 واساَتْدَفعتُ  مياوُ ،  ت الاذى  احلا ِّ  عطا   وتوثطاتُ  ،ش ال ث لِّ وربِّ برب 

 الاربُّ  حسايبَ  الوثياُل،  وِهْعَم اهلل  حسيَب بحلهلل، حلت ق وََّ  وت َحْوَل بال العرَّ

 اباارزو ، ِمااَ  الاارازُ  حساا َ  ابخطااو ، ماا  اخَلااحلِلُق حساايَب الع ااحلد، ِماا 

 وهاو  ،شا الٍ  ث الِّ  مط او ُ  بياده  الاذى  حسايبَ  ،حسايب  هاو  الاذي  حسيَب

 وراال لايس  دعاحل،  با ْ  اهلل َساِمعَ  وَثَفا ،  اهلل حسيَب عطيه، ُغَجحلُر وت ُغجُا

 العاارِ  ربُّ وُهااَو توثطااُت، عطيااه ُهااَو، حلت حللااه ت اهلل حساايَب مرَماا ، اهلِل

 .(العظيم

 .(اجعل ثيده يف حنره واثف  شره الطهم) -٢



 

 

 :غقاول ن الوثي  يف الدعحلال عط  ابس ابتسطل ولو حبسب هوعاه ثاأ   -7

 ،الطااهم عطياا  ب اال سااحلحر ماا  اجلااحلن ،الطااهم عطياا  ب اال مااس عحلشااق)

الطاهم اقتال ثال    مب  غصرع ، الطاهم ابارص ما  غصارع ،     الطهم عطي  

ا نو وغ اارر الاادعحلال ثااًاا (باادري نو نعصااحلب  مااس قاادغم يف ظهااري نو

غاادعو عطا  العاا ل   نو (ب ال مااس  ياحلر نو غاواص    الطاهم عطياا  ) :غقاول 

حل ثًع احلن نو ثطاب فيادعو عطياه الطاهم      حل معيناا الذي غراه ثم  غرى حيواها

 ..وه ذا .م  تع ل عط  ش ل ثطب نو حية..احر  

 الدع ء بظ ر الغيب: 

 يف جااحلال ال يااب بظهاار بحللعاافحلال ابسااطمني ماا  ماارغ  ل اال الاادعحلال

 َوَلا َ  آِمانيَ : ِباهِ  اْلُمَوثَّالُ  اْلَمَطا    َقاحللَ   اْلَ ْيِب ِبَظْهِر  أَلِخيِه َدَعحل َمْ )" احلدغث

ًٍْل  نبا   سان    شرت ابع ود عون] يف نبحلدي احلق مشس العالمة قحلل د-م. ِبِم

 َغْيَ ااة ِفاا  َنْي (:اْلَ ْيااِب  ِبَظْهااِر) اْلُمااْؤِم  َنْي: (أَلِخيااِه الرَُّجااُل َدَعااحل حِلَذا[: )داود

 ِبِطَساحلِههِ   َنْو ِحيَنِ اذٍ  ِبَقْطِ اهِ  َلاهُ  َدَعاحل  ِباَأنْ  َمَعاهُ  َححلِااراا  َثحلَن َوحِلْن َعْنُه َلُه اْلَمْدُعو 

. ِلَأِخيااِه ُدَعااحلاَلُه َرب  َغااحل َلااُه ِاْسااَتِجْب َنْي (:آِماانَي ِ َ ااةاْلَماَل َقحلَلااْت) َغْسااَمْعُه َوَلااْم

ًْالٍ ) َوَل  َنِخي  َحق  ِف  ُدَعحلاَلل الطَّه ِاْسَتَجحلَب (: َوَل ) َفَقْول ُه  الطَّاه  َنْعَاا   (:ِبِم

ًِْل َل   َنْن َنَراَد حِلَذا السَّاَطف  َبْعا ُ  َوَثاحلنَ  :الاِّيِ ا ُّ   َقاحللَ . أَلِخيا   َساَأْلت  َماحل  ِبِم

ًِْطَهااحل اْلَمَطاا   َلااُه  ِلَيااْدُعَو الاادَّْعَو  ِبِتْطااَ  اْلُمْسااِطم أَلِخيااِه َغااْدُعو ِلَنْفِسااِه َغااْدُعَو  ِبِم

 .ِلِطحلْسِتَجحلَبِة َنْعَون َفَي  ون



 

 

 اإلكث ر من االسجغف ر هالدع ء: 

حسااب اتسااتاحلعة )نساات فر  ماار  فااأثًر 1٦٦اتساات فحلر نثًاار ماا   -1

اهلل( نو )نساات فر اهلل الااذي ت حللااه حلت هااو احلاا  القيااوم ونتااوب اليااه( نو   

 .(حله  نهت التواب الرحيم )رب اغفر ل  وتب عط  

 مر .1٦٦بحلهلل العط  العظيم نثًر م   ت حول وت قو  حلت -٦

لااه احلماد حييا  وميياات   لاه ابطا  و   ،شارغ  لااه  ت اهلل وحاده ت ت حللاه حل  -3

مارا  بعاد   1٦و  مارا  بعاد باال  الفجار    1٦ قادغر  وهو عط  ثال شا ال  

 .  ة(م  ابال بال  اب رب )ت ون معه مسطحة)شر ة(

 المكرهب:دعهات  

 رجال  بهحل غدص مل فإهه (الظحلبني م  ثنت حله  س ححله  نهت حلت حلله ت) -1

 .له اهلل استجحلب حلت قل ش ال يف مسطم

 نشاهد  باأه   نساأل   حلها   الطاهم ) :غقاول  وهاو  غادعو  رجال  النيب  ع -٦

 ومل غولااد ومل غطااد مل الااذي الصاامد األحااد نهاات حلت حللااه ت اهلل نهاات نهاا 

 اهلل سااأل لقااد بيااده هفساا  والااذي :فقااحلل :قااحلل ،نحااد اثفااوا لااه غ اا 

 بااحيح]( نعااا  بااه َلِ ُساا وحلذا نجااحلب بااه دعاا  حلذا الااذي األعظاام بحل ااه

 .[الومذي



 

 

 العظااايم اهلل حلت حللاااه ت) :غقاااول ال ااارب عناااد غااادعو  الااانيب ثاااحلن -3

( العظااايم العااار  ورب واألر ، الساااموا  رب اهلل حلت حللاااه ت احلطااايم،

 .[ال خحلري]رواه 

  رفاة  هفس  حلىل ت ط  فال نرجو، رمحت  الطهم) :اب روب دعوا  -4

 .[حس : اجلحلمع بحيح] (نهت حلت حلله ت ثطه، شأه  ل  ونبطح عني،

 واباا  ع اادل، حلهاا  الطااهم) :فقااحلل حاا ن وت هاام قاال نحااد نبااحلب مااحل -5

 يف عاادل  ح ماا ، يف مااحل ٍ  بياادل، هحلبااييت نمتاا ،  واباا  ع اادل،

 يف نه لتااه نو هفساا ، بااه  ياات لاا  هااو اساام ب اال نسااأل  قضااحل ل،

 ال يااب عطاام يف بااه نو اسااتأثر  خطقاا ، ماا  اعطمتااه نحاادا  ثتحلباا ، نو

 وذهحلب ح ه  وجالال ،بدري وهور قطيب، ربيع القرآن  عل نن عندل،

 غحل: قحللوا .حلفرحا ح هه م حلن ونبدله همه، وجل ع   اهلل نذهب حلت (هم 

 با   غن  ا   !نجال : قاحلل  ال طماحل ؟ هاؤتال   هاتعطم  نن لنحل غن   ! اهلل رسول

 .[الوغيب بحيح: األل حله ] .غتعطمه  نن  عه 

 اهلل اهلل): ال ارب  يف نو ال ارب  عناد  تقاولينه   ثطماحل   نعطم  نت -٢

 .[داود نب  بحيح: األل حله ]( حلشي ا به نشرل ت رب 

 يف غ تف  بأحدهحل واتستمرار عطيهحل قدر ابستاحلص وغ ون االغجس ل: 

 الصحل م م  التحلل : جلوري ش ال دخول لعدم التن ه مع وقت ني



 

 

اتغتساااحلل خبطااااة الرومااا  )موجاااود وبااافهحل يف النااات السااادر وابطاااح    -1

    والعب(.

)غقرن فيه آغاحل  احلار  والقتال وآغاحل  الرقياة      و القرآه  اتغتسحلل بحلحمل -٦

لاو ماحلال    5-3وآغحل  النصر وآغحل  احلصون وآغحل  اباو  واخلارو   ماع    

    األذىنو ني وقت غعتد عطيه  عط  اب رب-مقروال غوميحل 

لو( فيه قارا  م  ابسا  الساود نو القااران     5-3مبحلال)اتغتسحلل   -3

 .مبحلال القسل نو العذاب نو ال ندس نو

اتغتسحلل بأي هوص م  األععحلب وحنوه مًال ماحلال الاورد نو ال احلفور نو      -4

العااذاب واحلرماال واحلطتياات وغاهااحل   ابساا  نو العرعاار نو الرحيااحلن نو 

 نهواعهحل.سواال مفرد  نو جبمع بع  

 الده ن: 

 نوزغات  احلطتيت زغت نو ابقروال ال غتون ب غت ثحلمال  اجلسم دهحلن 

 ولااو عالجيااة زغااو  ني نو السااوداال احل ااة زغاات نو  احلرماال زغاات نو العااذاب

 ثال  عطا   خفياف  دها   العنارب  نو  األساود  ابسا   قاارا   بعا   هلاحل  ناايف 

 العارع   العاذر   ماع  حتا   تاده   حلغضاا ن ابرن  وثذل  العورا  حت  اجلسم

 .مرا  7-1 م  نفضل غ ون ت رر محل ثل، والدهحلن

 



 

 

 الصدقة: 

 بهااذه شااياحلن ثاال عاا  ادفااع الطااهم) ابااس وحلهااالل دفااع بنيااة غوميااحل 

 . (الصدقة

 الجقطير هاالسج  ط )الس هط(: 

ثذل  غساتعل  تقاا زغت القسل يف األهف لطممسوس وابصروص و -1

 ماحوهه (به )ني غنف  يف نهفه م  

قاا زغت العذاب يف نذن ابمسوس وابصاروص  ويف نهفاه وثاذل     ت -٦

 تقاا محل ه.

 تقاا قار  زغت احلطتيت يف األذن واألهف . -3

تقااااا بعااا  ماااحلال نو زغاااو  تنفاااع يف العاااال  )غصاااعب ذثااار ثااال   -4

 العالجحل  هنحل(.

 .ت غ ون يف النهحلر بل بعد اإلفاحلراألفضل ن الجبخير: 

التاا خا واستنعااحل  خبااحلر لااو ماا  ابااحلال احلااحلر ابقااروال وعطيااه مطعقااة       -1

 ٦-1 ث ا  م  زغات احل اة الساوداال نو القسال اهلنادي نو العاذاب      

 .غوميحل  وخحلبة حلذا زاد  األعرا 

التاا خا باا ع  األععااحلب الاايت ث اات هفعهااحل يف بعاا  حااحلت  ابااس         -٦

طتياات ثااحللت خر بحلحل ااة السااوداال والط ااحلن الااذثر وبااذر احلرماال واحل   

والعرعر والنق  والقسل اهلندي وغاهحل م  اتععاحلب اب حلحاة بادون    



 

 

اتعتقحلد فيهحل ول   مبحل ث ت بحللتجربة هفعه وهذا بفتحلوى العطمحلال )اب  

 بحلز والفوزان مسجطة بحللصو (.

 رابط الفجهى:

http://www.alroqya.com/indx1/bkhr.mp3 

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4045 

 رمض ن كله خير اال ج  د في رمض ن: 

 .رمضحلن ثطه خا -1

 .اتجتهحلد م  نول العهر آلخره -٦

 .ليطة القدرالتفرغ لطععر األواخر واتجتهحلد فيهحل وحتري  -3

 َبحلِفَيٌة َنهَ َهحل اْلَقْدِر تفرغل يف ليطة القدر حلن ظهر  عالمحلتهحل )َلْيَطِة ت -4

َوت  َحرَ  وَلحل ِفيَهحل، َبْرَد َلحل َسحلِجَيٌة َسحلِثَنٌة َسحلِ عاحل َقَمراا ِفيَهحل َثَأنَ  َبْطَجٌة

 .ُتْصِ َح( َحتَ   ِفيَهحل ِبِه ُغْرَم  َنْن ِلَ ْوَثٍب َغِحلُ 

عطاا  األخااذ   ةتاحلعتساااقاادر  واتجتهااحلدحلتلت ام واحملحلفظااة نوباا  باا   

س  ب األسا حلب يف هاذه األغاحلم ابعادودا ، والايقني بأهاه       ، ودعحلال مبحلألس حلب

دون فرا خحلليااة حل ِباامااهدغرحلذا رفااع غدغااه  نن   غسااتح  ماا  ع ااده   ساا ححلهه 

 ع  ذل . حلجحلبة ححلشحله س ححلهه

http://www.alroqya.com/indx1/bkhr.mp3
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4045


 

 

 رجا  اإلجحلباة.    ُغتا ز  احلارام ح الار  م ابحلل تاها مع احلرص عط     

وراحاة  س  احل لعافحل ه   الع د نحد األعمحلل اليت غقوم بهحل تعحلىلجيعل اهلل فقد 

 م  ثل عنحلال وتعب مض .. له 

ر عاا  ثاال م تطاا  اسااأل اهلل العااحليف ال ااحليف ابعااحليف نن غرفااع الضُّاا    

 مهماحل ثاحلن مرااه    ومساحور وثال مارغ    نو ساوس  نود واسا نمعيون 

  .عحلفية دا مة حلهه عط  ثل ش ال قدغرمي  عطيهم بشفحلالا متحلماحل وغعفيهم و

 ها1435 شع حلن 3٦           

 



 

 


