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 ي شارحمقدمه

ُدْـاَلْ  الََُُْوََْْربْ هللاَِْحم  ْال عالَِميَنْوالصَّ ُُ الََ ِِْوََْْعلاَل ُْمرَسليَِنْوَْـَسالي ِدْال الَْعلاَل السَّ ِِْآلاِل الَحاِِ أَص 

َمعيِن. ْأَج 

ُرَْوالالَدَعاُ َْوال ِعالََُ ْا»ای است از بخش اول کتاب ترجمه «دعاء از کتاب و سنت»  ْ لالِّ 

یح اینن توضن  تألیف دکتر سعید بن علی بن وهف قحطانی، با  «ةِْنَّْالَرقَ ِْمَنْال ِكتَاِبَْوالسَِِْْ

توسن  نارنر مطلبنی     «معالجه بنا نسنخه قنرآن و سننت    »که قسمت دوم این کتاب، بنام 

 قولنجی در انتشارات حسینی ارل ارومیه به چاب رسیده است.

 ترجمه کتاب فوق از منابع زير استفاده شده است:جهت 

 قرآن کریم. -1

از امام محمند بنن محمند     «پناهگاه مؤمنین» الحصن الحصين من كالم المرسليين -9

ترجمه و توضیح استاد موالنا محمد قاسم قاسنمی، ناشنر: شنیال االسنالم      ،/یزرج

 احمد جام.

، تألیف دکتر سعید بنن  «مسلمانپناهگاه » حصن المسيم من أذكار الكتلا    السل   -4

 علی بن وهف قحطانی، مترجم دکتر یونس یزدان پرست، ناشر: حرمین زاهدان.

نظر بتواند مورد توجه دوستداران شریعت و سنت نبوی به امید این که کتاب مورد 

 .قرار بگیرد

﴿    
    

   ﴾ 
 [94األعراف:]

و رأفنت   ما بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمنت  !پروردگارا»

 .«ایمنفرمایی از ستمکاران شده



 
 

 

 مقدمه

گوییم و از او استعانت و استغفار حمد و ستایش خاص خداوند است او را سپاس می

بنریم. هنر کنه را خندایش     های نهان به او پناه منی ن و زشتیهای دروطلبیم، و از بدیمی

گری نیست ای نیست و هر که او گمراهش کند او را هدایتکنندههدایت کند او را گمراه

دهم که معبود به حقی جز خداوند نیست یگانه است و او را شریکی نیسنت  و گواهی می

و سالم فراوان بنر او و آل و  ی و رسول اوست. درود بنده صدهم که محمدو گواهی می

 یاران او باد.

 اما بعد:

آن  باشد که بخش دعنای می «الِّکرْوالدعا ْوالعَ ِْالالَرق »ای از کتابم این خالره

های سودمند به آن اضافه گیری از آن آسان گردد و دعاها و نکتهمختصر نمودم، تا بهرهرا 

محض رضای آن را  خوانم کهاش فرا مینمودم، و خداوند را با اسماء نیک و رفات عالیه

 خود قرار دهد، و او ولی و بر آن قادر و تواناست.

 

 ص درود و سالم خداوند بر پیامبر ما محمد

 مؤلف

 ه تحریر گردید 1348در ماه شعبان 



 
 

 

﴿   
     
    

    
﴾  :و خدا را نامهایی نیکوست، بخوانید خدا را به آن » [081]األعراف

ورزند به خود واگذارید که به زودی به می نامها و آنان که در نامهای خدا کفر و عناد

 . «کردارشان مجازات خواهند شد

 (1):و اين اسماء )نامهاي( است که آمده

ْهللا

ْاألول

ْاألخر

ْالظاهر

ْالباطن

ْالعلي

ْاألعلي

ْالمتعال

ْالعظيم

ْالمجيد

ْالكبير

ْالسميع

ْالبصير

ْالعليم

ْالخبير

ْالحميد

ْالعزيز

ْالقدير

ْالقادر

ْالمقتدر

ْالقوي

ْالمتين

ْالغني

ْالحكيم

ْالحليم

ْالعفو

ْالغفور

ْالغفار

ْالتواب

ْالرقيب

ْالشهيد

ْالحفيظ

ْالطيف

ْالقريب

ْالمجيب

ْالودود

ْرالشاْ

ْالشكور

ْالسيد

ْالصمد

ْالقاهر

ْالقهار

ْالجبار

ْالحصيب

ْالهادي

ْالحكم

القدوسْْْْْْْْْْْ

ْالسَُ

ْالبر

ْالوهاب

ْالرحمن

ْالرحيم

ْالكريم

ْاألْرُ

ْالرؤوف

ْالفتاح

ْالرازق

ْالرزاق

ْالحي

ْالقيوُ

ْالرب

ْالملك

ْالمليك

ْالواحد

ْاألحد

ْالمتكبر

ْالخالق

ْالخَق

ْالباري

ْالمصور

ْالمؤمن

ْالمهيمن

ْالمحيط

ْالمقيت

ْالوْيل

ْالكافي

ْالواسع

ْالحق

ْالجميل

ْالرفيق

ْالحيي

ْالمستير

ْاإللِ

ْالقاِض

ْالباسط

ْالمعطي

ْالمقدُ

ْالمؤخر

ْالمبين

ْالمنان

ْالولي

ْالمولي

ْالنصير

ْالشافي

ْمالك

ْالملك

ْجامع

ْ

ْ

نورْالسمواتْوْاألرضْذوْ

الجَلْوْاألْراُِْديعْ

ْالسمواتْوْاألرض

                                           
نگاه کنید به این أسماء  و رفات که در کتاب و سنت در شرح أسماء اهلل الحسنی فی ضنوء الکتناب    -1

 السنه از مؤلف. و
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ْالناس



 
 

 

 فضیلت دعا

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿژ 

 [06 غافر:] ژڤ  ڤ  

مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم، کسانی که خنود را بزرگتنر از   »گوید: پروردگار شما می

 «خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشتدانند که مرا به فریاد خوانند، آن می

 و 

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ژ 

 [680 :ةالبقر] ژ   ىئ  ىئ  ىئ  ی

و هنگامی که بندگانم از تو دربنار  منن بپرسنند منن ننزدیکم و دعنای دعاکنننده را        »

ان گویم، پس آنان هم دعوت مرا بپذیرند و بنه منن ایمن   هنگامی که مرا بخواند، پاسال می

 .«بیاورند تا آنان راه را یابند

 فرماید:می صو پیامبر 

 [06 غافر:] ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ژ  «الَدَعاُ ْهَُوْال ِعبَاَدُُْ»

بخوانید مرا تا اجابت کنم شنما  »پروردگار شما فرموده است: « دعا عین عبادت است»

 .1«را

پروردگنار بلندمرتبنة شنما زننده و واالسنت. هرگناه       »فرماید: و در روایت دیگری می

و « درا خنالی بناز گردانن   هنا  آن دارداش دستانش را به سوی او دراز کنند شنرم منی   بنده

خواند با فراخوانی که در آن گناه و هیچ مسلمانی خداوند را فرا نمی»فرماید: می صپیامبر

                                           
، و ابنن ماجنه،   9/154الصنغیر،  جنام   :، نگا9/1458و ابن ماجه،  5/911و ترمذی،  9/84ابوداود،  -1

9/493. 
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قط  رله رحم نباشد مگر اینکه خداوند با فراخوانی وی یکی از سه چیز را به وی عطناء  

برای وی در آخرت ذخیره آن را  نماید؛ یا اینکه در استجابت دعای وی شتاب نماید و یا

اینکه بدی و شری همچون خواسته او را از وی باز دارد، رحابه گفتند: پس منا  کند، و یا 

 1«.فرمود: خداوند بیشتر است صنماییم. پیامبربیشتر دعا می

 آداب دعا و اسباب اجابت

 اخالص برای خداوند. -1

و خنتم آن بنا    صدعا با حمد و ستایش خداوند آغاز گردد سپس با درود بر پیامبر -9

 درود بر او.

 ت در دعا و باور یقینی به اجابت آن.قاطعی -4

 اررارورزی در دعا و عدم شتاب. -3

 حضور قلب در دعا. -5

 دعا در آسایش و سختی. -6

 تنها از خداوند درخواست گردن. -4

خفضْالصوتْپایین آوردن ردا به طوری که بین پایین بودن و باال بودن باشد. ) -8

 (ِالدعا ِْينْالمخافتةْوالجهر

 فار از آن و اعتراف به نعمت و شکرگذاری بر آن.اعتراف به گناه و طلب استغ -9

 عدم تکلف در آوردن کلمات موزون در دعا. -14

 دعا  کردن با خشوع و زاری و امید و ترس. -11

 برگرداندن اموال و دارایی غصب شده به راحبانش همراه با توبه. -19

 سه بار دعا کردن. -14

 رو به قبله بودن. -13

                                           
 .4/134، و ترمذی، 5/116الجام ، رحیح :، نگاه4/18و احمد  5/369و  5/566ترمذی،  -1



 2 فضیلت دعا

 بلند کردن دستها در دعا. -15

 دعا در رورت امکان آن.وضوء داشتن هنگام  -16

 عدم تجاوز و تعدی در دعا. -14

 کننده برای دیگری دعا نمود دعا را برای خود شروع نماید. هرگاه دعا -18

با اسماء حسنی و رفات عالیه خداوند و یا با کردار نیکی که خود به آن پرداخته  -19

 ای که پیش او حضور دارد به خداوند متوسل شود.است و یا با دعای مرد زنده

 وراک، نوشیدنی، و پوشش او از حالل باشد.خ -94

 به گناه و یا قط  رله رحم دعا نکند. -91

 امر به معروف و نهی از منکر نماید. -99

 دوری جستن از همة گناهان. -94

 1گردداجابت میها آن هایی که دعا درها و مکاناوقات و حالت

 شب قدْر -1

 در دل شب -9

 بعد از نمازهای فرض -4

 میان اذان و اقامه -3

 ر شبساعتی از ه -5

 هنگام اذان برای نمازهای فرض -6

 هنگام باریدن باران -4

 هنگام آماده شدن برای جهاد در راه خداوند -8

 ساعتی از روز جمعه -9

                                           
 .118-141به ارل کتاب مراجعه شود، ص  -1



 دعا و درمان با کتاب و سنّت   21

ترین اقوال در مورد اوقات اجابت دعا، آخرین ساعت از ساعتهای عصنر  و ارجح -14

 روز جمعه و چه بسا هنگام خطبه و نماز باشد.

 هنگام نوشیدن آب زمزم با نیت پاک -11

 سجدهدر  -19

 هنگام بیدار شدن در شب با دعای مأثور در این مورد -14

 با داشتن وضو بخوابد سپس پاسی از شب بیدار گردد و دعا کند. -13

    ﴿ دعننننا نمننننودن بننننا دعننننای:    -15
    

﴾. 

 نماز در تشهد اخیر در صدعا بعد از ستایش خداوند و درود بر پیامبر -16

فراخواندن خداوند به اسم اعظم او که هرگاه به آن فراخوانده شود اجابت کند و  -14

 1هرگاه به آن از او درخواست شود عطا نماید.

 دعای مسلمان برای برادر مسلمانش در غیاب وی -18

 دعای روز عرفه در عرفه )مکه( -19

 دعا در ماه رمضان -94

 هنگام اجتماع مسلمانان در مجالس ذکر خداوند -91

ِِْ»ْ:هادعا کردن در مصیبت و گرفتاری با این جملههنگام  -99 ْإِلَي  َْوإِنَّا ِ ّْلِِلَّ إِنَّا

ْلِيَْخي ًراِْمن هَا لِف  نِيْفِيُْمِصيبَتِي،َْوأَخ  ْأ ُجر   .«َراِجعُوَن،ْاللهُمَّ

 دعا در حالت روی آوری قلب بر خداوند و فزونی یافتن اخالص -94

 دعای مظلوم بر علیه آنکه به او ظلم کرده است. -93

 دعای پدر برای فرزند و بر علیه فرزندش -95

 دعای مسافر -96

 کنددار تا هنگامی که افطار میدعای روزه -94

                                           
 از این کتاب نگاه شود. 96و  95، 93یث شماره به اسم اعظم خداوند در حد -1



 22 فضیلت دعا

 دار هنگام افطاردعای روزه -98

 دعای نیازمند -99

 دعای امام عادل -44

 دعای فرزند نیکوکار برای والدینش -41

 دعا بعد از وضو گرفتن با دعای مأثور درباره وضو -49

 دعا بعد از رمی جمره )حج( کوچک -44

 عد از رمی جمره میانهدعا ب -43

دعا در درون کعبه و هر کسی در داخل حجر دعا و نماز خواند آن هم جزء بیت  -45

 است.

 دعا کردن بر روی کوه رفا -46

 دعا بر روی کوه مروه -44

 دعا در مشعرالحرام -48

خوانند همچنانکنه قنرآن    و فرد مؤمن هر کجنا باشند پروردگنار خنویش را فنرا منی      

 فرماید: می

 [680 :ةالبقر] ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ     ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئژ 

هرگاه بندگانم از تو در مورد من بپرسند من نزدیکم و دعای دعاکننده را هرگناه منرا   »

ولیکن این اوقات و احوال و امناکن بنه عناینت بیشنتری متمنایز       «گویمبخواند پاسال می

 اند.گشته



 
 

 

 دعاهایی از کتاب و سنت

ْالْنبْوالّسَُُُّْْلِلْوحدهْوْالصَْالحمد» ِْعدهْيَّْعل ْمن 

 [٣٢ألعراف: ]ا ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ 

ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 

 [74 هود:] ژڇ  

 [٣٢نوح: ] ژحئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  ژ 

ٹ  ٹ  ٹ    پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹژ 

 [٧٣٢ – ٧٣١: ةالبقر] ژڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ەئ  ژ [ 76 إبراهیم:] ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ژ 

 [76 إبراهیم:] ژوئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  

 [88 الشعراء:] ژىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   ژ 

 [88 الشعراء:] ژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ       ڀ  ژ 

 [٢١الشعراء: ] ژٹ  ٹ      ٿ  ٹ  ٹ  ژ 

 [666 الصافات:] ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ژ 

 [7 :الممتحنة] ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ژ 

  [٥: الممتحنة] ژىئ  ىئ    ی    ی  ی     ی       جئ  حئ  مئىئ  يئ     جب  حب      خب  مب   ژ 

ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ 

  [٧١النمل: ] ژۈ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ 

  [٢٢آل عمران: ] ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ژ 



 23 دعاهايی از کتاب و سنت

  [٢١األنبیاء: ] ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ژ 

ۇ   ۇ  ژ  [٢١األنبیاء: ] ژڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ 

 [٣٢ - ٣٥طه: ] ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  

 [٧١القصص: ] ژڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ژ 

  [٥٢آل عمران: ] ژٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ژ 

یونس: ] ژہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

٢١ – ٢٥] 

آل ] ژائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ژ 

 [٧٤١عمران: 

 (113: طه) [٧١الکهف: ] ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ژ 

 ١١المؤمنون: ] ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ 

- ١٢]  

  [٧٧٢المؤمنون: ] ژىئ  ىئ  ىئ      ی   ی   ی  ی  جئ   ژ 

  [٣١٧: ةالبقر] ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ژ 

  [٣٢٥: ةرالبق] ژے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ژ 

ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  

 [٣٢١: ةالبقر] ژحت  خت  مت   

  [٢آل عمران: ] ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ژ 

ہ       ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ژ 

ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  
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ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   

  [٧١٤ - ٧١٧آل عمران: ] ژېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

  [٧١١المؤمنون: ] ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 

ائەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ې  ى  ى  ائژ 

  [١١ - ١٥الفرقان: ] ژ

  [١٤الفرقان:] ژۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ژ 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

  [٧٥األحقاف: ] ژڃ   چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

  [٧١الحشر: ] ژٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

  [٢التحریم: ] ژڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ 

  [٧١آل عمران: ] ژٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

  [٢٢: ةالمائد] ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ 

ڍ  ژ  [٢٥إبراهیم: ] ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

  [٣٤القصص: ] ژڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  

 (34: عرافألا) [٢١العنکبوت: ] ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ   ژ 

  [٧٣١: بةالتو] ژۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ    ەئ   ژ 

  [٣٣القصص: ] ژپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ژ 

 [٣٧القصص: ] ژ  مت  ىت  يت  جث    مث  ىث ژ 
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طنا کنن و منرا از عنذاب آتنش      خدایا! در دنیا و در آخرت به ما حسنه و نیکی ع -1

 .1نجات ده

برم از فتنه جهنم و عذاب جهنم، فتنه قبر، و عذاب قبر، و شرّ خدایا! به تو پناه می -9

 فتنه ثروتمندی، و شرّ فتنه فقر.

درونم را با آب برف و تگنر   جویم، خدایا خدایا! از شرّ فتنه دجّال به تو پناه می -4

ای درونم را شستشو ده، و همچنانکه لباس و پارچه سفید را از آلودگی پاک نموده

ای میان نیز از خطایا پاک کن، همانطور که میان مشرق و مغرب فارله ایجاد کرده

من و خطاهایم نیز دوری و فارله به وجود آور. خدایا! من از کسنالت و گنناه و   

 .2برمپناه میو زیان به ت

بنرم و  ورزی به تو پناه میخدایا من از ناتوانی و ضعف و ترسویی و پیری و بخل -3

 3آورم.از عذاب قبر و از فتنه و امتحان زنده شدن و مردن به تو پناه می

خدایا! من از فشار مصیبت و رسیدن بنه شنقاوت و بندبختی و عاقبنت شنری و       -5

 آورم.توزی دشمنان به تو پناه میکینه

ناپذیری در زندگی است و دنیایم را که معیشنتم در  خدایا! دینم را که سبب لغزش -6

آن است ارالح کن و آخرتم را که معادم در آن قرار گرفته است ارنالح کنن، و   

ز هنر شنرّ و   زندگی و حیاتم را در تمام خیر و نیکی افزایش ده و مر  را بنرایم ا 

 .4تر کنسختی دیگر آسان

 5طلبم.نیازی را از تو مییزگاری و عفت و بیخدایا! هدایت و پره -4

                                           
 .3/9444و مسلم  4/164بخاری،  -1

 .94443و مسلم  4/59بخاری،  -2

 .3/9484و مسلم  4/155بخاری،  -3

 .3/9484مسلم،  -4

 .3/9484مسلم،  -5



 دعا و درمان با کتاب و سنّت   26

ورزی و پیری و عذاب قبر به تو پناه خدایا! از ضعف و کسالت و ترسویی و بخل -8

تزکیه و پنرورش ده تنو   آن را  برم، خدایا! تقوای الزم را به نفسم عطا بخش، ومی

نمائی، تو سرپرسنت و رناحب آن   پاک و تزکیه میآن را  بهترین کسی هستی که

خشنوع و از نفنس   سنود و فاینده و از قلنب بنی    باشی خدایا منن از علنم بنی   یم

 1آورم.جواب به تو پناه میسیرناپذیر و دعای بی

 2طلبم.خدایا! مرا هدایت و محکم کن، خدایا! هدایت و استحکام را از تو می -9

خدایا! از زایل شدن نعمت تو و از بین رفتن تندرستی تو، و ناگاه گرفتن عذابت  -14

 آورم.هایت به تو پناه میمام خشمو ت

ام بنه تنو پنناه    ام و از شر آنچنه را کنه انجنام ننداده    خدایا از شرّ آنچه انجام داده -11

 3جویم.می

: 4ای برکت قرار دهخدایا به مال و فرزندم فزونی بخش و در آنچه که به من داده -19

 5بخشای.و حیاتم را بر طاعت خود طوالنی کن و کردارم را نیک گردان و مرا ب

نیست معبودی به حقی جز خداوند جلینل و بردبنار هنیچ معبنود بنه حن  جنز         -14

خداوند پروردگار عرش عظیم نیست هیچ معبودی جز خداوند پروردگار آسمانها 

 6و پروردگار زمین و پروردگار عرش بلندمرتبه نیست.

 ای مرا به نفسم واگذار مکن و تمنام حناالتم  خواهم لحظهخدایا رحمت تو را می -13

 را ارالح کن معبود به حقی جز تو نیست.

                                           
 9488/  3مسلم  -1

 .9494/  3مسلم  -2

 .3/9494مسلم،  -3

 .3/1998و مسلم،  4/153بخاری،  -4

 .3/9499و مسلم،  4/153خاری، ب -5

 حسن دانسته است.آن را  ، و البانی341، و احمد، 3/993ابوداود،  -6
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 کنندگانم.هیچ معبود به حقی جز تو نیست پاک و منزهی من از ستم -15

باشم. تحت سنلطه و قندرت   خدایا! من بند  تو و پسر بنده تو و پسر کنیز تو می -16

ام عادالنه اسنت  باشم. حکم تو در مورد من قطعی است، و قضاوتت دربارهتو می

ای ای و یا در کتاب خود نازل فرمنوده می که خود را به آن خواندهو تو را با هر نا

ای و یا هر ننامی کنه در علنم غینب     به هر کسی از مخلوق خود یاد دادهآن را  یا

نمایم اینکه قرآن را بهار درون ای درخواست و طلب میبرای خود اختصاص داده

 1قرار دهی. امام و بیرون راندن اندوه و بردن رنج و غصهو نور سینه

 2خدایا! ای دگرگون کنند  دلها! قلبهای ما را بر طاعت خود دگرگون فرما.   -14

 3ای دگرگون کننده دلها! قلبم را بر دینت استوار نما. -18

 خواهم.پروردگارا! تندرستی در دنیا و آخرت را از تو می -19

خدایا! فرجام تمام کارهایمان را نیک گردان، و از خواری دنیا و عنذاب آخنرت    -94

 را دور بدار.م

پروردگار من، مرا یاری نما و بر علیه من یاری و کمک نفرما و مرا پیروز گنردان و بنر     -91

من پیروز مگردان، برای من چاره کن و بر علینه منن حیلنه نکنن. و منرا هندایت ده و       

هدایت را به سوی من هموار کن، و مرا بر آن که بر من تجاوز کرده است پیروز گنردان  

را بنرای خنود بسنی شنکرگزار و بسنی ذاکنر و بسنی ترسنان و بسنی          و پروردگارا من 

کننده باشنم، پروردگنار منن!    کننده قرار ده، و به سوی تو فروتن و ناالن و رجوعاطاعت

ام را بپذیر، لغزش و گناهم را بشوی، و دعایم را اجابت کن، و حجنتم را اسنتوار و   توبه

                                           
 .1/549و حاکم،  359، 1/491احمد،  -1

 .3/9435مسلم،  -2

، و ترمنذی،  6/449الجنام ،  و رنحیح  598و  1/595و حناکم،   3/189و احمد،  5/548ترمذی،  -3

4/141. 
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کنن، دوده و کیننة دروننم را بینرون      محکم نما، و قلبم را هدایت کن، زبانم را هندایت 

 1بیار.

از تنو خواسنته اسنت درخواسنت      صخدایا! ما از خیر آنچه که پیامبرت محمند  -99

جوییم، به تو پناه جسته است پناه می صنمائیم، از شرّ آنچه که پیامبرت محمدمی

کنند، هیچ قندرتی بناالتر از قندرت خندا     و تو کسی هستی که از تو استعانت می

 نیست.

 برم.یا! از شرّ گوش، چشم، زبان، قلب، خواسته و سرنوشتم به تو پناه میخدا -94

خدایا! از دچار شدن به بیماری برص )پیسی( و دیوانگی و جنذام )خنوره( و از    -93

 برم.های پلید به تو پناه میبیماری

 جویم.خدایا! از اخالق و کردار و آرزوهای ناپسند به تو پناه می -95

داری ای عفو و بخشش را دوست میخشنده و بلندمرتبهگمان تو بسی بخدایا! بی -96

 2پس مرا عفو کن.

ها و دوسنتی بینواینان را از تنو در خواسنت     ها و ترک نارواییخدایا! انجام نیکی -94

خواهم که مرا ببخشید و به من رحنم نمائیند و هرگناه اراد     نمایم. و از تو میمی

نت بمیران، عش  و عالقه عذاب و ضاللت قومی را نمودی مرا بدون عذاب و مح

دارد و عش  به کرداری که مرا به سوی دوستی به تو و حبّ آنکه تو را دوست می

 3تو نزدیک گرداند از تو خواستارم.

                                           
رحیح دانسته و ذهبی نیز با آن را  ، و حاکم9/1959و ابن ماجه،  5/553 و ترمذی، 9/84ابوداود،  -1

 .194/.1مراجعه شود و احمد،  4/148آن مواف  بوده و به رحیح الترمذی، 

 ، تحقی ِ ابراهیم عطوه، چاپخانه مصطفی الیابی.5/543ترمذی،  -2

 .5/465و ترمذی،  5/934احمد،  -3
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خدایا! تمام خیر دنیا و آخرت آنچنه را از آن آگناهم و آنچنه را کنه از آن آگناه       -98

ن آگناهی یافتنه و ینا    نیستم از تو خواهانم. و از شرّ دنیا و آخرت و آنچه کنه از آ 

 برم،ام به تو پناه میآگاهی نیافته

و از شرّ  ،از تو جسته است را خواهانم صخدایا! از خیر آنچه بنده و پیامبرت محمد 

 آورم.پناه می ،از آن به تو پناه جسته است صآنچه که پیامبرت محمد

ند را خواسنتارم و  نزدیک میک« مرا به تو»خدایا! بهشت و گفتار و کردارهایی که بدان  

و  ،برمنماید به تو پناه میمی نزدیک« مرا به جهنم»از آتش و گفتار و کرداری که بدان 

 1از تو تقدیر و سرنوشت خیر و نیکی را خواهانم.

خدایا! در حالت ایستاده و نشسته و خوابیده مرا با اسالم حفن  نمنا و دشنمن و     -99

 حسود را به من شاد و مسرور نگردان،

طلنبم و از شنرهایی کنه    تمام خیرها را که خزانة آن در دست توست از تو می خدایا! 

 2برم.خزائن آن در دست توست پناه می

گرداند و از یقنین  خدایا! از حیث خود آنچه که ما را از گناه و معاری تو باز می -44

آنچه که با آن گرفتاریهای دنیا بر ما سبک آیند، و از طاعنت آنچنه کنه منا را بنه       

ای منا  داشتهو نایل گرداند نصیبمان فرما، خدایا! تا وقتی که ما را زنده نگهبهشت ت

هایمان برخوردار کن، انتقام ما را بر کسی که بنه منا   را از گوش و چشم و توانایی

ستم نموده قرار ده و ما را بر کسی که با ما عداوت و دشمنی نموده و گرفتاریمان 

ی ما قرار نده. کسی را که رگترین هدف و دغدغهرا در دینمان قرار نده، دنیا را بز

 3کند بر ما مسلّ  مگردان.به ما رحم نمی

                                           
 .9/494، ابن ماجه، 1/591ذهبی،  ،6/143و احمد  9/1963ابن ماجه،  -1

 .1534، شماره 3/53و االحادیث الصحیحه،  9/498، رحیح الجام ، 1/595حاکم،  -2

 .336، ابن سنی، شماره 1/958، حاکم، 5/598ترمذی،  -3
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برم و از پیری به تو برم و از بخل به تو پناه میخداوندا! از ترسویی به تو پناه می -41

خندایا! گنناه عمندی،     1بنرم. جویم و از فتنه دنیا و عذاب قبر به تو پناه میپناه می

تری مورد بخشش قنرار  وی در گناه و آنچه که تو از من به آن آگاهرنادانی و زیاده

ده. خداوندا! گناهی را که با شوخی و جدی و اشتباهی و عمدی از منن سنر زده   

 2است و تمام گناهانی که دارم برای من ببخشای.

بخشند از  ام جز تو کسی گناهان را نمنی خدایا! ظلم و ستمِ فراوانی به خود کرده -49

گمنان تنو بسنی    مرا مورد بخشش قرار ده و به منن رحنم کنن. بنی    مغفرت خود 

 3بخشنده و مهربان هستی.

خدایا! برای تو سر تسلیم فرود آوردم، و به تو ایمان آوردم، و بر تو توکّل نمودم  -44

ام، خندایا! از اینکنه منرا گمنراه     و به سوی تو برگشتم و به تو اقامه دعوی نمنوده 

 ایتت هیچ معبود به حقی نیست جز تو، تو زننده برم قسم به عظمگردانی پناه می

 میرند.میرد و جن و انس میهستی که نمی

خدایا! ما موجبات رحمتت را و اراده غفرانت و دوری و سالمت از هر گناهی و  -43

بهره بردن از هر نیکی و دستیابی به بهشت و نجات از آتش جهنم را از تو طلنب  

 4کنیم.می

 5یافتن عمرم بر من قرار ده.ات را هنگام پیری و خاتمهترین روزیخدایا! فراوان -45

 6خدایا! گناهم را ببخش، و سرایم را وسعت بخش، و در روزیم برکت قرار ده. -46

                                           
 .11/181بخاری، با فتح الباری،  -1

 .11/196بخاری، با فتح الباری،  -2

 .3/9448، و مسلم، 1/443بخاری،  -3

 .434، اذکار نووی، ص 1/595حاکم،  -4

 .1549، االحادیث الصحیح 1/4691الجام  ، رحیح1/593حاکم،  -5

 .1/499رحیح الجام ،  :، نگا3/5964/445احمد،  -6
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 طلبم جز تو کسی بر آن مالک نیست.خدایا! از فضل و رحمتت از تو می -44

ز آورم، و اخدایا! از لغزیدن و هالک شدن و غرق شدن و سوزاندن به تو پناه می -48

آورم و از اینکه در راه تو بنا  اینکه شیطان هنگام مر  سرگردانم کند به تو پناه می

آورم و از اینکه هنگام مر  بنا  کننده و برگرداننده بمیرم به تو پناه میحالت پشت

 جویم.حالت رنجانده و گزیده بمیرم به تو پناه می

ناشایست و بدی اسنت   شک او همبسترآورم، بیخدایا! از گرسنگی به تو پناه می -49

 آورم همانا آن جامة بدی است.واز خیانت به تو پناه می

خدایا! از درماندگی، کاهلی، ترسویی، خست، کهولت، قساوت و سنگدلی، غفلنت،    -34

جویم و از فقر، کفر، هرزگنی، تفرقنه، نفناق،    تنگدستی، خواری، بینوایی، به تو پناه می

و از کنوری، اللنی، دینوانگی، جنذام، پیسنی و      آورم، آبرویی و ریا به تنو پنناه منی   بی

 1آورم.بیمارهای بدخیم به تو پناه می

آورم و از اینکه سنتم کننم و ینا    خدیا! از فقر، تنگدستی، و خواری به تو پناه می -31

 2آورم.مورد ستم قرار گیرم به تو پناه می

سنایة  گمنان هم بنرم، بنی  بد در سرای جاویدان به تو پناه می یخدایا! از همسایه -39

 3رسد.رحرا )دنیا( به پایان می

جنواب و از نفنس   ثمنر و از دعاهنای بنی   خشنوع و از علنم بنی   خدایا! از قلب بنی   -34

 جویم.جویم، از این چهار شیء به تو پناه میسیرنشدنی به تو پناه می

خدایا! من به تو از روز بد، شب بد، سناعت )وقنت( بند، رفین  سنوء، همسنایة        -33

 برم.جاویدان به تو پناه می ناشایست در سرای باقی و

                                           
 .859( و ارواء القلیل شماره 1/346حاکم، بیهقی، و رحیح الجام  ) -1

 .1/344ح الجام  و رحی 4/1111رحیح النسائی  :و نگا 9/91نسائی و ابوداود  -2

و رننحیح النسننائی  1/348رننحیح دانسننته اسننت، رننحیح الجننام  آن را  و ذهبننی 1/549حنناکم  -3

4/1118. 
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 بار( 4آورم. )طلبم و از آتش جهنم به تو پناه میخدایا! جنت را از تو می  -35

 1خدایا! در دین آگاهم کن. -36

آورم و از آنچنه هنم کنه    خدایا! از اینکه آگاهانه به تو شرک بورزم به تو پناه می -34

 2آورم.ناآگاهانه باشد به تو پناه می

ای نف  برسانم، و آنچه به من سودی رساند منرا  من یاد دادهخدایا! به آنچه که به  -38

 بیاموز، و علم مرا بیفزای.

خدایا! من از تنو علنم سنودمند، روزی حنالل و عمنل پذیرفتنه شنده مسنألت          -39

 نمایم.می

نیازی که نزاده اسنت و زاده نشنده اسنت وکسنی همتنا      خدایا! ای یگانة یکتا! بی -54

که گناهانم را ببخشایی، بیگمنان تنو بسنی     خواهمباشد از تو میوهمگون او نمی

 بخشنده و مهربان هستی.

خواهم که حمد و سپاس خاص توست، هیچ معبود بحقی جز تو خدایا! از تو می -51

نیست ]تنهائی و تو را شریکی نیست[، ای راحب شکوه و کرامت! ای زند  باقی 

 برم.طلبم و از آتش جهنم به تو پناه میپایدار! من از تو بهشت را می

دهم که تو خدایی، معبنود  کنم به اینکه من گواهی میخدایا! از تو درخواست می -59

نیازی که نزاده است و زاده نشده است و کسنی  به حقی جز تو نیست. یگانه و بی

 باشد.همتا و همگون او نمی

 پنذیر و بسنی  گمنان تنو بسنی توبنه    ام را بپذیر، بیپروردگارا! مرا ببخش، و توبه -54

 1ی.ابخشنده

                                           
 :انند. نگنا  گفته است رجال این حدیث رجنال رنحیح   14/133طبرانی و هیثمی در مجموع زوائد،  -1

 .1/311رحیح الجام ، 

 .1/19و الترهیب، نارر الدین آلبانی،رحیح الترغیب  :و غیره، نگاه 3/344به روایت احمد،  -2
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دانی که حیات بنرای  خداوندا! با علم غیب خود و قدرتت بر خل ، تا وقتیکه می -53

دار و هرگاه دانستی، مر  برایم خیر است منرا بمینران،   ام نگهمن خیر است زنده

کنم و در حال غضب خداوندا! ترس و خشیت تو را در نهان و آشکار مسألت می

نینازی و  روی در بنی م و میاننه نمنای وشادی رعایت گفتن ح  را از تو طلنب منی  

خواهم که تمام شدنی نباشد، و از تنو  خواهم و از تو نعمتی میتهیدستی از تو می

وقفه و پیوسته باشد، و بعد از آمدن گرفتاری رضنایت را از  خواهم که بیلذتی می

خنواهم، خندایا! لنذت    طلبم، خدایا بعد از مر ، آرامش زندگی را از تو میتو می

 وجه و سیمایت و شوق لقای تو را بدون اینکه در فالکت زیربنایی و فتننة نگاه به 

ای بیفتم از تو خواهانم، خدایا! مرا به زیننت و زیبنایی ایمنان آراسنته     کنندهگمراه

 2گردان، و ما را جزء راهنمایان هدایت یافته قرار ده.

رسناند  خدایا! دوستی و حبّ خود و حب کسی که دوستی او نزد تو به من سود  -55

بنرای منن   آن را  ایهایی که به من ارزاننی داشنته  نصیبم کن، خداوندا! از دوستی

داری قرار ده، خندایا! آنچنه را کنه    سبب قوّت بخشیدن به آنچه که تو دوست می

در تکمینلِ حنبّ   آن را  ایاز من پنهان و مخفی داشتهآن را  دارم ومن دوست می

 3.داری برای من قرار دهآنچه که دوست می

پناکم کنن همچنانکنه جامنه     ها آن خدایا! از گناه و خطاها پاکم گردان، خدایا! از -56

 4گردد، خدایا! با برف و تگر  و آب خنک پاکم گردان.سفید از چرک پاک می

                                                                                                             
و سنننن الترمننذی  – 5/464و احمنند،  9/1964و ابننن ماجننه،  5/515و ترمننذی،  9/49ابننو داود،  -1

4/164. 

 .1/981و  1/984، رحیح النسائی، 3/463و احمد  55، 4/53النسائی،  -2

 .3/431عبدالقادر أرناؤوط  :و جام  االرول، تحقی  5/594ترمذی،  -3

 .1/86، رحیح سنن النسائی 5/515، و ترمذی، 199و  1/198ائی، نس -4
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خدایا! از بخل ورزیدن و ترسویی و عمر بد، و فتنة قلب و عذاب قبر به تو پناه  -54

 1برم.می

کائیل و پروردگار اسرافیل! از گرمنای سنوزان   خدایا! ای پروردگار جبرئیل و می -58

 2آورم.جهنّم و از عذاب قبر به تو پناه می

 خدایا! طری  هدایتم را به من نشان ده، و از شر نفسم پناهم ده. -59

سود و ثمر بنه تنو   نمایم و از علم بیخدایا! علم سودمند را از تو درخواست می -64

 برم.پناه می

هفتگانننه[ و پروردگننار زمننین و عننرش واال! خنندایا! ای پروردگننار آسننمانهای ] -61

پروردگننار مننا و پروردگننار تمننام اشننیاء، شننکافنده و رویاننننده دانننه و هسننته و  

فرودآورند  تورات و انجیل و قرآن؛ از شرّ هر چیزی که در پنجه قندرت توسنت   

آورم، خدایا! ای نخستینِ هستی که قبل از تو چیزی نبوده است و ای به تو پناه می

هستی که بعد از تو چیزی نیست و تو نمایانی هسنتی کنه چینزی تنو را      واپسینِ

تر از تو چیزی نیست؛ دَیْن و بِدهی را از ما ادا پوشاند و نهانی هستی که نهاننمی

 3نیاز گردان.کن و ما را از فقر بی

هایمنان را  خدایا! میان دلهایمان الفت به وجود بیناور و اخنتالف و ناسنازگاری    -69

و بنه راههنای رنلح و دوسنتی هندایت و راهنماییمنان فرمنا، و از        ارالح کنن،  

ها به طرف نور و روشننایی نجاتمنان ده. خندایا! ناهنجاریهنای آشنکار و      تاریکی

پوشیده را از ما دور گنردان و بنه شننیداری و بیننایی و درونهنا و همسنرانمان و       

پنذیر و  ی توبنه شک تو بسن نسلهایمان برکت عنایت فرما و توبه را از ما بپذیر، بی

                                           
 .3/464، جام  االرول 9/9و ابوداود،  8/955نسائی،  -1

 .4/1191و رحیح نسائی  8/948نسائی،  -2

 .به روایت ابوهریره  3/9483مسلم،  -3
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مهربان هستی، ما را سپاسگزار نعمتهایت و ثناگویت و پذیرنده نعمتهایت قنرار ده  

 1را بر ما به اتمام رسان.ها آن و

خدایا بهترین درخواست و بهترین دعا و بهترین موفقیت، بهترین عمل، بهترین  -64

سنتوار  نمنایم، و منرا ا  ثواب، بهترین حیات و بهترین مر  را از تو درخواست می

هایم را سنگین گردان و ایمانم را ثابت گنردان و درجناتم را   گردان، ترازوی نیکی

رفی  گردان و دعا و نمازم را بپذیر و خطایم را ببخش و درجات عالیه بهشنت را  

های آن و اول و آشکار و نمایم. خدایا! آغازهای خیر و خاتمهاز تو درخواست می

نمایم ]بپنذیر و اجابنت   را از تو درخواست می و درجات عالیه بهشتآن را  پنهان

دهنم و  آورم و بهترین آنچه که انجام مینمای خداوندا خدایا! بهترینِ آنچه که می

پردازم و بهترینِ آنچه که پنهان و نمایان است و درجات بلنند بهشنت را   به آن می

 نمایم )آمین( اجابت کن ای خداوند.از تو درخواست می

خواهم که نامم را رفی  گردانی و بار سننگین گنناهم را فنرو نهنی، و     میخدایا! از تو  

حالم را نیک گردانی و درونم را پاک نمائی و دامنم را از آلودگی حف  کنی و قلنبم را  

نمایم منور گردانی و گناهم را ببخشایی، و درجات بلند بهشت را از تو درخواست می

شنوایی و بیننایی و روح و خلن  و اخنالق و    خواهم که به درون و و خدایا! از تو می

اهل و حیات و مر  و کردارم برکت بیفزایی و حسناتم را پذیرا باشی و درجات رفی  

 2نمایم.بهشت را از تو مسألت می

هنا را  های ناروا و هواهای نفسانی و کردارهای نفسانی و ناخوشیخدایا! اخالق -63

 3از من دور بدار.

                                           
 .1/965به روایت حاکم و گفته رحیح است بر شرط مسلم و ذهبی با او مواف  گشته است،  -1

 .1/594رحیح دانسته است، آن را  تخریج نموده و ذهبیآن را  حاکم -2

 با تخریج حاکم و قائل به رحیح بودن است. -3
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ای قانعم کن و در آن برکت بیفنزای و  عطاء و ارزانی داشته خدایا! به آنچه که به من -65

 1ام جایگزین آن، خیر نصیبم فرما.هر چه را از دست داده

 خدایا! مرا آسان مورد محاسبه قرار ده. -66

 خدایا! ما را بر ذکر و شکر و حُسن عبادت یاری نما. -64

 صمحمند نشینی بنا  خدایا! ایمانی غیر قابل برگشت و نعمتی تمام نشدنی و هم -68

 نمایم.ترین باغهای بهشت جاویدان را از تو مسألت میرا در رفی 

خدایا از شرارت نفس حفظم نما. و خدایا! گناهی را که آشکارا و یا سرّی و ینا   -69

ام مورد عفنو و بخشنش   عمدی و یا اشتباهی و یا آگاهانه و یا ناآگاهانه انجام داده

 قرار ده.

 برم.گ دشمن به تو پناه میخدایا! از غلبه قرض و دشمن و نیرن -44

خدایا! مرا ببخش و هدایتم نما و از من درگذر، خدایا! از تنگی جایگناه در روز   -41

 2برم.قیامت به تو پناه می

نمایند  مندم کن. و بر کسی که بنه منن سنتم منی    خدایا از شنوایی و بینائی بهره -49

 3پیروزم گردان و انتقامم را از او بگیر.

 نمایم.ز تو درخواست میخدایا! زندگی پاکی را ا -44

 ای،خنندایا! همننه سننتایش خنناص توسننت، خنندایا! آنچننه را کننه تننو گسننترده  -43

ای بنرای  ای، گسنترنده ای برای آن نیست و آنچه را که تو درهم کشیدهکنندهجم 

آن نیست، آنکه را که تو گمراه کرده باشی برای وی هدایتگری نیسنت و آنکنه را   

ای نیست و آنچه را که تو منن  کنرده   کنندهراهتو هدایت کرده باشید برای وی گم

ای ای برای آن نیست و آنچه را که تو عطا نموده باشی، من  کنننده باشی عطاکننده

                                           
 .1/549باشد بر شرط مسلم و ذهبی با آن مواف  است، حاکم، و قائل به رحت آن می -1

 .1/996ابن ماجه، و رحیح  1/456، رحیح سنن النسائی، 1/341، و ابن ماجه، 4/949، نسائی -2

 و حاکم تخریج نموده. 4/188ترمذی تخریج نموده است. نگاه رحیح ترمذی،  -3
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ای بنرای آن  کنننده برای آن نیست و برای آنچه را که تو عطنا نمنوده باشنی، منن     

که تو  ای نیست و برای آنچهکنندهای نزدیکنیست و برای آنچه که تو دور نموده

ات ای نیست و از برکات و رحمنت و فضنل و روزی  ای دور کنندهنزدیک نموده

بر ما گسترده گردان، خدایا! من نعمت پابرجا که دگرگنون و زاینل نگنردد از تنو     

نمایم، خدایا! در روز تنگدستی، نعمت و در روز خنوف و هنراس،   درخواست می

ای و از نچه که به منا عطنا نمنوده   کنم، خداوندا! از آامنیت را از تو درخواست می

برم و خندایا! ایمنان را ننزد منا     ای به تو پناه میشرّ آنچه که ما را از آن من  نموده

در دلهایمان مزیّن و آراسته گردان و کفر و بدی و سرکشی را نزد آن را  محبوب و

ننده  یافتگان قنرار ده و منا را بنا مسنلمانی ز    ما کریه و زشت گردان و ما را از راه

گردان و بدون خواری و گرفتاری مرا به نیکوکاران ملح  نما، خندایا! کنافرانی را   

نمایند از بین نمایند و از راه تو جلوگیری ممانعت میکه پیامبران تو را تکذیب می

ببر و خشم و عذاب خود را بر آن قرار ده، خدایا! کافرانی که کتاب )اهل کتناب(  

 1بین ببر، ای معبود بح . اند نابود و ازدریافت نموده

خدایا! مرا مورد بخشش قرار بده، و به من رحم کنن، و هندایتم ده و تندرسنتم     -45

 2ام ده.گردان و روزی

خدایا! بر ما بیفزا و از ما کاهش نده، و مرا اکرام ده و مرا مورد اهانت قرار نده به منا   -46

منا تنرجیح ننده، و منا را     عطا نما و ما را محروم ننما و ما را ترجیح و برتری ده و بر 

 3راضی کن و از ما رضایت حارل نما.

 1یافته گردان.دهنده و هدایتخدایا! استوارم گردان و مرا هدایت -44

                                           
 .4/393احمد،  -1

 .35/9448، 9444-3/9449مسلم،  -2

 .8834، شماره 11/989االرول، جام  :، نگاه9/98. حاکم، 4144، شماره 5/496ترمذی،  -3
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خدایا! حکمتی را که به هر کس داده شود، خیر فراوانی به او داده شده است، به  -48

 من عطا نما.

ل ْإحسانِْإوْمنْتبعهمْْأصحاِِْأجمعيناللهمْصّلْوسلّمْعل ْنبيناْمحّمدْوعل ْآلِْو

ْيوُْالدين

                                                                                                             
رحیح به حساب آورده اسنت  آن را  در أرواء الغلیل ، آلبانی3441، 155، 6/68تخریج امام احمد،  -1

 (.43شماره  1/155)



 
 

 

 اهمیت معالجه با کتاب و سنت

 مقدمه

جنوییم  گوییم، و از او یاری میها مختص ذات خداوند است، او را ثنا میتمام ستایش

نمناییم، و از شنرارتها و بندیهای درون و زشنتیهای     و از او طلب مغفرت و بخشنش منی  

ای کنننده ا خندایش هندایت نمایند او را گمنراه    بریم هر که رکردارمان به خداوند پناه می

دهم که معبود نیست و هر که را خدا گمراهش نماید او را هدایتگری نیست، و گواهی می

دهم که محمند  بحقی جز خداوند نیست، یگانه است و او را شریکی نیست، و گواهی می

و پینروان راسنتین او   بنده و فرستاد  اوست، درود و تحیّت خداوند بر او و آل و یاران او 

 تا روز قیامت.

ثبنت و ضنب  گردینده     صگمان معالجه با قرآن و دعا و تعویذهایی کنه از پینامبر  بی

 است، معالجه سودمند و بهبودی تمام و کاملی است. 

  [٤٤فصلت: ] ژۉ  ې  ې  ې  ېى  ژ 

  .«منان مایه راهنمایی و بهبودی استبگو قرآن برای مؤ»

  [٢٣اإلسراء: ] ژھ  ھھ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ 
  .«که مایه شفاء و رحمتِ مؤمنان استفرستیم ما آیاتی از قرآن فرو می»

و حرفِ )مِنْ( در اینجا برای تبیین جنس است یعنی اینکه تمام قرآن همچنانکه در آیه 

 فرماید:ای دیگری میذکر گردید دارای بهبودی و راهنمایی است، و در آیه

 ژڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  ڎ  ڈ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ 

  [٥١یونس: ]
یزهنایی کنه در   ای مردمان از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی برای چ»

 .«هاست آمده استسینه
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های روحی و جسمی و دنیوی و اخروی است، هر پس قرآن مایه بهبودی تمام بیماری

بودیابی و شفاجستن بنه قنرآن بنه موفقینت     فردی با داشتن اهلیت و رالحیت الزم در به

گردد، و هرگاه بیمار با روش نیک و از روی ردق و بناور و اعتقناد جنازم و بنا     نایل می

رعایت شروط آن به قرآن بیماری خویش را مداوا و معالجه نماید، هرگز بیمناری بنا وی   

بر کوهها آن را  رتواند با سخن خدا دراُفتد که اگروبرویی نخواهد کرد چگونه بیماری می

نمود، هر کسی خداوند، فهم قرآن را به وی را تکه تکه و متالشی میها آن فرستادفرو می

و پیشگیری از ها آن های درونی و بیرونی و علت و درمانارزانی داشته باشد تمام بیماری

ا ذکنر  هنا ر ها و راه درمنان دلهنا و جسنم   یابد، خداوند در قرآن بیماریآن را در قرآن می

 نموده است.

ای بیماری تردید و سوءظن است، و دستة دیگر باشند؛ دستهبیماری قلب دو دسته می

 بیماری شهوت و لغزش است.

 1پردازد:میها آن و قرآن در جاهای متعددی به بیان بیماری درونی و سبب و راه چاره

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ 

  [٥٧بوت: العنک] ژې   ې  ې  
ایم آیا همین اندازه برای آنان کافی و بسنده نیست که ما این کتاب را بر تو نازل کرده»

 .«ین، رحمت بزرگی و تذکر سترگی استشود مسلماً در او پیوسته بر آنان خوانده می

گوید: کسی که قرآن او را شفا ننموده باشد خداونند وی را  امام ابن قیم )الجوزیه( می

بود نبخشد و هر که قرآن او را کفایت و بسنده نکند خداوند نیز وی را کفایت و شفا و به

 2بسنده نکند.

                                           
 .4593و  3/6زادالمعاد،  -1

 .3/459زادالمعاد،  -2
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و منشأ ایجاد و قواعند آن  ها آن های درمانهای جسمی: خداوند به ریشهو اما بیماری

به سه دسنته  آن را  یدر قرآن کریم اشاره نموده است، به طوری که قرآن اساس و شالوده

 ت:تقسیم کرده اس

 حف  تندرستی و سالمت -1

 زاپیشگیری و مبارزه با عوامل بیماری -9

زا، و چنانچنه فنرد بنا روش درسنت و     استفراغ و تهی نمودن مواد فاسد بیمناری  -4

 بیند.میآن را  مناسب با قرآن تداوی نماید بالفارله اثر بهبودی

طبینب و  گوید: مندتی در مکّنه منریض بنودم و     می« زادالمعاد»امام ابن قیّم در کتاب 

آن را  کردم و تنأثیر شنگفت  دارویی جهت مداوا نیافتم، خودم را با سوره حمد معالجه می

داشتم و چنند بنار سنوره حمند را بنر آن      دیدم، مقداری از آب زمزم بر میروی خود می

ینافتم و بعند از آن در برابنر    نوشیدم و با آن بهبودی کامل منی میآن را  خواندم سپسمی

بردنند تورنیه   بردم و برای کسانی که از درد و رننج منی  آن استفاده می بسیاری دردها از

 1رفتند.نمودم و بسیاری از آنان به سرعت رو به بهبودی میمی

باشنند و دعنا بنه    و همچنین معالجه با تفویض و دعاهای نبوی مفیدترین داروها منی 

حصنول خواسنته   شرطی که از موان  بدور باشد سودمندترین ابنزار در رفن  گرفتناری و    

باشد مخصوراً اگر همراه با التمناس و اسنتدعا باشند و    انسان است و مفیدترین دارو می

دف  نموده و از فرود آمندن آن ممانعنت بنه عمنل     آن را  دعا دشمنِ مصیبت و بالست و

. و از ترمذی و حاکم روایت 2تخفیف و آسان گرداندآن را  آورد و یا اگر هم فرود آیدمی

دعا از چیزی که فرود آمده است و از آنچنه ننازل   »فرموده است:  صپیامبرشده است که 

 3«.رساند پس دعا کردن بر شما الزم و ضروری استمی نگشته است سود و فایده

                                           
 .91و الجواب الکافی، ص  3/148زادالمعاد،  -1

 .95-99 :جواب الکافی -2

 .4344، شماره 4/154رحیح الجام ،  -3
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، 1«قضا را جز دعا باز نگرداند و جز نیکی کردن به طولِ عمر نیفزاید»فرماید: و باز می

هنا  آن جه گردد که آیات و اذکار و دعاهنایی بنا  ولیکن در اینجا الزم است به این نکته تو

باشنند دارای  در نفس خود دارای سود و بهبودی منی ها آن گردد ودرخواست بهبودی می

باشند و اگر تداوی و معالجه با موارد منذکور بهبنودی را   قبولی و توانایی و اثر معالج می

است و یا به علت عندم قبنول    به دنبال نداشت یا بر اثر ضعف تأثیر انجام دهنده آن بوده

فرد مداوا شده و یا به خاطر وجنود منان  بزرگنی اسنت کنه از تنأثیر در مناده ممانعنت         

 پذیرد:نماید، و معالجه با دعا و تعویذ به دو امر تحق  میمی

باشد، و آنچه که بسیار رعایت یکی از سوی مریض و امر دیگر از سوی فرد معالج می

ویت خود و توجه رادقانه به خداوند روی نماید و اعتقاد جنازم  نماید این است که با تق

داران و بنا قلنب و زبنان از    داشته باشد به اینکه قرآن شفا و رحمنت اسنت بنرای ایمنان    

جنو نینز   باشند و فنرد سنتیزه   خداوند پناه جوید، زیرا این عمل یک نوع ستیز و جنگ می

به دو امر نباشد یکی اینکه سالح گردد. جز امکان پیروزی بر دشمن برای وی ممکن نمی

در ذات خود سالم و کارایی الزم را داشته باشد و دوم اینکه فنرد جنگجنو دارای نینرو و    

وقت الزم جنگ را دارا باشد، و چنانچه یکی از دو امر برای جنگجو فراهم نباشد اسنلحه  

ورت چنه  برای وی سود و ارزشی ندارد پس اگر جنگجو فاقد هر دو امر باشد در این ر

گردد و همچنین اگر قلب منریض از توحیند و تقنوا و توجنه     چیزی برای وی حارل می

 خدا خالی باشد و سالمتی هم نداشته باشد چگونه انتظار بهبودی را داشته باشد.

بایست او نینز دارای دو امنر   باشد میو امر دوم که از سوی معالج با کتاب و سنت می

گفته است: تعویذ با دعاهنا  /به همین سبب ابن التیمیه ، و2مذکور در وظایف مریض باشد

                                           
، شنماره  1/46سلسله االحادینث الصنحیحه    :ست. نگارحیح دانسته اآن را  حاکم و ترمذی و آلبانی -1

153. 

 .91، الجواب الکافی، ص 3/68زادالمعاد،  -2
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و اسماء خداوند داروی روحی است؛ هرگناه بنر زبنان نیکوکنار جناری گنردد و بنا اذن        

 گردد.خداوند بهبودی حارل می

 اند:و علما با وجود سه شرط بر جواز تعویذ و دعا اجماع کرده

 باشد.ص ن پیامبراينکه با کالم خداوند يا اسماء و صفات او و يا سخ -1

 با زبان عربی و يا زبان قابل فهم ديگري باشد. -2

کند و آن باور به اينکه دعا ذاتاً تأثیري ندارد بلکه با قدرت خداوند تأثیر می -4

 1هم سببی از اسباب بهبودي است.

ذکر و دعا و معالجه با تعويذ »و به خاطر اهمیت جدّی دعا بخش تعویذ را از کتاب 

های مفیدی نیز به آن افزودم و از خداوند خودم خالره نمودم و نکته «از کتاب و سنّت

خواهم که آن را محض رضای خویش قرار دهد، و به وسیله این اثر به می -عزّ و جلّ  –

اند و همة اند و یا به چاپ رسانده و یا عامل پخش آن بودهخواندهآن را  من و کسانی که

ْمسلمانان بهره و نف  رساند.

ل ْيوُْإحساٍنِْإمنْتبعهمْْوسلمْوِارلْعل ْنبيناْمحمدْوعل ْآلِْواصحاِِْووصل ْهللا

ْالدين

 سعید بن علی بن وهف القحطانی

 ه 18/6/1313نگاشته شد در تاریال 

                                           
 .14/196الباری، فتح -1



 
 

 

 عالج سحر)جادو( -2

 باشد:عالج الهی برای سحر دو نوع می

 د:شوآنست که قبل از وقوع سحر از آن پیشگیری به عمل آورده می بخش اول

 انجام دادن همه واجبات، و ترک تمام محرّمات، و توبه از تمام گناهان. -1

برای آن آن را  )جزیی( از 1افزایش خواندن قرآن کریم به طوری که هر روز وردی -9

 قرار داده شود.

توان به دعاهای جویی از خداوند با دعاها و اذکار. برای شروع در این مورد میپناه -4

 زیر اشاره نمود: 

ِميُعِِْسْ » َماِ ،َْوهَُوْالسَّ ِض،َْواَلْفِيْالسَّ َر  ٌ ،ْفِيْاأل  َِِْشي  ِم ِْالَِِّّيْاَلْيَُضَرَْمَعْاس  ِمْهللاَّ

الکرسی بعد از هر نماز و  یة، و خواندن آ2سه بار در ربح و شبانگاه «ال َعلِيم

و خواندن سوره اخالص و ناس و فل  سه بار  3هنگام خواب و در ربح و شب

َدهُْالََْشِريَكْلَُِ،ْلَُِْ» واب و ربح و اول شب و گفتندر هنگام خ َُْوح  ْهللاَّ الَْإِلََِْإاِلَّ

ْقَِديرٌْ  ٍ َْشي  ُْل  ْ َْعلَ  َْوهَُو ُد، ْالَحم  َْولَُِ رعایت و هر روز رد مرتبه و  «الُمل ُك،

پرداختن به اذکار زیر: اذکار ربحگاه و شامگاه، اذکار بعد از نمازها، اذکار خواب 

و بیدار شدن از آن، اذکار ورود به منزل و خروج از آن، اذکار نشستن بر مرکب، 

اذکار ورود به مسجد و خروج از آن، و دعای ورود به مستراح و خروج از آن، و 

بر طب  احوال و مناسبات و اماکن  4ر )حصن المسلم(را دها آن غیره و بسیاری از

                                           
 در طول شبانه روز بخواند، فرهنگ عمید.آن را  جزیی از قرآن است که انسان :ورد -1

 .9/449رحیح ابن ماجه،  :ترمذی و ابوداود و ابن ماجه، نگا -2

 .658، شماره 1/944الترغیب و الترهیب ناررالدین آلبانی، و رحیح 1/569حاکم و ذهبی،  :نگا -3

باشد ای از اذکارِ کتاب، سنت میرفحه که مجموعه 194نیز اثری از مؤلف است در  :حصنُ المسلم -4

 بیروت در دار ابن کثیر به چاپ رسیده است. -که در دمش  
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گمان محافظت و رعایت این اذکار فرد را از ابتال ام، بیو اوقات مناسب ذکر کرده

نماید و موارد بعد از زدگی به اذن و رخصت الهی من  میبه سحر و چشم و جن

 1مایند.نایفا میها آن دچار شدن به این آفتها نیز بهترین اثر را در عالج

خوردن هفت خرما با شکم خالی قبل از ربحانه هرگاه ممکن باشد؛ زیرا از  -3

ْ» روایت شده است که فرموده است:صپیامبر ٍُ،ْلَم  َو طَبََحَِِْسب ِعْتََمَراِتَْعج  َمِنْاص 

رٌْ ِْسح  َْوالَ ، َْسمٌّ َُ ْاليَو  َْذلَِك هُ هر کسی با خوردن هفت خرمای خشک » «يَُضرَّ

و بهتر اینکه از  «رسانندروز سموم و سحری به او ضرر نمی ربحانه نماید در آن

بر این باور است که تمام خرماهای  /خرمای مدینه باشد و عالمه بن عبداهلل بن باز

 باشد.مدینه دارای این اوراف می

بر این باور است که در غیر خرمای مدینه هنم بنرای کسنی کنه      /همچنانکه شیال

 گردد.د نیز  شامل این حکم میبخواهد این سنت را عملی نمای

 عالج سحر بعد از وقوع آن که دارای انواع مختلفی است. بخش دوم:

بیرون نمودن و ابطال سحر اگر محل آن دانسته شود با راههای مباح شنرعی   نوع اول:

 گردد.و غالباً فرد مسحور با این روش معالجه می

 تعویذ شرعی از جمله: نوع دوم:

)درخت کُنار( را میان هاون و یا با هر وسیله دیگنر کوبینده   هفت بر  سبز سِدر  -أ

گردد و سپس به اندازه آب غسل یک فرد آب بر آن بریزیند و آینات زینر بنر آن     

 خوانده شود: 
  (أعوذِْاّلِلْمنْالشيطانْالرجيم)

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ژ 

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ      ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ

                                           
 از همین کتاب. 148و ص  4/944ابن باز  و مجموع فتاوی 3/196زادالمعاد،  -1
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 ژوئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی  

 [٣٥٥:ةالبقر]

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ژ 

ٱ  ٻ  ٻ   ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب   

 [٧٣٣ – ٧٧١األعراف: ] ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  

  ،[٢٣ - ١١یونس: ] ژچ   چ  ڇ    چ    چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ  ژ   

 [١١ – ١٥طه: ] ژڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  گ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

 [١ – ٧الکافرون: ] ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 [٤ – ٧اإلخالص: ] ژٿ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

  [٥ - ٧الفل : ] ژڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڇ  ڇ   ڍ  ڍژ 

 [١ – ٧الناس: ] ژک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
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و بعد از خواندن آیات مذکور بر آن سه بار از آن بنوشد و با باقیماننده آن غسنل    

رود و اگر نیاز بود نماید و با این عمل اگر خداوند بخواهد، درد و رنج از بین می

تواند انجام دهد تا بیمار کامال بهبود یابد و این بارها تجربه شده میدوبار یا بیشتر 

 است و مفید هم بوده است.

خوانده و دو آیه آخر سوره بقره و سوره اخالص و سوره فاتحه و آیه الکرسی را   -ب

سه بار یا بیشتر معوّذتین همراه با دمیدن بنا دسنت راسنت محنل درد را مسنح و      

 1مالش دهید.

 دعاهای مهم و جام و  2تعاویذ -ج

 3بار( 4را شفاء دهد. )و خواهم که تاز خداوندبزر  پروردگار عرش واال می -1

ِْ» گوید:دست را روی محل درد گذاشته و سه بار می -9 ِمْهللاَّ أَُعوُذِِْاّلِلِْ» و «ِِس 

َْوأَُحاِذرُْ ْأَِجُد َْما َْشر  ِْمن  ِِ َرتِ یابم و از آن از شر آنچه که می 4بار( 4) «َوقُد 

 برم.نمایم به خداوند و قدرت او پناه میر میحذ

ای و شفایی جز خدایا! پروردگار مردم! ناراحتی را ببر و شفا ده، تو شفادهنده -4

 5گراید.شفای تو نیست، شفایی که به بیماری نمی

ای و از هر چشنم بندی بنه کلمنات تامنه خداونند پنناه        از هر شیطان گزنده -3

 6برم.می

                                           
 .14/148الباری، و بخاری با فتح 3/1494و مسلم،  9/69الباری، بخاری با فتح -1

دعا کردن، و پناه خواستن، التجا کردن به خداونند متعنال توسن  اوراد و    تعاویذ جم  تعویذ بمعنی:  -2

گلنو  عام که عبارت از آویزان کردن  باشد بخالف مفهوم مشهورمی اذکار مشروع قرآن وسنت رحیح

 باشد.  می بند ودستبند و ......

 .499و  5/184الجام ، رحیح :، نگا9/314و ترمذی،  4/184ترمذی و ابوداود،  -3

 .3/1498مسلم،  -4

 .3/1491و مسلم،  14/946الباری، فتح -5

 .6/348الفتح، بخاری، م  -6
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 برم.کلمات تامّات خداوند پناه میاست به کرده از شر آنچه خداوند خل  -5

های شنیاطین و اینکنه ننزد    از غضب و عذاب خداوند و شرّ بندگانی و از وسوسه -6

 جویم.من حضور یابند به کلمات تامه خداوند پناه می

آیند  از شرّ آنچه که خدا خل  کرده است و از شرّ آنچه که از آسمان فرود می -4

های شب و روز و از شنر هنر   رود و از شرّ فتنهیرون میو از شرّ آنچه از آن ب

ای هنیچ  کوبنده و شبروی، مگر کوبنده باب خینر و نیکنی، بنه کلمنات تامنه     

 1برم.نماید، پناه مینیکوکار و فاجری از آن تجاوز نمی

خدایا! پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش واال، ای پروردگار ما و  -8

ء، ای شنکافنده و رویانننده داننه و هسنته، فرودآورننده      پروردگار تمام اشنیا 

تورات و انجیل و قرآن، از شرّ آنچه که زمام آن در دست توست به تنو پنناه   

آورم تو آغازینی هستی که قبل از تو چیزی نبوده است و واپسینی هسنتید  می

تر از تنو چینزی   که بعد از تو چیزی نخواهد بود و تو پنهانی هستی که پنهان

 2ست.نی

به نام خدا تو را از هر چیز که باعث آزارت گنردد و از شنر هنر نفنس و ینا       -9

نمایم و خداوند شفایت دهد به نام چشم حسودی تو را آزار نماید تعویذ می

 3دهم.خدا تعویذت می

 به نام خدا بهبودت بخشد و از هر درد الهی شفایت دهند و از شنر هنر    -14

ب چشم بندی شنفا و پناهنت    حسودی هرگاه رشک بورزد و از شر هر راح

 4دهد.

                                           
 .14/194الزوائد، و مجم  644بن النبی شماره با اسناد رحیح، و ا 4/119سند احمد،  -1

 .3/9483مسلم،  -2

 . ،3/1418مسلم از ابوسعید  -3

 .3/1418، لمسلم از عائشه -4
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را دعنا  و دهد و از حسد حسود تبه نام خداوند از هر چیز که آزارت می -11

خنواهم  نمایم و از شر هر راحب چشم حسودی از خداوند منی و تعویذ می

 1بهبودت بخشد.

زخنم و همنه بیماریهنا بنا آن معالجنه      زدگی و چشماین تعاویذ و دعاها، سحر و جن

 باشند.ه اذن خداوند دعاهای جام  و مفیدی میبها این گرددمی

گیری با حجامت از محل یا عضوی که اثر سنحر بنر آن ظناهر گشنته     خون نوع سوم:

است، اگر ممکن باشد و چنانچه حجامت ممکن نباشد به کار گرفتن آنچه کنه ذکنر شند    

 باشد.جهت استعالج کافی و بسنده می

انند  اشاره نمودهها آن رآن و سنت مطهر بهداروهای طبیعی و مفیدی که ق نوع چهارم:

را به کار ببرد و اعتقاد داشته باشند  ها آن هرگاه انسان با یقین و ردق و توجّه به خداوند

بر اینکه نف  از طرف خداوند است و اگر خداوند بخواهد به آن نفن  رسناند همچنانکنه    

وان از آن اسنتفاده نمنود بنه    تداران میی تجربهداروهای ترکیبی گیاهی که براساس تجربه

هنا و آفنات   شرطی که حرام نباشند و در این زمینه داروهای طبیعی جهت عالج بیمناری 

 رساند.مذکور وجود دارند که اگر خداوند بخواهد نف  و فایده می

، 2توان موارد زیر را ذکر کنرد: عسنل  از جمله معالجات طبیعی ناف  به اذن خداوند می

 فرماید: ، و آب آسمان همچنانکه قرآن می4، آب زمزم3سیاهدانه

  [١ق: ] ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 
 .«ایمآسمان آب مبارک فرو فرستاده ما از»

                                           
 .9/968رحیح ابن ماجه،  :، نگابن رامت سنن ابن ماجه از عباده -1

 .134متن عربی همین کتاب، و فتح الح  المبین، ص  134ص  :نگا -2

 .131ی کتاب حاضر، و فتح الح  المبین، ص متن عرب 131ص  -3

 .133، متن عربی کتاب حاضر، و فتح الح  المبین، ص 134ص  -4
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روایت اسنت  صو یکی دیگر اسباب معالجه روغن زیتون است به دلیل اینکه از پیامبر

 که:
«ُْ ِِ،ْفَإِنَِّ ي َت،َْوادَِّهنُواِِْ َْةٍُْْلُواْالزَّ ٍُُْمبَاَر َْشَجَر ْ.«ِمن 

 «.باشدای میزیتون را بخورید و به آن تدهین نمایید زیرا از درخت مبارکه»

واقعیت تجربه و استعمال و مطالعه نشان داده است کنه بهتنرین روغنن اسنت بنرای      

 آیند.استحمام و نظافت و عطرآگین نمودن و از داروهای طبیعی به شمار می

 زخمعالج چشم -1

 گیرد:ه طری  انجام میمعالجه ابتال به چشم بد به س

 باشد:: قبل از ابتال به آن و آن هم دارای چند نوع میقسم اولـــ 

رود که مورد حسد چشمِ بد قرار گیرد حف  و نگهداشت فردی که بیم آن می -1

 با اذکار و دعاها و تعاویذ مشروعه همچون بخش اول از عالج سحر.

رود که چشم وی بر ترسد و یا بیم میفردی که از اثر بد چشم خود می -9

دیگران اثر بد بگذارد هرگاه از خود یا ثروت و فرزند خود و یا برادر خود 

چیزی را دید که باعث شگفت وی گردد در آن حالت به برکت دعا نماید و 

ْقوّْ» بگوید: ْال ْهللاُ ْشاَ  ِْاّلِلِْإَُْْما ْعليِْ،الّ ِْارل  زیرا از  «اللهَم

از شما چیز را از برادر خود ببیند  هر کسی که»روایت شده است که صپیامبر

 «.زده نماید برای وی دعای برکت نمایدکه او را شگفت

 پوشاندن محاسن کس که بیم اثر بد چشم بر وی رود. -4

 : بعد از ارابت چشم بد بر فرد که آنهم دارای انواع گوناگون است:قسم دومـــ 

ردی که چشم شود سپس فزخم زننده شناخته شد امر به وضو میهرگاه چشم -1

 بد بر وی ارابت کرده است از آب وضوی وی غسل نماید.

هنای آخنر   به خواندن سور  توحید، و معوّذتین و حمد و آیه الکرسنی و آینه   -9

سوره بقره و دعاهای مشروعه در تعویذ با دمیدن و مسح محل درد با دسنت  
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النی   1راست بیفزاید همچنانکه در بخش دوم از عالج سحر فقره ج شنماره  

 بیان گردید. 11

رینزد،  نوشد و باقیمانده را بر روی خود منی می سپس بیمار آب دمیده شده را -4

نماید و چنانچه در آب زمزم ینا آب  خواند و با آن تدهین مییا در روغن می

 آسمان خوانده شود بهتر است.

ایرادی ندارد اگر آیاتی از قرآن نوشته گردد و بعد از آن شسته شود و بیمار از  -3

رونند سنوره حمند،    بنوشد و از جمله آیاتی که در این بناره بنه کنار منی    آن 

الکرسی و دو آیه آخر سوره بقره و سنوره توحیند و معوذتنان و دعاهنای     آیه

 های قبل ذکر گردید.تعویذ همچنانکه در رفحه

گردد کنه عبارتنند   بخش سوم به کار بردن اسبابی که باعث دف  چشم حسود می  -1

 از:

 خواستن به خداوند از شرّ حسود.استعاذه وپناه  -1

 تقوا و ترس از خداوند و رعایت تقوا در امر و نهی خداوند. -9

 ربر بر حسود و گذشت از او و عدم درگیری و شکایت و اذیت او. -4

توکل نمودن بر خداوند و هر کسی بر خداوند توکل نماید خداونند بنرای او    -3

 باشد.کافی و بسنده می

 با آن مشغول ننماید و این مفیدترین داروست. از حاسد نترسد و فکر خود را -5

 روی آوردن بر خدا و داشتن اخالص با او و طلب رضایت او. -6

 گرداند.توبه از گناهان چون گناه دشمنانِ انسان را بر او مسل  می -4

 ژی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب خب  ژ 

  [٢١الشورى:]

ارهنایی اسنت کنه خنود     رسد به خاطر کآنچه از مصیبت و بالیا به شما می»

 .«کندوند از بسیاری)ازآن( گذشت میاید، و خداکرده
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گمان ردقه و احسان تنأثیر شنگفتی   به اندازه توان ردقه و احسان نمودن بی -8

 بر دف  بال و چشم زخم و شرّ حسود دارند.

با نیکی نمودن به حاسد، آتش درون وی را خاموش کنید هر اندازه حاسد بنه   -9

خود بپردازد او هم احسان و نیکی و شفقت بر او افزایش  افزودن شرّ و حسد

ای از طنرف  آید مگر آنکه خداونند بهنره  دهد و این عمل از هر کسی بر نمی

 خود به او داده باشد.

مجرد نمودن توحید و اخالص برای خداوند حکیم کنه چینزی بندون اذن     -14

 .باشدرساند و او جام  و مدار تمام اسباب میوی سود و ضرر نمی

یافتگنان  پس توحید دژ بزر  خداوند است هر کسی به آن وارد گردد از امنیت و امان

 است.

زخنم زنننده و سناحر دفن      پس با این ده اسبابی که ذکر کردیم شنرّ حاسند و چشنم   

 1گردد.می

 عالج و آمیختگی جنی با انسان -3

 است: آمیزد دو نوعزده که جن به او وارد شده است و به آن میعالج فرد جن

 نوع اول: قبل از اصابت است:

محافظه و رعایت بر تمام فرایض و واجبات و دوری نمودن از تمام محرّمات، و توبه 

 از تمام گناهان و پناه بردن با اذکار و دعاهای مشروع.

 :نوع دوم: معالجه بعد از ورود جنی به جسم انسان

و برای فرد مصنروع تعوینذ   به وسیله مسلمانی که قلب و زبانش با هم هماهنگ باشد 

الکتناب و آینه   دهد دعاهای الزم در این زمینه گفته شود و بزرگترین معالجه با فاتحنه می

الکرسی و دو آیه آخر سوره بقره و سوره توحید و سوره فل  و ناس همراه با دمیندن بنر   

                                           
 .935-4/948الفوائد ابن قیم الجوزیه به بدائ  :نگا -1
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آن شنفا  فرد مصروع و سه بار تکرار نمودن آن و یا بیشتر و آیات دیگر قرآنی زیرا همه قر

داران و سایر دعاهایی که در بخش دوم از عالج درونی و شفاء و هدایت است برای ایمان

بندی به دو گفته شد و در این عالج فرد مصروع رعایت و پای« ج»و « ب»سحر در فقره 

امر الزم است اول از طرف فرد مصروع درون خود را تقویت نماید و رادقانه به خداوند 

و با قلب و زبان به خداوند پناه ببرد و دوم از طرف فنرد معنالج بایند     توجه و روی آورد

تحق  یابد و او نیز وظایف فرد مصروع را بر عهده دارد و به قول مشهور اسلحه یا زنند  

آن است و اگر در گوش مصروع اذان گفته شود نیک اسنت زینرا شنیطان از آن گرینزان     

 1گردد.می

 های درونیمعالجة بیماری -4

گرفتگی )سینه( به طور خالره زرگترین معالجه و درمان بیماری درونی و تنگی و دلب

 عبارت است از:

 گرفتگی است.هدایت و توحید، همچنانکه گمراهی و شرک بزرگترین اسباب دل -1

 گذارد.نور ایمان واقعی که خداوند در قلب بنده با عمل رالح می -9

تنر  دل و سنینه او بنازتر و گسنترده    علم سودمند، هر اندازه علم بنده وسعت یابد -4

 خواهد شد.

انابه و برگشت به سوی خداوند و یا تمنام دل و درون محبنت او داشنتن و روی     -3

 آوردن بر او شکر نعمت او با عبادت نمودن وی.

ای رندر  دوام ذکر در هر حال و هر مکانی، ذکر تأثیر شگفتی در انشراح و گشاده -5

 ه دارد.و نعمت دل و از بین بردن غم و غص
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با انواع احسان و نیکی به مردم نیکی کردن و سود رسناندن بنه آننان چنون فنرد       -6

ترین درون بخشنده و نیکوکار از لحاظ سعه ردر برترین مردم است و دارای پاک

 باشد.می

 باشد.شجاعت و دلیری، انسان دلیر دارای سعه ردر و وسعت قلب می -4

ای که موجب ضی  و شکنجه ههای قلب و رفات مذمومبیرون کردن ناراستی -8

 صگردد: مانند حسد، بغض، کینه، دشمنی و نفرت، سرکشی، و از پیامبرقلب می

ْ» ثابت گشته است که از او درباره بهترین مردم سؤال شد فرمود: ُِ ُمو َْمخ  َُْل

ْالل َسانِْ َْصُدوِق گفتار باشد بهترین مردم پاک و راستگفت هر که دل «ال قَل ِب،

دانیم چیست اما مخموم القلب به چه معناست؟ ردوق اللسان می است، گفتار

 1فرمود: کسی است که متقی و پاک باشد، و گناه و کینه و حسد در وی نباشد.

ترک نظر و سخن، استماع و آمیختن با مردم، خوردن و خوابیدن زیاد، و اضافه بر  -9

و زدودن غم و  نیاز بکار بردن موارد مذکور از جمله اسباب گشایش روح و روان

 باشد.اندوه می

اشتغال به کار و یا علم مفیدی که قلب را از آنچه که باعث نگراننی و اضنطراب    -14

 دارد.آن گشته است مشغول و باز 

اهتمام ورزیدن به عملی که به آن مشغول هستید و دوری از تفکر در مورد آینده  -11

حق  نیات حسننه  و افسوس نخوردن برگذشته و یاری خواستن از خداوند برای ت

 گردد. می زداید وباعث آرامش قلب و روانمی و تالش بر این راه غم و اندوه را

 تر از خود بنگرد نه به باالتر از خود.در تندرستی و معیشت خویش به پایین -19

 هایی گذشته کنه امکنان برگشنت و جبنران    فراموش نمودن مشکالت و ناراحتی -14

 ارالً فکر نمود.ا هآن ممکن نباشد نباید دربار ها آن
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بایست در تخفیف اثر آن بنر  هرگاه مصیبتی از مصائب برای شخص پیش آید می -13

خود تالش بورزد به اینگونه که بدترین احتمال ممکن برای آن فنرض کنند و بنا    

 توان و قدرت خویش با آن مقابله کند.

جود تقویت قلب و تسلیم نشدن آن در برابر خیاالت و توهمات که افکار بد به و -15

آورند و به عصبانیت هنم منجنر نگنردد و توقن  نداشنته باشند کنه سنختی و         می

گرفتاری زایل گردد و بلکه بر خداوند توکل نماید و خود را به خداوند بسپارد و 

در پی اسباب سودمند برای دف  گرفتاری هم باشد و از خداوند طلب بخشنش و  

 تندرستی بنماید.

کسی کنه بنر خداونند توکنل نمایند خیناالت و       تکیه و اعتماد بر خداوند همانا  -16

 کنند.اساس در وی تأثیر نمیتوهمات بی

هرگاه فرد به مصیبت و گرفتاری دچار گردد میان گرفتناری موجنود و نعمتهنای     -14

بنرد  نماید پی میموجود که خداوند به وی ارزانی داشته است مقارنه و تطبی  می

است و بجای تفکر در امور منفی  که نعمتهای موجود بیش از مصیبتهای وارد شده

 و احتماالت ضرر به افکار مثبت و امیدوار کننده روی آورد.

رسناند، خصورنا در گفتنار هنای     بداند که اذیت و آزار مردم به او ضرری نمنی  -18

ناشایست و بلکه ضرر متوجه گوینده آن میگردد لذا فکر و خیال خود را به ضنرر  

 نکند.احتمالی آن مشغول 

 آورد به کار بگیرد.ا در آنچه که سود و نف  دینی و یا دنیوی به بار میفکر خود ر -19

دهند بنه دنبنال    هایی که برای دیگران انجنام منی  ها و خوبیانسان در برابر نیکی -94

ای مینان خنود و خندای    معاملنه آن را  تشکر و سپاسگزاری دیگران نباشد و بلکه

 فرماید:نطور که قرآن میخود بپندارد و به تشکر طرف مقابل توجه ننماید هما

  [١اإلنسان: ] ژٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ژ 



 دعا و درمان با کتاب و سنّت   46

ما پناداش و  دهنیم و از شن  ما شما را به محض رضنایت خداونند خنوراک منی    »

و این نوع معامله و عدم انتظار پناداش و سپاسنگزاری    «خواهیمسپاسگزاری نمی

 تأکید است. در مورد خانواده و فرزند بیشتر مورد

قرار دادن امور سودمند در برابر چشمان خود و مشغول سناختن ذهنن درانجنام     -91

 وعدم تفکر و خیال پردازی در کارهای بی فایده.ها آن وتحق  بخشیدن به

نینداختن کار امروز به فردا تا برای انجام کارهای آینده  ،انجام دادن اعمال کنونی -99

 د.نیروی فکر و عمل الزم را داشته باش

را هنا  آن به ترتینب اهمینت  ها آن در انتخاب علوم و کارهای مفید، اول مهمترین -94

انتخاب کند و خصوراً آنچه را که رغبت بیشتری به آن داشته باشند و در انجنام   

آن از خداوند استعانت ورزد و اگر مصلحت اقتضا نمود با دیگنران بنه مشنورت    

 ا اتخاذ نماید.بپردازد و با توکّل بر خداوند تصمیم نهایی ر

هنای منادی و معننوی و سپاسنگزاری از آن     با زبان و قلب به بازگو کردن نعمت -93

زدایند و  غم و انندوه را منی  ها آن نعمتها بپردازد زیرا شناخت نعمتها و تحدّث به

 نماید.بنده را بر شکر و سپاس ترغیب می

ارتبناط   در برخورد با همسر و خویشان و کسانی که به نحوی در زندگی بنا وی  -95

با سایر خصایل نیک و اعمال خوب آن را  عیب و ایرادی دیدها آن دارند هرگاه از

وی تطبی  نماید تا عیب وی جلب توجه ننمایند و از خصنلت نینک وی چشنم     

یابد و فنرد از غنم و انندوه    بپوشد با این نوع نگرش ادامه زندگی بیشتر تداوم می

 صو از مسلم روایت است کنه پینامبر  آید، گردد و به شرح ردر نایل میرها می

ْکرهَْمنهاْخلقاًْرضَ ْآخرَْإْمنةمؤمٌنْمؤْكالْيفر» فرموده است:  1.«ن 

هیچ مرد ایمانداری، زن ایمانداری را طنرد و قطن  رابطنه ننمایند اگنر از بعضنی       

 «.گرددهای دیگر وی راضی میاخالق وی ناراضی بود، از اخالق
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اللهُمَّْ» عبارت است از:ها آن ین و برتریندعا جهت ارالح تمام امور و بزرگتر -96

ِري،َْوُدن يَاَيْالَّتِيْفِيَهاَْمَعاِشي،َْوآِخَرتِيْالَّتِي َمةُْأَم  ْلِيِْدينِيْالَِِّّيْهَُوِْعص  لِح  ْأَص 

َْشرْ إليهاْ ُْل  ْ َتَْراَحةًْلِيِْمن  َْخي ٍر،َْوال َمو  ُْل  َعِلْال َحيَاَُِْزيَاَدًُْفِيْ  1.«َمَعاِدي،َْواج 

خدایا! دینم را که سبب عصمت و نگهداری از لغزشهاست و دنیایم را کنه محنل   

باشد و آخرتم را که برگشتم به آن اسنت ارنالح گنردان و هنر     کسب معاشم می

خیری را در زندگی قرار دهید و مر  را از هر شر دیگری برایم آسنان گنردان و   

گذار مکنید و تمام کارهایم ای مرا به نفسم واطلبم و لحظهخدایا! رحمت تو را می

 را ارالح کنید هیچ معبود به حقی جز تو نیست.

جهاد در راه خداوند بابی از ابواب  «سالبيلْهللاْيجاهدواْفال»جهاد در راه خداوند  -94

زدایند و اینن اسنباب و    باشد خداوند به وسیله آن غنم و انندوه را منی   بهشت می

هنای دروننی و   بیمناری  وسایلی را که ذکر کردیم عنالج سنودمندی اسنت بنرای    

تدبّر نماید و با ردق ها آن بزرگترین سبب معالجه قل  درونی است برای آنکه در

عمننل نماینند و برخننی از علمننا، بارهننا حنناالت درونننی و هننا آن و اخننالص بننه

 2اند.اند و از آن سود فراوان بردههای درونی را با آن معالجه نمودهبیماری

 معالجه دمل و زخم -1

بلنند کنرد و گفنت: بنه ننام      آن را  اش را بر زمین گذاشت سپسانگشت اشاره سُفیان

ای از منا، بنا اذن پروردگارمنان سنبب شنفای      خدای خاک، زمین منا بنا آب دهنان عنده    

نمود و یا دمل و زخمی داشنت  هرگاه کسی اظهار درد می صگردد و پیامبربیمارانمان می

عنی است که آب دهنانش را بنر انگشنت    فرمود و حدیث به این مبه این عمل دستور می
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آن را  داشنت و برد و با انگشتش خاک برمیبه خاک فرو میآن را  ریخت سپساشاره می

 1گفت.مالید و در حال مالیدن موض  درد این دعا را میبر موض  زخم یا درد می

 عالج و گرفتاری -6

ۉ   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ ژ 

ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            

  [٣٢ - ٣٣الحدید: ] ژۈئ  ېئ  ېئ  

دهد، مگر اینکه پیوندد، یا به شما دست نمیهیچ رخدادی در زمین به وقوع نمی»

پیش از آفرینش زمین و خود شما در کتاب بزر  و مهمی بوده است و اینن کنار   

ده و آسان است* این بدان خاطر است که شما نه بر از دسنت دادن  برای خدا سا

چیزی غم بخورید که از دستتان بدر رفته است، و نه شادمان بشوید. بر آنچه خدا 

به دستتان رسانده اسنت، خداونند هنیچ شنخص متکبنر فخرفروشنی را دوسنت        

 .«داردنمی

 ژڦ  ڦ  ڦ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ژ 

  [٧٧التغابن: ]

دهد و هر کس کنه بنه   ای جز به فرمان و اجازه خدا رخ نمیهیچ واقعه و حادثه»

اوند از هنر چینزی   گرداند و خدخدا ایمان داشته باشد، خدا دل او را رهنمون می

 .«کامالً آگاه است

َْوإِنَّا» ای هنگام دچار شدن به گرفتاری بگوید:هر بنده -1 ِ ْْإِنَّاّْلِِلَّ َْراِجعُوَن،ْاللهُمَّ ِِ إِلَي 

ِْمن َها َْخي ًرا ْلِي لِف  َْوأَخ  ُْمِصيبَتِي، ْفِي نِي خداوند در مصیبت وی را مأجور  «أ ُجر 

 2نموده است و بهتر از آن برای او خیر قرار داده است.
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فرمایند آینا روح فرزنند    بمیرد خداوند به فرشتگانش می خدای هرگاه فرزند بنده -9

فرماینند: روح گویننند؟ آری، و خداوننند مننیفرشننتگان مننی بنننده مننرا گرفتینند؟

ام چنه  فرمایند: بنه بننده   گویند: آری و خداوند میی او را گرفتید؟ میجگرگوشه

پنس  ...« اننا هلل و  »گویند حمد تو را به جایی آورد و طلب رجوع کنرد  گفت؟ می

 1د بنامید.بیت حمآن را  ای بسازید وام در بهشت خانهگوید برای بندهخداوند می

ام را ی بننده ترین اهل و خنانواده فرماید: هرگاه روح برترین و محبوبخداوند می -4

 2بگیرم و او به آن رضایت نماید جز بهشت برای او جایگاهی نیست.

ْالْتالتتأالْتحَبْأ» و پیامبر به مردی که پسرش مرده بود فرمود: -3 ْْين  ِالواِبْأِاِالاًْمالن 

ا دوست نداری که به یکی از ابواب بهشنت بیاییند و   آی «كُِْينتظرالّْوجدتَْإْالجنة

 ات را بیابید که در انتظار توست.بچه

اش )چشمانش( ابتال کردم و او ربر نماید و ]رضنایت  ام را به دو حیبههرگاه بنده -5

 3دهم.ام بهشت را به او میداشته باشد[ به جای چشمانی که از او گرفته

ی گرفتنار آیند ]و شنکوه ننمایند[ خداونند      هر مسلمانی به بیماری یا چیز دیگنر  -6

 برد.ریزد گناهان وی را از بین میهمچنانکه درخت برگهای خود را می

هر مسلمانی اگر خاری به بدن وی فرو رود به وسیله آن برای وی درجه و ثنوابی   -4

 زداید.گردد و به سبب آن گناهی از او میمکتوب می

شنود  تنگنی او منی  ای که باعث دلهخستگی و درد و بیماری و اندوه و حتی غص -8

هرگاه بر انسان مؤمن عنارض گنردد خداونند بنه سنبب آن گناهنان وی را پناک        

 گرداند.می
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بزرگی جزا و پاداش به نسنبت بزرگنی بنال و آزمنایش اسنت و هرگناه خداونند         -9

نماید پس هر کنس رضنایت نشنان    بخواهد قومی را دوست بدارد آنان را ابتال می

برای وی حارل گردد و هنر کنس اظهنار نارضنایتی نمایند      داد رضایت خداوند 

 گردد.خشم خدا برای او حارل می

 درمان غصه و اندوه -7

ای به غصه و اندوه گرفتار آید و دعای )زیر را( بخواند خداوند حزن و هرگاه بنده -1

خندایا  »غصه را از دل او زدوده و به جای آن مسرّت و شادی به وی عطا نمایند:  

و پسر بنده تو و پسر کنیز تو پیشانیم در دست قدرت توست حکم تو من بنده تو 

را بنه هنر ننامی کنه     و درباره من قطعی و قضاوتت در مورد من عادالنه است و ت

ای و به هر کدام از بندگانت قنرا  ای و یا در کتابت نازل کردهخود را به آن خوانده

واهم که قرآن را بهنار دلنم   خای از تو میای و در علم غیب نزد خود گذاشتهداده

 1«.ام و سبب زدودن حزن و اندوهم گردانینور سینهآن را  گردانی و

ورزی و ترسویی و کجنی در  خدایا من از غصه و اندوه و ناتوانی و ضعف و بخل -9

 2آورم.دین و چیره شدن مردمان بر خود به تو پناه می

 درمان سختی و فشار -8

بردبار نیست، معبودی جز خداونند پروردگنار   معبود به حقی جز خداوند بزر ،  -1

عرش، واال نیست، معبودی جز خداوند پروردگار آسنمانها و پروردگنار زمنین و    

 3پروردگار عرش واال و عالی مرتبه نیست.

                                           
 رحیح دانسته است.آن را  و آلبانی 1/491احمد،  -1

 .11/144الباری، فتح :کرد، نگاه، پیامبر این دعا را زیاد تکرار می4/158بخاری،  -2

 .3/9499و مسلم،  4/153بخاری،  -3
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ای مرا بنه نفسنم وامگنذار و تمنام حناالتم را      خدایا به رحمت تو امیدوارم لحظه -9

 1ارالح نما معبود بحقی، جز تو نیست.

 2به حقی جز تو نیست، منزه و پاکی و من از ستمکارانم. معبود -4

 3دهم.خداوند پروردگارم است و برای او انبازی قرار نمی -3

 درمان و معالجه مریض برای خود -2

)سه بار( و هفت  «هللاِْسم»بر روی قسمتی که درد و الم دارد دست بگذارید و بگو: »

ِِْ» بار بگویید: َرتِ َْماْأَِجُدَْوأَُحاِذرُْأَُعوُذِِْاّلِلَِْوقُد  َْشر   .4«ِمن 

 هر مسلمانی که به عبادت مریض برود -21

را شفا دهد، تندرست و خواهم تو او نمرده باشد و هفت بار بگوید: از خداوند بزر  می

 گردد.می

 معالجه: اضطراب و هراس در خواب -22

شنیاطین و از   ها و تحریکنات از خشم و عذاب خداوند و شر بندگان او و از وسوسه»

 برم.اینکه نزد من حضور یابند به کلمات تامّه خداوند پناه می

 معالجه تب -21

ِِْالْ » روایت شده است که فرمود: صاز پیامبر ِ ِرُدوَها َ ْفَت ْفَي ِحَْجهَنََّم  5«َما ـالُحمَّ ِْمن 

 با آب سرد خنک نمائید.آن را  تب از گرمای جهنم است

                                           
 اند.هرحیح دانستآن را  ، آلبانی و عبدالقادر ارنووطی5/39و احمد،  3/493ابوداود،  -1

 .4/168الترمذی، رحیح :، نگاه1/545، و حاکم و ذهبی، 5/599ترمذی،  -2

 .9/445ابن ماجه،  :، نگاه9/84ابوداود،  -3

 .3/1498مسلم،  -4

 .4/141الترمذی، رحیح :، و نگاه3/19ابوداود،  -5
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 معالجه گزیدن و نیش زدن -23

خواندن سوره حمد همراه با جم  نمودن بزاق دهان و بر روی محنل ننیش تنف     -1

 1گردد.می

خواندن سوره کافرون و مُعَوَّذَتَیْن با آب و نمک بر روی محل گزیده شده منالش   -9

 2شود.داده می

 معالجه غضب و خشم -24

 گیرد.درمان غضب و عصبانیت به دو رورت انجام می

 طريق اول: پیشگیري

 توان از آن پیشگیری نمود.ناب از اسباب غضب میبا اجت 

بینی، فخرفروشی، طم  نناروا، شنوخی   این اسباب عبارتند از: کبر و غرور، خودبزر  

 ها.مناسبت، مسخره و مزاح و امثال اینبی

 طريق دوم: عالج غضب در هنگام وجود آن

 گردد:در چهار نوع خالره و محدود می

 طان رانده شده.پناه جستن به خداوند از شی -1

 وضوء گرفتن. -9

تغییرحالت و موقعیتی که فرد خشمگین بر آن قرار گرفته است. مثالً با نشسنتن و   -4

 کردن سخن حالت خود را تغییر دهد. یا دراز کشیدن و یا بیرون رفتن و یا با قط 

آنچه را که درباره ثواب و جزای خشم فرو خوردن در متون دیننی آمنده اسنت و     -3

 3بار  عذاب و خواری خشم آمده است به یاد بیاورد.آنچه را که در

                                           
 .3/1444، و مسلم، 14.143الباری، فتح -1

 .5/111الزوائد، مجم  :، نگاه9/844الصغیر، طبرانی در رحیح -2

 ، از نویسنده.66-63إلی اهلل، ص  ةالدعوفی الحکمة، و 119-114آفات اللسان، ص  -3
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 معالجه با سیاهدانه -21

َُْ»فرموده است:  صپیامبر ا ْالسَّ ْإاِلَّ َْداٍ ، ُْل  ْ ِْمن  ِْشفَاً  َداِ  ْالسَّو  ْال َحبَِّة ْفِي در  «إِنَّ

 سیاهدانه بهبودی هر درد و بیماری هست جز مر  نباشد.

 معالجه با عسل -26

 فرماید: باره زنبور عسل میخداوند در قرآن در -1

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  ژ 

  [١١النحل: ] ژ
تراود که رنگهنای مختلفنی دارد کنه در    از درون زنبورها عسل، مایعی بیرون می»

 .«ودی مردمان نهفته استاین بهب

 

 روایت شده است که فرموده است:  صو از پیامبر

ْفِي» فَاُ  ْأَن هَ ْْالش  َْوأَنَا ِِْنَاٍر، يٍَّة َْ ْ ْأَو  َْعَسٍل، َِِة َْشر  ْأَو  َجٍم، ِْمح  طَِة َْشر  ْفِي ثَََثٍَة:

تِيَْعِنْالَكيْ  ْ.1«أُمَّ

گردد؛ در خون گرفتن بنا حجامنت، عسنل،    در سه چیز شفاء و بهبودی یافت می»

 «.نمایمداغ کردن با آتش، و من امتم را از داغ نمودن نهی می

 با آب زمزممعالجه  -27

اب زمنزم  »روایت گردیده است که درباره آب زمنزم فرمنوده اسنت:     صاز پیامبر -1

 2«.ای و شفای بیمار استمبارک است همانا آن خوراک خوشمزه

،ْلَِماُْشِرَبْلَُِْ» حدیث جابر -9 َُ َز به نیت و قصدی که نوشیده شده است  - «َماُ َْزم 

 رساند.به نوشنده آن فایده می

                                           
 .69-3/54در فوائد العسل زادالمعاد،  :، نگاه14/144الباری، فتح -1

 .4/986الزوائد، ، مجم 3/1999مسلم،  -2
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ریخت و بنه  کرد و بر روی بیماران میها حمل میم را در مشکآب زمز صپیامبر -4

گوید: من و غیر من از استشفاء به آب زمزم، امنور  می/ نوشاند و ابن القیّمآنان می

ایم و از چند منرض بنه وسنیله آن شنفا جسنتم و بنه اذن       شگفتی را تجربه کرده

 خداوند بهبود یافتم.

 مداوا و معالجه بیماریهای قلب -28

 باشد:ب سه نوع میقل

 گردد:قلب سلیم: قلبی است که در قیامت سبب نجات راحبش می -1

آن » [٢١ - ٢٢الشعراء: ] ژڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  ژ 

رساند* بلکه تنها کسی که با دلی سالم به روزی که اموال و فرزندان سودی نمی

 .«پیشگاه خدا آمده باشد

لبی است که از هر شهوت و آرزوی مخالف با امر و نهنی خندا و از   قلب سلیم ق

ای که با گفتار خداونند تعنارض داشنته باشند سنالم و بنه دور باشند از        هر شبهه

عبودیت ماسوای او و از پذیرش حکمی جنز حکنم رسنول او محفنوظ و بندور      

 باشد.

دینت  و خالره اینکه در آن هیچ شریک غیرخدایی نباشند و بلکنه از لحناظ عبو   

مانند محبت، توکّل، انابه، تواض ، خوف و امید، بنرای خداونند خنالص گردینده     

باشد حب و بغض و عطاء وض  وی برای خداوند باشند و جسنم او کنردار او و    

خواب و بیداری او سخن گفتن او و حرف زدن او برای خدا باشد و افکار وی بر 

 ین قلبی را خواستاریم.، از خداوند متعال چن1حول خداوند و رضایت او بچرخد

قلب میّت: برعکس قلنب سنلیم اسنت و آن قلبنی اسنت کنه پروردگنار خنویش را          -9

نماید و بلکه بنا آرزو  شناسد و براساس امر و حب و رضایت خداوند عبادت نمینمی

                                           

 .44و  1/4یه، اللهفان من مصائد الشیطان، ابن القیم الجوز ثةإغا :نکاه -1
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نماید و و شهوات خود در برابر خداوند ایستاده است و برای غیر خداوند پرستش می

غیر خداست و اگر دوست بندارد بنرای آرزو و هنوای    حب و خوف و امیدش برای 

باشد و بغض و عطاء و من  وی برای هوای نفسانی اسنت و هنوی و   نفسانی خود می

باشند و سوق دهنده وی به سوی انجام عمل جهل است و آرزو پیشرو و قائد وی می

 بریم.مرکب وی غفلت است، از این نوع قلب به خداوند پناه می

ی است که دارای حیات است و از آن طرف نیز بیمار است و دو قلب مریض: قلب -4

کشانند، از طرفی محبت خندا  چیز هر کدام به نوبة خود او را به طرف خویش می

شود و آن هم مناده حینات   و ایمان و اخالص و توکّل بر خداوند در آن یافت می

ق و بینی نفنا آن است و از طرف دیگر محبت شهوات حسد و غرور و خودبزر 

 ریاء و بخل را داراست و آن ماده و عامل هالک و ضای  شدن آنست.

 فرماید:بیان کرده است و میآن را  ها قرآنو عالج قلب از تمام بیماری

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ژ 

  [٥١یونس: ] ژک  

 ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ژ 

 [٢٣اء: اإلسر]

 باشدهای قلب دو نوع میبیماری

نماید و آن عبارتند از وجنود جهنل،   نوعی راحب آن اکنون احساس درد و رنج نمی

شبهات، تردید و شک، و این بزرگترین نوع درد است اما به سبب فسناد قلنب احسناس    

 شود.نمی

، و این الحال دردآور است مانند غصه، اندوه، خشمو نوع دیگر آن مرض است که فی

 رود.بیماری با داروهای طبیعی نیز از بین می

 گیرد:و عالج قلب به چهار رورت انجام می
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به وسیلة قرآن کریم؛ چون قرآن شفاء و بهبودبخش است برای آنچه کنه در درون   -1

زدایند و قنرآن بنرای    باشد و انواع شرک و چرک کفر و امراض شهوات را میمی

باشد و بدان عمل نماید راهنماسنت و کسنانی    کسی که از ح  شناخت پیدا کرده

 گردد:میها آن یابند مایه رحمت دنیوی و اخرویکه هم به آن دست می

ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ 

  [٧٣٣األنعام: ] ژہ  ہہ  
او اینم و ننوری را فنرا روی    ای بوده است و ما او را زنده کردهآیا کسی که مرده»

گنویی  رود آیا مانند کسی که به مَثَنل ایم که در پرتو آن، میان مردم راه میقرار داده

 ها فرو رفته است.در تاریکی

 قلب به سه چیز نیازمند است: -9

الف( آنچه نیرو و توان او را حف  نماید و آن هم عبارت است از؛ ایمنان و عمنل   

 رالح و انجام اقسام عبادات.

مضرّ و آن هم نیز با اجتناب از معاری و انواع مخالفت با  ب( پیشگیری از عوامل

 گیرد.قانون خداوند انجام می

ج( خود را تخلیه نمنودن از اخنالق و خصورنیات فاسنده و آن نینز بنا توبنه و        

 استغفار حارل گردد.

عالج بیماری قلب از چیره شدن نفس بر آن: دارای دو عنالج اسنت یکنی؛ محاسنبه و      -4

 مخالفت با آن و محاسبه نیز دو نوع است: حسابرسی نفس، دوم؛

 الف( نوعی از محاسبه قبل از انجام عمل است و آن هم دارای چهار قسم است:

 آیا این عمل بر او مقدور و ممکن است؟ -1

 آیا انجام این عمل از ترک آن بهتر است؟ -9

 آیا هدف از انجام این کار رضایت خداوند است؟ -4
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نماید اگر چنانچنه نیناز بنه    نصرت می آیا در این عمل کسی او را یاری و -3

یاری و کمک دیگران بود؟ اگر جواب سؤالهای فوق مثبت بودند فرد خود 

هنا  آن اقدام نماید و در غیر این رورت نبایند بنه انجنام   ها آن را بر انجام

 بپردازد.

ب( نوع دیگر از معالجه قلب از چیره شدن نفس بر آن بعد از انجام عمل درمنان  

 پذیرد.به سه طری  انجام میگردد و می

محاسبه و حسابرسی نفس بر طاعت و رعایت ح  اهلل کنه در آن قصنور    -1

انجنام ننداده باشند و حقنوق خداونند      آن را  ورزیده و به نحو مطلنوب 

 عبارتند از: اخالص، متابعه، شکر نعمت، درک احسان و نیکویی، و ... .

 بهتر باشد.محاسبه نفس بر هر کرداری که ترک آن از انجام آن  -9

انجام ننداده باشند و آینا    آن را  محاسبه نفس بر امر مباح و یا معمولی که -4

مند گردد یا هندف وی  هدف از ترک آن خدا و قیامت بوده است تا بهره

 در ترک آن دنیوی بوده است و ضررمند گردد.

خالره اینکه نفس خود را بر انجام فرائض محاسنبه نمایند و اگنر در آن قصنور     

کامل گرداند، و بعد از آن بر ترک مناهی نفس خنود محاسنبه   آن را  ستورزیده ا

جبران نماید و سنپس  آن را  نماید و اگر مرتکب گناه شده است با توبه و استغفار

بر غفلنت  آن را  نفس را بر آنچه که با جوارح انجام داده محاسبه نماید و در آخر

 1محاسبه نماید.

یالی شیطان بر آن: شیطان دشمن انسان اسنت  درمان و معالجه بیماری قلب از است -3

گنردد و  ای که خداوند مشروع نموده اسنت ممکنن منی   و جدایی از او با استعاذه

در روایت زیر استعاذه از شر نفس و شر شیطان را کننار هنم و بنا هنم      صپیامبر

بگو خدایا ای خنال  آسنمانها و   »فرماید: جم  نموده است، و به ابوبکر ردی  می

                                           

 .1/141اللهفان، ابن قیّم الجوزته،  ثةإغا -1
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ی آگاه به غیب و شنهادت، ای پروردگنار و مالنک تمنام اشنیاء، گنواهی       زمین، ا

دهم که معبود بحقی جز تو نیست، از شر نفسم و از شر شیطان و شنرک او و  می

اینکه بر نفس خود دچار بدی گردم و یا به مسلمانی بدی وارد نمایم بنه تنو پنناه    

 1رفتی بگویید.آورم. این دعا را هنگام ربح و شب و هرگاه به رختخواب می

 2نمایند.استعاذه، توکل، اخالص از چیره شدن شیطان ممانعت می

وصل ْهللاْوسلمْعل ْعبدهْورسولِْمحمٍدْوعل ْآلِْوأصحاِِْأجمعينْومنْتبعهمِْإحساٍنْإل ْيوُْ

 الدين
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