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قطعة )3(، شارع يوسف القناعي
3 غرف نوم، صالة، ومطبخ و2حمام 2غرفة نوم، 

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
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ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

أكد أن العني ثابتة شرعاً وحساً وتصيب النساء والرجال واألطفال

م. إبراهيم حيات لـ »األنباء«: 
الرقية الشرعية شفاء ملعظم األمراض

أجرت الحوار:   ليلى الشافعي

م. إبراهيم حيات خريج هندسة كيميائية جامعة الكويت، 
عمل مسؤوال بقسم احملاليل الوريدية بالشركة الكويتيةـ  
السعودية للصناعات الدوائية، كما أنه كان بطل الكويت 
لكمال األجسام، وبطل آسيا لعام 1993، وحصل على املركز 

األول للكويت وعلى املركز الثالث آلسيا.
يحدثنا عن بدايته وجلوئه للعالج بالرقية الشرعية 
واألعشـــاب والتي يعالج فيها اآلالف فـــي الكويت وفي 
السعودية وفي قطر، ومنها ثالث حاالت مصابة بالسرطان 

شفيت متاما.
 وتطرق في حواره معنا الذي دام أكثر من ساعتني إلى 
احلسد واملس، مؤكدا أن أفضل عالج جلميع األمراض هو 
القرآن الكرمي، وقال إن كالمه ناجت عن جتربة طويلة عانى 

منها واستشهد بقوله تعالى )ولو أن قرآنا سيرت به 
اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى بل هلل 
األمر جميعا(، الفتا إلى أن الرقية الشرعية وقاية 
من األمراض اخلبيثة كالســـرطان وغيرها وأنها 

تعالج الكثير من األمراض.
وأشـــار إلى أن كثيـــرا من اآليات الشـــريفة 
واألحاديث النبوية قطعت بحقيقة السحر واحلسد 
واملس الشيطاني ودلت على جواز الرقية الشرعية 
باآليات القرآنية، مؤكدا أن صاحب الرقية ال بد 
أن يكون إنسانا صاحلا بعيدا عن املعاصي وال 
يأخذ أجرا مقابل رقيته ملريض وأال يكون دجاال 

نصابا هدفه الربح املادي وإلى نص احلوار:

املعاصي والذنوب متنع الشفاء وعليكم الرجوع إلى اهلل
ال أتقاضى أجراً مادياً وال أبتغي شهرة وعملي لوجه اهلل تعالى

)أنور الكندري( م. إبراهيم حيات يتحدث للزميلة ليلى الشافعي 

الطالسم
كلها كفر
برب
العاملني

مت شفاء ثالثة 
مرضى من 

السرطان متامًا

اجلن ال يتزوج من 
اإلنس ولكن يلبس 

اجلسد فيمرض

 امنعوا أطفالكم 
من اخلروج لياًل

نصيحة لكل مريض 
أال يذهب ملعالج 

يفرض األجر

هدفي مساعدة 
الناس وإذا وفرت 

الدولة لي بيتًا 
 للعالج بشرط 

أال تشترط على 

الناس فلوساً

متى بدأت العالج 
بالقرآن؟ وملاذا؟

٭ عام 2008 وجاء في ذلك 
بعد جتربة شخصية وتعب 
باجلسم وقد عجز األطباء في 
تشخيص احلالة املرضية 
التي عانيت منها، فذهبت إلى 
املعاجلني بالقرآن وأجمعوا 
كلهم على أن سبب مرضي 
هو مـــن مس اجلن، وبقيت 
خمس ســـنوات ولم استفد 
منهم شيئا، حتى قررت أن 
أجلأ إلى اهلل وأرى من أين 

اخللل؟
الرقية  لـــم تفدنـــي  وملاذا 
الشرعية؟ وملاذا لم أشف؟ 
البشـــر  أننا نحن  فوجدت 
نرتكب ذنوبا تعوق شفاء 
املريـــض، وعليـــه غيرت 
حياتي كليـــا وقمت أبحث 
عن هذه الذنوب عن طريق 
الكـــرمي واألحاديث  القرآن 
الشريفة، ووجدت أن حياتنا 
كلها ذنوب نرتكبها بعلم أو 

بغير علم.

عدة ذنوب

وما هذه الذنوب التي 
تراها متنع االستجابة؟

٭ منها الغناء، التبرج، عدم 
لبس امللبس الشرعي، الظلم، 
عقوق الوالدين، عدم االلتزام 
بالصالة، الكذب، الزنا، الربا، 
الرشاوى، األعراس التي بها 
أغان، اإلســـراف والتبذير، 
الغش في التجارة، والشبهات 
الكثيـــر ذكرتها  وغيرهـــا 
فـــي حلقاتـــي بالتلفزيون 

واليوتيوب.

كيف عاجلت نفسك؟
٭ بالتوجه واإلنابة إلى اهلل 

يوتيوب ويكتب »املهندس 
إبراهيم حيـــات« ويجد كل 
حلقاتي ويجب على املريض 
أن يلجأ إلى اهلل وأن يبتعد 
عـــن الذنـــوب وأن يلتـــزم 
بسماع الرقية والعالج حتى 

الشفاء.

الواتساب

حاليا وأنت ليس لك 
مكان كيف تعالج 

الناس؟
٭ أكثـــر املرضـــى يكـــون 
تواصلهم معي بالواتســـاب 
وأبعث لهـــم العالج القرآني 
والعشبي، وإذا احتاج األمر 
للقائي شخصيا فيكون مبوعد 

مسبق.

هل لك حلقات 
تلفزيونية خاصة 

حاليا؟
٭ نعم، حاليـــا لي حلقات 
على قنـــاة األنوار الفضائية 
بعنوان »لكــــل داء دواء« كل 
يـــوم ســبت الساعة اخلامسة 
مســـاء أتطرق فيـــه حلـالة 
مرضــيـــة وأشـــــرح طرق 

عالجها بالقرآن واألعشاب.

ال زواج

هل يتزوج اجلن من 
اإلنس؟

٭ اجلن قد يلبس اجلســـد 
فيمرض وهو مخلوق من نار 
ونحن البشر مخلوقون من 

طني، فكيف يتزوجون؟

القطة

اذكر لنا بعض احلاالت 
التي عاجلتها وكان بها 

سحر؟

٭ كثيرة، منها طفلة عمرها 4 
سنوات تتكلم بصوت القطط 
فقط وتأكـــل األعشــــــــاب من 
األرض، وظلــلت أقـــرأ عليها 
القـــرآن حتى شـــفيت وعــادت 
طبـــيعية والســـبب في ذلك 
انهــــا خرجــــت للشــــاليه مع 
أهــــلها وفي الليل طلعت منه 

وضربت قطة.

عالمات

ما عالمات املمسوس 
واملسحور؟

٭ يحلــــم بالعقارب واحليات 
وهذا من اجلن، أو حتلم املرأة 
بأن اجلن يعاشرها على شكل 
محارم، وكذلك الشعور بالصداع 
وآالم باجلسم وعدم حب سماع 

القرآن.

كاذب

هناك من يتقاضى أجرا 
ولو بسيطا لرقيته فما 

رأيك؟
٭ نصيحة لكل مريض أو طالب 
للرقيــــة أال يذهــــب ملن يعالج 
باملــــال، ومن يفــــرض فلوس 

فهو كاذب.

المخاوي

هي يضرك اجلن؟
٭ املخاويــــن فقــــط يضرهم 
اجلن وأنا ال أخاوي بل أعالج 

بالقرآن.

الطب

هل كل احلاالت تعاجلها 
دون اللجوء إلى الطبيب؟

٭ هناك حاالت يتلبسها اجلن 
تعالج بالقــــرآن وأحيانا ال بد 
من إجراء العمليات اجلراحية 

وتدخل الطبيب.

تعالى، وتـــرك كل الذنوب 
الصغيرة والكبيرة وااللتزام 
بالصـــالة في أوقاتها وعدم 
تأخيرهـــا، وقيام الليل كما 
الكرســـي  آية  قمت بقراءة 
يوميا 313 مرة ألن لها سرا 
عظيمـــا، وبتوفيق من اهلل 
استطعت أن أشفى من مرضي 
وتخلصت من املس، وبعدها 
أكرمني اهلل بقوة روحانية 
لعالج الناس بعد ان قضيت 
جتربة مريرة، ولذلك يقول 
املثل »اسأل املجرب وال تسأل 

الطبيب«.

أمراض

ما األمراض التي 

يكون سببها من 
اجلن؟

٭ كثير من األمراض سببها 
اجلن منها السرطان والتصلب 
اللويحي وفقر الدم وثالسيميا 
الـــدم، والصـــرع وخمـــول 
الدرقية، والروماتويد  الغدة 
والصـــداع النصفي وتكيس 
الرحم عند  املبايض وتليف 
النساء وتأخر احلمل والتوحد 
واألكزميا والصدفية وأمراض 
كثيرة غريبة على الطب مثل 
التقـــرح القولوني وانفصام 

الشخصية وغيرها.

وما املرض الذي 
عاجلته؟

٭ عاجلـــت الكثيـــر، منها 
السرطان والصرع واالكزميا 
والصدفيـــة والروماتويـــد 

وتأخر احلمل وغيرها.

الوسيلة

ما طريقتك في 
العالج؟

القـــرآن  ٭ عـــن طريـــق 
واألعشاب.

هل يوجد لك مكان 
مخصص الستقبال 

املرضى؟
٭ حاليا ال يوجد، وإذا وفرت 
الدولة لي مكانا فأنا حاضر 
خلدمة الناس، أو إذا وفر لي 

أي إنسان املكان فمستعد أن 
أقابل املرضى به.

المادة

نسمع عن الكثير من 
املعاجلني، فما رأيك؟

٭ 95% من املعاجلني هدفهم 
الربح املادي فقط لبيع املاء 
والزيت واألعشاب، وليست 
لديهم أي قوة روحانية للعالج 

ألن هدفهم املادة.

االلتزام

مباذا تنصح املرضى؟
الى لقاءاتي  ٭ باالســـتماع 
ومحاضراتي على اليوتيوب 
حيـــث ميكنهم الدخول على 


