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 علل و امراضادعیه     

 :، دعاهایی برای علت ها و مریضی هاادعیه منتخب کافی: فصل هشتم

 :گویى  ى رفع دردها مىارب از حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: .1

ِ َو ِباّلله  ِ ِِف ِعرٍق َساِكٍن َو َغرِي َساِكٍن،لََعَ َعبٍد َشاِِكٍ َو َغرِي َشاِِكٍ    ِبسِم اّلله   ََك ِمن ِنعَمٍة ّلِله

نعمت هایی که خداوند در رگ آرام و ناآرام بر بنده سپاسگزار یا ناسپاس  به نام خدا و به یاری خدا، چه بسیار

 ارزانی داشته است

 

  گیرى، و سه مرتبه مى  و پس از نماز واجب محاسن ]موى صورت[ خود را به دست راست خود مى

 :گویى

ج َعِّنِّ ُِكَبِت  ُهمَّ َفرِّ ى  َالله ل َعاِفَیت َو اكِشف ُضره  َو َعجِّ

 .د و ناراحتی را از من بزدای و هر چه زودتر عافیتم بخش، و رنج و آسیبم را برطرف نماخدایا! در

 

  .و حریص با شكه این عمل با اشك و گریه همراه باشد

  :از حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: دست بر جاى درد بگذار و بگو. 2
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ِ َصلَّ  ِبسِم  ٌد َرُسوُل اّلله ،َو ُمحَمَّ ِ ِ َو ِباّلله ُ َعَلیِه َو اّلله ُهمَّ امَسح ى اّلله ،َالله ِ َة ِاَلَّ ِباّلله َعِّنه  آِلِه،َو ََل َحوَل َو ََل ُقوَّ
 َما َاِجُد 

هیچ حرکت و هیچ نیرویی  پیامبر خداست و -درود خدا بر او و خاندانش -نام خدا و به یاری خدا و محمد  به

 .بزدای من نیست مگر به مدد خداوند. خدایا! این درد را از وجود

 

  .و سه مرتبه جاى درد را به دست راست مسح کن

 

رسول خدا صلى اللّه  از حضرت باقر علیه السّالم روایت شده: امیر مؤمنان علیه السّالم بیمار شد، .3

 :علیه و آله به دیدن ایشان رفت و به ایشان فرمود: بگو

 

یَل َعاِفَیِتَك َو َصبر  ُهمَّ ِاّنه َاسَاُلَك َتعجِ ِتَك،َو ُخُروجار ِاََل َرمَحِتكَالله     ا لََعَ َبِلیَّ

 خدایا! از تو درخواست می کنم تعجیل در عافیتت را و شکیبایی بر بالیت را و درآمدن به رحمتت را

 

  گذارى و سه مرتبه مى  از حضرت صادق علیه السّالم روایت شده: دست خود را بر جاى درد مى .4

 :گویى
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ُهمَّ  وُح اََلِمنُي، َو ُهَو ِعنَدَك ِِف  َاسَاُلَك ِبحَقِّ الُقراِن الَعِظمِي،َالَِّذى َنَزَل ِبِه ِاّنِّ  َالله ُامِّ الِكَتاِب   الرُّ
ى 

  َحِكمٌي، لََعِ

 خدایا! به حق قرآن بزرگ که روح االمین آن را فرود آورد، و به نزد تو در ام الکتاب مقامی بلند و محکم دارد،

 

 فاِئَك َو ُتَداِوَيِِّن ِبَداواِئَك،َو ُتَعاِفَیِِّن ِمن َبََلِئَك َان تَشِفَیِّن ِبِش 

 .درخواست می کنم که با شفای خودت شفایم بخشی و با دوایت درمانم کنی و از بالیت عافیتم بخشی 

 

 .فرستى سپس بر محمد و آل محمّد صلوات مى

 

باقر علیه السّالم   از ابو حمزه روایت شده: دردى در زانویم عارض شد، شكایت آن را نزد حضرت .5

  :بردم، فرمودند: هرگاه نماز بجا آوردى بگو

َة ِحیَلِت، َو َاعِفِِّن  َاجَوَد َمن َاعطى، َيا َخرَي َمن ُسِئل، َو َيا َارَحَم َمِن اسُُتِحَم، َيا ِارَحم َضعِِف َو ِقلَّ
 َوَجعىِمن 

از او طلب رحم شود، بر  بخشنده ترین عطاکننده و ای بهترین درخواست شونده و ای با رحمترین کسی که ای

 .نجات ده ناتوانی من و درماندگی ام رحم فرما و مرا از دردم

یافتم. مؤلف گوید: ما در آغاز باب سوم دعاهایى را براى دردها و   گفت: آن را خواندم و عافیت

 .ها ذکر کردیم  بیمارى


