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 احراز و عوذاتبعض     

 :چنین فرموده اند بعضى حرزها و عوذاتامامان علیهم السالم در ادعیه منتخب کافی، فصل نهم: 

از ابتالى به وحشت و ترس شكايت کرد،   السّالمروايت شده: شخصى خدمت حضرت صادق علیه  .1

حضرت فرمود: آيا شما را به چیزى خبر ندهم که اگر آن را بگويید وحشت نخواهید کرد نه در شب 

 در روز؟  و نه

 

ِ َفُهَو َحْسُبُه  ْل لََعَ اَّلله َوكه ُه َمْن ََيَ ِ ِانه ْلُت لََعَ اَّلله كه ِ َو ََتَ ِ َو ِباَّلله َ باِلُغ َاْمِرِه  ِبْسِم اَّلله  ِانه اَّلله

 

ُ ِلُكلِّ َشْیٍئ َقْدرًا َالّلُهمه اْجَعْلىن ىف َكَنِفَك َو ىف ِجواِرَك  َواْجَعْلىن ىف َاماِنَك َو ىف َقْد َجَعَل اَّلله
 َمْنِعَك 

 

خواند شبى آن را ترك کرد، در آن شب عقرب او را   روايت شده: مردى سى سال اين دعا را مى

  .گزيد

 :تاقى تنها به روز آورد، اية الكرسى بخواند و بگويدکه شب را در خانه يا ا  کسى .2

 

 َالّلُهمه آِنس َوحَشِِت،َو آِمن َروَعِت، َو َاِعىنِّ لََعَ َوحَدِت 
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السّالم را به اين  روايت شده: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله حضرت حسن و حسین علیهما .3

 :کلمات تعويذ داد

 

ِة َو ِمْن َش  ِة َواْْلامه ًة ِمْن َشرِّ الّسآمه ها عآمه ِة َوَاْْسآِئِه اْلحُْسىن ُكلِّ ِ التآمه رِّ ُكلِّ َعْْيٍ ُاعیُذ ُكما ِبَكِلماِت اَّلله
ٍة َو ِمْن َشرِّ حاِسٍد ِاذا َحَسَد   المه

 

 .کرد  آنگاه فرمود: حضرت ابراهیم علیه السّالم، اسماعیل و اسحاق را اين چنین تعويذ مى

 

ها   ها از آزار کیك  جنگروايت شده: اصحاب رسول خدا صلى اللّه علیه و آله در بعضى از  .4

 :روند چنین بخوانند  به خوابگاه خود مى  خدمت آن حضرت شكايت کردند. فرمود: وقتى

 

ا ااَل  َ ذى الُُياىل َغَلقًا َوالبابًا َعَزْمُت َعَلْیَك ِبُامِّ اْلِكتاِب َاْن الُتْؤِذَيىن َو َاْصحاىب َاُّيه ْسَوُد اْلَوّثاُب اله
ْبُح ِِبا جآَء ِاىل َاْن َيْذَهَب الله   ْیُل َو َيجیَئ الصه

 

و گرگ و امثال  ى را مانند شیر و پلنگ ا از امیر مؤمنان علیه السّالم روايت شده: چون جانور درنده  .5

 :آنها ديدى بگو

، ِمن ُكلِّ َاَسٍد ُمسَتأِسٍد  بِّ  .َاُعوُذ ِبَربِّ َدانَیاَل َو الجُ
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 صادق علیه السّالم روايت شده: چون جانور درنده ديدى در صورت او اية الكرسى  و از حضرت

 :بخوان و به او بگو

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو َعزمَيِة ُسَلمْْيَن ْبِن داُوَد  ى اَّلله ٍد َصله ِ َوَعزمَيِة ُمحَمه   َعَزْمُت َعَلْیَك ِبَعزمَيِة اَّلله

 

الُم ِمْن َبْع َو َع  ُ السه
ِة الّطاِهريَن َعَلهْْيِ ِئمه ََ الم َوااْل ِّ ْبِن َاىب طالٍِب َعَلْیه السه

 ِدِ زمَيِة َامرِياْْلُْؤِمنَْي لََعِ

 

  .تو روى گردان خواهد شدان شاء اللّه از 

 

روايت شده: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله به امیر مؤمنان علیه السّالم فرمود: يا على هرگاه به  .6

 :مهلكه يا باليى دچار شدى بگو

 

َة ِااله ِباَّلّلِ الَعِلىِّ الَعِظمي ِحمِي َو اَل َحوَل َو اَل ُقوه مَحِن الره   .ِبسِم اَّلّلِ الره

 

 .کند به درستى که خدا آنچه را از انواع بال بخواهد از تو دور مى 

 


