
 השבח לאללה בלבד ויכול

 

להיות ששלום וברכה יהיו על מי שאין לו נביא אחריו. אם הנב   

יא ראה מישהו ממשפחתו או מלוויו על ידי מחלה של משהו מהקוראן או תפילות מסוימות יתכן שאלוהים יקל על 

אותו , הדהדה בכל  פתחיה, קרא את המטופל על עצמו, או קרא -זה, העיתוןזה טווח של תפילות אלה: קרא את אל 

פתחיה, נקרא על ידי המטופל-פעם ואין לה מגבלה מסוימת במספרמדקלם את סורה אל  

אמר   לורד, עצמו, או קרא אותו סביבו, מהדהד את זה כל הזמן, ואין לו גבול במספר. הגדר, הכוללת פנייה   

`, שאלוהים הוא אחדאני מחפש מקלט באדון הפאלק מנה שהשלום הנביא יהאל עאישה, אללה יהיה מרוצה מ  

יה עליו ועל משפחתו, נגב בידו הימנית ואמר: לא, יפשלטן אפשאאו, סלבאהה, סנלאברמלה. הוא אמר )לא עוזב 

ז 'מגופך, ואמור: )ביסמילה( שלוש פעמים, ואמר שבע פעמים: )אני מחפש מקלט  .את סקמה( שאינו משאיר סקאם

.באללה וביכולתו מרוע הדברים שאני מוצא ונזהר(  

המטופל התיישב בראשו ואז אמר )שבע פעמים(: אני מבקש מאלוהים יתברך אדון הכס הגדול לרפא  

 מתפלל למי שחש כאב בגו.אותך

 מתפלל לכל מי שחש כאב בגופו.פו לרפא את משרתך, לוותר עליך אויב או להוביל אותך לתפילה 

www.saaid.net/The-  המרפא לא מרפא אלא שהריפוי המרפא   ברורהו אלוהים, אדון העם הולך בס לרפא את

שלך לא משאיר חולה. אדוני, אם חמקתי משרתי אתה חזק וחזק יותר. יהי רצון שאלוהים יחלה אותי בכפרה זו על 

טילת אנטיביוטיקה ואנטיפירטיקה מתאימה. הבעיה היא שרבים מהמחלות שהופיעו בזמן הנוכחי עשויים להיות 

ו זמינות לריפוי אך לא תמיד נותנות קשים לטיפול, ולמרות שמחלות אל  

את התוצאות הרצויות ועל גבי מחלות אלו סרטן. אלוהים עשוי לעכב את התשובה לחוכמה שהוא יודע רק, ויכול 

לחשוב שהעיכוב הזה בתשובה כעס או התמרמרות של אלוהים, אך העניין בידיעת הבלתי נראה וידע רק את האל 

אדוני, נגע בי נזק ואתה הרחום ביותרוהאנושי חטאים וניקוי החטאים.    

 שלך life.com קרא עוד באתר

דת זה בסדר- לרפא את עבדך, לוותר עליך אויב או להוביל אותך לתפילה, הוא אומר )אתה אויב( או פצוע והורג.  .,

אז זה  להיות סבלניים על הנגע, בין אם זה אובדן כסף או מחלה או כך, הוא אחד הדברים שלא ניתן למחיק אותם, 

 .יעזור לך, הקב"ה הם התפללו לנביא מוחמד שלנו, ולמשפחתו וחבריו


