ജിന്ന് ബാധ റുഖിയ :
) ചികിത്സRuqya)

ഖുർആൻ വചനങ്ങള�ം ്രപവാചകൻ പഠിപിച്ച ്രപാർത്ഥനകള�ം
േരാഗിയുെട േമൽ ഒതുന്നതിനാണ് രുഖ്യ എന്ന്
പറയുക English meaning:healing
“സത� വിശ�ാസികൾക്ക് ശമനവും കാരുന�വുമായിടുള്ളത് നാം
ഖുർആനിലൂെട അവതരിപിച്ച�െകാണ്ടിരികുന്നു ”[17 : 82]

ജിന്ന് എന്ന പദത്തിനർത്ഥം : മറഞ്ഞത്
::ജിന്നുകൾ വിഭാഗങ്ങൾ ::

•
•
•

മുസ്ലിം ജിന്നുകൾ (സ�ർഗാവകാശികൾ)
വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവ : അവാമീർ വിഭാഗം
ദുഷിച്ച ജിന്നുകൾ : ശയാതീൻ വിഭാഗം

•
•
•
•
•
•
•
•

കുളിമുറികളിൽ താമസികുന്നവ : ഖുബ്സ് ,ഖബാഇസ്
നമസ്കാരത്തിൽ ശല�െപ്പടുതുന്നവ :ഖിന്സാബ് വിഭാഗം
ഷയ്താെനകാൽ ദുഷിച്ചവ : മാരീദ് വിഭാഗം
ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവ : ഇ്രഫീത് വിഭാഗം
(ബൽഖീസ് രാക്നിയുെട സിംഹാസനം െകാണ്ടുവന്നത് )
നമ്മൾ ഓേരാരുതരുെടയും കൂെടയുള്ളത് : ഖരീൻ
െപട്ടന്ന് േവഷം മാറാൻ കഴിയുന്നവ : ഗീലാൻ വിഭാഗം
പാമ്പുകള�ം നായ്ക്കള�ം ആയി നിലെകാള്ള�ന്നവ

::താമസ സ്ഥലങ്ങൾ ::
•
•
•
•

ഒഴിഞ്ഞ വീടുകൾ
സ്മശാനം
കുളിമുറികൾ
വൃത്തിയില�ാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ
(അതുെകാണ്ട് ഇങ്ങെനയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ ്രപവാചകൻ സംരക്ഷണത്തിന്
േവണ്ടിയുള്ള ്രപാർത്ഥനകൾ
പടിപിച്ചത് , അത് ്രപാവര്ത്തികമാക്കുക .

അള്ളാഹു ഉേദഷിചിട്ടലാെത ഒന്നും സംഭവിക്കില�

പിശാച് ബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ
1) ഉണര്നിരിക്കുംേബാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ
*നമസ്കാരം മറ്റ�ആരാധനകള�ം ഒന്നും െചയില� 43:36
*െപെട്ടന്ന് കരയുക ചിരിക്കുക

*അസാധാരണ സ�ഭാവം
*ൈകകാലുകൾ തളര്ന്നുേപാകുക
*ബാത്റൂമിൽ ഒരുപാട് സമയം െചലവഴിക്ക
*നിരന്ദരമയ തലേവദന (കാരണം ഇല� )
*സ്്രതീകളിൽ അമിത ്രകിത�മാലാത്ത രക്ത്രസാവം
*ൈലഗിക േശഷി ഇല�ായ്മ
*ഇേപ്പാഴും കാരണം ഇല�ാത്ത വിഷമം
*മറ്റാരും േകള്കാത്ത രൂപങ്ങൾ ,ശബ്ദങ്ങൾ േകൾകുക .
*അന� ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുക
*എ്രത കുളിച്ചാലും മാറാത്ത ദുർഗന്ദം
2) ഉറക്കത്തിെല ലക്ഷണങ്ങൾ
*പാമ്പ് ,നായ , കബർ , നിരന്ദര ദുസ�പ്നം
*ഉറകത്തിൽ ചിരിക്കുക കരയുക
*(sleepparalysis) ഉറകത്തിൽ െപെട്ടന്ന് ൈകകാലുകൾ അനക്കാൻ ക
ഴിയില�
*െതന്നി താെഴ വീഴുനത് സ�പ്നം
*നിരന്ദരം പല�് കടിക്കുക
ആദ�ം
ഒതുംേബാലും

സി്രഹ് (മാരണം ) ഏറ്റ� എന്ന്
തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ

•
•
•
•
•

താൻ പിന്തുടരെപ്പടുന്നു എന്ന േതാന്നൽ
തെന്ന ആേരാ െതാടുന്നു എന്ന േതാന്നൽ
മറ്റാരും േകള്കാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ
കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കാൻ േപടി
നിരന്ദരം ദുസ�പ്നങ്ങൾ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ഉദാഹരണം പാമ്പ് :,നായ ,
ആകാശത്ത് നിന്ന് താെഴ വീഴുന്നതായി
തീ ,
തേന്നാെടാപ്പം കിടക്കയിൽ ഒരാള്കൂടി ഉള്ളതായി
ഉറക്കത്തിൽ നന്നായി വിയർക്കുക.
വീട്ടിലുല�വെരെയല�ാം െവറുപ്പ്
േപടിപ്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ കാണുക
കുളിമുറിയിൽ നിൽകാൻ േപടി
ഹൃദയത്തിൽ ഭാരമുല�േപാെല
കാരണമില�ാത്ത തലേവദന
ഉറക്കമില�ാത്ത രാ്രതികൾ
ഉറക്കത്തിൽ നടക്കൽ
ഉറക്കത്തിൽ ചിരിക്കുക,നിലവിളി ,കരയുക

േമൽ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ജിന്ന് ബാധ എന്ന് തീരുമാനികരുത്.
മറ്റ� കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം .
ഖുർആൻ ഓതുേമ്പാൾ ,േകൾകുേമ്പാൾ േമാശമായ ്രപതികരണം,
അ�ീല ചിന്ഥ,
അസ�സ്തത ,ചൂട് അനുഭവെപ്പടുക എന്നിവ ഉേണ്ടാ എന്ന്
ആദ�ം പരീക്ഷിക്കുക .
സ�ന്തമായി ഖുർആൻ േകട്ട് ചികില്സികുനതാണ് ഉത്തമം .സ�ന്ത
മായി റുഖ്യ െചയ്യ�ന്നതാണ് ഉത്തമം .

രുഖ്യ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ചില രാഖിമാർ :.

Kerala:
Hussain Mannani: 9496371364,8606071364 (watsapp)
calicut: 9809059550
Nabeel Hassan Muvvattupuzha: 9447724274
Br.Shamsheer Kannur 9633942834,9447884868
Muvvattupuzha Salim:9745390038
Jubair kausari erattupetta 9447396776
muhammed shafi 9745906667 Calicut
Shamseer kannur 9447884868 9633942834
Abdul nazar hamsa palakkad 9037930112
Nahas k c koyilandy 8151919340
Siyad A thevalakkara 9744584165
Thodupuzha shihab 9544362673
Saudi Arabia:
Hifzul rahman Saudi:+966555804892(whatssapp available)
UAE:
Ruqya Center Rashidiya
near the Rashidiya Police Station, just behind Red Crescent Society, Villa
45
Daily Group Ruqya sessions.
Dubai: 050 170 2082 (Click For Map)

(റുഖിയ,treatment )ഖുർആൻ AUDIO :

Use Headphone
Play:
Download and hear 6MB Sihr Checking Audio 3MB
Ruqya :
ﻋوذُ ِﺑﺎﻟﻠ ِﮫ ﻣِنَ اﻟ ﱠ
اﻟر ِﺟ ِﯾم ِﻣ ْن ﻧَ ْﻔ ِﺧ ِﮫ َوﻧَ ْﻔ ِﺛ ِﮫ وھ َْﻣ ِز ِه )ﺛﻼث ﻣرات( •
.أ َ ُ
ْطﺎن ﱠ
ﺷﯾ ِ
ﺷ ْﯾ َ
ﺳ ِﻣﯾﻊِ ْاﻟ َﻌ ِﻠ ِﯾم ِﻣنَ اﻟ ّ
اﻟر ِﺟ ِﯾم )ﺛﻼث ﻣرات( •
ﻋوذُ ِﺑﺎﻟﻠ ِﮫ اﻟ ﱠ
.أ َ ُ
ﺎن ﱠ
ط ِ
ﺷ ْﯾ َ
ﺳ ْﻠ َ
ِﯾمِ ,ﻣنَ اﻟ ّ
اﻟر ِﺟ ِﯾم •
.أ َ ُ
ﻋوذُ ﺑِﺎﻟﻠ ِﮫ ْاﻟﻌَ ِظ ِﯾمَ ,وﺑِ َوﺟْ ِﮭ ِﮫ ْاﻟ َﻛ ِر ِﯾمَ ,و ُ
ﺎن ﱠ
طﺎﻧِ ِﮫ ْاﻟﻘَد ِ
ط ِ
ﯾن ْ
ت اﻟ ﱠ
ت اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﺗﱠﺎ ﱠﻣ ِﺔِ ,ﻣ ْن َ
ون •
ﺿﺑ ِﮫَ ,وﺷ ِ َّر ِﻋﺑﺎ ِدهَِ ،و ِﻣ ْن َھ َﻣزَ ا ِ
ﻋوذُ ﺑِ َﻛ ِﻠ َﻣﺎ ِ
وأن ﯾَﺣْ ُ
ﺷ ِ
.أ ُ
ﻏ َ
ﺿ ُر ِ
ﯾﺎط ِ
ﻋﯾ ٍْن َﻻ ﱠﻣ ٍﺔ )ﺛﻼث ﻣرات( •
ت اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﺗﱠﺎ ﱠﻣ ِﺔِ ،ﻣ ْن ُﻛ ِّل َ
ﻋوذُ ﺑِ َﻛ ِﻠ َﻣﺎ ِ
.أ َ ُ
ْطﺎن َوھﺎ ﱠﻣﺔٍَ ،و ِﻣ ْن ُﻛ ّل َ
ﺷﯾ ٍ
ت ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر َﻣﺎ َﺧﻠَﻖَ )ﺛﻼث ﻣرات( •
ت اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﺗﱠﺎ ﱠﻣﺎ ِ
ﻋوذُ ﺑِ َﻛ ِﻠﻣﺎ ِ
.أ ُ
ﺳ ِﻣﯾ ُﻊ اﻟﻌَ ِﻠﯾ ُم )ﺛﻼث ﻣرات( •
ﺎءَ ,و ُھ َو اﻟ ﱠ
ﺳ َﻣ ِ
ض َوﻻ ﻓﻲ اﻟ ﱠ
.ﺑِﺳ ِْم اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﱠذِي ﻻَ ﯾَ ُ
َﻲ ٌء ﻓِﻲ ْ
اﻷر ِ
ﺿ ﱡر َﻣ َﻊ اﺳ ِْﻣ ِﮫ ﺷ ْ
ﺎﺟ ٌرِ ,ﻣ ْن ﺷ ِ َّر َﻣﺎ َﺧﻠَﻖَ َو َذ َرأ َ َوﺑَ َرأََ ,و ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر َﻣﺎ ﯾَ ْﻧ ِز ُل •
ت اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﺗﱠﺎ ﱠﻣﺎ ِ
ﻋوذُ ﺑِ َﻛ ِﻠ َﻣﺎ ِ
أَ ُ
ت اﻟﱠﺗِﻲ َﻻ ﯾُ َﺟﺎ ِو ُز ُھ ﱠن ﺑَ ﱞر َو َﻻ َﻓ ِ
ضَ ,و ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر َﻣﺎ ﯾَ ْﺧ ُر ُج ِﻣ ْﻧ َﮭﺎَ ,و ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر ﻓِﺗ َِن
ﺳ َﻣ ِ
ِﻣ ْن اﻟ ﱠ
ﺎءَ ,و ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر َﻣﺎ ﯾَ ْﻌ ُر ُج ﻓِﯾ َﮭﺎَ ,و ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر َﻣﺎ َذ َرأ َ ﻓِﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
ْ
ﱠ
ً
َ
َ
ُ
ﺎرﻗﺎ ﯾَط ُر ُق ﺑِ َﺧﯾ ٍْر ﯾَﺎ َرﺣْ َﻣ ُن .رواه اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﻓﻲ ﻣﺳﻧده
ق ,إِﻻ ط ِ
ﺎرَ ,و ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر ﻛ ِّل ط ِ
.اﻟﻠﱠ ْﯾ ِل َواﻟﻧﱠ َﮭ ِ
ﺎر ٍ
َﻲءٍ  ,ﻓَﺎﻟِﻖَ ْاﻟ َﺣبّ ِ َواﻟﻧﱠ َوىَ ,و ُﻣ ْﻧ ِز َل •
ﺳ َﻣ َﺎوا ِ
اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َربﱠ اﻟ ﱠ
ت َو َربﱠ ْاﻷ َ ْر ِ
ض َو َربﱠ ْاﻟﻌَ ْر ِش ْاﻟﻌَ ِظ ِﯾمَ ,رﺑﱠﻧَﺎ َو َربﱠ ُﻛ ِّل ﺷ ْ
َﻲ ٌء,
َﻲءٍ أ َ ْﻧتَ ِ
ﺎن ,أ َ ُ
آﺧذٌ ﺑِﻧ ِ
َﺎﺻﯾَﺗِ ِﮫ ,اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم أ َ ْﻧتَ ْاﻷ َ ﱠو ُل ﻓَﻠَﯾ َ
اﻟﺗ ﱠ ْو َراةِ َو ْ ِ
اﻹ ْﻧ ِﺟﯾ ِل َو ْاﻟﻔُ ْرﻗَ ِ
ْس ﻗَ ْﺑﻠَكَ ﺷ ْ
ﻋوذُ ﺑِكَ ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر ُﻛ ِّل ﺷ ْ
ﺷ ْﻲ ٌءَ ,وأ َ ْﻧتَ ﱠ
ﻋﻧﱠﺎ
ْس ﺑَ ْﻌدَكَ َ
َﻲ ٌءَ ,وأ َ ْﻧتَ ْاﻟﺑَ ِ
َﻲ ٌء ,ا ْﻗ ِ
ض َ
ﺎط ُن ﻓَﻠَﯾ َ
اﻟظﺎھ ُِر ﻓَﻠَﯾ َ
َوأ َ ْﻧتَ ْاﻵ ِﺧ ُر ﻓَﻠَﯾ َ
ْس دُوﻧَكَ ﺷ ْ
ْس ﻓَ ْوﻗَكَ ﺷ ْ
.اﻟ ﱠدﯾْنَ َ ,وأ َ ْﻏﻧِﻧَﺎ ِﻣ ْن ْاﻟﻔَ ْﻘ ِر .رواه ﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﮫ
ﺳﺑْﻊِ أ َ ْن •
ﺳ َﻣ َﺎوا ِ
ت اﻟ ﱠ
َﺎف َوأَﺣْ َذ ُر ,أ َ ُ
ﻋ ﱡز ِﻣ ﱠﻣﺎ أَﺧ ُ
اﻟﻠﱠﮫُ أ ْﻛﺑَ ُر ,اﻟﻠﱠﮫُ أ ْﻛﺑَ ُر ِﻣ ْن ﺧ َْﻠ ِﻘ ِﮫ َﺟ ِﻣﯾﻌًﺎ ,اﻟﻠﮫُ أ َ َ
ﻋوذُ ﺑِﺎﻟﻠ ِﮫ اﻟ ُﻣ ْﻣ ِﺳكُ اﻟ َ

اﻟﺟ ِّن َواﻹ ْﻧ ِسِ ,إﻟﮫَ ِ◌ي
َﯾﻘَ ْﻌنَ َﻋ َﻠﻰ اﻷ َ ْر ِ
ﯾس َو ُﺟﻧُو ِد ِه َوأَﺗْﺑَﺎ ِﻋ ِﮫ َوأ َ ْﺷ َﯾﺎ ِﻋ ِﮫ ِﻣ ْن ِ
ض إِ ﱠﻻ ِﺑﺈ ْذﻧِ ِﮫِ ,ﻣ ْن ﺷ ِ َّر ) َ
ﻋ ْﺑدِكَ ﻓُ َﻼن( ِإ ْﺑ ِﻠ َ
ﺎركَ ا ْﺳ ُﻣكَ َ ,و َﻻ إﻟَﮫَ َ
ﻏﯾ ُْركَ  .ﻗﺎل اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﮭﯾﺛﻣﻲ ﻓﻲ
ﻋ ﱠز َﺟ ُ
ُﻛ ْن ِﻟﻲ َﺟ ً
ﺎرا ِﻣ ْن ﺷ ﱠَر ِھ ْمَ ,ﺟ ﱠل ﺛَﻧَﺎؤُكَ َ ,و َ
ﺎركَ َ ,وﺗ َ َﺑ َ
.ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد رواه اﻟطﺑراﻧﻲ ورﺟﺎﻟﮫ رﺟﺎل اﻟﺻﺣﯾﺢ
أﻋوذ ﺑﺎﻟﻠﮫ وﺑﻛﻠﻣﺎت اﻟﻠﮫ اﻟﺗﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟﺎوزھن ﺑر وﻻ ﻓﺎﺟر ،ﻣن ﺷر ﻣﺎ ﯾﻧزل ﻣن اﻟﺳﻣﺎء وﻣﺎ ﯾﻌرج •
ﻓﯾﮭﺎ ،وﺷر ﻣﺎ ﯾﻧزل ﻓﻲ اﻷرض وﺷر ﻣﺎ ﯾﺧرج ﻣﻧﮭﺎ ،وﺷر ﻓﺗن اﻟﻧﮭﺎر وطوارق اﻟﻠﯾل إﻻ طﺎرﻗﺎ ً ﯾطرق ﺑﺧﯾر،
آﻣﻧت ﺑﺎﻟﻠﮫ ،اﻋﺗﺻﻣت ﺑﺎﻟﻠﮫ ،اﻟﺣﻣد ﻟﻠﮫ اﻟذي اﺳﺗﺳﻠم ﻟﻘدرﺗﮫ ﻛل ﺷﻲء ،واﻟﺣﻣد ﻟﻠﮫ اﻟذي ذل ﻟﻌزﺗﮫ ﻛل ﺷﻲء،
واﻟﺣﻣد ﻟﻠﮫ اﻟذي ﺗواﺿﻊ ﻟﻌظﻣﺗﮫ ﻛل ﺷﻲء ،واﻟﺣﻣد ﻟﻠﮫ اﻟذي ﺧﺷﻊ ﻟﻣﻠﻛﮫ ﻛل ﺷﻲء ،اﻟﻠﮭم إﻧﻲ أﺳﺄﻟك ﺑﻣﻌﺎﻗد
اﻟﻌز ﻣن ﻋرﺷك ،وﻣﻧﺗﮭﻰ اﻟرﺣﻣﺔ ﻣن ﻛﺗﺎﺑك ،وﺟدك اﻷﻋﻠﻰ واﺳﻣك اﻷﻛﺑر وﻛﻠﻣﺎﺗك اﻟﺗﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ
ﯾﺟﺎوزھن ﺑر وﻻ ﻓﺎﺟر ،أن ﺗﻧظر إﻟﯾﻧﺎ ﻧظرة ﻣرﺣوﻣﺔ ،ﻻ ﺗدع ﻟﻧﺎ ذﻧﺑﺎ ً إﻻ ﻏﻔرﺗﮫ وﻻ ﻓﻘﯾرا ً إﻻ ﺟﺑرﺗﮫ ،وﻻ
ﻋدوا ً إﻻ أھﻠﻛﺗﮫ ،وﻻ ﻋرﯾﺎﻧﺎ ً إﻻ ﻛﺳوﺗﮫ ،وﻻ دﯾﻧﺎ ً إﻻ ﻗﺿﯾﺗﮫ ،وﻻ أﻣرا ً ﻟﻧﺎ ﻓﯾﮫ ﺻﻼح ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة إﻻ
أﻋطﯾﺗﻧﺎه ﯾﺎ أرﺣم اﻟراﺣﻣﯾن ،آﻣﻧت ﺑﺎﻟﻠﮫ واﻋﺗﺻﻣت ﺑﮫ .ﺟزء ﻣن ﺣدﯾث ذﻛره اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﮭﯾﺛﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ
.اﻟزواﺋد وﻗﺎل :رواه اﻟطﺑراﻧﻲ وإﺳﻧﺎده ﺣﺳن
اﻟرﻗﯾﺔ ﺑﺎﻷدﻋﯾﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ
اﻟﻌظﯾم ْ
أن ﯾَﺷ ِﻔﯾَكَ )ﺳﺑﻊ ﻣرات( •
اﻟﻌرش
اﻟﻌظﯾمَ ,ربﱠ
.أَﺳْﺄ َ ُل اﻟﻠﮫَ
ِ
ِ
َ
َﻲءٍ ﯾُؤْ ذِﯾكَ ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر ُﻛ ِّل ﻧَ ْﻔ ٍس أ َ ْو َﻋﯾ ِْن َﺣﺎ ِﺳ ٍد اﻟﻠﱠﮫُ ﯾَ ْﺷﻔِﯾكَ  ,ﺑِﺳ ِْم اﻟﻠﱠ ِﮫ أ َ ْرﻗِﯾكَ •
.ﺑِﺳ ِْم اﻟﻠﱠ ِﮫ أ َ ْرﻗِﯾكَ ِ ,ﻣ ْن ُﻛ ِّل ﺷ ْ
ﻋﯾ ٍْن •
ﺳ َدَ ،وﺷ ِ َّر ُﻛ ِّل ذِي َ
.ﺑِﺳ ِْم اﻟﻠ ِﮫ ﯾُﺑ ِْرﯾكَ َ ،و ِﻣ ْن ُﻛ ِّل دَاءٍ ﯾَ ْﺷﻔِﯾكَ َ ،و ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر َﺣﺎ ِﺳ ٍد إِ َذا َﺣ َ
ﻋﯾ ٍْن اﻟﻠﮫُ ﯾَ ْﺷﻔِﯾكَ •
ﺳ ِد َﺣﺎ ِﺳدٍَ ،و ِﻣ ْن ُﻛ ِّل َ
َﻲءٍ ﯾُؤْ ذِﯾكَ ِ ,ﻣ ْن َﺣ َ
.ﺑِﺳ ِْم اﻟﻠ ِﮫ أ َ ْرﻗِﯾكَ ِ ,ﻣ ْن ُﻛ ِّل ﺷ ْ
.ﺑِﺳ ِْم اﻟﻠﱠ ِﮫ )ﺛﻼث ﻣرات( أ ُ ِﻋﯾذُكَ ﺑِ ِﻌ ﱠزةِ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوﻗُد َْرﺗِ ِﮫ ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر ﻣﺎ ﺗ َِﺟ ُد وﺗ ُ َﺣﺎذ ُِر )ﺳﺑﻊ ﻣرات( •
ف أ َ ْﻧتَ اﻟ ﱠ
ﺳﻘَﻣﺎ ً •
سَ ,وا ْﺷ ِ
ﺎس ،أ َ ْذ ِھ ِ
.اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َربﱠ اﻟﻧﱠ ِ
ﺷﺎﻓِﻲ ،ﻻَ ِﺷﻔَﺎ َء إِﻻﱠ ِﺷﻔَﺎؤُكَ ِ ،ﺷﻔَﺎ ًء ﻻَ ﯾُﻐَﺎد ُِر َ
ب ْاﻟﺑَﺄ ْ َ

്േമൽപറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ജിന്ന് ബാധ എന്ന
തീരുമാനിക്കരുത് . മറ്റ� കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം .
ഖുർആൻ േകൾക്കുകയും , ലക്ഷണങ്ങെള പറ്റി പഠിക്കുകയും
െചയ്തിേട്ട തീരുമാനിക്കാവൂ .
്ഭയെപ്പടണ്ട .അല�ാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷണമാണ

േരാഗി ഖുർആൻ േകൾക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ :
ജിന്ന് ബാധയുേണ്ടാ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ െവള്ളത്തിൽ
റുഖ്യ െചയ്തിട്ട് കുടിക്കാൻ െകാടുക്കുക.
എന്നിട്ട് അസ�സ്തത ്രപകടിപ്പികുന്നുേണ്ടാ എന്ന് േനാക്കുക
: ഉദാ).10 ്രപാവശ�ം ആയത്തുൽ കുർസി െവള്ളത്തിൽ ഓതി
ഊതാം .(
ഈ വിഷയം എന്നും തർകങ്ങള�ം സംശങ്ങള�മായി
നിലെകാള്ള�നത് പിശാചിെന സേന്താഷിപ്പിക്കുകെയയുള്ള് .
Dr BILAL PHILIPS േഡാക്ടെരെറ കിട്ടിയത് ഈ വിഷയത്തിലാണ് .
അതുെകാണ്ട് ഈ വിഷയം മുൻവിധിയില�ാെത പഠിക്കാൻ
െ്രശമിക്കുക .അള്ളാഹു അറിവ് നൽകെട്ട

ഒരു മ്രന്തവാദിയുെട ,വ�ാജ ചികിത്സകന്െറ, സിദ്ധന്െറ
,ലക്ഷണങ്ങൾ :

ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്തരക്കാരിൽ നിന്ന് വിട്ട�നില്കാനാ
ണ് .ഇവർ ജനങ്ങള�െട സമ്പത്ത് േമാഹിച് ശിർക്കൻ ചികിത്സ നട
ത്തുന്നവരാണ് .

ഖുർആനും നബി ചര�യും ഉപേയാഗിച്ച ചികിത്സ നടത്തുന്നവർ
ഇക്കൂട്ടത്തിൽ െപടില� .രണ്ടു കൂട്ടെരയും േവർതിരിച്ച മനസ്സിലാ
കണം .

ലക്ഷണങ്ങൾ :
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•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

േരാഗിയുെട േപര് ,േരാഗിയുെട ഉമ്മയുെട േപര് ചികിത്സക്കാ
യി ആവശ�െപ്പടുക .
േരാഗിയുെട മുടി ,േഫാേട്ടാ ,വസ്്രതം,ഉപേയാഗിച്ച വസ്തുക്കൾ
ആവശ�െപ്പടുക .
മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷ ,വിചി്രതമായ ചിഹ്നങ്ങൾ / വസ്തുക്കൾ
/ മ്രന്തങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുക .
ഖുർആൻ മുറിച് മുറിച് എഴുതി ഏലസ്സ് ഉറുക്ക് , എന്നിവ ന
ൽകുക .
െകട്ട�കളിൽ മ്രന്തിച് ഊതുക .
സാ്രമാനി / കുന്തിരിക്കം എന്നിവ കത്തിക്കുക .
ഇരുട്ട് മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ചികിത്സ നടത്തുക .
കറുത്ത ആട് ,േകാഴി എന്നിവെയ അല�ാഹുവിന്െറ നാമമില�ാ
െത അറുക്കാൻകൽപിക്കുക .
ചികിത്സക്ക് വൻ തുക ൈകപറ്റ�ക .
നീളം കുറയുകയും കൂടുകയും െചയ്യ�ന്ന കയർ ഉപേയാഗിച്
അളക്കുക.
േരാഗിയുെട അടുത്ത് ഇ്രത ദിവസം െവയിൽ െകാള്ളരുെതണ്ണ് ,
െവള്ളം െതാടരുെതന്ന് കൽപിക്കുക .
മുറ്റത് കുഴിച്ചിടാൻ മുട്ട തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ നൽകുക .
ചില േപപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ നല്കി കത്തിക്കാനും ,കുടിക്കാനും
കൽപിക്കുക .
നമ്മുെട രഹസ� ജീവിതത്തിെല സംഭവങ്ങൾ പറയുക .
ഇവരുെട ൈകകളിൽ െപട്ടാൽ േരാഗം താല്കാലികമായി ചില
േപ്പാൾ െപെട്ടന്ന് മാറിേയക്കാം,പെക്ഷ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങള�െട
ആഖിറമാണ് പണയം െവച്ചത് ..ഒരു യഥാർത്ഥ രാഖിയുംമ്രന്ത
വാദിയും േവര്തിരിച് മനസ്സിലാകാനുള്ള അടയാളങ്ങളാണ് ഇ
വ.
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Abu Mohammed Arsainy: 055143121 (Buraydah, Saudi Arabia)
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Mohammed Al-Qaysi: 7989066 (Great Mubarak, Kuwait)
Abu Osamah: 7040056 (Kuwait)
+ all countries ruqya center list check in google

http://www.youtube.com/user/1day4sure1/videos
http://www.ruqyasupport.com
http://www.ruqyaqa.com/
http://www.beatsihr.com/

20 രാജ�ങ്ങളിലായി 60 രുഖ്യ െസന്െറരുകൾ
ഉള്ള െബൻ ഹലീമയുെട ഒരു �ിപ്പ്

Download Video

ജിന്ന് ബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ ്രപധിവിധി Download mp3
പള്ളിയിൽ ഖുർആൻ േകട്ടേപ്പാൾ ജിന്ന് ഹാളിറായി

Download Video

പള്ളിയിൽ ്രഗൂപ്പ് രുഖ്യ

Download Video

അല�ാഹുവിന്െറ സഹായത്താൽ

ജിന്ന് ബാധ ഉള്ള ഒരാളിൽ പൂര്ണമായി രുഖ്യ െചയ്ത്
ശിഫാ
െചയ്യ�ന്ന രംഗം

Download Video

ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയേപ്പാൾ

DOWNLOAD Video
ഊമയായ ഒരാളിൽ റുഖ്യ െചയ്തേപ്പാൾ

Download Video 3gp

റുഖ്യ എന്നുെവച്ചാൽ എന്താണ്

Download Video clip

Download Video clip

