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 مقدمه

مخلوق همگی  اتمهامانند  هاآن ها گرفته تا کوچکترینکهکشان همچون هااز بزرگترین آن ی موجودات عالمهمه

 جهان در اىجنبنده هیچ یعنی ؛(56)هود/ 1«بِناصِیَتِها آخِذٌ هُوَ إِلَّا دَابَّةٍ مِنْ ما» ؛اویندتحت فرمان  ومتعال قادر خدای 

 بدانیم نیز را این ولى. نیست ساخته آنان از کارى نخواهد او تا و است خدا فرمان و قدرت قبضه در اینکه مگر نیست

 کار به حق غیر در را آن و گردد هوسبازى و خودکامگى موجب قدرتش که نیست قدرتمندانى آن از بزرگ خداى

 صواب و حکمت خالف بر کارى و باشدمى داد و عدل جاده و مستقیم صراط بر همواره ام پروردگار "بلکه برد،

 .(56)هود/ 2«مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ عَلى رَبِّی إِنَّ» دهدنمى انجام

و برتری بر اکثر  کرامت و عزت ،واسطه بندگیهکه او را ب خلق کرده یرا برای انسان ی موجوداتخدای حکیم همه

 فِی حَمَلْناهُمْ وَ  آدَمَ بَنِی کَرَّمْنا لَقَدْ  وَ» ؛(29)بقره/ 3«جَمِیعاً الْأَرْضِ  فِی ما لَکُمْ خَلَقَ الَّذِی هُوَ »؛ فرمودعنایت مخلوقات 

و این دنیا محل آزمون  (70)اسراء/ 4«تَفْضِیال خَلَقْنا مِمَّنْ کَثِیرٍ عَلى فَضَّلْناهُمْ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ رَزَقْناهُمْ وَ الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ

 ،تر از خوبو خوب ،خوب از بدی ( تا بنده2)ملک/ 5«عَمَلًا أَحْسَنُ أَیُّکُمْ لِیَبْلُوَکُمْ الْحَیاةَ وَ الْمَوْتَ خَلَقَ الَّذِی»اوست؛ 

 مشخص شود. گانبرای هم در این مدرسه

فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی »: فرمایدمی 16و  15خدای سبحان در سوره مبارکه فجر آیات 

 6«رَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَهانَنِأَکْرَمَنِ * وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتاَلهُ فَقَدَ 

این آیه   نقمت؛ به گاهی و کندمی امتحان دادن نعمت به را انسان خدای متعال گاهی ؛است گونهآزمون الهی دو

ها و تنگی رزق را نیز گرفتن نعمت ،استهای پروردگار را آزمایش نامیدهکردنها وتکریمدادنطور که نعمتهمان

                                                           
 دارد. تسلط آن بر او اینکه مگر نیست ایجنبنده هیچ 1
 است. راست راه بر من پروردگار 2
 آفرید. شما برای دارد، وجود زمین در( نعمتها از) را آنچه همه که است خدایی او 3
 به پاکیزه هایروزی انواع از و کردیم؛ حمل( راهوار هایمرکب بر) دریا، و خشکی در را آنها و داشتیم؛ گرامی را آدمیزادگان ما 4

 .بخشیدیم برتری ایم،کرده خلق که موجوداتی از بسیاری بر را آنها و دادیم؛ روزی آنان
 .است بخشنده و ناپذیرشکست او و کنید،می عمل بهتر شما از یک کدام که بیازماید را شما تا آفرید را حیات و مرگ که کس آن 5
 مرا پروردگارم»: گویدمى دهد،مى او به فراوان نعمت و داردمى عزیزش و آزماید،مى را وى پروردگارش که هنگامى انسان، امّا  6

 .است کرده خوار مرا پروردگارم»: گویدمى گرداند،مى تنگ او بر را اشروزى و آزمایدمى را وى چون اّما است * و داشته گرامى
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الهی است و چه زمانی که رزق بر او تنگ  هاینعمتخواند. یعنی انسان چه در هنگامی که مشمول آزمایش الهی می

مورد آزمایش است. آن فرد ثروتمند و آن فرد فقیر هر دو مورد آزمایش هستند. سالم و  ،در هر دو حالت ،شودمی

و  فقرکند که آزمایش به وسیله نعمت باشد و گاهی به شوند.گاهی مصالح اقتضا میمریض هر دو آزمایش می

در دوره فراوانی نعمت به و  آیدمریضی و ضعف. اما انسانی که تربیت نشده است، از این آزمایش سربلند بیرون نمی

-صبری و بدگمانی به خدای حکیم گرفتار میآورد و در دوره بال و تنگنایی به بیطغیان و فساد و غفلت روی می

 .شود

( 4)بلد/ 1«کَبَدٍ فِی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»ها و مشکالت و نامالیمات است؛ دنیای ما آمیخته با سختی، بر همین اساس

 و شود، متولد تا کندمى طى را رنجها و درد و مشکالت از زیادى مراحل قبل از تولدش حتى زندگى آغاز از انسان

 دنیاست، زندگى مادی طبیعت این و هاست؛رنجها و بالیا و بیماری و هامشقت انواع با مواجه تا مرگش تولد از بعد

ساز رشد و تعالی انسان و نیز عاملی برای بیداری او تواند زمینهی آنها میاما همه است؛ اشتباه داشتن آن غیر انتظار و

شاهد بر  خدای قادر مهربان بازگردد.باشد تا به ضعف و ناتوانی خود در برابر حوادث و بیماری پی برده و به سوی 

شود؛ مانند یاد خدا، توبه و استغفار، توجه به دعاها، است که این روزها در میان ما دیده می تفاقات خوبیاین مطلب ا

 های بوجود آمده در میان مردم از تعطیلی نماز جمعه، مراسم مذهبی و راهیان نور، ایثار ونماز و امور معنوی، دلتنگی

 و... . ه یکدیگر برای تأمین نیازهایشاندت مدافعان سالمت، همراهی و ایثار مردم در کمک بمجاه

ی پرودرگار متعال به واسطه آن از سوی درمان قطعا به هر دلیل، دردی سراغ انسان بیاید، اما باید توجه داشت اگر 

ه و صبر و استقامت، به بشر عنایت تالش عالماندر کنار رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، توکل به ذات اقدسش 

 2«یَشْفِینِ فَهُوَ  مَرِضْتُ  إِذا وَ»افتاد؛  خواهد اتفاق بخواهد او آنچه هر و اوست دست به چیز همه زیرا ؛خواهد شد

 (80)شعراء/

 3«الصَّابِرِین مَعَ اللَّهَ إِنَّ الصَّالةِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعِینُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»های قرآن کریم آنجا که فرمود: بنابر آموزه 

 دیگر و درونى نیرومند پایگاه یکى ؛است الزم اساسى رکن دو، مشکالت بر پیروزى و پیشرفت براى (153)بقره/

                                                           
 (!رنجهاست از پر او زندگی و) آفریدیم رنج در را انسان ما که 1
 دهد،می شفا مرا شوم بیمار که هنگامی و 2
 .است صابران با خداوند( زیرا! )بگیرید کمک نماز، و( استقامت و) صبر از! ایدآورده ایمان که افرادی ای 3
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 صبر ی شریفه از پایگاه درونی به صبر و از پایگاه برونی به نماز، تعبیر شده است.برونى است. در آیه محکم گاه تکیه

 وسیله و خدا با است پیوندى نماز و است، مشکالت جبهه در ایستادگى و شکیبایى و استقامتدرونی  حالت آن

  1.محکم گاه تکیه این با است ارتباطى

است که آنان السالم توسل به اهل بیت علیهم همراه باتوکل به خدای علیم و قدیر  ایمان و تقویت روحی،،بهترین راه

 على بنا فاستعینوا شدیدة بکم نزلت إذا» السالم فرمودند:امام رضا علیه باشند.حسنای الهی میی فیض و اسماء واسطه

ی ما )اهل فرود آمد بواسطهیعنی هرگاه سختی بر شما  ؛«بِها فَادْعُوهُ  الْحُسْنى الْأَسْماءُ لِلَّهِ وَ : قوله هو و جل، و عز اهلل

« 2بِها فَادْعُوهُ الْحُسْنى الْأَسْماءُ لِلَّهِ  وَ»:بجویید چرا که خدای متعال در قرآنش فرموده بیت( از خدای بلند مرتبه استمداد

 (.180)اعراف/

 وَ»نمائیم  تکیه خدای متعال بر و گرفته استمداد ایمان روح دهد تا ازقرآن کریم برای غلبه بر مشکالت دستور می

 انسان در اىتازه نیروى هم پروردگار با نیاز و راز و نماز به توجه(. 23)مائده/ 3«مُؤْمِنِینَ کُنْتُمْ إِنْ فَتَوَکَّلُوا اللَّهِ عَلَى

و هم زمینه و شایستگی دریافت لطف خاص خدا را  بخشدمى نیرو مشکالت با رویارویى براى را او و کندمى ایجاد

 رسول که اندکرده نقلمذکور  آیه تفسیر در بزرگ مفسران کند.ها فراهم میبرای حل مشکالت و شفای بیماری

  4.گرفتمى مدد روزه و نماز از کردمى ناراحت را او که شدمى روبرو مشکلى با گاه هر اسالم گرامى

 گرفته، وضو شویدمى روبرو دنیا غمهاى از غمى با که هنگامى ":فرمود که شده نقل السالملیهع صادق امام از نیز و

 6. 5"الصَّالةِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعِینُوا وَ "داده دستور خداوند زیرا کنید، دعا و بخوانید نماز بروید، مسجد به

به ویژه  و امور معنوی انجام عبادات و السالمایمان و توکل به خدای بزرگ و توسل به اهل بیت علیهم بنابراین    

 احساس همین و شده آسان و سهل او براى مشکالت همه که دهدمى پیوند الیزالى قدرت به را انسان خواندن نماز

                                                           
 .219، ص1و ج 10، ص27ج و138، ص9ج ر.ک. تفسیر نمونه، 1
 بخوانید( نامها) آن به را خدا است؛ نیک هاینام خدا، برای و 2
 !دارید ایمان اگر کنید توکل خدا بر و 3
 .بحث مورد آیه ذیل البیان مجمع 4

 جویید توسّل نماز و خدا ذکر به و گیرید کمک مقاومت و صبر از 5
 .154، ص1کافی، ج 6
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و با  باشدو صبور  نیرومند «ناورک فراگیربیماری »هایی همچون و بیماری حوادث برابر در انسان که شودمى سبب

 شود. حاصلفرج و سالمتی  - هیفضل البه  - مراقبت و رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی

له با مقابفع و دراستای ه در کامور معنوی  و کالم بزرگان دین به برخی از این دینی هایبا توجه به آموزهدر ادامه      

 شود.اشاره می ،راهگشاست و رفع آن های این بیماریآسیب

 قرآن و سور آیات برخی از خواندن. 1

 فاتحهمبارکه سوره الف( 

 اگر» ؛«عَجَباً ذَلِکَ کَانَ مَا الرُّوحُ فِیهِ رُدَّتْ ثُمَ  مَرَّةً سَبْعِینَ مَیِّتٍ عَلَى الْحَمْدُ قُرِئَتِ لَوْ»: فرمود السالمامام صادق علیه

 نقل محمد بن سلمة از 1.«نیست تعجب جای گردد، باز او تن به روح و شود خوانده اىمرده بر بار هفتاد حمد سوره

 شفا را او چیزی نبخشد، شفا را او حمد، سوره که کسی: فرمود که شنیدم السالم علیه صادق امام از: گفت که است

  2.بخشد نمی

 بخوانند، متعدد افراد مرتبه صد تا مرتبه یک از حمد سورةحضرت آیت اهلل بهجت برای شفای مریض توصیه کردند 

 3.کنند دعا بگویید هم رفقا به این بر عالوه. دارد تأثیر خیلی

 آیه از قرآن  7 روزانهب( 

ز هر ال او را ی متعاخدا ،هر کس هر روز صبح این آیات را بخواند علیه السالم روایت شده است کهاز امیر مؤمنان 

 را به هالکت انداخته باشد: شهرچند او خود ،بدی کفایت می کند

 الرَّحیمِ  الرّحمنِ اهللِ بِسمِ

 رخ ما برای ایحادثه هیچ: بگو؛(51)توبه  .نُونَالْمُؤْمِ فَلْیَتَوَکَّلِ اللّهِ وَعَلَى مَوْالَنَا هُوَ لَنَا اللّهُ کَتَبَ مَا إاِلَّ  یُصِیبَنَا لَّن قُل. 1

 رب تنها باید مؤمنان و ت؛ماس( سرپرست و) موال او است؛ داشته مقرّر و نوشته ما برای خداوند آنچه مگر دهد،نمی

 !کنند توکّل خدا

                                                           
 .626 ص و 623 ص  ،2 ج الکافی، 1
 .48ص القرآن، خواص 2
 .227سکوت،ص ورای از فیضی3
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 وَهُوَ  عِبَادِهِ مِنْ یَشَاء نمَ بِهِ یُصَیبُ هِلِفَضْلِ رَآدَّ فَالَ یْرٍبِخَ یُرِدْکَ وَإِن هُوَ إِالَّ لَهُ کَاشِفَ فَالَ بِضُرٍّ اللّهُ یَمْسَسْکَ وَإِن. 2

 ار آن او جز کس هیچ رساند، تو به زیانی( گناه، کیفر یا امتحان برای) خداوند، اگر ؛و(107. )یونس الرَّحِیمُ الْغَفُورُ

 بندگانش از کس هر به اآنر! شد نخواهد او فضل مانع کس هیچ کند، تو برای خیری اراده اگر و سازد؛نمی برطرف

 !است رحیم و غفور او و رساند؛می بخواهد

 ایجنبنده ؛هیچ(6. )هود مُّبِینٍ کِتَابٍ فِی کُلٌّ وْدَعَهَاوَمُسْتَ رَّهَامُسْتَقَ وَیَعْلَمُ رِزْقُهَا اللّهِ عَلَى إِالَّ األَرْضِ  فِی دَآبَّةٍ مِن وَمَا. 3

 کتاب در اینها همه داند؛می را انتقالش و نقل محل و قرارگاه او! خداست بر او روزی اینکه مگر نیست زمین در

 [خدا علم کتاب در محفوظ، لوح در! ]= است ثبت آشکاری

 نیست زمین در ایجنبنده یچ؛ه(60)عنکبوت .یمُ الْعَلِ عُالسَّمِی هُوَ وَ وَإِیَّاکُمْ  یَرْزُقُهَا اللَّهُ  رِزْقَهَا تَحْمِلُ لَا دَابَّةٍ مِن وَکَأَیِّن. 4

 ثبت آشکاری کتاب در ااینه همه داند؛می را انتقالش و نقل محل و قرارگاه او! خداست بر او روزی اینکه مگر

 [خدا علم کتاب در محفوظ، لوح در! ]= است

 ؛هر(2)فاطر  .الْحَکِیمُ زِیزُالْعَ وَهُوَ عْدِهِبَ مِن هُلَ مُرْسِلَ لَافَ یُمْسِکْ وَمَا لَهَا مُمْسِکَ فَلَا رَّحْمَةٍ مِن لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ  مَا. 5

 او از غیر کسی کند، کامسا را چه هر و بگیرد؛ را آن جلو تواندنمی کسی بگشاید، مردم روی به خدا را رحمتی

 !است حکیم و عزیز او و نیست؛ آن فرستادن به قادر

 اتُ مُمْسِکَ هُنَّ هَلْ  بِرَحْمَةٍ  دَنِیأَرَا أَوْ رِّهِ ضُ اشِفَاتُکَ هُنَّ  هَلْ رٍّبِضُ اللَّهُ أَرَادَنِیَ  إِنْ  اللَّهِ  دُونِ مِن تَدْعُونَ  مَّا أَفَرَأَیْتُم قُلْ. 6

 جز که بتهایی همه آیا کنید،می تصور چه: بگو آنها به ؛پس(38)زمر  .الْمُتَوَکِّلُونَ یَتَوَکَّلُ عَلَیْهِ اللَّهُ حَسْبِیَ قُلْ رَحْمَتِهِ

 تیرحم به مرا بخواهد خدا اگر یا ند؟کن رفع را آن توانندمی بتان آن رسد رنجی مرا بخواهد خدا اگر خوانیدمی خدا

 .کنندمی توکل او بر عالم کالنمتو که است، کافی مرا خدا: بگو دارند؟ باز من از را رحمت آن توانندمی بتان رساند

 هیچ کند؛می کفایت مرا خداوند؛( 129توبه ) .الْعَظِیمِ الْعَرْشِ  رَبُّ وَهُوَ تَوَکَّلْتُ عَلَیْهِ هُوَ إِالَّ إِلَـهَ ال اللّهُ حَسْبِیَ. 7

 !است بزرگ عرش صاحب او و کردم؛ توکّل او بر نیست؛ او جز معبودی

وَ أَعُوذُ بِمَا شَاءَ اللَّهُ  بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ  وَ أَمْتَنِعُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ مِنْ حَوْلِهِمْ وَ قُوَّتِهِمْ وَ أَسْتَشْفِعُ »در ادامه بگوید: 

 پروردگار از و کنممی( جلوگیری) امتناع ن،دیگرا یقوّه و حول از او یقوّه و حول به ؛وبِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِلَا قُوَّةَ إِلَّا 



 
 

11 
 

 نیرویی هیچ. خواهدمی خدا آنچه به برممی پناه و طلبممی کمک است، آفریده آنچه تمام شرّ[ دفع] برای دم، سپیده

 1 «..نیست بزرگ و مرتبه بلند خداوند سوی از جز

 و ایران به وبا بیماری دورتر هایسال در :که است شده نقل خوانساری احمد سیّد حاج آقای اهلل آیت مرحوم از

 هاییخانه مگر رفتند؛ دنیا از بیشتر یا نفر یک هاخانه اکثر در و خوانسار شهرستان در دلیل بدین. بود آمده خوانسار

 2.نشد وارد ایصدمه هیچ هاآن به که خواندندمی صبح نماز از بعد را مبارکات آیات این روز هر در که

 حشر مبارکه سورهج( 

 اسالم مکرم نبی از یروایت در .است شفابخش شاءاهلل ان بخوانند بیمار بر خلوص با را کریم قرآن سوره این هرگاه

 :است آمده سلم و وآله علیه اهلل صلی

 وَ  السَّامَ إِلَّا دَاءٍ کُلِّ مِنْ شِفَاءٌ فَإِنَّهَا رَأْسِکَ عَلَى یَدَکَ ضَعْ لِی قَالَ إِلَیَّ بِهَا نَزَلَ لَمَّا جَبْرَئِیلَ فَإِنَّ رَأْسِکَ عَلَى یَدَکَ ضَعْ

 دستور این که نمایید قرائت را آیات و بگذارید سر بر را دست حشر سوره آخر آیه سه قرائت هنگام؛الْمَوْت السَّامُ

 3.مرگ جز به هاست بیماری همه شفای عمل این و خداوند جانب از است جبرییل

 السالمتوسل به اهل بیت علیهم. 2

 وسیله و واسطه قرار دادن چیزى بین خود و مطلوب است. توسل،

 ست.اوسیله بر دو قسم است:گاهى از امور مادى است؛مثل آب و غذا که وسیلة رفع تشنگى و گرسنگى 

آله قسم کارى که خدا را به مقام و جاه یا حقیقت پیامبر صلّى اللّه علیه و مثل گناه و زمانى نیز از امور معنوى است؛

هد تا از گناهش بگذرد.در هردو صورت وسیله الزم است؛زیرا خداوند متعال جهان آفرینش را به بهترین دیم

چیز را به بهترین ه آن خدایى که هم»3اَلَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ؛» فرماید:یصورت آفریده است؛آنجا که م

 4«صورت آفریده است.

                                                           
 .337 ص ،.83 ج االنوار بحار 1
 .1398اسفند  6خبر گزاری حوزه،  2
 .930ص ،89ج بحاراألنوار،  3
 .7 سجده،آیۀ سورۀ 4
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و رشد و تکامل انسانها آفریده شده است و  و معلولى و اسباب و مسببات،براى هدایتجهان براساس نظام علّت 

همچون  فیوضات معنوى خداوند، گردد.هاى طبیعى بشر با عوامل و اسباب عادى برآورده مىینیازمند

ین تعلق شود و ارادة حکیمانة خداوند بر انازل مى نهاهدایت،مغفرت و آمرزش نیز براساس نظامى خاص بر انسا

 1ها برسد.گرفته که امور از طریق اسباب خاص و علل معیّن به انسان

 الف( استجابت نزدیک است

نامه ای نوشت و در آن مطرح کرد  (سالم اهلل علیه)از کسی که به امام هادی  نقل می کندمرحوم کلینی در روایتی 

به امامشان برسانند، همان طور که آنچه دوست  )خواسته هایشان( را دوست دارند مردم بخواهند آنچهکه اگر 

 کَانَتْ  إِنْ»: فَکَتَبَ: قَالَمی رسانند، )راه ارتباط با امام علیه السالم( چیست؟  انپرودگارش را به )خواسته هایشان(دارند

امام در جواب نوشتند: اگر حاجتی داری تنها کافیست لبانت را  «یَأْتِیکَ الْجَوَابَ َفإِنَّ شَفَتَیْکَ، فَحَرِّکْ حَاجَةٌ لَکَ

 2رکت دهی، پاسخ حاجتت خواهد رسید.ح

 السالمعلیه حسین امام به استغاثه( ب

ی اه منطقهای تبلیغ بحکیم نقل شده است که یکی از شاگردان ایشان به دستورشان بر محسن سید العظمى اهلل از آیة

د که در کنثه میم استغاالسالجا مبتال به طاعون بودند. وی برای نجات به امام حسین علیهشود که مردم آن عازم می

رب دته و بر را نوش ای آنفرمایند که هر شیعهدهند و دستور میعالم خواب حضرت این دو بیت را به او تعلیم می

 اش نصب نماید.خانه

            بسم اهلل الرحمن الرحیم

 *الزمن طارق من بیدی مستمسکا فاطمة           یابن امانا أرید انی*

که به  خواهیمیمانی مای که پیش آمده است، حرز و اای پسر فاطمه، با توسل به شما از این حادثه شدید و کوبنده

 آن چنگ زنیم؛

 *الحسنِ أبا أعنی حیدر والدهــا   والمرتضى ثـم وبنیهـا فاطـم مـن*

                                                           
  1ج ،توسل 1
 .211ص المهجۀ، لثمرۀ المحجۀ کشف 2
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 1دو فرزندش، سپس پدرش و حضرت امیرالمؤمنین علی علیهم السالمطور از حضرت زهرا، و همین

 نماز خواندن. 3 

 نماز حالل مشکالتالف( 

ثُمَّ « ءٌ، فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِکَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أهَالَهُ شَیْ» خوانیم:مى السالمعلیه صادق امام زشریف کافی ا کتاب در

 بر نماز به آمدمى پیش السالملیهع على براى مهمى مشکل که هنگامىوَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ؛ »تَلَا هذِهِ الْآیَةَ: 

 2«الصَّالةِ  وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعِینُوا وَ "فرمودمى تالوت را آیه این سپس خاستمى

 و صحت بدن نماز شبب( 

 شب، به نماز باد شما بر: فرمود که کرد روایت السّالم علیه صادق امام از اصحاب از شخصى گوید عمّار بن معاویة

 3.باشدمی شما بدن از امراض دورى باعث و است، شما از پیش صالح مردان خوى و شما، پیغمبر رویّه چون

 ه به امام زمان عجل اهلل تعالی فرجهثنماز استغاج( 

 دعای دعا، ینا: است فرمودهنقل کرده که  «طیب کلم» کتاب در شیرازی خان علی سیدمرحوم شیخ عباس قمی از 

 زیر سپس و رآ بجای نماز رکعت دو باشی که هرکجا است،( علیه اهلل صلوات) الزّمان صاحب حضرت به استغاثه

 :بگو و بایست قبله به رو آسمان

 وَبِالدِهِ، رْضِهِأَ فِى وَلِیِّهِ وَ اللّهِ حُجَّةِ عَلى التَّامَّةُ قائِمَةُالْ رَکاتُهُوَبَ الدَّائِمَةُ وَصَلَواتُهُ الْعامُّ، الشَّامِلُ  التَّامُّ الْکامِلُ اللّهِ سَالمُ

 الْقُرْآنِ، حْکامِأَ وَمُلَقِّنِ الْإِیمانِ، مُظْهِرِوَ الزَّمانِ، احِبِص فْوَةِ،وَالصَّ ةِالْعِتْرَ وَبَقِیَّةِ النُّبُوَّةِ وَسُاللَةِ وَعِبادِهِ، خَلْقِهِ عَلى وَخَلِیفَتِهِ

 مَّةِ الْأَئِ وَابْنِ الْمَرْضِیِّ، ظَرِالْمُنْتَ لْإِمامِ ا هْدِیِّ،الْمَ لْقائِمِا الْحُجَّةِ وَ وَالْعَرْضِ، الطُّولِ  فِى الْعَدْلِ  ناشِرِ َو الْأَرْضِ، وَمُطَهِّرِ

 . ومِینَالْمَعْصُ لْهُداةِا أَئِمَّةِ الْ ابْنِ الْمَعْصُومِ الْهادِی الْمَرْضِیِّینَ، الْأَوْصِیاءِ  ابْنِ الْوَصِیِّ  الطَّاهِرِینَ،

 جانشین و خدا حجت بر حق برازنده و پاینده برکات و همیشگی درود و خدا فراگیر و جانبههمه تمام، کامل، سالم

 از و عترت باقیمانده و نبوّت نسل از کهآن بندگان، و خلق همه بر او خلیفه و هاسرزمین تمامی و زمین در او

 عدالت گستراننده و زمین کننده پاک و قرآن احکام معلّم و ایمان کننده آشکار و زمان صاحب است، برگزیدگان

                                                           
 www.mezan.netتارنمای اینترنتی:   1
 .630ص ،6ج الکافی،  2
 .155، ص84بحار، ج 3
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 فرزند و جانشین پاک، امامان فرزند و پسندیده انتظار، مورد امام آن مهدی، پایدار، حجّت و جهان عرض و طول در

 معصوم، راهبر پیشوایان فرزند و معصوم رهبر پسندیده، جانشینان

 یَا یْکَ عَلَ السَّالمُ مِینَ؛الظَّالِ رِینَالْمُتَکَبِّ ینَالْکافِرِ  مُذِلَّ یَا عَلَیْکَ السَّالمُ الْمُسْتَضْعَفِینَ، الْمُؤْمِنِینَ مُعِزَّ یَا عَلَیْکَ السَّالمُ

 ابْنَ  یَا عَلَیْکَ السَّالمُ ،الْمُؤْمِنِینَ یرِأَمِ ابْنَ یَا عَلَیْکَ السَّالمُ اللّهِ، رَسُولِ  ابْنَ یَا عَلَیْکَ السَّالمُ الزَّمانِ، صاحِبَ یَا مَوْالىَ

 السَّالمُ  ،أَجْمَعِینَ الْخَلْقِ  عَلَى إِمامِ وَالْ مَعْصُومِینَ الْ حُجَجِالْ أَئِمَّةِ الْ ابْنَ  یَا عَلَیْکَ  السَّالمُ  الْعالَمِینَ، نِساءِ سَیِّدَةِ الزَّهْراءِ فاطِمَةَ

 ،الْوَالیَةِ فِى لَکَ مُخْلِصٍ ساَلمَ مَواْلىَ یَا عَلَیْکَ

 و گردنکش کافران وارکنندهخ ای تو بر سالم شمردند، ناتوانشان کهآنان همه و ایمان اهل بخشعزّت توای بر سالم

 امیرمؤمنان، فرزند ای تو بر سالم خدا، رسول فرزند ای تو بر سالم مان،الز صاحب ای سرورم ای تو بر سالم ستمکار؛

 ای و معصوم هایتحجّ آن امامان، فرزند ای تو بر سالم جهان، بانوان سرور زهرا، فاطمه فرزند ای تو بر سالم

 پیروی، و والیت در تو به خلوص کمال با سالمی سرورم، ای تو بر سالم خالیق، همه پیشوای

 اللّهُ  فَعَجَّلَ وَجَوْراً، ظُلْماً لِئَتْمُ ما بَعْدَ داْلًوَعَ سْطاًقِ الْأَرْضَ تَمْلَأُ  الَّذِى وَأَنْتَ  وَفِعْالً، قَواْلً الْمَهْدِىُّ الْإِمامُ  أَنَّکَ  أَشْهَدُ

 وَ  الْقائِلِینَ أَصْدَقُ  فَهُوَ  ، وَعَدَکَ ام لَکَ زَوَأَنْجَ کَ،وَأَعْوانَ  أَنْصارَکَ وَکَثَّرَ ، زَمانَکَ وَقَرَّبَ مَخْرَجَکَ؛ وَسَهَّلَ  فَرَجَکَ،

 (5/)قصص ﴾لْوارِثِینَا عَلَهُمُنَجْ وَ ئِمَّةًأَ نَجْعَلَهُمْ وَ  الْأَرْضِ فِی اسْتُضْعِفُوا الَّذِینَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ  نُرِیدُ﴿

 زا پس کنی، پر داد و عدل با را زمین کهآن تویی و کرداری و گفتار در یافته راه امام تو همانا که دهممی گواهی

 نزدیک را نتزما و نماید؛ آسان را آمدنت و ورزد شتاب کارت گشایش در خدا پس شد، پر جور و ستم از آنکه

 که است گویندگان گوترینراست خدا که کند وفا داده وعده تو به آنچه به و بیفزاید یاورانت و یاران بر و فرماید

 وارثان و پیشوایان را آنان و نهیم منّت اندشده شمرده ناتوان زمین در که کسانی بر خواهیممی ما و»: فرموده قرآن در

 ،«دهیم قرار

 و کند بیان را خود حاجات کذا و کذا بجاى و) وَکَذا کَذا حاجَتِى اللّهِ، رَسُولِ ابْنَ یَا ، الزَّمانِ صاحِبَ یَا مَوْالىَ یَا

 فَبَِحقِّ  مَحْمُوداً، وَمَقاماً مَقْبُولَةً شَفاعَةً اللّهِ عِنْدَ لَکَ أَنَّ لِعِلْمِى بِحاجَتِى إِلَیْکَ تَوَجَّهْتُ فَقَدْ نَجاحِها، فِى لِى فَاشْفَعْ( بگوید

 إِجابَةِ  وَ طَلِبَتِى نُجْحِ فِى تَعالى اللّهَ سَلِ بَیْنَهُ، وَ بَیْنَکُمْ اهللِ عِنْدَ لَکُمْ الَّذِى بِالشَّأْنِوَ لِسِرِّهِ، وَارْتَضاکُمْ بِأَمْرِهِ، اخْتَصَّکُمْ  مَنِ

 .کُرْبَتِى وَکَشْفِ دَعْوَتِى
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 خدا نزد جاتمحا شدن برآورده در است؛ آن و این من حاجت خدا، رسول فرزند ای الزامان، صاحب ای سرورم ای

 در تو مقام و شودمی تهپذیرف خدا نزد تو شفاعت دانممی چون نمودم، رو تو سویبه حاجاتم با من شو، واسطه

 به و برگزید ارشاسر بیان برای و گرداند خاص خویش امر به را شما کهآن حق به پس است، ستوده بس بارگاهش

 برطرف و دعایم اجابت و خواهشم برآوردن اوست، و شما بین تنها که دارید خدا پیشگاه در شما که جایگاهی حق

 .بخواه خدا از را اندوهم شدن

 .شود برآورده خدا خواست به که خواهى هرچه بخواه سپس

 إِنّا» سوره «حمد» سوره از پس نماز این اوّل رکعت در که است آن بهتر: نویسدمرحوم حاج شیخ عباس قمی )ره( می

 1.شود خوانده «اللّهِ  نَصْرُ جاءَ إِذا» سوره «حمد» سوره از پس دوّم رکعت در و «فَتَحْنا

 گرفتن روزه. 4 

 سه روز روزه به نیت شفاء کردن نذر

 از نفر دو همراه آله و علیه اهلل صلی خدا رسول. شدند بیمار کودکی در السالم علیهما حسین مامو امام حسن ا

فای دو فرزندت شچه خوب بود برای کرد:  السالم عرض علیه علییکی از اصحاب به   .کرد عیادت آنها از اصحاب

 دی.کرنذری برای خدا می

 ت:فنیز چنین گکنم اگر خوب شدند سه روز را روزه بگیرم.فاطمه حضرت علی علیه السالم فرمود: نذر می

 .درا کر رنیز همین نذ ما نیز سه روز روزه می گیریم . فضه ، کنیز آنان،گفتند:  هم (السالم علیهما) حسین وحسن 

 2.گرفتند روزه و کردند وفا خود نذر به همه. و حسین علیهما السالم شفا یافتندچندی نگذشت که حسن 

 3 « 8انسان/؛ وَأَسِیرًا وَیَتِیمًا مِسْکِینًا حُبِّهِ عَلَى الطَّعَامَ وَیُطْعِونَ»ی این جریان نازل شد که: این آیات درباره

                                                           
 مختصره. نافعه دعاهای و آیات الجنان ، بعضی کلیات مفاتیح 1
  .124، ص 2و مناقب، ج  155ص ، امالی صدوق، 241و ص  237، ص 35بحاراالنوار، ج  2
 !دهندمی «اسیر» و «یتیم» و «مسکین» به دارند،( نیاز و) عالقه آن به اینکه با را( خود) غذای و 3
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 ادعیه خواندن .5

 السالمعلیهصادق الف( سفارش امام 

 شفادهنده دعا کن، ملزم دعا به را خودت همیشه؛ داءٍ کُلِّ مِن شِفاءٌ فَاِنَّه بِالدُّعاءِ عَلَیکَ» السالم:علیه جعفرصادق امام

 1 «.است بیماری و درد هر

 دعای هفتم صحیفه سجادیهب( 

 به توجّهات و توسّالت به یتوصیه است، مهمّی یتوصیه بسیار که بعدی یتوصیه»العالی: مقام معظم رهبری مد ظله

 یَعبَؤُا ما قُل»: میدهد دستور ما به کریم قرآن و است الزمی امر یک این است؛ الهی کمک درخواست و پروردگار

 فی رَبَّکَ اذکُر وَ: دیگر جای یک در 3«لَه اَسلِموا وَ رَبِّکُم اِلی اَنیبوا وَ»: دیگر جای یک در 2«دُعاؤُکُم لَوال رَبّی بِکُم

 فرق- گوناگون حوادث مقابل در میدهند دستور را ما که هست قرآن در متعدّدی موارد و 4«وَخیفَة تَضَرُّعًا نَفسِکَ

 برای ملّت، برای کشور، برای آیدمی پیش که دیگری گوناگون حوادث چه قبیل، این از طبیعی حوادث چه نمیکند،

 نقل چیزهایی گاهی حاال. بخواهیم متعال خداوند از و متعال خدای به کنیم بلند توسّل دست -خودمان اشخاص

 دعا. ندارم زمینه این در خاصّی یتوصیه حاال بنده ؛[بخوانیم] را دعا فالن را، عمل فالن کنید فرض مثالً  که میکنند

 دل به بخصوص هستم امیدوار هم خیلی بنده. بخواهیم متعال خدای از بزنیم، حرف متعال خدای با ما اینکه یعنی

 را بزرگ بالهای خودشان دعای با میتوانند واقعاً  اینها که پرهیزگار و متّقی و مؤمن عناصر و جوانها، صاف و پاک

 در هم خودمان دارد، و داشته وجود هم تربزرگ بالها این از نیست، بزرگی آنچنان بالی ما نظر به بال این. کنند دفع

 علیهم) اطهار یائمّه از وساطت و شفاعت طلب با و توسّالت با دعا، با میتوانند. ایمکرده مشاهده را مواردی کشور

 خیلی اسالم مکرم نبیّ  و رسول به و( السّالم علیهم) اطهار یائمّه به توسّل و بزرگواران آن از کمک طلب و( السّالم

 توصیه بخواهد آدم هم مشخّص طور به اگر حاال. است من بعدی یتوصیه هم این کنند؛ برطرف را مشکالت از

 الْمَکَارِهِ  عُقَدُ  بِهِ  تُحَلُّ مَن یَا»: دعا این هست هم مفاتیح در که را سجّادیّه یصحیفه هفتم دعای میکنم توصیه من کند،
                                                           

 .217 ص ،4 ج کافی، اصول 1
 داشت. اعتنائى چه بشما من پروردگار نبود شما پرستش و عبادت اگر: بگو «من ببندگان ما پیغمبر : اى77ی فرقان، آیه سوره  2
و برگردید بر پروردگارتان و رام گردید خداى را پیش از آنکه عذاب شما را فراگیرد که بعدهم یارى : 54ی زمر، آیه سوره  3

 نخواهید شد.
 ذکر این ثواب خدا از غیر کسى پس. «ترس و زارى روى از خود دل در را خود پروردگار کن یاد و: 205ی اعراف، آیه، سوره  4

 .دارد که عظمتى جهت به داند،نمى است مرد این نفس در که را
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 را دعا این معنا به توجّه با است، مضمونیخوش است، خوبی خیلی دعای دعا این «الشَّدَائِد حَدُّ  بِهِ  یُفثَأُ  مَنْ  یَا وَ

  (1398 اسفند، 13) .بخواهند متعال خدای از زیبا الفاظ این با و بخوانند

 دْرَتِکَ لِقُ ذَلَّتْ ، الْفَرَجِ رَوْحِ لىإِ الْمَخْرَجُ نْهُمِ لْتَمَسُیُ  مَنْ وَیَا ، الشَّدائِدِ  حَدُّ بِهِ  یُفْثَأُ مَنْ وَیَا ، الْمَکارِهِ عُقَدُ بِهِ تُحَلُّ مَنْ یَا

 دُونَ  بِمَشِیئَتِکَ ىَفَهِ ، لْأَشْیاءُا رادَتِکَإِ عَلى مَضَتْوَ ، الْقَضاءُ بِقُدْرَتِکَ وَجَرى ، الْأَسْبابُ بِلُطْفِکَ وَتَسَبَّبَتْ ، الصِّعابُ

 إِلّا مِنْها لَایَنْدَفِعُ  ، الْمُلِمَّاتِ فِى الْمَفْزَعُ أَنْتَوَ ، مَّاتِلِلْمُهِ وُّالْمَدْعُ  أَنْتَ  ، مُنْزَجِرَةٌ  نَهْیِکَ  دُونَ وَبِإِرادَتِکَ ، مُؤْتَمِرَةٌ  قَوْلِکَ

 ، کَشَفْتَ ما إِلّا مِنْها یَنْکَشِفُ وَلَا ، دَفَعْتَ ما

 ،شود شکسته درهم او به هاریدشوا تیغ تیزی کهآن ای بازگردد، او وسیله به تنها سخت هایگرفتاری گره کهآن ای

 اتتوانایی برابر در ردد،گ درخواست او از تنها گشایش عرصه سویبه یافتن راه و رنجها از آمدن بیرون کهآن ای

 اتاراده اساسبر امور و شد جاری قضا نیرویت به و گشت فراهم وسائل و اسباب لطفت به و شد رام هاسختی

 شتهدا باز کردنت نهی از قبل اتاراده به تنها و پذیرند فرمان اتاراده به بلکه گفتارت به نه تنها اشیاء پس گذشت،

 دفع سخت الهایب آن از چیزی پناهگاهی، سخت بالهای در و شدی خوانده هاگرفتاری رفع برای تو تنها شوند،

 گشودی، تو آنچه مگر نشود گشوده آن از چیزی و کردی دفع تو آنچه جز نگردد

 ، إِلَىَّ  هُوَجَّهْتَ  وَبِسُلْطانِکَ  ، عَلَىَّ  أَوْرَدْتَهُ کَ وَبِقُدْرَتِ ، حَمْلُهُ هَظَنِىبَ قَدْ  ما بِى وَأَلَمَّ ، ثِقْلُهُ تَکَأَّدَنِى قَدْ  ما رَبِّ  یَا بِى نَزَلَ وَقَدْ

 وَلَا ، عَسَّرْتَ لِما یَسِّرَمُ اوَلَ ، فَتَحْتَ لِما غْلِقَ مُ وَلَا ، لَقْتَأَغْ لِما فاتِحَ وَلَا ، وَجَّهْتَ  لِما صارِفَ وَلَا ، أَوْرَدْتَ  لِما مُصْدِرَ  فَال

 ، خَذَلْتَ لِمَنْ ناصِرَ

 دوش به که آمده ودفر من بر دشواری و است انداخته زحمت به مرا اشسنگینی که رسیده من به مشکلی پروردگارم

 من متوجّه نیرویت با و آوردی فرود من بر خویش قدرت به تو را آن آری است، نموده گرانبار مرا کشیدنش

 وجود ایبازگرداننده نمودی من متوجه آنچه از و نیست ایکننده بیرون کردی وارد آن در مرا آنچه از پس ساختی،

 سخت تو آنچه بر و نیست تنبس یارای را کسی گشودی تو آنچه از و باشدنمی ایگشاینده بستی تو آنچه از و ندارد

 ست،نی یاوری ورزیدی دریغ اشیاری از تو کهآن برای و ندارد وجود ایکننده آسان گرفتی
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 یمافِ النَّظَرِ حُسْنَ وَأَنِلْنِى ، کَبِحَوْلِ الْهَمِّ سُلْطانَ عَنِّى اکْسِرْوَ بِطَوْلِکَ؛ الْفَرَجِ بَابَ رَبِّ یَا لِى وَافْتَحْ وَآلِهِ مُحَمَّدٍ عَلى فَصَلِّ

 مَخْرَجاً  عِنْدِکَ مِنْ  لِى وَاجْعَلْ ، اًهَنِیئ اً وَفَرَج حْمَةً رَ لَدُنْکَ مِنْ  لِى ،وَهَبْ  سَأَلْتُ فِیما الصُّنْعِ حاَلوَةَ  وَأَذِقْنِى ، شَکَوْتُ

 ، نَّتِکَسُ وَاسْتِعْمالِ ، فُرُوضِکَ تَعاهُدِ عَنْ بِاالهْتِمامِ تَشْغَلْنِى وَلَا ، وَحِیّاً

 اندوه چیرگی و بگشا؛ من روی به فضلت و کرم به پروردگارا را گشایش و فرست درود خاندانش و محمّد بر پس

 به نسبت را رفتارت شیرینی و فرما عطا بینیخوش نمودم شکایت تو به آن از آنچه در مرا و برگیر من از نیرویت به را

 نجات راه خود دنز از و ببخش من به گوارایی گشایش و مهر خود پیشگاه از و بچشان من به خواستم تو از آنچه

 مساز، فلغا مرا زندگی در احکامت گرفتن کار به و واجبات انجام در محافظت از و ده قرار برایم فوری

 ما وَدَفْعِ  ، بِهِ  مُنِیتُ ما کَشْفِ عَلى قادِرُالْ أَنْتَوَ ، هَمّاً لَىَّ عَ حَدَثَ  ما بِحَمْلِ وَامْتَلَأْتُ ، ذَرْعاً  رَبِّ  یَا بِى نَزَلَ لِما ضِقْتُ فَقَدْ

 أَرْحَمَ  یَا رٌقادِ فَأَنْتَ  ، الْکَرِیمِ لْمَنِّا وَذَا ، الْعَظِیمِ عَرْشِالْ ذَا یَا ، مِنْکَ أَسْتَوْجِبْهُ لَمْ وَإِنْ ذلِکَ  بِى فَافْعَلْ ، فِیهِ وَقَعْتُ

 .الْعالَمِینَ رَبَّ  آمِینَ  ، الرَّاحِمِینَ

 داده رخ برایم که ایحادثه خاطر به را وجودم و آمدم تنگ به سخت آمده فرود من بر که مشکلی از پروردگارا

 به پس افتادم، آن در آنچه دفع و شدم دچار آن به آنچه ساختن برطرف برای توانایی تو تنها است، گرفته فرا اندوه

 و بزرگ عرش صاحب ای دانم،نمی تو سوی از آن سزاوار را خود هرچند برسان، انجام به برایم را آن خویش فضل

 1.جهانیان پروردگار ای کن اجابت را دعایم مهربانان، ترینمهربان ای نیرومندی، تو تنها کریمانه، نعمت دارای

 السالمماعلیه زمان امام محترمه والده از به نیابت عاشورا زیارت( ج

 سامراء در یرازىش اهلل آیه محضر در وقتى یک: کند مى نقل علیه اهلل رضوان حائرى عبدالکریم شیخ حاج مرحوم

 .خواندیم مى درس

 از انقباض و گرفتگى آثار که حالى در شد وارد فشارکى محمد سید اهلل آیه ما بزرگ استاد درس، اثناى در

 .بود کرده یداپ شیوع عراق در زمان آن در که بود وبا بروز اثر در پریشانى که بود معلوم. بود پیدا صورتش

 بلی؛ :کردیم عرض دانید؟ مى عادل: فرمود بلى، کردیم عرض نه؟ یا دانید مى مجتهد مرا شما: فرمود

                                                           
 صحیفه سجادیه، دعای هفتم  1
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 عاشورا زیارت قرهف یک ایشان از یک هر که کنممى حکم مرد و زن از سامراء شیعیان تمامى به من: فرمود وقت نآ

 فرجه اهلل عجل امر ولى حضرت فرزندش نزد را محترمه آن و .بخوانند السالم علیه زمان امام محترمه والده از نیابتأ

 .دهد نجات الب این از را شیعیان خداوند تا نماید شفاعت متعال خداوند نزد حضرت آن که دهند قرار شفیعه

 اطاعت اءسامر ساکن شیعیان همه بود ترس مقام چون گردید، صادر حکم این کههمین: فرمود حائرى مرحوم

 !نشد تلف سامراء در شیعه نفر یک نتیجه در و …نمودند

 1.شدند مى تلف وبا اثر در شیعه غیر از نفر پانزده – ده روز، هر که حالى در

 عای توسلد( د

 بن محمد که دگوی¬می دعا این باب در چنین هم. است کرده بیان بحاراالنوار در را توسل دعای مجلسی عالمه

 دریافت فوری را نآ اجابت اثر که این مگر ، نخواندم امری هیچ در را توسل دعای و کرده روایت ائمه از بابویه

 .نمودم

 8.مطلبی می را خود خواسته و حاجت پروردگار از ها آن دادن قرار واسطه و معصوم 14 به توسل با

 دعای نور ه( 

 این به آمده مطلبى روایت آخر در: که کرده نقل روایتى سلمان از «الدعوات مهج» کتاب در طاووس ابن سیّد

 بود، فراگرفته آله و علیه اهلل صلى رسول حضرت از که آموخت من به کالمى السالم علیها فاطمه حضرت: مضمون

. کن مداومت آن بر نشوى تب دچار دنیا در هرگز خواهىمى اگر: فرمود من به خواندمى شام و صبح در را آن ایشان

 الَّذِی اللَّهِ بِسْمِ نُورٍ عَلَى نُورٌ اللَّهِ بِسْمِ النُّورِ نُورِ اللَّهِ بِسْمِ النُّورِ اللَّهِ بِسْمِ الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» :است این کالم آن و

 فِی الطُّورِ  عَلَى النُّورَ أَنْزَلَ وَ  النُّورِ  مِنَ  النُّورَ  خَلَقَ الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ النُّورِ  مِنَ  النُّورَ  خَلَقَ  الَّذِی اللَّهِ  بِسْمِ الْأُمُورِ مُدَبِّرُ  هُوَ

 عَلَى وَ مَشْهُورٌ بِالْفَخْرِ وَ مَذْکُورٌ بِالْعِزِّ هُوَ الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ مَحْبُورٍ نَبِیٍّ عَلَى مَقْدُورٍ بِقَدَرٍ مَنْشُورٍ رَقٍّ فِی مَسْطُورٍ کِتابٍ

 اشمهربانی و بسیار رحمتش که خدا نام به ؛هِرِینالطَّا آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ سَیِّدِنَا عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ مَشْکُورٌ الضَّرَّاءِ وَ  السَّرَّاءِ

 است، امور تدبیرگر که خدایی نام به نور، بر نور خدای نام به نور، نور خدای نام به نور، خدای نام به است؛ همیشگی
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 در فرستاد، فرو طور کوه در را نور و آفرید نور از را نور که را خدایی سپاس و آفرید نور از را نور که خدایی نام به

 به و شود یاد عزّت به که را خدای سپاس آراسته، پیامبری بر درخور، ایاندازه با گشوده، ایورقه در نوشته، بر کتابی

 « پاکش خاندان و محمّد ما آقای بر خدا درود شود، سپاسگزاری بدحالی و شادی بر و است مشهور عظمت

 که مدینه و مکه مردم از نفر هزار از بیش به را آن خدا به قسم آموختم فاطمه حضرت از را آن چون: فرموده سلمان

 1.یافتند شفا تعالیخدای اذن به آنان همه پس دادم، تعلیم بودند تب دچار

 و( دعای الهی عظم البالء

 این که کرده لنق ”النجاح کنوز“ کتاب در ”البیان مجمع“ تفسیر صاحب الطبرسى، حسن بن فضل القدر جلیل شیخ

 در اهلل رحمه للیثا ابى بن احمد بن محمّد الحسن ابى به خواب در علیه اللّه صلوات الزمان صاحب حضرت را دعا

 .است نموده تعلیم( کاظمین) قریش مقابر در بغداد شهر

 برکت به پس. بود هبرد پناه و گریخته قریش مقابر به شدن کشته ترس از اللیث ابى بن احمد بن محمّد الحسن ابى

 ، الْبَالءُ مَعَظُ إِلهِى» :بگو که نمود تعلیم من به حضرت آن که است گفته و یافته نجات شدن کشته از دعا این خواندن

 إِلَیْکَ  وَ  ، سْتَعانُالْمُ وَأَنْتَ ، ءُالسَّما تِوَمُنِعَ ، ضُ الْأَرْ وَضاقَتِ ، الرَّجاءُ وَانْقَطَعَ  ، الْغِطاءُ وَانْکَشَفَ ، الْخَفاءُ وَبَرِحَ

 ؛وَالرَّخاءِ الشِّدَّةِ  فِى الْمُعَوَّلُ وَعَلَیْکَ ، الْمُشْتَکى

 خیرات و شد گتن زمین و گشت بریده امید و رفت کنار پرده و گشت مأل بر پوشیده و شد بزرگ گرفتاری خدایا

 است، اعتماد تو بر تنها آسانی و سختی در است، تو جانب به تنها شکایت و تویی پشتیبان و شد دریغ آسمان

 بِحَقِّهِمْ  عَنّا فَفَرِّجْ  ، مَنْزِلَتَهُمْ بِذَلِکَ  عَرَّفْتَناوَ  ، هُمْ طاعَتَ لَیْناعَ فَرَضْتَ  الَّذِینَ الْأَمْرِ أُولِى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ  عَلى صَلِّ  اللّهُمَّ 

 ؛أَقْرَبُ هُوَ أَوْ الْبَصَرِ کَلَمْحِ قَرِیباً عاجِالً فَرَجاً

 سبب این به و مودین فرض ما بر را اطاعتشان که فرمانی صاحبان آن فرست درود محمّد خاندان و محمّد بر! خدایا

 یا نهادن هم بر شمچ همچون نزدیک و زود گشایشی ده، گشایش ما به ایشان حق به پس شناساندی، ما به را مقامشان

 زودتر،
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 ؛ناصِرانِ مافَإِنَّکُ ىوَانْصُرانِ ، کافِیانِ فَإِنَّکُما اکْفِیانِى مُحَمَّدُ یَا عَلِىُّ  یَا ، عَلِىُّ یَا مُحَمَّدُ یَا

 تنها که دهید امیاری و منید کنندگانکفایت شما تنها که کنید کفایت مرا محمّد، ای و علی ای علی، ای و محمّد یا

 منید، کنندگانیاری شما

 الْعَجَلَ  الْعَجَلَ ، السّاعَةَ السَّاعَةَ سَّاعَةَال ، نِىأَدْرِکْ رِکْنِىأَدْ أَدْرِکْنِى ، الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ ، الزَّمانِ صاحِبَ یَا مَوْالنا یَا

 .الطَّاهِرِینَ وَآلِهِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ الرَّاحِمِینَ  أَرْحَمَ یَا ، الْعَجَلَ

 اکنون، اکنون، دریاب، مرا دریاب، مرا دریاب، مرا فریادرس، فریادرس، فریادرس، زمان، صاحب ای ما موالی ای

 1«.او پاک خاندان و محمّد حق به مهربانان ترینمهربان ای شتاب، با شتاب، با شتاب، با اکنون،

 برای شفای مریض السالمعلیه صادق امامدعای ز( 

 خَلِیلُ  مُإِبْرَاهِی بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ الَ  وَ حَوْلَ لَا وَ اللَّهُ ءَ شَا مَا وَ هِ اللَّ إِلَى وَ  اللَّهِ مِنَ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ سْمِبِ»دست بر سر او بگذار و بگو: 

 لِفُلَانِ  لَّهِال مِنَ  عَزَائِمُ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسْمِ  اعِ الْأَوْجَ وَ الْأَرْوَاحِ مِنَ ص اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ اللَّهِ  رُوحُ عِیسَى اللَّهِ نَجِیُّ  مُوسَى اللَّهِ

 آدَمُ  بِهَا سَأَلَ الَّتِی لِّهَاکُ التَّامَّاتِ هِاللَّ  اتِبِکَلِمَ أُعِیذُهُ وَ مُسْلِمٍ کُلُّ إِلَّا یَقْرَبُهُ لَا( برد می را او مادر و شخص نام) فُلَانَةَ بْنِ

 وَ  الْخَلْقُ لَهُ أَال اللَّهُ اإِلَّ إِلَهَ لَا جَلَّ وَ عَزَّ هِاللَّ  بِإِذْنِ اعُالْأَوْجَ وَ  أَرْوَاحُالْ  أَیَّتُهَا انْزَجَرْتِ إِلَّا الرَّحِیمُ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ عَلَیْهِ فَتابَ

 هیچ که این و بخواهد خدا آنچه و خدا سوی به و خدا از و خدا به و خدا نام به ؛پناهالْعالَمِینَ  رَبُّ اللَّهُ تَبارَکَ الْأَمْرُ

 و خدا روح یسیع و خدا یافته نجات موسی و خدا دوست ابراهیم که این و خدا اذن به مگر. نیست حرکتی و نیرو

 با و خدا، یاد به و خدا، نام به. دردها و بادها از - انبیاء همه بر و او آل و او بر خدا درود که خدا. فرستاده محمد

 کلمات با خدا به برممی ناهپ مسلمان، مگر ندارد اعتقادات به اقرار فالنی، پسر فالنی برای خدا، تقدیرات. از استمداد

 دها،در ای است، مهربانی پذیرتوبه او همانا شد، پذیرفته او توبه تا خواند آنها با را خدا( ع) آدم حضرت که ایتامه.

 برای آفرینشی و کار هر همانا نیست، او جز خدایی که دهم،می فراری را شما مقدس کلمات و خداوند اجازه با

 عالمین. پروردگار خدا بر آفرین اوست،

 سوره از آیه ده نیز و مرتبه یک کدام هر را اخالص و( ناس و فلق) معوذتین و حمد های سوره و الکرسی آیه سپس

 :بخوان را دعا این هم بعد بخوان، یس
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 یْهِمْ عَلَ وَ عَلَیْهِ  اللَّهِ  صَلَوَاتُ دٍ مُحَمَّ آلِ وَ  دٍمُحَمَّ بِحَقِّ  سْأَلُهُتَ  وَ  بَلَائِکَ مِنْ عَافِهِ وَ  بِدَوَائِکَ دَاوِهِ وَ  بِشِفَائِکَ اشْفِهِ  اللَّهُمَّ 

 ؛أَجْمَعِینَ

 او به سالمتی و بده، عافیت را او بالهایت از و کن، مداوا را او خود دوای با و ده، شفا را او خود شفای با! خداوندا)

 1(. او آل بر و او بر خدا درود که - محمد آل و محمد حق به بده

 الْأَرْضَ کَبَسَ مَنْ یَا دعایح( 

 پس را آن و بکش دست خود یسجده موضع به باشد، مرضی تو در هرگاه: فرموده «مصباح» کتاب در کفعمی شیخ

 :بگو و بمال موضع برآن «مرتبه هفت» واجب نماز از

 وَافْعَلْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ٰ  عَلَى صَلِّ الْأَسْماءِ أَحْسَنَ  لِنَفْسِهِ وَاخْتارَ بِالسَّماءِ الْهَواءَ وَسَدَّ الْماءِ  عَلَى الْأَرْضَ  کَبَسَ مَنْ یَا

 را هانام بهترین و بست آسمان به را هوا و فشرد آب بر را زمین که ای ؛وَکَذا کَذا مِنْ وَعافِنِی وَارْزُقْنِی وَکَذا کَذا بِی

 از بدار سالمم و ده امروزی و کن وچنانچنین من با و فرست درود محمّد خاندان و محمّد بر برگزید، خویش برای

 2.وچنان چنین

 مریضشفای  ایبر ی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آلهدعاط( 

این دعا را برای شد السالم فرمود: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله هر گاه بر مریضی وارد میحضرت علی علیه

 تو که ده شفا ناس پروردگار اى ؛أَنْتَ إِلَّا شَافِیَ لَا الشَّافِی أَنْتَ اشْفِ وَ الْبَأْسِ، رَبَّ الْبَأْسَ أَذْهِبِ » :شفاءاو می خواند

السالم این دعا را برای شفاء به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و و نیز جبرئیل علیه «نباشد  شفائى تو از جز که هستى شافى

 اللَّهِ  بِسْمِ یَشْفِیکَ، اللَّهُ وَ حَاسِدٍ، عَیْنٍ أَوْ نَفْسٍ کُلِّ شَرِّ مِنْ یُؤْذِیکَ، ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ أَرْقِیکَ اللَّهِ بِسْمِ» تعلیم فرمود.آله 

 حسدورز چشم یا فرد هر گزند از و دهد می آزارتان که  آنچه هر گزند از را شما خداوند نام  با -پیامبر یا ؛أَرْقِیک

( خداوند) او پناه به را شما خداوند نام با من بفرماید؛و تانارزانی را کامل بهبودی سپارم؛خداوند می خداوند پناه به
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 رَبَ  الْعَظِیمَ اللَّهَ أَسْأَلُ» بار بگویید:همچنین از حضرت روایت شده است که برای شفای مریض هفت 1«سپارم می

 2«دهد شِفا را تو که خواهم می بزرگ عرشِ پروردگارِ بزرگ، خداوند ؛ازیَشْفِیَکَ أَنْ الْعَظِیمِ  الْعَرْشِ 

 السالم برای رهایی از مشکالت سختدعای امیرالمومنین علی علیهی( 

 وَ  صُعُوبَتَهَا لِی فَذَلِّلْ الْعَالَمِینَ عَلَى عِلْمٍ  عَلَى اخْتَرْتَهُمْ الَّذِینَ  بَیْتِهِ  أَهْلِ وَ الرَّحْمَةِ  نَبِیِّ  بِنَبِیِّکَ إِلَیْکَ  أَتَوَجَّهُ إِنِّی اللَّهُمَّ»

 که بیتش اهل و پیامبرت بواسطه میخوانم را تو ؛خدایاالْقَاهِر الْغَالِبُ وَ الْمُعَافِی الْکَافِی فَإِنَّکَ  شَرَّهَا اکْفِنِی وَ حُزُونَتَهَا

 تو ، هستی کافی تو، کن کوتاه را شرش ، کن کمبرای من  را اش غصه و سختی خدایا ، برگزیدی علمت با را آنها

 3«ای چیره چیز همه بر تو ، غالبی چیز همه بر تو ، ای دهنده عافیت

 در روز عاشورا السالمعلیه دعای امام حسینک( 

 و حاجت رایب را دعا این فرمودند، تعلیم( السالمعلیه)سجاد حضرت به که امام حسین )علیه السالم ( است دعایی

 :است این دعا آن و خوانندمی دشوار بزرگ امر و سخت بالی و اندوه و مهم نیاز

 ، الضَّمِیرِ فِی ما یَعْلَمُ مَنْ یَا ، السَّائِلِینَ حَوائِجِ عَلَى یَقْدِرُ مَنْ یَا ، الْعَظِیمِ وَالْقُرْآنِ طه وَبِحَقِّ ، الْحَکِیمِ وَالْقُرْآنِ یس بِحَقِّ

 إِلَى یَحْتاجُ  لَا مَنْ یَا ، الصَّغِیرِ الطِّفْلِ رازِقَ یَا ، الْکَبِیرِ  الشَّیخِ راحِمَ یَا ، الْمَغْمُومِینَ عَنِ مَُفرِّجاً یَا ، الْمَکْرُوبِینَ عَنِ مُنَفِّساً یَا

 ای عظیم، قرآن و طه حقبه و حکیم قرآن و یس حق؛ به وَکَذا کَذا بِی وَافْعَلْ ، مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ ، التَّفْسِیرِ

 ای گرفتاران، از اندوه و غم کننده خارج ای دانی،می است باطن در آنچه که ای توانایی، خواهندگان نیازهای بر که

 بر نداری، تفسیر به نیاز که ای صغیر، کودک به دهنده روزی ای پیرمرد، به کننده رحم ای غمناکان، از غم گشاینده

 4.کن چنان و چنین من با و فرست درود محمّد خاندان و محمّد

 دعای مختصر از پیامبر صلی اهلل علیه و آلهل( 

 بخواند را بال دفع دعای این مرتبه سه صبح در که هر که است شده روایت وآله علیه اله صلی اسالم گرامی رسول از

 فِی ءٌشَیْ  اسْمِهِ  مَعَ  یَضُرُّ  لَا الَّذِی اللَّهِ  بِسْمِ»: نرسد بالیی او به صبح تا بگوید شام در اگر و نرسد بالیی او به شام تا

                                                           
 .638ص امالی طوسی،  1
  .224ص ،78األنوار، ج بحار2

 .284ص ،92ج األنوار، بحار 3
 کافی. کتاب از منتخبه ادعیه چهارم الصالحات، باب باقیات کلیات مفاتیح الجنان،رساله 4
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 او و رساندنمی زیان آسمان و زمین در چیزی نامش با که خدا نام به؛ الْعَلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ وَ السَّمَاءِ  فِی لَا وَ  الْأَرْضِ

  1«.داناست شنوای

 اذکارگفتن برخی از . 6

 برای شفا صلی اهلل علیه و آله پیامبرذکری از الف( 

 بیماری مرا: کرده قلن واسط شهر در ساکن قمی، الفتح ابی بن سعید از ،«الدّعوات مُهَجُ» کتاب در طاووس ابن سید

 رد مسیحیان پیشرو که را ساعور و طبیبان و برد الشفاء دار به مرا پدرم بودند، عاجز عالجش از طبیبان که بود عظیمی

 عالج تواندنمی اخد غیر کسی را بیماری این: گفتند و کردند اندیشه آنان آورد، گرد من معالجه برای بود، طب

 کند؛

 در کنم، مطالعه ار آن از چیزی که برداشتم را پدرم هایکتاب از کتابی شدم، غمناک و دل شکسته سخن این زا

 هرکه: فرمود( وآلهعلیهاهللصلی)پیامبر: شده روایت( السالمعلیه)صادق حضرت از: دیدم را نوشته این کتاب آن پشت

 :بگوید «بار چهل» صبح نماز از پس باشد، مرضی دچار

 حَوْلَ  وَلَا ، الْخالِقِینَ أَحْسَنُ للّهُ ا تَبَارَکَ ، کِیلُالْوَ عْمَ نِ وَ  اللّهُ احَسْبُنَ ، الْعالَمِینَ  رَبِّ  لِلّهِ  الْحَمْدُ ، الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ  اللّهِ  سْمِبِ»

 پروردگار را دایخ ستایش است، همیشگی اشانیمهرب و بسیار رحمتش که خدا نام به ؛الْعَظِیمِ الْعَلِیِّ  بِاللّهِ  إِلّا قُوَّةَ  وَلَا

 نیرویی و جنبش و نآفرینندگا بهترین خدا، است منزّه و پاک است، وکیلی نیکو چه و است بس را ما خدا جهانیان،

 « بزرگ واالی خدای به جز نیست

 .بخشد شفا را او عزّت حضرت و یابدمی صحّت آن از بمالد، بیماری موضع به دست

 موضع آن رب خود دست با و خواندم را دعا این بار چهل و آوردم بجا را فریضه شد صبح چون کردم، صبر من

 .بازگردد یماریب مبادا ترسیدممی ولی کرد، برطرف من از را بیماری آن تعالی خدای نتیجه در مالیدم،

                                                           
 .82ص الدعوات، 1
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 اطبّا از یکی برای و کرد خدا شکر ساختم، باخبر واقعه این از را پدرم آن از پس بازنگشت، بودم انتظار به روز سه تا

 کلمه و شد مسلمان حال همان در شده، برطرف بیماری دید و آمد من نزد طبیب آن کرد، نقل بود کتاب اهل که

 1.گردید نیکو اسالمش و گفت «نیست یکتا خدای جز معبودی که دهم می گواهی اهللُ؛ إِلّا إِلهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ» شهادت

 گنجینه دعای مومنب( 

 مَرَّاتٍ  ثَالَثَ  وَ  أَصْبَحْتَ إِذَا مَرَّاتٍ  ثاَلَثَ اَلدُّعَاءِ بِهَذَا تَدْعُوَ  أَنْ تَدَعْ الَ: قَالَ اَلسَّالَمُ  عَلَیْهِ  اَللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ اَلرَّقِّیِّ  دَاوُدَ عَنْ 

 اَلدُّعَاءِ  مِنَ هَذَا یَقُولُ کَانَ اَلسَّالَمُ  عَلَیْهِ أَبِی فَإِنَّ تُرِیدُ مَنْ فِیهَا تَجْعَلُ اَلَّتِی اَلْحَصِینَةِ دِرْعِکَ فِی اِجْعَلْنِی اَللَّهُمَّ أَمْسَیْتَ إِذَا

در  مرتبه سه که مدار بر دست دعا این از: فرمود که کندنقل می السالم علیه صادق حضرت از رقى داود؛اَلْمَخْزُونِ.

 پناه در مرا خدایا ارب ؛ترید من فیها تجعل التى الحصینة درعک فی اجعلنى اللهم»: یبخوان در شام مرتبه سه و ،صبح

 گنجینه دعاهاى از این: فرمودمی( الساّلم علیه) پدرم زیرا. «دهى جاى آن در خواهى را که هر که درگیر خود محکم

 2.(باشد مؤمنین دعاهاى گنجینة در که) است شده

 3نقل شده است. محفوظ ماندن نیز این ذکر برای از مرحوم حضرت آیت اهلل بهجت

  السالمعلیه رضاتوصیه امام ج( 

 وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ الدَّاءِ مُذْهِبَ وَ  الشِّفَاءِ مُنْزِلَ یَا» :بخوانید مرضی هر رفع السالم روایت شده که برایعلیه از امام رضا

 و هاجان از را هادرد خویش لطف به که کسی ای و شفا، عطاکننده و فرستنده ای ؛الشِّفَاء وَجَعِیَ عَلَى أَنْزِلْ وَ آلِهِ

 4«فرما. عنایت شفا من هایدرد بر و فرست رحمت محمد آل و محمد بر بری،می هاجسم

 السالمصادق علیهتوصیه امام د( 

 کسی با و مکن حرکت خود جای از شدی فارغ( عشا) شام نماز از وقتی: فرمودند ابوبصیر به السالم علیه صادق امام

 که خدا نام به ؛الْعَظِیم الْعَلِیِّ بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ  حَوْلَ  لَا الرَّحِیم، الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِ »: بگویی مرتبه صد تا مگو سخن

 مرتبه صد همچنین«  بزرگ واالى خداى به جز نیست نیرویى و جنبش است، همیشگى اشمهربانى و بسیار رحمتش

                                                           
 .اسقام و آالم وعوذات ادعیه سوم بابکلیات مفاتیح الجنان، رساله باقیات و صالحات  1
 .308 ص ، 4 مصطفوی، ج ترجمه کافی اصول 2
 14حکیمانه، ص  گوهرهای 3

 .152مصباح کفعمی، ص  4
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 دفع او از را بال نوع صد تعالی حق بخواند را دعا این وقت دو این در کس هر که درستی به بگو صبح نماز از بعد

  1.باشدمی پادشاهان و شیطان شر و پیسی و خوره آنها کمترین که کندمی

 صدقه دادن. 7

  ؛ والبَرَصُ الجُذامُ  أهوَنُها البَالءِ، أنواعِ  مِن نَوعا سَبعینَ تَمنَعُ الصَّدَقَةُ»: (آله و علیه اهلل صلى)  ِ اللّه رسولُ قال

 پیسى و جذام آنها ترین ساده که کند مى دفع را بال نوع هفتاد صدقه،: (آله و علیه اهلل صلى) خدا پیامبر

 2.«است

  األعراضِ  عنِ تَدفَعُ الصدقةَ  فإنَّ  ؛ بالصَّدَقَةِ مَرضاکُم وداوُوا صَدَّقُواتَ» :(صلی اهلل علیه و آله)قال رسول اهلل 

 صدقه :فرمودند سلّم و آله و علیه اهلل صلی خدا یامبر؛ پوحَسَناتِکم أعمارِکُم فی زیادَةٌ وهِیَ واألمراضِ،

 جلوگیری بیماریها و ناگوار پیشامدهای از صدقه زیرا ؛ کنید درمان صدقه با را خود بیماران و بدهید

 3«.دافزایمی شما حسنات و عمر بر و کندمی

  4است مؤثر دارویى ، صدقه:  السالم علیه على امام؛ «مُنجِح دَواءٌ  الصَّدَقةُ» :(السالم علیه) علیٌّ قال 

 اگر – زیاد افراد به عدیده مرّات به برای شفای مریض، صدقهاز مرحوم حضرت آیت اهلل بهجت ره نقل شده است 

 5نباشد، داده شود. هم زیاد مبلغش چه

 استغفار. 8

 اثیر استغفار بر بدنتالف( 

 مِدْرَارًا عَلَیْکُمْ  السَّمَاءَ  رْسِلِیُ  لَیْهِإِ تُوبُوا ثُمَّ  رَبَّکُمْ اسْتَغْفِرُوا قَوْمِ وَیَا»فرماید: ی مبارکه هود میخدای متعال در سوره

 یعنی: ؛مُجْرِمِینَ تَتَوَلَّوْا وَلَا قُوَّتِکُمْ  إِلَى قُوَّةً  وَیَزِدْکُمْ

  "اى قوم من! از خدا بخاطر گناهانتان طلب بخشش کنید "

                                                           
 .531ص ،2ج الکافی، 1
 .15982، حدیث العمّال کنز 2
 .16113 حدیث،  العمّال کنز 3
 .7نهج البالغه، حکمت   4
 .227سکوت، ص ورای از فیضی5
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  "سپس توبه کنید و به سوى او باز گردید "

  "ستدرو فرهاى حیاتبخش باران را بر شما پى در پى فدهد قطرهاگر شما چنین کنید به آسمان فرمان مى "

یه اس به عالوه در آبى تهدید نشوند و همواره سرسبز و خرم باشند.تا کشت و زرع و باغهاى شما به کم آبى و بى

  "افزایدبر نیروى شما مىنیرویى  "وى خداس -ایمان و تقوا و پرهیز از گناه و بازگشت به

 گیرىهرهبشما را با  جسمانى نیروىکاهد، نه هرگز. بلکه هرگز فکر نکنید که ایمان و تقوا از نیروى شما مى

ادى ود، اقتصتى انبو با این پشتوانه مهم قادر خواهید بود اجتماعى آباد، جمعیدهد از نیروى معنوى افزایش مى

 و مستقل داشته باشید. سالم، و ملتى پرقدرت و آزاد

 1.()وَ ال تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ  "از راه حق روى بر نتابید و در جاده گناه قدم مگذراید "بنا بر این

 دفع بالیا با استغفارب( 

 2.ببندید استغفار وسیله به را سختی و بال درهای؛ بِالِاسْتِغْفَارِ الْبَلَایَا أَبْوَابَ  ادْفَعُوا» :(صلی اهلل علیه وآله)قال رسول اهلل 

 هاستغفار دوای درداج( 

؛ االستِغفارُ دَواءَکُمُ و ، الذُّنوبُ داءَکُمُ إنَّ أال! ؟ دَوائکُم و دائکُم على أدُلُّکُم ال أ»: (آله و علیه اهلل صلى) قال رسول اهلل

 3 .استغفار دارویتان و است گناهان شما درد که بدانید نکنم؟ راهنمایى دردتان داروى و دردتان به را شما آیا

 زمیندو امان در یکی از د( 

 أمّا: بهِ فَتَمَسَّکوا اآلخَرَ فَدُونَکُمُ ، أحَدُهُما رُفِعَ قد و اللّه، عذابِ مِن أمانانِ األرضِ فی کانَ» :(السالم علیه) على قال

  ُ اللّه کانَ ما وَ» :تعالى  ُاللّه ،قالَ  فاالستِغفارُ الباقِی األمانُ أمّا و ،(آله و علیه اهلل صلى)  ِاللّه رسولُ فهُو رُفِعَ الذی األمانُ

 روى بر»: فرمایندمی السالم علیه علی امام ( 33 انفال/)  «یَستَغفِرون هُم وَ  مُعَذِّبَهُم  ُاللّه کانَ ما و فیهِم أنتَ  و لِیُعَذِّبَهُم

 و بگیرید را دیگرى آن پس. رفت دست از دو آن از یکى که داشت وجود خدا عذاب از کننده ایمن عامِل دو زمین

 است، باقى که آن و بود آله و علیه اهلل صلى خدا پیامبر رفت، دست از که بخشى ایمنى آن امّا.زنید در چنگ بدان
                                                           

 .129ص  ،9ج نمونه، تفسیر  1
 .318 ص ،5 ج نوری، میرزای الوسائل، مستدرک 2
 25015213:  شماره حدیث  8ج الحکمه میزان 3
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 که زمانى تا و کند نمى عذابشان خدا هستى، آنان میان در تو تا![ محمّد اى]» : فرماید مى متعال خداوند.است استغفار

 1« .نکند عذابشان خدا طلبند، مى آمرزش

 ترک گناهانو  ارعایت تقو. 9

 کَذَّبُوا لکِنْ  وَ الْأَرْضِ  وَ السَّمَاءِ مِنَ بَرَکَاتٍ عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا الْقُرَى أَهْلَ  أَنَ لَوْ  وَ»فرماید: خدای متعال می

 و آسمان برکات کردند،می پیشه تقوا و آوردندمی ایمان آبادیها، و شهرها اهل اگر و 2«یَکْسِبُونَ  کَانُوا بِمَا فَأَخَذْنَاهُمْ 

 .کردیم مجازات اعمالشان کیفر به را آنان هم ما کردند؛ تکذیب( را حق آنها) ولی گشودیم؛می آنها بر را زمین

لذا که گاه گناه بعضی و سکوت دیگران استحقاق بال برای همه می آورد  استها سانان انبالیا به دلیل گناه برخی 

 ست.ا هیترک گناهان موجب مغفرت و رحمت الرعایت تقوا و 

 نَقْصِ  الَ وَ بَلِیَّةٍ مِنْ فَمَا اَلذُّنُوبَ وَقَّوُاَ»:  السَّالَمُ عَلَیْهِ  اَلْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَقَال  السَّالَمُ عَلَیْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ

 کَسَبَتْ  فَبِما مُصِیبَةٍ مِنْ أَصابَکُمْ ما وَ» :یَقُولُ تَعَالَى اَللَّهَ فَإِنَّ اَلْمُصِیبَةِ وَ اَلنَّکْبَةِ وَ اَلْخَدْشِ  حَتَّى بِذَنْبٍ إاِلَّ رِزْقٍ

 و پرهیز گناهان زد: افرمو السَّالَمُ  عَلَیْهِ  علىّ  مؤمنان امیر از نقل به السَّالَمُ  عَلَیْهِ  صادق امام؛ کَثِیرٍ عَنْ  یَعْفُوا وَ  أَیْدِیکُمْ

 به پا خوردن پوست، بر خدشه حتى باشد، گناهى جهت به آنکه مگر نیست رزقى کمبود و بال هیچ زیرا کنید، دورى

 آنچه جهت به رسد،مى شما به هاسختى و مصیبتها از آنچه: فرمایدمى خداوند که راستى به.مصیبتها دیگر و سنگ

 3ایدداده انجام خودتان هاىدست با که است

 تُصِیبُ  نَکْبَةٍ  مِنْ مَا: قَالَ اَلسَّالَمُ عَلَیْهِ  جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ  یَسَارٍ بْنِ اَلْفُضَیْلِ عَنِ حَرِیزٍ  عَنْ  حَمَّادٍ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ بْنُ  عَلِیُّ 

 گناه براى جز نرسد بنده به نکبتى هیچ: ،فرمود(السّالم علیه)باقر امام از؛ أَکْثَرُ عَنْهُ اَللَّهُ  یَعْفُو مَا وَ بِذَنْبٍ إِالَّ اَلْعَبْدَ

 4.است بیشتر کندمى گذشت خدا آنچه کردن،و

                                                           
 .88 البالغۀ، حکمت نهج 1
 .96اعراف/  2
 .178 ، ص78 بحاراالنوار، ج3
 .269 ، ص 2ج الکافی، 4
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 حرزبه همراه داشتن . 10

 الف( حرز امام جواد )علیه السالم(

 یَا مُبِینُ یَا ، بُرْهانُ یَا نُورُ یَا»کند: نقل می گونهالسالم را اینحرز صغیر امام جواد علیهمرحوم حاج شیخ عباس قمی 

 ای روشنگر، ای برهان، ای نور، ای ِ«الصُّور فِی یُنْفَخُ یَوْمَ النَّجاةَ وَأَسْأَلُکَ ، الدُّهُورِ وَآفاتِ الشُّرُورَ اکْفِنِی رَبِّ یَا ، مُنِیرُ

 که را روزی نجات خواهممی تو از و کن کفایت من از را روزگاران آفات و شُرور پروردگارم، ای بخش، روشنی

 1.شودمی دمیده صور در

من در مورد ختومات از استادم )مرحوم آیت اهلل قاضی( چیزی نمی پرسیدم. اما آیت اهلل بهجت رضوان اهلل علیه :

السالم که باید به بازو بسته شود و خاصیت آن،  فقط در حرز امام جواد علیهفرمودند از جمله گاهی خود ایشان می

 2.شدن به بازو استصورت بسته

 (الساّلم علیه) رضا حضرت حرز ؛الجیب رقعةب( 

 تن از را لباس شد، قحطبه بن حمید قصر وارد السّالم علیه رضا حضرت زمانى، که: شده روایت مأمون خادم یاسر از

 او با اىرقعه و آمد کنیز که نگذشت اندکى داد، خود کنیز به شستن براى را آن حمید داد، حمید به و آورد، بیرون

 شما فداى: گفت حضرت به حمید یافتم، الساّلم علیه الحسن ابو لباس گریبان در: گفت و داد حمید به را رقعه بود،

 آن که است[ جویىپناه دعاى] تعویذى: فرمود چیست؟ یافته، شما پیراهن گریبان در اىنوشته دست جاریهاین گردم

 در هرکه که تاس تعویذى این: فرمود کنى، مشرّف آن به را ما است ممکن: گفت حمید کنم،نمى دور خود از را

 حمید بر را تعویذ هآنگا. است رجیم شیطان از نگاهدارى او براى و ،شودمى دفع او از بال دارد نگاه خود گریبان

 :خواند

 عَلى الْبَصیرِ السَّمیعِ بِاهللِ اَخَذْتُ تَقِىٍّ غَیْرَ  اَوْ تَقِیّاً کُنْتَ اِنْ مِنْکَ بِالرَّحْمنِ  اَعُوذُ اِنّى اهللِ بِسْمِ  الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ»

 لَحْمى عَلى وَال بَشَرى واَلعَلى شَعْرى واَلعَلى بَصَرى عَلى واَل سَمْعى عَلى ال وَ  عَلَىَّ لَکَ سُلْطانَ ال بَصَرِکَ وَ سَمْعِکَ

 وَ  بَیْنى سَتَرْتُ رَبّى رَزَقَنى ما عَلى ال وَ مالى وَالعَلى عِظامى عَلى وَال عَصَبى عَلى وَال مُخّى عَلى واَل دَمى عَلى وَال

 وَ  یَسارى عَنْ  میکائیلُ وَ یَمینى عَنْ جَبْرَئیلُ وَالْفَراعِنَةِ  الْجَبابِرَةِ سَطَواتِ  مِنْ بِهِ اهللِ  اَنْبِیآءُ اسْتَتَرَ الَّذِى النُّبُوَّةِ  بِسِتْرِ بَیْنَکَ

                                                           
 موجزه ادعیه و احراز بعض ذکر پنجم الصالحات، باب باقیات الجنان، رساله کلیات مفاتیح 1
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 یَغْلِبْ  ال اَللّهُمَّ مِنّى الشَّیْطانَ یَمْنَعُ وَ  مِنّى یَمْنَعُکَ عَلَىَّ مُطَّلِعٌ  وَاهللُ  اَمامى آلِهِ وَ عَلَیْهِ اهللُ صَلّىَ مَحَمَّدٌ وَ وَرآئى عَنْ اِسْرافیلُ

 که خدا نام به ؛الْتَجَاْت اِلَیْکَ اَللّهُمَّ  الْتَجَاْتُ اِلَیْکَ  اَللّهُمَّ  الْتَجَاْتُ اِلَیْکَ  اَللّهُمَّ  یَسْتَخِفَّنى وَ یَسْتَفِزَّنى اَنْ  اَناتَکَ جَهْلُهُ 

 یا باشی، پرهیزگار اگر برممی پناه رحمن خدای به تو از من خدا، نام به است، همیشگی اشمهربانی و بسیار رحمتش

 و چشمم بر نه و گوشم بر نه و نیست من بر تسلّطی را تو را، اتدیده و گوش بینا، شنوای خدا به بستم پرهیزگار، غیر

 نه و امدارایی بر نه و استخوانم بر نه و عصبم بر نه و مُخم بر نه و خونم بر نه و گوشتم بر نه و پوستم بر نه و مویم بر نه

 پوشاندند، آن به را خود پیامبران که نبوّت پوشش به را تو بین و خود بین پوشاندم نموده، نصیبم پروردگارم آنچه بر

 درود) محمّد و سرم پشت از اسرافیل و چپم از میکائیل و راستم جانب از جبرئیل ها،فرعون و گردنکشان حمالت از

 دارد،می باز من از را شیطان دارد،می باز من از را تو است، من بر آگاه خدا رویم، پیش از( خاندانش و او بر خدا

 خدایا شدم، تو به پناهنده خدایا شمارد، سبکم و زند برهم را آرامشم تا کندنمی غلبه اتبردباری بر اشنادانی خدایا

 .1مشد تو به پناهنده خدایا شدم، تو به پناهنده

 الحمد هلل رب العالمین

                                                           
 عجایب حکایت و( ع)رضا امام حرز موجزه ادعیه و احراز بعض ذکر: پنجم باب الصالحات، باقیات کلیات مفاتیح الجنان، رساله 1

 آن.


