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 طبيعيةالية و داألو  القرآنيةالرقية استعمال بوالدتي أصاب وصفة عالج ورم سرطاني 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

عالج في مستشفى ر، وسعيت لها بالفقد قدر الله على والدتي اإلصابة بورم سرطاني في الرئتين، والحمد لله على ما قدَّ 
ل هذا هي العالج بالجرعات الكيماوية، فترددت كثيرا في قبو  التوصية الطبيةالملك فهد التخصصي بالدمام، وكانت 

النوع من العالج، السيما والوالدة قد جاوزت السبعين، ثم إني سمعت من عدة مصادر أن العبث بالورم قد يجعله 
عالج جدا. فشكوت أمري إلى الله تعالى وأنا في حالة اضطرار فهداني ربي إلى عطار شعبي ينتشر، ومن ثم يصعب ال

في مدينة الجبيل  اسمه (أبو آية)، أعرفه منذ زمن، وهو من أهل الخبرة في عمله، واألمانة في دينه، أحسبه كذلك والله 
أن تتناول الوالدة بوبدون تردد فورا صحني الطبيب ن وتوصيةالمرض  فَ سمع مني وصْ ولما حسيبه، فعرضت عليه األمر، 

قال لي إنه يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، و من الخضار، يشبه الخس، معروف )، وهو نوع ، الملفوف(الكروم
األول إليقاف الورم عند حده ومنعه من الطبيعي هذا هو العالج إن وقال لي انتشار الورم.  الذي من شأنه إيقاف

ة توصلت إلى مجموعة من األدوية الطبيعية والرقى القرآنية، بدأت الوالدد مناقشات مع (أبو آية) وغيره االنتشار. ثم بع
 CT Scanأشعة مقطعية الوالدة عملت بعد تناولها بخمسة أشهر ، ثم ١٤٤٣في تناولها وكان ذلك في ربيع األول 

الورم ني أن في شاشة جهازه تهلل وجهه وأخبر األشعة  نتيجة(فيصل) الطبيب  تأمللما في شعبان من السنة نفسها، ف
ال داعي  هأنب برنيأخ كما،  لم يتضخم ولم ينتشرو بحمد الله تعالى، الذي كان عليه في ربيع األول عند حده قد توقف 

: مرانأفي مستقبل أمرها من الوالدة لتناول الجرعات الكيماوية طالما أن الورم قد توقف عند حده، وأن المطلوب 
ة أشهر لمراقبة عمل فحص للورم باألشعة المقطعية كل ثالث والثانيواألدوية الطبيعية، القرآنية : االستمرار في الرقية األول

 الورم والتأكد من وقوفه عند حده.

نفسه ولغيره، ، أكتبها لمن أراد االستفادة منها لالتي وقفت عليهاالطبيعية ألدوية او  القرآنيةلرقية ا لوفيما يلي ملخص
ا فإن من أنقذ نفسا معصومة من الموت فكأنما أحيفلعلها تكون سببا في زوال ورم أو إيقاف نموه على أقل تقدير، 

ما (م): قال النبي (صلى الله عليه وسلقد ق الداء والدواء، و لَ خَ كل شيء بيد الله وتقديره، وهو الذي و الناس جميعا، 
  .)خلق الله داء إال وله دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله

ومما دعاني أيضا لكتابة هذه المذكرة أن أكثر من يصاب بالورم السرطاني يسارع للعالج الكيماوي بناء على توصيات 
الطبيعية، فإذا تناول  واألدوية القرآنيةاألطباء المختصين، الذين ليس من طريقتهم في الغالب التوصية بالعالج بالرقية 

ر الداء في انتشواألدوية الطبيعية بعد ا القرآنيةالمريض الجرعات الكيماوية وحصل العبث بالورم وانتشر؛ لجأ إلى الرقية 
إلى مرحلة الالعودة، والحكمة هي فعل العكس، فطالما أن الورم في بداياته فينبغي السعي إليقافه عند  هلو جسمه، ووص

قي كما فإن حصلت اإلزالة فهذا خير وبركة، وإن بواألدوية الطبيعية،  القرآنيةالرقية  باستعمال، تماما لم يزلحده ولو 
بيعية منذ البداية، أو الطواألدوية  القرآنيةأما تجاهل الرقية ، أيضا فهذا خير وبركةولم يتضخم ولم ينتشر هو بقية العمر 

، ألن الرقية فريطتوالمسارعة للعالج الكيماوي قبل العالج بهما فهذا تصرف ليس بجيد وفيه تناولها بشكل محدود، 
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بالكيماوي إذا  تعارضان مع العالجينافعان بإذن الله، وال يكلفان وقتا وال جهدا وال ماال، وال الطبيعية واألدوية  القرآنية
حرج ما على المريض واألدوية الطبيعية، ف القرآنيةر الرقية مدة شهر مثال للنظر في تأثيتناوله  وافق الطبيب على تأخير

 فكالهما عالجان معتبران، وإنما االختالفكيماوي، عالج بالأن يبدأ بهما، فإن نجحا فالحمد لله وإال لجأ للطبي 
 والله سبحانه يقدر ما يشاء ويختار.في تبعات العالج بهذا أو ذاك، 

 إلى ثالثة أقسام: ةالموجز قسمت هذه المذكرة بعد، فقد و 

 ٣ص  – وتناول األدوية الطبيعية القرآنيةنصائح قبل قراءة الرقية عشر  •
 ٤ص  – القرآنيةخطوات الرقية  •
 ٧ص  – )الحميد والخبيث (بِـــنَـــوعيه تفصيل األدوية الطبيعية لمريض السرطان •

  

 وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

 هجري ١٤٤٣عشر من شهر رمضان، لعام  السابعوكتبه؛ أبو سليمان، ماجد بن سليمان النصر، في 

 ٠٠٩٦٦٥٦٨٨٠٥٧٥٣واتس 
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 الطبيعية تناول األدويةو  القرآنيةقراءة الرقية نصائح قبل  عشر

 االعتقاد الجازم بأن الله هو الشافي .١
فاء جزئيا تنفع المريض فُيشفى تماما، وقد تنفعه شاالعتقاد الجازم بأن األدوية ليست إال أسبابا للشفاء، قد  .٢

بأن تكون سببا في توقف نمو المرض مثال، مع بقاءه في الجسم، وقد ال تنفع، كل ذلك بحسب حكمة 
 الله واختياره وتقديره على العبد.

 االعتقاد الجازم بأن المرض من المصائب التي تصيب العبد، فتكون سببا في الحط من خطاياه، ورفعة .٣
درجاته، وزيادة حسناته، واختبار صبره وإيمانه، فالصبر على األمراض يعتبر من تحقيق الركن السادس من 
أركان اإليمان، وهو اإليمان بالقضاء والقدر، وفي الحديث: عجبا ألمر المؤمن! إن أمره كله له خير، إن 

 وليس ذلك إال للمؤمن.أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، 
 ينبغي للمريض أن ُيحسن الظن بالله العظيم، فيظن بالله أن سيشفيه. .٤
المحافظة و  ،نوافلصالة الو في وقتها فرائض أداء الينبغي للمريض أن يكون حريصا على فعل الطاعات من  .٥

من غناء وطرب، أو ، والتوبة من المعاصي توبة صادقة، كسماع المحرمات ١على األذكار الصباحية والمسائية
رؤية المحرمات كالمتبرجات في الشاشات، أو تعاطي المحرمات، كالدخان والشيشة والمكاسب المحرمة، 
أو فعل المحرم كالتبرج ولبس العباءات الملونة والمزخرفة، وغير ذلك من المعاصي، فإن التوبة وفعل الطاعات 

 من أعظم أسباب الشفاء بإذن الله.
فإذا كفل المريض يتيما أو داوم على صدقة  وفي الحديث: داووا مرضاكم بالصدقات.، الصدقة من األدوية .٦

 يسيرة كل يوم فهذا حسن جدا.
هذا هو  ،ينبغي للمريض أن يتولى قراءة اآليات بنفسه على نفسه، وال يطلب من غيره أن يتولى القراءة عليه .٧

لب ه، لكن لو قرأ عليه أحد الناس القرآن بدون طاألكمل، ألن فيه عبودية أقوى مقارنة بما لو اعتمد على غير 
 منه فال بأس.

كون الدعاء فيها التي ي األوقاتينبغي للمريض أن يكثر الدعاء لنفسه بالشفاء، ويلح في الدعاء، ويتحرى  .٨
 قريب لإلجابة، مثل ثلث الليل اآلخر، ويوم الجمعة، وخالل صومه، وفي شهر رمضان، ونحو ذلك.

التي يكون الدعاء فيها قريب لإلجابة، مثل الدعاء في السجود، وقبل  األحوالينبغي للمريض أن يتحرى  .٩
 السالم، وخالل السفر، وإذا شرب ماء زمزم، ونحو ذلك.

للعالج  ى األطباءال يعني عدم الرجوع إلواألدوية الطبيعية  القرآنيةختاما، ينبغي التنبه إلى أن استعمال الرقية  .١٠
واألدوية  قرآنيةالالعالج بالرقية  -مثال  –من اختار ف، نيمؤتلفان وليسا مختلف، بل هما عالجان اويبالكيم

بب في نقص تسي لكون الكيماوي بالكيماويوترك العالج لوقف الورم السرطاني أو القضاء عليه الطبيعية 
واألدوية الطبيعية  آنيةالقر ، ومن استعمل الرقية ففعله صحيحبسبب العبث به لورم لانتشار حصل المناعة وربما 

                                                           
 يراجع كتاب (حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة)، فهو كتاب جامع مفيد. ١
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أدوية  كلهافولم يتوقف انتشار الورم ورأى أن استعمال الكيماوي ربما يقضي على الورم ففعله صحيح، 
 صحيحة، علمها الله بني آدم.

 خمس، وعددها القرآنيةلرقية األساسية لخطوات ال

 ذات)عوِّ مُ ـالكرسي، القراءة القرآن على موضع الورم (الفاتحة، آية  .١
المرض (اللهم رب الناس، أذِهب الباس، واشف أنت الشافي، ال ب إصابتهقراءة الوِرد الذي يقوله المريض عند  .٢

 شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر َسَقما). والمعنى: أسألك شفاًء ال يترك السَّقم في الجسم.
من  ثالثا، ويقول سبع مرات: (أعوذ بعزة الله وقدرتهيضع المريض يده على موضع الورم ويقول: (باسم الله)  .٣

 شر ما أجد وُأحاذر).
 الخمسقراءة آيات الشفاء  .٤

) (يونس: َمٌة لِّْلُمْؤِمِنينلَِّما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرحْ  َوِشَفاءٌ يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّْوِعظٌَة مِّن رَّبُِّكْم ( •
٥٧( 

لِّلنَّاِس  ِشَفاءٌ يِه فِ ثُمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلًال َيْخرُُج ِمن بُُطونَِها َشرَاٌب مُّْخَتِلٌف أَْلَوانُهُ ( •
ِلَك َآليًَة لَِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّرون  )٦٩) (النحل: ِإنَّ ِفي ذَٰ

 )٨٢(اإلسراء:  )َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن َوَال يَزِيُد الظَّاِلِميَن ِإالَّ َخَسارًا ءٌ ِشَفاَونـُنَـّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ( •
َلْت آيَاتُُه أَأَْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذينَ ( •  َوِشَفاءٌ َمُنوا ُهًدى آ َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآنًا أَْعَجِميًّا لََّقاُلوا َلْوَال ُفصِّ

 )٤٤(فصلت:  )يـُْؤِمُنوَن ِفي آَذانِِهْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَِٰئَك يـَُناَدْوَن ِمن مََّكاٍن بَِعيد َوالَِّذيَن َال 
 )٨٠(وإذا مرضت فهو يشفين) (الشعراء:  •

يتيسر، يقرأُها المريض أو تُقرأ عليه إن لم يكن قادرا ما كل يوم مرة أو أكثر بحسب  )آيات اإلحياء(قراءة  .٥
ي هاآليات التي وردت في إحياء الله الموتى، ومناسبة قراءتها لِـمن به سرطان  هيآيات اإلحياء و على القراءة، 

، فقراءة هذه اآليات من شأنها أن تكون سببا في إحياء هاميتفيخاليا مرض يصيب الأن السرطان عبارة عن 
 :بإذن الله خالياتلك ال

 ).٢٨) (سورة البقرة: ثُمَّ إِلَْيِه تـُْرَجُعون مْ ُيْحِييكُ َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنُتْم أَْمَواتًا فََأْحَياُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ ( .١
 )٥٦ِمن بعد موتكم لعلكم تشكرون) (البقرة:  بعثناكم(ثم  .٢
 )٧٣) (سورة البقرة: ِقُلوناللَُّه اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَعْ  يُيْحيِ فـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ( .٣
ما و  وات واألرض واختلف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناساإن في خلق السم( .٤

به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دآبة وتصريف الرياح والسحاب  افأحيأنزل الله من السماء من ماء 
 )١٦٤(البقرة: رض آليات لقوم يعقلون) المسخر بين السماء واأل

ِإنَّ اللََّه َلُذو  ْحَياُهمْ أَ أََلْم تـََر إَِلى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َلُهْم اللَُّه ُموتُوا ثُمَّ ( .٥
 )٢٤٣) (البقرة: نَّاِس ال َيْشُكُرونَفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر ال
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ِمائََة  ُه بـَْعَد َمْوتَِها فََأَماتَُه اللَّهُ َهِذِه اللَّ  ُيْحِييأَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل أَنَّى ( .٦
 َلى َطَعاِمَك َوَشرَاِبكَ إِ  َعاٍم ثُمَّ بـََعثَهُ قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْوًما أَْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل بَْل لَِبْثَت ِماَئةَ َعاٍم فَانظُرْ 

ثُمَّ َنْكُسوَها َلْحًما فـََلمَّا  نُنِشُزَها فَ َلْم يـََتَسنَّْه َوانظُْر ِإَلى ِحَمارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّاِس َوانظُْر إَِلى اْلِعظَاِم َكيْ 
 )٢٥٩ر) (البقرة: ُكلِّ َشْيٍء َقِديتـَبَـيََّن َلُه قَاَل أَْعَلُم أَنَّ اللََّه َعَلى  

َيْطَمِئنَّ قـَْلِبي قَاَل َفُخْذ اْلَمْوَتى قَاَل أََوَلْم تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لِ  يُتْحيِ َوِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َربِّ أَرِِني َكْيَف ( .٧
لََّه َسْعًيا َواْعَلْم أَنَّ ال أَْربـََعًة ِمْن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمنـُْهنَّ ُجْزءًا ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنكَ 

 )٢٦٠) (البقرة: ٌز َحِكيمَعزِي
ُتُكم بِآيٍَة مِّن رَّبُِّكمْ ( .٨ َئِة الطَّْيِر فَأَنُفُخ ِفيِه أَنِّي َأْخُلُق َلُكم مِّ  َوَرُسوًال ِإَلٰى بَِني ِإْسرَائِيَل أَنِّي َقْد ِجئـْ يِن َكَهيـْ َن الطِّ

رًا بِِإْذِن اللَِّه َوأُْبرُِئ اْألَْكَمَه َواْألَبـَْرَص   َوأُنـَبُِّئُكم ِبَما تَْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن اْلَمْوَتٰى بِِإْذِن اللَّهِ  َوُأْحِييفـََيُكوُن طَيـْ
ِلَك َآليًَة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنين  )٤٩) (آل عمران: ِفي بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي ذَٰ

 )٥٩) (آل عمران: ُكن فـََيُكونقَاَل َلُه  ِإنَّ َمَثَل ِعيَسٰى ِعنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تـُرَاٍب ثُمَّ ( .٩
َعثـُُهمُ َواْلَمْوَتٰى  ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ ( .١٠  )٣٦) (األنعام: اللَُّه ثُمَّ إِلَْيِه يـُْرَجُعون يـَبـْ
َعُثُكمْ َوُهَو الَِّذي يـَتَـَوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتم بِالنـََّهاِر ثُمَّ ( .١١ يِه لِيـُْقَضٰى َأَجٌل مَُّسمًّى ثُمَّ إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم فِ  يـَبـْ

 )٦٠) (األنعام: ثُمَّ يـُنَـبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم تـَْعَمُلون
 )٦٥(النحل: به األرض بعد موتها إن في ذلك آلية لقوم يسمعون)  فأحياالله أنزل من السماء ماء (و  .١٢
 )٢٣) (الحجر: َوَنْحُن اْلَوارِثُون ِميتُ َونُ  يُنْحيِ َوِإنَّا لََنْحُن ( .١٣
َعُث َحيًّاوُت َويـَْوَم َوَسالٌم َعَلْيِه يـَْوَم ُوِلَد َويـَْوَم يَمُ ( .١٤  )١٥) (مريم: يـُبـْ
أََفَال  َحيٍّ لَّ َشْيٍء كُ أََوَلْم يـََر الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض َكانـََتا َرتْـًقا فـََفتَـْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماِء  ( .١٥

 )٣٠) (األنبياء: يـُْؤِمُنون
َن اْلبَـْعِث فَِإنَّا َخَلقْ ( .١٦ ْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة َناُكم مِّن تـُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّ يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب مِّ

ُلُغوا خْ مَُّخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة لِّنُـبَـيَِّن َلُكْم َونُِقرُّ ِفي اْألَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلٰى َأَجٍل مَُّسمًّى ثُمَّ نُ  رُِجُكْم ِطْفًال ثُمَّ لِتَـبـْ
ًئا ۚوَ َأُشدَُّكْم وَ  تـََرى اْألَْرَض ِمنُكم مَّن يـُتَـَوفَّٰى َوِمنُكم مَّن يـَُردُّ إَِلٰى أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيَال يـَْعَلَم ِمن بـَْعِد ِعْلٍم َشيـْ

َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َوأَنبَـَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج بَِهيج اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَُّه  َذِلَك بَِأنَّ  * َهاِمَدًة فَِإَذا أَنزَْلَنا َعَليـْ
 )٦-٥) (الحج: َلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديراْلَمْوَتى َوأَنَُّه عَ  يُيْحيِ 

نَساَن َلَكُفور ِإنَّ  ُيْحِييُكمْ ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ  َأْحَياُكمْ َوُهَو الَِّذي ( .١٧  )٦٦) (الحج: اْإلِ
ًتا َوُنْسِقَيُه ِممَّا َخَلْقَنا أَنـَْعاًما َوأَنَاِسيَّ كَ  لُِّنْحِييَ (وأنزلنا من السماء ماء طهورا *  .١٨ ) (الفرقان: ِثيرًابِِه بـَْلَدًة مَّيـْ

٤٩-٤٨( 
 )٥٨(الفرقان:  )الَِّذي َال يَُموُت َوَسبِّْح ِبَحْمِدِه وََكَفٰى بِِه ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبيرًا اْلَحيِّ َوتـَوَكَّْل َعَلى ( .١٩
 )٨١) (الشعراء: ُيْحِيينِ مَّ َوالَِّذي يُِميتُِني ثُ ( .٢٠
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 اللَُّه ُقِل اْلَحْمُد لِلَِّه بَْل بِِه اْألَْرَض ِمن بـَْعِد َمْوتَِها لَيَـُقوُلنَّ  فََأْحَياَولَِئن َسأَْلتَـُهم مَّن نـَّزََّل ِمَن السََّماِء َماًء ( .٢١
 )٦٣) (العنكبوت: َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعِقُلون

) (الروم: وََكَذِلَك ُتْخَرُجون ااْألَْرَض بـَْعَد َمْوتِهَ  يَوُيْحيِ ِمْن اْلَميِِّت َوُيْخرُِج اْلَميَِّت ِمْن اْلَحيِّ  اْلَحيَّ ُيْخرُِج ( .٢٢
١٩( 

 به األرض بعد موتها ان في ذلك ييفيحوينزل من السماء ماء  اوطمع ايريكم البرق خوف آياتهومن ( .٢٣
َن اْألَْرضِ َدَعاُكْم دَ َوِمْن آيَاتِِه أَن تـَُقوَم السََّماُء َواْألَْرُض بَِأْمرِِه ثُمَّ ِإَذا *  أليت لقوم يعقلون ِإَذا أَنُتْم  ْعَوًة مِّ

 )٢٥-٢٤(الروم: ) َتْخُرُجون
ْن يـَْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم مَ  ُيْحِييُكمْ اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ ( .٢٤

 )٤٠) (الروم: اَلى َعمَّا يُْشرُِكونُسْبَحانَُه َوتـَعَ 
ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء اْلَمْوَتى وَ  يَلُمْحيِ اْألَْرَض بـَْعَد َمْوتَِها ِإنَّ َذِلَك  يُيْحيِ فَانظُْر إَِلى آثَاِر َرْحَمِة اللَِّه َكْيَف ( .٢٥

 )٥٠(الروم: ) َقِدير
 )٢٨) (لقمان: ِإالَّ َكنَـْفٍس َواِحَدٍة ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصير بـَْعُثُكمْ َخْلُقُكْم َوَال  (ما .٢٦
) ورا كذلك النشبه األرض بعد موته فأحييناوالله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت ( .٢٧

 )٩(فاطر: 
ُموا َوآثَاَرُهْم وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيْـ  يِ ُنْحيِإنَّا َنْحُن ( .٢٨  )١٢) (يس: ِإَماٍم ُمِبين َناُه ِفياْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ
َتُة ( .٢٩ َناَهاَوآيٌَة َلُهْم اْألَْرُض اْلَميـْ َها حَ  َأْحيَـيـْ  )٣٣س: ) (يبًّا َفِمْنُه يَْأُكُلونَوَأْخَرْجَنا ِمنـْ
 الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهوَ  يَهاُيْحيِ ُقْل  * اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميم يُيْحيِ َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ( .٣٠

 )٧٩-٧٨(يس: ) ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليم
 )٦٥) (غافر: اَلِميناْلعَ  َربِّ  لِلَّهِ  ْلَحْمدُ اَال إِلََٰه ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن  اْلَحيُّ ُهَو ( .٣١
 )٦٨ر: (غاف )لَُه ُكْن فـََيُكون َويُِميُت فَِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإنََّما يـَُقولُ  يُيْحيِ ُهَو الَِّذي ( .٣٢
َها اْلَماءَ اْهتَـزَّْت َورََبْت ِإنَّ الَِّذي ( .٣٣ اْلَمْوَتى  َلُمْحِيي ْحَياَهاأَ َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تـََرى اْألَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنزَْلَنا َعَليـْ

 )٣٩) (فصلت: َلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرِإنَُّه عَ 
 )٩) (الشورى:  َشْيٍء َقِديرالَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ  يُيْحيِ اْلَوِليُّ َوُهَو  أَْم اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء فَاللَُّه ُهوَ ( .٣٤
ت لقوم يوقنون * اآليات للمؤمنين * وفي خلقكم وما يبث من دابة آيإن في السماوات واألرض ( .٣٥

ح ا به األرض بعد موتها وتصريف الري فأحياواختالف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق 
 ).٥-٣) (الجاثية: آيات لقوم يعقلون

 )ثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونكْ ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ َيْجَمُعُكْم إَِلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َال رَْيَب ِفيِه َوَلِكنَّ أَ  ُيْحِييُكمْ ُقْل اللَُّه ( .٣٦
 )٢٦(الجاثية: 

اْلَمْوَتى بـََلى إِنَُّه  ْحِييَ يُ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَلْم يـَْعَي ِبَخْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى أَْن أََوَلْم يـََرْوا أَنَّ ( .٣٧
 )٣٣) (األحقاف: ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  َعَلى



۷ 
 

 * رزقا دوالنخل باسقت لها طلع نضي*  ت وحب الحصيدافأنبتنا به جن مباركاونزلنا من السماء ماًء ( .٣٨
 ).١١-٩) (ق كذلك الخروج  اميت به بلدةً  حييناأو للعباد 

َنا اْلَمِصيرَونُمِ  ُنْحِييِإنَّا َنْحُن ( .٣٩  ).٤٣) (ق: يُت َوإِلَيـْ
 )٤٤) (النجم: اَوَأْحيَ ُهَو أََماَت  َوأَنَّهُ ( .٤٠
 )١٧) (الحديد: لعلكم تعقلون اآلياتاألرض بعد موتها قد بينا لكم  يييحاعلموا ان الله ( .٤١
 )٤٠ى) (القيامة: اْلَمْوتَ  ُيْحِييَ أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى أَْن ( .٤٢

 ، وعددها عشرةتفصيل األدوية الطبيعية لمريض السرطان

 خالل اليوم. شرب ماء زمزم بعد قراءة الفاتحة فيه، مرة أو أكثر .١
 .ويقرأ فيه الفاتحة ثم يدهنه على موضع الورم إناءيصبه المريض في  –زيت الزيتون  .٢
 .ويقرأ فيه الفاتحة ثم يدهنه على موضع الورم إناءيصبه المريض في  –زيت الحبة السوداء  .٣
يتناول المريض بملعقة صغيرة قليال من الحبة السوداء ويلتهمها أو يخلطها بماء ويشرب  –الحبة السوداء  .٤

 ، بعدما يقرأ فيه الفاتحة.الماء
 يتناول المريض حبة واحدة من الثوم الذكر بدون مضع، يلتهمه مع زبادي أو نحوه. –م ذكر ثو  .٥
 مع الماء ويشربه، بعدما يقرأ فيه الفاتحة. الكركم الذكرالمريض ملعقة صغيرة من  يخلط -كركم ذكر  .٦
 أ فيه الفاتحة.ر يخلط المريض ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون مع الماء ويشربه، بعدما يق -قرنفل مطحون  .٧
 يخلط المريض ملعقة صغيرة من القرفة مع الماء ويشربه، بعدما يقرأ فيه الفاتحة. -قرفة  .٨
 يتناول منه المريض ملعقة صغيرة كل يوم مرة مع الماء أو الحليب، بعدما يقرأ فيه الفاتحة. –القسط الهندي  .٩

يتناول المريض شريحتين من ورق الملفوف في الصباح والظهر والمساء، حيث أن عروق  –كرمب (ملفوف)  .١٠
 الملفوف تحتوي على كمية كبيرة من الحديد، والحديد له تأثير قوي في وقف انتشار الورم السرطاني

ي و من حليب اإلبل بعدما يقرأ فيه الفاتحة، حيث أن حليب اإلبل يحت يتناول المريض كأس –حليب اإلبل  .١١
 على كمية كبيرة من الحديد، والحديد له تأثير قوي في وقف انتشار الورم السرطاني.

*** 
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