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 چشم دردتعویذهای     

ادعیه و عوذات آالم و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعای شفای درد چشم می 

 :باشد

 روایات بسیارى وارد شده است كه پس از نماز صبح و نماز مغرب بخواند: براى درد چشم:

 

ٍد َعَلْیَك  ٍد َو آِل ُمحَمَّ  َالّلُهمَّ ِاّّن َاْسَئُلَك ِبحَقِّ ُمحَمَّ

 

ِلىَّ لََع  ٍد َاْن ُُتَ ٍد َو آِل ُمحَمَّ  ُمحَمَّ

 

وَر ىف َبَصری َواْلَبصرَيَة ىف دیىن َعَل النُّ  َو َاْن َتجْ

 

الَمَة ىف َنْفىس  َو اْلَیقنَي ىف َقْلىب َوااِلْخالَص ىف َعَملى َو السَّ

 

ْكَر َلَك َاَبدًا ما َاْبَقْیَتىن َعَة ىف ِرْزقى َو الشُّ  َو السَّ
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بزنطى از یونس بن ظبیان روایت كرده: بر حضرت صادق علیه السّالم وارد شدیم، آن حضرت را 

اى كه ما به خاطر آن جناب غمناك شدیم، روز دیگر  درد سختى دچار شده، به اندازه  م به چشم دیدی

فدایت شویم چشمان خود را به   دردى نداشت، عرضه داشتیم:  كه خدمت حضرت رسیدیم، چشم

چیزى معالجه فرمودید؟ فرمود: آرى به چیزى كه از جمله معالجات بود، گفتیم:چه بود؟ فرمود: به 

 پر ما آن دعا را نوشتیم، و آن دعا این است:  یىدعا

 

 ِ ِ َو َاُعوُذ ِبُقْدَرِة اَّللَّ ِة اَّللَّ ِ َو َاُعوُذ ِبُقوَّ ِة اَّللَّ  َاُعوُذ ِبِعزَّ

 

 ِ الِل اَّللَّ ِ َو َاُعوُذ ِبجَ ِ َو َاُعوُذ ِبَعَظَمِة اَّللَّ وِر اَّللَّ  َو َاُعوُذ ِِبُ

 

 ِ  اَّللَّ
ِ

ْمع ِ َو َاُعوُذ ِبجَ ِ َو َاُعوُذ ِبَبهآِء اَّللَّ ماِل اَّللَّ  َو َاُعوُذ ِبجَ
 

 چییست؟ فرمود:« جمع اللّه»گفتیم: اى فرزند رسول خدا 

 

 ِ ِ َو َاُعوُذ ِبَعْفِو اَّللَّ  ِبُكلِّ اَّللَّ

 

ِ َو  ِة َو َاُعوُذ ِبُغْفراِن اَّللَّ ِئمَّ ََ ِ َو َاُعوُذ ِبااْل  َاُعوُذ ِبَرُسوِل اَّللَّ
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 یك ایشان را نام برد. آنگاه گفت:  و یك

 

 لََع ما تَشآُء ِمْن َشرِّ ما َاِجُد َالّلُهمَّ َربَّ اْْلُطیعنَي 
 

بخواند، و خوب شدن آن را در دل بگیرد، و اگر « آیة الكرسىّ»و هم براى درد چشم وارد شده: بر آن 

 پیش از آن دست بر چشم نهد و بگوید:

ذی الُیْطَفاُء  ِ الَّ وِراَّللَّ  ُاعیُذ ُُنَر َبَصری ِِبُ
 

كورى وارد شده: آیه نور را   وارد شده: براى ضعف بینایى سودمند است. و براى ضعف چشم، و شب

مكرّر در جامى بنویسد، و با آب بشوید، و آن را در شیشه قرار دهد، و از آن با میل به چشم خود 

قرآن بخواند، از چشم خود بهره برد. و نیز   فحاتبكشد. و نیز روایت شده: هر كه قرآن را از روى ص

 روایت شده: هركه هر روز بگوید:

 

َعْلناُه ََسیعًا َبصريًا )  1(َفجَ
 

دیدگانش از آفات سالم بماند. شیخ كفعمى فرموده: براى درد چشم و همه دردهاى اعضا، توسّل 

 سّالم به تجربه رسیده است.جستن به حضرت موسى بن جعفر علیه ال
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