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انسس ( first aid box) ٌدبه ما دواء نو    shelfايك 
 -عسل هبائي ين ككفتككو 

!عسل هبائي   
متنسس ايك سكهامن ْاثثوطط ؟    

 سوطط؟

 متيطط مارا ثثاسسس هن رهو  كيم هك 
{ هبي مريض ْاؤسسس تو هي منسسكوئي 

ليوؤ ثثسند كرسسس كيم هك مارا ما تو  
!هر قسم نا مرض ين دواء ؛  



مككرمتارا ما هسسس ! هاطط برابر  

  هي  تعاىلمتنسس خرب نتهي هك خدا   
مارا  "واسطسس امي فرمايو ؛ هك مارا 

".ما لوككو واسطسس شفاء ؛  

فرمايو هي عاىل تخدا ! هاطط برابر  
  زيادة{ منسسمككرتو هبي لوككو تو 

!كرسس ؛استعمال   

  داكــضضر سككال هك كيم ؛ كرسس واسطسس هي استعمال زيادة
 صالح ين  كروا استعمال متنسس سي هت ؛ جانسس برابر متنسس

 متنسس لوككو هك ككيا هبويل امي متيطط سوطط هبائي انسس . ؛ ْاثثسس
 تو منسس انسس ؛ كرسس استعمال {ثثححهي هتاوا بيمار فقط

  ؛ كرسس استعمال هبي ما حال نا صحة



سوطط كام حبث كرو ححهو؟ كظظيو نسس  
!  متنسس كوئي استعمال هنيطط كرسس

!.سياطط ظظيححال جاؤ   

 !  وظظكهاطط هاطط جيم متيطط 

مريض ْاوي رهيا  3! ديكهو!ديكهو 
؛، ححلو ديكهيئسس ؛ هك كونا 

 نزديك ْاوسس ؛



 هج لئيسس دواء كـئي هك ؛ سونححسس نسس ملي دوستو تينسس)
 .( هتائي شفاء بيماري اْ سي نا

 طط؟؟ لؤ دواء
 ؟؟؟؟ لؤطط؟؟ عسل

 طاهر هبائي 
 مفضل هبائي 

 حممد هبائي 



 نا دواء  ؛هك ْاثثسس صالح مطابق عادة ين باوا اهنا هبائي طاهر
 .لئيسس دواء كوئي {سي ما ٌدّبه

  تو سي دواء اْ ؛هك سسظظك امي  هوا كظظتا هن اهنسس دوستو 2 بيجا تو
 ليوائي؟؟ طرح كــئي اْ تو ؛ ْاوسس نيند

 .ْا وات سنوانا بعد هبي   طاهر هبائي هي دواء لئي ليدي

  

 طاهر هبائي 



 جائي ْاوي ياد سكهامن ين ماطط اهنا نسس هبائي مفضل ما اتنا
 هوئي نزديك نا داكـضضر عالج نو هج مرض هبي كوئي هك ؛

 !!!؛ شفاء ين مرض هر تو )ما شهد( ما عسل هوئي  هن يا

 مفضل هبائي 



تو حممد هبائي بيوسس ين وات سين نسس امي سونحح ما ؛ هك 
 لؤطط؟؟شظظد ميطط دواء لؤطط هك "

 كالسس ميطط هك ؛ كرسس ارادة امي هي بعد نا سونححوا ككهنو ثثححهي
  هتاسسس شفاء ثثظظلسس سي نا هج ححهوطط، كروطط انتظار لكك فجر

 ؟؟؟؟ . لئيس ميطط {هي

 حممد هبائي 



  مند صحة تو هبائي مفضل هك سوطط ؛ ديكهسس دن بيجا تو
  هجي تو هبائي طاهر انسس ؛ مشغول ما كام ثثوتانا نسس هتئي

 .؛ رهيا لئي {دواء هبي

 مفضل هبائي  طاهر هبائي 



-ياد ْاوسس ؛ نا كالم    ع مموالنا علي نسس هت وقت حممد هبائي   
 -هك ؛فرماوسس م ع علي موالنا

 ل  َسالَع رِبُش ثِلمِب يُضى املِرشَفا اسَتَم

شظظد هي كوئي ححيز سي شفاء طلب هن كيدي هك هج مريض 
 .نسس تناول كروا ين مثل هوئي

An unwell person has not sought a cure like 

drinking honey. 

  





 ائمة بتاؤتا، ؤ نسخه  نسس مريضو وْاله علهي اهلل صلى اهلل رسول :مريض
 ؛،  بتاوسس ؤ نسخه ؛،  كرسس اقتداء  اهنسس مطلقني دعاة  انسس طاهرين

 شفاء ؛،  ْاثثسس َشَكر ؛،  ْاثثسس بادام ؛، بتاوسس شظظد لو، ثثاين  بتاوسس ثثاين
 .لو  متيطط اْ هك ؛،  بولسس
 كيا تو ؛، كرنار نا مامت نا حسني ؛، غالمو نا حسني سككال اثثن :شفاء

 سي زخم هرايك هتا، زخم سينكٌرو نا تلوار تري ثثر جسم نا هج ! حسني
  ثثر بدن هج هتو اطهر بدن وه ؛، رهيو نكلي خون مثل ين فّواره

 .ْاثثي   شفاء هي خدا تو ثثهرايا ثثر ثثوتانا هي فطرس
 دنيا تو ؛ ما جنة هج  هوئسس ثثيوو مخر ْا  نسس هج مجاعة، ين مؤمنني :استعمال

 كهوضضي يا واسطسس، لذة ين دير هتوٌري  كرسس هن استعمال ححيز ين ححهاك ما
  نظظيطط اجلنة مخر اْ تو هوئي ككيا رسهت هي كوئي اككر ثثيئسس، مخر سي عادة اهوي
 عادة هي هبي كوئي مؤمنة مؤمن سي هت ملسس،  نظظيطط مخر نو ْاجنة ملسس،
 دسس موكي هي كرواين استعمال ححيز ين ححهاك ثثيواين، مخر هوئي

 من الكلمات النورانية



 ذرا ككهنا Modern age، Atomic age ْاجنا كتناك: دواء
Advanced  امي ؛، هشيار ككهنا ؛ ححاالك ككهنا تو  مهيطط هك ما عقل  

 ورس 1400 ؟ ؛  سوطط ضرورة ين شريعة ْاج هك ؛ جائي ْاوي ما خيال
 Modern تو ْاج نتهي، ضرورة ين شريعة كوئي اْ ْاج مككر برابر، ثثيشتر

age ؛، Atomic age ذرا ححهو، كرو وات ين شريعة ْاثث  انسس ؛ 
 .كرسس وات ثثححهي  كراوسس دواء  ثثظظلسس ين عقل اهين

 ححوكهو، شظظد مصفى، عسل من - ححوهتي - اهنار "  هوسس :عسل 
Pure Honey،   صاف كروانو، صاف بالكل، صاف  مصفى عسل 

 اهنار " فرمايو، مصفى عسل نظظيطط، كححٌرو كوئي امها شظظد، ميضضهو  انسس
 فرمايو، لفظ خاص امي ،"مصفى عسل من
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