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  قدمهم

اما متاسفانه  در بازار زیادندهمانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهاي دعا وطب سنتی 
به دلیل  سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن  یا حتی غیر عملی بودن  دستورات اینگونه  

  :کتابها ابدا  قابل استفاده نیستند 

جاي تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت  علیهم السالم در 
هت احیاي علوم اهل بیت علیهم این زمینه ها متاسفانه هیچ تالش وکوششی در ج

وما نورو طب اسالمی وسنتی نمی شود وهر چه امروزه  السالم در زمینه دعاهاي مجرب 
در اغلب کتابها هست اکثرا منفوالنی بیش نیستند وغالبا حتی هیچ سندیت وپایه 

  :واساسی ندارند 

زاهل بیت مصیبت باالتراینکه وجود کتابهاي ناقص وغیر عملی وبه ظاهر نقل شده ا
علیهم السالم  مردم را نسبت به  علوم قرآن واسالم  واهل بیت علیهم السالم  بی اعتقاد 

  :کرده است

بنده همیشه نقص عدم  وجود کتابهاي عملی  وتضمیم شده  وبه زبان ساده وقابل فهم  
براي عموم مردم  را با تمام وجود حس کرده ام  وهمیشه آرزو داشتم  کتابهایی در 

قرار گیرند که صد در صد عملی وتضمیم شده  باشند وهم اینکه به زبان  اختیار مردم 
باشد که این کتابها نقطه عطفی باشد .عموم مردم باشند ساده  وقابل فهم وانجام براي 

  آمین.......در جهت افزایش اعتقاد مردم به علوم  قرآن واسالم واهل بیت علیهم السالم 
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دعاهاي بسیار مجرب  
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  شناخت ومحاسبه ساعات  هخصوص نوشتن دستورات 

ساعت آنها مربوط به 12می باشد که تا 24ساعات فلکی در یک شبانه روز به طور کل 
  که درجدولهاي بعدي خواهید دید تاي دیگر مربوط به شب12روز و

  طریقه استفاده از جدولها 

براي استفاده از این جدولها مثال جدول ساعات روز باید فاصله  بین ساعت طلوع آفتاب  
رب نمایید ض60وغروب آفتاب  را حساب کرده  وبه دقیقه تبدیل کنید یعنی در عدد

که تعدادساعات  فلکی می باشد تقسیم کنید خارج 12حاال دقایق حاصل  را بر عدد
  .قسمت این تقسیم  وباقیمانده آن  نشان دهنده زمان هر ساعت فلکی می باشد

  :مثال

باشدگرچه )15/19(وساعت غروب )10/6(فرض کنیم ساعت طلوع  شهر شما 
فرمولهایی براي محاسبه وجود دارد اما چون قصد بنده دراین کتاب بیشتر افراد عامی  

  .تا سرگردم نشوید بوده  بنابراین ساده ترین روشها را خدمتتان آموزش می دهم 

  :روش اول

طلوع را از ساعت غروب کم کنیدبراحتی  کافیست ساعت.این روش بسیار ساده است 
  .مدت زمان بین طلوع وغروب محاسبه می شود

  15/19-10/6=05/13  :مثال
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  :روش دوم

  .مبناي حساب را یکساعت درنظر می گیریم بدین معنی  که اینگونه می شماریم

  ساعت1می شود   10/7تا10/6از

  ساعت1می شود  10/8تا10/7از

ساعت1می شود  10/10تا10/9ازساعت1می شود  10/9تا10/8از
  ساعت1می شود         10/11تا10/10از  

 ساعت1می شود      10/12تا10/11از

 ساعت1می شود  10/13تا10/12از

 ساعت1می شود  10/14تا10/13از

 ساعت1می شود  10/15تا10/14از

 ساعت1می شود  10/16تا10/15از

 ساعت1می شود  10/17تا10/16از

 ساعت1می شود  10/18تا10/17از

 ساعت1می شود  10/19تا10/18از

 دقیقه5می شود  15/19تا10/19از
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حاال براي )13:05(که در مجموع می شود اکنون ساعتها ودقیقه هارا جمع می کنیم 
باید حاصل بدست آمده اینکه بدانیم  زمان هر ساعت فلکی چند دقیقه است 

 .ضرب کنیم60درعددرا

 :نکته

است ساعتها ودقیقه ها را از هم کنید براي جلوگیري از اشتباه وسردرگمی بهتر 
 .ضرب کنیدودقایق رابه حاصلش اضافه کنید60وابتداساعتهارادر

 13+60=780دقیقه5برابراست و13:05

 780+5=785:دقیقه باقیمانده را به آن اضافه کرده که می شود 5و

 دقیقه785برابراست با05:13پس در نهایت

ی باشند وبراي اینکه بدانیم در روز مورد تام12وچون قبال گفتیم که ساعات فلکی روز 
عددحاصل راکه  .مثال زحل یامشتري یاچقدراستزمان هرساعت فلکی , نظرمان 

 :ساعت تقسیم می کنیم12دقیقه شد رابر785

می )بدون در نظر گرفتن ثانیه هاکه باقیمانده تقسیم هستند(12تقسیم بر785
زمان  هر ساعت فلکی  از  دقیقه یا همان یکساعت وپنج دقیقه پس مدت65:شود

وغروب آفتاب همان روز 10/6گانه روز بافرض براینکه طلوع آفتاب  12ساعات 
دقیقه  یعنی شما دراین روز متناسب باهرساعتی  65باشدمی شود یک ساعت و15/7

فقط یک وقط ساعت فلکی مورد نظر شما ,بخواهید عمل خاص آن ساعت راانجام دهید
نه کمتر ونه بیشتر اوچنانچه از وقت مقررگذشت  شما به ودساعت وپنج دقیقه خواهد ب

ساعت بعدي  منتقل می شوید وباید عمل را متوقف کنید تازمانی که دوربه همین  
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مثال هردو سعدباشند .ساعت برگردد مگر اینکه دوساعت  کنار هم از یک  نوع باشند
شکال ندارد نوع وعمل شما حالل باشد که انجام دادن آن درادامه ساعت  بعدي  ا

سعدونحس بودن  وکار مخصوص هر ساعت رادر صفحات آتی  خدمتتان توضیح خواهم 
 .داد

    :نکته کار بردي این توضیحات

مهم ترین نکته کاربردي این همه  توضیح عبارتست از محاسبه وقت دقیق هرساعت 
درهرروز مورد نظر وفاصله  آن باساعت بعدي یا قبلی خودمی باشد    فلکی

دقیقه یا همان  یکساعت  65حاالمادراینجا فهمیدیم که مدت زمان  هرساعت فلکی 
وپنج دقیقه  می باشد بنابراین چون ساعت  شروع روز که همان ساعت طلوع آفتاب  

ی دهیم  وبه آن یکساعت دقیقه می باشد رامبناي ابتداي  حساب قرارم10/6یعنی 
ساعت دوم را بدانیم  وهمین وپنج دقیقه  دیگر اضافه می کنیم  تازمان شروع وخاتمه  

 .م  که دیگر کار محاسبه  ساعات روز تمام است غروب برسی

 :مثالی مفصل وکامل

 :براي محاسبه ساعات روز این معلومات  دراختیار شماست 

 .میباشد6:10ساعت طلوع آفتاب  شهرتان  که در اینجا بعنوان مثال -1

 .میباشد7:10غروب آفتاب شهرتان که در اینجا بعنوان مثال  ساعت -2

 05:13شد باوغروب  برابرفاصله بین طلوع -3

طوربه  هرساعت  قبلی  همان 65دقیقه  را اضافه می کنیم  تازمان شروع  وانتهاي 
ساعت  بعدي  بدست آید وهمینطورالی آخر ادامه می دهیم  تا زمانی که به ساعت  
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 دقیقه785 با به دقیقه که برابرشد05:13تبدیل -4

ساعت  فلکی  براي دانستن زمان هرساعت فلکی  که 12دقیقه  بر785تقسیم -5
دقیقه یاهمان یکساعت وپنج دقیقه  حاال که این معلومات را دراختیار 65برابرشد با

شروع وخاتمه هر ساعت رادرجداول وطبق ساعت  ی می توانید زمان دارید براحت
 .کشورتان محاسبه کنید

 :نکته

درهر شهري از شهرهاي  ایران  می توانید به راحتی  تقئیم 192با گرفتن شماره تلفن 
فاصله بین طلوع وغروب بقیه محاسبات هم دقیقا مثل  .روز واوقات شرعی رابدست آورید

جدولهاي  کامل ساعات روز وساعات شب  در صفحات  بعد.محاسبه ساعات روز است
 .رامی توانید ببینید

 :مثالی طبق جدول 

دقیقه باشد بنابراین شروع 19:15وساعت غروب  آن  6:10اگرساعت طلوع روز شنبه 
دقیقه  یعنی 6:10ساعت شروع  :ساعت اول  روز شنبه که  زحل می باشد برابر است با 

وبراي بدست آوردن  خاتمه ساعت  زحل دقیقا همان ساعت  طلوع آفتاب است  
 :دقیقه رابه آن اضافه کنید که می شود5دقیقه با همان  یک ساعت و65کافیست 

  15/7=05/1+10/6 

دقیقه 7:15وزمان خاتمه آن 10:6پس زمان شروع ساعت زحل روز شنبه برابر است با 
 .می باشد 
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باید از ساعت ,ه باشید یعنی شما اگر قصدانجام عملی  متناسب با ساعت  زحل  داشت
 .دقیقه تمام کنید7:15دقیقه شروع کنید وتا ساعت 6:10

براي ساعت دوم روز شنبه که ساعت مشتري میباشد واضح است  که ساعت شروع آن 
یعنی چون ساعت زحل .همان ساعتی است که بعدازخاتمه  زمان زحل شروع می شود 

آن اضافه کنید تا ساعت فلکی   یکساعت  وپنج دقیقه  به,دقیقه خاتمه یافت 7:15
دقیقه  ساعت مشتري 7:15ییعنی از.بعدي که همان  مشتري است  را بدست آورید 

 دقیقه 10:05بعد ازساعت زحل  شروع می شود وبراي بدست آوردن خاتمه  آن همان 
 15/7+05/1=20/8              :را به آمن اضافه می کنیم  که می شود 

 :محاسبه ساعات شب 

با این تفاوت که .محاسبه ساعات شب دقیقا  همانند محاسبه ساعات روز است 
  فاصله بین  غروب  وطلوع آفتاب راحساب می کنید نه                    ,درمحاسبه ساعات شب 
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  جدول ساعات روز     

  

ایام       
  هفته

  جمعه  پنج شنبه  چهار شنبه  سه شنبه  دو شنبه  یک شنبه  شنبه

  ساعت اول
  

  زهره  مشتري  عطارد   مریخ   قمر  شمس  زحل

  ساعت دوم
  

  عطارد  مریخ  قمر  شمس  زحل  زهره  مشتري

  ساعت سوم
  

  قمر  شمس  رحل  زهره  مشتري  عطارد  مریخ

ساعت 
  چهارم

  زحل  زهره  مشتري  عطارد  مریخ  قمر  شمس

ساعت 
  پنجم

  مشتري  عطارد  مریخ  قمر  شمس  زحل  زهره

ساعت 
  ششم

  مریخ  قمر  شمس  زحل  زهره  مشتري  عطارد

ساعت 
  هفتم

  شمس  زحل  زهره  مشتري  عطارد  مریخ  قمر

ساعت 
  هشتم

  زهره  مشتري  عطارد  مریخ  قمر  شمس  زحل

  ساعت نهم
  

  عطارد  مریخ  قمر  شمس  زحل  زهره  مشتري

  قمر  شمس  زحل  زهره  مشتري  عطارد  مریخ  ساعت دهم
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ساعت 
  یازدهم

  زحل  زهره  مشتري  عطارد  مریخ  قمر  شمس

ساعت 
  دوازدهم

  مشتري  عطارد  مریخ  قمر  شمس  زحل  زهره

  ایام هفته
  

  شب
  شنبه

  شب
  یک شنبه

  شب
  دو شنبه

  شب
  سه شنبه

  شب
  چهار شنبه

  شب
  پنج شنبه

  شب
  جمعه

  مریخ  ساعت اول
  

  مشتري  عطارد
  

  زهره
  

  زحل
  

  شمس
  

  قمر
  

  ساعت دوم
  

  مریخ
  

  عطارد
  

  مشتري
  

  زهره
  

  زحل
  

  ساعت سوم
  

ساعت 
  چهارم

  عطارد
  

  مشتري
  

  زحل  زهره
  

  شمس
  

  قمر
  

  مریخ
  

ساعت 
  پنجم

  قمر
  

  مریخ
  

  عطارد
  

  مشتري
  

  زهره
  

  زحل
  

  شمس
  

ساعت 
  ششم

  زحل
  

  شمس
  

  قمر
  

  مریخ
  

  عطارد
  

  مشتري
  

  زهره
  

ساعت 
  هفتم

  مشتري
  

  زهره
  

  زحل
  

  شمس
  

  قمر
  

  مریخ
  

  عطارد
  

ساعت 
  هشتم

  قمر  شمس  زحل  زهره  مشتري  عطارد  مریخ

  ساعت نهم
  

  شمس
  

  قمر
  

  مریخ
  

  عطارد
  

  مشتري
  

  زهره
  

  زحل
  

  مشتري  عطارد  مریخ  قمر  شمس  زحل  زهره  ساعت دهم

شمس  
  

قمر  
  

مشتري   عطارد   مریخ   قمر   شمس   زحل   زهره  
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ساعت 
  یازدهم

  عطارد
  

  مشتري
  

  زهره
  

  زحل
  

  شمس
  

  قمر
  

  مریخ
  

ساعت 
  دوازدهم

  قمر
  

  مریخ
  

  عطارد
  

  مشتري
  

  زهره
  

  زحل
  

  شمس
  

  )جدول ساعات شب(جدول باال

 هر ساعت فلکی خصوصیات

 .ساعت را شناساي کنیدهر 

  :نکته بسیار مهم

اهید دیدکه بعضی اگر خوب  به جدولهاي ساعات شب وروز دقت  کرده باشید خو 
ساعات  روز وشب  در برخی روزها با هم منطبق  هستندکه براي سهولت آنها  را 

ساعات روزها وشبهایی که بر هم منطبق هستند به شرح زیر :      خدمتتون می نویسیم
 .می باشند

 روز یکشنبه وشب  پنج شنبه-1

 روز دوشنبه وشبه جمعه-2

 روز سه شنبه وشب یکشنبه-3

 روزچهارشنبه وشب یکشنبه-4

حاال که ساعات فلکی را شناختید اکنون باید بدانید که هرساعت مخصوص انجام چه  
کاري با نوشتن  چه چیزي می باشد.براي این امر باید از طریق جداول  زیر خصوصیت 
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 روزپنج شنبه وشب دوشنبه-5

 روزجمعه وشب سه شنبه -6

 روزشنبه وشب چهارشنبه-7

دقیقامثل هم هستند براي همین ,پس بدانید که خصوصیات روزها وشب هاي  منطبق 
  . خصوصیات ساعات آنهاراباهم می نویسیم,درجدولها

  

  

  نام کوکب  روز یک شنبه و شب پنج شنبه  ساعت
  شمس  لباس نو پوشیدن-دخول بر حکام-قبول-محبت  اول
  زهره  این ساعت نحس است و نباید کاري انجام دهید  دوم
  عطارد  نوشتن عطیف و محبت و قبول و مسافرت کردن  سوم

براي هیچ کاري شایسته نیست مخصوصا خرید و   چهارم
  فروش

  قمر

  زحل  براي تفرقه و جدایی و بغض  پنجم
  مشتري  از بزرگان خوب است براي طلب حاجت  ششم
  مریخ  براي هیچ کاري شایسته نیست  هفتم
  شمس  بسیار سعد است و هر کاري میتوان انجام داد  هشتم

  زهره  براي جلب القلوب و شهرت میان مردم  نهم
  عطارد  براي هر کاري شایسته است  دهم

  قمر  براي طلسمات و خواتم و تعویذات و هر کار مشابه  یازدهم
  زحل  نحس است و فقط براي ضرر رسانی خوب است  دوازدهم
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  نام کوکب  روز دوشنبه و شب جمعه  ساعت
  قمر  بندي و جلب قلوببراي محبت و زبان   اول
  زحل  براي قضاي حوائج و مسافرت خوب است  دوم
  مشتري  براي ازدواج و عریضه نویسی خوب است  سوم

  مریخ  نحس و براي هالك کردن و انتقام گرفتن است  چهارم
  شمس  جلب و القلوب و قضاي حوائج و زبان بندي  پنجم
  زهره  براي نوشتن انواع طلسمات  ششم
  عطارد  القلوب و قضاي حوائج و زبان بنديجلب و   هفتم
  قمر  براي ازدواج و صلح بین متباغضین  هشتم

  زحل  براي تفرقه و دشمنی و بغض و کینه اندازي  نهم
  مشتري  سعد است و براي هر کاري خوب است  دهم

  مریخ  شر براي تفرقه و دشمنی و بغض و کینه و اعمال  یازدهم
  شمس  قبولنوشتن عطف و محبت و   دوازدهم
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  نام کوکب  روز سه شنبه و شب شنبه  ساعت
  مریخ  براي بغض و بیماري و دشمنی افکندن  اول
کاري انجام نشود و حالت سکون و بی حرکتی اتخاذ   دوم

  شود
  

  شمس

  زهره  براي خواستگاري بسیار خوب است  سوم
  عطارد  براي جلب مشتري و تجارت و خرید و فروش  چهارم
  قمر  است و در آن کاري انجام نشود نحس  پنجم
  زحل  هالك کردنبراي کارهاي شر و بیمار کردن و   ششم
  مشتري  براي محبت و زبان بندي و جلب و القلوب  هفتم
  مریخ  شر و بیمار کردن و خونریزي براي کارهاي  هشتم

  شمس  براي خواستگاري و ازدواج و عقد کردن و محبت  نهم
  زهره  نیست براي هیچ کاري شایسته  دهم
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  عطارد  براي ممانعت از سفر و ازدواج و بستن اشخاص  یازدهم
  قمر  براي بغض و کینه و طالق و جدایی و تفرقه  دوازدهم

 

 

 

 

 

 

  

  نام کوکب  روز چهار شنبه و شب یکشنبه  ساعت
  عطارد  براي قبول و محبت و جلب القلوب  اول
  قمر  کاري انجام نشود  دوم
  زحل  بیمار کردن و هالك کردنبراي کارهاي شر و   سوم

  مشتري  سعد است و براي هر کارخیري مناسب است  چهارم
  مریخ  براي تفرقه و دشمنی و کارهاي سفلی  پنجم
  شمس  براي هر نوع سفري خوب است  ششم
  زهره  براي هر کار خیري خوب است  هفتم
  عطارد  براي نوشتن حجاب شورچشمی و گریه اطفال  هشتم

  قمر  کینه و طالق و جدایی و تفرقهبراي بغض و   نهم
  زحل  براي وارد شدن بر حکام و سالطین و مسئولین  دهم

  مشتري  براي نوشتن اوفاق خیر و دخول بر حاکمان  یازدهم
  مریخ  براي بغض و کینه و طالق و جدایی و تفرقه  دوازدهم
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  نام کوکب  روز پنج شنبه و شب دوشنبه  ساعت
  مشتري  مشتري و قبول و محبتبراي جلب رزق و   اول
براي کارهاي شر است و خارج شدن از خانه صالح   دوم

  نیست
  مریخ

براي جلب و محبت خوب است اما براي سفر مناسب   سوم
  نیست

  شمس

  زهره  براي خواستگاري و ازدواج و محبت و قبول  چهارم
  عطارد  براي زبان بند و کارهاي خیر خوب است  پنجم
  قمر  سفر و هر کار خیري خوب استبراي هر نوع   ششم
از داخل شدن به محکمه ها خودداري شود و براي   هفتم

  مالقات با اهل دعانویسی خیر است
  زحل

  مشتري  براي هر نوع کار خیري خوب است  هشتم
  مریخ  براي قضاي حوائج و دخول بر حاکمان و بزرگان  نهم
  شمس  براي طلب حاجت از بزرگان و سالطین  دهم
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  زهره  براي جلب و قبول و عطف و محبت  یازدهم
  عطارد  براي هیچ کاري خوب نیست  دوازدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  نام کوکب  روز جمعه و شب سه شنبه  ساعت
  زهره  براي ازدواج و انجام طلسمات اتشی محبت  اول
  عطارد  براي نوشتن هر نوع طلسمی و براي انجام هر کاري  دوم
  قمر  براي انجام هیچ کاري خوب نیست  سوم

  زحل  براي فوران اب چاه ها و چشمه ها و ابارها  چهارم
  مشتري  براي جلب محبت زنها و بزرگان خوب است  پنجم
  مریخ  براي طلب حاجت از بزرگان و سالطین  ششم
  شمس  براي خواستگاري و ازدواج و محبت و قبول  هفتم
  زهره  براي انجام هر کار خیري بسیار عالی است  هشتم

  عطارد  تفرقه و آواره کردن سریع عمل میکندبراي   نهم
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  قمر  براي هیچ کاري شایسته نیست  دهم
  زحل  براي انجام هر کار خوب مناسب نیست  یازدهم

  مشتري  براي هر نوع سفر و کار خیري خوب است  دوازدهم
 

  نام کوکب  روز شنبه و شب چهارشنبه  ساعت
  زحل  براي جلب و قبول و محبت و عفت و تهییج  اول
  مشتري   و آشتی و عطف براي ایجاد صلح و محبت  دوم
  مریخ  براي بغض و کینه و طالق و جدایی و تفرقه  سوم

  شمس  براي طلب حاجت از بزرگان و سالطین  چهارم
  زهره  براي بغض و کینه و طالق و جدایی و تفرقه  پنجم
  عطارد  براي جلب صید بسیار خوب است  ششم
  قمر  مناسب نیستبراي هیچ کاري   هفتم
  زحل  براي کارهاي شر و بیمار کردن و هالك کردن  هشتم

  مشتري  براي هر نوع کار خیري خوب است  نهم
  مریخ  براي هر نوع کار شري مناسب است  دهم

  شمس  براي جلب و قبول و محبت و عطف و تهییج  یازدهم
  زهره  براي هیبت در پیش بزگان و جلب القلوب  دوازدهم
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 :بسیار مهم نکته

بودن کواکب  به طور کل به قرارزیر در همه جداول  صفحات قبل نوع سعد ونحس  
 .است

-)سعد(شمس-)نحس اصغر(مریخ-)سعداکبر( مشتري -)نحس اکبر (زحل
یعنی هم می توان در آن  کار سعد انجام دادهم کار (-)ممتزج(عطارد-)سعداصغر(زهره

که براي تشخیص .یعنی بستگی به جایگاهش  در روزهاي مختلف دارد)(تابع(قمر)نحس 
  )سعد یانحس بودن آن باید به جداول مراجعه کنید

 :نکات قابل توجه

در .ساعت به طور مختصر وبصورت عبارات کلیدي نوشته شده است خصوصیات هر-1
صورتی که خصوصیات هر ساعتی بیش از آن است که در جداول نوشته شده است براي 

همین اگر خوب دقت کنید براي یک کوکب در روزها وساعات شب خصوصیات مشابه 
باید خصوصیات  یا متفاوتی نوشته شده که این به معناي غلط بودن جداول نیست بلکه

مثال ساعات .ساعت  هر کوکبی رادر همان روز یا شب مخصوصش لحاظ کنید 
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مربوط به کوکب قمر در جدولهاي مختلف  فرق می کند اما اگر به ساعت وخصوصیات 
ها وکوکب مشتري دقت کنید می بینید که به دلیل  سعد اکبر بودن آن   تقریبا در 

ي انجام هرکار خیري خوب است پس دقت همه ساعات شب وروز خصوصیات آن برا
جهت اخذ بهترین نتیجه  از کارها درمورد انجام  هر کاري -2   .کنید تا اشتباه  نکنید

مجاز است  سعد تلقی می بطور کل باید بدانید هرساعتی که انجام کار خیر درآن -3
 .گرددوهر ساعتی که کار شردرآن انجام میشود نحس تلقی می گردد

وبستگی به دور وساعت روز وشب بطور کل سعدیانحس بودن هرکوکب ثابت نیست -4
مثال کوکب قمر در ساعت چهارم روز یکشنبه وشب پنج شنبه نحس .مخصوص آن دارد

ت اما همین کوکب  قمر در ساعت ششم است وانجام هیچ  کاري در آن شایسته نیس
  .روز پنج شنبه  وشب دوشنبه به عنوان سعد تلقی  می گرددوهمین طور بقیه کواکب

 )بسیار مجرب(راز مخفی تبدیل نحس  به سعد 

موضوع سعدونحس بودن روزهاوساعات در قرآن وروایات متعددي به اثبات رسیده  که 
مفصل توضیح داده ام  وچون جاي بحث )لباقریهطوالع ا(بنده  در کتاب  دیگرم باعنوان 

به عنوان نمونه دراثبات  کالمم دو آیه  ازقرآن درمورد ایام , آن  در این کتاب نیست 
  .نحس نقل می کنم 

  َوَلَعَذاُب اْلآِخَرِة َأْخَزى َفَأْرَسْلَنا َعَلْیِھْم ِریًحا َصْرَصًرا ِفي َأیَّاٍم نَِّحَساٍت لُِّنِذیَقُھْم َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا 

  )16سوره فصلت ایھ ( َوُھْم َلا ُینَصُروَن

دگى دنیا عذاب رسوایى را بدانان بچشانیم فرستادیم تا در زن روزھایى شومپس بر آنان تندبادى توفنده در 
  تر است و آنان یارى نخواھند شد و قطعا عذاب آخرت رسواكننده

باید ساعت مخصوص  وخصوصیت بارز  مربوط به آن کوکب  را در آن ساعت مورد نظر 
ببینیدوعمل کنید . 
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  )19-القمر(ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْیِھْم ِریًحا َصْرَصًرا ِفي َیْوِم َنْحٍس مُّْسَتِمرٍّ

   بھ طور مداوم تندبادى توفنده فرستادیم روز شومىآنان در ] سر[ما بر 

  

همانطورکه می بینید دراین دو آیه صراحتا به موضوع نحس بودن بعضی  روزها اشاره 
 شده است 

نیاز ضروري بودکه در ساعت  یاروز  نحس دستور سعد انجام دهید  تبنابراین اگریک وق
با خواندن دعا زیر براحتی می توانید دفع  نحوست نموده  وکاري را که در ساعات  

این ساعات انجام  دهید واین دستور ازاسرار اهل روحانیات  می سعدباید انجام شود در
  .کنمباشد که در طبق اخالص  تقدیمتان می 

ضمنا اینرا بدانید که طبق روایتی از امام صادق علیه السالم روزهاي نحس در سال 
  درجدول زیر هستند

  ماه محرم 22  1
  ماه صفر 11  2
  ربیع االول 4  3
  ربیع الثانی 28  4
  جمادي االول 28  5
  جمادي الثانی 12  6
  رجب 26  7
  شعبان12  8
  رمضان24  9

  شوال2  10
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  ذولعقده28  11
  ذوالحجه   8  12

  

  ضمنا طبق علم هیت وتنجیم  این روزها نحس می باشند    

  

  روز اول وروز آخرهرماه عربی-1   

  ازهرماه عربی21وروز7روز-2   

  روز بعداز آن12روزقبل ازکسوف و3-12  

  روز بعد از آن7روزقبل ازخسوف و4-7  

باید از تقویم هاي  براي فهمیدن روزهاي  قمر در عقرب (وقتی قمر در عقب باشد-5  
  )نجومی  استفاده کنید

 

  :دعا اینست

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ال  ال َحوَل َو ال ُقوََّة اّال ِباِهللا ُافرُِّج ِبھا ُکلِّ ُکرَبِة ال َحوَل و ال ُقوَِّة اّال ِباهللا ُاِحلُّ ِبھا ُکلِّ ُعقَدِة،

َحوَل و ال ُقوََّة اّال ِباهللا َاجلو بھا کّل ظلمة، ال حول و ال ُقوََّة ِاّال ِباهللا؛ َافَتُح ِبھا ُکلِّ باب، ال َحوَل 
ِة اّال ِباهللا َاسَتعیُن ِبھا َعلى ُکلِّ ِشدَِّة و ُمصیَبِة، ال َحوَل و ال ُقوَِّة اّال ِباهللا َاسَتعیُن ِبھا َعلى و ال ُقوَّ

ُکلِّ َامِر َینُزُل بی، ال َحوَل و ال ُقوَِّة اّال ِباهللا َاعَتِصُم ِبھا ِمن ُکلِّ َمحُذور َاحاِذرُه، ال َحوَل و ال 
وِجُب ِبھا الَعفِو و العاِفَیِة و الرِّضا ِمن اهللا، ال َحوَل و ال ُقوَِّة اّال ِباهللا َتفرََّق ُقوَِّة اّال ِباهللا َاسَت

 َاعداَء اهللا و َغَلَبْت ُحجَُّة اهللا و َبِقَی َوجُھ اهللا ال َحوَل و ال ُقوَِّة اّال ِباهللا الّلھمَّ َربَّ اَالرواِح الفاِنَیة
الشُُّعوِر الُمِتَمعَِّطة و َربِّ الُجُلوِد الُمَمزََّقة و َربَّ الِعظاِم النَِّخَرة،  و َربِّ اَالجساِد الباِلَیة، و َربِّ
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و َربَّ الّساَعِة القاِئَمة، َاسَئُلَک یا َربِّ َان ُتَصلَِّی َعلى محّمد و آل محمد و أھِل َبیِتِھ الّطاِھرین و 
 .آمین آمین یا رّب العالمین ِبَخفیِّ ُلطِفَک یا ذاالَجالَل و اِالکرام،) حاجت بخواھد(

 

 دستور محلول تهیه روحانی 

گالب استفاده  نمایید زیرا +مسک+براي نوشتن هر دعا بهتراست که ازمحلول زعفران 
این محلول  اثر روحانی  دستورات را زیاد می کند وبین همه اهل علوم غریبه  کاربرد 

را براي  شما بیان می کنم   داردوبه شکلهاي مختلف  تهیه می شود در اینجا دو روش
تا راحت بتوانید این محلول  با ارزش را تهیه نمایید ضمنا باید بدانید که مسک چیزي  

البته نوع سیاه آن  می باشدوبوي نسبتا تندي دارد)دانه درشت(شبیه به نمک  بلوري 
 .پس آنرا با مشک ناف  آهواشتباه نگیرد.هم وجود دارد

 :روش اول 

چایخوري  مسک  ان یا بیشتر را با یک بطري  گالب ونوك  ریز قاشق یک مثقال زعفر
با هم مخلوط کرده  وخوب هم بزنید بعد بروي آتش  کم )دانه10تقریبا به اندازه  (
روي اجاق ودر ظرفی  که رنگ پس نمی دهد آنرا حرارت داده  تا دو سوم از گالب  ,

که .نزدیک به قرمز می باشد بخار شود وچیزي که باقی می ماند یک محلول پررنگ 
 بایدآن را از روي  اجاق برداشته  وبعداز سرد شدن در یک شیشه خالی  که بهتر است

ریخته ودر آن را محکم )مثل شیشه هاي  قهوه اي  شربت سرما خوردگی (تیره باشد 
تغیر رنگ ندهد در این روش هر چه  بسته  ودر جاي تاریک یا نیمه تاریک  قرار داده تا 

این روش نسبتا :روش دوم.مقدار زعفران بیشتر باشد  محلول بهتري بدست خواهد آمد 
سریع می باشد بدین صورت که  مقداري زعفران مثال نیم مثقال را دراستکان یافنجان  
قهوه خوري کوچک  قرار داده ویک   قاشق چایخوري آب جوش  به آن افزوده  وخوب 
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هم بزنید تا رنگ پس دهد سپس به اندازه ظرفیت استکان  یا فنجان روي آن  گالب 
سپس به اندازه ظرفیت استکان یا فنجان روي آن  .تارنگ پس دهدریخته وهم بزنید 

گالب ریخته وهم بزنید تا مواد با هم ممزوج  شوند بعد از سرد شدن  محلول آماده 
 استفاده است

 :نکات مهم

ولی اگرمسک پیدانکردید  یابراي  لول استفاده شود خیلی بهتراست اگرمسک درمح-1
 .نوشتن عجله  داشتید  می توانید ازروش دوم که بدون مسک  می باشداستفاده کنید 

خیلی راحت می توانید از خود نویس نو واستفاده نشده  ,براي نوشتن با محلول -2
حباب  جوهربا محلول  نمی وکوچکترین شماره استفاده کنید نیازي هم به پرکردن 

باشد  بلکه وقتی خودنویس راواردمحلول می کنید چند ثانیه نگه دارید تا جذب  آن  
شود وبعد با آن بنویسید وهر وقط دیدید خطوط  کم رنگ می شوند دوباره قلم را وارد 

 .محلول  کنیدوهمین طور به نوشتن ادامه دهید 

قلم ومحلول   ی  دستورات باز هم از همینبراي نوشتن بر روي ظرف چینی  در بعض-3
براحتی می توانید استفاده کنید  مشروط  براینکه  بر روي ظرف چینی  کامال سفید 

بنویسید واگر بشقاب چینی سفیدنیافتید می توانید از بشقابها یادیهاي  استفاده کنید 
 .که سفیدي آنها بیشتراز نقش ونگار آنهاست 

 :نکته مهم

دقت کنید که بر روي بشقابهاي  چینی نقش انسان   یا حیوان نباشد ولی اگر نقش گل 
 وگیاه باشد اشکالی ندارد ومی توانید از آن استفاده کنید 
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باید بدانید که )               بسیاربسیار مهم(اصراف عمار مکان قبل از هر عمل روحانی 
که متسفانه  هنگام اعمال روحانی   در هر مکانی اجنه وشیاطین  موذي  ساکن هستند

اثرات منفی از خود ساطع می کنند وباعث فاسدشدن وخراب شدن  اعمال روحانی می 
شوند بنابراین الزم است قبل از هرعمل روحانی  ویا نوشتن  آنهارا اصراف داده  واز 
محل دور کنید تا عماتان موفق آمیز باشدبراي اصراف عمار مکان  روشهاي بسیاري 

 آنها را خدمتتان  ارائه می کنم وجود دارند که در اینجا مجربترین 

 :دستور اصراف عمار مکان

سه بار سوره زلزالل  را تا کلمه اشتاتا با سه بار تکرار کلمه اشتاتا در هر مرتبه می 
 :خوانید وبعد می گویید
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 :نکته

زلزالل خواندن سه بار سوره ,اگر نفس وروحانیت درونی  شما قوي باشد
در هر دفعه براي  اصراف عمار کفایت می )اشتاتا(مرتبه کلمه 3وتکرار)اشتاتا(تاکلمه

 .کند

 .نکته بسیاربسیار مهم درمورد استفاده از دستورات این کتاب
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 .کند 

با درست هست که همه دارو هستند  وهیچ ضرري هم ندارند اما ترکیب شدن داروها 
 .هم ممکن است اثر مرگ بار هم داشته باشد

پس در حین  انجام یک عمل خاص  هیچ عمل مشابه دیگري  را سرخود انجام ندهید 
مگر اینکه شخص دانا به این دستورات  به شماترکیب چند دستور راباهم توصیه کند 

را شرح دهم بحمداهللا  در این کتاب بنده سعی کرده ام  به زبان ساده وکاربردي  اعمال 
 .واختالت وسردر گمی   وعدم نتیجه گیري  پرهیز شود  تا از هر گونه ترکیب 

   )بسیاربسیارمجرب(دستورات ازدواج وگشایش بخت 

مسئله ازدواج یکی ازمهمترین  مسائل حیات بشریست که ضامن بقاي نسل  انسان 
وباعث تسکین روح او می باشد روایات واحادیث زیادي  نقل شده  که همگی اهمیت  

مهمترین نکته اي که دراستفاده از دستورات این کتاب  یاهر دستورات روحانی  دیگري  
باید بدانید اینست که ازتداخل  دادن اعمال  با هم جداخودداري کنیدمگر اینکه بدانید 
که انجام آنها  با هم  ایجاد مشکل نمی کند مثال اگر شما براي رزق دستوري  را انجام  

می دهید باید تا زمان اتمام آن ازانجام دستورات مشابه  وهمزمان با آن جدا اجتناب 
کنید وفقط بعداز اتمام آن می  توانید  عمل دوم را شروع کنید چون باعث تداخل وعدم  

نتیجه گیري می شویدبامثالی این قضیه را برایتان روشن می کنم .مثال اگر شما مریض 
باشید  وبه شما بگویند که داروي  درمان شما در آن  داروخانه است وداروخانه هیچ 
راهنمایی  هم نداشته باشد وشما هم دارو را نشناسید  آیا می توانید به امید  خوب  

شدن ودرمان تمام داروهاي داروخانه را بخورید ؟؟؟؟؟حتی اگر بدانید که داروي درمان  
شما هم  بین این داروهایست که می خورید ؟؟؟؟مثلما هیچ آدم عاقلی اینکار را نمی 
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این امر مهم را به اثبات رسانده  وهمگی تاکید بر ازدواج سریع وجلوگیري از به تاخیر 
 .....انداختن آن داشته اند 

پیدا کرده  دردنیاي امروز متا سفانه مسئله ازدواج  صورتها وجلوه هاي  عجیب وغریبی
است که با دست به دست دادن  عوامل مختلف یا ازدواجهاي واهی  واز روي هوي 

یا اینکه آنقدر مساله ازدواج وهوس  انجام می شود یا طالقهاي سریع صورت می گیرد 
گذشته ولذتی که می بایست  عایدهردوطرف شود به تاخیر میافتد که دیگر کارازکار
  .....تقلیل پیداکرده  یاازبین می رود

متاسفانه درحال حاظر مسئله ازدواج افت خیلی  ازخانوادها مخصوصاٌ خانوادهاي 
مذهبی  شده  که این امر تبعات جانبی  زیادي به همراه دارد مسئله گذشتن ازسن 

فرزندان مسن  خطرحاملگی زنان  در سنین باال  ازدواج  عدم توانایی در تامین مالی 
گرفتار ازجمله  تبعاتی است  که امروزه خانوادهاي ما ,اضطراب واسترس  ودیگر عوامل 

  .آنها شده اند

عوامل ,مسئله عدم ازدواج یا به تاخیر انداختن آن  غیراز عوامل  اجتماعی وفرهنگی  
یعنی تاثیر جن وشیاطین  بروح  از جمله این عوامل  سحریامس . دیگري هم دارد 

منادل ((وبدن می باشد  که این خود  بحث مفصلی دارد  که در کتاب دیگرم  بنام 
  .مفصل شرح داده ام  عالقمندان می توانند  به آن کتاب رجوع کنند )) وعزائم  الباقریه

اج براي ازدو  درهر حال دراین کتاب  چندین روش  بسیار بسیار مجرب  از آن  کتاب 
دختران  ارائه می کنم  تا انشا اهللا  بزودي بخت شما گشوده شده وسریع تر ازدواج 

  .کنید ومارا از دعاي خیر   خودفراموش نفرمایید
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بحمداهللا  تاکنون به هر کسی  این دستورات را داده ام  فورا ازدواج نموده  واینرا بدانید 
مشروط بر اینکه این دستورات را که هیچ شکی در  مجرب بودن  این دستورات نیست  

  .دقیقا به کار ببرید

 ))بسیار مهم والزامی ((دستور اول 

براي بهره گیري  صد در صد از دستورات  ازدواج باید اینهارا به دقت انجام دهید  وبعد 
 .اقدام به استفاده  از دستورات نمایید 

 .بگویید)یاکاشف بافتاح (مرتبه 110روزهرروز بعدازهرنماز صبح  14به مدت -1

 .بگویید) اللهم صل علی محمد و ال محمد(  مرتبه 110صبح ها -2

 .بگویید )استغفر اهللا ربی و اتو الیه( مرتبه 110شبها قبل ازخواب -3

ویک مرتبه سوره قدر )العلی العظیم(بعداز هر نماز واجب یک مرتبه  ایت الکرسی تا-4
 .بخوانید

ابق شکل  تهیه طدقیقام ر هر کدام چهارعددازجدولهاي سه درسه وچهار درچها-5
 .نمایید 

رافقط روزهاي   شنبه وبا اسپند وزاج سفید بایدبسوزانید به این  3در3جدولهاي  -6
رادر خانه خالی  نوشته وسپس  آنرا با  3و4,شکل که  قبل از سوزاندن هر کدام عدد

  مقدار کمی زاج   واسپند آتش بزنید

402  395  400  
397  399  401  
398    396  
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رافقط روزهاي چهارشنبه وبا اسپندوقند باید بسوزانید به این شکل 4در4جدولهاي -7
خالی نوشته وسپس آنرا با مقدارکمی   رادرخانه307عدد,که قبل از سوزاندن  هر کدام 

  .اسپند وقند آتیش بزنید

291  305  302  299  
303  298  292  304  
297  300    293  
306  294  296  301  

  

  :نکات بسیار مهم

  .درهردفعه فقط یک جدول را آتش بزنید -1

می توان آنها را آتش زد   نیازي به استفاده از زغال وهیزم  نیست بلکه با اجاق هم -2
  توصیحه می کنم  براي این کار از اسپندان  استفاده کنید 

بعداز اتمام .موقعه آتش زدن  سعی کنید که دود مواد با بدن  شما تماس پیدا کند -3
وزه  حاالمی توانید دستورات  ازدواج را انجام دهید وسرعت اجابت  آنها ر14دوره 

  :راببینید پس بطور خالصه بایدبگویم

  .))روزه  اصال به اقدام انجام  بقیه   دستورات نکنید 14بدون انجام دوره ((

  :توجه
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ین سوره باعث زیبایی بخوانیدزیرا ا)شمس(روزه هرشب قبل از خواب سوره14بعدازدوره 
پس حتما آنرا  همگان  با .وبسیار مجرب استوجذابیت زنان در قلوب مردان  می شود 

  .دستورات زیر وهر شب انجام دهید

  دستور اول

آنراازیکی از استادانم که مرجع تقلید وصاحب وبنده این دستور بسیاربسیار مجرب است 
  .در ازدواج  سریع دختران داردنفس  گرم می باشند اخذ نمودم  وتاثیرعجیبی 

درمنزلی که دختردر آن  ساکن است  ویادرمنزل یکی از آشنایان  دختر مجلس روضه 
اي  براي حضرت امام حسین  علیه السالم  وبه نیت ازدواج دختر گرفته  ودختري که 

به برکت وجود  قصد ازدواج دارد باید در آن مجلس از مهمانان پذیرایی کند ان شااهللا 
  .مقدس  امام حسین  علیه السالم  دختر به زودي ازدواج خواهد کرد

  :دستور دوم 

روز یا  21این دستورازدستورات فوق العاده  براي ازدواج است  که اکثرا دیده ام  که در
بعضی ها زودتر وبعضی .ولی اجابت آن  براي همه  یکی نیست.کمترهم جواب می دهد 

ابتدایک کیلو نیم نمک دانه درشت  ونه .سریع است  ها دیرتر ولی عموما اجابت آنها
وآن رابه سه )دقت  کنید نمک حتما باید دانه درشت باشد.(پودر شده تهیه کنید 

  .قسمت  نیم کیلویی وبه صورت جداجدا تهیه کنید

ظرف تمیز ریخته  واین براي سه جمعه وهرجمعه نیم کیلو نمک را دریک تشت یا 
  )فوت نکنید بلکه به آرامی بدمید .(خوانید  وبه آن بدمیدسوره ها را بر روي  آن ب

  مرتبه71  سوره فلق-1
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  مرتبه71  سوره ناس -2

  مرتبه2  سوره طه-3

  مرتبه7  سوره کافرون-4

  مرتبه7  سوره توحید-5

حاالنمکی که سورها را برآن  خوانده اید باآب ودر تشت  حل کنید وبا آن   غسل کنید 
  .ی باشدبهتر است غسل به صورت ترتیب.

  )بسیار مهم(وقت انجام عمل واستحمام 

بعد ازغسل باید بال فاصله ازحمام خارج شده  و وضو گرفته  ورو به قبله سوره طه  را -2
  .سه بار پشت سر هم به نیت ازدواج بخوانید

معموال تا سه جمعه انجام این  اعمال کافیست  اما چنانچه الزم بود یک دور دیگر -3
  .سه جمعه اي  هم انجام دهید تا نتیجه بگیرید

  :دستور سوم

ابتدایک کیلو .این دستور براي  گشایش بخت  وازدواج سریع  بسیار مجرب می باشد 
دقت کنید نمک حتما باید دانه درشت (تهیه کنید,دانه درشت ونه پودري نیم  نمک 

  .وآن را به سه قسمت نیم کیلو یی وبه صورت جداجداتهیه کنید)باشد 

1-وقط انجام عمل قبل از اذان مغرب  وباید طوري باشد که بتوانیددقیقا وقط اذان 

غسل کنید.(مثال دو ساعت قبل از اذان  شروع به خواندن کنید)  
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نمک را دریک تشت  یا ظرف تمیز ریخته  واین سوره ها براي سه روز هر روز نیم کیلو 
          )     فوت نکنیدبلکه به آرامی بدمید.(رابرروي آن  بدمید

 مرتبه3  سوره فتح -1

 مرتبه3  سوره طه -2

 مرتبه3  سوره فلق -3

 مرتبه3  سوره ناس-4

 مرتبه3  سوره توحید-5

 مرتبه3  سوره کافرون-6

حاال نمکی  که سورها را بر آن خوانده اید با آب در تشت حل کنید  وبا آن غسل کنید  
 .بهتر است غسل  به صورت ترتیبی باشد

 )بسیار مهم( واستحماموقط انجام عمل  

وقط انجام عمل  قبل از اذان مغرب  وباید طوري باشد که بتوانید دقیقا وقت اذان -1
 )مثال دوساعت قبل از اذان  شروع به خواندن کنید.(غسل کنید

 .وپنج شنبه وجمعه  پشت سر هم انجام دهید این دستور رابایدروزهاي چهارشنبه -2

دور دیگر هم اما چنانچه الزم بود یک .معموال تا سه هفته انجام این اعمال  کافیست -3
 .انجام دهید تا نتیجه بگیرید 

 :دستور چهارم
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این دستور نیز از جمله  مجربات است با انجام دقیق آن  انشااهللا دختر در عرض چهل 
 .پس قدرش رابدانید.روز ازدواج خواهد کرد 

  :دستوراینست

  :مهمنکته 

براي اصراف اعمال وشناخت (قبل از نوشتن دستور زیر باید اعمار مکان را اصراف دهید
 .)به اول کتاب مراجعه کنید, ساعات مخصوص نوشتن

روز جمعه در ساعت اول بر روي یک کاغذ سفید بی خط وبا محلول روحانی  اول کتاب 
 .این آیات را به این شکل بنویسید, 

  اعوذ با اهللا من الشیطان الرجیم      

  مرتبه 10          بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

      مرتبه 5             الْحمد للّه رب الْعالَمینَ

  مرتبه 1                    الرَّحمنِ الرَّحیمِ

  مرتبه 3                      مالک یومِ الدینِ

  مرتبه 7        إِیاك نَعبد وإِیاك نَستَعینُ

یمستَقرَاطَ المنَا الصمرتبه 7           اهد  

 لَیهِمع متینَ أَنعرَاطَ الَّذمرتبه 5       ص  
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 مرتبه 1           غَیرِ المغضُوبِ علَیهِم والَ الضَّالِّینَ

  

مرتبه اسم دختر 7.هم  وبه تعداد مذکور نوشتید بعد از اینکه این  آیات را پشت سر 
 )مثالفاطمه بنت خدیجه(بنویسید)بنت(ومادرش را با کلمه 

این آیات وجدول را که به شکل حروف , بار نوشتن اسم  دختر و مادرش 7بعد از 
  مقطعه  است بنویسید
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 :توجه

درکارآن نوشته شده است  5حرف هاء وعدد)قلب وفق مثلث (درخانه دوم سطر دوم -1
 .دقت کنید که حروف هاء را باصفر اشتباه نگیرید.

ودر سمت چپ آن عدد یک  نوشته شده , در خانه دوم سطر سوم  حروف الف -2
 .اشتباه نگیرید 11آن را باعدد.ستا

 .آیاتی که درباال به صورت مقطع  نوشته شده اند  آیات زیر می باشد-3

  :آیه اول

   وأَذِّن فی النَّاسِ بِالْحج یأْتُوك رِجالًا وعلَى کُلِّ ضَامرٍ یأْتینَ من کُلِّ فَج عمیقٍ
ملَه عنَافوا مدشْهی28و  27ایه :حجسوره (  ل(  

  :آیه دوم

اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه کَمشْکَاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی زجاجۀٍ 
لَا غَرْبِیۀٍ ویۀٍ لَّا شَرْقتُونیکَۀٍ زاربرَةٍ من شَجم وقَدی يرد کَبا کَوۀُ کَأَنَّهاجۀٍ الزُّج

 شَاءن یم نُورِهل ي اللَّهدهلَى نُورٍ یع نُّور نَار هسستَم لَم لَوو یءضا یتُهیز کَادی
یملع ءبِکُلِّ شَی اللَّهلنَّاسِ وثَالَ لالْأَم اللَّه ضْرِبی35آیه :سوره نور( و( 
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 :نکات بسیار مهم 

تا .بعد از نوشتن دستور کاغذ را تا کرده ودر پارچه سبزي  پیچانده  وبه دختر بدهید-1
 .به دست یا پهلوي  راست خود آویزان کند

وبراي اینکه درباز کردن . سفارش کنید که وقط دستشویی رفتن  آن را با خود نبرد -2
 می توانید از سنجاق قفلی استفاده نمایید  ,به پهلو  اذیت نشود وبستن  آن 

 :دستور پنجم

 .این دستور نیز ازمجربات  شخصی بنده می باشد  وباید با دقت کامل  آنرا انجام دهید

 :نکته مهم

  : دعا این است

قبل از نوشتن دستور زیر ,باید عمار مکان را اصراف دهید(براي اصراف  عمار وشناخت  
ساعات مخصوص  نوشتن, به اول کتاب مراجعه کنید.) روز جمعه ساعت اول, بر روي 

یک کاغذ سفید بی خط و با محلول اول کتاب, سوره الرحمن را بصورت کامل نوشته و 
سپس اسم دخترو مادرش را بهمراه لفظ بنت بنویسید. و بالفاصله دعاي زیر را به آن 

اضافه کرده و به دختر داده تا همراه کند.  
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  :نکته

فاطمه بنت (مثال . اسم دختر و مادرش را با لفظ بنت بنویسید) فالن بنت فالنه(بجاي
  )خدیجه

  )مجرب بسیار بسیار!(ابطال انواع سحر و چشم زخم و بر گرداندن اثرش به عاملش 

باعث می شود متاسفانه آدمهاي حسود و مغرض و چشم شوردوربرما زیادندوهمین امر
و  و اغلب در . که اغلب اوقات چه از نزدیک و چه از دور از ذشرشان در امان نباشیم

بی دلیل اختالف و نزاع و دعوا و خصومت بین اعضاي خانواده خانواده هامی بینیم که 
جاذلب . ا هم نزاع میکنند که انگار دشمن خونی هم هستندبوجود می آید و آنچنان ب

اینجاست که اغلب آنها بعد از دعوا و منازعه نازه به خودمی آیند که چرا اصال دست به 
یاخانواده هایی را می .ودشان نبوده است چنین کاري زده اندواظهار میکنندکه دست خ

زیبا یا هرچیز دیگري  همیشه  بینیم  که به دلیل داشتن فرزندیامال زیاد یا بچه هاي 
مورد حسادت وچشم زخم دیگران هستند وهمین امرباعث می شود که دچار بیماري یا 

جاست کآنها  نمی دانند منشاء  گرفتاریهاي   عجیب و غریب شوند که خودشان هم 
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یاحتی ممکن است  بعضی ها را بشنلسید که مرتب براي شما سحر وججادو می کنند .
ودعا می گیرنندولی نمی توانید کاري بکنید یا هر کاري بگنید دست از کارشان بر نمی 

اگر شما هم چنین مشکالتی دارید می توانید با این دستور انواع سحر را باطل .دارند
د کرده  وهم اثرش را به عاملش  برگردانید آنهم خیلی کرده  هم چشم زخم را نابو

  .سریع 

انجام می دهم   پس قدراین دستور را بدانید چون سالهاست دارم  براي اشخاص مختلف 
  .وهمیشه نتایج آن  آنی بوده است  

ضمنا این را بدانید که براي ابطال  السحر الزاما نیازي نیست جاي  سحررابدانیدوآنرا 
اثر هرنوع  سحر راباطل ,کنیدتا باطل  شود بلکه این دستور به محض  انجام خارج مثال 

  .می کند

پس به شما توصیه می کنم  هیچ وقط گول  اشخاصی را نخورید که  با برگزاري 
جلسات  کذایی ودعوت ازاجنه  سفلی وشیاطین ومثال انداختن  یک لفافه  پیچیده که 

وتکه اي لباس وچندتا میخ وتیغ  وآشغال   مقداري   موي گربه یا موي سر انسان  
آنهم  از یک زوایه  وپنهان  ادعا می کنندکه سحر مدفون  را براي شما استخراج کرده 

  ....اند

خوانندگان   محترم اینرا بدانید که روشهاي صحیح استخراج  سحر از مکان آن  وجود 
ه کرده ام  اما روشهاي صحیح دارد وبنده هم این روشها راکامال بلدم  وعمال  بارها تجرب

خاصی است  که  شامل در اختیار مدعیان  دروغین نیست  بلکه در اختیار  اشخاص  , 
گرفتن موکلین مخصوصی   است  وبا تشریفات  خاصی  ریاضتی  خاص وبه خدمت 
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انجام می شود نه اینکه هر کسی برخاست  اعدا کند که می تواند سحرمدفون را جلوي 
  .ظر کند چشمان شما حا

که بنا به اهمیت موضوع   این گونه اشخاص مدعی با دو حقه این کار را انجام می دهند 
وگسترش روز افزون آن دردنیاي  امرووزي  الزم می دانم  که  پرد ه از روشهاي آنها  را 

  .بردارم تا گول آنها را نخورید 

  :حقه اول 

انها معموال در اتاقی  تاریک این کار را انجام می دهند   که قسمتی از آن با پرده 
پوشیده  شده است از قبل مقداري  موي سر وتکه هایی  از لباس ومقداري میخ  و 

در اختیار دارند  وهم دست  آشغال رادر گلی  می  پیچانند واز قبل به صورت آماده 
را   ودر یک  فرصت مناسب  این لفافه سحري  خود  را پشت پرده  مخفی می کنند

وسط اتاق  وجلوي حضار پرتاب می کنند  ومثال عنوان می کنند که ببینند دشمن شما 
ازموها ولباس  شما ووسایل شخصیتان  براي جادو کردن شما استفاده کرده  که ما آن 

  ....را خارج کردیم  والن پیش روح شماست 

  :حقه دوم

به همان طریقی که  درحقه اول  گفتم لفافه آماده راازقبل درجاي دفن  می کنند 
وبادعوت از اجنه  سفلی وشیاطین   ودستور دادن   به آنها براي خارج  کردن  لفافه 

وآوردن وپرت کردن  آن جلوي حضار ,آنها را گول  زده وبیچاره ها را باپولهاي هنگفت  
سرکیسه می کنند .پس هیچوقت گول چنین اشخاصی را نخورید .  
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بعدازاین مقدمه  اکنون دستورمجرب  ابطال السحر وچشم  زخم راخدمتتان ارائه می 
کنم  تا بدون مراجعه  به کسی  وبه راحتی بتواند با آن انواع  سحر را باطل کرده  

  .واثرش را به عاملش برگردانید

نوشته ولوله کرده  در یک بطري , بازعفران وگالب این دعا را روي  کاغذ سفید بی خط
سپس .معموال کاغذ تکه تکه می شود .گالب  فرو کنید وبگذارید کاغذ در آن باقی بماند 

در بطري را سوراخ  کرده ومثل گالب پاش  با ریختن  آن  درهمه جاي خانه  مخصوصا 
حمام , اتاق ها مخصوصا گوشه هاي هراتاق  , نزل درب ورودي م بیرون و داخل 

وجلوي  درب دستشویی  وخال صه همه جاي  خانه می توانید هر نوع سحري رافورا 
  .باطل کنید

  

  

    :دستور اینست
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  :نکات مهم

ومادرش نوشته درآخردستور باال باید اسم صاحب خانه ) فالن به فالنه(بجاي عبارت -1
  .شود

یا اسم صاحب خانه  در صورتی  که منزل متعلق به شما نیست  یا مستاجر هستید-2
فی هذاالبیت (بنویسید )بیت فالن  بن فالنه(ویانام مادرش یانمی دانید باید بجاي 

  ونیت منزلی که موردنظراست بکنید )
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بسیار .(املش ابطال  انواع  سحر خورده  شده وبرگرداندن  اثرش به  ع
  )مجرب

درغذابا آب یا شربت سحري  می ریزند وبه خورد گاهی وقتها آدمهاي خدانترس 
اشخاص مورد نظرشان می دهند وباعث بیماري یاتخریب  اعصاب یا بهم زدن  روحیه 

  .طرف می شوند

وبا کمی تغییر در آن )ابطال السحر در منزل(در این صورت می توان   با دستور قبلی 
  .اثر سحروجادوي  خورده شده  راباطل کرده واثرش  رابه عاملش  برگرداندهرنوع 

  :کافیست این عبارت دستور قبلی 

  
  :رابه این شکل  تغییردهید

  
ومادرش رابنویسید وبه شخص بدهید حتما باید اسم شخص )فالن به فالنه (که بجاي 

  .تابه مدت یک هفته آن رابخورد
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  )بسیار مجرب( دفع نحسی وبد بیاري در خانه

بعضی ها به ما شکایت می کنند که مرتب درمنزلشان  نحسی وبدبیاري دور می زند 
واوصاع منزل وافراد خانواده  همیشه بهم می ریزد  وهمه کارها بهم گره می خورند 

لحظه آخر همه کارهاخراب ومتوقف  می شوند وهزارویک  ,ودست به هرکاري می زنند 
  .....بدبختی  دیگر

باید به عرض برسانم  که دلیل این مشکالت سحروجادو وجود اجنه وشیاطین درمنزل 
 براي رفع این مشکالت  بنده راههاي زیادي  ارائه  می کنم  ودوتا از روشهاي .است 

باشدکه مارا ازدعاي خیر .ساده وبسیارمجرب رابراي خانوادهاي  مسلمان می نویسیم 
  .خویش  فراموش نفرمایند

  :ل دستور او

مرتبه  این  61,روز پنج شنبه  وبه محض  طلوع  افتاب  با محلول مخصوص اول کتاب 
براي فهمیدن طمس  به (ایه را به صورت حروف  مقطه وبدون  طمس  به قسمت 

  )مراجعه کنید))معرفی اصطالعات  کتب قدیمی((قسمت 

  .وبعد از نوشتن  درمنزل آویز کنید

  

  ))وبطَلَ ما کَانُواْ یعملُونَفَوقَع الْحقُّ ((آیه اینست
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  .که  مقطع آن به شکل زیر است

  )ف و ق ع ا ل ح ق و ب ط ل م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن(

  :دستور دوم

  .    حلول روحانی اول کتاب  اینها رابروي کاغذ نوشته ودرمنزل آویزان کنیدمبا

                                                                               )عجل فرجهمبسم اهللا الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و ال محمد و (

  مرتبه این بیت شعر را بنویسید 21سپس 

  و یا باري احفظنا من الخلق کلهم      بفضلک واکشف یا مصور کربنا

  .مرتبه بنویسید  15واین آیه رادرآخر ابیات 

  ) وبطَلَ ما کَانُواْ یعملُونَفَوقَع الْحقُّ  (

  

  )بسیارمجرب( ابطال السحرمغازه  یا منزل

اگر کسی براي رزق شماسحري کرده باشد ویا کسادي درفروش جنس می کنید 
  .بابکاربردن این دستور می توانید مشکل را حل کنید

مرتبه این آیات رابخوانید وبعد از هر مرتبه به آن  70کافیست بر روي یک ظرف آب 
روز 7پاشید واین کار راتابسپس درچهارگوشه محل کسب  وجلوي درب ورودي  .بدمید 

  . ادامه دهید
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 اتاومنْ أَقْطَارِ السأَن تَنفُذُوا م تُمتَطَعالْإِنسِ إِنِ اسشَرَ الْجِنِّ وعا مضِ یالْأَرو
  )33ایه : سوره رحمن(فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسلْطَانٍ

  

  )بسیارمجرب(دفع سحرشخصی وسحردرمنزل 

برروي نیم کیلو نمک این سوره ها را خوانده وبدمید وسپس  آن  را درطشت آب تمیز 
ریخته وروزهاي چهارشنبه  پنج شنبه وجمعه  قبل از ظهر باآن غسل کرده ومنزل را با 

  . آن بشویید

ن یا معشَرَ الْجِنِّ والْإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَ {+ سوره الواقعه + یاسین  :سوره هاي   
ایه : سوره رحمن(}تَنفُذُوا منْ أَقْطَارِ السماوات والْأَرضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسلْطَانٍ

33(  
  :نکات مهم

اگر براي باطل کردن سحر درشخص  مسحور باشد آن شخص باید باآن  آب ونمک  -1
منزل رابااین آب واگربراي باطل کردن سحردرمنزل باشد باید .مخلوط شده  غسل کند

  .بشویید

وسوره ها رابر آن بخوانید  وفقط روز  براي هر روز بایدجداجدانیم کیلونمک گرفته -2
    .اول کفایت نمی کند 
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  )بسیارمجرب(طردجن وخادمین  سحرازمنزل 

مثال .امروزه اکثرخانواده ها کم وبیش به شکلهاي مختلف از شر جن ها  در امان نیستند 
. ظاهر می شوند ویا مشکالت دیگري از این  قبیل رابه وجود می آورند یادرخانه ها 

البته باید بدانید که دخالت  اجنه درکارانسانها  بستگی به عواملی دارد که خود انسانها 
از جمله عواملی که باعث جذب  شدن اجنه  به سمت خانه ها .مسبب آنها  هستند 

  :وانسانها  می شوند عبارتنداز 

  خواندن وقران نخواندن درمنزلنماز ن-1

پس درپاك کردن نجاست  هیچ ,نجاستهاي همیشگی وعدم  طهارت فرش  وزمین -2
    .وقط تعطیل نکنید

  ادرارکردن کودکان  دم درب  و ورودي  منزل  یا  اتاقها -3

  مخصوصا براي خانمها,باقی  ماندن بر جنابت  ونجاست  وعدم غسل  به  موقع -4

  درمنزل نویسی  ونگهداري  کتابهاي سحروشیطانی  اعمالی مثل دعا-5

تاریکی همیشگی درمنزل  ونگفتن  بسم اهللا الرحمن الرحیم در هنگام  ورود به -6
  .....جاهاي تاریک  و

  :دستور اول 

آیات  زیررا هفت دور برروي مقداري اسپند  خوانده وبه آن  فوت کرده  وسپس  خود 
  .ویا منزل  راباآن  دود دهید
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اللّه الَ إِلَه إِالَّ هو الْحی الْقَیوم الَ تَأْخُذُه سنَۀٌ والَ نَوم لَّه ما فی السماوات وما فی 
األَرضِ من ذَا الَّذي یشْفَع عنْده إِالَّ بِإِذْنه یعلَم ما بینَ أَیدیهِم وما خَلْفَهم والَ 

یطُونَ بِشَیحی هؤُودالَ یو ضاألَرو اتاومالس هیکُرْس عسا شَاء وإِالَّ بِم هلْمنْ عم ء
یمظالْع یلالْع وها ومفْظُهکْفُرْ  حنْ یفَم نَ الْغَیم نَ الرُّشْدیینِ قَد تَّبی الدف الَ إِکْرَاه

د استَمسک بِالْعرْوةِ الْوثْقَى الَ انفصام لَها واللّه سمیع بِالطَّاغُوت ویؤْمن بِاللّه فَقَ
یملینَ کَفَرُواْ  عالَّذرِ وإِلَى النُّو اتنَ الظُّلُمم مهخْرِجنُواْ یینَ آمالَّذ یلو اللّه

ظُّلُمات أُولَئک أَصحاب النَّارِ هم أَولیآؤُهم الطَّاغُوت یخْرِجونَهم منَ النُّورِ إِلَى ال
                                                                                                    )257-255بقره (  فیها خَالدونَ

 الظَّالمونَ إِنَّما یؤَخِّرُهم لیومٍ تَشْخَص فیه األَبصاروالَ تَحسبنَّ اللّه غَافلًا عما یعملُ 

  )42ابراهیم (

  ﴾43﴿مهطعینَ مقْنعی رءوسهِم الَ یرْتَد إِلَیهِم طَرْفُهم وأَفْئدتُهم هواء 

وأَنذرِ النَّاس یوم یأْتیهِم الْعذَاب فَیقُولُ الَّذینَ ظَلَمواْ ربنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجلٍ قَرِیبٍ 
  ﴾44﴿نُِّجب دعوتَک ونَتَّبِعِ الرُّسلَ أَولَم تَکُونُواْ أَقْسمتُم من قَبلُ ما لَکُم من زوالٍ 

اکسی مف کَنتُمسنَا وضَرَبو لْنَا بِهِمفَع فکَی نَ لَکُمیتَبو مهواْ أَنفُسینَ ظَلَمنِ الَّذ
  ﴾45﴿لَکُم األَمثَالَ 

  ﴾46﴿وقَد مکَرُواْ مکْرَهم وعند اللّه مکْرُهم وإِن کَانَ مکْرُهم لتَزُولَ منْه الْجِبالُ 

  ﴾47﴿لف وعده رسلَه إِنَّ اللّه عزِیزٌ ذُو انْتقَامٍ فَالَ تَحسبنَّ اللّه مخْ

  ﴾48﴿یوم تُبدلُ األَرض غَیرَ األَرضِ والسماوات وبرَزواْ للّه الْواحد الْقَهارِ 
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 فَادی األَصینَ فقَرَّنم ذئموینَ یرِمجتَرَى الْم49﴿و﴾  

 النَّار مهوهجتَغْشَى ورَانٍ ون قَطم مرَابِیلُه50﴿س﴾  

  ﴾51﴿لیجزِي اللّه کُلَّ نَفْسٍ ما کَسبت إِنَّ اللّه سرِیع الْحسابِ 

ذَّکَّرَ أُویلو داحو إِلَه وا هواْ أَنَّملَمعیلو واْ بِهنذَریلالَغٌ لِّلنَّاسِ وَذا بابِ ه52﴿لُواْ األَلْب﴾  

  :دستوردوم

به مدت هفت روز وهر روز بر روي  ظرف آبی  که نزدیک دهان کرده اید اینها را 
ودرهمه جاي .)ضمنا دست شما موقع خواندن درآب باشد.(بخوانید وبه آب فوت کنید 

  .منزل مخصوصا  دم دراتاقها ومنزل  وگوشها بپاشید 

 .دعارابخوانیدابتداسه مرتبه  این 
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  :دستورسوم

به قدرپاشیدن آن درکناره  (مقداري نمک دانه درشت وغیر پودري  یک کیلو یا بیشتر 
وضوبگیرید , آن رادریک ظرف گذاشته .آماده کنید,)هاي  دیوارهاي منزل وحیاط

هنگام غروب  دست راست خود  ودست راستتان را خشک کرده  واین گونه عمل کنید 
 مرتبه  این اسماء رابه نیت رفع مشکل بخوانید313قرار داده  ورا روي نمک 

  ))اهللا الحی القیوم العلی العظیم((

بعدازاتمام قرائت   نمک ها را .خواندن هر پنج اسم با هم  یک مرتبه محسوب می شود 
در همه جاي خانه  مخصوصا گوشه هاي حیاط  واتاقها  بریزید  وموقع ریختن آن  

 :را تکرار  کنیدمرتبا این  آیه 

)) یمظالْع یلالْع وها ومفْظُهح هؤُودالَ یو(( 

 .وهمینطور تکرارکنیدتانمک  تمام شود
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  .دفع سنگ اندازي جن مجرب

اگردر منزلتان  یاهرجاي دیگري  بدون دلیل  به خانه یاسمت شما سنگ پرتاب می 
اندازي  ازجانب اجنی موذي میباشد بدانیدکه این سنگ   ,شود وانسانی را نیافتید 

براي دفع این سنگ  اندازه این دستور بسیار .وبنده عمال این سنگ  اندازي را دیده ام 
  .مجرب است 

  :دستوراینست

برروي یکی از .ابتداخوب دقت کنید که سنگ ها از کدام  سمت  پرتاب  می شوند
رده  وآن رابه همان جهتی سنگهاي  پرتاب شده  این دعا را خوانده  وبه سنگ فوت ک

 دوباره برگردانید, که  از آن پرتاب شده 

 ))بِیسنْتَهی  حاهللاِ م راءو سعا، لَینْ دماهللاُ ل عمکَفی، س اهللاُ و           (( 

 :  نکته مهم 

اگرنتوانستید مسیر پرتاب سنگهاراتشخیص دهید یاسنگهاموقعی  پرتاب  می شوند  که 
بهترین حالت این است که بروي  چهارسنگ از سنگهاي پرتاب شده  .نداریدشما حضور 

وبه صورت تک تک دعا را بخوانیدوفوت کنید وهرکدام رابه یکی  ازچهارجهت پرتاب 
        .نمایید
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  )بسیارمجرب(دفع چشم زخم

بلکه  حتی اجنه  هم ممکن است  (انسانهاواجنه  متاسفانه  هیچکس  ازدست چشم زخم
درامان نیست  حتی پیامبران  وائمه  علیهم السالم  )باعث چشم خوردن انسانها شوند

سوره قلم  اشاره  مستقیم  به 52و51اگر به قرآن مراجعه کنید  می بینیدکه آیات  
دارند جمع  یک عده که  چشم زخم قوي موضوعی دارد  که در زمان پیامبر قراربود

که با نازل شدن  این آیات وخواندن آنها . شوند  وپیامبر را از این طریق  از پاي درآورند 
  .....خطر از ایشان رفع شد )ص(توسط  پیامبر 

  .براي اطالعات بیشترمی توانید به تفاسیروشان  نزول این آیات مراجعه  کنید 

 . آیات موردنظر اینهاهستند 

الَّذ کَادإِن ینُونٌ وجلَم قُولُونَ إِنَّهیوا الذِّکْرَ وعما سلَم مارِهصبِأَب قُونَکزْلینَ کَفَرُوا لَی
 وما هو إِلَّا ذکْرٌ لِّلْعالَمینَ 

درهرحال اگرشمایاهرکسی دچار  چشم زخم شدید  براي  دفع آن دستورات بعدي  
  .بسیار بسیار مجرب وسریع  هستند

  : دستور اول

  )فوق العاده مجرب(ابطال سریع چشم زخم  با کندر

البته  .این دعا را بر روي یک  قطعه  کندر بخوانید  وآنراسوزانده  وخود را دود دهید
بهتر است  دود دادن طوري باشد که دود زیر لباسهایتان رفته  وبا بدنتان تماس پیدا 
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ده وازیقه خارج شود تاثیر آن  کند واگر طوري دود دهید که دود  ازپایین  بدن  واردش
 .سریعتر خواهد بود

 :دعااینست
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  :نکته مهم

  .باید گفته شود بجاي فالن بن فالنه  اسم شخص ومادرش 

  :دستوردوم

  )بسیارمجرب(ابطال  چشم زخم ودفن  آثارسوء آن در روح وجسم 
این دستور , براي خروج تمام تاثیرات چشم زخم  ازجسم وروح وهرنوع آثارسلبی  دیگر 

  .ن انجام دادازمجربات  قاطع وخاص بنده است  که به سه طریق می  توا
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  .نوشته وهمراه  شود-1

  .بامحلول زعفران وگالب  ومسک نوشته  ودر آب  حل کرده  وخورده شود -2

  فقط خوانده شود-3

با امابراي تاثیر بیشتر بنده هر سه کارراباهم انجام می دهم  شما هم بهتراست  هرسه را
  .هم انجام دهید

 :دستوراینست

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

أَلَم تَرَ کَیف ضَرَب اللّه مثَلًا کَلمۀً طَیبۀً کَشَجرةٍ طَیبۀٍ أَصلُها ثَابِت وفَرْعها فی 
  ﴾ابراهیم24﴿السماء 

  ﴾25﴿تُؤْتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ ربها ویضْرِب اللّه األَمثَالَ للنَّاسِ لَعلَّهم یتَذَکَّرُونَ 

  ﴾26﴿ومثلُ کَلمۀٍ خَبِیثَۀٍ کَشَجرَةٍ خَبِیثَۀٍ اجتُثَّت من فَوقِ األَرضِ ما لَها من قَرَارٍ 

منُواْ بِالْقَولِ الثَّابِت فی الْحیاةِ الدنْیا وفی اآلخرَةِ ویضلُّ اللّه یثَبت اللّه الَّذینَ آ
 شَاءا یم لُ اللّهفْعیینَ وم27﴿الظَّال﴾  

الَّذي خَلَقَ سبع سماوات طباقًا ما تَرَى فی خَلْقِ الرَّحمنِ من تَفَاوت فَارجِعِ 
  ﴾ملک3﴿رَى من فُطُورٍ الْبصرَ هلْ تَ

  ﴾4﴿ثُم ارجِعِ الْبصرَ کَرَّتَینِ ینقَلب إِلَیک الْبصرُ خَاسأً وهو حسیرٌ 
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  :مرتبه این عبارت تکرارشود7سپس 

  
  :دستور سوم

  ) مجرب(ابطال سریع چشم زخم  باتخم مرغ 

حتما شنیده ایدیازیاد دیده ایدکه بعضی ها براي   از بین بردن  چشم زخم  وخارج 
اسامی بر روي تخم مرغ  ونگه داشتن آن بین   کردن آن  به روش خاصی   مثال نوشتن  

دوسکه ویاروشهایی ازاین قبیل  اقدام به شکستن  تخم مرغ کرده  ومثال باعث خروج 
ولی .ر این روشها به اصطالح  من درآوردي هستند چشم زخم می شوند متاسفانه  اکث

طریقه درست وقرآنی   شکستن تخم مرغ را براي دفع چشم زخم    بنده دراینجا
  .خدمتتان ارائه می کنم  که این عمل ازجمله  مجربات بسیارقوي می باشد,

  :دستور اینست 

بایستد بعدشما با دست راست  یک تخم مرغ را گرفته  وبدون  ابتدا به شخص   بگویید 
آنرا به سرش چشم خورده  بمالیدودر حین  مالیدن  سوره اخالص را بخوانید ,شکستن  

حاال یکبار همین کار را یکبار بر روي شانه  راست  ویک باربر روي شانه .تا تمام شود
لم را به دوش او می مالید یکبار انجام دهیدیعنی همین طور که تخم مرغ  ساچپ   او 

  .سوره اخالص را بخوانید 
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حاال این بار تخم مرغ را به  همان   سه جا یعنی سرو شانه  راست وچپ  یکی بعد از 
یعنی اول سر را یکبار بمالید بعدیکبارشانه راست وبعد یکبار .دیگري  وبه ترتیب بمالید 

  .ین  دعا را بخوانیدمرتبه ا7شانه چپ  رامی مالیدوهمزمان با آن  

 

  
حاالتخم مرغ  را به  دست راست شخص  بدهید وبگویید  که به تخم مرغ  فوت کند  

وبعد )یااهللا یارب  یا حفیظ یا مانع (مرتبه بگویید 7حاال شما.وآنرا دردستش نگه دارد 
دوباره از او بخواهید  به تخم مرغ فوت کند حاال با دست راست   تخم مرغ را از دست 

او بگیرید  ودر ظرفی  که کمی آب درآن است  وآن رابین پاهاي او قرارمی دهید  تخم 
ممکن است  شکل  یک چشم سیاه  درتخم مرغ ظاهر شود که البته .مرغ رابشکنید

  .بستگی به قدرت چشم زخم  دارد بعد ازاتمام تخم مرغ وآب را دور بریزد

  )بسیاربسیارمجرب(ضدچشم زخم   منیعار صح

تور به عنوان حجاب و حصار  منبع و ضد چشم زخم می باشد  وبراي اطفال این دس
قابل استفاده  است  وقوي ترین  دستوري است  که تاکنون تجربه   کرده  وبزرگساالن 

یعنی شماباهمراه کردن  آن براي همیشه  براي استفاده از . ام  ونتایج عالی داده است 
ساده ترین راه این است که از روي -1:   کنیداین دستورمی توانید به شکل زیر عمل 

آن   یک کپی بگیرید چون قدرت آن به قدري زیاد است که  نخسه کپی آن  هم عمل 
  ...می کند
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راه دوم این است که با خودکار یا روان نویس  سیاه وفق  را مطابق شکل  رسم -2
  .کنید

همراه کردن آن را دارد به بعداز کپی ورسم کردن  وقف  باید اسم شخصی که  قصد -3
البته بایداسم شخص ومادرش را .صورت مقطعه ودر خانه  خالی ودر وسط بنویسید

اگر .همراه بالفظ نسبت  که منظور همان  بن یا بنت  است  به  صورت مقطع بنویسید 
  .شخص  مذکر باشد بعداز  اسم اولفظ بنت  وبعداز آن اسم مادرش رابنویسید

  :مثال

.                احمد واسم مادرش فاطمه باشدبه این شکل باید بنویسیداگراسم شخص 
  )ا ح م د ب  ن  ف ا ط م ه (

م  ر ي م ب .        (واگر شخص مریم ونام مادرش  زهرا باشد با این شکل باید نوشت 
  )ن ت  ز ه ر ا

مایع  انبر بعداز نوشتن اسم شخص  به صورت مقطعه  در خانه وسط  مقداري عود یا -4
  .دقت کنیدتا نوشته ها پاك نشود .بر روي قسمتهاي سفید  وبا نوك انگشت بمالید 

بعد از خوشبو کردن آنرا با عود چوبی   خوشبو  که دربازار نوع هندي  آن فراوان -5
  .الست  دود دهید تا کامال  دود به همه جاي آن برسد

  بدهیدتاهمراه کندبعداز دود دادن آنرا تا کرده  وبه شخص -6

دقت کنید موقع نوشتن  حروف مقعطعه یا رسم جدول  به هیچ وجع نباید حروف به -7
  همدیگر یا به خطوط خانه بچسبند
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  )مجرب(کنترل شهوت جنسی وتعدیل آن

  ....انسان را نابود کند سال عبادت  70که کمترین  غفلت از آن  ممکن است 

غریزه جنسی قدرتی فوق العاده  است  که خداوند حکیم آنرا در وجودانسان قرار داده  
تا ضامن بقاي نسل او باشد ودرصورتی که  در راه حالل بکارگرفته شود باعث سکون 

وآرامش ولذت است .اما اگر در استفاده از آن افراط شود یادر مسیر حرام  مورد استفاده 
قرار گیرد باعث بدبختی  وشقا وت  اانسان می شود مشکل اکثر اهل  طرقیت  وسیرو 

سلوك  ومعنویت , مخصوصا جوانهاي مجرد و حتی بعضی متال ها همین تحریک زیاد 
وخود ارضایی (استمناء)یا عدم تسلط  شهوت  جنسی ومبارزه سخت  با این غریزه است  
وهمه می دانن که قدرت وخطر این  قدرت درسیر وسلوك  معنوي به قدري زیاد است  

متاسفانه امروزه اکثر  انحرافات  جوانان جهان   وعامل وانگیزه  آنها براي مقدمه  
کارهاي حرام همین  شهوت   ومیل جنسی می باشد .کنترل  شهوت جنسی معموال  

کار سادهاي نیست  ولی با این دستورالعملها می توان آن را به طور کامل کنترل کرد .  
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 می دهم  اکثرا به  دردمجردها  میخورد ولی  گاها به    ه ناگفته نماند روشهایی  که  ارائ
دردمتاً لهایی هم می خورد که با قدرت زیاد شهوانی  باعث  اذیت وآزار همسروحتی 

  .خودشان می شوند 

را بدیهی کنترل  شهوت  واستفاده  صحیح  از ان ازدواج است  ولی اگر دلیل به دالیلی  
  .با رعایت این دستورات  می توان آن را کنترل کرد امکان ازدواج وجود نداشته باشد

  :دستور اول

اً را برروي مقداري  آبلیمو بمرتبه  سه آیه  آخر سوره س 137روز وهر روز  13به مدت 
  .وبخورید)محکم فوت نکنید(خوانده  وبه آن دمیده 

 : آیات این است

 یدعکَانٍ بن مم شالتَّنَاو مأَنَّى لَهو نَّا بِهقَالُوا آم52﴿و﴾  

 یدعکَانٍ بن مبِ مفُونَ بِالْغَیقْذیلُ ون قَبم کَفَرُوا بِه قَد53﴿و﴾  

  :دستور دوم 

به نیت )یاممیت(شبها دست راست خود را بر روي  سینه  تان  قرار داده  وصدبار 
  .کشتن شهوت  بگویید

  

  

 ی شَککَانُوا ف ملُ إِنَّهن قَبهِم ماعلَ بِأَشْیا فُعونَ کَمشْتَها ینَ میبو منَهییلَ بحو
مرِیبٍ ﴿54﴾  
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  :دستورسوم

وجلوگیري از آن )یعنی خروج منی  در خواب وبه صورت خود به خود(براي دفع احتالم 
راخوانده  وسپس با انگشت اشاره  دست راست بر روي سینه  وتسلط بر شهوت  این دعا 

  ).یا علی بنویسید(خود 

  :دعا اینست

 بِی بتَالعن اَن یم االَحالمِ و ن سوءم المِ وحتنَ االم نّی اَعوذُ بِکا ماَللَّه
  .الشَّیطانُ فی الیقظَۀِ و المنامِ

  

  .اثرفوق العاده  اي در کنترل این غریزه دارند بکار گیري دستورات  دارویی زیر 

  :دستور چهارم

  .ومثل چاي بنوشید روزانه دردو نوبت خاکشیر رابا شکر  مخلوط کرده 

  دستورپنجم 

 گرم100  ریشه شیرین بیان 

 گرم40  گل بابونه 

  گرم70  گل گاوزبون

 گرم25  مرزنجوش
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 گرم50  اسطوخودوس 

  گرم  300عناب       

  :طرز مصرف 

بامواددیگرمخلوط کنید  از مخلوط فوق  به اندازه  ریشه شیرین وعناب را نیمکوب کرده 
سه لیوان آب جوش   و گرم یا کمی بیشتر در یک قوري یا ظرف چینی  ریخته50

  .دقیقه دم بکشد سپس آن را صاف کرده وبخورید  45اضافه کنید  وبزارید

  :نکات بسیار مهم

  تند گل گااو زبان رااز مواد فوق حذف  کنند کسانی که مبتال به پیوست هس-1

از مصرف غذاهاي پر نمک جدا پرهیز کنید و , در مواقع مصرف دم کرده فوق.2
  .همچنین زیاد از این دم کرده استفاده نکنید چون باعث ضربه روده ها می شود

استفاده از ظروف غیر چینی و غیر شیشه اي بدلیل ترکیب شدن شیرین بیان و گل .3
  .بونه با ظروف مضر خواهد بودبا

  :دستور ششم

 سه مثقال بسفایج.1

 دو مثقال اسطوخودوس.2

 یک مثقال سنبل الطیب.3

  یک مثقال بادر نجبویه.4 
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  دو مثقال زنیان .5

  :طرز مصرف

بگذارید دقیقه جوشانده  و  حدود نیم ساعت  3لیوان آب به مدت  4گیاهان فوق را در 
  .کرده و بنوشیدتا دم بکشد سپس از صافی رد 

  :دستور هفتم

  .را با آب سرد بشویید) دنباله چه(بیضه ها و انتهاي کمر , به هنگام تحریک جنسی

  )بسیار بسیار مجرب(لوات صختم 

معصوم چهارده هزار 14براي هر نوع حاجتی چه مادي و چه معنوي به سلحت مقدس 
به این شکل که به هر معصوم هزار صلوات فرستاده و . صلوات فرستاده تا حاجت بگیرید

هدیه کنید و تا معصوم هفتم دست نگه داشته و بقیه را گرو نکه دارید تا حاجتتان 
  .و بعد از گرفتن حاجت باید بقیه را ادا کنیدبرآورده شود 

  :نکات مهم

انجام دهید نیازي نیست همه را در یک روز انجام دهید بلکه می توانید در چند روز .1
  !ولی هر روز و پیوسته باشد بهتر است

بهتین حالت این است که تا معصوم سیزدهم صلوات ها را غرستاده و بقیه را گرو نگه .2
  !دارید

  )بسیار مجرب(توسل به امام رضا علیه السالم
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به جهت امور مادي و معنوي این توسل فوق العاده است و از اولین مجربات عمر بنده 
  .....  باشد و به هر چه رسیدم از همین توسل بودحقیر می 

  : دستور اینست

این صلوات را به روح حضرت امام رضا علیه السالم فرستاده و تا مرتبه  110هر روز 
  .روز ادامه دهید که فوق العاده مجرب است40

  )اللهم صل علی علی بن موسی الرضا(

  )بسیار مجرب(نماز سیف القاطع

این نماز همانطور که از اسمش پیدا است براي حاجت همانند شمشیر برنده عمل می  
                                                                                                                             .کند و بسیار بسیار مجرب است

دورکعت بعد از نماز عشا در یک مکان خالی و در , شب جمعه یا همان پنج شنبه شب
دررکعت اول بعد از سوره :تنهایی به نیت قضاي حاجت به این ترتیب خوانده می شود

بخوانید و 93و دوباره از اول سوره تا آیه . انعام را از اول تا آخر بخوانید سوره, حمد
تا آخر سوره انعام را 94ایند فعه از آیه , دررکعت دوم بعد از حمد. کوع برویدسپس به ر

  . بعد از اتمام نماز هزار بار صلوات فرستاده و حاجت خود را از خدا طلب کنید. بخوانید

  :نکته

  !این نماز را هم می شود در حالت نشسته و هم به نیابت از هر کسی خواند

  

  

ShivaDoc.com

www.ShivaDoc.com



 مجربات باقر         

 

لذت خرید آنالین در منزل, پی دانلود   
78 

  

  )بسیار مجرب(ختم یا علی

منظور اینکه مثال اگر در شب شروع کردید باید تا , شب در یک وقت ثابت 10به مدت 
تا آخر ختم باید صبح ها آخر ختم شب ها فقط آنرا انجام دهید یا اگر صبح انجام دادید 

  .انجام دهید

در هر نوبت دورکعت نماز خوانده و با شب و در یک وقت ثابت  10خالصه اینکه در
بگویید و بعد از تمام ) یا علی(مرتبه 1570ات فرستاده و بعد مرتبه صلو110حضور 
شب 10این اعمال را هر شب باید به دقت انجام داده تا. مرتبه صلوات بفرستید 3ختم 

  .کامل شود و این هم از مجربات قاطع بنده و دوستان می باشد

  )بسیار مجرب(قضاي حاجت سریع 

  :دستور اول

  .بسیار مجرب است, را هزار مرتبه بخوانیدجهت قضاي هر حاجتی این عبارت 

 یامن یکفی من کَل ِّشَی ء وال یکفی منه شَیء اکفنی ما اَهمنی

  این ذکر بسیار تکرار شود,و در اوغات فراقت

  علی فاطمۀَ و اَبیها و بعلِها و بنیها و السّرِّ المستَودعِ فیها اللّهمّ صلِّ
 

  :دستور دوم

  : هزار مرتبه بگویید براي قضاي سریع حوایج

ShivaDoc.com

www.ShivaDoc.com



 مجربات باقر         

 

 
79 

  

العلی العظیم ال اله اال انت  باهللا اال قوة وال حول وال الوکیل ونعم اهللا حسبی
  سبحانک انی کنت من الظالمین

  .این دستور بسیار بسیار تجربه شده است 

  )بسیار مجرب(جلب رزق و روزي و اداي قرض 

ولی این به این معنی نیست که . خداوند رزاق استهمه می دانیم  که روزي دهنده  
شما دست روي دست گذاشته و هیچ کوشش و حرکتی از خود نشان ندهید و انتظار 

در خانه شما را اول صبح بزند , داشته باشید که خدا با این دستورات کسی را مامور کند
  !!!و چک ها را تقدیمتان کند

امام علی علیه . براي دنیا و آخرت انجام دهید بلکه الزم است شما نهایت تالش خود را
  السالم در حدیثی می فرمایند

براي دنیاي خودت طوري تالش کن که انگار قرار است تا آخر عمر در این دنیا (( 
که انگار قرار است همین فردا زندگی کنی و براي آخرت خودت طوري تالش کن 

  !))بمیري

الم انسان باید هم در جهت دنیا  و کاروامرار پس طبق فرمایش امیرالمومنین علیه الس
  .معاش تالش کند و هم در جهت آخرت

  !پس نه بی خیالی و نه سهل انگاري نسبت به دنیا و مافیها و نه ترك و فراموشی آخرت
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که درست است پشت پا زدن به دنیا از طرف بزرگان زیاد مطرح , الزم است تذکر دهم
ست که نصیب خود را از دنیا به طور کل فراموش کنیم و شده اما معنی کالم آنها این نی

اگر واقعا اینطور بود پس چرا . بجاي کار و فعالیت وحرکت فقط بنشینیم و عبادت کنیم 
  :فرموده که) ص(خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر 

وابتَغِ فیما آتَاك اللَّه الدار الْآخرَةَ ولَا تَنس نَصیبک منَ الدنْیا وأَحسن کَما أَحسنَ 
  ﴾77﴿اللَّه إِلَیک ولَا تَبغِ الْفَساد فی الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لَا یحب الْمفْسدینَ 

  

  ))ولَا تَنس نَصیبک منَ الدنْیا((فرموده  )ص(خداوند صراحتا در این آیه به پیامبر 

  ....یعنی دنیاي خودت را هم فراموش نکن ولی آخرت را در او لویت قرار بده و 

پس نباید این مفاهیم صریح را با هم قاطی کرده و یا تارك دنیا شویم یا دل به دنیا 
از این دنیا دل نبندیم تا راحتتر بتوانیم ر همین دنیا فکر آخرت باشیم بلکه د! ببندیم 

از طرفی هم باید مراقب باشیم که همانا حب و عشق به . دنیا به آخرت رحلت کنیم 
دل :((دنیا باعث تمام خطاهاست همانطور که معصومین ما علیهم السالم فرمونده اند که

  .))بستن به دنیا باعث تمام لغز شهاست

گریزان باشیم و هیچوقت اجازه ندهیم فقرو تنگدستی  همیشه از فقراز طرفی هم باید 
  :فرمونده اند که) ص(بر ما چیره شود چون پیامبر 

  .))اگر فقر از دري وارد شود ایمان انسان  از در دیگر خارج می شود((

پس ببینید که این مساله چقدر حساس و مهم است و نباید نسبت به آن بی تفاوت 
السالم در این دنیا دست از فعالیت و کوشش بر نمی  حتی معصومین ما علیه. باشیم
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داشتند تا به ما یاد دهند که نشستن و عبادت کردن به تنهایی کافی نیست و باید 
تالش کرد تا اسباب راحتی و آسایش خود و خانواده را فراهم کرد و بدیهی است که 

نه در فقر و غسر عبادتی است که در هنگام راحتی و آسایش انجام شود ,بهترین عبادت
  ! و تنگدستی 

این مطالب را خطاب به کسانی گفتم که فکر می کنند دنبال کار نرفتن و نماز و عبادت 
همیشه تکیه کالمشان این است . نیاز هاي آنها باشدبه تنهایی می تواند تامین کننده 

خلق  غافل از اینکه خداوند براي هر چیزي اسبابی! خدا کریم است او میر ساند :که 
  .فرموده و ما را به استفاده از این اسباب امر فرموده است

حیف است که مومن پول نداشته . پس عالوه بر نمازو عبادت باید دنبال امرار معاش بود 
صالحات از خود به جا گذارد یا بخاطر نیاز باشد به فقیري کمک کند یا نتواند باقیات 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این ...(بریزدوو ناکسی مالی آبروي خود را پیش هر کس 
   )مجمل ا

  !حاال بریم سراغ اصل مطلب و باقی مطالب عملی مورد استفاده

  :دستور اول

در یک جلسه احضار از ارواح بزرگ و طاهر دستوري براي وسعت رزق و اداي قرض 
  :پرسیده شد که دستور زیر را مرحمت فرمودند

اثري ,روز ادامه داده شود 40اي زیر خوانده شود و تا بار دع 21بعد از هر نماز واجب 
عظیم در وسعت رزق و اداي قرض دارد وبارها به تجربه بنده و دیگران رسیده وردخور 

  !ندارد
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یا قاضی الدیونِ من خَزائنک المکنونِ الَّتی بینَ الکاف والنّونِ اقضِ دینی و دینَ 
 کلِّ مدیونٍ

  

  :دستور دوم

و انشراح از مجربات قاطع است به مزمل , طالق, خواندن هر روزه سوره هاي ذاریات
  .روز کمتر نباشد 40شرطی که از 

  :دستور سوم

مداومت هر شب بر دو سوره طالق و تحریم به نیت وسعت رزق اثري عظیم دارد و از 
  .مجربات قلطع است

  :دستورچهارم

این آیات را بخوانید که اثري عظیم و  براي کسب رزق و روزي قبل از خروج از منزل
  .مجرب دارد

مرتبه خوانده و براي ازدیاد رزق خود دعا کرده سپس از منزل  7 هر کدام از این آیات
 .خارج شوید

  :آیات اینها هستند 

 :آیه اول

قُلِ اللَّهم مالک الْملْک تُؤْتی الْملْک من تَشَاء وتَنزِع الْملْک ممن تَشَاء وتُعزُّ من 
  ﴾26ال عمران﴿تَشَاء وتُذلُّ من تَشَاء بِیدك الْخَیرُ إِنَّک علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ 
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  :آیه دوم

الَماإلِس اللّه ندینَ عإِنَّ الد  ماءها جم دعن بإِالَّ م تَابتُواْ الْکینَ أُوالَّذ ا اخْتَلَفمو
  ﴾آل عمران19﴿الْعلْم بغْیا بینَهم ومن یکْفُرْ بِآیات اللّه فَإِنَّ اللّه سرِیع الْحسابِ 

  :آیه سوم  

لَقَد جاءکُم رسولٌ منْ أَنفُسکُم عزِیزٌ علَیه ما عنتُّم حرِیص علَیکُم بِالْمؤْمنینَ 
 یمحر ؤُوفتوبه128﴿ر﴾  

  :دستور پنجم

به مدت یک هفته از شب جمعه دیگر ختم زیر را انجام دهید که براي رزق و روزي 
  .مجرب و آزموده است

  :دستور این است

مرتبه سوره واقعه راپشت سر  5شب جمعه شروع کرده و هر شب با وضوو طهارت  از
  :هم بخوانید و بعد از هر بار خواندن سوره ایند عا را بخوانید
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  .مرتبه بخوانید 6شب جمعه آخر سوره واقعه را باید 

  :دستور ششم

رو برکت نوشتن این وفق با محلول روحانی در ساعات سعدو همراه کردن آن براي وخی
  .مجرب است

  کافی  غنی  رازق  فتاح

1061  110  490  307  

109  1058  40  491  

309  492  108  1059  
  

  

  )بسیار مجرب(برکت کیسه پول

  :دستور اول

  

با محلول اول کتاب  اینها را درساعت سعد نوشته ودرکیسه  یا کیف پول بگذارید.
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 :دستور دوم

باشد مشروط بر اینکه طبق  شرایط نوشته  این دستور از مجربات  بسیار قوي بنده  می
ابتدامستطیل را رسم کرده  .براي نوشتن باید از محلول اول  کتاب استفاده کنید . شود

  وبعد آیات داخل آن را بنویسید سپس اسماء اهللا سمت چپ مستطیل را بنویسید

  :نکته مهم

این دستورروز  در هرساعت سعد می توان آن را نوشت اما بهترین ساعت براي نوشتن 
  جمعه وساعت اول  از وقط طلوع آفتاب می باشد

 

 

  )بسیار مجرب(رزق ودفع نزاع  ودعوا در منزل جلب 

خیلی از خانوادها را دیدهام که غیر از اینکه  رزق وروزي آنها کم است  دائما در خانه 
  .تدرچنین مواردي دستور زیر بسیار مجرب وموثراس.باهم  نزاع ودعوا می کنند 

روز وقت 7وبراي مدت )فوت نکنید(برروي مقداري اسپند اینهاراخوانده  وبه آن بدمید 
.                              غروب  درخانه سوزانده  ودر همه جاي خانه بگردانید تادودش  به همه جا برسد
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  و سوره هاي فتح و جن را نیز بخوانید

  

  )بسیار بسیار مجرب(دقیقه  10رازي براي قعطع سردرد در 

  :دستور اول  

دقیقه  سردرد را قعطع نمایید  براي این کار بر روي یک   10بااین راز شما می توانید در
رابه همین - ط-تکه پوسته خارجی  غیر قابل  خوردن  ودور ریختنی  پیاز دوحرف ق

بعد از صورتی که می بینید با مداد بنویسید توصیه می کنم  حتما باید مدادباشد او 
نوشتن آنرا از جهت نوشته بر روي محل  سردرد قرار داده  وبراي ده دقیقه محکم 

  .ببندید

  :نکات بسیار مهم

  .دقیقه طول بکشد چون باعث فشار به مریض می شود 10به هیچ وج نباید بیشتر از -1

ی  بهتر است بیمار دراز کشیده وبالشتی زیر مچ پاهاي او قرار داد تا پاهایش در سطح-2
  .بلندتر از سرش قرار بگیرند
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بعد از ده دقیقه پوسته  را بر داشته  وتکه تکه کرده  در مسیر آب پاك یا در باغچه -3
بنابراین از انداختن آن در دستشوئی  یا  یا جاي  مشابه که تمیز باشد دفن کنید 

  .جاهاي نجس جدا خودداري کنید

  :دستور دوم 

براي قعطع سریع هر نوع سردرد ي برروي پیشانی  مریض  با خودکار یا روان نویس  
  ) ش ع ص ن ح ا  ص.(سیاه  این حرف را بنویسید

  :دستور سوم

  )بسیارمجرب(قطع سردردهاي مزمن 

براي قطع همیشگی سردردمی توانید از دستور زیر کمک  بگیرید تا براي همیشه  از 
حلول گالب وزعفران  در روز یکشنبه  ساعت اول روحانی  خالص شوید باهمان مسردرد 

رابه صورت )الملک(نوشته  ودر دنباله  حروف سوره )ص(تا حرف  90وبر روي کاغذ 
.                       کامل  وغیر مقطعه  نوشته ودر آخر آن این توکیل را اضافه کنید 

  
راروي دود آن  بگیرید تادودبه سپس مقداري کندرو جاوي را در آتش سوزانده وبر گه 

  .سپس بدهید مریض همیشه همراه کند .همه جاي آن برسد 

  :نکات مهم
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حسن (جاوي یک نوع بخور است که متاسفانه در برخی عطاري  هاي ایرانی  به اسم -1
در صورتی که این اسم  براي حاوي کامال غلط است .عرضه می شود )حسن لبان(یا)لبه

به اشتباه )حسن لبه(ده کرده ام  فهمیدم که این اسم فارسی که بنوطبق تحقیقاتی 
که همان سنگ کندر است  رایج شده  که الزم است به این  امر )حصاه لبان(بجاي  

  .دقت کنید

حاوي یک نوع بخور سنگی است  که غالبا سیاه بوده  ورگه هاي  نامنظم سفیدي در 
  .آن هست

خودم  کتاب عکسهاي  مختلفی از  ت هاي بنده براي سهولت شما  عزیزان در سباب-2
این بخورات  روحانی قرارداده ام  تا از روي تصاویر بهتر بتوانید آنها را شناخته 

  )آدرس سایت ها  در آخر کتاب قید شده است (وخریداري نمایید 

در صورت داشتن سردردهاي میگرنی ومزمن وشدید روشی هست که با آن  می توان -3
پشت  تلفن وبدون مال قات حضوري  به صورت کامال رایگان  ولوحه اهللا  سر درد را از 

کسانی که تمایل دارند می توانند تماس گرفته تا . در عرض چند ثانیه  درمان کرد
  .راهنماییهاي الزم خدمتشان ارائه گردد

  )بسیار مجرب(دستور شفاي بیماریهاي  ال عالج 

طع امید کرده  اندو او را جواب کرده اند براي شفاي  بیماري که دکتر ها از او قع
دستورات زیادي وجود دارند که بنده دو تا از مجرب ترین  و سریع ترین آنها که  بارها 

تجربه شده  را خدمتتان تقدیم می کنم  به شرطی که بنده همسرو خانواده ام  را از 
  .دعاي خیر خود هیچ وقط  فراموش نفرمایید 
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  :دستور اول 

فاي مریض دوازده مرتبه  ودر یک جلسه به تنهایی  یا با کمک چند نفر وبه به نیت ش
  : صورت دست جمعی بگویید 

 إِذَا دعاه ویکْشف السّوء  یجِیب الْمضْطَرَّأَمّن 

    :نکات مهم

  .ختم حتما باید در یک روز در یک جلسه وبا طهارت اشخاص ومکان انجام شود -1

می توانید از چند نفر انسان  متدین کمک بگیرید و عدد را بین چون عدد زیاد است -2
  .خودتان تقسیم کنید ودر یک مجلس بخوانید چون اثر آن بیشتر خواهد بود

  .دقت کنید عدد دقیق باشد کم وزیاد نشود-3

معموال یک بار انجام دادن آن  نتیجه می دهد ولی  چنانچه الزم بود چند دفعه دیگر -4
  .وز هاي دیگر تکرار شوداین عمل  در ر

 :دستور دوم

ابتدا .این دستور هم بسیار مجرب است واگر دقیقا انجام شود اجابت آن بال شک است 
فرق نمی کند سکه چه قدري باشد مثال ده تومانی یا .چهل ویک عدد سکه آماده کنید 

وضو تومانی  یاغیره  بعد از اینکه چهل ویک سکه را آماده کردید نیت تهارت  50
  .بگیرید وآنها را خوب بشویید وتمیز کنید 

اگر بیمار بتواند وضو بگیرد وبا طهارت کامل باشد خیلی بهتر است به بیمار بگویید دراز 
بکشد وشما یک سکه را بر روي پیشانی او قرار داده ومابقی را از سمت باال رو به پاها با 
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راست  تاپایین پاي راست   سکه از شانه20فاصله  روي بدن او بچینید سمت راست 
  .سکه  از شانه  چپ تا پایین  پاي چپ 20وسمت چپ هم 

مرتبه سوره علق  را بخوا نید  به این ترتیب که با هربار خواندن یک سکه   41حاال باید 
ازپایین یعنی  از سمت پاها برداشته  ورو به قبله سجده  واجب قرار بکنید  چون آیه 

ب دارد وباید حتما بجا آورده شود همینطور ادامه می دهید آخر سوره علق  سجده واج
  .وبا هر بار خواندن سوره  یک سکه برداشته وسجده واجب کنید تا سکه ها تمام شوند 

سکه ها را همراههه   چیزي مثال اسکناس پول  یا همراه  آجیل یا هر غذایی  باید به 
طمئن باشید به سرعت شاهد اگر شفاي به بیمارتان مقدر شده  م.فقیر بدهید  41

  .شفاي  او خواهید بود انشااهللا

  :نکات بسیار مهم

فقیر متفاوت بدهید ونمی شود همه را به یک  یا  41حتما باید این سکه ها را به -1
  .چند فقیر بدهید

  )مجرب(ختم شفاي بیماري هاي صعب العالج و حتی العالج 

یکی از قویتري ختومی که تا بحال بنده و شاگردان و دوستانم تجربه نمودیم همین 
  .که قدرتی فوق العاده دارد و بسرعت جواب می دهدصلوات است 

  2-نمی توانید معادل مبا سکه ها  را به فقرا بدهید بلکه حتما خود سکه هارا به فقرا 
وهمراه چیزي  مثال غذا یا آجیل یا غیره بدهید.
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ز او قطع امید کرده اند توصیه می براي هر شخص بیماري خصوصا بیماري که دکترها ا
کنیم که این دستور را به کار گیرند انشا ٍاهللا در صورت تیکه شفایی براي او مقدر شده 

  ان شااهللا. شفا خواهد گرفت, باشد

  :دستور اول

  :در صورتی که بیمار نوجوان یا کوچکتر باشد

حضرت  به روحصلوات به نیت شفاي بیملر فرستاده و ) 14000(صدوچهل ودو هزار 
  .اصغر علیه السالم هدیه نماییدعلی 

بخاطر دارم کودکی به سرطان خون گرفتار بودود کترها از او قطع امید کرده بودند و 
, قرار بود به خارج اعزام شود که با عنایت حق و انجام این دستور پیش از مسافرت 

صل اهللا علیهم پس صلوات و تو سالت به محمد و آل محمد ! بطور کامل شفا یافت
  !اجمعین را هیچوقت دست کم نگیرید 

  :دستور دوم

  :در صورتی که بیمار جوان یا بزرگتر باشد

صلوات به نیت شفاي بیمار فرستاده و به روح حضرت علی اکبر ) هفتادودوهزار(72000
بیماري موجی از , بعنوان نمونه. انشااهللا بی جواب نمی مانید. علیه السالم هدیه نمایید

  ...ان بر کفان جبهه جنگ تحمیلی بااین دستور شفا گرفت وج

صورتی صلوات ها باید بطور کامل و به عدد مشخص فرستاده شوند و در. 1: نکات مهم
غیر از خود شخص . 2! که عمدا یا سهوا کم یا زیاد شوند باید از همه صلواتها را فرستاد
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مشروط بر اینکه اهل نماز بوده و . بفرستندچندین نفر با هم می توانند این  صلواتها را 
  .عدد را با هم قسمت کرده و دقیقا رعایت کنند

  )بسیار مجرب(دستور شفاي بیماري هاي مزمن

چاره ساز نبود می توانید از اگر به بیملري مزمنی دچار شده اید ودارو درمان براي شما 
 . این دستور بسیار مجرب و قاطع استفاده نمایید

بعد از نماز صبح این عبارت را ,هل روز و هر روز چهل مرتبه به نیت درمانبه مدت چ
  خوانده و بر محل بیماري دست بکشید

  
 )بسیار مجرب(راز کهیعص و حمعسق براي شفاي آنی بیماریهاا 

د و و این دستورمعجزه می کن, براي هر نوع بیماري جسمی و روحی و سحر و جن  
مریض بالفاصله پس از خوردن آن احساس بهبودي می کند و در بیماریهاي مزمن و 

هر روز این عمل را تجدید نموده و به مریض , حتی العالج کافیست یک هفته یا بیشتر
کافیست تجربه . را با چشم ببینید, بخورانید تا معجزه حروف کهیعص و حمعسق قرآن

  !کنید

  .خاصی دارد که برایتان شرح می دهیماین دستور طریقه نوشتن 

  .ابتدا اعداد را از سمت چپ به راست باید نوشت.1 

  .حاال حروف رااز سمت راست به چپ و هر حرف رازیر هر عدد بنویسید.2
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 8قطعه   واز باالي آخرین عدد که حاال دو کلمه  کهیعص   وحمعسق رابه صورت  م.3
  .یک عداد  وحروف بنویسید می باشد به صورت مقعطعه  ودور تا دور 

اصال مهم نیست چند بار کهیعص وحمعسق رابه صورت مقعطه  بنویسید بلکه مهم -4
این است  که با حروف  این دو کلمه  اعداد وحروف  زیر آنها را احاطه کنید وبه حروف  

  .حمعسق  باید ختم کنید

  :مثال

  .اگر اسم  مریض  احمد واسم مادرش فاطمه  باشد به این شکل باید نوشت

  )د ب ن ف ا ط م ها ح  م (

  :مریم واسم  مادرش زهرا باشد به این شکل  باید نوشت واگر اسم  مریض 

  )م ر ي م ب ن  ت ز ه ر ا(

سعی کنید حروف  مقعطعه  پایین طلسم را طوري با اسم شخص کنار هم  بنویسید -6
  . که در یک خط جا بگیرند

نوشته وبعد در یک لیوان   دستورا بهتر است روي  کاغذ سفید وبا محلول  اول کتاب-7
 وسپس به مریض بخورانیدآب نوشته ها را حل کرده 

5-اکنون حروف مقعطه  زیر طلسم  را نوشته  و بجاي فالن به فال نه  اسم مریض واسم 

مادرش  را همراه با لفظ  نسبت  که منظور همان بن یابنت است بصورت مقعطه 
بنویسید .اگر مریض مذکر باشد بعد از اسم او لفظ  بن را نوشته  وبعد اسم مادر ش را 

بنویسید .  
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                                                          .  کاغذ را پس از اتمام یا دفن کنید یادر آب روان بیندازید-8

  
  

  )بسیار بسیار مجرب(اکسیر شفاي سریع هر نوع بیماري 

  .شرایط نوشتن دستور به این قرار است 

ابتدا خانه هاي چهار درچهار ,بر روي کاغذ سفید بی خط,با محلول اول کتاب -1
  .کنیدرامطابق  شکل رسم 

این وقف از آیات  شفااستخراج شده است  واثري فوري وقعطعی دارد .کافیست آنرا 
طبق شرایط زیر نوشته ودر آب حل کرده  وبخورید تا اثر معجزه  آساي  آنرا باچشم  
ببینید این دستور براي  هر نوع بیماري جسمی وروحی  وسحر وجن و... کاربرد دارد 

واگر تا سه روز الی یک هفته  نوشته شود .اثري فوق العاده  خواهد داشت حقیقتا این  
وقف  از جمله اسرار است  که تقدیم شما عزیزان می کنم   تا اعتقادتان به قدرت آیات 

قرآن بیشتر شود...   
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عداد به همدیگر یا به خطوط   دقت کنید که .حاال عدادرا داخل  خانه ها  بنویسید -2
  .خانه ها نچسبند 

براي نوشتن آنها باید ابتدا .اعدادوحروف  زیرآنهارامی بینید ,هر چهارطرف وفق -3
اعدادراازچپ به راست  نوشته وبعد حروف زیرآنها راازراست به چپ  وهر حرف 

  .ویسید رازیرعددبن

بعدازاتمام کاغذ رادریک لیوان آب حل کرده  وبه مریض بخورانید واثر معجزه آساي -4
 ... آن راببینید

                
  

  )بسیارمجرب(عالج سریع آنفوالنزاوسرماخوردگی 

امروزه بیماري سرما خوردگی وآنفوالنزا کامالدربین  مردم معمول شده وهرساله شاهد 
درست است  که داروي این .نفر به این  بیماري درجهان هستیم ابتالي میلیونها  
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بیماریها بسیار فراوان است  اما بااستفاده ازاین دستور می توانید به سرعت  وبدون دارو 
  .از شراین بیماریها خالص شوید

  :دستور اینست

حروف زیر رابه همان ترتیبی که  هست  برروي کاغذ سفیدي  ,بامحلول گالب وزعفران
نوشته وبعدازنوشتن  دریک لیوان آب حل کرده وبه اندازه یک استکان از آن بخورید  

هفت مرتبه ازطریق بینی  استنشاق  کنید وقدرت خدارادرحروف ,وباآب باقیمانده 
  ..        ترالزم است  تاچند روزابتکار راتکرارکنیدالبته درحالتهاي  شدید مشاهده کنید 

 . حروف مذکور اینها هستند

  ا ظ خ ذ ت ا ذ خ غ ج ا ر ا و غ غ ذ ا ض

  ظ ه ص ث ذ ا ث ض ذ ظ ي ا غ خ م غ ب ض ر غ ا ث ذ ا ل 

  ت خ ذ خ د ث ض ر غ ا ث ف ث خ ا ج ث غ ل ب ر ا ي ه

  ا ر ي غ ذ خ ا ت ا ذ ظ ا غ ص خ ث ظ ذ تخ ذ ض ا ت ط ث ت ك غ ذ ث ث 

  )مجرب(بهبودسریع سرماخوردگی 

دست راست را روي  پیشانی قرارداده , براي بهبود سریع سرما خوردگی  درایام بیماري 
ان شاء اهللا بهبودي سریع .واین آیه را به نیت  شفاء  وبا اعتقاد کامل  مرتبا تکرارکنید 

  .است  حاصل می شود واین عمل ازمجربات

  :آیه اینست
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  ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء ورحمۀٌ لِّلْمؤْمنینَ والَ یزِید الظَّالمینَ إَالَّ خَسارا

  82االسرا 

  )بسیارمجرب(عالج سریع تب گرم وسرد

براي قعطع فوري انواع  تب مخصوصا تب سرد کافیست وفق زیررابامحلول روحانی  
مالحظه خواهید کرد که  تب او به سرعت .ودر آب  حل کرده  وبه مریض بدهید نوشته 

  .قطع خواهد شد

  :نکته مهم

براي نوشتن آنها رااز راست به .اعدادوحروف زیر آنها رامی بینید , هرچهار طرف وقف 
  .چپ  وهر حروف رازیر عددبنویسید
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  )بسیارمجرب(عالج هر نوع فشار جسمی وروحی

براي معالجه  سریع  هرنوع فشار جسمی مثل  فشارخون  وتصلب  شرایین  این دستور 
ویا فشارهاي روحی مثل  حالت قبض ومشکالتی  از این قبیل بکار می رود 

  .وبسیارمجرب است

براي استفاده باید شکل رابامحلول روحانی وبرروي یک کاغذ سفیدبی خط نوشته 
روز وهرروز قبل  ازناشتامقداري  ازآنرا 9 ودریک ظرفی مثال پارچ  آب انداخته وبه مدت 

  .بخورید وشاهد عالج خود باشید
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  )بسیارمجرب(درمان دردگردن وآرتروز

براي قطع دردیا تسکین  دائمی  دردگردن یا آرتروز این آیه را برروي کاغذ یا همان  
 محلول روحانی  نوشته وبا نخ  مثل گردنبند  وبراي مدت  الاقل سه روز به گردن
  .بیاویزید خواهید دید که درد گردن قطع خواهد شد وآنرا فراموش  خواهید کرد

 :آیه اینست

  ﴾8یس﴿إِنَّا جعلْنَا فی أَعنَاقهِم أَغْالَلًا فَهِی إِلَى األَذْقَانِ فَهم مقْمحونَ 

  )بسیارمجرب)(رعاف(قطع خون دماغ 

  :دستور اول

وبا همان خون مریض  این حروف را بر روي  براي قطع خون  دماغ باچوب درخت انار
  .پیشانی او بنویسید فوراخون قطع می شود

  ))ي ا و د و د((

  :نکته بسیارمهم

نیستند  بلکه حروف  مقطعه  کنار هم )یاودود(که این حروف اسم خدا دقت کنید 
پس نباید به  نیت اینکه اسم خداست  .هستند که هیچ ربطی به اسماء اهللا ندارند 

ونوشتن اسماء اهللا  با آن حرام است  او اینرا اضافه کنم  .بنویسید چون خون نجس است
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اسماء متصل ندارند تابه آنها تعبیر از هم هیچ ربطی  به )جداجدا(که حروف مقعطه 
  ...شوند

  :دستور دوم

این آیه همان .این آیه رابرروي پیشانی مریض بنویسید ,باخودکاریاروان نویس مشکی 
  .اثر حروف دستور اول رادارد

 تتَواسرُ واألَم یقُضاء والْم یضغی وعاء أَقْلما سیو اءكی ملَعاب ضا أَریلَ یقو
  ﴾44هود﴿علَى الْجودي وقیلَ بعدا لِّلْقَومِ الظَّالمینَ 

  )بسیارمجرب(قطع سریع خون  حیض یا نفاس اضافی

ویا خون )عادت ماهیانه(وقتها خون حیض برخی زنها دراثر تغییراتی دربدنشان  بعضی 
نفاسشان  بعد از زایمان  بند نمی  آید براي رفع خیلی سریع این مشکل  از این 

  .دستورات می توانید استفاده کنید

  :اول دستور

شده  بامحلول روحانی ابتداي کتاب حروف مقعطه  زیر را به همان شکلی که نوشته    
یا روي  یک بشقاب چینی بنویسید  وبا آب حل   عینا بر روي  کاغذ سفید بی خط

  .بالفاصله خونش بند می آید.کرده  وبه خورد مریض بدهید

ظ ش غ ث غ ا ا ي س ا ب ث ص غ خ ا ت ظ غ ا ل خ ا ا ش ث ص غ ظ ق غ س 
  ا ث خ ا ظ ش س غ ا ث ا خ ي

  .اگر خون مریض  فورا بند نیامد  باید از دستور دوم استفاده کنید
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  :دستور دوم

بجاي حروف فوق  حروف واعداد زیر را نوشته  ودر ظرفی مثال پارچ آب حل کرده  وبه  
البته براي نوشتن  باید ابتدا .مریض از ان بخورد مدت یک هفته  هرروز صبح ناشتا 

اعدادرا از چپ به راست نوشته  وبعد حروف زیر اعدادرا  از راست به چپ 
  ) هستند اعدادوحروف  معادل ابجدي هم.(بنویسید

9 5 0 7 6 4 7 9 0 5 3 9 3 4 8 3 6 4 6 8 8 1 3 6 2 0 4 7 6   

  ط ه ع و د ز ط ن ج ط ج د ح ج و د و ح ح ا ج و ب م ز و

  :نکته

دربخش ادویه گیاهی نسخه هاي  زیادي  براي رفع این مشکل  ذکر شده  است  می 
  .توانید به آنجا هم رجوع کنید

  )بسیارمجرب(ازبین بردن دمل وغده سرطانی 

براي از بین بردن دمل ها وغده ها  از هر نوعی که باشد  مخصوصا غده هاي بدخیم  
این دستور بسیار مجرب  است واز استاد مرحومم به من رسیده است که به امید شفاي 

  .بیماران مسلمان تقدیمتان می کنم 

باروان نویس وبطریقه خاصی  که گفته می شود دور تادور غده یا دمل به صورت دایره 
  .باید این دعا رابنویسیداي 
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  :نکات بسیار مهم

  :روش خاص نوشتن

براي نوشتن این دستور باید طوري بنویسید که مجبور نباشید قلم  خود را زیاد بلند -1
این نیست که کلمات  را به هم بچسبانید بلکه کنید  یا زیاد مکث کنید  البته قصد من 

  .مقصود مکث نکردن زیاد است 

منظور از نوشتن  باروان نویس  به این معنی نیست که شما نمی توانید از خودکار یا -2
بلکه  چون روي پوست معموال چرب است  به تجربه دیده .قلم  دیگري استفاده کنید  

پوست چرب می نویسد  واال شما ازهرقلمی که ام  که روان نویس به راحتی  برروي 
بخواهید می توانید  استفاده کنید به شرطی که قبال پوست را بایک حوله یادستمال  از 

  .چربی پاك کنید وبعد بنویسید

عمل نوشتن را هر روز باطهارت ووضو باید انجام دهید ضمنا بدن خود شخص هم -3
ید که  روز به روز غده یادمل  کوچکتر می اگر هرروزبنویسید متوجه می شو .پاك باشد

شود  وشما هر روز مجبورید کوچکتر بنویسید تاهمه جمله در محیط دور آن  جا شود 
  .آنقدرادامه دهید تاغده یا دمل از بین برود

هم بکار )خنازیرپاخنزیره زخم (این دستور براي ازبین بردن نوعی زخم  بدخیم  بنام -4
تقویت وباز )                      مجرب(تقویت ضعف بینایی.    میرود وبسیار موثراست

گرداندن قدرت بینایی به چشم درصورتی که مشکل چشمها فیزیکی نباشد براحتی 
مختلفی  وجود داردکه بنده دراینجا  براي این کار روشها  ودستورات .امکان  پذیر است

بترین دستورات  را خدمتتان ارائه  می کنم  باشد که عالوه بر تقویت  چشمانتان  مجر
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نور بصیرت  ومعرفت  در قلبتان  بتابد وبنده  وهمسر وخانواده ام  را از دعاي خیر 
  .خویش فراموش نفرمایید 

که صددرصد باید عمل  قبل از این دستور الزم است  توضیحاتی خدمتتان ارائه کنم 
  .نتیجه بگیرید کنید تا

  :دستورات و نکات مهم

. تمام کسانی که به ضعف بینایی  دچار می شوند بال استثناء مبتال به پیوست هستند 
باید بدانید که کارکرد .که البته این پیوست  در اشخاص مختلف  شدت وضعف دارد 

وپس  رودها تاٌثیر عجیب  ومستقیمی روي ضعف بینایی دارد  در تجربیات چندین ساله 
متوجه ابتالي همه آنها به از تحقیق درمورد اشخاصی که  دچار ضعف بینایی می شوند 

ببوست شدیم  که بارفع ببوست وانجام  دستورات دیگري  که خدمتتان عرض می کنم 
  ...بینایی خود رامجددا  بدست آورده وعینک رادورانداخته 

چه ربطی به روده دارد   شاید درذهن خواننده اي این سوال  پیش بیایید که چشم
  ؟؟؟؟؟

درجواب این سوال باید عرض کنم  که تمام اعضاي بدن به نوعی برروي هم تاثیر می 
گذارند امروزه درعلم پزشکی  کامال مسجل شده  که عفونت دندان  درصورت تشدید 

تاثیرمی گذارد صدماتی را مستقیما  به قلب وارد می کند پس وقتی دندان برروي قلب ,
روده ها هم می توانند برروي چشمها اثرداشته باشند البته مادالیل مفصل  ومنقنی ,

براي  اثبات حرفهاي  خود داریم  اما چون از مقوله  این کتاب خارج است  آنها را به 
پس اولین کاري که می کنید این است که درجهت  .کتاب  دیگري موکول می کنیم

بهترین راه مراجعه   به پزشک  متخصص  است  اما رفع  پیوست خود اقدام فرمایید که 
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ازآنجاي که بنده  طبع گیاهی راترجیع می دهم  دستوراتی خدمتتان عرض می کنم  
  .که با کار بردن آنها می توانید پیوست  خود راازبین برده  وچشمان خود راتقویت کنید 

  برنامه رفع یبوست 

  کنترل غذا -1

خود راکنترل کنید این  یکی  ازدستورات  موکد قرآن  یعنی قبل ازهرکاري  بایدغذاي
  :که سوره عبس آمده 24در آیه .است 

  ))انسان باید به غذاي که می خورددقت کند((

  یبوستغذاي مفید براي رفع -2

بدن  است می توان  ازغذاهاي مناسبی   براي رفع یبوست که  دشمن شماره یک
که دراینجا وهمچنین دربخش ادویه گیاهی  این کتاب نخسه هایی .استفاده کرد 

  .خدمتتان ارائه خواهم کرد

احتماال هم به چند غذاي بسیارمناسب  در رفع یبوست  که شخصا از آنها استفاده می 
  .کنم  اشاره می نمایم 

زیرا صرف نظر ازاینکه  غذابرجسم تاٌثیرمی گذارد تاٌثیر مستقیمی  هم بر روح  وعقل 
دارد به همین دلیل است که  حضرت علی علیه السالم فرموده اند که((عقل سالم 

دربدن سالم))یعنی تابدن سالم  نباشد طباً قواي  عقلی درست حسابی نخواهیم داشت  
که صدالبته  منظور از قواي عقلی  همان قواي  متعایه اي هستندکه  باعث بصیرت 

ومعرفت وتعقل وکشف وشهودمی شوند.  
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انجیري که یک ,استفاده از روغن زیتون, خارا  به تنهاییخورشت آلوبخارایا خوردن آلوب
خوردن گل سرخ بادوق ,محلول خاك شیر وتر نجبین,شب در شیر خیسانده  شده 

  .ودها مورد دیگر همگی دررفع یبوست بسیارموثر هستند ,

  )مجرب(دستور تقویت  بینایی-3

رت حرف حرف وجدا زیر رابه صو بر روي یک بشقاب سفید  بامحلول اول  کتاب آیات 
  جداوبه شکل دایره اي بنویسید

اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه کَمشْکَاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی زجاجۀٍ 
یۀٍ لَّا شَرْقتُونیکَۀٍ زاربرَةٍ من شَجم وقَدی يرد کَبا کَوۀُ کَأَنَّهاجۀٍ الزُّجلَا غَرْبِیۀٍ و

 شَاءن یم نُورِهل ي اللَّهدهلَى نُورٍ یع نُّور نَار هسستَم لَم لَوو یءضا یتُهیز کَادی
 یملع ءبِکُلِّ شَی اللَّهلنَّاسِ وثَالَ لالْأَم اللَّه ضْرِبی35نور﴿و﴾  

فَلَما أَن جاء الْبشیرُ أَلْقَاه علَى وجهِه فَارتَد بصیرًا قَالَ أَلَم أَقُل لَّکُم إِنِّی أَعلَم منَ 
  ﴾یوسف96﴿اللّه ما الَ تَعلَمونَ 

وبعد از نوشتن  دو آیه باال به صورت حروف مقطعه  بالفاصله  این جمالت رابه آنها 
  .     ن عبارات را بدون  مقطعه کردن  وبه صورت عادي بنویسیدالبته ای.اضافه کنید 

  
نوشته ها راباآب باران  یاآب زمزم واگرمیسرنباشد باآب معمولی جوشانده  , بعدازاتمام 

مرتبه ازاین آب وهرباریک  قطره  درچشمها  بچکانید وتا 3وخنک شده  نشسته وروزي 
  .شودروز ادامه دهید تاشفاء باذن حداحاصل 40
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  :نکات بسیارمهم

غیر استفاده ازهر نوع آب ,باتوجه به اینکه چشم حساس  ترین  عضو بدن می باشد -1
تمیز ممکن است به چشما آسیب برساند بنابراین بهترین راه حل آن است  که ازآب 

بااینکه آب معمولی  راجوشانده  وبعدازسرد .مقطر موجود درداروخانه  ها استفاده  کنید
  .استفاده  کنید  وراکدشدن

بشقاب رازیرآسمان وازمغرب تاصبح  زیرنورماه  شبهاي ,اگربتوانید بعد ازنوشتن -2
البته براي جلوگیري از .هرماه بگذارید  نتایج بسیار عالی  خواهید گرفت 15و14و13

نرادرظرف بزرگتر مثل تشت یاقابلمه  قرار آلوده شدن   بشقاب  ونوشته ها می توانید آ
روي آن یک شیشه صاف وتمیز قراردهید تاهم آلوده  نشود وهم نور ماه   داده  وبر

  .براحتی به آن برسد

در هنگام استفاده از این دستور حتما سعی کنید روزي سه مرتبه یعنی یک بارصبح -3
بعدازهرغذا یک قاشق غذا خوري  روغن ماهی با یک ,یک بارظهر یک بار شب 

  .روغن  ماهی مصرف کنید  عددقرص  روغن  ماهی بایک عددقرص 

  )بسیاربسیارمجرب(نماز جلب محبت

بسیارمجرب است ,این نماز براي  جلب  محبت وآرام  کردن شخص عصبانی ازدستتان
  .وبارها توسط  بنده تجربه شده  ونتایج عالی داده است 

  :دستورنماز اینست

  :نیدمرتبه این آیه رابخوا20دازحمدبع دورکعت نماز خوانده ودر هر رکعت 
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ر غَفُور اللَّهیرٌ وقَد اللَّهةً ودوم منْهتُم میادینَ عنَ الَّذیبو نَکُمیلَ بعجأَن ی ى اللَّهسع یمح
  ﴾7ممتحنه﴿

 70سپس بالفاصله بعد از سالم نماز .رکعت دوم را هم دقیقا مثل رکعت اول بجا آورید
  :نسبتا بلند بخوانیدمرتبه این دعا را با صداي 

     
  :نکات مهم

و اگر اسم . بجاي فالن بن فالنه  اسم شخص و مادرش یا لقب وکنیه او را بگویید .1
و اسم مادرش را نمی دانید باید بجاي فالن بن فالنه او را تصور کنید و هر چه 

  . قویتر باشد نتیجه کار بهتر استتصورتان 

بلند بخوانید چون تجربه نشان داده که در بهتر است دعاي آخر نماز را باصداي .2  
  .این حالت بهتر نتیجه می دهد

  )بسیار مجرب(ایجاد آشتی و محبت بین زن و شوهر

  :دستور اول

این دستور براي آشتی دادن و صلح میان زن وشوهر بارها تجربه شده و نتایج عالی داده 
  .است

عودو کند و کنار خورد دودمی و در ساعت زهره و در حالیکه  بخور با محلول روحانی 
  :این دستور را برروي کاغذ سفید بی خط و به ترتیب زیر بنویسید , کنید
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طیسوم طیسوم سیسوم سیسوم علوم علوم کلوم کلوم طیسوم طیسوم ((
یوحانذ یوحانذ سیسوم سیسوم سبوم سبوم حیوم حیوم قیوم قیوم دیوم دیوم 

بن طمن قلب فالن سبحان من بذکره تطمئن القلوب اللهم  یوحاسقد یوحاسقد
الی محبه و موده والفه ورافه وشفقه و عشق فالن بن فالن )اسم مطلوب(فالنه 

کما اصلحت بین محمد صل اهللا علیه و آل وسلم و انصاره اللهم یا ) اسم طالب(
یه من ادخلت محبه یوسف فی قلب زلیخا یا من ادخلت محبه محمد صل اهللا عل
و آل فی قلب خدیجه بنت خویلدو یا من ادخلت محبه علی علیه السالم فی 

اسم (فالن قلب فاطمه الزهرا علیها السالم ادخل محبه و موده فالن بن 
النهار الیل و الذکر فی کما دخل  )اسم طالب(فی قلب فالن بن فالن ) مطلوب

لکن اهللا الف بینهم  االنثی لو انفقت ما فی االرض جمیعا ما الفت بین قلوبهم و
  ))انه عزیز حکیم و صل اهللا علی سیدنا محمد و علی آله و سلم

  :نکات مهم

باید اسم شخصی را که می ) اسم مطلوب(فالن بن فالنه ,در جایی که نوشته شده .1
اگر زن طالب . خواهید نسبت به همسرش جلب کنید بهمراه اسم مادرش بنویسید 

و اگر مرد . شوهر و نام مادرش را با لفظ بن بنویسید باید اسم محبت شوهرش باش 
مثال اسم زن و . طالب محبت زنش باشد باید اسم زن و مادرش را با لفظ بنت بنویسید 

در . شوهري به ترتیب فاطمه و اسم مادرش خدیجه و علی و اسم مادرش بتول باشد
فاطمه بنت (شئهر و براي ) علی بن بتول: (اینصورت اسامی را باید به این شکل نوشت

  براي زن) خدیجه
باید اسم شخصی که قصد جلب ) اسم طالب(فالن بن فالن(,در جایی که نوشته شده.2

 .محبت دیگري رادارد به همراه اسم مادرش و لفظ بن یا بنت بنویسید
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یا در بالشت خود و . بعد از نوشتن آن را تا کرده و به طالب بدهید با خود همراه کند.3
 . جا دهد!مطلوب نه بالشت

 )مجرب(افزایش عشق شوهر به زن تا لحظه مرگ

 !!! غیر

 :دستور این است

بر روي یک مقدار شربت شیرین از هر نوعی که باشد ولی حتما باید شیرین باشد یک 
  . مرتبه این آیه را بخوانید 71بار سوره یاسین خوانده و 

 

 !مطمین باشید تا روز مرگ شما را دوست خواهد داشت. بعد شربت را به او بخورانید  و

 )مجرب(افزایش عشق زن به شوهر تا لحظه مرگ

بنا به هر دلیلی اگر سردي میان خود و شوهرتان احساس کردید مشروط بر اینکه بقصد 
تسخیر شوهر و گرفتن آزادي مطلق از او این کار را نکنید این دستور را اجازه می دهم 

در غیر اینصورت در هر دستوري که مینویسم اگر قصد سو استفاده داشته باشید 
مطمین باشید نتیجه نخواهید گرفت  چون بنده فقط در در حالل اجازه داده ام و ال 
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انصاف نیست که فقط براي زن ها دستور محبت بدهم بلکه براي شوهرانی که دوست 
ه به قصد دارند کاري کنند که زنشان تا آخر عمر دوستشان داشته باشد مشروط براینک

این دستور را اجازه می ,تسخیر زن و بدست آوردن آزادي مطلق از او این کار را نکنند 
استفاده داشته باشید در غیر اینصورت در هر دستوري که مینویسم اگر قصد سو . دهم 

 !!!مطمین باشید نتیجه نخواهید گرفت چون بتده فقط در حالل اجازه داده ام و ال غیر

 :دستور اینست

مطمین باشید تا . مرتبه این دعا را بر قطعه اي نبات خوانده و به زنتان بخورانید444
  !آخر عمر دوستتان خواهد داشت و از شما اطاعت امر خواهد کرد

 

 :دستور دوم

ولی حاال فرض کنید زن و . در دو دستور قبلی یکی از طرفین مایل به ایجاد محبت بود
دیدن همدیگر را ندارند و هر دو بر موضع خود لج   شوهر با هم دعوا کرده اندوروي

در این مواقع باید شخص سومی واسطه شود و این دستور را . بازي و پافشاري میکنند
 .که در اینجا دو دستور خدمتتان تقدیم میکنم. انجام داده و به خوردشان دهد 

 :دستور اول
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آب نبات یا دو تازو لبیامامیته یا بر دو عدد شیرینی یا قند یا ) دودیاو(مرتبه ذکر 1001
انشاً اهللا محب همدیگر خواهند . بروي مقداري شربت شیرین بخواند و به خوردشان دهد

 .شد

  :دستور دوم

برروي دو شیرینی با آب ونبات  یادوتا زولبیا یا بامیه  یک بار سوره الواقعه  را بخوانید و 
  .ان دهیدبال فاصله  بعداز آن این را بخوانید وبه خوردش

  

  
  

  

بجاي فالن بن فالنه  اسم شوهر ومادرش وبجاي فالن بنت فالنه  اسم زن ومادرش -1
  .رابگویید 

در این دستور دوم  نمی توان آن را بر شربت یا چیزهاي  مایع خواند ولی  در دستور -2
  .اولی   می توانیدبر روي  مایعات وشربت  شیرین نیز بخوانید

  )مجرب(وسله رحم دستور آتشی  کردن 
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  :دستور اول

 یمنُ الرَّحمالرَّح وةِ هادالشَّهبِ والْغَی مالع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه و22الحشر﴿ه﴾  

  :دستور دوم

 یملالْع یعمالس وهو هاتمکَللِ لدبلًا الَّ مدعقًا ودص کبر تمکَل تتَم115﴿و﴾  

  با همان کیفیت دستور اول همان اثر را دارد

  )بسیار مجرب(زبان بند

اگردشمن وبدخواه دارید ومرتبا پشت سرشما حرف می زنند با این دستور می توانید 
  .یا حتی همه مردم راببندید تا دیگر پشت سر شما نتوانند بد گویی کنند زبان آنها 

  :دستور اینست

  . بامحلول آیات زیر رانوشته وبا خود همراه کنید
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  )بسیارمجرب(دستور نورانیت قلب  وصفاي باطن

مشروط بر اینکه از .فوق العاده موثر است , دستور زیر براي نورانیت قلب وصفاي باطن 
روز 14بمدت  ....توبه نصوح کرده  باشید ودر راه خیرو معنویت  قدم برداریدگناهان  
  مرتبه  این آیه را به نیت  نورانیت قلب بخوانید 12وهر روز 

اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه کَمشْکَاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی زجاجۀٍ 
ها کَوکَب دري یوقَد من شَجرَةٍ مبارکَۀٍ زیتُونۀٍ لَّا شَرْقیۀٍ ولَا غَرْبِیۀٍ الزُّجاجۀُ کَأَنَّ

 شَاءن یم نُورِهل ي اللَّهدهلَى نُورٍ یع نُّور نَار هسستَم لَم لَوو یءضا یتُهیز کَادی
  ﴾35النور﴿سِ واللَّه بِکُلِّ شَیء علیم ویضْرِب اللَّه الْأَمثَالَ للنَّا

  )مجرب(تقویت اراده وهمت ورفع کسلی وتنبلی 
خیلی وقتها بخاطر تنبلی یا ضعف  اراده  قادر به انجام  عبادت یا رسیدگی  امور مهم 

دنیا وآخرت نمی شویم ومتاسفانه به همین دلیل  خیلی از فرصتها راازدست می دهیم  
قابل برگشت  هستند براي همین منظور دستورات زیر باعث تقویت اراده  که غلبا غیر 

  .وتقویت همت  ورفع کسلی وتنبلی می شوند که قویا توصیه می کنم  انجام شوند

  :دستور اول

  )یامریدیافعال یاقوي(مرتبه بعد از نماز صبح  بگویید 101روز وهر روز 14به مدت 

  :نکته

  .حساب می شود  گفتن هرسه اسم با هم  یک مرتبه

  :دستور دوم
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به نیت  تسهیل امور  بعد از نماز صبحصبحها  مخصوصا  یاسینمداومت به سوره  
  .اثري فوق العاده دارد واز مجربات  موکدبنده  می باشد

  )بسیارمجرب(تسهیل امور مادي ومعنوي

الیه (جهت امور مادي ومعنوي  مرحوم شیخ  حسنعلی اصفهانی نخودکی 
بزرگ اسالم  دستوري فرموده اند که بارهابنده ودیگران  تجربه نمودیم  مرتاض)الرحمه

  .ونتایج بسیارعالی گرفتیم 

  :دستوراینست

بعدازنماز عشابالفاصله  یک بار سوره یاسین  خوانده )پنج شنبه شب(شبهاي جمعه 
صلوات  فرستاده وثواب این عمل  رابه روح مومنین  وادي السالم نجف 110وسپس 

  .کنید  که اثري عظیم داردهدیه 

  )بسیارمجرب(نشاط روزانه ونورانیت قلب  با سوره یاسین

اگر کارتان  سخت است یا مجبوریت ساعات  زیادي سرکار باشید ومی خواهید احساس 
خستگی نکنید واز طرفی می خواهید دلی نورانی داشته باشید کافیست هر روز اول 

این دستور .تسهیل کارو  نورانیت قلب بخوانید صبح  یک مرتبه سوره یاسین را به نیت 
  .از جمله  مجربات قاطعی است  که بنده در طول عمرم استفاده کرده ام 

  )بسیار مجرب(تطهیر  نفس وجسد وعقل از وسواس وسحر 

براي تطهیر وپاکسازي نفس  وجسد وعقل از هرگونه  وسواس وسحر ورحس شیطان  
  این دستور بسیار مجرب است
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  :اینستدستور 

بر روي سینه محل جناع ونزدیک  قلب روز وهر روز دست راست خود را 40به مدت  
إِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت ((مرتبه آیه تطهیر40قرارداده  و

آب خوانده  مرتبه دیگر بر روي  40رابخوانید همچنین این آیه را ))ویطَهرَکُم تَطْهِیرًا
  .روز تفاوت  را احساس خواهیدکرد 40بی شک بعد از .وبه آرامی به آب دمیده وبخورید 

  )بسیاربسیار مجرب(موفقیت ونجات در هر کاري 

.  براي موفقیت در هر کاریحالل ومشروع  این دعا اثري بسیار مجرب  واعجاز انگیز دارد
ار مهمی آنرا به نیت نجات  وموفقیت در کافیست سه روز قبل  از انجام یا اقدام  به هر ک

کار  بخوانید تا اثر  اعجاز انگیز آنرا به چشم ببینید از این دعا می توان درامور مهمی  
مثل طلب حاجت از کسی  یا شروع کار یا پروژه مهم  یا اقدام به ازدواج یارفتن پیش  

ز قبل از اقدام  به هر بهتر است سه رو.بزرگی  وهر موارد مشروع دیگر ي  استفاده کرد
واگر به مدت  سه روز بعداز هرنماز یک یک مرتبه خوانده شود کاري شبها وهرشب 

  .مرتبه بخوانید اثرش  فوري  خواهدبود

 :دعااینست
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  الی آخر سوره حشر را بخوانید 21سپس هفت دور آیات 

 لْکتو ۀِ اللَّهنْ خَشْیا معدتَصا معخَاش تَهلٍ لَّرَأَیبلَى جذَا الْقُرْآنَ عأَنزَلْنَا ه لَو
   ﴾النور21﴿الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَ 

 یمنُ الرَّحمالرَّح وةِ هادالشَّهبِ والْغَی مالع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه والنور22﴿ه﴾  

اربزِیزُ الْجنُ الْعمیهنُ الْمؤْمالْم لَامالس وسالْقُد کلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه 
  ﴾النور23﴿سبحانَ اللَّه عما یشْرِکُونَ  الْمتَکَبرُ

 اتاومی السا فم لَه حبسنَى یساء الْحمالْأَس لَه روصارِئُ الْمقُ الْبالْخَال اللَّه وه
 یمکزِیزُ الْحالْع وهضِ والْأَر24النور﴿و﴾  
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  )بسیار مجرب(رازي براي موفقیت  درهرکار مهم 

اگر قراراست به نیت  انجام کار مهمی از منزل  خارج شوید  ودلتان می خواهد کارتان 
قبل از خروج از .بگیرد  وموفق شوید  می توانید  از این دستور مجرب  استفاده کنید

 .منزل  دستهایتان را روبه اسمان بگیرید واینها رابخوانید

 سوره جن یک مرتبه -1

 مرتبه 5) آیت الکرسی( -2

 مرتبه 5صلوات  -3

لَقَد جاءکُم رسولٌ منْ أَنفُسکُم عزِیزٌ علَیه ما عنتُّم حرِیص علَیکُم  -4
یمحر ؤُوفینَ رنؤْممرتبه 5   بِالْم 

 مرتبه 6توکلت علی اهللا ال حول و ال قوه اال بااهللا العلی العظیم   -5
  سپس از خدا حاجت بخواهید

  )بسیارمجرب(مخصوصا کنکوربراي موفقیت درامتحانات 

  :قبل از خروج از منزل ورفتن به امتحان  اینها رابخوانید

  مرتبه5)آیت الکرسی(-1

  مرتبه 6)بسم اهللا الحول والقوه اال بااهللا(-2

     .سپس این ذکر  راتا رسیدن سرجلسه امتحان  وگرفتن برگه امتحان  مرتبا تکرارکنید
  )یا صمد انت ثقتی و رجایی یا صمد( 

  :نکته  بسیارمهم
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سالم  را  سعی کنید درمواقع تکرارذکر آخر اصال با کسی حرف  نزنید فقط جواب 
  .بدهید  یا فقط هنگام ضرورت  حرف بزنید 

  )بسیارمجرب(لین .دفع شردشمنان ومسئو

براي دفع شر هرنوع دشمنی  از قبیل جن  وانس بارها این دستور را تجربه شده است 
بعد اتمام بعداز نیمه شب شرعی  وضوگرفته ودو رکعت  نماز به نیت حاجت بخوانید .

مرتبه 1511,نماز بدون اینکه  از جاي خود برخیزید  یابا کسی حرف بزنید 
عا کنید  تاشردشمنانتان را ازسرتان کم  د)یاهو(بگویید وبعداز آن خدارابحق )یاهو(

  .کنید

الزم به ذکر است این دستور ازر اسراراست  ودرعین ساده بودن  بسیار موثر است  
همین طور  دست کردن  . وطوري عمل می کند که انگار دشمنانتان شما رانمی بینند

العاده اي  جالله که به ترتیب  صحیح  نقش شده باشد  اثرفوق 7انگشتر جدید صینی  
  .در  دفع شر دشمنان  وتسهیل امور خواهد داشت

  )بسیار مجرب(دفع شراشخاص  بدون دانستن اسم  مادر

خیلی وقتها گرفتار شخصی  در اجتماع یا مسئو لی  در ادارهاي یا ارگانی می شوید که 
 بنا به عامل  موجه ویا غیر موجه  قصدضربه  زدن یااذیت به شمارادارد وچون  دسترسی
به  ایسم مادر اشخاص در این دو روزانه  بسیارمشکل شده  است بنابراین این  دستور  

را که مجرب  شخصی بنده است  وبه خیلی ها دادهام  را خدمتتان تقدیم می کنم  
  آمین  .وامیدوارم خداوند مارا از شر هر نامرد  وظالمی در هرلباسی  حفظ  فرماید 

  :دستور اینست
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بعد از هر نماز و قبل از مواجهه با شخص مورد نظر اینها را بخوانید به اذن خدا محبت 
  . . . شما در دل او می افتد و 

اعوذ با اهللا من الشیطان الرجیم بسم اهللا الرحمن الرحیم وصلی اهللا علی سیدنا محمد و 
  اله و صحبه و سلم

لْواح وفی نُسخَتها هدى ورحمۀٌ لِّلَّذینَ هم ولَما سکَت عن موسى الْغَضَب أَخَذَ األَ
  ﴾العراف154﴿لرَبهِم یرْهبونَ 

  
  :نکات مهم

امادرصورتی که اسم مادر . بجاي فالن به فالنه باید  اسم شخص ومادرش  رابگویید -1
  .شخص را ندانید  باید اسم  شخص را  گفته وبجاي مادرش  اسم هوا را بگویید

اگر اسم شخص یا مادرش را نمی دانید بجاي فالنه به فالنه  بایدنیت آن  شخص -2
رابکنید ودر ذهن خودتان  اورا تصورکنید وهرچه تصورقوي ترباشد  سرعت تاثیر بیشتر 

  .است

  )بسیار مجرب(هالك ظالم 

  :دستور اول
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ما تجربه  خواندن دعاي علقمه  ومداومت هرروزبرآن  به نیت هالك ظالم  بارها توسط
  /شده واثر قعطعی داشته است

 یا اَللّه یا اَللّه ضْطَرِّینَ * یا اَللّهالْم هوعد جیبکْرُوبینَ *یا مکَرْبِ الْم فیا کاشتَغیثینَ *وسیاثَ الْمریخَ *و یا غیا صو
هو بِالْمنْظَرِ  ویا منْ* ویا منْ یحولُ بینَ الْمرْء وقَلْبِه *  ویا منْ هو اَقْرَب الَی منْ حبلِ الْورید* الْمستَصرِخینَ 

خائنَه االَْعینِ وما تُخْفی  ویا منْ یعلَم* ویا منْ هو الرَّحمنُ الرَّحیمِ علَى الْعرْشِ استَوى * االَْعلى وبِاالُْفُقِ الْمبینِ 
 وردنْ ال* الصیا مخْفى وی  واتاالَْص هلَیع نْ ال تَشْتَبِهیا مو هیخاف هلَینْ* عیا مو  الْحاجات نْ ال *ال تُغَلِّطُهیا مو

هو کُلُّ  یا منْ* وِیا بارِئَ النُّفُوسِ بعد الْموت * وِیا جامع کُلِّ شَمل * یا مدرِك کُلِّ فَوت *یبرِمه الْحاح الْملحینَ 
* یا ولی الرَّغَبات یا کافی المهِمات * ویا معطی السؤالت * یا منَفِّس الْکُرُبات * یا قاضی الْحاجات *یوم فی شَأن 

محمد وعلی وبِحقِّ فاطمه أَسألُک بِحقِّ * یکْفی منْ کُلِّ شَیء وال یکْفی منْه شَیء فی السماوات واالَْرضِ  یا منْ
وبِحقِّهِم * هِم اَتَشَفَّع الَیک بِنْت نَبِیک وبِحقِّ الْحسنِ والْحسینِ فَانّی بِهِم اَتَوجه الَیک فی مقامی هذا وبِهِم اَتَوسلُ وبِ

 کلَیع زِماَعو ماُقْسو ألُکبِالشَّ*أَسلَى الْعالَمینَ وع مبِالَّذي فَضَّلْتَهو كنْدع مرِ الَّذي لَهبِالْقَدو كنْدع مأنِ الَّذي لَه *
حتّى فَضْلَهم منْ فَضْلِ الْعالَمینَ  وبِه اَبنْتَهم واَبنْت* وبِاسمک الَّذي جعلْتَه عنْدهم وبِه خَصصتَهم دونَ الْعالَمینَ 

أَسألُک اَنْ تُصلِّی على محمد وآلِ محمد واَنْ تَکْشف عنّی همی وغَمی وکَرْبی * جمیعاً  فاقَ فَضْلُهم فَضْلَ الْعالَمینَ
منَ الْفاقَهِوتُغْنینی عنِ الْمسأَلَه وتُجیرَنی * وتَجبرَنی منَ الْفَقْرِ * وتَقْضی عنّی دینی *وتَکْفینی الْمهِم منْ اُموري* 

وشَرَّ منْ * وحزُونَه منْ اَخاف حزُونَتَه * منْ اَخاف همهوعسرَ منْ اَخُاف عسرَه  وتَکْفینی هم* الَى الْمخْلُوقینَ 
 شَرَّه اَخاف * کْرَهم نْ اَخافکْرَ ممو *غْیبنْ اَخ وم هغْیب اف * هروج نْ اَخافم روجو * لْطانَهس نْ اَخافلطانَ مسو

 * هدکَی نْ اَخافم دکَیو *هترقْدم الءب نْ اَخافم هرقْدمو  لَیع * کَرَهکْرَ الْممو هدالْکَی دنّی کَیع تَرُدنْ * وم ماللّه
وامنَعه عنّی کَیف شئْت واَنّى * واصرِف عنّی کَیده ومکْرَه وبأسه واَمانیه * ومنْ کادنی فَـکده *ء فَأَرِده بِسو اَرادنی
 ئْتش *ماللّه  رُهبنّی بِفَقْر ال تَجع اشْغَلْه * تُرُهالء ال تَسها * وبِبدقْ*وبِفاقَه ال تَسوبِس م ال تُعافیه * زُّهوذُلٍّ ال تُع *

* والسقْم فی بدنه  والْعلَّه*واَدخلْ علَیه الْفَقْرَ فی منْزِله * اضْرِب بِالذُلِّ نَصب عینَیه  اللّهم* وبِمسکَنَه ال تَجبرُها 
 ل ال فَراغَ لَهنّی بِشُغْل شاغع تّى تَشْغَلَهح* و کْرَكذ تَهیکْري کَما اَنْسذ هاَنْس * هسانلو رِهصبو هعمنّی بِسخُذْ عو

 هوارِحمیعِ ججو قَلْبِهو هلرِجو هدیفی* و هلَیلْ عخاَدشُغُالً  و لَه کلَ ذلعتّى تَجح هال تَشْفو قْمالس کمیعِ ذلج
ومفَرِّج ال مفَرِّج * ال کافی سواك  فَانَّک الْکافی* واکْفنی یا کافی ما ال یکْفی سواك * وعنْ ذکْري عنّی  شاغالً

 واكس * واكغیثَ سغیثٌ ال ممو* واكس ال جار جارو *واكس غیثُهمو واكس جاؤُهنْ کانَ رم لى  خابا هفْزَعمو
و واكس رِكلى غَیا ؤُهلْجمو هرَبهخْلُوق* منْ مم نْجاهمی  وئلْجمرَبی وهمفْزَعی ومجائی ورقَتی وث فَاَنْت رِكغَی

 نْجايملُ*وساَتَوو کلَیا هجد اَتَومحآلِ مد ومحبِمو تَنْجِحاَس بِکو حتَفْتاَس اَتَشَ فَبِکو یا * فَّع یا اَللّه یا اَللّه ألُکفَاَس
کلَیاالشُّکْرُ و لَکو دمالْح فَلَک تَعانُ  اَللّهسالم اَنْتشْتَکى ود* الْممحقِّ مبِح یا اَللّه یا اَللّه یا اَللّه ألُکآلِ  فَاَسو
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د ومحآلِ مد ومحلى مع لِّید اَنْ تُصمحم کنْ نَبِیع قامی هذا کَما کَشَفْتکَرْبی فی می ومهی ونّی غَمع فاَنْ تَکْش
هکَرْبو هغَمو همه  هودلَ عوه تَهکَفَیو * نْهع نّی کَما کَشَفْتع ففاکْش * نْهع تنّی کَما فَرَّجع فَرِّجنی کَما * واکْفو

 تَهکَفَی *و لَهوه لَ ما اَخافونّی هع رِفاص* ؤُونَتَهم ما اَخاف ؤُونَهمو * همه ما اَخاف مهلى نَفْسی* وؤُونَه عبِال م 
 کنْ ذلم * همنی همما اَه هفایکجی ووائح رِفْنی بِقَضاءاصو* نْیايدرَتی ورِ آخنْ اَمؤْ* میا اَبا یا اَمیرَ الْمنینَ وم

اللّه المنّی سکُما ملَیع اللّهدبع  النَّهارلُ واللَّی یقبو قیتداً ما بکُما* اَبتنْ زِیارم دهرَ الْعآخ اللّه لَهعال جو  وال فَرَّقَ اللّه
ه واَمتْنی مماتَهم وتَوفَّنی على ملَّتهِم واحشُرُنی فی زمرَتهِم وال اللّهم اَحیِنی حیاه محمد وذُریت* بینی وبینَکُما 

منَهیبنی ویتُفَرِّقُ ب رَهاآلخنْیا وی الدداً فن اَبیع راً .طَرْفَهتُکُما زائاَتَی اللّه دبیا اَبا عنینَ وؤمراً( یا اَمیرَ الْمتُکُما زائدقَص 
ومتَوجهاً الَیه بِکُما ومستَشْفعاً بِکُما الَى اللّه فی * ومتَوسالً الى اللّه ربی وربکُما  )بگوید در وقتى از دور بخواند

 هتی هذحاج *ودمحالْم قامالْم اللّه نْدنَّ لَکُما عنْ فَاشْفَعا لی فَاالْمو جیهالْو الْجاهو سیلَهالْوو زِلَ الرَّفیع * بنّی اَنْقَلا
 کفی ذل لَى اللّهکُما لی اتبِشَفاع نَ اللّهها منَجاحها وقَضائو هزِ الْحاجتَنَجراً لنْتَظنْکُما مکُونُ * عال یو فَال اَخیب

منْقَلَباً راجِحاً مفْلحاً منْجِحاً مستَجاباً لی بِقَضاء جمیعِ حوائجی  بلْ یکُونُ منْقَلَبی* منْقَلَبی منْقَلَباً خائباً خاسراً 
ملْجِئاً ظَهري * الَى اللّه  مفَوضاً اَمري*وال حولَ وال قُوه االّ بِاللّه * اَنْقَلب على ما شاء اللّه * اللّه  وتَشْفَعا لی الَى

 لَى اللّها *تَومکَفى وو اللّه بِیساَقُولُ حو لَى اللّهعا * کِّالً عنْ دمل اللّه عمس *کُمراءوو اللّه راءلی و ستی  لَییا ساد
ه وال جعلَه اللّه آخرَ اَستَودعکُما اللّ*وال حولَ وال قُوه االّ بِاللّه * وما لَم یشَأ لَم یکُنْ * ما شاء ربی کانَ * منْتَهى 

دهکُما  الْعلَینّی ام* اليومنینَ وؤْمدي یا اَمیرَ الْمییا س رَفْتانْص *اَنْتو  اللّهدبکُما * یا اَبا علَیالمی عسو يدییا س
 النَّهارلُ ولَ اللَّیا اتَّصلٌ متَّصکُما غَ*ملَیا کلٌ ذلواص اللّه نْ شاءالمی انْکُما سوب عجحرُ مقِّکُما اَنْ * یبِح ألُهاَسو

 جیدم میدح نَّهلَ فَافْعیو کذل شاءال * یرَ آیس وغَی هالِْجابراً راجِیاً لداً للّه شاکباً حامنْکُما تائع يدییا س تانْقَلَب
وال حولَ وال *بلْ راجِع عائد انْ شاء اللّه * غَیرَ راغب عنْکُما وال منْ زِیارتکُما * الى زِیارتکُما  قانط آئباً عائداً راجِعاً

کُما اَهلُ الدنْیا فَال زِیارتکُما بعد اَنْ زهد فیکُما وفی زِیارت یا سادتی رغبت الَیکُما والى* قُوه االّ بِاللّه الْعلی العظیمِ 
جیبم قَریب نَّهکُما اتفی زیار لْتما اَمو توجا رمم ی اللّهنبخَی.  

  :دستور دوم

گر ظالمی  یاساحري با استفاده از قدرتهاي خود به طورمداوم اقدام به  آزار واذیت و .
را ندارید یا از او می ترسید با این وتوانایی مقابله با او گره انداختن  درکار شما می کند 

دعاي بسیار قوي ومجرب  می توانید  وي را ادب نموده  واثر اعمالش را به خودش  
  .برگردانید تابه سزاي اعمالش برسد 
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  :نکته بسیار مهم

انجام این دستور اثر مهلک وبسیار قوي  دارد که باید دقت کنید  که طرف  واقعا 
ي جز هالك کردن  او ندارید زیرا اگر خالف شهر باشد اثر مستحق حالك باشد وچاره ا

داشت  این عمل به خود شما بر می گرددوصدمات جبران ناپذیري  به همراه خواهد
  .شرعی وعرفی  درصورت استفاده نابجا را نمی پذیرم    وبنده هیچگونه مسئولیت

  :دستور اینست

براي هالك کردن ظالم سه روز به نیت قربه   الی اهللا روزه بگیرید  ودراثناي روزه  از 
حیوانی مثل گوشت وشیر وپنیر وغیره  باید پرهیز کنید  خوردن غذاها با فراوردهاي 

  .غذاي شما باید گیاهی وطبیعی باشد 

 

 

به . یک مرتبه باید همان دعا را بخوانید وبعد از صدبار خواندن  بر روي دانه هاي دیگر 
  .از صد با رخواندن یکبار دعا را بخوانید تا هزاردانه تمام شوند طوري که بعد 

آنها رادر پارچه سفیدي ریخته وآن را محکم ,بعد از اتمام قرائت  بر روي هزار دانه 
بعد از زوب شدن .حاال باید آن را دریک چاه  یا نهر یا رود خانه بیاندازیید >ببندید 

  .....و.نمکها  درآب اثر آن شروع می شود

روز سوم هزلر دانه نمک دانه درشت راجدا کرده  وبر روي هر دانه  به نیت هالك ظالم  
یک مرتبه سوره تبت  را بدون  بسماهللا الرحمان الرحیم ,بخوانید تا اینکه به دانه صدم 

برسیدبعداز قرائت سوره بر روي  صد دانه  باید این دعا رابخوانید  
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و بعد از هر صد بار خواندن بر روي دانه هاي دیگر یک مرتبه باید همان دعا را 
  .بطور کل بعد از هر صد بار خواندن یکبار دعا را بخوانید تا هزار دانه تمام شوند.بخوانید

آنها را در پارچه سفیدي ریخته و آنرا محکم ,یعد از اتمام قرائت بر روي هزار دانه
بعد از ذوب شدن نمک ها در .آنرا در یک چاه یا نهر یا رودخانه بیندازیدحاال باید .ببندید

  ....اب اثر آن شروع می شود

  

  )بسیار بسیار مجرب(ترس از وقوع بال ودفع آن 

این  اگر از وقوع بالي ترسید یا  خواب بدي دیدید که از تعبیر شدنش می ترسید با
  .عمل  بسیار مجرب  می توانید آن رادفع  کنید 

بگوییدومقداري  پول صدقه ))باهللا اال "الحول والقوه((مرتبه  100براي اینکار کافیست 
  .بدهید

  )مجرب(دفع فال بد با نفوس بد زدن

استوبا اینکه  خیلی وقتها انسان خواب  بدي میبیند یا منتظر وقوع یک اتفاق  ناگوار 
افزایش  نگرانی  واظطراب واینکارا چیزي  جز ...درمورد مسئله اي  مرتب  میزند  یا

  .واسترس در شخص 

اگر به این حاالت دچار شد بعد از دعاي زیر استفاده کنیدوآن رابااعتقاد کامل به قدرت 
ضمن بهتر  کامل  در مورد دفع شر وضرر وزیان بخوانید  تا اجابت سریع آن را ببینید

  .استفاده کنید)دستور بعدي (است آن را همراه بادعاهاي سکینه 
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  :دعا اینست 

  
  )مجرب(رفع ترس وایجاد سکینه  قلبی

آرامش وطماًنینه  جاي گزین ترس .دور به نیت  آرامش قلبی بخوانید 3آیه را 13این 
  .واضطراب شما می شود

مۀٌ میقبو کُمبن رینَۀٌ مکس یهف وتالتَّاب کُمیأْتأَن ی هلْکۀَ مإِنَّ آی مهبِین مقَالَ لَها و
تَرَك آلُ موسى وآلُ هارونَ تَحملُه الْمآلئکَۀُ إِنَّ فی ذَلک آلیۀً لَّکُم إِن کُنتُم 

  ﴾248البقره﴿مؤْمنینَ 

 عذَّبا وهتَرَو ا لَّمنُودأَنزَلَ جینَ ونؤْملَى الْمعو هولسلَى رع ینَتَهکس أَنَزلَ اللّه ثُم
  ﴾26التوبه﴿الَّذینَ کَفَرُواْ وذَلک جزَاء الْکَافرِینَ 

انی اثْنَینِ إِذْ هما فی الْغَارِ إِذْ إِالَّ تَنصرُوه فَقَد نَصرَه اللّه إِذْ أَخْرَجه الَّذینَ کَفَرُواْ ثَ
 لَّم نُودبِج هدأَیو هلَیع ینَتَهکس نَا فَأَنزَلَ اللّهعم زَنْ إِنَّ اللّهالَ تَح ِبهاحصقُولُ لی

لْیالْع یه ۀُ اللّهمکَلفْلَى وینَ کَفَرُواْ السۀَ الَّذملَ کَلعجا وهتَرَو یمکزِیزٌ حع اللّها و
  ﴾التوبه40﴿

 نُودج لَّهلو هِمانإِیم عانًا موا إِیمادزْدیینَ لنؤْمی قُلُوبِ الْمینَۀَ فکي أَنزَلَ السالَّذ وه
  ﴾الفتح4﴿السماوات والْأَرضِ وکَانَ اللَّه علیما حکیما 

ع اللَّه یضر لَقَد ی قُلُوبِهِما فم ملرَةِ فَعالشَّج تتَح ونَکایِعبینَ إِذْ ینؤْمنِ الْم
  ﴾18الفتح﴿فَأَنزَلَ السکینَۀَ علَیهِم وأَثَابهم فَتْحا قَرِیبا 
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اللَّه سکینَتَه علَى  إِذْ جعلَ الَّذینَ کَفَرُوا فی قُلُوبِهِم الْحمیۀَ حمیۀَ الْجاهلیۀِ فَأَنزَلَ
 کَانَ اللَّها ولَهأَها وقَّ بِهکَانُوا أَحى وۀَ التَّقْومکَل مهأَلْزَمینَ ونؤْملَى الْمعو هولسر

  ﴾الفتح26﴿بِکُلِّ شَیء علیما 

  :نکته مهم

  .او بخورانید براي رفع  ترس بچه  بهتر است آیات رابرآب خوانده وبه آن دمیده وبه

  )بسیار مجرب(دعاي حفظ از مکرو حیله وشر دشمنان 

  
  )فوق العاده مجروب(ن وهیبت  وعظمت واستجابت دعا تسلط بر انس وج

هر روز بعد از هرنماز واجب  به این دعا مداومت کرده  تا در محدوده امن الهی 
قراربگیرید وشرومکرونیرنگ  هیچ دشمنی به شما نرسد واگر رسید , به شما اثر نکند 

.واین عمل  از مجربات موکد است.  
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ق العاده ایست  که بنده اجایب از آن دیده ام وبه سفارش این دعا ازجمله دعاهاي فو
جاللت واستجابت دعا همیشه ومرتبه و استادم  براي سیطره  بر خالئق وهیت وعظمت 

خدا بااین دعا  هیچوت از آن استفاده نمودم  وهمیشه بر آن مداومت دارم   وبه فصل 
  .....بی جواب نماندم 

از قدرت وسرعت استجابت دعا  هر چه بگوییم  کم  گفته ام  این دعا براي هرنوع 
حاجات مادي  یامعنوي بسیار موثر وسودمند است  وباعث شارژشدن  انرژیهاي درونی 

روایتی در  براي اینکه بفهمید این دعا چقد ارزشمند است وقدر آن را بدابید.می شود
  .شان این دعا  نقل می کنم 

علی  علیه السالم  در عظمت این دعا  فرمودهاند که براستی  حضرت   حضرت  امام
ابراهیم خلیل  علیه السالم  با این دعا  خدارا خواندهواز آتش  نمرود  نجات یافت  

حضرت .ت حضرت موسی علیهالسالم  با این دعا خدارا خواند واز آتش نمرود  نجات یاف
موسی علیه السالم  نیز قبل از آمدن  پیش فرعون  خدارابا این دعا خواند  وبراي همین 

بصري می گویید  که حجاج بند یوسف  .فرعون  اصال نتوانست  ضرري به او برساند 

این دعا  معروف هست به دعا ي مبارکه واز رسول خدا  صل اهللا علیه وآله  وسلم روایت 
شده  که در شب معراج  این دعا ء واسماء را در لوحی  از نور دیدم  از حضرت جبرئیل 

پرسیدم  که این چیست؟فرمود:که خداي عز وجل  در شان وعظمت این دعا واسماء 
می فرماید : هر کس در روز جمعه یکبار  خداوند را باه این دعا بخواند  اهل زمین 

وآسمان نمی توانند  به او ضرري برسانند . وهر کس آن را در روز جمعه دو بار بخواند  
در جواراامن ورحمن الهی قرارمی گیرد . وهر کس مصیبتی ببیند یا گرفتار ترسهاي  
دنیایی شود  اگر با این دعا خدا را بخواند  خداوند عمش را زایل کرده  وبراي او فرج 

می نماید .  
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دیدم  که . ماعون قصد کشتب مرا داشت  خدارا با این دعا خواندم  وپیش او رفتم  
  .را گرامی داشت حجاج  بجاي کشش  من م

رسول خدا صل اهللا علیه  واله  وسلم  در جنگ احزاب این  دعا را خواند  ودر جنگ 
  .پیروز شد 

  :نکات مهم

ولی بهتر است  بعد از نمازها باشد  .این  دعا راحتی اگر هر روز بخوانید اشکال ندارد -1
  .وبهترین وقط آن روز جمعه  است 

وطهارت  ورو به قبله  وبا حضور قلب  خوانده شود  تا اثر بهتر است این دعا  باوضو -2
  .بیشتر و سریع تر داشته باشد

  دعا اینست
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  )بسیارمجرب(دفع حقارت وترس  در بین مردم 

کسی که بین مردم  حقیر است  یا از حضور در اجتماع  می ترسد ونمی تواند سر بلند 
کند  یا بقیه اورا قبول ندارند  وبه دیده حقارت  به او نگاه می کنند  با این دستور می 

آبرو واعتبار از دست رفته  خود را باز گرداند  وشهامت وشجاعت را  جایگزین  تواند 
زیز  ومکرم شود انشاٌ اهللا واین هم از مجربات  بنده ودوستان سازد  وپیش دیگران ع

  .است 

  :دستور اول

بامحلول روحانی اول کتاب  این آیات رابرروي کاغذ سفی  بی خط  نوشته وبا خود 
  .همراه کنید

  اعوذباهللا من الشیطان الرجیم

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 حاللُ الصمالْعو بالطَّی مالْکَل دعصی ها إِلَییعمزَّةُ جالْع لَّهزَّةَ فَلالْع رِیدن کَانَ یم
 یدشَد ذَابع ملَه ئَاتیکُرُونَ السمینَ یالَّذو هرْفَعی  

 وربی وه کلَئکْرُ أُومفاطر10﴿و﴾  

 مآؤُهیلینَ کَفَرُواْ أَوالَّذرِ وإِلَى النُّو اتنَ الظُّلُمم مهخْرِجنُواْ یینَ آمالَّذ یلو اللّه
 کلَئأُو اتنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمم مونَهخْرِجی الطَّاغُوت  

  ﴾257البقره﴿أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ 
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أَلَْقواْ قَالَ موسى ما جِئْتُم بِه السحرُ إِنَّ اللّه سیبطلُه إِنَّ اللّه الَ یصلح عملَ فَلَما 
  ﴾81یونس﴿الْمفْسدینَ 

  ﴾الفرقان23﴿وقَدمنَا إِلَى ما عملُوا منْ عملٍ فَجعلْنَاه هباء منثُورا 

 كردص لَک نَشْرَح 1الشرح﴿أَلَم﴾  كروِز نکنَا عضَعو2﴿و﴾  رَكظَه ي أَنقَضالَّذ
﴿3﴾  کْرَكذ نَا لَکفَعررًا  ﴾4﴿وسرِ یسالْع عفَإِنَّ م  

  ﴾8﴿وإِلَى ربک فَارغَب  ﴾7﴿فَإِذَا فَرَغْت فَانصب  ﴾6﴿إِنَّ مع الْعسرِ یسرًا  ﴾5﴿

  :نکته بسیارمهم

  )مجرب(کنترل عصبانیت وخوش اخالقی 

حسادت وبخل اسم ,انتقام جویی,غرور تکبر,براي کنترل حاالتی مثل  عصبانیت 
مرتبه 119ماز روز وهرروز بعد از هرن40ومجرب دارد تا خداوند اثري عجیب )الحلیم(
  .بگویید)الحلیم(

  )مجرب(دستوررفع غم  ناشی از مصائب

6بار به شکلی که گفته شد  بخوانید ودفعه آخر رانگه دارید .حاالچاقو رابرروي آتش نگه 
داشته  تاسرخ شود وبعد ازسرخ شدن  دفعه  هفتم رابخوانید وآنرا  دریک ظرف آب 
سرد فرو کنید .واین آب رابه شخص بخورانید  وآگر امکان خوراندن مستقیم  آن به 

شخص وجود ندارد آن رادر شربت یا چاي یا غذاي او بریزید .به اذان خدا  همان طورکه 
چاقو  در آب سرد می شود عصبانیهاي آن شخص هم سرد می شود.  
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همه می دانیم که روحیات وقدرت  تحمل وصبوري  هرشخصی دربرابرمشقات  ومصائب  
بعضی ها راحت می توانند مقاومت کنند وبرخی دیگر  مدتی , به یک اندازه نیست 

اما برخی .آنها عادي می شود متاثرمی شوند  وبعد از مدتی فراموش می کنند  یابراي 
دیگربه سرعت ازپادرمی آیند  واصال قدرت تحمل  مصائبی مثل  ازدست رفتن عزیزان  

  ..ویا اموال خود راندارند وچه بسا سکته هم می کنند  ودارفانی  را وعدا می گویند 

معمول ترین راه براي سرد کردن این اشخاص  دلداري دادن وکنار آنها  بودن وصحبت 
تا بدین وسیله  از میزان تالم  خاطرشان کاسته شود  ولی بعضی .ردن  با آنهاست ک

وقتها به اشخاصی برمی خوریم  که با این روشها اصال  نمی توان چیزي اصال  از هم 
بنابراین راهی جز استفاده از روشهاي  غیر مستقیم علوم  غریبه وجود .وغم آنها کم کرد 

  .ندارد

را به این شکل انجام )کنترل عصبانیت شخص (همان دستور قبلی  براي اینکار کافیست
بجاي اسم شخص عصبانی  اسم شخص غم دیده ومصیبت زده  را نوشته وبجاي  .دهید 

بار دقیقا به 20به این شکل که ابتدا . بار آنرا بخوانید21بار خواندن سوره  انشراح 7
را موقعی که چاقو سرخ  همان شکلی که گفته شد بخوانید سپس دفعه بیست و یکم

و این آب را به او بخورانید و اگر امکان خوراندن . شد بخوانید و در آب سرد فرو کنید
  .مستقیم آن به شخص وجود ندارد آن را در شربت یا چاي یا غذایش بریزید

  )مجرب(ذکري براي تمر کز فکر 

صفحه . مداومت بر این ذکر براي حصول تمر کز فکر از مجربات شخصی بنده می باشد
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  )بسار مجرب(ایجاد صبوري و کنترل عجله کردن 

براي ایجاد , بدون محدودیت در عدد و توجه به معنی آن) یاصابر(مداومت بر ذکر
تان می صبوري و کنترل و از بین بردن عجله و ایجاد آرامش از مجربات بنده و دوس

  .باشد

  )بسیار مجرب(منع رویت جن و کور کردن دید با طنی اشخاص 

خیلی ها بنا به دالیل گوناگونی جن ها را مشاهده میکنند و همین امر باعث ترس و 
براي حل این مشکل . اظطراب و دلهره یا آثار سو دیگري در زندگی آنها می شود

میتوان از دستورات مجربی که مینویسم استفاده کنید تا براي همیشه از شر رویت آنها 
                                                                                                                             .              در امان می باشید

  :دستور اول

و هر روز بعداز هر . با محلول روحانی دستور زیر را نوشته و همراه خود حمل نمایید
 . نماز واجب یکبار و قبل از خواب ظهر یا خواب شب یکبار آنرا بخوانید
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  :نکته بسیار مهم
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هیچوقت دعا ها را در جیب پشت شلوار قرار ندهید چون هم اثرات سو دارد و هم بی 
  !اها محسوب می شودحرمتی به آیات و دع

 :دستور دوم

  )بسیار مجرب(کور کردن دید باطنی اشخاص

این دستور از اسرار خفیه می باشد که بنده از استاد مرحومم کسب نمودم و براي 
  !استفاده مسلمانان مخصوصا تابعین اهل بیت علیهم السالم اذن می دهم

س انگشتان شست و سبابه دست راست خود را به شخص بگویید چشمانش را ببندد 
بار تکرار  3برروي چشمان او گذاشته و این دو کلمه را با هم در دلتان وبا اعتقاد قوي 

  )) غیاها -قبرات: ((این دو اسم به زبان سریانی هستند و عبارتنداز . کنید

نها می حاال از شخص بپرسید که آیا چیزي می بیند؟ اگر گفت شبح یا چیزي شبیه ای
و حاال از او بپرسید که آیا باز هم چیزي . مرتبه اسامی را تکرار کنید 7بینم این دفعه 

  می بیند؟؟

باذن خدا قدرت رویت . بار اسامی را بخوانید 9اگر گفت سایه هایی می بینم این دفعه 
الزم است این عمل . شخص کور می شود و دیگر قادر به رویت جن و ارواح نخواهد بود

  .شود تا اثر پایدار داشته باشدروز تکرار  7تا 

بعضی ها ممکن است چیزي نبینند و این در هر شخصی فرق می کند بنابر این : نکته
شما اسم ها را با وقفه به , چه اینکه شخص چیز هایی مشاهده کرد یا مشاهده نکرد

                    .                                          مرتبه بخوانید 9و7و3تعداد 

  )مجرب!(دستور ترك هر نوع اعتیاد 
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به نیت ترك هر نوع اعتیادي بر روي یک بشقاب چینی سفید بدون نقش یا کم نقش 
  .موارد زیر را بنویسید

  . ابتدا سوره حمد را نوشته این آیات را به آن اضافه کنید

محمد رسولُ اللَّه والَّذینَ معه أَشداء علَى الْکُفَّارِ رحماء بینَهم تَرَاهم رکَّعا سجدا 
 مثَلُهم کذَل ودجنْ أَثَرِ السهِم موهجی وف ماهیمانًا سرِضْوو نَ اللَّهتَغُونَ فَضْلًا مبی

اةِ وری التَّولَى فى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفَآز شَطْأَه عٍ أَخْرَجی الْإِنجِیلِ کَزَرف مثَلُهم
 اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذ اللَّه دعو الْکُفَّار یظَ بِهِمغیل اعالزُّر جِبعی هوقس

  ﴾29حالفت﴿منْهم مغْفرَةً وأَجرًا عظیما 

الحول وال قوه اال باهللا +سوره ناس+سوره فلق+ سوره اخالص+ به اضافه سوره انشراح 
  العلی العظیم

به پس از نوشتن با گالب یا هر آب پاك دیگري مثال آب زمزم نوشته ها را و آب آنها را 
  !طرف بخورانید

  .روز به همین ترتیب که گفته شد انجام شود7این دستور براي 

  )بسیار مجب(زنا کار از زنا کردن منع مرد 

  . براي منع کردن مرداززنا کردن و هوس بازي دستور زیر بسیار مجرب است

  :براي استفاده باید به ترتیب زیر عمل کنید

  .ابتدا با رنگ مشکی یک جدول سه در سه خالی رسم کنید.1
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محاسبه حاال عدد اسم شخص و مادرش را با لفظ نسبت بن یا بنت به ابجد کبیر .2
  .)براي دیدن ابجد کبیر به آخر کتاب مراجعه کنید.(کنید

ضرب کنید و عدد حاصل را , عدد به دست آمده را درعدد هر خانه از خانه هاي وفق .3
  . جایگزین عدد موجود فعلی نمایید

  :مثال

  .می باشد327خانه اول گوشه باال سمت راست عدد 

  . به این ترتیب حساب می کنید , حاال اگر مثال اسم شخص احمد بن احمد است 

  )به حساب ابجد کبیر(395= ا ح م د ب ن م ر ي م

 3با توجه به مورد شماره . را در عدد همه خانه هاي وفق ضرب کنید  395اکنون عدد 
  .ضرب کنید 327را در  395شما باید عدد 

  395ضبدر327=129165

  :نکات مهم

ابتدا براي نوشتن آنها باید . اعداد و حروف زیر آنها را می بینید,در چهار طرف وفق .1
اعداد را از چپ به راست نوشته و بعد حروف زیر آنها رااز راست به چپ و هر حرف  را  

  .زیر هر عدد بنویسید

اکنون در خانه وسط حروف اسم شخص و مادزش را بهمراه لفظ ,بعد از اتمام وفق .2
شخص احمد و اسم مریم مثال اگر اسم . ت بن یا بنت به صورت مقطعه بنویسیدنسب

   )ا ح م د ب ن م ر ي م (.  است باید به این شکل بنویسید
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یلکه هر . بنویسیددر یک سطر , نیازي نیست که حروف اسم شخص را در خانه وسط .3
اما باید مراقب باشید تا . طوري حروف در خانه وسط جامی می شوند آنها را بنویسید

  .نچسبند یا با خطوط خانه ها برخورد نکنندحروف به هم دیگر 

برگه را بدون اینکه تا بزنید از سمت نوشته ها بر روي یک محل همیشه , بعد از اتمام.4
قرار , یا آب گرم کن یا هر جایی که همیشه گرم باشدگرم مثال پشت کمپرسور یخچال 

  .دهید و یا بچسبانید

  .)وفق مذکور را در صفحه بعد می توانید ببینید(
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ShivaDoc.com

www.ShivaDoc.com



 مجربات باقر         

 

 
142 

  

  )بسیار مجرب(منع زن زنا کار از زنا کردن 

براي استفاده باید . براي منع زن از زنا کردن این دستور بسیار قوي و مجرب می باشد
  :یدبه شکل زیر عمل کن

  .براي استفاده ابتدا از رنگ مشکی یک جدول چهار در چهار خالی رسم کنید.1

حاال عدد اسم شخص و مادرش را با لفظ نسبت بن یا بنت ابجد کبیر محاسبه کنید .2
  .)براي دیدن ابجد کبیر به آخر کتاب مراجعه کنید.(

عدد بدست آمده را در عدد هر خانه از خانه هاي وفق ضرب کنید و عدد حاصل را .3
 جایگزین عدد موجود فعلی نمایید 

  :مثال

 .می باشد707خانه اول گوشه باال سمت چپ عدد

  .به این ترتیب حساب می کنید,حاال اگر مثال اسم زن شهناز و اسم مادرش مریم است 

رادر  1105اکنون عدد ) به حساب ابجدکبیر (1105=ش ه ن ا ز ب ن ت م ر ي م 
 1105شما باید عدد  3با توجه به مورد شماره . عدد همه خانه هاي وفق ضرب کنید

                                                 1105ضربدر707=781235.    ضرب کنید 707رادر 
همین کاررابراي بقیه خانه ها  و. در وفق بنویسید 707را بجاي  781235که باید عدد 

  .وفق جدید خواهید داشت,در آخر یک . هم انجام دهید 

  :نکات مهم
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باید ابتدا براي نوشتن آنها . اعداد و حروف زیر آنها را می بینید, در چهار طرف وفق-1
اعداد را از چپ به راست نوشته و بعد حروف زیر آنها را از راست به چپ و هر حرف را 

  .د بنویسیدزیر هر عد

اکنون در خانه خالی گوشه باالي سمت راست حروف اسم زن و , بعد از اتمام وفق -2
مثال شهناز بنت . مادرش را بهمراه لفظ نسبت بن یا بنت به صورت مقطعه بنویسید

  : مریم به این صورت نوشته می شود

  )ش ه ن ا ز ب ن ت م ر ي م (

. در یک سطر بنویسید, خالی وفق  نیازي نیست که حروف اسم شخص را در خانه.3
اما باید مراقب باشید تا . بلکه هر طوري حروف در خانه جا می شوند آنها را بنویسید

  .حروف به همدیگر نچسبند یا با خطوط خانه ها برخورد نکنند

4.بعد از اتمام برگه را بدون اینکه تا بزنید , از سمت نوشته ها بر روي یک محل همیشه 
گرم مثال پشت کمپرسور یخچال یا آبگرمکن یا هر جایی که همیشه گرم باشد ,قرار 

دهید و یا بچسبانید. 
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  )مجرب(اصالح مرد و زن زنا کارو آدم فاسد و فاسق

دیگري   این دستور مجرب  بر روي  براي اصالح مرد یا زن زنا کارو یا هر انسان فاسق 
شیشه وبا همان  محلول روحانی  این آیه رانوشته وبا آب خیلی کم  حل کرده  وسپس  

ممزوج کرده  وبه او بخورانید مثال به بهانه صبحانه ازاین عسل به او همین اب راباعسل  
  .بخورانید 
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  :آیه اینست 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

یرَ یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُود أُحلَّت لَکُم بهِیمۀُ األَنْعامِ إِالَّ ما یتْلَى علَیکُم غَ
 رِیدا یم کُمحی إِنَّ اللّه رُمح أَنتُمو دیلِّی الصح1﴿م﴾  

سفید نوشته ودر قبرستان   وهمچنین این آیه را با خودکار با ماژیک  بر روي پارچه
  دفن کرده  وموقع دفن کردن  بر آن این دعا رابرآن بخوانید 

  
  .وبجاي  فالن بن فالنه اسم  شخص ومادرش را بنویسید

  )مجرب(اصالح انسان  گناهکار وفاسد ازدورا

خیلی وقتها دوست دارید به انسانی کمک کنید که راه خطا وگناه رادرپیش  گرفته 
دانید که او زاتا این کاره نیست  ولی شرایط اجتماع ودوستان و دیگر مسائل وشما می 

می توانید از راه دور بدون اینکه  بفهمت اورا به راه , اورا وادار به این اعمال نموده است 
  .راست  هدایت کنید

  :دستور اینست

مرتبه  3ر وباتکرار با3مرتبه خوانده وبال فاصله دعا بعد از آنرا 313صلوات الفاتح را ابتدا 
  .بخوانید)فاًقامه(عبارت 

  :صلوات فاتحه اینست
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  :نکات مهم

اگر مرد .اسم شخص ومادرش رابالفظ  بن یابنت بگویید ,بجاي عبارت  فالن بن فالن -1
  .بگویید)بنت(واگر زن باشد بین دو اسم )بن(باشد بین دو اسم 

از اسم واسم مادرش  مطابق آنچه در اگر دستور را براي اسم مرد بکار می برید بعد -2
  )حالته(دعا می بینید  باید بگویید 

 )حالتها(ولی اگر براي زن بکار می برید باید بگویید

 )بسیار بسیار مجرب(دفع همزاد ودوست بد 

یااول صبح  یاحتی  به صورت  بعضی ها هستند که گهگایی در بیداري  یا قبل از خواب 
دقیقا باهمان شکل وشمایل  که . همیشگی یا شخصی را دقیقا  همانند خود می بینند 

که براي دفع ان  که فقط کافیست   این همان همزاد است .باعث وحشتشان  می شود
این وفق را نوشته وحمل کنید تابراي همیشه از شر همزاد در امان باشید این وفق بارها 
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وهمچنین اگر شخصی  دوستان بد  ارها تجربه شده است  وهیچ شکی در آن  نیست وب
  .   از او دور وبر او دور شوند به این نیتم ان راحمل کند  جواب خواهد گرفت

  جبرائیل
247  

  میکائیل  384  317
112  

385  111  248  316  
  اسرافیل  110

382  
  عزرائیل
319  

249  

318  250  109  383  
 

 )مجرب(عشق مجازي ازبین بردن 

عشق به خودي خود منفی نیست  بلکه یک احساس  مثبت وپاك  والهی است  ولی اگر 
 استفاده کند  بنا به هردلیلی انسان  از آن سوء

وشقاوت در میاورد ومایه آزار واذیت  مطمئنا از راه راست منحرف شده وسراز بدبختی 
  .خود وخانواده واطرافیان می شود

که فرزند شما اعم از پسریا دختر سراز عشق هاي حاال بنا به هردلیلی حس کردید 
وصبحتها ونصیحتهاي شما بر او کار ساز نیست  خیابانی  وعشق بازیهاي منفی در آورده 

ذهن اورا از عشق منفی پاك کنید ,براحتی می توانید بااین دستور وبدون اطالع وي , 
بدرد بزرگان  ین دستورفقط   مختص  جوانان نیست بلکه وباعث آرامش او گردید البته ا

قلبی  هم می خورد مخصوصا اهل طریقت  که گه گاهی  بعضی از آنها میان کشش 
عشق  به معشوق زمینی  وعشق به معشوق  خدایی گیر می کند ونمی داند چگونه از 
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مجربی بایدبگویم را حل این مشکل  همین روش , عشق زمینی خود را آزادکنند شر
 .است  که خدمتتان ارائه می کنم

 :دستور اینست

با محلول روحانی دستور زیر را نوشته  ودر گالب یا هر شربت  شیرین دیگر حل کرده 
تا یک هفته انرا در نوشیدنیهاي طرف  مورد .وبه خورد شخص مورد نظر بدهید 

 .نظربریزید تاآخر عمر عشق خود رافراموش خواهد کرد

  : دستور اینست

 

  :نکته مهم

فالن بنت (وباایدبجاي  براي زن نوشته شده )تنسی فالنه بنت فالنه(عبارت آخر 
  .اسم زن یادختر مورد نظر واسم مادرش  را بنویسیم )فالنه

که بایداسم )ینسی فالن بن فالنه.(اینگونه باید آخر آن راتغییر دهید ,اما اگر مرد باشد
  .مردموردنظرومادرش رابنویسید
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  )بسیارمجرب(سریع اجناس فروش  

  :دستور اول

بارها تجربه شده  این دستور براي فروش  سریع اجناس  وزمین یا هر چیز دیگر ي 
  .واثرسریعی داشته است

وبعد   مقداري ماسه نرم تهیه کرده وآن را روي زمین یا داخل  یک سینی پهن کرده 
چیز  را  وانگشت اشاره دست راست خود  را خشک کنید ونیت فروش  ان  وضو گرفته 

براي (کرده  وبعد باهمان انگشت  این آیه را  به صورت حروف مقطعه  غیر مطموسه
روي  )مراجعه کنید)) معرفی اصطالحات  کتب قدیمی((فهمیدن طمس به قسمت اول 

  .ظر  جهت فروش بریزیدحاال ماسه ها را روي آن جنس مورد ن.ماسه ها بنویسید 

  :آیه اینست

  یمشی بِه فی النَّاسِ أَو من کَانَ میتًا فَأَحیینَاه وجعلْنَا لَه نُورا
  که براي سهولت خوانندگان عزیز همه آنرا به صورت حروف مقطعه می نویسیم

 ش م ي ا ر و ه ن ل  ا ن ل ع و ج  ه ا ن ي ي ح ا ف  ا ت ي م  ن ا ن ك م و ا 
  س ا ن ل ي ا ه ف ي ب

  :دستور دوم 

سپس  بر روي اجناس  بپاشید تا .مرتبه خوانده  وبه آن بدمید7این آیه رابرمقداري آب  
 .  سریعا فروش  برسند
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فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزَّکَاةَ فَإِخْوانُکُم فی الدینِ ونُفَصلُ اآلیات لقَومٍ 
  ﴾11﴿یعلَمونَ 

  :نکته مهم

در این حالت بهتر ,ممکن است جنس شما طوري باشد که  با ریختن  آب  خراب شود 
چون باعث پخش .استفاده کنیدبکار میرود  است از طرف  پمپی آب که در آرایشگاهها 

شدن  بسیار ریز قطرات آب  می شود وچنانچه  مسیرنبود  می توانید آب رابه دوروبر 
  )بسیارمجرب(یداکردن چیزهاي گمشده یاسرقت شده .جنس بپاشید

امروزه به دلیل مشعله هاي  فکري اکثریت  به اتفاق  مردم فراموشکار  شده  اند وبعضی 
  .که دنبال چیزي می گردند که در دست گرفته اند .دي رسیده اند ها به ح

به همین دلیل اگر چیزي را فراموش کردید  ونمی دانید آن را کجا گذاشته اید یا از 
  .با این دستورات  مجرب می توانید  آنرا پیدا کنید, دستتان افتاده  وخبر ندارید 

  :دستور اول 

پس قدر آن را ,این دستور را بارها وبارها تجربه کرده ایم  ونتایجش  عالی بوده است 
  .بدانید

به نیت  پیدا شدن  چیزهاي گمشده یا سرقت شده  در همان محل  بعد از نماز عصر 
  : مرتبه  این دعا را بخوانید7ضحی راخوانده  وسپس چهل مرتبه  سوره  
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زیاد باشد فورا محل گمشده یاسرقت رفته  به شما الهام گرنیت شما صاف  ویقینتان  ا
  .خواهد شد

  :دستور دوم

  .مرتبه  سوره ضحی رابخوانید  وبعداز هرمرتبه  این دعا رانیز بخوانید7برروي یک نخ 

  
مرتبه  7یک گره به نخ بزنید  واین کار راتا,وباهربار خواندن سوره ضحی  ودعاي مذکور

سپس نخ رادرهمان محل سرقت  .گره  بر روي نخ ایجاد شود7تااین که  .انجام دهید
بزودي خبري ازگمشده به شما .تاباد مرتبا آن راحرکت دهد . درهواي باز آویزان کنید

  .خواهد رسید

  :نکته

بجاي فالن به فالنه  اسم صاحب مال سرقت شده  واسم مادر

  :دستور سوم
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این آیه رابه نیت  پیدا کردن چیز سرقت  شده   مرتبه361درهمان محل سرقت 
مشروط بر اینکه مدت زیادي از زمان سرقت نگذشته )) انه علی رجعه لقادر.((بخوانید

  .باشد

  :دستورچهارم

  .صبح وظهربه نیت پیداکردن  شیء مفقودتامی توانیدتکرارکنید,این عبارتهاراباهم 

  ))اهللاِجِوارِ  أمسیت فی. أصبحت فی أمانِ اهللاِ((

  :دستور پنجم

 .این آیه را خوانده وپس از آن سه مرتبه صلوات بفرستید

إِنَّ اللّه یْأمرُکُم أَن تُؤدواْ األَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حکَمتُم بینَ النَّاسِ أَن تَحکُمواْ 
  ﴾النسا58﴿بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نعما یعظُکُم بِه إِنَّ اللّه کَانَ سمیعا بصیرًا 

  :دستور ششم

  :مرتبه تکرارکنید119سپس این آیه رانیز.بگوئید)یاحفیظ(مرتبه 119ابتدا

 أَو اتاومی السف خْرَةٍ أَوی صلٍ فَتَکُن فنْ خَرْدۀٍ مبثْقَالَ حم ا إِن تَکإِنَّه نَیا بی
  فی الْأَرضِ یأْت بِها اللَّه إِنَّ اللَّه لَطیف خَبِیرٌ

  :دستورهفتم

  .ار مجرب استاین دستور هم بسی
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ابتدا دو رکعت نماز به نیت  پیدا کردن چیزگم شده بخوانید وبعد ازنمازرو به سمت 
 در آخر هم بگوئید.بگوئید)یامعید(مرتبه 70و راست کرده 

 

 

  )بسیاربسیارمجرب(راز خسته نشدن پاها هنگام راه رفتن  

مرحومم  اخذ کردهام  واز آن حجائب دیده ام  که بصورت  مختصر این دستور راازاستاد
هر کیلومتري را 14مسافت   براي شما بیان می کنم  روزگاري الزم بود بنده یک 

طوالنی رابروند به شرطی  براي کسانی که دردپا دارند یامجبورند مثل بنده مسافتهاي 
  .که نیتشان حالل  باشد این دستور رااجازه می دهم وقویا آن راتوصیه می کنم

  :دستوراینست

کنید حتما باید دقت .نیاز به دو استخون  زندزیرین بال یک خروس دارید براي اینکار 
  .این دو استخوان ازبال خروس باشند نه از بال مرغ 

راداراهستند وباهربال آن می توانید یک      این دو استخوان  درضمن هردو بال خروس 
     .دستور تهیه   کنید وبراي  دونفر استفاده کنید

روزبراي تدریس دریکی از روستاهاي  دورافتاده طی کنم  واین امرباعث خستگی بیش 
از حد ودرد درپاهاي من می شد .روزي درمحضراستادازشدت درد وخستگی پاهاشکایت 

کردم  وایشان این دستور رامرحمت فرمودند وبنده به محض استفاده از آن  دیگرنه 
دردي درپاهاي خود احساس می کردم ونه  احساس خستگی را می فهمیدم.  
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ه می کنید که تهی خروس  باید ذبح  شرعی ابدا بهدرداینکارنمی خورند ااستخوانهایی 
 )       مطابق عکس زیر.(بایدعاري ازپوست  وگوشت باشند وکامالآنها را تمیز کرده باشید 

 

 

  
  

  

وپس از جفت کردن  آنها با  وقتی  دو استخوان  را تهیه نمودید  آنها را خشک کرده 
  شته هاواز جهت نوجدول زیر رابامحلول  روحانی وبا خودکار مشکی  نوشته   ,یکدیگر 

ید برگه را دوراستخوانها  بنویس,سپس با نخ قرقره.راروي هر دو استخوان بپیچید  
 .تاراحت   بتوانید  آنرا دور استخوانها بانخ بپیچانید

1  8  11  14  
12  13  2  7  
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6  3  16  6  
  4  ج  1  15

  

  

  

براي راحتی بیشترمی .بعداز آماده شدن  آنرا به ران راست  خود ببندید واستفاده کنید
بدین صورت که بنده  یک کش .از روشی که شخصا استفاده می کنم  بهره ببرید توانید 

پهن  چند سانتی متناسب  با اندازه  استخوانها گرفته  وحلقه اي به اندازه  دور ران 
جاي براي تبیه  وجا  ا کردن  قسمتی از کش ودوختن آن خودم  دورست کرده وبا ت

گذاشتن استخوانها درست کرده ام  که خیلی راحت می توانم استخوانها را درآنجا داده 
  .وهروقط می توانم خارج کنم 

  :نکات مهم

بهتر است با پالستیک هم دور آنرا .بعداز اینکه بانخ  دور برگه واستخوانها راپیچیدید -1
یکی اینکه از محو شدن نوشته ها .عایق کردن آنها چند فایده دارد .بپیچید وعایق کنید 

یانجاستی دوم اینکه  چنانچه جنب شدید .به هنگام عرق کردن پاها جلوگیري می شود 
آنرا شستشو ,یلی راحت می توانید با در آوردن  آن از الي  کش به آن برخورد کرد خ

  .داده  ودوباره استفاده کنید

بایدمرتبا آن فعال شدن این طلسم  از یک روز تا سه روز است ولی وقتی فعال  شد-2
  .رابه پاي خود ببندید
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فقط براي چند ماه الزم است آنرا به پایتان ببندید ولی بعد از این مدت خیلی راحت -3
می توانید فقط وقف رادر جیب  خود حمل کنید ودیگر هیچ نیازي  به استخوان 

چون .اثر را خواهد داشت  وچیزهاي دیگر نیست  بلکه برگه در همان جیب پیراهنتان 
بنده درحال ...نیروي آن بابدنتان یکی می شود د هر چه بیشتر ازاین دستور استفاده کنی

  .ه میکنمحاظر فقط  از وفق آن درجیب پیراهنم  استفاد

  

  )مجرب(برگشت امانتی غصب شده 

کارگیرید  اگر به کسی  چیزي امانت دادید وحاظر به پس دادن آن نبود این  دستوررا به
  .که مجرب است

  :دستوراینست 

  149صفحه:بگویید, نیت  ارجاع امانتی  توسط شخص  دویست مرتبه بعد از هرنمازبه

  أَنْت الَّذي لَا یطَاقُ انْتقَامه الْبطْشِ الشَّدیدذَا  یا قَاهرُ

  )بسیارمجرب(متوقف  کردن مارواقعی باذکرا

با این دستور ,عی  مواجعه شدید وخواستید از شر آن درامان باشید اگرروزي بایک مارواق
بسیار مجرب می توانید آنرا متوقف کنید طوري که از حرکت بازایستد ودور خودبپیچد 

  .وسرش رادر خاك فرو کند

همینطور ادامه دهید می بینید طولی نمی کشد که شخص ,امانت خود راپس خواهد 
داد.  
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 .             اب به مار بگوئید مرتبه باصداي بلند وخط7هنگام مواجعه  مار یا افعی 

  و الرسولقیدتک بقید اهللا 

  ان شاء اهللا.به محض خواندن  از شراودرامان خواهید ماند

  :نکته مهم

  

باعث امان همیشگی از مار ))سالم علی نوح فی العالمین((خواندن هر روز سه مرتبه 
  .وعقرب  خواهد بود

  )بسیارمجرب(دفع سم مار 

فلق وناس  براي تسکین دردوخروج سم مار از بدن  بر روي مقداري آب ونمک سورهاي 
مرتبه بخوانید وبه آب بدمید  وسپس به محل نیش بمالید  وآنراشستشو دهید 7را
  )خواندن  هردوسوره باهم یکمرتبه محسوب می شود.(

  )بسیارمجرب(دفع نیش عقرب باخودعقرب

چیز قرارداده است یاضداشیاء رادرجاي می   خداوند حکیم  ضدهمه چیز رادرخود آن
رچیزهاي  مهلک  درآنجا باشد مثال آب دهان بینید که باورتان نمی شود که پادزه

انسان قاتل  مارهاي سمی می باشد مخصوصا آب دهان انسان  روزه دار براي مارها فوق 
  ..العاده کشنده است 

دست وپاهاي آنراباچاقوقعطع کرده  بعدازکشتن  آن  فورادم وسرو براي دفع نیش عقرب 
براحتی سم خود رامی کشد  این ازمجرباتی است  که . وبرمحل نیش خورده  بگذارید
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بطورمرتبا به آن عمل نموده  وابدا به  بنده  بارها شاهدآن بوده ام  وپدربزرگواربنده 
  .دکترمراجعه نکرده  است

ه شده سم  یک پیاز رادونیم کرده  وبه محل نیش بچسبانید ز کشیالبته بهتراست  بعدا
  .وکشیده  شدن  تمام باقیمانده سم می  شود ابتکارباعث ضدعفونی شدن  

  .سیرخام کوبیده هم همین  خاصیت رادارد

  )بسیارمجرب(ساکت کردن  سگ باذکرا

  : دستور اول

  :خطاب به سگ بگویید

  .  درحین مواجه  باسگ یااحساس خطر این  آیه  رامرتبا تکرارکنید

              
  : دستورسوم

اگرسگی قصدداشت  به شماحمله کند ویااینکه  خواستید سگی راازخودتان دور 
کنید,ازاین سه دستور بسیارمجرب  می توانید استفاده کنید.  

  
دستوردوم:  
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  :ابتدا این آیات را بخوانید

  
  :سپس خطاب به سگ بگویید

  
  )بسیاربسیارمجرب(موریانهدفع 

با این  ,اگردچار آفت موریانه شدید بدون نیاز به  سمپاشی  وبکاربردن  مواد شیمیایی 
  .دستورمی توانید موریانه هارابراي همیشه از محل دفع کنید

  :دستور اینست 

حل  خوردگی یا بطور  مبامحلول  روحانی باید این دعا رانوشته  ودر زاویه نزدیک به 
 انید دستور راتو می ریانه به اتاقهاموذ زیردرب منزل دفن  کنیدودرصورت نفوکل  

  . زیرفرش قراردهید داخل اتاقها و
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  :تذکرات  بسیار مهم

بلکه .نبایدخودتان براي خودتان بنویسیداگر خودتان  دچار حمله موریانه ها شدید -1
برایتان بنویسد وسپس از  باید به کس دیگري بدهید تادرمنزل دیگري غیر از منزلتلن 

  .آن در خانه خودتان استفاده کنید 

براي هر کسی که نوشتید باید همان روز آن را تحویل دهید واز منزلتان خارج کنید -2
ودعوا درخانواده  نویسنده می شود  چون در غیر این صورت باعث اختالف وجنگ 

  .دعاي نوشته شده براي موریانه  نباید بیش از یک روز درخانه بماند .

بجاي فالن به فالن باید اسم صاحب خانه ومادرش را نوشت  واگر مثال مستا جر -3
بیت فالن ( ومادرش را نمی دانید باید بجاي   هستید یا به هردلیلی اسم صاحب خانه 

  ))فی هذاالبیت((بنویسید )به فالنه
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  )بسیارمجرب(خالصی از زندان 

این دستورات براي کسانی است که  به ناحق زندان افتاده اند وراه خالصی ندارند وبه 
  .تجربه شده  ونتایج عالی داده انددردانسانهاي خالفکار نمی خورد این دستورات بارها 

  :دستور اول

کافیست صدهزار مرتبه . این دستور بارها تجربه شده است و نتایج آن قطعی می باشد
  .به نیت خالصی از زندان گفته شوداین ذکر 

  ﴾58﴿فَجعلَهم جذَاذًا إِلَّا کَبِیرًا لَّهم لَعلَّهم إِلَیه یرْجِعونَ 

  :نکته

یک روزه همه صدهزار این دستور ساعت اجراي خاصی ندارد و ضمنا نیازي نیست که 
دستور . در چند روز آن را انجام داد, بلکه می توان با حفظ دقیق عدد. مرتبه گفته شود

دو ختم کامل قرآن بجا آورده و ثواب ختم اول را به روح به نیت خالصی از زندان : دوم
. ثواب ختم دوم را به روح مومنین مشهد هدیه کنیدمومنین وادي السالم نجف و 

     !مطمن باشید که بی جواب نمی مانید

  )بسیار مجرب(ارتباط با موکلین در خواب  کشف و

با موکلین در خواب و یاري گرفتن از آنها دستورات بسیاري براي کشف ورویت و ارتباط 
جز منقوالت غیر مجرب یزي را در کتب مختلف می خوانید ولی متاسفانه اکثر آنها چ

نیستند و شخصا صدها روش از روشهاي کتب را تجربه کرده ام ولی از هیچکدام نتیجه 
پیگیرهاي بسیار و آشنا شدن با اساتید داخل و خارج از کشور تااینکه بعد از . نگرفتم 

هاي رویت و کشف و روشهاي بسیار مجربی را در زمینه , مخصوصا کشورهاي عربی
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)) منادل و عزایم الباقریه((شهود و آیینه بینی بدست آوردم که همه را در کتابی به اسم
  .عالقمندان می توانند به آن کتاب مراجعه نمایند. کرده امگرد آوري بطور مفصل 

. بسیار مجرب رااز آن کتاب خدمتتان تقدیم می کنم در اینجا هم یکی از دستورات 
  .دعاي خیر خویش فراموش نفرمایید امیدوارم بنده و همسرم رااز

  :دستور اینست

مرتبه سوره 21,باوضوو طهارت کامل در یک مکان پاك و دور از همسر و زن و دختر 
وبعد از هر مرتبه  توکیل زیر رابخوانید وسپس به پهلوي   شمس را پشت سر هم خوانده

  .بخوابید,همانند وضعیت مرده اي  که در قبر می خوابانند ,راست  وبه سمت قبله 

خود رابه زبان عربی   توکیل متناسب  باحاجت ,بار21البته الزم است بعداز 
      .ک بگیرید واگرعربی بلدنیستید  ازکسی که به عربی  مسلط   است  کمبخوانید

   :توکیل اینست

  .حاجتی راکه می خواهید درخواب ببینید ذکر کنید )کذاوکذا(بجاي -1

این دستور بسیار مجرب است  وهیچ  شکی  درآن نیست  مگر اینکه شما شرایط  -2
ید که در این صورت توصیه می کنم از دستورات نورانیت  کافی براي روئیت  نداشته باش

  .که ذکر نمودم  حتما در ابتدا استفاده  کنید  قلب

  
نکات مهم:  
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هفته اول می باشد ودر صورتی که کشف حاصل نشد باز اجابت این دستور درهمان  -3
روز  21که اجابت این دستور از سه هفته یا همان  هم ادامه دهید ومطمئن باشید 

  .بیشتر نمی شود وحتما موفق خواهید انشاء اهللا 

وبنده در حالل اجازه دادم  واال اگر  صدسال .باید حالل باشد نیتی که می کنید -4
پشت  سر هم بخوانید ونیتتان حرام  یا مشتبه باشد باز هم موفق به کشف نخواهید 

  .شد

  )بسیار مجرب(ساکت کردن گریه بچه ورفع  بی خوابی 

م این اگر طفل شما دچار گریه  شدید ومستمر شدویا از بی خوابی  رنج می برید با انجا
بر روي یک کاغذ .براحتی می توانید این مشکالت راحل کنید , دستور بسیار مجرب 

اینها را نوشته وزیر سر طفل یاشخص بگذارید که  بسرعت  ساکت شده   سفید بی خط 
  .وبه خواب میرود 

  مرتبه 6اعوذباهللا من الشیطان الرجیم        

  مرتبه 3بسم اهللا الرحمن الرحیم          

  مرتبه 1)                       آیت الکرسی(

  مرتبه 4سوره حمد                          

  مرتبه 1سوره اخالص                         

  مرتبه 4ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا      
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  :نکته مهم

ویا سنجاق  براي طفلی که زیاد گریه می کند دعارانوشته وتاکرده ودریک پارچه کوچک
  .قفلی  به پیراهن بچه  وبه سمت راست او آویزان کنید 

  

  )بسیارمجرب(دستوري براي خوش  شانسی 

وهمیشه بخت یارتان باشدمیتوانید از در هر زمینه اي شانس بیاورید دارید اگردوست 
  :این دستور اعجاز انگیز استفاده کنید 

  : طریقه نوشتن وفق زیر به این صورت است که

  .ابتدایک جدول هفت درهفت  خالی  مطابق شکل رسم کنید-1

حاال عدد اسم خود ومادرتان را با لفظ نسبت بن  یا بنت به ابجد کبیر محایبه کنید  -2
  .)براي دیدن ایجد کبیر به آخرکتاب مراجعه کنید.(

عددبدست آمده رادر عدد هر خانه  از خانه هاي وفق  ضرب کنید  وعدد حاصل را -3
  .جایگزین  عدد موجود فعلی نمایید

  :مثال

  .می باشد476خانه اول گوشه باال  سمت راست عدد

  .به این ترتیب حساب می کنید ,حاالاگرمثال اسم شمااحمد بن مریم است 

  )به حساب ابجد کبیر(395=ا ح م د ب ن  م ر ي م 
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ره باتوجه به مورد شمارادرعددهمه خانه هاي وفق  ضرب کنید 395اکنون عدد
  .ضرب کنید476رادر395شماباید عدد3

188020=476+395  

وهمین کار رابراي  بقیه خانه ها .دروفق بنویسید 476رابجاي 188020که باید عدد 
  .در آخر یک وفق جدید خواهید داشت.هید انجام د

  :نکات مهم

براي نوشتن آنها باید ابتدا .اعدادوحروف  زیر آنها رامی بینید ,درباال پایین وفق -1
ااعدادرااز چپ بهراست نوشته  وبعد حروف  زیرآنهارا از راست به چپ  وهر حرف 

  .رادردوطرف وفق مطابق شکل بنویسید2303درآخر هم عدد.رازیرهرعددبنویسید 

گوشه هاي  سفید یا جاهاي خالی  بیرون   وفق را با عود مایع  یا ,بعدازاتمام عمل  -2
  .عنبر یا مشک خوشبو کنید

آنرا باعود چوبی  خوشبو که در بازار نوع  هندي  آن فراوان ,بعداز خوشبو کردن -3
  .همراه کنید سپس.تاکامال دود به همه جاي آن برسداست دود دهید

  .)صفحه بعد می توانید ببینیدوفق مذکور را در (
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  )بسیارمجرب(ووسعت ذهن  تقویت  حافظه 

ولی روشهایی که  بنده  در .براي تقویت ذهن وحافظه روشهاي زیادي  وجود دارد
تجربه شده اندو  اختیار شما قرار می دهم صدها بار توسط  بنده  ودوستان وشاگردانم 

  .اثرات بسیار قوي  داشته اند 

شجویان وحتی دستور راتقدیم  به طلبه هاي علوم  دینی  ودانش آموزان ودان این
  .کودکانی  می کنم که ازضعف حافظه شکایت دارند

  :دستور اول

  . مرتبه  قبل  از خواب این دستور را بخوانید10و مرتبه بعد از طلوع  آفتاب 10هر روز 

فَفَهمنَاها سلَیمانَ وکُلا آتَینَا حکْما وعلْما وسخَّرْنَا مع داوود الْجِبالَ یسبحنَ 
  ﴾االنبیا79﴿والطَّیرَ وکُنَّا فَاعلینَ 

  
  :دستور دوم

سعد +زعفران یک مثقال +)هرچه بیشتر بهتر(عسل)+گرم100(سیاهدانه)+گرم100(
  کوفی یک مثقال
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وعباراتی را که دردستور اول آمده  راده مرتبه  همه راکوبیده وبا عسل مخلوط کرده 
  .برروي آن بخوانید وهر روزناشتا یک قاشق  مربا خوري میل کنید

  )بسیارمجرب(عجون اعجاز انگیز تقویت حافظه م

بارها توسط بنده ودیگران  .این معجون درتقویت هوش وحافظه  اثر فوق العاده اي دارد
  .تجربه شده است

 :مواد معجون به قرارزیر هستند

  سعد کوفی -1

  زعفران کوبیده-2

  مصطکی-3

  سیاه دانه-4

  )از مرمکی استفاده کنیدبجاي آن می توانید ,بدلیل مسهل قوي بودن (سناءمکی-5

بعد .برحسب نیازتان  آنها راباعسل طبیعی  مخلوط کنید,بعد ازتمیز کردن وکوبین مواد 
وبه آرامی به آن بدمید  ازتهیه معجون  براي ازدیاد اثر اینها رابر روي  معجون خوانده 

  .وصبح وظهروشب  به مقدار یک فندق بخورید

  )نهم فیها خالدو(مرتبه ایت الکرسی تا5+مرتبه181))حفیظ ((اسم 

از مواد زیر مقادیرمساوي تهیه کرده  وبکوبید وباعسل  مخلوط کنید .البته 
مقدارسیاهدانه رابه اندازه نصف یکی ازمقادیر درنظر بگیرید.مثال اگرازهرکدام ازمواد یک 

مثقال تهیه می کنید.مقدارسیاهدانه را نیم مثقال درنظر بگیرید.  
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  )بسیار مجرب(تقویت هوش وحافظه درکودکان وبزرگساالن 

اگرفرزند شما یا خودتان از ضعف هوش وحافظه رنج می برید می توانید ازدستورات 
   .بسیارمجرب زیر استفاده کنید

  :دستوراول

روز این آیات راهر روز بر روي یک بشقاب  سفید بامحلول  روحانی نوشته  7به مدت 
  .ودك  بخورانید یا خودتان بخورید آنهاراحل کرده  وناشتا به ک, وبا آب 

ابتداسوره جن را به صورت حروف مقطعه  یعنی حروف  حرف وبصورت  دایره اي از 
راست به چپ  ودر جهت  عقربه هاي ساعت  نوشته وسوره  مزمل  راهم همینطور 

  .درادامه آن بنویسید

ف کردن  یعنی  بصورت عادي در ادامه آنها واین آیات رابه این شکل  وبدون  حرف حر
  .می نویسید

  :نکته مهم

نوشتن بصورت حرف حرف ودایرهاي  به این شکل است که ابتدا ازدایره  کوچک وسط 
شروع  کرده  ودر هنگام نوشتن یک دور کامل دور دوم را به صورت مارپیچ و   بشقاب 

  .بیرون دایره اول بنویسید و همینطور مارپیچی ادامه دهید تا تمام شود
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  :دستورات دیگر

این دستورات و دستورات دیگر براي تقویت حافظه بسیار موثرند و بنده از آنها شخصا 
  .فتماستفاده نموده و نتایج عالی گر

  

  :دستور دوم

  سیاه دانه+کندر

  :دستور سوم

  سعد کوفی+زعفران

از هر کدام یک مثقال گرفته و با هم کوبیده و مخلوط کرده و با مقداري عسل ممزوج 
  .نمائید و روزانه یک قاشق چایخوري وقت ناشتا میل کنید

  دستور چهارم

در تقویت حافظه روزي هفت دانه کشمش سبز دانه بلند صبح ناشتا بخورید که بغایت 
موثر استو بنده این نسخ را تجربه نموده ام و به دیگران هم سفارش نمودم و نتیجه 

  گرفته اند

از هر کدام 50 گرم گرفته و با هم بکوبید سپس با مقداري عسل مخلوط کرده و روزي 
به اندازه یک فندق در 3 وعده صبح و ظهر و غروب به کودك بخورانید تا در 21 روز 
تمام شود.بزرگساالن به اندازه یک فندق در 4 وعده صبح و ظهر و عصر و شب از آن 

خورده و تا 41 روز ادامه دهند.  
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  دستورات بچه دار شدن

اگر چه امروزه انواع و اقسام روشهاي پزشکی براي رفع مشکالت بچه دار نشندن به دنیا 
توانیم نتایج صد در صدي عرضه شده است ولی ما مسلمانان با روشهاي خیلی ساده می 

  .بگیریم

براي بچه دار شدن ارائه نشده دقت کنید تا به امروز هیچ روش علمی صد در صدي 
است ولی با بهره گیري از روحانیات و نیروهاي مسلط بر طبیعت براحتی می توان 

اگر شما یکی از .نتیجه صد در صدي اتخاذ تمود که علم امروزي از درك آن عاجز است
ان به علل عدم بارورسازي و یا بارداري هستید می توانید از دستورات زیر استفاده مبتالی

  .کنید تا انشاءاهللا نتیجه عمل مثبت عایدتان شود

  :دستور اول

بر روي انگشتر فیروزه اصل نه تقلبی و نه شیمیایی این آیه را بدهید برایتان در یک 
  .ساعت سعد حک کنند

وأَنْت خَیرُ الْوارِثینَربِّ ال تَذَرنی فَرْدا   

سپس یک انگشتر را مرد و یکی دیگر را زن بدست کنند و آنرا تا زمان بارداري کامل از 
  .دست خارج نکنند

  :نکات مهم

حتما باید کسی که نوشته را حک می کند مسلمان باشد و با وضو اینکار را انجام  -1
 اگر در ساعت سعد باشد خیلی بهتر است.دهد

 .ساعات سعد و روشهاي محاسبه آنها در اول کتاب مفصل توضیح داده امدر مورد 
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در وقت جماع انگشترها را باید از دست خارج کرد و بعد از غسل جنابت دوباره  -2
 .دست کرد

  :دستور دوم

اگر خدا به شما توفیق زیارت عتبات عالیات را عطا فرمود این دستور را براي بچه دار 
  .استشدن بسیار قطعی و مجرب 

با پاي برهنه ,هنگام زیارت در آخر زیارتها مادر و یا پدري که صاحب اوالد نمی شوند
نیت زیارت حبیب بن مظاهر را نموده و به سمت قبرایشان حرکت کرده و به ایشان 

  .براي بچه دار شدن توسل کنند بارها این دستور تجربه شده و جواب می دهد

  )بسیار مجرب بسیار(حصار منیع براي کور کردن دزد

البد تا حاال در داستانها شنیده اید دزدي براي دزدي آمده تا از یک باغ و یا خانه 
دزدي کند اما هنگام برگشت راه خروج را گم کرده و تا صبح دور خودش تاب 

  .خورده تا اینکه صاحب ملک برگشته و او را دستگیر کرده است

مجرب آنرا خدمتتان ارائه می کنم تا به  بله این امر واقعیت دارد و بنده دستور بسیار
  .راي العین آثار آنرا ببینید

براي استفاده از این دستور باید ابتدا بر روي پنج قاشق غذاخوري نمک دعاي زیر را 
در .خوانده و بعد هر قاشق نمک را در یک پارچه مشکی ریخته و آنرا با نخ ببندید

ت هر کیسه را در هر یکی از کافیس.آخر پنج کیسه کوچک نمک خواهید داشت
  .چهار گوشه مکان قرار داده و پنجمی را در وسط مکان مورد نظر قرار دهید

  :نکات مهم
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براي حفظ هر چیزي می توان از این دستور از این دستور استفاده کرد حتما الزم 
  نیست که باغ یا زمین یا منزل باشد

ولی براي .و باغ بکار میرود کیسه کردن نمک ها در پارچه فقط براي خانه و زمین
چیزهاي دیگر کافیست فقط بر روي مقداري نمک دعا را خوانده و به چیز مورد نظر 

  بپاشید

  :دستور اینست

و اخالص و فلق و ناس را ) هم فیها خالدون(ابتدا سوره حمد و آیت الکرسی تا 
  :انیدخوانده و سپس دعاي زیر را بخو

  
  :پنج مرتبه بخوانیدسپس هر کدام از ایات زیر را 
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  :نکته

  بجاي عبارت کذا  و کذا اسم محل یا چیز مورد نظر را نگوئید

  

  برگرداندن اثر عزائم به ساحر
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متاسفانه امروزه سحر و جادوگري افزایش چشمگیري یافته است و اغلب اشخاص 
کنند و احضار جن که عزیمت نامیده می شوند استفاده می ساحر از دعوتهاي 

با این دستور میتوانید .بوسیله اجنه و شیاطین اقدام به آزار و اذیت مردم می کنند
اثر عزائم و احضارات آنها را معکوس کرده و به خودشان برگردانید براي استفاده ابتدا 

  باید هفت مرتبه آیت الکرسی را خوانده و سپس هفت مرتبه دعاي زیر را بخوانید

  
  :کتهن

  اسم ساحر یا لقب و یا کینه او را بگوئیدبجاي فالن 

براي تقویت اثر حتما در حین خواندن تصور کنید که با خواندن شما عزیمت ساحر 
  به خود او بر می گردد و او گرفتار می شود

  )بسیار مجرب(پسر شدن طفل

براي تعیین شدن جنسیت فرزند امروزه روشهاي پزشکی و درمانی زیادي از جمله 
داروهاي گرانقیمت رواج یافته که متاسفانه اي خاص غذایی یا مصرف رعایت رژیمه

ولی ما در اینجا سه روش بسیار مجرب و .هیچکدام جواب صد در صد نمی دهند
قاطع که از ائمه اطهار نقل شده و نزدیکان ما به آنها عمل کرده اند و نتیجه گرفته 

  اند را خدمتتان ارائه می کنم

  :روش اول
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فرمودند که هرگاه فرزند پسر خواهید پدر و مادر بچه نیت کنند و اسم پیامبر اسالم 
  بی شک فرزندشان پسر خواهد شد.او را محمد یا علی بگذارند

  :روش دوم

بدین ترتیب قبل از آمیزش مرد دست راست خود را .این دستور از امام صادق است
سر شدن طفل بر سمت راست ناف زن بگذارد و هفت مرتبه سوره قدر را به نیت پ

همینکه آثار بارداري ظاهر شد هر شب مرد باید دست .بخواند و بعد جماع کنند
راستش را بر قسمت سما راست ناف زن بگذارد و هفت مرتبه سوره قدر را 

  بهتر است تا چهل روز این عمل تکرار شود.بخواند

  :روش سوم

  این روش هم از امام صادق است

از بارداري او گذشت شوهرش او را رو به قبله  همینکه زن حامله شد و چهار ماه
اللهم (بنشاند و یکمرتبه آیت الکرسی بخواند و به آرامی بر پیشانی زن بدمد و بگوید 

  ) انی قدسمیته محمدا

  .و نام بچه را محمد بگذارد
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  دختر شدن طفل
کافیست چند ماه .براي دختر شدن طفل این نسخه در عین سادگی بسیار موثر است

عرق رازیانه بخورد و تا سه زن روزي یک لیوان ) بیشتر از سه ماه(قبل از بارداري 
  بی شک فرزندش دختر خواهد انشاء اهللا.ماهگی دوران بارداري هم ادامه دهد

  )بسیار مجرب(زیبا شدن صورت و سیرت طفل

اگر بخواهید فرزندي زیبا چهره و با سیرت پاك داشته باشید این دستور از مجربات 
براي .قاطع است و بنده و همسرم از نزدیک شاهد آثار آن بر روي دیگران بوده ایم

این کار کافیست در دوران بارداري مادر بچه هر روز بر روي یک سیب سرخ به نیت 
به سیب دمیده و آنرا بخورد و  به آرامی  صورت و سیرت بچه سوره یوسف بخواند و

  .تا چهل روز اینکار را انجام دهد

  :نکته مهم

کسی دیگري می تواند بجاي او بر ,اگرمادر بچه سواد نداشت  یاقادربه خواندن نبود 
  .باید بخورد درما روي  سیب بخواند ولی   سیب را خود

  )منحصر به فرد وبسیارمجرب...(القري باعلم حروف راز 

با این  دستور منحصر به فرد وبسیار مجرب می توانید  حرارتی دربدن خود ایجاد 
این دستور یک .چربیهاي بدنتان شده  وبه وزن مطلوب برسید  کنیدکه باعث آب شدن 

ویژگی  بسیار عالی دیگر هم دارد  وآن ویژگی  این است که  همراه آب کردن چربیهاي 
بعد از آب  ل  می کشید  که هیچ گونه چین وچروکی پوست راهم به اندازه متعاد, بدن 

  ...شدن  چربیها دربدن  باقی نماند
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 با آب حل کرده  و براي استفاده باید هر روز حروف  زیررا با محلول  روحانی  نوشته  و
  .آنقدر اینکار را انجام دهید تا به وزن مطلوب برسید.ناشتا بخورید 

  :نکته مهم

بجاي فالن بن فالنه  اسم مریض واسم مادرش  راهمراه بالفظ نسبت که منظور -1
اگرمریض مذکر باشد بعد ازاسمش .بن یا بنت است  به صورت مقطعه بنویسید  همان 

از اسم  او بنت واگرمونث باشد  بعد .لفظ  بن  رانوشته  وبعد اسم  مادرش  رابنویسید 
  .وبعد از آن اسم  مادرش رابنویسید

  :مثال

ا ح م د ب .(به این شکل باید بنویسید,اگر اسم مریض احمد واسم مادرش فاطمه  باشد 
  )ن ف ا ط م ه

سطوراین  دستور براساس معیار خاصی  مرتب  شده اند بنابراین  حروف هر سطر -2
  .رادر یک خط بنویسید

  غ ا ث ا ي س ذ ذ ش ن ض ا ا ظ ث خ غ ي ظ ا ا ذ ا ذ اج

  ش ن خ ذ ض ش ث غ ث اذ ن ر ض ا ظ ا ذ 

  ا ذ ش ن ج خ ذ ه د ض فالن بن فالنه خ ذ م و خ ض ظ ه ث ح ض

  و ج ا ث و خ ض 
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  )بسیارمجرب(ویاگراي روحانی براي افزایش میل وقدرت جنسی 
لی و.امروزه قرصهاي افزایش   میل جنسی  بصورت چشمگیري  افزایش  یافته اند 

روي جسم و روح انسان می گذارد و به لذت چند استفاده از آنها اثرات بسیار مخربی بر 
  .دقیقه اي آن نمی ارزد

  .در اینجا بنده روشی به شما یاد می دهم که بسیار موثر است

این وفق شریف از دو تا از اسماء اهللا مرغب و جامع بطرق خاصی استخراج شده است و 
  جنسی بسیار مجرب است براي ازدیاد میل جنسی و قدرت 

استفاده باید ابتدا با محلول روحانی اول کتاب یک جدول سه در سه خالی براي  -1
 .رسم کرد

حاال عدد اسم خود و مادرتان را با لفظ نسبت بن یا بنت ابجد کبیر محاسبه  -2
 کنید

عدد بدست آمده را در عدد هر خانه از خانه هاي وفق ضرب کنید و عدد حاصل  -3
 را جایگزین عدد موجود فعلی نمائید

  :مثال

  .می باشد113خانه اول گوشه سمت راست  عدد 

ا ح م ب .کنید  به این ترتیب  حساب می, حاال اگر مثال اسم شما احمد بن مریم است 
  )به حساب ابجدکبیر(395=ن م ر ي م 

 3با توجه به مورد شماره .را در عدد همه خانه هاي وفق ضرب کنید 395 اکنون عدد
در وفق  113را بجاي  44635نید که باید عدد ضرب ک 113را در  395شما باید عدد 
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بنویسید و همین کار را براي بقیه خانه ها هم انجام دهید در آخر یک وفق جدید 
  .خواهید داشت

  :نکات مهم

براي نوشتن ابتدا اسماء .در چهار طرف وفق اعداد و حروف زیر آنها را می بینید -1
حروف و اعداد را به این  دور وفق بنویسید و بعدمرغب و جامع را مطابق شکل 

  :صورت بنویسید

ابتدا عدد را از چپ به راست نوشته و بعد حروف زیر آنها را از راست به چپ و هر حرف 
  .را زیر هر عدد بنویسید

بعد از اتمام وفق اکنون در خانه وسط بجاي فالن بن فالنه حروف اسم شخص و  -2
مثال اگر اسم .مقطعه بنویسیدمادرش را بهمراه لفظ نسبت بن یا بنت به صورت 

ا ح م د ب ن م .(شما احمد و اسم مادرتان مریم است باید به این شکل بنویسید
  )ر ي م

بلکه .نیست که حروف اسم خودتان را در خانه وسط در یک سطر بنویسیدنیازي  -3
اما باید مراقب باشید .هرطوري حروف در خانه وسط جا می شوند آنها را بنویسیئ

  .همدیگر نچسبند یا با خطوط خانه ها برخورد نکنندتا حروف به 
بعد از اتمام عمل آنرا در آب حل کرده و به اندازه یک فنجان و به مدت دو  -4

ساعت قبل از جماع و نزدیکی جنسی مقداري از آنرا بخورید و بعد از اینکه دو 
جنسی خود ساعت از خوردن آن گذشت اقدام به نزدیکی کرده و شاهد قدرت 

  باشید
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یعنی اینکه شما با خوردن آن .مدت زمان عملکرد این دستور یک ساعت است -5
  .می توانید براحتی به مدت یک ساعت بدون انقطاع نزدیکی کنید

  .براي هر بار نزدیکی می توانید از همان آب یک فنجان بخورید -6

  

  

  دائمی کردن اثر ویاگراي روحانی

دستور قبل یک نسخه از آنرا به  براي دائمی کردن اثر دستور قبل از عمل کردن به
با خودکار مشکی رسم کرده و خوشبو کرده و بخور ,همان ترتیبی که در باال گفته شد

تا دیگر نیازي به خوردت .داده و بعد از مصرف یک هفته اي دستور فوق آنرا همراه کنید
  .آب دستور فوق نداشته باشید
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  )بسیار مجرب(روشهاي استخاره 

طلب خیر از خداست و در این زمینه راههاي بسیار زیادي وجود دارند  استخاره یعنی
در اینجا به دو روش بسیار مجرب که .که از طریق روایات و کتب متعدد به ما رسیده اند

توسط بنده و اساتیدم سالهاي متمادي استفاده شده و هیچگاه اشتباهی در آنها ندیده 
  .ایم اشاره می کنم
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  روش تسبیح -1
  روش قرآن -2

  :روش تسبیح

با وجود اینکه روشهاي زیادي براي استخاره کردن با تسبیح وجود دارند ولی روشی که 
وبسیارمجرب  وقاطع    خدمتتان عرض می کنم سینه به سینه از استادان نقل شده

  .این روش چهارنوع   جواب به شما خواهد داد که خدمت شما توضیح می دهم . است 

  :دستوراینست

اهدنا الصراط ((مرتبه صلوات  فرستاده  وبعد سوره  حمد را تا آیه 3ه  وابتدانیت کرد
  .سوره   را کامل نکنید بخوانید و)) المستقیم

قبضه  از تسبیح را از هر جاي تسبیح  که باشد بگیرید وچهار دانه   بعداز آن یک
 .چهاردانه  جداکنید 

  :عبارتنداز درآخر چهارحالت ممکن است  پیش بیاید که بطورکل 

  .چهاردانه هستند حالتهاي زوج که منظور دو یا -1

  .وسه دانه  هستند  حالتهاي فرد که منظور یک -2

بسیار  که یک  باقی بماند به معنی  تهاي  فرد بطورکل  بد هستند یعنی  درحالتی حال
  .وجود دارد بد است  وامکان تغییرشرایط

حالتهاي زوج به طور کل خوب هستند اماحالت  دو به معنی  بسیارخوب وچهار به 
معنی  میانه خوب  است.  
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  سالهاست که از این روش استفاده می کنم و هیچگاه ار آن خالف ندیده ام 

  :روش قرآن

انتجام این روش معموال سخت است چون شما اوال باید قرآن بلد باشید و ثانیا معانی و 
خوب و بد نیت را مطابق معانی و تفاسیر آیات تشخیص تفسیر آیات را خوب بدانید تا 

  .دهید

بنده این روش را براي اشخاص عادي ابدا توصیه نمی کنم و فقط براي اهلش این روش 
  .را می نویسم چون همانند وحی منزل است و سالهاست که ار آن خالف ندیده ام

  .ابتدا وضو گرفته و نیت کرده و این دعا را بخوانید

  

این دعا قرآن را باز کرده و از سمت راست چپ شش برگ بشمارید و بعد از برگ  بعد از
ششم طبعا صفحه اول برگ هفتم ظاهر می شود که شما باید در این صفحه اول از برگ 

بشمارید جواب در همین سطر ششم ) نه شش آیه (از اول صفحه شش سطر , هفتم 
  .است

  تذکرات بسیار مهم درباره استخاره کردن

ShivaDoc.com

www.ShivaDoc.com



 مجربات باقر         

 

 
186 

با توجه به اهمیت موضوع استخاره و طرز استفاده صحیح از آن الزم دیدم که نکاتی را 
  .عرض کنم که در بکارگیري صحیح استخارات از آنها استفاده نمائید

متاسفانه امروز اکثر مردم با مفهوم صحیح استخاره آشنا نیستند و فقط مستقیما ار آن 
یلی از جوابها با واقعیت امر فرق دارد و پس استفاده می کنند بدون اینکه بدانند که خ

از اینکه به نتیجه نرسیدند یا نیست به استخاره بدگمان می شوند یا گناه اشتباهشان را 
  !!به گردن استخاره می اندازند

هزاران بار با اشخاصی روبرو شده ام که در اولین مرحله .بله این یک واقعیت محض است
ستخاره رفته اند و بدون هیچ حرکت و کوششی کار خود را انجام کارها مستقیما سراغ ا

راحت کرده و طبق نتیجه استخاره عمل کرده اند غافل از آنکه استخاره به معناي طلب 
خیر و صالح هر کاري از خداست و این بدان معناست که استخاره زمانی باید مورد 

رسش و تحقیق عاجر استفاده قرار گیرد که از به جواب رسیدن با اسباب مادي و پ
خیلی .بمانیم در کمک و رالهنمائی کنیم نه اینکه در مرحله اول به سراغ استخاره برویم

که آیادرکنکور قبول می شوند یانه ها رادیده ام که قبل از کنکور استخاره می گیرند 
اگر جواب نه بیاید خودرابدبخت می دانند وباخود می گویند چه فایده دارد که   ؟؟؟

  !!!!خوانیم  یا نخوانیم  در هر حالت مردود می شویم درس ب

متاسفانه اعتقاد اینگونه اشخاص  به استخاره باعث  تضعیف روحیه  وحرکت آنهامی 
می نشینند وچه بسا ازکنکوردادن  منصرف شوند  شود وبه انتظارجواب استخاره 
  !یاکنکورشان راخراب می کنند
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یاامروزه مد شده  اکثرمردم  قبل از خواستکاري وازدواج  وتحقیق مستقیما سراغ 
وطبق جواب بله یاخیر که درجواب استخاره  می آیدیااقدام می کنند استخاره می روند 

  !یامنصرف می شوند

مقابل  همسر مناسبی  از آب درنیامد سریعا تقصیر  حاالاگرجواب   خوب آمد وطرف  
کردند وبعدادیدند که  این همان یا اگر کسی  را رد !اندازند  تخاره می گردن  اسرابه  

 خداواستخاره  بدگمان می گشتند نسبت  به  آدمی بود که دنبالش
ق  وبررسی  وپرس   وجو در در بدون   تحقیانسان  آخرچطورممکن  است  !یشوندم

دست به  مورد کسی   یا بدون  تالش وکوشش  در مورد انجام  کاري  مستقیما
  استخاره بزنند ؟؟؟

انسان تادرس  نخواندوزحمت نکشدمگرمی تواندقبول شود؟یااگردرموردکسی تحقیق 
  نشودمگرمی توان اوراشناخت؟؟؟؟

دانیدکه شمابه هرشکلی صحیح یاغلط استخاره بگیرید درآخرحتمایک جواب  بله این راب
بازهم جواب ظاهرمی  یاخیر ظاهرمی شود حتی اگراستخاره الکی  وبدون نیت هم باشد

  !!!شود

می بنده   !ک چیز بیخود است؟پس البد می گوئید اگر اینطور است  پس استخاره ی
 جاوامري  که براي  آن اشتباه  نکنید استخاره  کامال درست ومسلم است  اما گویم  

  .داریدمالك هستندونیتی که استخاره می  کنید

شما اگردرمورد امري تمام تالش  وتحقیق خود راکردید ونتوانستید با پرس  
وسوال کردن به جواب برسید آنوقت است که باید سراغ استخاره بروید  وجووخواندن 

  .وفقط بایدازخداي علیم کمک بگیرید قطع شده است چون دست شما ازاسباب مادي 
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ربکاربردن  استخاره کامال مسخره درمورداستخاره براي اموري مثل امتحان یا کنکو
وهرچقدرزحمت بکشید .وبیخوداست  زیرا این امور به تالش وزحمت شما بستگی دارد

لیس لالنسان اال (درقرآن هم آمده که.مطمئنابه همان اندازه  برداشت خواهید کرد 
  39سوره نجم آیه )ماسعی

  )هرکسی به اندازه تالش وزحمت خود نتیجه کسب می کند:(یعنی 

ازشما می پرسم اگربراي کنکور درس نخوانید واستخاره بگیرید آیاقبول می شوید یا نه 
قبول خواهی شد ودیگر نیازي به  ظرتان  بدون  خواندن  ودر جوابتان بله بیایدآیا به ن

  خواندن ندارید؟؟؟

اگر خواستکاري سراغتان  آمداول  دنبال اوبروید ودرمورد او تحقیق  وبرسی کنید 
وهر وقط با پرس  وجو نتوانستید که او وخانواده اش چگونه  آدمهایی  هستند ؟ وببینید

بفهمید که واقعا طرف  چگونه آدمیست  آنوقت  اجازه دارید استخاره کنید چون خدابه 
  .عاقبت همه امور آگاه است 

پس استخاره در آخرین مرحله وبعدازقطع امید از اسباب مادي باید انجام  گیرد نه 
  .براي هرامري  مستقیما سراغ استخاره بروید اینکه 

آقایان مذهبی  وروحانیون مذهبی  وروحانیون گرامی رادیده ام که متاسفانه خیلی از 
باآنهاتماس می گیرند وازآنها طلب  استخاره می کنند وآنها بدون اینکه  روزانه  دهها نفر 

قرآن رابازکرده  وجواب می حتی بپرسند که کلیت  موضوع مورد استخاره چیست  فورا 
  !!!!دند

این .واقعا جاي  تاسف است که امراستخاره  به این سادگی  مورد استفاده  قرارمی گیرد
مسئولند چون مردم  به قول ونظر آنها  عزیزان بایدبدانند   کهدرقبال خداودرروزقیامت 
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اهش باشد اعتماد می کنند  غافل ازاینکه  هراستخاره اي  که بدون شرایط  وجایگ
  .فاقدارزش واعتباراست

بدون تحقیق است  وبدون اینکه  مثال طرف باآنهاتماس می گیرد ونیتش درموردازدواج 
نیت خودرابگوید ویا ازاوبپرسند  فورابه او جواب بله یاخیرمی گویند وطرف هم  

 مالك عمل قرارمی دهد  ومثال بایک آدم شرابخوار بی نمازازدواج میصبحتهاي آنها را 
کند بدون اینکه درموردش تحقیق  کرده  باشدوبعدازازدواج  می گوید که نعوذببببباهللا 

  !من ظلم  کرده  چون  من به جواب  استخاره  عمل  کردم واینطور بدبخت شدم خدا به

برخی  ازاشخاصی  که مستقیما براي مردم استخاره می گیرند صحبت کرده ام واز آنها 
براي آنها استخاره می کنید ؟در جواب , دون پرسیدن کلیت موضوع که چراب پرسیده ام 

می دانیم  براي همین می گویند که ماقرآن را جامع  وخداراعالم به تمام عواقب امور 
می دانیم که خدا وقرآن  اظشتباه نمی کنند براي همین مستقیما  وقبل ازهر کاري 

  !!!!استخاره می گیریم

  !درعلوم غریبه ابهاي حرام  وبی معنی حس

قبل ازهراستخاره  بایدازشخص  ال اقلکلیت  موضوع  سوال شود واگرجاي استخاره 
داشت  آنوقت   براي او استخاره کرد ونبایدمستقیمابراي  هرکسی  استخاره کرد .البته 

بعضی ها هستند که دراستخاره  معروفند وممکن است  چیزي هم ازطرف نپرسند 
وجواب  دهند  اینگونه اشخاص از انواع خاصی استخاره استفاده می کنند که کشف 
کامل همراه با استخاره به آنها می دهد .یعنی می توانند بفهمند که اصال نیت طرف 
وموضوع مورداستخاره  چیست وبعدطبق آن جواب  می دهند  این روش استخاره  

ریاضتهاي مخصوص دارد .  
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دراکثرکتابهاي علوم غریبه  حسابهاي وضع شده است  که از ریشه بی پایه واساس 
وچه بسا حرام باشد وبه عنوان نمونه چندتا ازآنها  هستند  واستفاده ازآنها کامال غلط 

  :رانقل می کنم

  !حسابی براي  تشخیص زن فاسد وزناکار

نوشته اند بدین صورت که  عددانجداسم مثال قاعده اي براي  شناخت زن فاسدوزنا کار 
زن   ومادرش راباهم جمع کرده  وبه عددخاصی که ذکرش رادراینجا الزم نمی بینم 

  مثال می فهمنداین زن فاسدزناکارهست یانه؟؟,می کنندوبراساس  باقی مانده تقسیم 

درقرآن !عزیزان اینکار کامال باطل  وبی پایه  واساس ومخالف نحس صریح قرآن  است
  آمده که 

اي کسانی که ایمان آورده اید از ظن و گمان در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی  ((
  )).ظن و گمان شما و گناه است

دهند ونتوانند  و آنانکه به زنان با عفت و مومنه نسبت زنا(  و در ایه دیگر فرموده اند
آنهاراهشتادضربه  شالق بزنید ,چهارشاهد عادل  براي اثبات  ادعاي خود بیاورند 

  ))ودیگرهرگزشهادت  آنهارا نپذیرید  که مردمی فاسق ونادرستند

ببینید که طبق  آیه  اول حتی  کسی حق ندارد نسبت  به کسی ظن وگمان  بیهوده 
بخواهد بایک  تقسیم وباقیمانده  درمورد   ببرد یابه کسی شک کند چه برسد به اینکه

  !!!کسی حکم قعطعی بدهد
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درآیه دوم  صراحتابیان شده  که اگر کسی حتی نسبت  زنابه زنی دهد و نتواند چهار 
باید او را  هشتاد ضربه شالق  زد ودیگر ادعا .شاهد عادي  برمدعاي خود بیاورد 

  !!!!سوب خواهد شدوشهادتش رانباید قبول کرد واز زمره  فاسقان مح

حاالچگونه ممکن است بایک حساب  ساده وتقسیم وباقیمانده  بتوان درمورد زنی  حکم 
  دادکه زنا کار وفاسد است  یا نه؟؟؟

پس ازاینگونه حسابها کامال بپرهیزید که شما را گرفتار معصیت وگناه   وغضب  خداوند 
  !!!!خواهدکرد

  !!!!گی دونفرلوح حیات وممات براي  فهمیدن  مرگ وزند

  این حساب هم درکتابها به شکل  دو جدول   حیات وممات  وضع شده است که 
که مثال زن زودتر می باحسابهاي  خاصی  ونگاه کردن   به دو لوح  مشخص  می کنند

  میرد یا مرد ؟؟؟

هی  به نظر شما آیا واقعا به این راحتی  می توان با این  دو لوح ساده به  علم غیب ال
  وقدرت  دست یافت و حکم به مردم کسی  قبل از کس دیگر داد؟؟؟ وقضا

این  حساب  کافیست  براسامی  آشنایان فوت  شده   دربیهوده وبی پایه واساس  بودن 
خودتان این حسابهاراانجام دهید وببینید که   اصال این  حساب  کامال بی پایه واساس 

  .است 

بلکه .ولی  به یک بارحساب بسنده  نکنیدشایداتفاقی  یک مورد درست ازآب درآید 
ده زوج فوت  شده راحساب کنید آنوقت خواهی فهمید که این  اشخاص دیگري ال اقل 

  !قاعده  اصال درست نیست  وهیچ سندیتی هم  ندارد
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  معرفی اصطالحات کتب  قدیمی 

راین که هر قشري  بتواند  از آن استفاده کنند بناب چون این کتاب طوري  نوشته شده 
قدیمی  اشاره کنم    الزم دیدم  که مختصري درباره بعضی لغات  پر کاربرددرکتابهاي 

 که خیلیها واقعا از آنها بی خبرند  چه بسا گاهی پیش آمده  شخصی کتابی خوانده 
ومعناي ذات القالئل رانفهمیده  ونتوانسته دستور را انجام دهد  در صورتیکه اگر معنا یا 

  .را می  دانست براحتی می توانست از آن استفاده کند اسمهاي  دیگر آن

الزم به ذکر است که اصطالحات  قدیمی زیاد ند اما بنده به مهمترین آنها اشاره می 
  .کنم

  

  

  

  

  )ذات القالئل( قالقل

  )قل یا ایها الکافرون(یعنی همان سوره هاي .منظور همان چهار قل می باشد

  )قل اعوذ برب الناس) (الفلققل اعوذ برب ) (قل هو اهللا حد(

  ):استعاذه(تعویذه

  است) اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم(منظور همان

  786=بسمله
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  می باشد 786است که عدد آن هم به ابجد ) بسم اهللا الرحمن الرحیم(بسمله همان 

  )حوقله(حولقه

  .می باشد) ال حول وال قوه اال باهللا العلی العظیم(منظور همان 

  انش

  .می باشد که در آخر عبارت نوشته می شود) ان شا اهللا(مخفف همان 

  :الخ

  می باشد) الی آخر(مخفف عبارت 

  :طمس

یا غیر مطموس و یا , اگر در جایی خوانده اید که نوشته حروف طمس نداشته باشند
باز ) ه م و ف ق ص ض ط ظ (منظور اینست که چشم حروفی مثل ,مطموسه نباشند

  .نباشدباشد و کور یا توپر 

  :تهلیل

  .گفتن است) ال اله اال اهللا(منظور از تهلیل همان 

  :صلعمه

  .است) اللهم صل علی محمد و ال محمد(منظور همان 

  :دعاي طمطام
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منظور همان دعاي سیفی صغیر مذکورد مفاتیح الجنان است که اسم دیگر آن حرز 
اسم مربوط به سه یمانی هم می باشد که متاسفانه خیلی ها فکر میکنند که این سه 

  .دعاي مجزاست در صورتیکه همگی یکی هستند

  :آیه سخره

  می باشد )سوره التوبه 28 آیه(منظور از ایه سخره در کتب قدیم همان
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  :دومکتاب 

  
  بخش داروهاي مجرب جنسی
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  )بسیار مجرب(ادویه جنسی گیاهی 

وزناشویی از ارکان زندگی  می  همه ما می دانیم که امور جنسی وارتباطات جنسی
طوري که اگر رابطه جنسی وحالل بین زن  ومردي نباشد مطمئنا سکون .باشند 

هدف از ازدواج  رسیدن به سکون  وآرامش عمیق است .وآرامش نخواهند داشت 
ومطمئنا کسی که آرامش دارد هم بهتر می تواند زندگی کند وهم بهتر می تواند عبادت 

متاهل  معادل  هفتاد که در روایت  آمده  که هر رکعت نماز شخص   بیخود نیست.کند 
  !!!رکعت  نماز شخص مجرد است

  :                 درقران هم  اشاره مستقیمی به سکون وآرامش  ازدواج شده است  آنجا که می فرماید

آنها ازنشانه هاي خدا اینست که از جنس خودتان  برایتان همسرانی  قراردادتابا کمک ((
همانا که  دراین آیات نشانه .به سکون وآرامش برسید  وبین شما مودت ورحمت  قرارداد

  ))مردمان متفکر هست هاي براي 

  !یعنی به سکون وآرامش برسید)لتسکنوا(واژه 

اما نحوه به آرامش منظور اینکه شما با ازدواج   حتما  به سکون وآرامش می رسید 
معنا نیست  هر ازدواجی با هر کسی  موجب آرامش رسیدن  مهم است واین بدان 

  !!!است
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آنوقت مطمئنا به آرامش می ,وحاللیت  صحیحی بین دو زوج باشد اگر عشق وتفاهم 
که باید عمل  رسندبراي به آرامش رسیدن زوجهاي  جوان عوامل زیادي  هست 

  .ورعایت کنند تابه آرامش مورد نظر برسند

اعمال  جهت به آرامش رسیدن  همان   برقراري ارتباط  یکی ازمهمترین  واساسی ترین 
به طور  اگر زن وشوهر اصول جنسی  راخوب رعایت کنند .جنسی میان زوجین است 

یقین  به آرامش  عمیقی  خواهند رسید  وهمین آرامش است که زندگی  آنها 
ش راگلستان خواهد کردحتی اگر ازنظروضع مالی  هم درمضیقه باشند باز هم آرام

  .دارند

نیاز  خب حاال که  امرجنسی  اینقدرمهم  است  براي  بهترانجام دادن  وبجا آوردن  آن 
اینکه :اوال:است  که هردو نفر یک اندازه قوي باشند وبا هم همکاري کنند  یعنی 

  .باخوردن غذاها وداروهاي گیاهی   مناسب   خود راتقویت کنند 

  !کنند تابه  شوروشعف برسند بدانید چگونه همدیگر را ارضا :ثانیا

  .چون اصل نوشتن این کتاب  ارائه مجربات  کاربردي  جهت مسلمین می باشد 

مجربات الباقریه فی االدویه (بنابراین  قسمی از مجربات  کتاب  دیگر مولف  بنام 
کاربردي جهت مسلمین می باشددر اینجا می نویسیم  راکه درزمینه مجربات )الجنسیه

فادتان قرارگیرد وشمارا ازاستعمال  هرنوع داروي شیمیایی مثل قرص هاي  تا مورد است
چون چیزي  .واسپري ها سفت کننده  یا هر نوع ژل جنسی دیگر بی نیاز کنند  ویاگرا

  !!!غیراز لذت  کاذب وضررهاي  جبران ناپذیرندارند

  غذاهاي  مجاز وغذاهاي ممنوع 
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نسخه هاچه  غذاهایی باید دراثناي استفاده ازقبل ازاستعمال هرنسخه اي باید بدانید که 
بخورید زیرااگر غذاهاي شمابانسخه هاي استعمالی  تضاد داشته باشند مسلما نتیجه 

  .نخواهی گرفت 

  :غذاهایی که نبایدبخورید عبارتند از

-آبجو -الکل-خیار–شیرخشت خردل -هندوانه -ماست–ترشی -آبغوره -لیمو-کاهو
فودهاي جدید وکال موادمخدروسوسیس وکلباس وهمبرگروپیتزاوهات داگ وفست   

  .طبع سردکه درصفحات آتی  آنها بیان خواهم کردغذاهایی با 

  :غذاهایی که باید بخورید عبارتند از

 -بهار نارنج -دم کرده - بارگیل-گالبی-عسل-کره-زعفران -تره- تخم مرغ-جوانه گندم
مرباي  -انگور -موز -توت فرنگی -کشمش پلو - پسته -حلواي زعفرانی -شوید پلو

 -آب هویج -خرمالو -)شبها خورده نشود چون اثر بدي بر روي چشمهاي گذارد(بالنگ
  به -خرما -مرباي شقاقل

البته غذاها بسیار زیادند ولی به عمده ترین آنها که بیشتر قابل مصرف و دسترسی 
  .هستند اشاره کردم

  طبع  سرد وگرمغذاي 

این .شناخت انسان بر روي غذاها شرط اساسی  درمان وحتی طول عمر می باشد 
انجا که می .مسئله  آنقدر اهمیت دارد که در قران صراحتا به آن اشاره شده است 

  ))24عبس -فلینظراالنسان الی طعامه((فرماید

 ))انسان باید به غذاي خود دقت نماید((یعنی
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ن غذا  نوع غذا برروي سالمتی  روح وروان اثر می گذارد چون صرف نظر ازخورد
 بنابراین باید درمرحله اول  غذاها رابشناسیم  ودر مرحله دوم باید بدانیم چه چیزي .

 .باید بخوریم وچه چیزي نباید بخوریم

  :طریقه استفاده ازغذاهاي  طبع گرم وسرد به این شکل است

افرادي که دچار گرمی هستند بایدازغذاهاي طبع  سرد استفاده کنند وبرعکس کسانی 
  است   بایدازغذاي گرم استفاده طبعشان  سرد  که 

ضد آنهارا ,کسانی هم که طبع متعادل دارند در موقع خوردن غذاهاي سرد وگرم .کنند
واگربعداز  مثال طبع ماهی سرد است .هم باید بخورند تادچارسردي وگرمی نشوند 

دچار سردي وخواب  وزنجفیل  نخورید  مثل چاي نباتخوردن آن  غذاي با طبع گرم  
  .....آلودگی  شدید خواهید شدو

  باطبع گرم ییغذاها

گل –دارچین —رازیانه-عسل- مرزه-ماکارونی- شوید-روغن-گالب-فلفل-نعناع-سیر
پیاز –خربزه –گوشت  -پونه زنجبیل-قند-شکر-چربی–شنبلبله –گاوزبان  الکل 

مرغ -کالباس-گردو- سوسیس-کبوترنخود-سیب زمینی-گنجشک -تره–جعفري -گشنیز
-آویشن اسپند-آب دریا-پسته-خرما–کشمش -سیب درختی انگور-گالبی–خانگی 

-بادیان-بادم تلخ وبادم شیرین-بابونه–انگزه -انگبسین- کنجد-افسنتین-اسطوخودوس
-پونه-پرسیاوشان-انجیر-بید- بومادران-سقز-کامفیروزيبرنج -برنج کابلی-بادرنجبویه
-ریحان زرچوبه-دارفلفل-خولنجان-خرزهره-چغندر-ترنجبین-ترخون-ترب-پیازنرگس
-سرخس-سداب-زیره-زیتون-سوسن-زنبق-زنجبیل-زعفران-هویچ-زردك-مغززردالو

-شلغم-ترتیزك-شاهی-شاه سپندطبی-شاهتره-سیاه دانه-سوسنبر-سنا-درخت عرعر
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- کنگر-کندر-تخم کلم-کلم–کرفس -کاجیره-صنوبر-کاج-صبر- شیرین بیان-شیرخشت
هلیله -نخود-آویشن-نارنج-نارگیل-مصطکی-مرزنگوش-لیموشیرین-گلپر-جاوشیر

عرق  -عرق بابونه -عرق بابا آدم-عرق آویشن-هلیله سیاه-نخود-عرق آویشن-سیاه
   -شیرگاومیش-شیرگوسفند-شیرشتر-هل -بادرنجبویه

  باطبع سرد ییغذاها

-عدس- کاهو-خیار-باقال-ماهی–سماق -عرق کاسنی-عرق بیدمشک-سویا-قهوه-چاي
- پرتقال—شیربز-لیمو-گوشت مرغابی-شیرگاو -سرکه-برنج تخم بالنگ-بامیه-جو

-گوجه سبز-خاکشیر-انجیرسیاه-تربچه-انجیر–هندوانه -اناروربانار-گوشت خروس
-بارهنگ-ترنج-بالنگ-انبه-بلوط–اسفناج -آلوبخارا-مورد-هلو-آلبالو-آلوچه-گیالس

-ریوند-دوغ-درخت گز-خطمی-خشخاش-خرفه-حلیم-چنار-تاج خروس-گوشت بزغاله
هلیله زرحاال می رسیم به - ماست ترش-گوجه فرنگی-دوک-کاسنی-سرمه- سدر-زرشک

یت کننده قوه باه یا همان قوه جنسی که ساده ترین  ومحبوبترین آنها نسخه هاي تقو
  .راخدمتنان ارائه می کنم 

  )بسیاربسیارمجرب و بسیارقویترازقرص ویاگرا(حلواي سیر

این حلوااکسیر تقویت  !!این حلوا براي تقویت قواي جنسی  مردان اعجاز می کند 
بنابراین اگرظرفیت استفاده از آن راندارید جنسی می باشد وقدرت فوق العاده اي دارد 

ویا زنتان ضعیف باشدبهتراست ازنسخه هاي دیگراستفاده کنید که قدرتشان کمتر است 
آنوقت مطمئن باشید که ,جوابگو باشد چون اگرزنتان نتواند دربرابرقدرت جنسی شما .

  !!!!خلیه  جنسی خود خواهید داشت نیاز به  زنهاي دیگر براي ت

  :هیه این حلوا به موارد زیرنیاز داریدبراي ت
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  حبه ویاکمتربرحسب نیاز70سیرتازه                                  -1

  شیرگوسفند یاشیرشتریاشیرگاومیش                        یک کیلوگرم-2

  روغن حیوانی                                          یک کیلوگرم-3

  یک قاشق چاي خوري                                  زعفران آسیاب شده  -4

  میخک آسیاب شده                              یک قاشق چایخوري-6

 هل آسیاب شده                                        یک قاشق چاي خوري--5

  عسل طییعی                                         یک کیلوگرم-7

  :حلوا طرز تهیه

آنهارادرظرف بزرگی ریخته وبه  اندازهاي .ابتدا حبه هاي سیرراازوسط نصف کنید
فاصله اي بین دو وسه (شیربریزید که ارتفاع شیر به اندازه دو انگشت  چسبیده بهم 

زیر ظرف روشن کنید تاشیر وسیر حاالحرارت مالیمی را.باالي سیرها برسد)سانتی متر
به حدي که درته ظرف  مایع زرد .ارزیادي ازشیر کم شود کامال باهم ممزوج شده  ومقد

  .رنگی باقی بماند

حاالروغن حیوانی راکه اندازه آن  به اندازه مقدارشیر است  به آن اضافه کرده ومرتب 
دقت کنید بیشتر ازدو دقیقه طول نکشد تاعسل خاصیت خود رااز دست ,هم بزنید 

  .سپس زیر آنرا خاموش کنید.ندهد

درمرحله آخرودرحالیکه مواد هنوز گرم است بالفاصله هل وزعفران  ومیخک آسیاب 
حلواي .مواد با هم  ممزوج شوند  شده را به آن اضافه کرده  وآنقدر هم بزنید تا همه 
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شما آماده است ومی توانید هرروز یک قاشق غذا خوري  صبح یا شب یک ساعت  قبل 
  !هد اثراعجاز انگیز این نسخه باشیدتاشا. ازنزدیکی بخورید ومدتی مداومت کنید

  :نکات مهم

چون این .شیرمورداستفاده حتما بایدشیرشتریاشیرگوسفدیاشیرگاومیش باشد-1
  .دوشیرداراي طبع گرم هستندولی بقیه شیرها طبعشان سرداست

اگر طاقت  تحمل گرمی  .این نسخه باعث گرمی بسیارزیادي دربدن میشود-2
ونه (خنک کردن بدنتان از هرکدام  ازعرقیات  کاسنی یاشاتره  یابیدزیادرانداشتید براي 

البته اگراین سه عرق راباهم مخلوط کنید وبخورید .می توانید استفاده کنید)بیدمشک
  .نتیجه بهتروسریع تري می گیرید

  )مجرب(حلواشب عروسی

  )گرم500(آردجوانه گندم

  )گرم250(آردگندم

  )گرم20هرکام (میخک+پودرجوزبوا+دارچین+فلفل سیاه+هل+زنجبیل 

  )گرم50ازهرکدام (پودرنارگیل+مغزگردو+پسته

این حلواي بسیارگرم براي تازه دامادهاونوع عروسانی که می خواهند لذت جنسی 
کاملی داشته باشند .بسیارمجرب است.این حلوا بخاطر طبیعت گرمش  ازبهترین 

داروهاي ضدضعف  جنسی  وضدالقري ومقوي  کمروعصاب می باشد .این حلوا براي 
متاهلین قویا توصیه می شود چون شماراازمصرف هرگونه  داروهاي شیمیایی تقویت 

جنسی بی نیاز می کند.  
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  )به مقدارالزم(روغن حیوانی یاروغن کنجد

  شیره انگوریاعسل به اندازه دلخواه

  :طرزتهیه حلوا

ودرظرفی  آنها راخوب تفت   خوب باهم مخلوط کردهابتداآردجوانه گندم وآرد گندم را
داده تابه رنگ قهوه اي درآید ولی مواظب باشید نسوزد حاال مقداري آب جوشانده راکم 

دوگلوله هاي آرد در آن کم به آن اضافه کرده  ومرتب هم بزنید تا خوب مخلوط شون
  .کامال ازبین روند

شیره انگور ,حاالروغن را به آن افزوده  وپس از جذب روغن  به خمیر بدست آمده 
شروع به دفن ,یاعسل را اضافه نمایید تاشیرین شود وآنقدرهم بزنید تاروغن جذب شده 

  .شدن نماید

اکنون می توانید سایر مواد پودر شده دیگر را باهم مخلوط کرده  وبه آن اضافه کرده  
  .وخوب مخلوط کنید 

  .پس از سرد شدن می توانید استفاده کنید

  )مجرببسیار(تقویت آلت ونعوظ

تناسلی مردان می باشد که این نسخه هم آلت  منظور ازنعوظ یعنی سفت شدن آلت 
  .تقویت می کند,وهم میزان سفت شدن آن راکه  در عملیات جنسی بسیار موثر است 

  :نسخه اول
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میزان تره بذر تره تیزك را آسیاب کرده  وبازرده تخم مرغ  به صورت نیمرو بخورید 
اشتهاي شما  تیزك حداقل باید یک قاشق غذا خوري باشدومقدار بیشتر آن بستگی به 

  .درخوردن آن دارد

  :نسخه دوم

  )بسیارمجرب)(نزدیکی جنسی (اعاده قدرت جماع 

قدرت بدن کم می ,نزدیکی جنسی می باشد وبعد از انجام عمل  جماع جماع به معناي 
رفع  ضعف می توانید  براي اعاده سریع  قواي  بدن و شود وبدن سست می شود که

رابانمک )باشد بهتر است  اگر پیاز سرخ (تخم مرغ وپیاز.ازاین  نسخه استفاده کنید 
  .وفلفل سیاه  به صورت نیمرو پخته ومیل نمایید

  )مجرب(اد شهوت ومیل جنسی ازدی

براي یک عمل جنسی موفق  نیاز به شهوت ومیل جنسی  قوي می باشد که باید قبل از 
که اگر بچه اي  این رابدانید که شهوت زیاد انقدر موثر است .جماع داشته با شید 

آن بچه از نظر هوشی وقواي عقالنی  .ازجماع  یا شهوت  ومیل زیاد جنسی  متولد شود 
  .درسطح باالي خواهد بود وهمچینین ازسالمت  جسمی  وروحی  برخوردار خواهد شد

آب نخود درشت (همان نخود آش )را یک شب درآن خیسانده  وصبح آب آن راگرفته  
ونخودها را چرخ کرده  واب ان را  باعسل مخلوط کرده وبخورید  .وچنانچه معده 

شمامشکلی نداشته   باشد عسل وآب نخود راباخودنخودهاي چرخ  شده  مخلوط    
کرده وناشتا بخورید .ولی اگر مشکل معده دارید فقط از اب نخود به همراه عسل  

استفاده کنید .این نسخه بسیار قوي می باشد.  
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براي ازدیا شهوت ومیل  جنسی  یک عدد سیر رارنده کرده  یا کوبیده وبا کمی روغن  
گوسفند پخته وسپس به مقداري که دل  شما رانزند  عسل به آن  حیوانی وگاو وشیر

    .ثرفوق العاده اي خواهد داشت که ا.اضافه نمایید وبخورید ومدتی  مداومت کنید

  )مجرب(افزایش مدت نزدیکی  جنسی 

خاتمه دهند واگر لذت جنسی به قدري عظیم است  که زوجین دوست  ندارند آنرا 
امروزه  متاسفانه  .قدرت بیشتري داشتند ساعتهاباهم جماع می کردند ولذت  می بردند 

سوسیس وکالباس وهمبرگر  مثل بدلیل  خوردن   غذاهاي نامناسب  وغیر طبیعی   
قدرت جنسی درمردان کم شده   وبیشتر از ,وپیتزا وهات داگ  وفست فودهاي  جدید 

ولذت   ر نمی توانند  آنطور  که  باید وشاید   جماع  کنند یا کمت  نیم  ساعت 
ر رفته  تا بلکه   بتوانند ضیی   ممین  دلیل است  که  سراغ   داروهاي  شیمیاببرندوبه

ودر آخر هم  دچار عوارض جانبی  این نوع داروها می شوند و اصال خود راتقویت  کنند 
براي همین توصیه می کنم از غیر از ضررو لذت کاذب چیزي عایدشان  نمی شود 
 .خوردن  این گونه غذاها وداروها کامال پرهیز کنید 

مقدار یک  قاشق غذا خوري زنجبیل را دردو لیوان آب بجوشانید بعد از جوشیدن آن را 
اموش کرده  ویک قاشق چایخوري زنجبیل بر روي آن بپاشید وبه مدت ده دقیقه به خ

  .آن دست نزنید تا خمیر شود

مخلوط کرده وبخورید اوقات مصرف   بعداز ده دقیقه آن را باعسل به مقدار دلخواه 
  .صبح قبل ازناشتا وشب قبل از خواب می باشد

  )مجرب(از دیاد منی وقدرت جنسی 
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اوج لذت  (هرچه میزان منی وقدرت  زمان خالی شدن  آن در حالت  ارگاسم 
  .بیشتر باشد میزان  لذت هم به مراتب بیشتر خواهد شد )جنسی

  .براي ازدیاد منی  وافزایش لذت جنسی این نسخه  بسیارموثر است

ط رارنده کرده  وآب آن را گرفته  وبا عسل مخلو)اگرقرمز باشد  خیلی بهتراست (پیاز
بیشتراز .ودر روي آتش مالیم  حرارت داده  تاغل بخورد ولی مراقب باشید نسوزد  کرده 

  .چند ساعت  قبل از نزدیکی آن را استفاده کنید .روي آتش نگذارید دو دقیقه  آنرا 

  )مجرب(تقویت عمومی  بدن منع سرعت  انزال و

قبل از آن  با هرنوع عناي ریختن منی  می باشد که درهنگام  جماع ویا مانزال به 
کسانی که در لذت جنسی دو طرفه موفق ترند که بتوانند  .تحریک  زیادپیش می آید

جلوي انزال سریع خود را گرفته و بعد از مدت زمان طوالنی و در بین عمل جماع و نه 
چون انزال باعث سستی سریع بدن و آلت تناسلی می شود و با . از آن انزال کنندقبل 

 .به جماع درست و حسابی ادامه دادسست نمی توان بدن و آلت 

امروزه باعث خیلی از طالقها شده , همین مساله زودانزالی و ضعف در ادامه عمل جماع 
محض است چون مردان خیلی سریع انزال می کنند و سست می این یک واقعیت . است

از اینکه زنها در  شوند و اکثرا عمل جماع را بعد از انزال خودشان خاتمه می دهند غافل
ولی غالبا بخاطر ! اگر مورد ادامه عمل جماع قرار نگیرند عصبی میشوند این حالت 

فیلم بازي می کنند , حجب وحیا و یا عشق یا عدم تمایل به ناراحت کردن شوهرانشان 
زنها در حالت . و طوري وانمود می کنند که لذت برده اند ولی در اصل اینطور نیست 

جماع اگر به ارگاسم نرسند بال استشنا عصبی می شوند مگر اینکه زنهایی باشند که 
هستند ولی بطور بااکراه تن به جماع می دهند که اینها از این قاعده مستثنی خودشان 
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وباعث شادابی زنان در جماع است  آروزي, رسیدن ارگاسم کل مردان باید بدانند که به 
 !ونشاط وطول عمر وافزایش عشقشان به شوهرانشان می شود 

متاسفانه اکثر زنان بخاطر حجب و حیا در دادگاهها علت اصلی در خواست  د رکشور ما
 مبیان نمیکنند و شروع به بهانه گیري ه,طالق خود که بخاطر ارضاي جنسی می باشد

وقتی که توسط روانشناسان معاینه می .ر می کنند که اکثرا بهانه هاي واهی هستنددیگ
شوند اعتراف می کنند که بخاطر ضعف جنسی شوهرمان قادر به ارضاي کامل نیستیم 
و همین امر ما را عصبی می کند و همین عصبی بودن از شوهر باعث می شود که در 

شیم و همین امر باعث طالق ماست چون هیج برخوردهاي دیگر هم نتوانیم با اوراحت با
  !!!نیست روز وشب خود را در حالت عصبی بگذارند و مردهم بیخیال باشد رزنی حاض

  .اکنون به ارائه چند نسخه مجرب می پردازم,خب از این حرفها گذشته 

  :نسخه اول

شیر هر روز هسته هاي مقداري خرماي مرغوب را جدا کرده و خرماها را بایک لیوان 
گاو و یک یا چند زرده تخم مرغ خام مخلوط کرده و بروي آتش گرم کرده و 

  .انزالی و تقویت جماع می شود دیر کثرت استفاده از این نسخه باعث.بخورید

  :نسخه دوم

یک مثقال +مثقال رازیانه2+مثقال شکر سفید2+مثقال سیاهدانه2+مثقال کندر2
  مصطکی

هم مخلوط کرده و صبح وظهر و شب یک قاشق  اهمه این مقادیر را پودر کرده و ب
  .چایخوري از این معجون بخورید که اثر بسیار قوي دارد
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  :نسخه سوم

  تخم شلغم+تخم یونجه+تخم پنبه+گرد درخت خرما

گرم گرفته پودر کرده و صبح و ظهر وشب یک قاشق چایخوري از این 100از هر کدام
  .معجون بخورید که اثر بسیار قوي دارد

  .گر شیره این مواد کشیده شود اثر بسیار قویتر و سریعتر خواهد بودالبته ا

  )مجرب(قرص جنسی طبیعی براي گرم کردن بدن

براي یک عمل جماع موفق نیاز هست که بدن زن و مرد هر دو گرم باشند تا بتوانند 
خواهد  نهایت لذت را ببرند و اگربا بدن سرد جماع شود اثرات بدي بر سالمتی

براي گرم .چگاه بابدن سرد و بدون تحریک دو طرفه اقدام به جماع نکنیدپس هی.داشت
  :کردن بدن و تقویت جماع نسخه زیر بسیار موثراست

  مرزه+فلفل قرمز+پونه+فلفل سفید+نعناي خشک+فلفل هندي+زعفران

مقادیر مساوي تهیه کرده و با کمک عسل از مخلوط آنها ,از خشک شده این مواد
یک فندق درست کرده و روزانه صبح و ظهر وشب یک عدد بخورید قرصهایی به اندازه 

  .که اثر بسیار قوي دارد

 

  

   )مجرب(ازدیادوتقویت اسپرم
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براي بچه دار شدن  نیاز به اسپرم هاي زیاد وقوي  دارید تاطفلی سالم وبدون  عیب 
می امروز اکثر نازایی ها به خاطر وجودمشکل دراسپرم هاي مرد .ونقص عایدتان شود 

بادادن  نسخه هاي  زیربه اشخاص   مختلف بحمداهللا  باعث بچه دارشدن آنها .باشد
شده ایم   حاال اگربه هردلیلی  اسپرم هاي  شماضعیف  یاناکافی بود  بانسخه هاي زیر 

براحتی  می توانید هم  آنها راتقویت کرده   وهم نسبت اسپرم هاي  خود راتا حد 
ساده ترین وموثرترین    نسخه هایی که .فه  گذاري  شوید زیادي  باالببرید وآماده نط

بنده  سالها تجویز کرده ام واثرات  فوق  العاده اي در افراد مختلف  داشته است  به 
  :قرارزیرمی باشند

  :نسخه اول

سپس آن رادر .پوست اول میگو راکه دورمی ریزند شسته وخشک نموده  وبکوبید 
ریخته و روزانه ,براي  داروهاي خود استفاده می کنند  کپسولهاي  ژله اي  که عطاریها

  .میلی گرمی از آن بخورید500یک کپسول 

به همراه مصرف پوست میگو از ترکیب مواد زیر هم همزمان استفاده کنید تا نتیجه 
  .قطعی و صددرصدي بگیرید

گرد نخل ) + که بصورت خشک شده در عطاریها موجود است(ماهی سقنقر+زنجیل
  کمی زعفران+ جینسینگ+ خرما

البته نیازي . از مواد فوق مقادیر مساوي گرفته و بکوبید و با عسل طبیعی مخلوط کنید
از این ترتیب روزي سه قاشق مربا . نیست که مقدار زعفران به اندازه مقادیر دیگر باشد

  .و همینطور روزانه حداقل سه عدد خرما بخورید. خوري میل نمایید

  :نکات مهم
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ولی تا کنون این . مصرف این نسخه حداقل یک ماه و حداکثرا سه ماه می باشدمدت -1
  .نسخه کمتر از یک ماه هم جواب قطعی داده است

ممکن است بدنتان دچار گرمی شود که در این , به دلیل گرم بودن طبع مواد فوق-2
ضمنا خود عرق . صورت باید به همراه مصرف این مواد عرق کاسنی هم مصرف کنید

  .اسنی هم مقوي اسپرم می باشدک

  :نسخه دوم

آب پیاز مخصوصا اگر پیاز قرمز باشد اگر به مدت دو هفته وروزي  دو لیوان یعنی یک 
لیوان صبح ناشتا و شب یک لیوان قبل از خواب مصرف شود باعث تقویت اسپرم و 

  .افزایش نسبت آنها می شود

راندارد یا معده تان مشکل دارد حاال اگر معده شما قدرت تحمل این مقدار آب پیاز 
  .بجاي آب پیاز باید از آب ترب سفید و به همان صورت استفاده کنید

بعد از دو هفته می توانید آزمایش کنید تا با چشم خودتان تاثیر معجزه آساي این 
  .استفاده کنید. نسخه را ببینید

  یک کیلو مغز پسته+گرم زنجبیل25+گرم خولنجان50

اثر . پودر کرده و صبح و ظهر و شب یک قاشق چایخوري میل نمایید  همه مواد فوق را
  .این نسخه در تقویت اسپرم بسیار زیاد است

  :نسخه چهارم

این هم یک نسخه بسیار مجرب دیگر که براي تقویت اسپرم و تقویت عمومی بدن می 
  .باشد
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  مرز نجوش+ریشه شیرین بیان+گل بابونه+عناب+گل اسطو خودوس+گل گاوزبان

از مواد فوق به مقدار مساوي گرفته و مقدار از مخلوط آنها را در قوري چینی ریخته و 
سپس مثل . دقیقه دم بکشد 45سه لیوان آب جوش به آنها اضافه کرده و بگذارید 

  .                                     چایی یا بجاي آن مصرف کنید

  :نکته مهم

  .هاي بی نمک یا کم نمک بخوریددر هنگام استفاده از این نسخه غذا

  )مجرب(نقاط تحریک زن در ایام ماه عربی 

با توجه به اینکه معموال زنان دیر تراز مردان تحریک می شوند و بر قراري تعادل بین 
براي رفع این , انزال مردو تحریک وارگاسم شدن زن براي خیلی ها امکانپذیر نیست

که اگر درست اجرا شوند باعث تحریک مشکل راه حل هایی خدمتتان عرض می کنم 
سریع زن می شوند که این امر کار مردانی را که زودانزالی دارند راحت کرده و امکان 

  .باهم ارگاسم شدن را به آنها می دهد

ابتدا نقاط عمومی را مطرح می کنم که شاید اکثرا متاهلین با آنها آشنا باشند ولی 
  !این نقاط خبر ندارند خیلی ها را هم می شناسم که از اکثر

یا به اصطالح علمی )بظر(اصلی ترین وحساس ترین نقطه تحریک زن همان 
دومین نقطه تحریک زنها از نظر . است) چوچوله(یا به اصطالح عوام ) کلیتوریوس(

مخصوصا مکیدن لب باال و مکیدن زبان باعث , لب ها. حساسیت نوك سینه ها می باشد
زیر گوشها , گردن, بغل, چشمها, ط دیگري مثل الله گوش نقا. تحریک زیادي می شود 
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مقعدو کمر از نقاط حساسی هستند که تحریک کردن آنها به تنهایی , کشاله ران, ناف, 
  .یا بصورت ترکیبی کمک شایانی به تحریک سریع زنها می کند

 امامی خواهم روش خاصی خدمتتان ارائه کنم  که اگرآنرادرابتدا انجام دهید نتایج
  .بهتري عایدتان خواهد شد

دربدن زنها نیروي است  که درایام ماه  هرروز دریک قسمت  خاصی ازبدن جمع می 
شود اگراین نقاط را بشناسید می توانید باکمترین تحریکی  زن رابه سرعت تحریک 

  .کرده  وبراي یک سکس عمیق  ولذت بخش آماده کنید

  .می باشد مبناي شناخت  این نقاط  روزهاي ماه  عربی 

روزه  تقسیم کنیم  طبق 15روز است  به دو قسمت مساوي   30اگرماه عربی را که 
  .    جدول  صفحه بعد می توانید این نقاط  راتشخیص  داده واستفاده کنید
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  :طرز استفاده از جدول 

براي استفاده ازجدول قبل کافیست ازروي تقویم  بفهمیدروزي که  قصدجماع دارید 
سپس متناسب با آن روز نقطه آن روز را قبل ازهمه .ازماه عربی می باشد  چه روزي

  .نقاط حساس تحریک کنید

  )مجرب(بزرگ کردن  آلت مردان

موضوع  بزرگ وکلفت  ودرازبودن آلت تناسلی  مردان شاید در ابتداي ازدواج  اهمیت 
آلت بزرگ  براي  نداشته باشد اما بعد از یک ماه باگشاد شدن آلت زنان  کم کم نیاز به

ضمنا بدانید که موقعی که زن ومرد لذت .لذت دادن  به یک فرج گشاد حس می شود 
زیادي می برند که فرج زن سه خوصوصیت بارزداشته باشد این سه خصوصیت عبارت 

وجود این سه خصوصیت  باهم دریک زن  .ازاینکه  فرج زن  تنگ گرم ومرطوب باشد 
اماچون معموال فرج زنها با هرنزدیکی گشاد وگشادتر .شودباعث التذاذ هر دو طرف  می 

می شود براي جلوگیري از تاثیرگذاري  این امربر روي  رابطه جنسی  دو راه حل 
  .پیشنهاد می کنیم

  .مردآلت خودرابزرگترکند-1

  .زن آلت خود را تنگ کند -2

امورد استفاده بهمین منظور براي دو را ه حل فوق نسخه هاي  مجربی  ارائه می کنم  ت
  .هموطنان عزیز قرارگیرد

  :نسخه اول
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چک رابه مقدار مساوي  گرفته وخوب با هم مخلوط رروغن  تخم شنبلیله  وروغن ک
از خواب بر روي آلت  آنقدر بمالیدتاجذب پوست شود و تا صبح  بلکرده  وشبها ق

اینکار را بر حسب نیاز , به مدت یک الی دوهفته . دست نزنید تا جذب پوست شود
  !انجام داده و شاهد بزرگی آلت خود باشید

  :نسخه دوم

کرم هاي خاکی باغچه را گرفته در یک ظرف شیشه اي گذاشته و در آفتاب قرار دهید 
سپس میخک و دارچین و جوزبوابه مقدار مساوي گرفته آسیاب کرده . شک شوتد تا خ

مرغ یا روغن زیتون یا روغن کرچک مخلوط کرده و روزي سه بار بر ) دنبالچه (و با پیه 
براي یک هفته یا بیشتر بر حسب نیاز تکرار . آلت خود آنقدر بمالید تا جذب پوست شود

  .شود

  )مجرب!(روش شکار کرم بدون کندن خاك

بدون نیاز به کندن و خراب , روش آسان گرفتن کرم خاکی از باغچه ها براي نسخه قبل
کردن باغچه بدین شکل است که ابتدا یک چوب بلند را بصورت عمودي در باغچه فرو 

ارتعاشی که در اثر ضربه . کرده و با یک چوب دیگر محکم از بغل به آن ضربه بزنید 
ودي ایجاد می شود باعث رنجش و خروج کرمها از خاك وارد کردن شما به چوب عم

  .در اینحالت براحتی می توانید کرمها را جمع کنید. می شود

  )مجرب(تنگ کردن آلت زنان

  .براي تنگ کردن آلت زنان سه نسخه مجرب خدمتتان ارائه می کنم 
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  :نسخه اول

حاال زن با بدن . آب انار مخصوصا انار ترش را در یک ظرفی مثل طشت یا لگن بریزید 
باید آب انار به . لخت داخل آن نشسته و با دست آلت خود را با آب انار شستشو دهد

  . قدري باشد که آلت زن کامال در آن فرو رود

  .                   ید انجام شوداینکار هر روز و به مدت یک الی دو هفته یا بیشتر بر حسب نیاز با

  :نسخه دوم

  !!!استفاده از نوشابه پپسی

با همین . و مسخره باشد اما واقعیت دارد بله شاید تعجب کنید یا برایتان خنده دار
  !نوشابه هاي قوطی پپسی خارجی خیلی راحت می توان آلت زن را تنگ کرد

چند قوطی پپسی خارجی , آب انار براي استفاده از این روش باید مثل روش قبل بجاي 
و اینکار را به مدت یک الی دو . را در طشت ریخته و زن خود را با آن شستشو دهد 

  .هفته یا کمتر و یا بیشتر بر حسب نیاز انجام دهد
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  :کتاب سوم

  

  

  بخش نسخه هاي مربوط به

  طب سنتی
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  )بسیار مجرب(درمان سریع درد پریودي 

خروج این . یکی از نعمتهاي خاص الهی است که به زنها داده است عادت شدن زنان
و اگر این خون هر . خون بصورت ماهانه باعث سالمتی و آرامش طول عمر زنان می شود

ماه دفع نشود زنان را عصبی کرده و باعث رشد موهاي اضافی در اکثر نقاط بدن و 
  .همچنین باعث بهم خوردن تعادل هور مونهاي بدن می شود

در عادت ماهانه بستگی به عواملی همچون قدرت و بنیه بدنی و میزان خون خارج شده 
  .در زنان دارد

  :نسخه اول

: معمولترین و ساده ترین چیزي که مورد استفاده قرار می گیرد این است
  دارچین+زنجفیل+نبات+چاي

توانید  با ترکیب کردن چاي و نبات و مقداري زنجفیل و دارچین براحتی و بسرعت می
بدن خود را گرم کرده و سردي بدن را که معموال بعد از گذشت چند روز از پریودي به 

  .زنها دست می دهد از بین می برد و باعث کاهش در بدن آنها می شود

البته این ترکیب نه فقط براي زنهاي پریود مفید است بلکه براي هر کسی که غذاي 
  .مفید است و سریع جواب می دهدسرد مثال ماهی مصرف می کند هم بسیار 

  :نسخه دوم
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  نبات+آویشن+بابونه+گل گاوزبان

جوشانده مواد فوق همراه بانبات براي تسکین در دو تسهیل خروج خون بسیار مجرب 
  .است

  :نکته بسیار مهم

کسانی مبتال به یبوست هستند به هیچ عنوان نباید از گل گاوزبان یا آسپرین استفاده 
  . سیار بدي بر روي آنها می گذاردنمایند چون اثر ب

  :نسخه سوم

جوشانده تخم گیشنیز براي کاهش دردو تسهیل خروج خون بسیار مجرب است و باعث 
  .کاهش درد می گردد

  :نسخه چهارم

براي کسانی که به هر شکلی به داروهاي گیاهی حساسیت دارند یا چیز دیگر در 
پریودي و گرم کردن بدنشان بسیار  نبات داغ براي کاهش در دوتسهیل, دسترس ندارند

  .مجرب و موثر است

  طرز تهیه نبات داغ

در یک ظرف خالی مقداري نبات و روي اجاق و حرارت کم و مالیم گذاشته تا نبات در 
. اما مواظب باشید نسوزد. ظرف کم کم آب شود و به رنگ قهوه اي مایل به سیاه در آید

. مال هم بزنید و سپس صبر کنید تا بجوشدحاال مقداري آب به آن اضافه کرده و کا
.                                                                                                                   بعداز ولرم شدن آنرا مصرف کنید
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  : نسخه پنجم

ن نسخه بدن را ای. مقداري عرق نعناع را با نبات جوشانده و مثل چایی مصرف کنید
  .خیلی سریع و در حد باالیی گرم می کند و بسیار بسیار مجرب است

  ) بسیار بسیار مجرب (قطع سریع خون عادت ماهیانه اضافی و قاعدگی 

و یا ) عادت ماهیانه(بعضی زنها در اثر تغییراتی در بدنشان بعضی وقتها خون حیض 
حل این مشکل از این دستور می توانید براي . خون نفاسشان بعد از زایمان بند نمی آید

این دستور یک نسخه دارویی گیاهی می باشد که براي درمان سریع این .  استفاده کنید
بعنوان مثال زنی اخیرا به . مشکل بارها تجربه شده و نتایج سریع و عالی داده است

در  که با این نسخه! سال است که خون عادتش بند نمی آید 3مامراجعه کرد وگفت 
  .سه روز خونش بند آمد و به حالت طبیعی باز گشت

  :نسخه اول

دو لیوان گالب را در قوري +یک قاشق پایخوري زعفران+عدد میخک 7+عدد هل7
دقت کنید قوري . ( دقیقه و با حرارت مالیم بجوشانید 55چینی گذاشته و به مدت 

گرم بخورید و تا زمان و به جاي چایی و به صورت نیم ). حتما باید از جنس چینی باشد
  .بند آمدن خون ادامه دهید

  :نسخه دوم

  .فنجان بخورید 3روزانه یک قاشق غذا خوري گیاه گزنه را دم کرده و روزي 

  :نسخه سوم
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را به مقدار یک و نیم قاشق غذاخوري دم کرده و روزي دو لیوان ) کیسه کش (گیاه 
  . بخورید

  )عالیبسیار مجرب و (نسخه تقویت موومژه و ابرو 

اگر دچار کم مویی یا ریزش مو هستید یا ابرو ها و مژه هایتان کم پشت است و می 
  .خواهید پر پشت شونداین نسخه بسیار مجرب است و بسیار عالی جواب داده است

  :نسخه اینست

و همزمان با آن از این ترکیب . نمایید) طرشاله(براي مدتی اقدام به مصرف پر زرد آلو 
  . استفاده کنید

  قرص ضد بارداري ال دي +دنبالچه مرغ

و دریک ظرف فلزي گذاشته و با ) پوست آنرا جدا نکنید(ابتدا دنبالچه مرغ را جدا کرده 
حاال مقداري قرص ضد . حرارت خیلی کم آنرا ذوب نمایید تا به صرت روغن درآید

ط کرده و بارداري را بر حسب نیاز و طبق قاعده زیر کوبیده و با روغن بدست آمده مخلو
و اما قاعده . سپس آنرا کامال شستشو دهید. دقیقه  به محل مورد نظر بمالید 20بمدت 

میزان قرص مصرفی در این ترتیب بدین شکل است که اگر براي موهاي سر می 
اما براي . خواهید عمل کنید باید نصف بسته قرص ال دي را کوبیده و استفاده کنید 

  . ببرید و براي مژه ها فقط یک عدد قرص استفاده کنید ابروها باید دو عدد قرص بکار

براي یک مدت کوتاه و بر حسب نیازتان به این نسخه ها عمل کنید  وشاهد نتایج 
  .اعجازانگیز آنها باشید 

  )مجرب(عالج جوش صورت
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جوشهاي صورت معموال بخاطر کثیف شدن خون و بر اثر خوردن زیاد شیرینیها و چربی 
از خوردن زیاد شیرینی و چربیها , براي درمان قطعی جوش . ها عارض می شوند

  .                      خودداري  کرده و خون خود را با این نسخه هاي مجرب تمیز کنید 

  :نسخه اول

  )روزي سه استکان.(استکان عرق بوالغ اوتی مصرف کنید  قبل از هر وعده غذا یک

  :نسخه دوم

  .آنها را فورااز بین می برد, گذاشتن مخلوط خاکستر سیر سوخته و عسل بر روي جوشها

  :نکته مهم

دقت کنید موقعی که این ماسک را به صورت زده اید از صحبت کردن و خندیدن 
  .پوست شما خواهد شد اجتناب کنید چون این کارها باعث ترك خوردن

  )بسیار مجرب ( درمان جوشهاي سر سیاه 

براي درمان قطعی جوشهاي سر سیاه باید دو قاشق غذا خوري آرد جور اآلک کرده و با 
حاال صورت را با صابون بادام طبیعی و نه . کمی آب به حالت خمیري در آورید

دقیقه  15ت مالیده و شیمیایی شسته و خمیر را به محلهاي مورد نظر یا به کل صور
  .سپس قبل از خشک شدن آنرا بشویید. بگذارید

  )بسیار مجرب(درمان سرفه هاي قدیمی
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اگر به سرفه هاي مزمن دچار هستنید یا سینه شما مرتب تحریک می شود یا بعد از 
هر از گاهی به سرفه می افتید بااین نسخه براحتی می توانید از , سرما خوردگی شدید

  .ویدشر آن خالص ش

و انجیر خشک و پونه کوهی ) نه خود شیرین بیان(کافیست مقداري چوب شیرین بیان
بر حسب نیاز هر روز قبل از ناشتا یک , روز یا بیشتر  3را در آب جوشانده و به مدت 

با کمی عسل هم می توانید آنرا شیرین کنید و شاهد اثر فوق العاده آن . لیوان بخورید
سرفه قدیمی و یکساله خودم استفاده کردم و بحمداهللا یک شخصا براي رفع . باشید 

  .البته این دارو براي درمان مشکالت معده هم اثر فوق العاده اي دارد ! روزه خوب شدم 

  )بسیارمجرب(درمان سریع  کم کاري یا پرکاري تیروئید

  این نسخه درصورت صحیح واستفاده منظم  باعث درمان هرگونه  کم کاري  ویا پرکاري
غده تیروئید شده  واین غده رادرکوهتاترین زمان  تنظیم می کند بعضی ازبیماران ما 

ولی باید بدانید این نسخه را تا زمان .روز الی  یک هفته درمان شده اند 4درعرض 
  .بهبودي کامل باید هر روز انجام داد

  :نسخه اینست

  .قورت دهید)چشم ریزه(روزي ده عددچشم-1

  .صبح وشب   مصرف کنید)بوالغ اوتی(عرق روزي دو استکان -2

مقداري تخم شاهی راکوبیده    وبراي هربار استفاده  به اندازه یک قاشق چایخوري  -3
ازآن رادریک لیوان آبجوش  ریخته تالعاب  بیندازد بعد ازنیم ساعت همه محتویات 

  .لیوان رابخورید 
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کتف  حجامت کنید درمان  اگربتوانید همراه مصرف این نسخه  ها ازقسمت بین دو-4
  .شما بسیارسریع خواهد شد 

  )بسیارمجرب(نسخه هاي  تقویت عصاب

  .براي تقویت عصاب وبیماریهاي روانی این نسخه بسیار مجرب است

هشت (آب)+دومثقال(لیموعمانی)+یک مثقال(گل گاوزبان)+یک مثقال(سنبل الطیب 
  )استکان

شانید طوري که شش استکان ازهشت مواد فوق رادریک قوري چینی ریخته  وآنرابجو
  استکان آب باقی ماند 

ویک هفته .بامقداري نبات وشکرصبح سه استکان  وشب سه استکان میل نمایید 
  .تااثرمعجزه آساي آن راببینید.یابیشتر برحسب  نیازمداومت کنید 

  )مجرب(داروي بیماران هموفیلی

وقع زخم شدن خونشان بند نمی هموفیلی بیماري است که مبتال یان به آن متسفانه  م
می خواهم یک نسخه درمان طبیعی کم خرج ومجرب براي این نوع بیماري ارائه .آید 
  .کنم 

دو عددپاچه گوسفند را بعد ازپاك کردن دردیگ گذاشته  وبا مقداري آب کامال 
بجوشانید بعد ازجوشیدن  یک پیاله ماست خوري  ازآب پاچه ها را با نصف قاشق 

زرچوبه مخلوط کرده وبخورید بمدت یک ماه  بر این کار مداومت کنید چایخوري  
  .!!!!بعدازاین مدت  دیگرازاین بیماري وخونریزي  خبري  نخواهدبود.
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  )بسیارمجرب(درمان قطعی کمبودآهن

آهن  خون هستند بسیارعالی است  واگریکماه  این دستور براي کسانی که دچار فقر
زنجبیل ودارچین   وجوزبوا رابه  . ه اي خواهد داشت  مداومت شود  اثرات فوق العاد

هر روز سه وعده قبل از غذا با . مقادیر مساوي  گرفته وکوبیده  وبا هم  مخلوط  کنید
این نسخه براي  زنانی که بعد از .آب جوشانده  عدس سبز ومقداري نمک بخورید 

  .زایمان  دچارکم خونی وفقرآهن می شوند بسیار تجربه شده است

  )بسیارمجرب(انسداد سریع  زخم بازرچوبه 

براي بند آوردن سریع خون در هرجایی از سرتان  که زخم شد آن را با مقداري زرچوبه 
  .ببندید فورا خونتان بند می آید واین ازمجربات بنده می باشد

  )مجرب(دفع سریع  یبوست باآب  شوروشیرین

ی  خوردید ونتوانستید مدفوع  کنید اگر به یبوست  شدید گرفتار شدید یا غذاي  قابض
با این نسخه  براحتی وبه سرعت می توانید روده هاي خود راوادار به فعالیت کرده  

  .ومدفوع خود رادفع نما یید

ابتدا یک لیوان آب رابا شکرزیاد شیرین کرده  طوري که شیرینی آن دل شما رابزند 
ده وبال فاصله  بعد از آن بخورید بعدازخوردن آن  حاال یک لیوان آب ونمک  درست کر.

کمی راه بروید می بینید که به  سرعت روده هاي شما فعال شده  وعمل دفع راانجام 
  .خواهی داد

  )بسیارمجرب(داروي ضد درددیسک کمر
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براي کسانی   که  ازدیسک  کمر ودردهاي آن رنج  می برند این نسخه راشخصا بارها  
فلفل سیاه . داشته  است  که خدمتتان تقدیم می کنم  تجربه نموده ام  واثر بسیار قوي

  روغن زیتون +آویشن+سیاهدانه+زنجفیل+

از مواد  فوق  مقادیر  مساوي  گرفته وکامال کوبیده  وباروغن زیتون مخلوط کرده  
وبرمحل  دیسک  آنقدربمالید تاجذب  پوست  شود وهر روز یک بار صبح ویک بار شب  

  .ن بهبودي  ادامه دهید که اثرش بسیارمجرب استآنرا انجام دهید وتازما

  )بسیارمجرب(تخلیه خون مردگی زیر ناخون باخمیر

اگرانگشتان شما الي در گیر کرد یادچار ضرب دیدگی شدید وخون زیر ناخن جمع شد 
بهترین راه درمان آن تخلیه خون زیر آن است  که امروزه در بیمارستانها باسوراخ کردن 

  .ن زیر آن  اینکارانجام می شود ناخن  وکشیدن خو

این روش  مقداري آرد گندم  راخمیرکرده  وبه آن نمک  خیلی زیادي براي استفاده از
  .بزنید دقت کنید که نمک  باید خیلی زیاد باشد

خمیر بدست آمده راکامال ورزداده  ودور تا دور انگشت خود بگذارید یا گلوله اي ازآن 
طوري که  انگشت وناخن شما .درست کرده  وانگشت آسیب دیده  رادرآن فرو کنید 

حاال آن رابا دستمال ببندید وآن رابا دستمال ببندید واز یک روز تا .کامال پوشیده شود 
بعد از این مدت می بینید که خون .سه روز برحسب شدت خون  مردگی صبر کنید 

  .مردگی ودرداز بین رفته وناخن شما به حالت عادي برگشته است

حاال اگرشمابه بمارستان دسترسی ندارید  یا اینکه تمایلی به  استفاده از روشهاي 
جدید ندارید بااین نسخه براحتی می توانید خون مردگی  راازبین  ببرید واین  ازجمله 

از مجرباتیست که در برخی  مناطق  ایران استفاده می شود.  
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  )بسیارمجرب(درمان یبوست مزمن درکودکان و بزرگساالن 

استفاده  ازفلوس جهت مبتالیان  به یبوستهاي مزمن بسیار موثر ومجرب است  
استفاده ازفلوس براي  .هرعددفلوس  تادو هفته  بیشتر حالت یبوست  راازبین می برد 

فلوس رامی توانید ازعطاري تهیه .کودکانی که دچاریبوست هستند بسیارموثراست 
  .نمایید 

  )بسیارمجرب(تریاك نسخه ترك احتیاط به

  :نسخه اینست 

  )نجوید(روزي یک چایخوري  اسفند رابا آب ولرم قورت دهید -1

  .دروزي دو مرتبه ازجوشانده  مخلوط آویشن وزنیان  به مقداریک لیوان خورده شو-2

درعطاریها .(روزي یک آمپول خوراکی  جین سینگ یادو قرص جین سینگ مصرف-3
  )موجود است

  .هر روز بدن شخص معتاد راباروغن  کنجد چرب کرد-1

  )بسیارمجرب(درمان سه روزه بیماري  اوریون 

براي درمان این بیماري روشی بسیار ساده ومجرب  وجود دارد که اعجاز می کند وبا 
  .درعرض سه روز می توانید ازشراین بیماري  خال ص شوید  بکار بردن آن

  :براي ابتکاربه این مواد نیاز دارید 

اگراین نسخه  درست مصرف شود درعرض 10روز تمام سموم ناشی  تریاك راازبدن 
خارج می کند وبسیارمجرب است.  
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یک قاشق  غذا +یادوعدد لیموترش بزرگ  معمولی)خارك(یک عددلیموترش شیرازي
  چندتیکه یخ قالبی+یک لیوان  آب+خوري عسل طییعی

آن راخنک کرده   آب لیموترش راگرفته  وهمراه  عسل  درآب مخلوط کنید وبایخ
ساعت  بجاي آب وغذا استفاده کنیدوچیز  72ازاین ترکیب باید به مدت  .وبخورید 

  .ساعت  استراحت  مطلق نمایید72دیگري  نخوریدوتا

  .اگر این کار رابکنید تا سه روز کامال خوب خواهید شد

  )بسیارمجرب(دفع کرم کدو وکرمک وانگل 

  .ک  دو نسخه  بسیارمجرب ارائه می کنمبراي دفع کرم کدو ویا انگل  ویا کرم

  :نسخه اول

شب دو تا سه قاشق غذاخوري  تخم کدوي خام بخورید تاصبح همه کرمها وانگل خها 
  .ازبدن شما دفع می شوند

  :نسخه دوم

  .شبهایک حبه سیرخام رارنده کرده ودریک لیوان شیر گرم ریخته وبخورید

  

  )بسیارمجرب(پیشگیري ازبیماریها باپیاز

ربه شهري وارد شدید ونخواستید به امراض  آن شهرگرفتارشویدباید از پیاز موجود اگ
  .درآن شهر بخورید اگر این کار رابکنید  به بیماري شایع  آن شهر دچارنخواهید شد
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  )بسیارمجرب(روز 3درمان آبسه  دندان در

ند وبا براي درمان این بیماري  روشی بسیار ساده  ومجرب  وجود دارد که عجاز می ک
  .به کار بردن آن در عرض سه روز می توانید از شر این بیماري خال ص شوید

یادو عدد لیموترش  بزرگ )خارك(یک  عددلیموترش شیرازي+یک حبه سیر رنده شده 
  چند تکه یخ قالبی+یک لیوان آب +یک قاشق  غذاخوري عسل طبیعی+معمولی 

مخلوط کنید وبا یخ آن راخنک کرده آب لیمو ترش را گرفته وهمراه عسل وسیردرآب 
ساعت بجاي  آب وغذا استفاده کنید وچیز  72وبخورید از این ترکیب باید به مدت  

  .ساعت استراحت مطلق نمایید72دیگري نخورید وتا 

  .اگراین کار رابکنید  تاسه روزکامالخوب خواهید شد

  )مجرب)(کلسترول(درمان چربی خون 

ساده اینگونه  افراد می توانند به راحتی چربی خونشان را به باتبعیت از این  برنامه 
  .حالت عادي برگردانند

  .از وعده  غذایک استکان  عرق  بابا آدم بنوشید لروزانه قب

همچنین روزانه  چهل دانه  عناب رادرآب جوشانده ومیل نمائید این نسخه ها بسیار 
  .مجربندبه شرطی که بصورت مداوم مصرف شوند

براي درمان هرروز صبح  ال اقل  یک عددسیب قبل ازناشتا مصرف کنند وبعدازظهرها 
جعفري تازه +شوید+آبغوره باهم جوشانده  وبه اندازه یک فنجان میل کنند.همراه غذاها 

هم سیرخام مصرف کنند که بهترین دارو براي این افراد است.  
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  )مجرب)(قند خون (درمان دیابت

  :نسخه اول

  )جویده نشود(یخوري اسفند راهمراه باآب ولرم قورت دهید روزانه یک قاشق چا

  :نسخه دوم

خرما گرفته وهسته هاي آن را جدا کنید حاال )برحسب نیاز(مقداریک کیلو یا بیشتر 
هسته ها رادرون یک تابه  وبدون روغن آنقدر تفت دهید تا رنگی کامال قهوه اي به خود 

  .البته دقت کنید که هسته ها نسوزند.بگیرد 

حاال آنها رادرون حاون برقی یا دستی  ریخته وکامال  پودر نمایید پودربدست  آمده  
این پودر رادریک ظرف بزرگ  ریخته وبه اندازه  .چیزي شبیه قهوه پودر شده  می باشد 

  .یک پارچ  به آن  آب اضافه کنید  وکامال بجوشانید 

به کاربردن این نسخه به . نمایید بعد ازسرد شدن یک  فنجان  بعد ازهر غذا از آن میل 
مدت یک ماه  تاثیرفوق العاده اي دارد اما شما کافیست بعد ازدو هفته آزمایش  

  .مجددنماییدکه چقد قند خون  شماپایین آمده است

  :نسخه سوم

مواد فوق )دو قاشق غذا خوري(خاکشیرشسته وتمیز شده )+یک فنجان(عرق شاه تره 
  .ناشتا یک لیوان مصرف نمایید  راباهم مخلوط کرده  وهرروز

  :نسخه چهارم
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جداکرده وباآب بجوشانید ,پره هاي  داخل گردوراکه دربین  مغزهاقرارگرفته است 
عرق گردو هم براي درمان  دیابت اثري  فوق العاده ومجرب .روزانه یک استکان بخورید 

  .دارد

  :نسخه پنجم

وشبهانیم مثقال )گرم5حدود(قال  تخم شنبلیله راپودر کرده وصبحها به اندازه یک مث
  .قبل ازخواب بخورید

  )بسیارمجرب(درمان سریع مسمومیت

این نسخه براي دفع مسمومیت  هاي شدیدغذایی بکار می رود وبسیارمجرب است  واثر 
  .آن  فوري  می باشد 

  عرق خارشتر+لیموعمانی+کندر+هل

یا مقداري (ان عرق  خارشتر ازهل  وکندر ولیمو عمانی  مقادیر مساوي  گرفته وبادو لیو
بجوشانید وبخورید که اثربسیارمجرب وسریع  دردفع مسمومیت هاي )خارشترخشک

  .غذایی دارد

  )بسیارمجرب(درمان دردزانو ومفاصل ونقرس

این نسخه براي اشخاصی که مبتال به زانو درد ودردهاي مفصلی  دست وپا یا نقرس  
  .العاده اي داشته استهستند بسیارآزمورده شده  واثر فوق 

مقداري روناس راخوب ساییده  وبازرده تخم مرغ  کامال مخلوط نموده  وبر روي یک 
پارچه خشک  اب ندیده مالیده  وباالي آتش بگیرید تاکمی ببندد وبه حالتی مثل پماد 

معموال سه روز از .حاالآنرا شب برمحل  دردمالیده وصبح آن رابرداشته  وبشوئید .درآید 
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اما اگرهنوزدردداشتید به مدت بیشتري ازاین نسخه .نسخه  دردرامتوقف می کند  این
  .استفاده کنید که بسیارموثراست

  )بسیارمجرب(ترمیم پوست سوخته ازآب جوش وآتش 

  .براي هرنوع  سوختگی تریاخشک  این نسخه اثرمجرب دررویاندن پوست  تازه دارد

  پارچه آب ندیده+بیعی آب ندیدهصابون خشک ط+سفیده تخم مرغ +نمک+آب پیاز 

آب پیاز ونمک به وزن مساوي گرفته وباسفیده تخم مرغ مخلوط کرده وسپس  مقداري 
صابون طبیعی  خشک آب ندیده  برروي آن  تراشیده   باهم مخلوط کرده واز آن  پماد 
درست نمایید حاالاین پماد رابر روي یک پارچه خشک  آب ندیده بمالید وآن رابرمحل 

بعدازخشک شدن آن رابردارید مقداردفعات انجام  این عمل برحسب  .ختگی ببندیدسو
  .نیاز وتازمان بهبودي می باشد

  )مجرب(درمان قطعی دردمعده ونفخ

اگرچه نسخه هاي زیادي براي  درمان مشکالت  معده وجود دارد اما اکثرا حالت مسکن 
  .دارند وهیچکدام  درمان قطعی نیستند

نان ارائه می کنم مجرب است  ودراکثرموارد نتیجه  قطعی داده نسخه اي که خدمت
  .است 

  :نسخه اول

پوست بلوط راجدا کرده وهمراه خود بلوط  جوشانده  وصبح  ناشتاه به اندازه یک لیوان 
یا یک استکان  همراه با عسل  وبرحسب قدرت تحملتان بخورید  معموال این نسخه 

  تاسه روزجواب می دهد
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جوشانده  بسیارتلخ  وگس می باشداما نتایج  آن قطعی می باشد وارزش البته مزه 
  !خوردن دارد

  :نسخه دوم

براي درمان  وبهبودي سریع دردمعده  ونفخ می توانید ازنسخه  مجرب زیراستفاده 
  .کنید

  عرق زنیان+عرق شیرین بیان+عرق آویشن 

  .یابیشتربخورید هرسه عرق رابه طورمساوي مخلوط کرده  وبعد ازهرغذایک استکان

  )مجرب(درمان سنگ کلیه

براي درمان ودفع  سنگ کلیه قبل ازهر چیزي  بایدازخوردن لبنیات وچاي  پرهیز 
  .سپس  ازنسخه هاي مجرب زیراستفاده کنید.کنید

  :نسخه اول

  روزانه سه باریک لیوان ازمخلوط زیربنوشید

  عرق زنیان+عرق خارشتر+عرق خارخاسک

  :نسخه دوم

سیاب شده راباعسل  مخلوط کنیدوروزي حداقل سه قاشق چایخوري سیاه دانه آ
  )صبح وظهروشب(بخورید

  :سوم نسخه
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  .آب زرشک کوهی رابدون نمک روزي سه بار به مقدار یک استکان  بخورید

  :نخسه چهارم

  .روزانه یک لیوان پوست هندوانه بخورید

  )بسیارمجرب(درمان سریع آبریزش  بینی 

آبریزش بینی   وسرما خوردگی  روشی بسیارمجرب خدمتتان ارائه براي  درمان سریع 
  .می کنم 

  :دستور اینست

مقداري برگ اوکالیپتوس بودار رابصورت  تازه از درخت کنده  وآن راخوب شسته 
حاال ظرف را .ودریک ظرف بزرگ قرارداده  ومقداري آب به آن اضافه کرده  وبجوشانید 

قرارداده  وبر روي خود مالفه یاچادر کشیده  طوري  ازاجاق پایین آورده  وروي زمین
که درزیر آن عرق کرده  ومرتب نفس عمیق  بکشید واز بخار اکالیپتوس استنشاق 

  تا سه روز اگر این کار رابکنید براحتی از شر آبریزش بینی وسرما خوردگی.کنید

  .خالص می شوید 

  :نکات مهم

عی از آنها داراي برگهاي بو دار  وتند درخت اکالیپتوس چندین نوع دارد  ولی نو-1
این نوع . است که از فاصله یک متري درخت هم می توان  بوي آنرا حس کرد 

  .اکالیپتوس بهترین نتیجه  رابراي درمان دارد 

  .سعی کنید همیشه ازبرگهاي تازه استفاده کنید-2
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است  می گر درشهرشما اکا لیپتوس وجود ندارد  یادسترسی به آن خیلی مشکل -3ا
  .توانید از عصاره  اکالیپتوس که امروزه در داروخانه  هاموجود است استفاده کنید

  )مجرب(ازدیاد شیر مادر

مهم ترین نکته  آرامش روانی وقدرت  اراده  مادر است این مسئله , درازدیاد شیر مادر 
مادران انقدر مهم  است  که می تواند باعث قطع وافزایش شیر شود  در هر صورت تمام 

شیر ده  باید بکوشند که از استرس که با عث  ایجاد ناراحتی وتحریک اعصاب می شود  
  .دوري کنند

 bتغذیه  مناسب  خصوصا استفاده از مواد غذایی   سر شارازویتامین :دومین نکته مهم 
  .است که باعث افزایش شیر در دوران شیردهی می گردد

  :نکته مهم 

تقریبا به همان میزان شیر براي تغذیه , قدر شیر بخوردیک مادر شیرده روزانه هر 
شیر باید .((بنابر این شیر براي افزایش شیر مادر بهترین غذاست. فرزندش مهیا می شود

  !))در غیر اینصورت از مصرف شیر پرهیز کنید, طبیعی باشد آنهم بدون مواد نگهدارنده 

  :دستور اول

دم کرده تخم رازیانه به مقدار . فسفر است و a,b,cرازیانه سرشار از ویتامین هاي 
  .گرم در یک لیتر آب را با هر غذا یک فنجان مصرف کنید15

  :دستور دوم
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شلتوك برنج خصوصا برنجی که آفتاب زیادي خورده باشد و یا در مناطقی که داراي 
 است در افزایشbبدلیل آنکه داراي انواع ویتامین , آفتاب زیاد است به عمل آمده باشد 

  .شیر مادر آثار چشمگیري دارد

  :دستور سوم

سوپ جو و . روزي سه عدد قرص مخمر آبجو که در عطاري ها موجود است خورده شود
  .آش جو نیز مصرف گردد

, سیب زمینی ترشی : گیاهان دیگري که در ازدیاد شیر مادر موثرند عبارتند از
, )بصورت دم کرده(وگزنه,بادام
چهار ,طالبی,هندوانه,لیمو,جعفري,وترب,گندم,نشاسته,زیاغیغا,سنبلختایی,باقال,لوبیا
  )بادام,فندق,گردو,پسته(مغز

  )بسیار مجرب(درمان سرما خوردگی و گلو درد زن باردار

چون , همانطور که می دانید زن باردار نباید تا حد امکان داروهاي شیمیایی مصرف کند
  .براي جنین خطرناك است

  .براي جنین هم بسیار مفید است, دم کرده میوه نسترن که عالوه بر مادر-2

درصورتی که مادر افت فشار داشته باشد بهتر است این جوشانده را با عسل : نکته
  .                                         بخورد

1-جوشانده مقادیر مساوي از مخلوط گل ختمی و پنیرك و بنفشه و ریشه شیرین 

بیان,هر روز یک لیوان.  
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غرغره جوشانده مخلوط پونه و آویشن , براي درمان گلودرد ناشی از سرما خوردگی -4
  . بسیار مفید است

  .خوردن سوپ جو با سبزیجات بسیار مفید است -5

  )بسیار مجرب(درمان دل درد نوزادو مادر شیرده 

  .براي درمان دل درد نوزاد نسخه زیر مجرب است

و ناخنک بصورت و لرم و به ) بادیان(و رازیانه  جوشانده مخلوط بابونه و زیره سیاه-1
  .مقدار یک قاشق چایخوري به نوزاد در سه نوبت خورانده شود

  .مخلوط عرق چهارزیره و عرق چهل گیاه براي دل درد مادر شیرده بسیار نافع است-2

  )بسیار مجرب(درمان عفونت ادراري و ترشحات زرد بارداري

  مصرف عرق پولک هر هشت ساعت یک استکان-1

  جوشانده لیمو عمانی و خوردن ولرم آن با عسل روزي دوبار و هر بار یک استکان-2

  )مجرب(زایمان درمان افسردگی بعد از

مشکالت روحی از جمله , معموال به دلیل باال رفتن و یا افت شدید هور مونها در بدن
براي رفع این مشکالت می . بعد از زایمان در بعضی مادران دیده می شود, افسردگی 

مقادیر مساوي ازرازیانه و گل گاوزبان و سنبل . توانید از نسخه مجرب زیر استفاده کنید
ل ساعتی و بابونه و اسطوخدوس راجوشانده و روزي سه بارو هر بار یک لیوان الطیب و گ

معموال در سه ماهه اول بارداري ,عفونت ادراري و ترشحات زرد در بعضی از زنان باردار 
مشاهده می گردد. براي درمان این مشکالت میتوانید از نسخه زیر استفاده کنید:  
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بهمراه این نسخه روزانه دو عدد قرص مخمر آبجو که در عطاریها موجود است . بخورید
  انشااهللا مشکل شماحل خواهد شد. تهیه نموده و بعداز هر وعده غذایی مصرف کنید

  )مجرب(درمان واریکوسل بیضه

  .اریکوسل بیضه ها می توانید از این نسخه هاي مجرب استفاده کنیدبراي درمان و

شسته و خشک کنید و درون کپسول هاي ,پوست خشک میگو را که دور می ریزند -1
  .میلی گرمی آن بخورید  250ژله اي بریزید و روزي دو کپسول از نوع 

  )مجرب(درمان سریع درد گوش 

رفع سنگینی   گوش از این نسخه  استفاده  در صورت باال نبودن  سن  میتوانید براي
  کنید 

روزي یک دفعه بخور دهید طوري که دود آن به )عنبرنثار(گوش را باموادي به نام -1
  .داخل گوش برود 

  .داخل گوش رابا یک قطره روغن بادام اصل  چرب کنید-2

  )مجرب(داروي گیاهی براي آرامش بچه  هاي  بیش فعال 

مخلوط کرده  وبه خورد )به جاي شکر(باکمی  عسل )ولرم(بت مواد زیر رابه صورت شر
  .وتا زمان بهبودي  باید مداومت شود.بچه  بدهید

  خاکشیر+مخلوط بزرك قرمز وبذرك سیاه )+نه بالنگ(تخم بالنگو +تخم شربتی 

  )بسیارمجرب(درمان سنگ صفرا 
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ي نوشیدن آب یخ به خصوص موقع تشنگی  ودیگر, ازعلل تشکیل  سنگ  صفرا 
  .خوردن غذاي چرب  وسنگین می باشد که باید ازاین موارد پرهیز کرد

  .مصرف نسخه هاي زیر دردرمان ودفع سنگ صفرابسیارموثر ومجرب است

  مصرف روزانه سه لیوان دم کرده  گل همیشه بهار-1

  مصرف روزانه نصف استکان روغن زیتون-2

  لیوان آب سیب خانگی درهر روز 12الی10خوردن -3

  خوردن لیمو ترش  تازه-4

  قاشق غذاخوري5روزي )باسرکه سیب بهتراست(سرکه انگبین -5
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  حرف ابجد کبیر

  ن  م  ل  ك  ي  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  ا
  50  40  30  20  10  9  8  7  6  5  4  3  2  ا

  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق  ص  ف  ع  س
60  70  80  90  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  
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  وزنهاي ومقادیر قدیم وجدید

در خیلی از نسخه هاي قدیم و حتی جدید واحد خاي وزنی مختلفی بکاررفته است متا 
سفانه اکثر مردم از این اوزان و مقادیر اطالعی ندارند با توجه به نیاز ضروري دانستن 

  .این مقادیر الزم دیدن مهمترین آنها را به شرح زیر خدمتتان بنویسم

  )گرم محاسبه می شود 5تقریبا (گرم 6/4= مثقالیک 

  یک ویک سوم یا هفت چهارم در هم= یک مثقال

  گرم75=مثقال 16= یک سیر

  گرم376= مثقال160=یک چارك

  درهم 260=مثقال180= کیلو گرم 3=سیر 40= یک من

  مثقال600)=تبریزي(من ایرانی

  مثقال1200= یک من شاه

                                                                          دوخردل بري              =برنج=ارز
  گرم 5/37= وقیه= اوقیه

  نیم درهم= باقال

  یک درهم=فندق= بندقه

  )جو(شعیره 2=چهارده ارزه= یک سوم مثقال= یک دوازدهم در هم= حبه
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  ربع مثقال= و یک ربع جو) شعیره(چهار جو )= نخود(حمصه 

  یک حبه از مثقال و دو قیراط از درهم= دانگ= دانق

  حدود یک مثقال یا یک درهم= یک درم= درخمی

  شعیره 60= حبه 48= درهم

  گرم450= درهم 130= مثقال 90= اوقیه 12= رطل

  چهارمن=صاع

  یک حبه از درهم و از مثقال دو نیم حبه و یک پنجم حبه= طسوج

  رطل  120حدود = شش من= قنطار

میلی گرم  200= حبه  4یا  3= قیراط

  یک صدم قیراط)= واحد قیراط(صوت

  شش مثقال=قبضه=کف

  من 36= کیل

  مثقال 2مثقال و از ادویه خشک  4از معجون ها = ملعقه

  و نیم گرم 3= هفت دهم مثقال= یک در هم

  گرم9/3=یک حبه

 پایان 
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