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بالنسبة للبرنامج العالجي لشهر ذي الحجة سيكون 
 : كالتالي إن شاء هللا

أوالً : يجب أن تعلم أخي المسلم / أختي المسلمة أن 
تعالى وكلما أخلصت في قراءة القرآن الشفاء بيد هللا 

 والدعاء كلما كان رزق هللا لك بالشفاء أقرب

ثانياً : القرآن على نية قارئه فيجب أن تقرأ القرآن الكريم بنية 
الشفاء مما أنت فيه وأن يرفع هللا سبحانه وتعالى عنك هذا 

الضر واألذى واذا كنت مسحوراً أو ممسوساً أو محسوداً 
ونية برنامج ذي  , نيته في القراءة فكل واحد حسب

الحجة هي حرق الجن وسكن الجن بجانب نية 
الشفاء مما أنت فيه فيجب عليك أن تستحضر هذه 

 .النية قبل القراءة

ثالثاً : يفضل أن تبدأ القراءة وأنت متوضئ وتقوم بتجهيز 
 ةزجاجة مياه أو اناء به ماء قبل الشروع في القراء

  :ملحوظة هامة

يجوز للمدخن أن يرقي أي حالة أو يقرأ على الماء ال  .1
وينفث عليه ألن التدخين مجاهرة بالمعصية وانت تصر 

بل عندما حذرنا بعضهم وقرأ على أهل بيته  -عليها 
 تسبب لهم في الضرر
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بالنسبة للمرأة الحائض / من األفضل أن يقرأ على  .2
 الماء أحد من أهل البيت فإن لم يتيسر فال بأس أن تقرأ

 هي وتنفث عند الضرورة
والتي  بالحاالت القديمة فقط هذا البرنامج خاص .3

عملت على األقل حجامة واحدة , اما الحاالت الجديدة 
التي دخلت في العالج قريباً تكمل البرنامج العالجي 

هنا في  الخاص بها وتقرأ آيات الرقية الشرعية الموجودة

 هذا الرابط

 : رابعاً : آيات الرقية الشرعية

 البدء بسورة الفاتحة 
 قراءة آيات فك الطالسم وهي كالتالي:  

 سبع مرات -ن َواْلَقلَِم َوَما يَْسُطُروَن  -

 سبع مرات -  كهيعص -

لَِك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ  - ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم م ِن بَْعِد َذَٰ

ُر ِمْنُه اأْلَْنَهاُر ۚ َوإِنَّ ِمْنَها لََما  َقْسَوًة ۚ َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة لََما يََتَفجَّ
ُق َفيَْخُرُج ِمْنُه اْلَماُءۚ  َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَهْ  قَّ بُِط ِمْن َخْشيَِة اللَِّهۗ  يَشَّ

ا تَْعَمُلوَن )  مرة واحدة -( سورة البقرة 74َوَما اللَُّه بَِغافٍِل َعمَّ

 قراءة آيات فك السحر وهي كالتالي: 

( الَِّذيَن 2( َذلَِك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقيَن )1الم ) -

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن )ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن  ( 3الصَّاَلَة َوِممَّ
َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بَِما ُأْنِزَل إِلَْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َوبِاْْلَِخَرِة ُهْم 

( ُأولَئَِك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِ ِهْم َوُأولَئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن 4ُيوقُِنوَن )
 (5-1)البقرة  -( 5)

http://www.rooqea.com/%d8%a2%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
http://www.rooqea.com/%d8%a2%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
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يَاِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكَفَر  ـبَُعواواتَّ  - َما تَْتُلو الشَّ

ْحَر َوَما  يَاِطيَن َكَفُروا ُيَعلِ ُموَن النَّاَس الِس  ُسلَْيَماُن َولَكِنَّ الشَّ
ُأْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلِ َماِن ِمْن أََحٍد 

ُقواَل إِنََّما نَْحُن فِْتَنٌة َفاَل تَْكُفْر, َفيََتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما َحتَّى يَ 
ُيَفــ ِرُقوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضاِري َن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ 

ُموا لََمِن بِإِْذِن اللَِّه َويََتَعـلَُّموَن َما يَُضرُُّهْم َواَل يَْنَفُعُهْم َولََقْد َعلِ 
اْشَتَراُه َما لَُه فِي اْْلَِخَرِة ِمْن َخاَلقٍ َولَبِْئَس َما َشَرْوا بِِه 

( َولَْو أَنَُّهْم آََمُنوا َواتََّقْوا لََمُثوبٌَة 102أَْنُفَسُهْم لَْو َكاُنوا يَْعلَُموَن )
 (103-102)البقرة  -( 103ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخْيٌر لَْو َكاُنوا يَْعلَُموَن )

( إِنَّ فِي 163َوإِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم ) -

َماَواتِ َواأْلَْرضِ َواْختِاَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّتِي  َخْلقِ السَّ
َماِء تَْجِري فِي اْلبَْحِر بَِما يَْنَفُع النَّاَس َوَما أَْنَزَل اللَُّه  ِمَن السَّ

ِمْن َماٍء َفأَْحيَا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوبَثَّ فِيَها ِمْن ُكِل  َدابٍَّة 
َماِء َواأْلَْرِض َْلَيَاٍت  ِر بَْيَن السَّ َحابِ اْلُمَسخَّ َوتَْصِريِف الِر يَاحِ َوالسَّ

ُدوِن اللَِّه أَْنَداًدا ( َوِمَن النَّاسِ َمْن يَتَِّخُذ ِمْن 164لَِقْوٍم يَْعِقُلوَن )
ُيِحبُّونَُهْم َكُحِب  اللَِّه َوالَِّذيَن آََمُنوا أََشدُّ ُحًب ا لِلَِّه َولَْو يََرى الَِّذيَن 

ظَلَُموا إِْذ يََرْوَن اْلَعَذاَب أَنَّ اْلُقوََّة لِلَِّه َجِميًعا َوأَنَّ اللََّه َشِديُد 
 (165-163)البقرة  -( 165اْلَعَذابِ )

ُه اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَْوٌم لَُه َما اللَّ  -

َماَواتِ َوَما فِي اأْلَْرضِ َمْن َذا الَِّذي يَْشَفُع ِعْنَدُه إاِلَّ  فِي السَّ
ٍء ِمْن بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحيُطوَن بَِشيْ 

َماَواتِ َواأْلَْرَض َواَل يَُئوُدُه  ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
 (257-254)البقرة  -ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُم 
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آََمَن الرَُّسوُل بَِما ُأْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِ ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آََمَن بِاللَِّه  -

َماَلئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل ُنَفِر ُق بَْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه َوَقاُلوا وَ 
( اَل ُيَكلِ ُف اللَُّه 285َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا ُغْفَرانََك َربََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر )

بََّنا اَل نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكَتَسبَْت رَ 
ُتَؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أَْو أَْخطَْأنَا َربََّنا َواَل تَْحِمْل َعلَْيَنا إِْصًرا َكَما 

َحَمْلَتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبلَِنا َربََّنا َواَل ُتَحِم ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِِه 
نَا َفاْنُصْرنَا َعلَى اْلَقْوِم َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوالَ 

 (286-284)البقرة  -( 286اْلَكافِِريَن )

( 115أََفَحِسْبُتْم أَنََّما َخلَْقَناُكْم َعبًَثا َوأَنَُّكْم إِلَْيَنا اَل ُتْرَجُعوَن )
َفَتَعالَى اللَُّه اْلَملُِك اْلَحقُّ اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرشِ اْلَكِريِم 

( َوَمْن يَْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آََخَر اَل ُبْرَهاَن لَُه بِِه َفإِنََّما 116)
( َوُقْل َربِ  اْغِفْر 117ِحَساُبُه ِعْنَد َربِ ِه إِنَُّه اَل ُيْفلُِح اْلَكافُِروَن )

 (1118-115)المؤمنون  -( 118َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّاِحِميَن )

ُموَسى أَْن أَْلقِ َعَصاَك َفإَِذا ِهَي تَْلَقُف َما َوأَْوَحْيَنا إِلَى  -

( 118( َفَوَقَع اْلَحقُّ َوبَطََل َما َكاُنوا يَْعَمُلوَن )117يَْأفُِكوَن )
َحَرُة 119َفُغلُِبوا ُهَنالَِك َواْنَقـلَُبوا َصاِغـِريَن ) ( َوُأْلِقَي السَّ

( َربِ ُموَسى 121َن )(َقاُلوا آََمنَّا بَِربِ اْلَعالَِمي120َساِجِديَن )
 (122-117)األعراف  -( 122َوَهاُروَن )

ا َجاَء 79َوَقاَل فِْرَعْوُن اْئُتونِي بُِكِل َساِحٍر َعلِيٍم ) - ( َفلَمَّ

َحَرُة َقاَل لَُهْم ُموَسى أَْلُقـوا َما أَْنُتْم ُمْلُقوَن ) ( َفلَمَّا 80السَّ
ْحُر إِنَّ اللََّه َسُيْبِطُلُه إِنَّ أَْلَقْوا َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم بِِه السِ 
( َوُيِحقُّ اللَُّه اْلَحقَّ 81اللََّه ال ُيْصلُِح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن )

 (82-79)يونس -( 82بَِكِلَماتِِه َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن )
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ا أَْن نَُكوَن أَوََّل َمْن أَلْ  - ا أَْن ُتْلِقَي َوإِمَّ َقى َقاُلوا يَا ُموَسى إِمَّ

( َقاَل بَْل أَْلُقوا َفإَِذا ِحبَاُلُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل إِلَْيِه ِمْن 65)
( َفأَْوَجَس فِي نَْفِسِه ِخيَفًة 66ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسَعى )

( َوأَْلِق َما فِي 68( ُقْلَنا اَل تََخْف إِنََّك أَْنَت اأْلَْعلَى )67ُموَسى )
َنُعوا إِنََّما َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل ُيْفلُِح يَِميِنَك تَْلَقْف َما صَ 

اِحُر َحْيُث أَتَى )  (69-65)طه  -( 69السَّ

 

( يَْأُتوَك 36َقاُلوا أَْرِجْه َوأََخاُه َواْبَعْث فِي اْلَمَدائِِن َحاِشِريَن ) -

اٍر َعِليٍم ) ْعلُ 37بُِكل ِ َسحَّ َحَرُة لِِميَقاتِ يَْوٍم مَّ وٍم ( َفُجِمَع السَّ
ْجَتِمُعوَن )38) (لََعلََّنا نَتَّبُِع 39( َوقِيَل لِلنَّاسِ َهْل أَنُتم مُّ

َحَرَة إِن َكاُنوا ُهُم اْلَغالِبِيَن ) َحَرُة َقاُلوا 40السَّ ا َجاَء السَّ ( َفلَمَّ
( َقاَل نََعْم 41لِِفْرَعْوَن أَئِنَّ لََنا أَلَْجًرا إِن ُكنَّا نَْحُن اْلَغالِبِيَن )

( َقاَل لَُهم مُّوَسىَٰ أَْلُقوا َما أَنُتم 42ُكْم إًِذا لَِّمَن اْلُمَقرَّبِيَن )َوإِنَّ 
ْلُقوَن ) ( َفأَْلَقْوا ِحبَالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلوا بِِعزَِّة فِْرَعْوَن إِنَّا 43مُّ

( َفَأْلَقىَٰ ُموَسىَٰ َعَصاُه َفإَِذا ِهَي تَْلَقُف َما 44لََنْحُن اْلَغالُِبوَن )
َحَرُة َساِجِديَن )45ْأفُِكوَن )يَ  ِ 46( َفُأْلِقَي السَّ ( َقاُلوا آَمنَّا بَِرب 

 (47-36)الشعراء  -( 47اْلَعالَِميَن )
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 قراءة آيات حرق الجن وسكن الجن كالتالي:  

 :(أول عشر آيات من كالً من التالي )سبع مرات

  بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ : سورة الفجر 

ْفعِ َواْلَوْتِر )2( َولَيَاٍل َعْشٍر )1َواْلَفْجِر ) ( َواللَّْيِل إَِذا 3( َوالشَّ
( أَلَْم تََر َكْيَف 5( َهْل فِي َذلَِك َقَسٌم لِِذي ِحْجٍر )4يَْسِر )

( الَِّتي لَْم ُيْخلَْق 7( إَِرَم َذاتِ اْلِعَماِد )6َفَعَل َربَُّك بَِعاٍد )
( 9( َوثَُموَد الَِّذيَن َجاُبوا الصَّْخَر بِاْلَواِد )8ِمْثُلَها فِي اْلِباَلِد )

 .(10َوفِْرَعْوَن ِذي اأْلَْوتَاِد )

o ويتم تكرارها سبع مرات 

 

  بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ : سورة الصافات 

( 3( َفالتَّالِياتِ ِذْكًرا )2( َفالزَّاِجراتِ َزْجًرا )1َوالصَّافَّاتِ َصف ًا )
ماواتِ َواأْلَْرِض َوما بَْيَنُهما 4لَهُكْم لَواِحٌد )إِنَّ إِ  ( َربُّ السَّ

ْنيا بِِزيَنٍة اْلَكواِكِب 5َوَربُّ اْلَمشاِرقِ ) ماَء الدُّ ( إِنَّا َزيَّنَّا السَّ
ُعوَن إِلَى 7( َوِحْفظًا ِمْن ُكل ِ َشْيطاٍن ماِرٍد )6) مَّ ( ال يَسَّ

( ُدُحوًرا َولَُهْم 8ُكل ِ جانٍِب ) اْلَمََلِ اأْلَْعلى َوُيْقَذُفوَن ِمنْ 
( إاِلَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفَأْتبََعُه ِشهاٌب 9َعذاٌب واِصٌب )

 .(10ثاقٌِب )

o ويتم تكرارها سبع مرات 
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 بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ : سورة الدخان 

ْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة ( إِنَّا أَْنَزْلَناُه فِي لَ 2( َواْلِكَتابِ اْلُمبِيِن )1حم )
( أَْمًرا ِمْن 4( فِيَها ُيْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم )3إِنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن )

ِميُع 5ِعْنِدنَا إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسلِيَن ) ( َرْحَمًة ِمْن َربِ َك إِنَُّه ُهَو السَّ
َماَواتِ َواأْلَْرضِ َوَما بَْيَنُهَما إِ 6اْلَعلِيُم ) ْن ُكْنُتْم ( َرِب  السَّ
( اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو ُيْحيِي َوُيِميُت َربُُّكْم َوَربُّ آبَائُِكُم 7ُموقِِنيَن )
( َفاْرتَِقْب يَْوَم 9( بَْل ُهْم فِي َشٍك  يَْلَعُبوَن )8اأْلَوَّلِيَن )

َماُء بُِدَخاٍن ُمبِيٍن )  .(10تَْأتِي السَّ

o ويتم تكرارها سبع مرات 

 

 اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ بِْسِم : سورة البروج 

َماِء َذاتِ اْلُبُروجِ ) ( َوَشاِهٍد 2( َواْليَْوِم اْلَمْوُعوِد )1َوالسَّ
( النَّاِر َذاتِ اْلَوُقوِد 4( ُقتَِل أَْصَحاُب اأْلُْخُدوِد )3َوَمْشُهوٍد )

( َوُهْم َعلَى َما يَْفَعُلوَن 6( إِْذ ُهْم َعلَْيَها ُقُعوٌد )5)
( َوَما نََقُموا ِمْنُهْم إاِلَّ أَْن ُيْؤِمُنوا بِاللَِّه 7بِاْلُمْؤِمنِيَن ُشُهوٌد )

َماَواِت َواأْلَْرضِ َواللَُّه 8اْلَعِزيِز اْلَحِميِد ) ( الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ
( إِنَّ الَِّذيَن َفَتُنوا اْلُمْؤِمنِيَن 9َعلَى ُكِل  َشْيٍء َشِهيٌد )

ُثمَّ لَْم يَُتوُبوا َفلَُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعَذاُب َواْلُمْؤِمَناتِ 
 .(10اْلَحِريقِ )

o ويتم تكرارها سبع مرات 

 

 

 قراءة سورة )الواقعة( كاملة مرة واحدة
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 قراءة آيات الشفاء الست وهي كالتالي:  

ْبُهُم الل ُه بِأَْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َويَنُصْركُ } - ْم َعلَْيِهْم َقاتُِلوُهْم ُيَعذ ِ

ْؤِمنِيَن {التوبة  14َويَْشِف ُصُدوَر َقْوٍم مُّ

ْوِعظٌَة م ِن رَّب ُِكْم َوِشَفاء ل َِما فِي } - يَا أَيَُّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّ

 .57الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ل ِْلُمْؤِمنِيَن {يونس

ُسُبَل َرب ِِك ُذُلالً يَْخُرُج ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكل ِ الثََّمَراتِ َفاْسُلِكي } -

ْخَتلٌِف أَْلَواُنُه فِيِه ِشَفاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي  ِمن ُبُطونَِها َشَراٌب مُّ
 .69َذلَِك ْليًَة ل َِقْوٍم يََتَفكَُّروَن {النحل

َوُنَنز ُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة ل ِْلُمْؤِمِنيَن َوالَ يَِزيُد } -

 .82لِِميَن إاَلَّ َخَساراً {اإلسراءالظَّا

 .80َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو يَْشِفيِن {الشعراء} -

لَْت آيَاُتُه أَأَْعَجِميٌّ } - َولَْو َجَعْلَناُه ُقْرآناً أَْعَجِمي اً لََّقاُلوا لَْواَل ُفص ِ

ُيْؤِمُنوَن َوَعَربِيٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاء َوالَِّذيَن اَل 
َكاٍن  فِي آَذانِِهْم َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى ُأْولَئَِك ُيَناَدْوَن ِمن مَّ

 44بَِعيٍد {فصلت

 قراءة سورة الزلزلة 
 قراءة سورة اإلخالص والمعوذتين 
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 الَقَسم 

يقسم المريض علي من فيه من الجن بنية الهالك 
  :علي كل جن يؤذى جسمه كالتالي

  باهلل العلي العظيم أقسمت عليكم باهلل أقسمت عليكم
 الواحد األحد أقسمت عليكم باهلل الفرد الصمد

 ( اللَُّه 1أقسمت عليكم بمن أنزل ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد )
( َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفًوا أََحٌد 3( لَْم يَلِْد َولَْم ُيولَْد )2الصََّمُد )

(4). 

  ( ِمْن 1بَِربِ  اْلَفلَقِ )أقسمت عليكم بمن أنزل ُقْل أَُعوُذ
( َوِمْن َشِر  3( َوِمْن َشِر  َغاِسقٍ إَِذا َوَقَب )2َشِر  َما َخلََق )

اثَاِت فِي اْلُعَقِد )  .(5( َوِمْن َشِر  َحاِسٍد إَِذا َحَسَد )4النَّفَّ

 ( َمِلِك 1أقسمت عليكم بمن أنزل ُقْل أَُعوُذ بَِربِ  النَّاِس )
( ِمْن َشِر  اْلَوْسَواسِ اْلَخنَّاسِ 3اِس )( إِلَِه النَّ 2النَّاسِ )

( ِمَن اْلجِنَِّة 5( الَِّذي ُيَوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس )4)
 .(6َوالنَّاسِ )

 (إِن َكانَْت إاِلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن)سبع مرات. 

  نَْسًفا)سبع َويَْسأَُلونََك َعِن اْلجِبَاِل َفُقْل يَنِسُفَها َرب ِي
 .(مرات

  أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني )سبع
 (مرات

 

بعد اإلنتهاء يجب أن تنفث على الماء والنفث   :خامساً 

شيئ بين النفخ والتفل بحيث يخرج بعض من ريقك 
على الماء الذي بجانبك ليصبح ماء مقروء عليه الرقية 

 الشرعية
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اً إلستخدامه في احتفظ بهذا الماء دائم  :سادساً 

الغسل والشرب وال حرج إذا قمت بتزويده دائماً ليظل 
 ماء مقروء

  أو النبق ببرنامج الزعفران الغسل يومياً  : سابعاً  

أو  برنامج الزعفران اضغط هنا إذا كنت ال تعرف

 برنامج النبق اضغط هنا لمعرفة

 :ثامناً : مالحظات هامة على برنامج ذي الحجة 

بالحاالت القديمة  هذا البرنامج خاص .1

والتي عملت على األقل حجامة واحدة ,  فقط

اما الحاالت الجديدة التي دخلت في العالج 
بها وتقرأ قريباً تكمل البرنامج العالجي الخاص 

هنا في هذا  آيات الرقية الشرعية الموجودة

 الرابط
ثم  تكون يومياً  قراءة الرقية المكتوبة أعاله .2

ى ماء الزغفران أو النبق يتم النفث عل
 .واإلغتسال به بالطريقة المشروحة أعاله

بالنسبة للحاالت التي ستبدأ هذا البرنامج  .3
)برنامج ذي الحجة( من المحتمل أن يظهر 

والحرق  , عالمات حرق داخلي وحرق خارجي

هو عبارة عن ألم أو حرقان شديد في  الداخلي

 .بعض أماكن الجسم

عبارة عن بقع  يكون أما الحرق الخارجي .4

حمراء أو نقاط سوداء أو حمراء أيضاً في أماكن 
متفرقة من الجسم وقد تشبه هذه البقع حروق 

http://www.rooqea.com/za3faran/
http://www.rooqea.com/nabq/
http://www.rooqea.com/%d8%a2%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
http://www.rooqea.com/%d8%a2%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
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الجلد , وقد يظهر انتفاخ أو تورم في الجسم أو 
 .الوجه وخصوصاً في أماكن األجهزة التناسلية

في حالة ظهورها  )ولعالج هذه الحروق .5

ال  (وهي ال تظهر للجميع إنما للبعض فقط

تذهب للطبيب ألن الذهاب لطبيب الجلدية 
يضرك , ولكن عليك بقراءة آيات الشفاء الست 
المذكورة أعاله على زيت زيتون فقط ودهان 

 .هذه األماكن مرتين يومياً 

إذا تحمل المريض أماكن الحرق  : ملحوظة .6

أو األلم من األفضل أال يدهن زيت الزيتون 
عدم ويستكمل البرنامج طبيعي أما في حالة 

التحمل يدهن بزيت الزيتون كما أشرنا ويمنع 
وضع القسط الهندي مرة أخرى على ماء 

 .الغسل

 


