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 ن کين استدانم که ذات خدعه ست دانم که عي    مــدانـيار از او نـست بسـا چيـت يـد کيسـونـخآ

 بين استـن منجيان نيست اين دين غاصـاين دي    يرــشـمــان شـگاری وان با زبـوت به رستـدع

 ون تر از لعين استـلعـطان مـر ز شيـه تـربـف    نکه خود به تلبيسآيس حال ـر ابلـد بـت کنـعنـل

 ازنين استـ ھای نانـورش جـنـس تـار و خـخ    گـوری از جنـازد تنـان سـدش نـاشـرم بـا گـت

 ن استـن حکم واپسيـد ايـاسيـر شنـت اگـکمـح    يا علم کافتاب است يا دين که عين خواب است

 ، فردیۀيات عالمان دين را به ارتباط موضوعات عمدين بخش  قسمتی از نظرادر ! رامی و عزيز گخوانندکان 

ات نيک علمای دينی ھستيد ازين يالقه مند نظرتا شما عزيزانی که عجمع آوری نموده ام .....  صحی و،ماعیتاج

ر به شما کمک گای ھمچو اعمال و خواندن دعا ھا اسانم که اجر و ھمچنان بايد به عرض برشادات شان استفاده بریار

ر ھم مريض شديد گ نانی برای فاميل تان نداريد و اۀ به کار کردن و زحمت کشيدن برای پيدا نمودن لقمتنمود ضرور

نوشته  ای را که  در . ذاريدگ مرا ھم در جريان بلطفاً ......  خالص خواھيد شد ور زندان رفتيد زودگشويد و ا تداوی می

البته نقش رقاصه ھای شيخک . ان اسالمی است گ رھنمايان و فتوا دھند،چند بخش خواھيد خواند ھدايات  پيشوايان اسالم

  .ھای عربی را ھم توجه خواھيد نمود

 

 :باشد ھای که مشکل کشای بشريت میکار ھا و دعا 

 : رای رفع گرفتاری و مشکلب

 : مرتبه بگويد١٠٠در اخبار آمده است که رسول خدا صل هللا عليه و آله می فرمايد ھر کس مشکلی داشته باشد 

  ِخيََرةً فِيھَا َعافِيَةٌ و َعافِيَةً فِيھَا ِخيََرةٌ   أَْسئَلُكَ   انّى اللَّھُمَ 

  ن ساقط شود باز ھم مشکل او را خداوند حل خواھد نموداگر آسمان بر زمي

 

 : ختم برای گشايش در کارھا

ِ  ُسْبَحانَ  :وقتی شب شد ھزار بار بگويد    اَل يَُموتُ   اْلَملِِك الَِّذي  هللاَّ

  او باز می گرددۀکار بست

 ١٢٠٠بعد از نمازعشاء اگر کسی را مشکلی است که به ھيچ وجه حل نمی شود و شخصی درمانده است در شب جمعه 

 :ودعا اين است) ماشين حساب داشته باشد تا مغالطه در تعداد نشود اما بايد(مرتبه در يک مجلس بگويد 

 ُ  مھم او حتما کفايت می شود.  يَا َربَّاهُ يَا َسيَِّداه  يَا هللاَّ
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 .منين آن را بارھا تجربه کرده اندؤبعضی از م.  مرتبه بخوانيد ١۴ شريفه را تچنانچه با مشکلی برخورد کرديد اين آي

 :  يوسفۀ سور۶٨ تآي

َن ّهللاِ ِمن َشْيٍء إاِلَّ َحاَجةً َوإِنَّهُ لَُذو ِعْلٍم لَِّما َعلَّْمنَاهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ  ا َكاَن يُْغنِي َعْنھُم مِّ ا َدَخلُوْا ِمْن َحْيُث أََمَرھُْم أَبُوھُم مَّ َولَمَّ

 فِي نَْفِس يَْعقُوَب قََضاھَايَْعلَُمونَ 

 تر جمه 

خداوند ) قضای(توانست چيزی از  می) اين کار(آنھا دستور داده بود داخل شدند ونه که پدران شان به گو چون به ھمان 

مان او علمی داشت که ما به او گل يعقوب که آن بر آورده شد و بی در د) و خواھشی ( جز حاجت  -را از آنان دفع کند

  دانند ه بوديم و ليکن بيشتر مردم نمیآموخت

 

 : جھت رفع ھم و غم

 َواأْلَْرِض اَلبَديع  سپس صدقه دھد مرادش   السََّمَواتِ  ھر کس غمی داشته باشد دو رکعت نماز بخواند و ھفتاد بار يَا بَِديعَ 

  .کمتر از ھزار نباشد) شکر خدا (حاصل می شود  و بعد ھزار بار بگويد 

 

 و مريضیبرای رفع مشکل 

است مريض شده بود و مشکالت فراوان داشت حضرت سجاد عليه السالم اين دعا ) اھل سنت ( ُزھری که از بزرگان 

 را به او تعليم دادند

ْخاَلِص مِ   إِلَيَ  قَْد فَِزعَ ) اسم زھری بوده است(اللَّھُمَّ إِنَّ ْبَن ِشھَاٍب   ْن آبَائِي بِاْلَوِسيلَِة إِلَْيَك بِآبَائِي فِيھَا بِاإْلِ

ْزِق َو اْرفَْع لَهُ َكفِتاً لَِما َعلَّْمتَهُ ِمَن اْلِعْلِمِمَن اْلقَْدِر َو َغيِّْرهُ  َل بِبََرَكِة ُدَعائِي َو اْسُكْب لَهُ ِمَن الرِّ ھَاتِي إاِلَّ ُجْدَت َعلَْيِه بَِما قَْد أَمَّ َو أُمُّ

 َما يَُصيُِّرهُ 

  .وريد اسم پدر خود را بيا»ابن شھاب«به جای 

 

 : برای رفع سختی يا ترس از شخصی

 شب وضو ساخته و دو ۀ دفع شود در نيمچنانچه سختی بر تو فرود آمده و يا از شخصی می ترسی و می خواھی سريعاً 

  به ھدف سريعاً .طلبو حاجت خود را ب يا ُھوَ   مرتبه بگو١۵١١رو به قبله  رکعت نماز حاجت بخوان بعد از نماز

: مود و ھمچنان حضرت امام صادق فر) آسان  راه خيلی ساده و. ( عمل را از غير اھلش مخفی کن خواھی رسيد و اين

 ۀ اول سورتحيد و سه آي حمد و توۀھنگام ظھر دو رکعت نماز بخوان در رکعت اول سور، چون امری بر تو سخت آمد

ُ نَْصًرا َعِزيًزا فتح تا  ينُصَرَك هللاَّ

  .و اين نماز به تجربه رسيده است) انشراح(و سوره الم نشرح  حمد و توحيد ۀدر رکعت دوم سور

 

 : جھت زيادی مقام

ھر کس با ايمان در آخر ماه شعبان يا روز عرفه يا عيد قربان يا روز جمعه که اول ماه باشد روزه دارد و غسل کند 

 ردد و مقاصد او به مرادگ از او زايل يفزايد و غم و اندوهخالص و توجه به خدا و با معنی قرآن را بخواند جاه و قدر او ب

 بشود و او را صفای باطن و جالی قلب پيدا شود 

 :  سوره بروج١۶ الی ١٣آيات 

اٌل لَِّما يُِريدُ   إِنَّهُ ھَُو يُْبِدُئ َويُِعيُدَوھَُو اْلَغفُوُر اْلَوُدوُدُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُدفَعَّ
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  هتر جم

.  دوستدار استۀو او آمرزند رداند  گباز می )بعد از مرک ( کند و دو باتره  آغاز می) آفرينش را(ھمانا اوست که 

  دھد آنچه را خواھد انجام می.صاحب عرش مجيد است 

 

 : برای دفع شدائد و سختی ھا و بالھا

 و سختی ھا و بالبرای دفع شدائد : ست و مجرب نيز می باشد حضرتش می فرمايد ااين دعا از امام صادق عليه السالم 

 يدئوگھا ده مرتبه ب

ُ  َحْسبِيَ     اْلَعِظيم  اْلَعْرشِ   َو ھَُو َربُ   تََوكَّْلتُ   إاِلَّ ھَُو َعلَْيهِ   ال إِلهَ   هللاَّ

 : يدئسپس ده مرتبه بگو

ُ  َحْسبِيَ    بُِسوءٍ   لَِمْن أََراَدنِي  بََغى َعلَيَّ َحْسبَِي هللاَّ   لَِمنْ   هللاَّ

  

 : جھت برطرف شدن غم

 که داشته باشد زايل ی را بسيار با نيت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند ھر غم و اندوھت ايمان اين آيھر کس با

 .ردد گمی

 :  فاطرۀ سور٣٤ تبخشی از آي

ِ الَِّذي أَْذھََب َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا لََغفُوٌر َشُكورٌ  َّ ِ  اْلَحْمُد 

  هجمرت

ذار گ سپاسۀزندار ما آمرگندوه را از ما دور کرده يقينا پروردخصوص خداوند است که ام) و ستايش (حمد : يند وگو  

  است

 

 : رقعه ای برای گشايش اندوه و رزق

پيامبر اکرم صل هللا عليه و آله فرمود ھر کس در زندگی دچار کمبود رزق و تنگی معيشت گردد و يا غم و اندوه و يا 

و  اغذ نوشته در آب جاری بيفکند انشاء هللا از غم و اندوه خالص شود و رزقک سد اين کلمات را بری به او برئبال

 : معيشتش رو به بھبود رود

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ لِيِل إِلَى اْلَمْولَى اْلَجلِيِل َربِ  بِْسِم هللاَّ اِحِمينَ   َمسَّنِيَ   إِنِّي  ِمَن اْلَعْبِد الذَّ رُّ َو أَْنَت أَْرَحُم الرَّ ٍد َو آلِِه  َحقِّ  بِ   الضُّ ُمَحمَّ

ي ْج َعنِّي َغمِّ ٍد َو آلِِه َو اْكِشْف ھَمِّي َو فَرِّ   َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

 خيلی ھم ساده و بی درد سر ؟؟

  

 : جھت رفع درماندگی

ت  انفطار را با نيۀ مبارکۀھر کس با ايمان به وقت درماندگی ھفتاد مرتبه سور: امام جعفر صادق عليه السالم فرمودند 

 .خالص و توجه به خدا بخواند رفع درماندگی و پريشانی گردد

روز  ،خاصيت اين آيات آن است که چون کسی درمانده و معطل شده باشد در کاری و ھيچ کاری از دست او بر نيايد

وزه دارد و در شب ھنگام وقت خواب اين آيات را با نيت خالص و توجه به خدا پنج شنبه اول ماه و جمعه دوم ماه را ر

فتن خجمعه بعد از نماز آن را بنويسد و چون افطار کند آن آيات را بخواند پس چون نماز  و معنی آن بخواند و در روز

هللا و صد بار الحمد هللا و صد بار ر باره اين آيات را بخواند و صد بار هللا اکبر و صد بار سبحان گديارد گزرا ب) عشا(
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ر باره آن  گحمد بگويد و به رختخواب رود و دياستغفر هللا و صد بار اللھم صل علی محمد و آل م ال اله اال هللا و صد بار

ز آنچه راستی و صدق حق باشد در که ھيچ کس را ظلم نکند و ا آيات را بخواند و در خواب رود چون بر خيزد نيت کند

 .رددگدر آن ھفته حاصل آيد و مشکلش حل آيات را نوشته با خود محفوظ نگه دارد مقصود او   پس آنذردگن

 : يوسفۀآياتی از سور

ا َكلََّمهُ قَاَل إِنََّك اْليَْوَم لََدْينَا ِمِكيٌن أَِمينٌ  لَى َخَزآئِِن األَْرِض إِنِّي َحفِيظٌ قَاَل اْجَعْلنِي عَ  .َوقَاَل اْلَملُِك اْئتُونِي بِِه أَْستَْخلِْصهُ لِنَْفِسي فَلَمَّ

أُ ِمْنھَا َحْيُث يََشاُء نُِصيُب بَِرْحَمتِنَا َمن نََّشاء َوالَ نُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِينَ . َعلِيمٌ  نِّا لِيُوُسَف فِي األَْرِض يَتَبَوَّ  .َوَكَذلَِك َمكَّ

  تمام سوره يوسف را بنويسمۀچون آيت مشخص نيست نخواستم ترجم

  

 : ھت گشايش کارھاج

 . او گشاده گرددۀ را ھر کس با ايمان بسيار با نيت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند کار بستتاين آي

 :  بقرهۀ سور١٨٦ تآي

اِع إَِذا َدَعاِن فَْليَْستَِجيبُوْا لِي َوْليُؤْ   ِمنُوْا بِي لََعلَّھُْم يَْرُشُدونَوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّ

 ر جمه ت

کنم  امی که مرا بخواند اجابت میگ من نزديکم دعای دعا کننده را ھنکه: و گ من بپرسند بۀانم از تو در بارگو چون بند

  .ذيرند و بمن ايمان بياورند باشد که راه يابندبپبايد دعوت مرا ) آنان ( پس 

 

 : و مجرب فرج بسيار سريع االجابة ۀادعي

ت اين دعا برای کسی اس.  فرج و بسيار سريع االجابة و مجرب است ۀاين دعا از امام باقر عليه السالم رسيده و از ادعي

  کيفيت آن اين است که دو رکعت نماز. و يا دچار مشکالت زندگی شده است  رفتارگکه از ترس فرار و يا در زندان 

 : خوانده بعد از نماز بگويد

ْتَر يَا َعِظيمَ   يَْھتِكِ   يَُؤاِخْذ بِاْلَجِريَرِة َو لَمْ   لَمْ   يَا َمنْ   َو َستََر اْلقَبِيحَ   أَْظھََر اْلَجِميلَ  يَا َمنْ  ْفحِ   يَا َكِريمَ   اْلَمنِ   السِّ  . يَا َحَسنَ   الصَّ

ْحَمِة يَا  ُمْنتَھَى ُكلِّ نَْجَوى َو َغايَةَ ُكلِّ َشْكَوى يَا َعْوَن ُكلِّ ُمْستَِعينٍيَا ُمْبتَِدئاً بِالنَِّعِم التََّجاُوِز َو يَا َواِسَع اْلَمْغفَِرِة يَا بَاِسطَ اْليََدْيِن بِالرَّ

 قَْبَل اْستِْحقَاقِھَا

 سپس

أَْسأَلَُك بَِحقِّ ھَِذِه اأْلَْسَماِء َو  :  بگويديَا َربَّاْه يَا َسيَِّداْه يَا َمْولَيَاْه يَا َغايَتَاْه  يَا ُمْنتَھَى َغايَِة َرْغبَتَاْه را ھر کدام ده مرتبه بگويد بعد

ٍد َو آلِِه الطَّاِھِريَن َعلَْيِھمُ  اَلةُ َو السَّاَلمُ  بَِحقِّ ُمَحمَّ ْجَت َغمِّي َو أَْصلَْحَت َحالِيَما َكَشْفَت َكْربِي َو نَفَّْستَ   الصَّ  . إاِلَّ ھَمِّي َو فَرَّ

 : ست صورت را بر سجده گذاشته و صد مرتبه بگويدبعد طرف را. سپس حاجت خود را بيان کند 

ُد يَا َعلِيُّ اْكفِيَانِي فَإِنَُّكَما َكافِيَاَي َو اْنُصَرانِي فَإِنَُّكَما نَاِصَرايَ   يَا ُمَحمَّ

 کند و اين و بعد از آن اَْلَغْوث را با يک نفس تکرار  أَْدَرَكنِي:سپس روی چپ را بر سجده گذاشته و صد مرتبه بگويد 

  فوریۀکاری است يک کمی مشکل؟ اما نتيج. (ثير است أفته شد بسيار مجرب و سريع التگنماز و دعا ھمچنان که 

  عجله کنيد) دارد

 

 : و خالصی از غم و غصه جھت شفا

ثر است و ؤيَن بسيار م الظَّالِمِ   ِمنَ   ُكْنتُ   إِنِّي  مرتبه گفتن ال إِلهَ إاِلَّ أَْنَت ُسْبحانَكَ ٧٣٠و خالصی از غم و غصه  جھت شفا

 تجربه شده است
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 برای دفع شدائد و قضای حاجت

بعضی از بزرگان فرموده اند برای دفع شدائد و قضای حاجت ھر گاه کسی سر خود را برھنه کرده و دست خود را بر 

 ) آل عمرانۀ سور٨٣ تآي( :يدگوسر نھاده و ب

َماَواِت َواألَْرِض طَْوًعا َوَكْرھًا َوإِلَْيِه يُْرَجُعونَ  أَفََغْيَر ِديِن ّهللاِ .الشيطان الرجيممن اعوذ با    يَْبُغوَن َولَهُ أَْسلََم َمن فِي السَّ

 جمه  تر

مان او نھاده  ناخواه سر به فرجز دين خدا را می جويند ؟ حال آنکه ھر که در آسمانھا و زمين است خواه) کافران(آيا 

 دشون دانده میگر به سوی او باز ھمهاست و

 البته حاجت او روا خواھد شد انشاء هللا تعالی. سپس حاجت خود را عرض کند 

  

 : برای رفع و دفع گرفتاری

 ١٠٠يا  ٧٠برای رفع و دفع گرفتاری اين دعا نافع است بلکه مجرب است در موقع گرفتاری ھر مقدار که می تواند 

 ثيرش بيشتر استأمرتبه ت

ِ  بِْسمِ  ْحمنِ   هللاَّ ِ اْلَعلِيِّ اْلَعِظيِم اللَّھُمَ  ِحيمِ  الرَّ   الرَّ َّ ةَ إاِلَّ بِا   نَْستَِعينُ   نَْعبُُد َو إِيَّاكَ   إِيَّاكَ   َواَل َحْوَل َو اَل قُوَّ

  

 : برای رفع محنت و گرفتاری

 ٧٠د درکتاب صحيفة االمان از خط شھيد رضوان هللا تعالی عليه نقل شده است بر اينکه اگر محنتی و گرفتاری پيش آم

 : مرتبه بگويد

ُد يَا َعلِيُ  َماِن أَْدَرَكنِي  يَا فَاِطَمةُ َ يَا َصاِحبَ  يَا ُمَحمَّ    َو اَل تُْھلِْكنِي  الزَّ

مور أ را م رجال الغيبراوی می گويد من مکرر اين عمل را انجام داده ام و تجربه کرده ام خداوند متعال يکی از

  استه مشکالت من را باز کردهرِ گِ فرموده و 

  

 : ختم أَمَّن يُِجيبُ 

توسط حروف (آفتاب طلوع کند به عدد اسم خود که  برای نجات از شدائد و غلبه بر دشمن بعد از نماز صبح قبل از آن

 :  نمل يعنیۀ سور۶٢ تو به تعداد آن ھر روز بخشی از آي) ابجد حساب کند

  روز ادامه دھد۴٠اين عمل را تا . وَء را بخواند أَمَّن يُِجيُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاهُ َويَْكِشُف السُّ 

فتاری گرکند چون او را بخواند  را اجابت می) در مانده =(مضطر) دعای ( يا کسی که )  آيا اين بتھا بھتر اند (تر جمه 

 ريدگي ری با هللا است ؟ چه اندک پند میگدھد آيا معبودی دي سازد و شما را جانشينان زمين قرار می را بر طرف می

  

 : برای شخص مضطر

در خزينة االسرار آمده ھر کس مضطر گشته و می خواھد به درجه ای که معزول شده است برگردد و يا عاجز از 

که  آن  مرتبه بخواند بدون۴١ روز و ھر روزی ۴٠انبياء را بعد از نماز صبح تا ۀ  سور٨٧ تتحصيل مطلوب باشد آي

 : اين ختم نيز از مجربات است. مقصودش انشاء هللا خواھد رسيد در بين اذکار و ايام فاصله باشد به 

 َوَذا النُّوِن إِذ ذَّھََب ُمَغاِضبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْيِه فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَن الَّ إِلَهَ إاِلَّ أَنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكنُت ِمنَالظَّالِِمينَ 

رفت پس چنين پنداشت که ما ) مشاز ميان قو(ين گکه خشم امیگھن) به ياد آور(را ) يونس(= و ذوالنون : ترجمه 

ھيچ ) خداوندا: ( در تاريکی ھا ندا در داد که )که در شکم ماھی فرو رفت وقتی(يريم پس گ نمیگز بر او تنگھر
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 .مان من از ستمکاران بودمگبي. عبودی جز تو نيست تو منزھی م

  

 : برای امور صعبه و سخت

توسط  حاملين عرش الھی. به تجربه ثابت شده است که در امور صعبه و سخت مداومت بر اين دعا مشکل گشاده است 

 اين سه ذکر توانستند عرش او را حمل کنند

ِ  بِْسمِ  ْحمنِ   هللاَّ ِحيمِ   الرَّ ِ اْلَعلِيِّ اْلَعِظيِم َو َصلَّ   َو اَل َحْولَ   الرَّ َّ ةَ إاِلَّ بِا ُ  ى َو اَل قُوَّ ٍد َو آلِهِ   َعلَى  هللاَّ   الطَّاِھِرينَ   الطَّيِّبِينَ   ُمَحمَّ

 ادامه دارد

 

 


