
























الرفع(من أقوى )الدفع إن ت قواعدهم 
إنت أيضا قواعدهم في قرروا كما 

رالدءعأسهلسارلح،•

ضرورةت فهي الثانية المسألة أما 
وسوسةدمن الأوهام من التخلص 
يعانونلا الناس بعض فان الثسهلان؛ 

ٌءمدهي ئذم-ا حقيقة أمراض من 
فيقعونلها تجيبون بووساوس أوهام 

حولولا وطانها، نت ضحايا 
وفدالعغليم، العلى باض إلا قوة ولا 

سملغتقريبا سنتين قبل لي اشٌ ر ب
إذاعةمن الهواء( على )معكم برنامج 
صيفوكان بالرياض، الكريم القرآن 

١٣











المسمتثارينأحد أفاديى كما 
بانهب( ٠ يع والنضسيين حتماعسن الا 

عامالمبارك رمضان شهر بداية في 
وأحبرهمعارفه أحد به اتصل  ٠٥١٤٢٩

سبعةمند رجليه في بشالل أصيب بأنه 
اله الدعاء منه ومحللب يوما عشر 

الورقةهذه بوجود الاستشاري فأحبر0 
فقرأإليه منها فسحة أرمحسل ثم لديه 

فىنفسه على الايات هده المشLلول 
فيابنه عليه قرأها نم الأولى المرة 
فيهمقروءة بماء اغتسل ثم الثانية المرة 
وأصبحهق اض فشفاه الأيات، هازه 

ام.رحليه.على يمشي 
١٨



علىالسير صرورة هدا يعني ولا 
التقاءيحمل ففد المنهج هدا نفى 
الوقئ واحدة مرة الايات فراءة بعد 

وهذاعديدة؛ مرات بعد إلا يحصل 

فيوالمرقي الراقي، حال إر يرجع 
الملمينعلى فيجب اف، طاعة 

منالمحرمات احنناب والملمات 
والأفلاملأت لالممثاهدة 

الهابطةالإنترنت وموافر والمجلات 
لأغاني،وا الموسيقى استماع ومن 

رأسهاوعلى الطاعات فعل وعلميهم 
للرحال،بة وبالنا وقتهفي الصلاة 

وكذللث،المجد في الجماعة مع تولى 





تملماذا اول: نبطرح وقد 
لأمراضمعينة آيات تخمص 

شفاء؟.كله القرآن أن مع معية 
القرآنأن ذلك: عن والجواب 

أهلميها يآيات فيه الكريم 
أي:العامة. الرقية آيات العلم: 

وفيهالأمراض، كافة بها يرقى 
معية،أمراصا تناسي، خاصة آيات 
القيمابن الإمام ذللئح أوضح وفد 
قال:حنن 

الدواءموافقة ثلاثة: أمور ارهنا 
طيعةوقبول له الطيب، وبذل للداء 

الشفاءحصل احتممحن، فإذا العليل 
٢١











يتفثمأثب ثكمزوى ِ ١
ِيبململإ  '٣لإ محطم 

[.٢٨]القرْ: ا.اه رحعوى }قي ثم 
بمدنُئ بتن؛ثئآ وثم - ٢ 

[.٠٦]القرة: ئثكثون.ه ثتئأ=ًفلم 
GjS^_t  هبمي ّبمضثايج أطبيأ

محلين.هقلم' ءزه ذولأٍي' ألتوق 
[.٧٣]القرة: 

وا'لآزنيخي ى >ؤإة - ٤ 
نجرىم ثألنلك دص آكي ذص 

يىه أرد ونآ آلناس يتئع تا أيتر ؤ، 
ثهمِمابمد آلآزأس يد  ٠١٥ثآؤ ين (لكثآ؛ 

أوجومحق ئآقة حقن، ين متا وتئ 
٢٦



آلكءتن آلثشز وأقحاب 
[.١٦٤; a^l]تنقلون لمم لأنت 

ثنحرجوأ أدمن إل ئر وم - ٥ 
لهث٥ِ^١، أتزن حدد أزف وهم دثرهم 

ننيئرو اقه إى يتنهز P ثوزأ آثم 
الألثايى أنكر ولأكة ألقاين عل 

[.٢٤٣,دثأًةروى.ه 
1لئئز ^١^ !ك لا واق - ٦ 

آلنملأئأخئ;ةة-زإىنا
'آلزى؛١ س أيريوأ ق محثا لثكإ؛تيأ أؤ 

ujVjما بملم ياذندء إلا عنده؟ ينغ 
ييءنمطوف ولا كمهم وما أديهم 

همثهومخ ثاء يث إلا •؛لبوق مذ 
٢٧



زض Zjkه ط ١^ 
[.٢٥٠]القرة: .٤٠ أنظئِ أم؛ 

وهم،محن ء مثر َةلكا >ؤأو - ٧ 
كتذ،نشء أة ؤأوي عقر ^١^٤ 

قم^ ١٠مآثة أس  AjUI؛عنته1 تند أثع 
iقى بشف  Jiئ قم ً ئ
٤؛^^يائه ثنكث بق قان وم بعص 

ثموس/إاكن كثايدل■ إق هأقر 
و,لئجثثاىحثافيق إق وأشن يثثنه 
ألمفئايِأد ص لأكايرِت :١.^ 

لغمايكسوها ثإ ننثمنها يضعإ 
عقاممه آى 1ءلم قاد كُ دّيرى 3ألثا 

[.٢٥٩هييث.ه سء طؤ 
٢٨





يسمعون، yjjfينصب >اؤإوم1 _  ١٠
محجثدذ.هم م أس تعمم وآلموق 
[.٣٦لالأن<ام: 

ربميمإم نودنآًكم أدى _ؤوهم ١ ١ 
•ب؛قممح،يي دبمتحًىم "م إبمار -محقم م؛ 

•٦[.]!لأنمام: . شون ُثاَقم 
ِفآشّزأ  i^Cآقيث ؤيتآئ؛ا - ١ ٢ 

تآغنوأنحذم ,ث دهآؤ' ^١ ذؤل'نوف 
وأثهّء وهنه آلممع خك ؛مل آس اؤك 
[.٢٤]ص: محثثوث. إلو 

هثأث ه ألثء يث أزو ؤن\ق ِ  ١٣
محتلأيه نلك ذ إ0 زبأ بمن آرم، 

؛؛٦[.]اكحل; .ه امذ، د11
























































































