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 بسته شده گشایش در کار دعای    

به جهت گشایش در  ادعیه و عوذات آالم و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا

  :کار بسته شده می باشد

 ابتداى سوره انّا فتحنا مستقیما و نیز سوره اذا جاء نصر اللّه و نیز این آیات را بنویسند: 

 

 َو ِمْن آیاِتِه َاْن َجَعَل َلُكْم ِمْن َاْنُفِسُكْم َاْزواجًا )

 

ًة  ًة َو َرْْحَ  ِلَتْسُكُنوا ِاَلْیها َو َجَعَل ََبَْنُكْم َمَودَّ

 

رُوَن  َفكَّ  1(ِانَّ ىف ذِلَك اَلیاٍت ِلَقْوٍم ََيَ

 

َّ اْدُخُلو) ُ
ُكْم غاِلُبوَن ُث ُ اْلباَب َفِاذا َدَخْلُتُموُه َفِانَّ

 2(ا َعَلهْْيِ

 

مآِء ِِبآٍء ُمْنَهِمٍر ) ْرَنا ااَل  *َفَفَتحْنا َاْْباَب السَّ  ْرَض ُعُیونًا َو َفجَّ
                                                           

 .21( سوره الروم، آیه  1
 .23( سوره المائده، آیه  2
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 3(َفاْلَتََق اْْلآُء لََع َاْمٍر َقْد ُقِدَر 

 

ْرىل َاْمری *َربِّ اْشَرْح ىل َصْدری)  4(َيْفَقُهوا َقْوىل  *َو اْحُلْل ُعْقََدً ِمْن ِلساىن *َو َيسِّ

 

وِر ) وُج ىف َبْعٍض َو ُنِفَخ ىِف الصُّ َمِئٍذ ََيُ ْكنا َبْعَضُهْم ََيْ  َو ََتَ

 

عًا  َمْعناُُهْ ََجْ  كذلك َحَلْلُت ُفالَن ْبِن ُفالٍن َعْن ِِبِْت ُفالَنٍة 5(َفجَ

 

 َلَقْد جاَئُكْم َرُسوٌل ِمْن َاْنُفِسُكْم َعزیٌز َعَلْیِه )

 

ْ َحریٌص َعَلْیُكْم ِباْْلُْؤِمننَي َرُؤٌف َرحمٌي   *ما َعِنُّتُّ

 

ْلُت َو  كَّ ُ ال ِالَه ِااّل ُهَو َعَلْیِه ََتَ ْوا َفُقْل َحْسِِبَ اَّللَّ لَّ  6(ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظمِي َفِاْن ََتَ
                                                           

 .12-11( سوره القمر، آیات  3
 .28-25( سوره طه، آیات  4

 .99( سوره الکهف، آیه  5
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را همراه او کرده، بر او بیاویزند. همچنین در طلب األئمّه دعایى از حضرت موسى بن   سپس این نوشته

نظر  فرمود، چون طوالنى بود از ذکرش صرف  تعلیم اسحاق صحّاف جعفر علیه السّالم نقل شده:

 کردیم.

                                                                                                                                                                                           
 .129-128( سوره التوبه، آیات  6


