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 و اعمال آب نیسانادعیه     

كنیم به آنچه كه در زاد المعاد است سید جلیل علي  اما اعمال ماههاى رومى پس ما در اينجا اكتفا مى 

طاوس رحمة اهلل علیه روايت كرده است كه روزى جمعى از اصحاب نشسته بودند حضرت رسالت  بن

پناه صلى اهلل علیه و آله داخل شد و بر ايشان سالم فرمود و ايشان جواب سالم گفتند پس حضرت 

ى خواهید تعلیم نمايم شما را دوائى كه جبرئیل مرا تعلیم كرده است كه محتاج به دوا فرمود كه مى

اطبا نبوده باشم پس حضرت أمیر المؤمنین علیه السالم و سلمان و ديگران سؤال نمودند كه آن دوا 

چیست حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله به حضرت أمیر المؤمنین علیه السالم خطاب نمود و فرمود 

هُوَ اللَّهُ و قُلْ گیرى و سوره فاتحة الكتاب و آية الكرسي و قُلْ  كه در ماه نیسان رومى آب باران مى

خوانى و به  أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ هر يك را هفتاد بار مى

  خوانى و هفتاد مرتبه  روايت ديگر سوره إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ را نیز هفتاد مرتبه مى

 
ْكَبُ 

َ
ُ أ  اَّلله

  د مرتبهو هفتا

 ُ   اَل ِإَلَه ِإاله اَّلله

 

فرستى و هفت روز در بامداد و پسین از آن  گويى و هفتاد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد مى   مى

  آشامى به حق آن خداوندى كه مرا به راستى بر خلق مبعوث گردانیده است سوگند ياد مى آب مى

http://192.168.0.167/mafatih/mafatih/node/475


لبیت )ع(       معارف اهل ا تحقیقات ونشر   و اعمال آب نیسانادعیه                                                                                                                                                                                                                                                                                          موسسه 

2 www.ahlolbait.com 

 

آشامد هر دردى را كه در  ز كسى كه اين آب را مى كنم كه جبرئیل گفت كه حق تعالى بردارد ا

بدنش باشد و عافیت بخشد او را و بیرون كند دردها را از بدن او و استخوانهاى او و اگر در لوح 

دردى براى او مقدر شده باشد محو نمايد و به حق پروردگارى كه مرا به حق فرستاده اگر فرزند 

را به آن نیت بیاشامد او را فرزند روزى گردد و اگر زن عقیم نداشته باشد و فرزند خواهد آب نیسان 

باشد و فرزند نیاورد و از اين آب با نیت بیاشامد فرزند از او به وجود آيد و اگر مرد و زن پسر خواهند 

 :فرمايد يا دختر از آن آب بیاشامند مقصود ايشان به عمل آيد چنانچه حق تعالى مى 

 

ُب ِِلَْن َيَشاُء ِإَن  َعُل َمْن َيَشاُء َعِقمًي ََيَ انًا َو ِإَناثًا َو َيجْ ُجُهْم ُذْْكَ ْو ُيَزوِّ
َ

ُكوَر أ ُب ِِلَْن َيَشاُء الذُّ  اثًا َو ََيَ

گرداند براى ايشان پسران و  بخشد هر كه را خواهد دختران و هر كه را خواهد پسران يا جفت مى  ق تعالى مىح

 فرزند گرداند كند و هر كه را خواهد عقيم و بى ىدختران يعنى هر دو را به ايشان عطا م

 

پس حضرت فرمود كه اگر كسى درد سر داشته باشد و از اين آب بیاشامد صداع او ساكن گردد به 

اى از اين آب بچكاند و بیاشامد و  قدرت الهى و اگر درد چشم داشته باشد و در چشمهاى خود قطره

اى تعالى شفا يابد و آشامیدن از آن آب بن دندانها را چشمهاى خود را از آن آب بشويد به اذن خد

محكم گرداند و دهان را خوشبو كند و لعاب بن دندانها را كم كند و بلغم را كم كند و تخمه و امتال 

به سبب خوردن طعام و آشامیدن آب بهم نرساند و از بادهاى قولنج و غیر آن متاذى نگردد و درد 

از زكام آزار نكشد و درد دندان بهم نرساند و درد معده و كرم معده  پشت و درد شكم بهم نرساند و

را زائل گرداند و محتاج به حجامت نگردد و از مرض بواسیر و خارش بدن و آبله و ديوانگى و خوره 

اش نزول  گیر نشود و آب سیاه در ديده و پیسى و رعاف و قى نجات يابد و كور و الل و كر و زمین
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هاى جنیان  موجب افطار روزه و نقصان نماز او باشد او را عارض نگردد و از وسوسهنكند و دردى كه 

و شیاطین متاذى نگردد پس حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله فرمود كه جبرئیل گفت هر كه از اين 

باشد مبتال باشد موجب شفا از جمیع آنها گردد پس  آب بیاشامد و به جمیع دردهائى كه در مردم مى

ل گفت به حق خداوندى كه ترا به راستى فرستاده هر كه اين آيات را بر اين آب بخواند و جبرئی

بیاشامد حق تعالى دلش را مملو گرداند از نور و روشنى و الهام خود را در دل او وارد سازد و حكمت 

آنچه به احدى  بر زبان او جارى گرداند و پر كند دل او را از فهم و بینائى و به او عطا كند از كرامتها

از عالمیان عطا نكرده باشد و هزار مغفرت و هزار رحمت بر او بفرستد و غش و خیانت و غیبت و 

حسد و بغى و كبر و بخل و حرص و غضب را از دل او بردارد و از عداوت و دشمنى مردم و بدگويى 

مشهور به عبد اهلل ايشان نجات يابد و موجب شفاء جمیع امراض او گردد مؤلف گويد كه اين روايت 

شود و به اين سبب سندش ضعیف است و فقیر به خط شیخ شهید ديدم كه اين  بن عمر منتهى مى

ها اما  روايت را از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم روايت كرده بود با همین خواص و سوره

الكتاب و آية  خوانى بر آب نیسان فاتحة آيات و اذكار را به اين روش روايت كرده است كه مى

رَبِّ النَّاسِ و الكرسي و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِ

  گويى هفتاد مرتبه قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هر يك را هفتاد مرتبه و مى

 ُ   اَل ِإَلَه ِإاله اَّلله

  و هفتاد مرتبه

ْكَبُ 
َ

ُ أ  اَّلله

  و هفتاد مرتبه
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ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمه ُهمه َصلِّ لََعَ ُمحَمه  الله

  و هفتاد مرتبه

ْكَبُ 
َ

ُ أ ُ َو اَّلله ِ َو اَل ِإَلَه ِإاله اَّلله ِ َو اْلحَْمُد َّلِله  ُسْبحَاَن اَّلله

زندان باشد و از آن بیاشامد از حبس نجات يابد و سردى بر و در خواص آن مذكور است كه اگر در 

طبع او غالب نگردد و اكثر آن خواص كه مذكور شد در اين روايت نیز مذكور است و آب باران 

مطلقا مبارك است و منفعت دارد خواه در نیسان ببارد و خواه در غیر آن چنانچه در حديث معتبر از 

م منقول است كه بیاشامید آب آسمان را كه پاك كننده بدن شما حضرت أمیر المؤمنین علیه السال

 :فرمايد كند چنانچه حق تعالى مى است و دردها را دفع مى

  

ِبَط لََعَ  ْیَطاِن َو ِلََيْ َرُُكْ ِبِه َو ُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشه َماِء َماًء ِلُیَطهِّ ُل َعَلْیُكْم ِمَن السه  ُلُلوِبُْمْ َو َو ُيَنزِّ
ْلَداَم ُيَث  َت ِبِه اْْلَ  بِّ

فرستد حق تعالى بر شما از آسمان آبى براى آنكه پاك گرداند شما را به آن و ببرد از شما وسوسه شيطان را و  مى

 دلهاى شما را محكم گرداند و ثابت گرداند به آن قدمهاى شما را

 

ها و اذكار را هفتاد  و در عمل نیسان بهتر آن است كه اگر جمعى خوانند هر يك مجموع آن سوره

اش عظیمتر و ثوابش بیشتر است و در اين سالها بعد از  خوانند فايده مرتبه بخوانند و از براى آنها كه مى

 . شوند و ماه نیسان سى روز است بیست و سه روز كه از نوروز بگذرد تقريبا داخل نیسان ماه رومى مى


