
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 جامةیة الحُ ھمأ

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

جامة شفاء عظیم لنا. أن الحُ  ملسو هيلع هللا ىلصجامة. ذكر نبینا الكریم ھذه األیام ھي أیام الربیع. الربیع ھو موسم الحُ 
. من یحافظ علیھا یجد الشفاء ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم إیاھا ناموأشیاء معینة لفعلھا علّ  محددة ، لھا أوقاتبالتأكید

 .، أعظم عالجمراض الكبیرةبإذن هللا. إنھ عالج لأل
 

 ُمعدات، لم تكن ھناك . بالطبع في ذلك الوقت في الماضيإلى الرأس یتدفقیقول إن الدم  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
أخبرنا.  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عز وجل عن كل شيء. ونبینا الكریم  أخبروال شيء مثل فحص ضغط الدم.  ،وال أدوات

 .جامةإنھ ضغط الدم. أفضل عالج لضغط الدم ھو الحُ 
 

هلالج لج. ن شكرا � ح الرمان أوالً. الرمان یتفتح اآل، یجب أن یتفتختلفة في جمیع أنحاء العالم. ھناجامة مالحُ 
 یفعلوا ذلكفي الخریف اآلن. من األفضل لھم أن  األدنىالعالم. الجزء  نحن نعیش في الجزء الشمالي من

. یجب أن طأجم كل شھر. ھذا خت، ھناك بعض الحمقى الذین یقولون إن علیك أن تحفي الربیع أیًضا. أیضا
 .، ألن الدم لیس باألمر السھلتفعل ذلك مرتین في السنة على األكثر

 
 یفعل، یجب على الشخص الذي نسبة. الدم ال یأتي كالماء. لذلكبقیاس وخلق هللا عز وجل جسم اإلنسان 

تضخ الماء بقدر ما فس، إذا قمت بتعلیق المضخة في البئر جامة أن یعرف ذلك. وطریقتھ لیست بالضخ.الحُ 
تسخین األكواب. ثم یخرج الدم بضخ الدم كذلك. ھذا لیس صحیحا. الطریقة القدیمة ھي وستتستطیع. 
 .. ھذا لیس صحیحاایضا نقيالدم الفسیخرج  ،الالفاسد. وإ

 
، تصیبھ األمراض. بالطبع، الشخص الذي یسیر في طریق نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم ال شكراً �

، فمن المؤكد أن الناس یمكن أن كان من قبل. بغض النظر عما تفعلھالعالم الذي نعیش فیھ لیس كما 
أرسل الرومان طبیباً لنبینا  ملسو هيلع هللا ىلص، الماء أو الطعام. في زمن نبینا الكریم ،ءصابوا بالمرض عن طریق الھوایُ 

إلستقبال حتى ال یزعجھم. جلس الطبیب  اً وإحترمھأي شيء أدب ملسو هيلع هللا ىلص، لم یقل كھدیة. بالطبع ملسو هيلع هللا ىلصالكریم 
 إليّ  یأتِ  لم" یوم أو یومین. انتظر لمدة أسبوع، لمدة أسبوعین، لمدة شھرین. في النھایة قال لمدة ىضالمر

، نھم یعرفون ما یأكلونھ ویشربونھ؟ "إنھم ال یمرضون." "لماذا ال یمرضون؟" "ألأحد. لماذا لم یأتوا"
 ".ضصابون بأي مرلذلك ال یُ 

 
على أي حال؟  ھ. أین یمكنھم التحقق مما بداخلھ ومن أین أتى، یأكل الناس كل ما یجدونالحاضرفي الوقت 

الناس في الطریق الذي  سارمن األمراض اآلن. إذا  الكثیر ، ھناكال یوجد شيء من ھذا القبیل. لذلك
 .جمیعایُعیننا هلالج لج ، فلن تكون ھناك ھذه األمراض. هللا ملسو هيلع هللا ىلصأظھره نبینا الكریم 



 

 

 
 
 
 
 
 

بالنار. ال أعتقد أن  الكيّ جامة واآلخر ھو األول ھو الحُ ملسو هيلع هللا ىلص. ھناك نوعان من الشفاء ذكرھما نبینا الكریم 
عالم اآلن. یتم تسخین القضیب الحدیدي وحیثما كان المرض توجد نقاط ھناك شخًصا ما یزال لدیھ علمھ بال

 العلملكن ال یوجد أي شخص لدیھ ھذه وذلك. بعد معینة في الجسم یتم وضع عالمة علیھا ھناك. یتحسن 
إن شاء هللا  الشفاءتجلب سملسو هيلع هللا ىلص ُسنن نبینا الكریم  نة منسُ ك القیام بھااآلن. الُحجامة  اآلن. ال یوجد سوى

 ومن هللا التوفیق.  .أعمالنا یشفینا ویتقبل هلالج لجنة. هللا ینا السُ وسنكون قد أدّ 
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