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  :توضیحات

  
  ا عرض سالم  و ادب خدمت دوستان عزیز و خواننده این کتابب

  .باالخره بعد از ماه ھا تونستم این کتاب رو تمام کنم آماده کردن این کتاب خیلی زمان برده و

البته تا کنون چندین کتاب در مورد علوم غریبه و روانشناسی ھیپنوتیزم نوشتم و در تمام کتاب ھا عادت به 

  :مطلب لیه راست میرم سر اص. مقدمه چینی ندارم 

در کتاب قبلی که با نام آموزش گام به گام علوم غریبه در سایت منتشر کردم فقط مراحل اداب دعانویسی و 

  . ن بوده که تمام این دعاھا و طلسمات نیاز به اجازه استاد دارهچندین دعاھای سنگی

  .یعنی استادی که موکل داشته باشه و به شما اجازه نامه بده تا بتونین دعا بنویسین

من در سایت در باره اجازه نامه توضیح دادم و در اینجا دوباره کمی مختصر براتون توضیح میدم که اصال معنی 

  اجازه نامه چیه و به چه دردی میخوره 

در واقع استاد در اجازه نامه تمام موکلین رو .ته باشهاصوال اجازه نامه رو یه استادی باید بنویسه که موکل داش

در زمان نوشتن تعویذ با شما کاری نداشته باشه و اذیتتون نکنه و در ثانی در ھنگام نوشتن  که اوال قسم میده

  .براتون خوب عمل کنهو اون تعویذ  کمک و یاری بده تا نوشتن تعویذ براتون کارساز باشه تعویذ شما رو 

  ام بدینکار رو انج 2پس در واقع اگه عالقه مند ھستید که تعویذ نویسی رو شروع کنید باید 

  تمام مراحل و اموزشھای نوشتن تعویذ را فرا بگیرید اول اینکه

  و دوم اینکه از یه استادی اجازه دعانویسی داشته باشید

ظاھرا مشکلی که ھمه کاربرای سایت این اپالی دارن اینه که بعد از دانلود کتاب آموزش گام به گام علوم غریبه 

و این مشکل رو تقریبا ھمه .استادی پیدا کنند تا اجازه نامه  بگیرند نمیتوانند,و یادگیری اداب نوشتن تعویذ

  ..کاربرای سایت این اپالی دارند

  .و ھمیشه با من تماس میگیرند که به ما اجازه دعانویسی بدین



که متاسفانه من استاد مورد اعتماد سراغ ندارم و کسانی رو  .و یا از من استادی میخوان که به آنھا معرفی کنم

  .و من ھم موکل ندارم که به شما ھا اجازه بدم.ه میشناسم به کسی اجازه نامه نمیدھندک

عنوان دعا و طلسمات و احضارات از  100که در این کتاب بیش از  از این رو  تصمیم گرفتم تا کتابی اماده کنم

این کتاب قرار بدم که و دعا ھا و طلسمات سنگینی رو در  صدھا کتاب مختلف و تجربه ھای خودم را گلچین کنم

  .ھمه بدون اجازه نامه بتوانند این دعاھا رو انجام بدھند

یعنی ھمه بدون اینکه از کسی اجازه نامه داشته باشن میتوانند این دعاھا و تعویذات رو بنویسند و انجامش 

  بدھند

ھیچ اثری  دو اگه رعایت نکی ولی انجام دادن این دعاھا و تعویذات شرایط و ادابی داره که باید اونو رعایت کنین

  برای شما نداره

  شرایط  نوشتن ادعیه و اذکار

دارند و ھر  و یا ھمان فرشته ھای اسمانی تمام دعاھا و سوره  و ایه ھای قرآن تک تکشون برای خود موکل

زمانی که شما دعایی رو میخونید و یا ذکری را زمزمه میکنین و یا ایات .کدوم از این موکل ھا وظیفه خاصی دارند

تا  .در مقابل شما حضور پیدا میکنندقرآن را تالوت میکنید ھمان لحظه موکل آن ذکر یا دعا یا موکل آن سوره قران 

و .ر ھستندو چون این موکلین و یا ھمان فرشته ھای آسمانی خیلی پاک و طاھ,ماموریت خود را انجام دھند

سریع برمیگردند به اسمان و از .وقتی در مقابلتان حضور پیدا کنند و ببینند شما به کوچکترین گناه الوده ھستید

به خاطر ھمینه که شما دعا میخونین و یا ذکر قرانی رو مینویسید و میبینید نتیجه . حضور شما دور میشوند

ی و یا نوشتن تعویذ قرانی نتیجه ای نگرفتید مطمئن باشید پس اگه دیدید که از خواندن ذکر یا دعای.نمیگیرید

  .مشکل از خود شماست

  ...حتما یا مرتکب گناھی ھستید و یا پاک نیستید و 

در .اثر خود را داشته باشد بتا خواندن دعا یا نوشتن ذکر  خیلی خو.پس اول انسان باید خود را پاک و تطھیر کند

  .ر میشوند و ماموریت خود را انجام میدھندضواقع این موکلین ھستند که با خواندن و نوشتن توسط شما حا

 ناگھان دید بچه ای از اپارتمان طبقه ای پرت شده و با سرعت به طرف خیابان ,از کنار کوچه ای میگذشت عارفی

ناگھان کودک  ما بین زمین و ھوا معلق ماند و عارف کودت را . گفت وایساعارف رو به بچه کرد و . سرازیر میشود



وقتی از عارف سوال کردن که چه کردی که کودک در ھوا معلق شده .در آغوش گرفت و ان را به مادرش داد

  .من فقط گفتم وایسا گفت یه عمر من دارم به حرف خدا گوش میدم و االن او به حرف من گوش داده

مرتکب گناه نشه و پاک و طاھر باشه تمام این موکلین را خواھد دید حتی توسط ھمین موکلین  وقتی انسان

 .آسمانی به او خبرھایی ھم میرسد 

  .دوری از گناه است.پس یکی از ادابی که شما باید رعایت کنید تا دعاھای این کتاب خیلی خوب و سریع اثر کند

یعنی در وحله اول شما باید فکر و خیال خود را پاک .ه خیال استبھترین روش برای دوری از گناه پاک کردن قو

  .نگه دارید

حضرت عالمه حسن زاده آملی مطالب خیلی با ارزش و جالبی را استاد عالی قدر و ربانی ,در مورد قوه خیال

  بیان فرمودند که چند صفحه از مطالب ایشان را در ھمین جا عنوان میکنم

 

طھارت باطنی را مراتبی است کھ از طھارت خیال آغاز می گردد . انسان باید مراتب طھارت ظاھری را بگذراند تا بھ مرتبة باطنی برسد ((

چرا کھ انسان باید آن را از . مھمترین و مشکلترین مرتبة طھارت و پاکی، مرتبة قوة خیال است. و بھ طھارت روح و ِسّر پایان می پذیرد

 .جا نجات بخشد ود و سوء ظن ھای بیتخیالت بی خ

اعتقادات انسان . در باب سوء ظن وتھمت و غیبت و امثال ذلک روایات بسیاری وجود دارد کھ تأکید بر بدگمان نبودن انسانھا با یکدیگر دارند

یھ اینکھ انسان نظام عالم را شب. حتمًا باید بر اساس عقل محکم شود در غیر این صورت قطعًا اعتقادات او را قوة خیال مستحکم می کند

اینجا است کھ قوة خیال، او را بھ بازی می گیرد و می گوید  .ھمچون ساختمانی ببیند و آفرینندة این نظام عالم را چونان بّنای این ساختمان

سؤال بھ میان می آورد کھ  ھمانگونھ کھ بّنای ساختمان، خود ساختھ شدة دیگری است پس آفرینندة نظام ھستی ھم باید مخلوق دیگری باشد و

از این سؤال و سؤاالتی شبیھ این، فھمیده می شود کھ قوة خیال شخص را بھ بیراھھ کشانده ! این خدا از کجا آمده و ساختة چھ کسی است؟

را بھ بازی  است و بر اساس این نظم سؤال، سائل ھر چھ ھم جلوتر رود و در مسائل علمی پیشرفت کند باز ھم این قوة خیال است کھ او

  .ای کھ دل بیارمد نمی رسد گرفتھ، لذا ھرگز بھ نقطھ

عالوه بر این بخش، انسان باید قوة خیال را از تخیالت ردّی و پست نیز پاک کند ھمچنین باید قوة خیالش را از سوء ظن ھایی کھ موجب 

ازی بھ نیروی نظامی وانتظامی خواھیم داشت و نھ نیازی بھ اگر ما قوة خیال را تطھیر کنیم نھ نی. کدورت او با رفیقانش می شود تطھیر کند

قوة قضائیھ و نیروی قھر و غضب فقط برای این است کھ قوة خیال مردم را تطھیر کند کھ اگر ھمگی مردم بھ کالس درس . قوة قضائیھ

فق بھ تطھیر قوة خیال خود می شدند خداوند حتی اگر مردم مو. بروند و این قوه را پاک گردانند دیگر ھیچ قوة غضبیھ ای الزم نخواھد بود

آتش جھنم برای تطھیر مردم آفریده شده است زیرا در روایات آمده کھ آتش جھنم مانند آتش دنیا سوزنده است . ھرگز جھنم را خلق نمی کرد



مثل اینکھ پزشک با چاقوی  .ازدسوزاند تا بس جھنم نمی سوزاند تا فقط زجر دھد بلکھ می. اما سوزندگی آن سازندگی را بھ ھمراه دارد

  .آری جھنم ادبستان حق است. جراحی اش شکم مریض را پاره می کند تا مرض او را عالج کند

اینجا است کھ ھم خود و . متأسفانھ گاھی اوقات آنچنان قوة خیال شخص مریض است کھ نمی تواند بھ خود تلقین کند و جھت مثبت را اخذ کند

چرا دیر «. بھ دیگری سالم می کند اما چون دیگری کمی دیرتر جواب سالم او را داده با خود می گوید. می کند ھم دیگران را دچار مشکل

در حالی کھ می توانست با یک جملھ خود را راحت کند و . و چند روزی بھ خاطر ھمین مسئلھ خود را معطل می کند» جواب سالم مرا داد؟

معلوم می شود فالنی اصال از من  :ن کار را نکرده و ھمچنان بھ قضیھ دامن زده و با خود می گویداما او ای ».حتمًا حواسش نبود« :بگوید

 .خوشش نمی آید و با این گونھ رفتار می خواھد بھ من بفھماند کھ مرا دوست نداشتھ و حاضر بھ برقراری ارتباط با من نیست

طرف مقابل ھم . فردای آن روز بھ ھم می رسند و این آقا سالم نمی کند. می کنمحال کھ چنین است از فردا کھ او را دیدم اصال بھ او سالم ن

و می …» و ! آید بھ من کھ بزرگتر از اویم سالم کند مثل اینکھ این آقا عارش می! عجب«: بیند با خود می گوید کھ برخورد این آقا را می

  .))قوة خیال ما را بھ بازی گرفتھ استتمام اینھا داللت بر این دارد کھ  .بینید چھ چیزھا پیش می آید

یعنی این فکر ماست که .ھمه و ھمه از قوه خیال ماست,دوستان عزیز تمام مشکالت و کج روی ھا و عادات بد

و مشکل اینجاست که ما به راحتی افسار خود را به قوه خیال می .ما را به ھر جایی که میخواھد میکشاند

  .بازی دھدتا خود ازادانه ما را .سپاریم

  .اما میتوانیم قوه خیال را به سلطه خودمون در بیاریم و افسار خیال خود را به دست بگیریم

  

  روشھای پاک کردن قوه خیال

راه ,استاد صمدی املی که از شاگردان استاد عالمه حسن زاده آملی ھستند در یکی از سخنرانی ھای خود

  در زیر عنوان میکنم که من.ھای پاک کردن قوه خیال را بیان فرمودند

  

 1-  مرتبھ آیات سخره یا بصورت تقسیم بخوانید  70ھر روز یا شب 

 2- بیرون كردن افكار منفی ، سوء ظن ، كینھ ، حسادت ... 

 3- ھمیشھ اعمال خود را زیر سوال ببریم و ناراحت باشیم كھ چرا بھتر از این نبودیم ؟ 

 4 -معایب دیگران را نبینم و بپو شانیم . 

 5- خوبیھای خود را نبینیم و در ھنگام پیروزی استغفار كنیم .  

 6- گرسنگی ، سكوت ، بیداری ، خلوت ، ذكر دائم را در موارد خودش بھ نحو صحیح اعمال كنیم . 

 7- یكی از بھترین راھھای تطھیر قوه خیال تفكر در موجودات نظام مقدس عالم است . 



 8 -اشید و اگر خدمتی كردید برای خدا باشدبھ ھیچ عنوان از ھیچ كس توقع نداشتھ ب . 

 9- با دوستان اھل علم و تقوی برنامھ ھای علمی و عبادی داشتھ باشیم . 

 10-ھر گاه یكی از قوای ما آلوده شد فورا و ضو بگیریم . 

 11-برنامھ ھای زندگی را بطرف یك محور واحد سوق بدھیم و از پراكندگی و اشتغاالت گوناگون بپرھیزیم . 

 12-حتما در شب یا روز وقتی برای تفكر در آیات قران و وقتی برای سكوت و تفكر در خود قرار بدھیم . 

 13- از حرص و آرزوھای مادی و دور و دراز بپرھیزیم . 

  

طبق مطالعات و تحقیقات و تجربه به این نتیجه رسیدم که بھترین روش برای پاک کردن قوه خیال و رسیدن به 

  .است» روزه فکری«  گرفتن درجات عرفانی

  

  :شرایط روزه فکری

  روزه فکری چیست و چه فایده ھایی دارد؟

در زیر مطالب بسیار با ارزش و فوق العاده مفید و آموزنده قرار میدم که با خواندن این مطلب  و انجام آن میتوانید 

» آنتونی رابیز«کتاب آقای  این مطلب از.فکر و نحوه نگرش و پیشرفت زندگی و رشد موفقییت خود را تضمین کنید

سال به یکی از ثروتمند ترین مرد دنیا  2مدیر و مرد موفق کشور آمریکا که توانسته با ھمین تکنیکھا در عرض 

و ساالنه با سمینارھا و آموزشھایی که برگزار میکند ھزاران نفر را به سمت موفقیت و ثروت سوق . تبدیل شود

رد صحبت نمیکنم و فقط  یکی از مطالبھای با ارزش ایشان  که تکنیک روزه زیاد در مورد شخصیت این م .میدھد

  .را در اینجا بیان میکنم قرار دارد» روز 20موفقیت نامحدود در «که در کتاب  فکری است

احساس شادمانی كنیم  نمی خواھیم فقط یك لحظھ.ما نمی خواھیم فقط گاه بھ گاه نتیجھ بگیریم. قھرمان واقعی آن است كھ ھمیشھ قھرمان باشد((
 .می خواھیم بھ طور دائم ، احساساتی را تجربھ كنیم كھ زندگی را ارزشمند می سازند. و یا ندرتٌا درخشانی انجام دھیم

دانستن كافی نیست، باید بھ دانستھ . این حالت ثبات را چگونھ می توان بھ وجود آورد؟ باید گفت كھ این موضوع، بستگی بھ عادات شما دارد
  .ھای خود عمل كنید

تغییر، بزرگترین یار ماست، .طرز فكری كھ ما را بھ جائی رسانده است كھ اكنون ھستیم، ما را بھ جائی كھ می خواھیم برویم، نخواھد رساند
موفقیتھای  با وجود این بسیاری از اشخاص، سازمانھا، و جوامع، در مقابل تغییر، مقاومت می كنند و شیوه ھای فعلی خود را با توجھ بھ

لیكن اگر می خواھیم بھ موفقیتھای باالتری در زمینھ ھای فردی یاشغلی برسیم، الزم است كھ برداشتھا و تلقیھای . گذشتھ، توجیھ می نمایند
  .متفاوتی داشتھ باشیم

ھا را می خرید تا آنرا در كمدی  آیا یك اتومبیل آخرین مدل را می خرید تا آنرا در گاراژ منزلتان پارك كنید؟ آیا پیشرفتھ ترین كامپیوتر
  بایگانی سازید؟

اكنون می پرسم كھ آیا این كتاب را خریده اید تا از شیوه ھای مؤثری كھ در آن ھست، . مطمئنم كھ پاسخ شما بھ پرسشھای باال، منفی است
نھاد می كنم تا بھ كمك آن بتوانید الگوھای بھ این جھت در این بخش از كتاب،طرح ساده ای را پیش. استفاده نكنید؟گمان نمی كنم چنین باشد

را فكری،عاطفی و رفتاری گذشتھ را درھم بشكنیدو نشان دھید كھ می توانید روشھای تازه و نیرومندی را كھ قبٌال آموختھ اید بالفاصلھ بھ اج
ی تازه را برای ھمیشھ در خود تثبیت من ضمانت می كنم كھ اگر این طرح را با دقت اجرا كنید، خواھید توانست الگوھای رفتار.درآورید

  .كنید



اما می توانیم بادبانھای خود را طوری تنظیم . آری، این موضوع حقیقت دارد كھ نیروی باد و باران و سایر تغییرات جوی در اختیار ما نیست
  .كنیم كھ با استفاده از ھمان تغییرات، قایق خود را بھ سر منزل مقصود برسانیم

. ی كھ می شناسم دارای قدرت تمركز و روشن بینی ھستندو می توانند در میان طوفان احساسات ، خونسردی خود را حفظ كنندتمام افراد موفق
درصد از اوقات خود را  10ھرگز بیش از : چگونھ این كار را می كنند؟من دریافتھ ام كھ بیشتر این افراد برای خود یك قانون اساسی دارند

  .درصد از وقت خود را صرف یافتن راه حل نمایید 90كنید و ھمیشھ صرف فكر كردن بھ مشكل ن
در اینجا می خواھیم بھ كشف یكی از مؤثر ترین شیوه ھای بپردازیم كھ تركیبی از . چگونھ می توانید بر افكار و احساسات خود مسلط شوید

فكر می كردم كھ اگر امور را بھتر از آنچھ كھ . ی دانستمسالھا پیش ، تفكر مثبت را جزو بھترین راه حلھا نم. واقع بینی و خوشبینی است
  .ھستند نبینم، دلیل ھوشمندی است

ھمین طور توجھ بیش از حد بھ . اگر متوجھ علفھای ھرزه باغمان نباشیم باغ از بین می رود. حقیقت آنست كھ تعادل، شرط زندگی است
  .استشیوه بزرگان راه میانھ . علفھای ھرزه باعث اتالف وقت است

  .)نھ بدتر از آنچھ كھ ھست.( ھر واقعھای را آنچنان كھ ھست ببینید        -1
  .آنرا بھتر از آنچھ كھ ھست ببینید        -2
  .این طرز نگریستن را شیوه خود قرار دھید       -3

بھترین راه انجام این كار، ده مھمترین قدم در زمینھ وجین كاری باغ ذھنی ما این است كھ الگوھای محدود كننده را بر طرف كنیم و 
این برنامھ فرصتی عالی برای رفع الگوھای منفی و . روز، روزه فكری است كھ ضمن آن می توانیم آگاھانھ بر افكار خود مسلط شویم

  .نابود كننده است
بر افكار واحساسات خود  ظرف ده روز آینده كھ از ھم اكنون آغاز می شود، تصمیم قاطع بگیرید كھ كامٌال. موضوع بسیار ساده است

  .و ھم اكنون تصمیم بگیرید كھ بھ ھیچ وجھ بھ مدت ده روز متوالی دچار افكار واحساسات منفی و بی ثمرنشوید.مسلط باشید
  ده روز، روزه فكری

  :قوانین كار بھ شرح زیر است! برای ده روز آینده زندگی تازه ای آغاز كنید
از فرو رفتن در مسائل ضعیف كننده و بكار .ماندن در افكار و احساسات بیھوده خودداری كنید بھ مدت ده روز متوالی از باقی    -1

  .بردن كلمات و تمثیلھای مخرب اجتناب كنید
  .اگر افكار شما متوجھ امور منفی شد، بالفاصلھ با كمك شیوه ھایی كھ آموختھ اید، جھت فكری خود را عوض كنید       -2
  . سشھای نیروبخش صبحگاھی را تكرار و خود را برای موفقیت آماده كنیدھر روز صبح پر        -3
برای ده روز متوالی سعی كنید كھ توجھتان مطلقٌا بھ راه حلھا باشد، نھ بھ مسائل و مشكالت، ھرگاه مشكلی بھ نظرتان رسید         -4

  .بالفاصلھ فكر خود را بھ یافتن راه حل آن متوجھ كنید
دید كھ در یكی از افكار و احساسات نا مطلوب فرو رفتھ اید، خود را زیاد سرزنش نكنیدو بالفاصلھ بھ تغییر روحیھ اگر متوجھ ش      -5

خود بپردازیداما اگر بھ مدت طوالنی در افكار و احساسات منفی باقی ماندید تا روز بعد صبر كنید و آنگاه ده روز ، روزه فكری را از 
  .روز، روزه خود را ادامھ داده باشید  ت چندینھر چند كھ ممكن اس. سر بگیرید

آن آیا واقعٌا حاضرید كھ برداشت تازه ای از زندگی داشتھ باشید؟ ده روز روزه فكری را آغاز نكنید، مگر اینكھ مطمئن باشید كھ می خواھید 
خواھند نظام عصبی خود را برای الگوھای این، كار اشخاص ضعیف نیست،این كار كسانی است كھ واقعٌا می . را تا پایان مدت ادامھ دھید

این شیوه مخصوص كسانی است كھ می خواھند شیوه ھایی را كھ .عاطفی نیروبخش شرطی كنند تا بھ درجات باالتری از موفقیت برسند
روزانھ در بصورت بخشی از تجارب )تداعی عصبی شرطی،پرسش،كلمات دگرگون كننده،تمثیل،تغییر مركز توجھ و حالت جسمی(آموختھ اید

  .آورند
چگونھ می توان از اھرم روانی برای تقویت روحیھ و ادامھ روزه، ده روزه استفاده كرد؟موضوع را بھ دوستان،خویشاوندان،و ھمكارانتان 

  .حتی بھتر است رفیق ھمراھی پیدا كنید و ھمزمان بھ روزه فكری مبادرت كنید. اعالم كنید و از آنھا كمك بگیرید



با ثبت موفقیتھای خود در زمینھ رفع الگوھای منفی نقشھ . بسیار عالی است. خاطرات روزانھ خود را یادداشت كنید اگر در این مدت
  .دشاھراھی را ترسیم می كنید كھ بسیار ارزشمند است و در آینده ھر گاه بھ جاده ھای انحرافی بر خوردید می توانید بھ آن نقشھ مراجعھ كنی

جیم ران . روزانھ حداقل بھ مدت سی دقیقھ مطالعھ كنم و این یكی از ارزشمندترین عادتھای زندگی من بوده استسالھا پیش،عادت كردم كھ 
یكی از استادان من گفتھ بود كھ مطالعھ چیزی كھ ارزش داشتھ باشد، نیروبخش باشد و مھارتھای تازه ای بھ انسان بیاموزد، از غذا خوردن 

  .رفنظر كن اما از مطالعھ چشم پوشی نكنمی گفت از خوردن شام ص.مھمتر است
پس در ھنگام گرفتن ده روز، روزه فكری و پاكسازی ذھن، با مطالعھ مطالبی كھ بینش شما را افزون سازد، و شیوه ھای نوین زندگی را بھ 

  .رھبران اھل مطالعھ اند:بخاطر داشتھ باشید. شما بیاموزد روح خود را تغذیھ كنید
  فوایدی دارد؟ روزه ده روزه فكری چھ

  .بھ الگوھای عادتی ذھنی كھ باعث عقب افتادن شما شده اند، آگاه می شوند   -1
  .ناچار می شوید جانشینھای مفید برای آنھا پیدا كنید  -2
  .ھر بار برای رفع مشكالت، افكار خود راكنترل می كنید، اعتماد بھ نفستان زیاد می شود  -3
  .شود عادتھای تازه، معیارھای نو، و انتظارات جدیدی پیدا كنید كھ زندگانیتان را پربارتر سازدمھمتر از ھمھ آنكھ باعث می   -4

ھمچنان كھ قطار ، بھ . ھای جزئی بدست می آید موفقیت، فرآیندی قدم بھ قدم است و از مراعات یك رشتھ اصول ساده و نظم و انضباط
عادات قدیمی را پشت سر گذدارید و با سوختی كھ از عادات تازه بدست می تدریج سرعت می گیرد، این تمرین نیز باعث می شود كھ 

  . آورید با سرعتی بی سابقھ پیش بروید
. شما ھرگز نباید بھ عادات منفی گذشتھ بر گردید، مگر آنكھ خود چنین بخواھید . آیا این فقط یك تمرین ده روزه است؟ در واقع چنین نیست 

اگر پس از گذشتن ده روز و ترك الگو ھای مسموم .شوید)معتاد(زھای خوب و مثبت فكر كنید و بھ این كارمی توانید در تمام عمر بھ چی
اما من اطمینان دارم كھ پس از آشنا شدن با روشھای تازه، بازگشت . فكری باز ھم ھوس كردید كھ بھ آن عادتھا بر گردید ، میل خودتان است

فقط یادتان باشد كھ ھر وقت دچار آن عواطف منفی شدید، مقابلھ با آنھا را قبٌال . ر خواھد بودبھ آن شیوه ھای منفی در نظرتان تھوع آو
  )).آموختھ اید و می توانید بالفاصلھ خود را در مسیر صحیح قرار دھید

روزھستید میتوانید در کتابخانه ھای شھرتان تھیه کنید و  20اگر عالقه مند به مطالب کتاب موفقیت نامحدود در 

  . دانلود کنید http://paydownload.ir ا در سایت ی

دوست عزیزم یه بار دیگه عرض میکنم یکی از شرایط .شاید بپرسید که نوشتن دعا چه ربطی به این حرفا داشت

  .را داشته باشدو اداب نوشتن دعا و تعویذ دوری از گناه و پاک بودن است تا دعا خیلی زود اثر خود 

که روش ان را . و در اقدام اول پاک کردن قوه خیال است و یکی از بھترین راه ھای قوه خیال گرفتن روزه فکریست

  .در باال بیان کردم

پس .ھمانطور که میدنید افکار منفی کلی از انژی شما را تلف میکند و عالوه بر ان موکلین را از خود دور میکنید

  .در شما زود اثر کند روزه فکری را شروع کنیداگر میخواھید دعا 

روز  40روزه را انتخاب و یا چله نشینی کنید به این طریق که از ھمان روز اول نیت کنید تا  10میتوانید برای شروه 

  .که افکار منفی را از ذھن خود دور کنید



  :یعنی در واقع روزه فکری

  .ریع از خود دور کنیدبه بحض اینکه افکار منفی به ذھنتان رسید س -1 

نسبت به دوستان و اشنایان و ھر کسی که در طول روز با ان برخورد دارید ھیچ گونه افکار بدی نسبت به او  -2

  نداشته باشید

  در طول روزه فکری پشت سر ھیچ کس غیبت نکنید -3

  .باشیدچشم خود را از تصاویر و فیلم ھا و صحنه ھای شھوت انگیز و مخرب دور نگه داشته  -4

  در مکانھایی که فکر و خیال شما را خراب میکند دوری کنید -5

که یکی از بھترین روش برای شرطی سازی روزه . ھمچنین شما میتوانید خود را نسبت به این کار شرطی کنید

  :فکری به صورت خودکار و دائمی به این طریق است

و ان را دور مچ دستتان .اسکناسھا قرار میدھندمثل کش ھایی که بانک ھا دور پول .یک کش دوار تھیه کنید

  .بپیچید

حاال ھر زمان که کوچکترین افکار منفی در ذھن شما خطور کرد سریع آن را دور کنید و ھمان لحظه کش را با 

و ھمین باعث .دست دیگرتان تا جایی که پاره نشود بکشید و سریع ان را پرت کنید تا به مچ دستتان اصابت کند

 40بعد از .این کار را زمانی که فکر منفی به ذھنتان وارد شد این عمل را انجام دھید.گرفتگی شما میشوددرد 

روز اگر این کار را ادامه دھید مطمئن باشید که دیگر ھیچ وقت افکار منفی به ذھنتان خطور نمیکند و اگر ھم آمد 

و این عمل به خیلی از .یا اقدامی انجام دھید بالفاصله از ذھنتان خارج می شود بدون اینکه شما تمرکز کنید

  .شما ھم بد نیست که این کار را حتما انجام دھید.دوستان  گفتم و خیلی خوب ھم نتیجه داده

  .در زیر من تمام شرایط و ادابی را که برای نوشتن دعاھا باید انجام دھید را بیان میکنم

  پاک بودن قوه خیال-1

  خواندن نماز سر وقت -2

ر فکر میکنی خودت سنگینی داری و سحر و طلسم شدی و یا ھمزاد داری در وحله اول باید برای خودت یه اگ-3

  فکری کنی



در زیر روشھایی برای باطل ساختن سحر و جادو که ھمین مطلبو در سایت این اپالی ھم قرار دادم را در اینجا 

  .انجام دھیدحتما قبل نوشتن تعویذات این کتاب این اعمال را .بیان میکنم

 باطل ساختن سحر و جادو
شما ھم یک یا چند خصوصیات زیر را دارا ھستید بدونید که ,ببین دوست عزیز اگه این چند موردی که ذکر میکنم 

 و حتما این نسخه ای که در این پست قرار میدم را انجام بدید.شما ھم سحر و یا جادو شدید

 :خصوصیات زیر در آنھا ظاھر میشهکسانی که سحر و جادو میشن یک یا چند 

 )یا کابوس میبینند(شبھا خواب بد میبینند-١

 )بیخود و بیدلیل.(مخصوصا سقف منزل صدا میده,در یا دیوار منزل,شبھا موقع خواب-٢

به شما خیره شده و شما ھمش به این طرف و آن   شبھا ھنگام خواب ھمش احساس میکنید که کسی-٣
 طرف نگاه میکنید

و .دست به ھر کاری میزنید یا نمیتوانید به پایان برسانید و یا اگه تمام میکنید موفقیت آمیز نیست ھمیشه-۴
 و رمق ندارید ادامه دھید.بیخود و بی جھت نیمه کاره کار رو رھا میکنید

بی جھت با اطرافیان درگیر میشوید و وقتی اشوب بپا کردید خودتان از کردار خود خیلی پشیمان -۵
 )تی گریه ھم میکنیدح(میشوید

گاھی عالقه مند میشوید تا با ھمجنس (فکر ھای خیلی پلید و شھوت آمیز ھمیشه به ذھنتان خطور میکند-۶
که متاسفانه این بدترین سحر و جادوییست که .) …و یا گاھی احساس میکنید زنا کنیدو.خود ھمبستر شوید

انسان سحر زده را میگیرد و به پستی و   و توان و آبرویچون به مرور قدرت و اراده .میتواند گریبانگیر طرف شود
 نابودی می کشاند

ھیچ حسی نسبت به ھمسر خود ندارد و نسبت به خوانواده اش به مرور بی عالقه و   احساس میکند-٧
 .بیتعصب میشود

ه وجود می که این خصوصیات بیشتر شبھا ب(عرق میکند  گاه گاه بدن سحر شده داغ میکند و از گرمای درون -٨
 )آید

گاھی در بدن خود احساس خارش میکند ولی نمیداند این خارش کدام قسمت بدن اوست و به خاطر ھمین -٩
 تمام بدنش را میخواراند

البته این مورد .(ساعت خواب ھستید بدانید که سحر یا جادو شده اید ١٣تا  ١١اگر در روز بین ,خواب زیاد-١٠
 )این اشاره ای که کردم برای شخص سحر شده ھم صادقه,به خاطر سحر نمیتونه باشه ٪١٠٠

مثال درد کمر یا پا و یا تار دیدن .گاھی در روز احساس گرفتگی در قسمت ناحیه بدن میکنید,گرفتگی عضالنی-١١
 )چشم

ه سحر توسط جن یا پری به احتمال قوی سحر شدید که این گون.اگر شما یک یا چند حالت باال را دارار ھستید 
 .صورت میگیرد

و یا شخص دیگری از روی حسادت یا کینه .یا خودتان مصبب سحر برای خودتان شدید.این کار دو حالت داره
 .برایتان سحر کرده اند



میتوانید به لطف خدا ھمه سحر و جادو .بازگو میکنم    در ھر دو صورت با انجام کارھایی که در این پست برایتان
 اطل کنیدب  را

 خواندن نماز سر وقت -١

 .سحر و جادو میشهھر گونه خواندن نماز سر وقت به صورت منظم باعث باطل شدن 

ھم حداقل تا چھل روز .خواندن نماز بخواھید سحر خودتان را باطل کنید باید ھم سر وقت باشد   اگر به وسیله
البته اگر بعد چھل .ما باشد باطل میشودکه بعد چھل روز ھر سحری که در ش.سر وقت نمازتان را بخوانید

 .نمازتان را ادامه دھید دیگر ھیچ سحر و جادویی در شما کارساز نیست

سوره از قرآن را حفظ کنید بدون اینکه  ١٠این طریقه ای که به شما عرض میکنم باعث میشه در سال بیش از -٢
 وقتتونو بگیرد

فقط .یعنی بعد ھر نماز یک بار سوره را بخوانید.خر شروع کنیدبعد ھر نماز واجب از قسمت آخر قرآن از سوره آ
روز بعد ھر نماز واجب یک بار سوره ناس را  ٣٠شما به مدت .است) ناس(,مثال آخرین سوره قرآن .یک بار

بار شما این سوره را تالوت  ١۵٠روز  ٣٠بار سوره ناس را میخوانید و بعد  ۵در واقع میشود روزی .بخوانید
 .روز سوره بعدی را شروع کنید ٣٠د وبع.کردید

افزایش .تالوت قرآن بعد ھر نماز واجب باعث از بین رفتن سحر, اوال کامال این سوره را حفظ میشوید و ثانیا
یکی از (میشود  . . .و,شیاطین و اجنه ھا از شخص   دور شدن,مشکل گشا در زندگی,عزیز شدن در انظار,روزی

برام تعریف کرد که آقای اذر شما سه سال پیش این طریقه .مالقات کردمشبی در مسجد او را   دوستان که
سوره از قرآن را حفظ کردم بدون اینکه وقتم گرفته  ۴۵االن بعد سه سال .تالوت قرآن بعد نماز را به من یاد دادید 

 (.در صورتی که من تا آن زمان وقت نمیکردم یک صفحه قرآن بخوانم,بشه

و با .بار ایه الکرسی بخونید  ٧روی ھر کدومشون .تھیه کنید  سه تا مھر کربال که تربت امام حسین باشد را-٣
بین .که رسیدید (ندهع عیشف(ھر بار که آیه الکرسی میخونید وقتی به قسمت.ھر بار خوندن روی مھر فوت کنید

باطل کردم ھر گونه سحر و (یعنی بگویید. ددر آن قسمت نیت باطل سحر کنی,که به رنگ قرمز دراوردم) دوتا عین(
و بعد )را و به خودشان برگردان” نام خود زاییده نام مادر خود“در ھر مکان و ھر زمان در حق ,جادو از ھر عنصری 

 .ایه را ادامه دھید

قسمت با ھر بار خواندن آیه الکرسی وقتی که به .بار آیه الکرسی را تالوت میکنید ٧پس در واقع روی ھر مھر 
بعد ھر بار تالوت ھم .یشفع عنده که رسیدید بین دو تا عین نیت باطل سحر میکنید و بعد ایه را ادامه میدھید

 .روی مھر فوت میکنید

نماز جماعت خوانده   مسجدی که در آنجا ھمیشه.سپس ھر کدام از این مھر ھا را در مسجدی ھدیه کنید
 (یه کنید و در قسمت جامھری مسجد قرار دھیددر واقع سه تا مھر را در سه مسجد ھد.(میشود

اگر ھم گیر نیاوردید ھیچ .اگر یکی از مھر ھا را در مسجدی که اسم مسجد سجادیه باشد قرار دھید بھتر است
 .موردی ندارد

 .ھر بار که نماز گزار پیشانی خود را روی مھر شما قرار دھند دعای باطل سحر شما روز به روز قوی تر میشود

و صدھا نفر از   خه ای که به شما عزیزان گفتم یکی از بھترین نسخه ھای باطل سحره که خودماین نس
 .حتما این کار را اجام دھید.دوستان تجربه کرده اند

قبلش غسل .بعد نماز صبح.بھترین زمان اولین یکشنبه یا پنج شنبه ماه قمری است:و اما زمان انجام این عمل
حالی که روی سجاده نشسته اید سه مھری که تھیه کرده اید را بردارید و شروع به کنید و بعد از نماز صبح در 

 .و ھمان روز مھر ھا را در مساجد ھا قرار دھید.تالوت ایت الکرسی کنید

میتوان .اگر ھم شخص به سن تکلیف نیست.توجه کنید که فقط شخص سحر زده باید این عمل را انجام دھد
 .را انجام دھدشخص دیگری برای او این کار 



و از خانمھا اگر در اولین یک شنبه و پنج شنبه بنا به ھر دلیلی نمیتوانند این کار را انجام دھند در دومین یکشنبه 
 .این کار را انجام دھند

 .را کنار سجاده قرار دھید) آب چشمه یا آب باران یا اب زمزم(بعد نماز مغرب پنج شنبه یک کاسه آب تمیز-۴

حتی وقتی .با خواندن ھر آیه در آب فوت کنید.اب را جلوی خود قرار دھید و سوره جن را بخوانید بعد نماز مغرب
سپس در نھایت این اب را ھنگام خواب باالی سر خود قرار دھید و .را شروع کردید در اب فوت کنید  بسم اهللا

لید و یک قلوپ از اب را ھم بعد نماز صبح به حمام بروید این اب را به تمام اعضای تن خود بما. بخوابید
در ھنگام ریختن آب به اعضای تن نیت باطل سحر که در باال ذکر کردم .(مابقی آب را روی سر خود بریزید.بخورید

 .تا شب جمعه انجام دھید ۴این عمل را تا ) را ھم انجام دھید

گیتان ھیچ سحر و جادویی بر امید وارم با انجام این کار ھمه مشکالت شما دوستان عزیز برطرف شود و در زند
ھمین عمل بزرگترین .و خواھشا خواھشا انقدر برای این کارھا به دکونھای دعانویسھا نروید.شما کار ساز نباشد

 .باطل سحری بود که قدرت آن را ھیچ دعانویسی نمیتواند برای شما به وجود بیاورد

  

  خالصه آداب دعانویسی

ن را در کتاب اول خود بیان کردم در اینجا به صورت آالبته کامل .رعایت کردباید نکاتی که باید برای نوشتن تعویذ 

  .خالصه بیان میکنم

  

  بعد ھر تعویذ ذکاتی بیرون بدھید تا آن تعویذ خوب اثر کند-1

  ھر ماه قمری اقدام کنید 15برای نوشتن دعاھا و احضارات محبت از روز یکم تا  -2

  اذان صبح تا قبل از طلوع آفتاب است بھترین زمان نوشتن تعویذ بعد -3

  قوی ترین زمان برای نوشتن دعای محبت اولین جمعه ماه قمری است -4

  قوی ترین زمان برای نوشتن دعای زبان بند دومین جمعه ماه قمری است-5

اه قوی ترین زمان برای نوشتن دعای گشایش کار و رزق و روزی اولی و دومین  یکشنبه و پنجشنبه و جمعه م-6

  ھای قمری است

  قبل از نوشتن تعویذ وضو بگیرید و جامه پاک بپوشید-7

  سعی کنید زمان نوشتن تعویذ یا عود و یا انبرھای خوشبو روشن کنید-8

  ھمیشه روی کاغذ زرد و بااب زعفران ھر تعویذی را میتوان نوشت-9



ب  ھر دو را حساب کنید که برای طالع خود و طالع طرف مقابل خود را حساب کنید و روزھای قمر در عقر -10

که حساب کردن طالع و روزھای قمر . نوشتن دعاھای محبت و زبان بند در این روزھا دقیقا برعکس عمل  میکند

  .توضیح دادم در بخش آموزش http://inapply.comدر عقرب را در سایت   

مخصوصا اگر روزھای قمر در عقرب ماه .روز اخر ماه قمری است 10ی جدایی بھترین زمان برای نوشتن دعاھا-11

  .روز واقع شود و در ھمان روز انجام دھید خیلی سریع اثر میکند 10در 

برای نوشتن دعای محبت ابتدا قلم را بردارید سپس کاغذ را و کاغذ را روی زانوی راست خود قرار داده و  -12

  شروع به نوشتن کنید

و کاغذ را روی زانوی چپ قرار داده و شروع به  نوشتن دعای جدایی ابتدا کاغذ را بردارید سپس قلم را برای-13

  نوشتن کنید

ش یا مبا کش(در ھنگام نوشتن دعای محبت و بخت گشایی و گشایش روزی دھان خود را شیرین کنید -14

  )عسل

  ..)ترشی وسرکه یا (در ھنگام نوشتن دعای جدایی دھان خود را تلخ کنید-15

  در پایان ھر تعویذ امظای تعویذ را ھم بیاورید-16

را ھم بنویسید که ) یا میططرون(اگر برای محبت مینویسید در پایان عالوه بر نوشتن امضای تعویذ نام موکل -17

  .در واقع با نوشتن این موکل از او کمک خواسته اید.این موکل محبت است

را بگویید و سپس به تمام اطراف خود ) یا حفیظ یا حافظ یا وکیل یا متین (کرقبل از نوشتن تعویذ چھار بار ذ-18

  فوت کنید

  بار ایه الکرسی بخوانید و اول به کاغذ و سپس به تمام اطاف خود فوت کنید 3بعد از بیان ذکر  19

گیرد طوری که تمام صفحه کاغذ را در بر   )بدون ھیچ جوھری(روی کاغذ  با انگشت اشاره دست راست-20

  )یا بدوح(بنویسید 

  را زمزمه کنید) یا بدوح( در حین نوشتن تعویذ اگر میتوانید ذکر.سپس شروع به نوشتن تعویذ کنید-21



بعد ذکر حتما احضار محبت  ,و برای خواندن بود,اگر در نسخه ھای این کتاب ذکرھایی برای محبت قرار دادم -22

  را ھم بیان کنید

  بیان میکنید در پایان بگوییداگر برای شخص خاصی ذکر را 

را  به محبت » نام مادرش« زاییده» نام مطلوب«نرم کن دل و جان و روح قلب و چشم و گوش  الھی(

  )»نام مادر خود«زاییده » نام خود«

  .خود فوت کن اعضای بدن سپس به تمام

قلب و چشم و گوش  نرم کن دل و جان و روح الھی(در پایان بگو. اگر برای جمیع خالیق  انجام میدھید

خود فوت  بدن و سپس به تمام اعضای)  »نام مادر خود«زاییده » نام خود«جمیع خالیق را  به محبت 

  کن

  .برای مثال در چند نسخه اول این عمل را توضیح میدھم

  

را در سایت ) اموزش گام به گام علوم غریبه(برای آداب کامل و گام به گام مراحل میتوانید کتاب اول بنام 

http://paydownload.ir خرید و ھمان لحظه دانلود کنید و مطالعه فرمایید.  

  

 دعای محبت و کسب شھرت و محبوبیت بین مردم

  

  

  .جھات شرعی و وجدانی را در تمام ختومات بلکه در سرتاسر زندگی  را در نظر بگیریممراعات 

خود را مالمت کند و خدا را ,اگر نتیجه معکوس دھد,چنانچه بر خالف شرع به این دستورات و ختومات عمل شود

  در ھمه حال ناظر بدانیم



اگر غیر از ,این عمل را انجام بده و به خدا پناه ببر.دابو علی سینما میگوید برای آنکه زن و مرد به زنا مبتال نشون-1

  .این باشد و نیت دیگری داشته باشی

ھفت عدد نخ از جنس ابریشم تھیه کن که رنگھای مختلفی داشته باشند آنھا را تبدیل به یک طناب کن و ھفت 

  گره بر آن بزن و این ذکر را ھفت مرتبه بر ھر گره بخوان

بحق فالح بلخ بلخ شلح شلح براح براح روح روح ) اسم مرد و مادرش را بگو(هعقد تک یا فالن بن فالن

اسم زن و (مرقوط بحق الملک االحمر و السعطوط اال سعر اال ابلبیس عقدت ذکرک یا فالن بن فالنه

  عن فرج کذا و کذا بعقد عتیق و خیط رقیق) مادرش را بگو

  )58/ مجموعه ابن سینا (این عمل مجرب است

مردی از بحرین برای من نقل میکرد که در زمان جوانی عاشق زنی شده بودم و به :ی سینا می گویدابو عل-2

برخورد کرده و احوال خود )) صعید((پیوسته در حزن و اندوه بودم تا آنکه با شخصی از اھل ,وصال او نمی رسیدم

جمجمه انسان ,ز ذھن تو پاک شوداو گفت تو نمیتوانی به او دست یابی اما برای آنکه عشق او ا.را شرح دادم

او بعد از شستشوی فراوان در ,من نیز پس از تالش بسیار جمجمه ای برای او آوردم!!!مرده ای را برای من بیاور

من نیز ,درون جمجمه آب ریخت و به من داد تا بخوررم و گفت در زمان خوردن اسم آن زن و مادرش را نیز ذکر کن

  .از یادم رفت) دروغین(دار شدم و تمام آن عشق و محبتبخدا قسم گویا بی,چنین کردم

مرتبه بر ظرف آبی بخواند و بدمد و به شخص مقابل بدھد تا  786را ) بسم اهللا الرحمن الرحیم(ذکر -3

  )مخزن تعویذات( .محبت شدیدی بر او پیدا خواھد کرد.بیاشامد

  :قاعده

نرم کن دل و جان و  الھی(بگو.احضار محبت ا ھم بیان کنسپس . بار خواندی  به اب فوت کن 786بعد از اینکه 

نام مادر «زاییده » نام خود«را  به محبت » نام مادرش« زاییده» نام مطلوب«روح قلب و چشم و گوش 

  )»خود

  سپس دوباره به آب فوت کن



فت مرتبه اگر بخواھد کسی را عاشق خود بگرداند از سر راه او قدری خاک بردارد و ھ)):یس((ختم سوره -4

بخواند و بدمد و قدری در غذای او مخلوط نموده و به او بخوراند البته آن شخص  خاک نرا بر آ)) یس((سوره 

  )از کتاب سر المستتر.(مطیع او می شود این عمل به غایت آزموده شده است

  .روز آخر ماه قمری و روزھای قمر در عقرب این عمل را انجام ندھید 10در : قاعده

  .ھم بیان کن و مجددا به خاک فوت کنخواندن ھر بار سوره اول به خاک فوت کن سپس احضار محبت را بعد از 

  .بیان احضار محبت را ھم که دیگر نیازی نیست در اینجا بیان کنم

  

این آیه را بر شیرینی بخواند و بدمد و به شوھرش بدھد تا بخورد ,زنی که شوھرش از او راضی نیست هھر گا-5

  )61و  62/ مخزن تعویذات :ک.و ر 165/ بقره (:ان شا اهللا شوھرش با او مھربان خواھد شد

َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبا لِّّلِه َوَلْو  َوِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن الّلِه َأنَداًدا ُيِحبُّوَنُھْم َكُحبِّ الّلِه

  َيَرى الَِّذيَن َظَلُموْا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِلّلِه َجِمیًعا َوَأنَّ الّلَه َشِديُد اْلَعَذاِب

را   »نام مادرش «زاییده »نام شوھر«نرم کن دل و جان و روح قلب و چشم و گوش (سپس در پایان بگو

  )یا میططرون» نام مادر خود«زاییده  »نام خود«به محبت 

  )61و  62مخزن تعویذات)(165/بقره .(ھمین عمل را مرد نسبت به زن میتواند انجام دھد

  .اگر زن این نقش را نزد خود نگاه دارد در نزد شوھرش بینھایت محبوب میگردد -6

786  

6002  6016  6013  6009  

6014  6008  6003  6015  

6007  6011  6018  6004  

6017  6005  6006  6012  

  

  :قاعده



  روز اولین جمعه یا پنجشنبه ماه قمری بعد اذان صبح تا قبل از طلوع افتاب این تعویذ را بنویس

  روی کاغذ زرد و با اب زعفران

  .بقیه قواعد را در صفحات باال بیان کردم

از نماز صبح چند عدد غنچه گل را گرفته و بر آنھا جھت ایجاد محبت بین دو شخص بعد )):قریش((ختم سوره -7

به مجرب بو کشیدن در  را بخواند و بدمد ھمان غنچه ھا را به محبوب خویش برساند)) قریش((مرتبه سوره  21

میان آن دو محبت بسیار پیدا خواھد شد ان شا اهللا این عمل بینھایت مجرب و آزموده است و به کار باطل و حرام 

  )27/ شفاء االسقام.(دانجام ندھی

  :قاعده

  در ده روز آخر ماه قمری و  روزھای نحس خود و مطلوب این عمل را انجام نده

  .به غنچه فوت کن سپس احضار محبت را بیان کن و مجددا فوت کن بعد ھر بار خواندن سوره ابتدا

انه این ذکر را دوازده مرتبه موقع بیرون آمدن از خ,اگر میخواھید نزد مردم عزیز باشید:مرحوم شمس میگوید-8

بار  36بار و یا اگر میتوانی  24بار یا  12یا ()702/ کشکول شمس:(بخواند و به  خود بدمد بسیار مجرب است

  )بخوان و بر تمام اعضای خود بدم

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  یا عزیز ذو العز و االقتدار اعزنی

  :قاعده

  ن با بسم اهللا الرحمن الرحیم شروع کنآھر بار که این ایه را ذکر میکنی قبل 

  مرتبه بگو 12در پایان 

نام مادر «زاییده »نام خود«الھی نرم  و عزیز گردان قلب و روح جمیع خالیق را به عشق و محبت   (

خود  سپس به تمام اعضای)به حق یا اهللا یا اهللا یا اهللا یا اهللا یا اهللا یا اهللا یا اهللا یا اهللا یا اهللا یا اهللا» خود

  فوت کن



  بار ایه باال را ذکر کنی 24بار  12اگر وقت داری میتوانی به جای 

و قصد دارد که  چنانچه کسی عاشق زنی شده باشد که نمیتواند با او ازدواج کند:محی الدین عربی  میگوید-9

محو کند سپس  به کلی او را فراموش کند این حروف را بر ظرف چینی یا بر دستش بنویسد و با آب کمی آنھا را

عشق آن زن بکلی از ذھنش محو خواھد شد و اما آن ,بیاشامد,مرتبه 3روز و ھر روز  3ھمان آب شسته شده را 

  .حروف این است

ک م وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا و نسی ما قدمت یداه و لقد عھد نا الی وال در

اسم آن زن و (ینسی) ود و مادرت را بنویساسم خ( آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما کذلک

  )مادرش را بنویس

  :قاعده

  )21/ االسرار لھیه(قبل از نوشتن وضو نیز داشته باشد

  در حین نوشتن دھان خود را تلخ کن

  ماه قمری 22تا  15بھترین زمان برای نوشتن روز جمعه سوم ماه قمری است بعد از اذان صبح و یا از 

را فراموش کند مقداری از موی آن زن را گرفته و بسوزاند و سوخته آن را در ظرفی قرار برای آنکه عشق زنی -10

را بر آن بخواند و آن اب را از صافی بگذراند و )) نوح((سپس سوره  داده مقدار کمی آب بر روی آن بریزید

  )312و  313/ یه تحفه الرضو(این عمل نیز به تجربه ثابت شده است,عشق آن زن از سرش خواھد رفت,بیاشامد

  :قاعده

برای بدست آوردن روز قمر در عقرب خود و طرف مقابل .این عمل را در روز قمر در عقرب مطلوب خود انجام بده

  خود در سایت این اپالی در بخش آموزش مطالعه فرما

رفع (یتابتدا دو رکعت نماز به ھمین ن.برای تسخیر قلب و رفع کدورت بین دو شخص این عمل انجام شود -11

  :در ھر رکعت بعد از حمد ھفت مرتبه این آیه را بخواند.بخواند) کدورت

  ِحیٌمَعَسى اللَُّه َأن َيْجَعَل َبْیَنُكْم َوَبْیَن الَِّذيَن َعاَدْيُتم مِّْنُھم مََّودًَّة َواللَُّه َقِديٌر َواللَُّه َغُفوٌر رَّ

  )7/ ممتحنه (



  :مرتبه بگوید 77سپس بعد از سالم نماز 

لی َكما َلیِّنَت الَحديَد ِلداوود وَسخِّرُه لي َكما ) اسم شخص و پدرش را ببرد(َاللُھَم َلِین 
  َسخَّرَت ريَح ِلُسَلیمان ُجُنوَدُه ِمَن الِجنِّ َواِالنِس 

  .»َوالطَّیِر َفُھم یوَزعوَن

و  386/ ن العلم کشکول اب.(این عمل به تجربه ثابت شده است!آنچنان مسخر گردد که تصور آن ممکن نیست

  )96و  97/ سر المستتر 

  :قاعده 

  در یک اتاق خلوت این عمل را به جای آور

  در اولین و دومین ھفته ماه قمری.در روز یک شنبه یا پنج شنبه یا جمعه ماه قمری

  بعد نماز صبح این عمل را انجام بده

را بر کف دست نوشته ) ه- م-ک-ر-د- ل- و- ه- ل-ا- ف-ب- ا(اگر بخواھد عشق زنی را فراموش کند این حروف -12

عشق آن زن فراموش خواھد .بلیسد یا آن که بر ظرفی نوشته و بشوید و آب آن را بنوشد و تا سه روز تکرار کند

  )63/ مخزن تعویذات (بعد از آن این ذکر را بخواند.شد

ْم َھَذا َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُه َوَلَقْد َعِھْدَنا ِإَلى َوِقیَل اْلَیْوَم َننَساُكْم َكَما َنِسیُتْم ِلَقاء َيْوِمُك

  آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزًما َكَذِلَك َينَسى

  این عمل در روز قمر در عقرب مطلوب انجام بده

ر نظرش باشد با او ھر ظالمی که د» یا روف«:مرتبه بگوید 1748به مدت ھفده روز و ھر روز » یا روف«ختم-13

روز جمعه  مھربان خواھد شد و خداوند متعال ھمه خالیق را با او مھربان خواھد کرد و ھر گاه بعد از نماز صبح

ان شا .به خورد ھر کسی دھد مھربان گردد,را برای محبت بر شیرینی بخواند» یا روف«مرتبه 1200بدون تکلم 

  )42و  43/ اشیه مفتاح الجنان ح.(به تجربه بنده رسیده و خالفی ندارد.اهللا

  :قاعده

  بعد از اتمام اذکار احضار محبت را ھم انجام بده 



» نام مطلوب«نرم کن دل و جان و روح قلب و چشم و گوش  الھی(زمانی که اذکار  را ختم کردی بگو

  )»نام مادر خود«زاییده » نام خود«را  به محبت » نام مادرش« زاییده

  .فوت کن خوداعضای بدن سپس به تمام 

نرم کن دل و جان و روح قلب و چشم و  الھی(در پایان ھر روز بگو. انجام میدھید اگر برای جمیع خالیق 

و سپس به تمام اعضای خود فوت )  »نام مادر خود«زاییده » نام خود«گوش جمیع خالیق را  به محبت 

  کن

دو رکعت نماز بعد از وضو خوانده و در ھر  چنانچه بخواھید شخصی را با خود مھربان کنید و مسخر نمایید-14

  :رکعت بعد از حمد ھفت مرتبه بگویید

اللَُّه َأن َيْجَعَل َبْیَنُكْم َوَبْیَن الَِّذيَن َعاَدْيُتم مِّْنُھم مََّودًَّة َواللَُّه َقِديٌر َواللَُّه  َعَسى

  َغُفوٌر رَِّحیٌم

  مرتبه بگویید 77و ھنگامی که نماز را سالم دادید 

  لی َكما َلیِّنَت الَحديَد ِلداوود ) اسم شخص و پدرش را ببرد(َاللُھَم َلِین 

  .این عمل بارھا آزموده و مجرب است و آن شخص به تسخیر در امده به گونه ای که قابل تصور نیست

  .این عمل تقریبا شبیه به مواردی است که در چند فیش قبل ذکر کردیم

  جای آوردر یک اتاق خلوت این عمل را به 

  در اولین و دومین ھفته ماه قمری.در روز یک شنبه یا پنج شنبه یا جمعه ماه قمری

  بعد نماز صبح این عمل را انجام بده

و بنویسد این » ناس«و » فلق«و » اخالص«و » فاتح الکتاب«برای رسیدن به معشوق خویش بنویسد سوره -15

  .آیات زیرا و بعد این تعویض را نزد خود نگه دارد



َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل َفُقْل َينِسُفَھا َربِّي َنْسًفا َفَیَذُرَھا َقاًعا َصْفَصًفا َلا َتَرى ِفیَھا ِعَوًجا َوَلا 

  »105-107/طه«َأْمًتا

   »20/انبیاء «ُيَسبُِّحوَن اللَّْیَل َوالنََّھاَر َلا َيْفُتُروَن  

  »82/ اسراء «َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنیَن َوَال َيِزيُد الظَّاِلِمیَن َإالَّ َخَساًرا َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُھَو ِشَفاء

 ِإَلى َوَلمَّا َجاء ُموَسى ِلِمیَقاِتَنا َوَكلََّمُه َربُُّه َقاَل َربِّ َأِرِني َأنُظْر ِإَلْیَك َقاَل َلن َتَراِني َوَلِكِن انُظْر 

َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكا َوَخرَّ موَسى َصِعًقا  اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه

   »143/اعراف « َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْیَك َوَأَنْا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنیَن

  »19و  20/ الرحمن «َيْبِغَیاِنَمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَیاِن َبْیَنُھَما َبْرَزٌخ لَّا  

/ شعراء «َفَأْوَحْیَنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرب بَِّعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظیِم 

63«   

َما َبْرَزًخا َوِحْجًرا َوُھَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َھَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَھَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْیَنُھ

   »54/فرقان «مَّْحُجوًرا

  »111/ طه «َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقیُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلًما

َجَعَل  َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْیُث َلا َيْحَتِسُب َوَمن َيَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه َفُھَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمِرِه َقْد

 »3/  طالق«اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا

  :قاعده

  ماه قمری زمان نوشتن 17از روز یکم تا 

  بھترین روزھا یکشنبه و پنج شنبه و جمعه بعد اذان صبح



  با اب زعفران و کاغذ زرد رنگ

  در حین نوشتن دھان شیرین شود

  ابتدا قلم سپس کاغذ را در دست و روی زانوی راست بنویسید

  را ھم بنویسید» یا میططرون«پایان امضای تعویذ و سپس نام موکل  در

  ماه 2تا چھل روز این تعویذ با شما باشد و بعد از آن در اتاق خواب خود قرار داده به مدت 

     سپس آن را در آب روان قرار بده و دوباره بنویس

   

  .از عشق بیقرار گردد,اوست  بدھد تا بخورداین آیه را بر خرمایی بخواند و بدمد و به آن کسی که مطلوب -16

  .این عمل را خودم بارھا دارم تکرار میکنم و معجزه آن را ھر بار مشاھده میکنم.مجرب است

ا  َجِمیًعَوَلْو َأنَّ ُقْرآًنا ُسیَِّرْت ِبِه اْلِجَباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه اَألْرُض َأْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى َبل لِّّلِه اَألْمُر

  )61 /مخزن تعویذات (برحمتک یا ارحم الراحمین

  بعد از پایان ایه احضار محبت را ھم بگو

را  به محبت » نام مادرش« زاییده» نام مطلوب«نرم کن دل و جان و روح قلب و چشم و گوش  الھی(

  )»نام مادر خود«زاییده » نام خود«

بار بخوانی و بعد ھر بار خواندن  7نمیدھد باید توجه کن که اگر با یک بار خواندن به شما زیاد نتیجه 

  احضار محبت را بخوان و بر خرما فوت کن

مثال زن و مرد نامحرم .(اگر خواھی جدایی بین دو نفر حاصل شود,طمطم ھندی میگوید:»فیل«ختم سوره -17

م یک مرتبه بخواند به اسم دانه گندم را تھیه کرده و سوره فیل را بر ھر دانه گند 301و به ھم عالقه دارند ) باشد

اسم شخص و مادرش «جدا کردم فالنی را که زاییده فالنه است (آنھا یعنی ھر سوره را که به گندم خواندی بگو

وقتی سوره ھا تمام شد آنھا را به )»اسم نفر دیگر به ھمراه مادرش را نام ببرد«از فالنی زائده فالنه »را بگوید



بارھا به .د و صبر کند تمامی آنھا خورده شود به زودی از ھم جدا خواھند شدمرغی زرد رنگ است بدھد تا بخور

  )146/طلسمات طمطم ھندی (.تجربه رسیده است

  :قاعده

  روز اخر ماه قمری انجام بده 10در 

  

اگر خواھی میان زن و شوھر و یا دو نفر الفت و محبت بر قرار شود یک رشته از لباس مرد و یک رشته از -18

سپس ھفت مرتبه این دعا را بخواند و بعد از خواندن ھر مرتبه آن رشته .را گرفته و ھر دو را به ھم بتابدلباس زن 

الفت و .را گره بزند تا آنکه ھفت گره کامل شود سپس این رشته را به زن یا مرد داده تا نزد خود نگه دارد

  )210/خزینه الفوائد :(و آن دعا این است.مھربانی حاصل شود

لََّف َبْیَن َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِمیًعا َوَال َتَفرَُّقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه َعَلْیُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَأ

   )103/ ال عمران ( ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا 

َمُكْم ِعنَد َيا َأيَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَر 

  )13/ حجرات (اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیٌر 

را بگوید سپس ) سم مادر زنا(بنت) اسم زن(و) اسم مادر مرد(ابن) اسم مرد(اللھم بین 

  :بال فاصله دعا را ادامه داده و بگوید

ْؤِتي َأَلْم َتَر َكْیَف َضَرَب الّلُه َمَثًلا َكِلَمًة َطیَِّبًة َكَشَجرٍة َطیَِّبٍة َأْصُلَھا َثاِبٌت َوَفْرُعَھا ِفي السََّماء ُت

  )25/  24ابراھیم (ْمَثاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّھْم َيَتَذكَُّروَنُأُكَلَھا ُكلَّ ِحیٍن ِبِإْذِن َربَِّھا َوَيْضِرُب الّلُه اَأل

  :قاعده 

لباسی که شسته شده و دیگر استفاده نشده را .لباسی که اخرین بار ھر دو استفاده کرده باشید

  .انتخاب نکنید



  لباسھا را به صورت مارپیچ دور ھم قرار داده

  لباس شروع کنید و یک گره بزنید و به لباس فوت کنیدھر بار که آیه ھا را تالوت میکنید از ابتدای 

  .و ھفت بار ھم فوت میکنید واقع ھفت بار میخوانید و ھفت گره ھم میزنید رد

روز آخر ماه قمری ھم  10فقط روزھای قمر در عقرب ھر دوی شما این کار را انجام ندھید و در ضمن در 

  .این عمل انجام نشود

دانه فلفل سیاه تھیه کرده و این آیه شریفه را ھر روز بر یکی از  27شخص مقابل برای بدست آوردن محبت  -19

مجرب .فرسنگ راه نیز فاصله باشد پیش تو خواھد آمد 1000اگر .روز کامل گردد 27آنھا بخواند و در آتش اندازد تا 

  )216/االسرار االلھیه و خزینه الفوائد:و ر ک 17/انفال (است 

َوَلِكنَّ الّلَه َقَتَلُھْم َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلِكنَّ الّلَه َرَمى َوِلُیْبِلَي اْلُمْؤِمِنیَن ِمْنُه  َفَلْم َتْقُتُلوُھْم

  َبالء َحَسًنا ِإنَّ الّلَه َسِمیٌع َعِلیٌم

) نام مادر خود(زایده ) نام خود(را مسخر و مطیع) نام مادر مطلوب(زایده) نام مطلوب(

  گردان

  :قاعده

  .ماه قمری میتوانید این عمل را انجام دھید 15یکم تا از 

  روز به طور منظم  27از نماز صبح شروع کنید تا به مدت اول ماه قمری است بعد  یک شنبهبھترین زمان 

  جھت جلب محبت بی نظیر است.این نوشته را زیر سنگ سنگینی قرار دھد-20

  یا جع مق    یا سمحیت

  

  )اسم پدر نویسنده(ابن ) اسم نویسنده(علی حب ) پدر محبوب(اسم محبوب ابن

  :قاعده



  در اولین جمعه ماه قمری بنویس

  با اب زعفران و کاغذ زرد

  ابتدا قلم را در دست سپس کاغذ را 

  در حین نوشتن دھان خود را با کشمش یا عسل شیرین کن

  بعد اذان صبح و تا قبل از طلوع افتاب این تعویذ را بنویس

بار ایه الکرسسی را بخوان و ابتدا بر کاغذ سپس  3یا حفیظ یا حافظ یا وکیل یا متین و سپس  قبل از نوشتن ذکر

  بر اطراف خود فوت کن

  سپس شروع به نوشتن تعویذ کن

  .بعد از نوشتن در زیر سنگی قرار بده که خیلی سنگین باشه و خیس نباشه یا  سنگ زیر باران نباشد

  

  )217/ خزینه الفوائد (

خواھید محبت بین دو نفر در حد عشق باشد ھفت تار موی سر مطلوب را با ھفت موی سر گر ا-21
طالب گرفته و با ھم مخلوط کنند و ھفت گره بزنند و بر ھر گره که میزند این ایات را بخواند و آن موه ھا 

  و اما ایات این است. عاشق و معشوق ھم خواھند شد,آن دو.را نزد خود نگاه دارد

  َألْنَعاِم َھَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّھِب َواْلِفضَِّة َواْلَخْیِل اْلُمَسوََّمِة َواُحبُّ الشَّ

  )١۴/ آل عمران (َواْلَحْرِث َذِلَک َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب 

  )٣١/ آل عمران (ُقْل ِإن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِنی ُیْحِبْبُکُم الّلُه َوَیْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحیٌم

  )١١٩/ آل عمران (َھاَأنُتْم ُأْوالء ُتِحبُّوَنُھْم َوَال ُیِحبُّوَنُکْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِکَتاِب ُکلِِّه

  ْر َلُھْم ْحَمٍة مَِّن الّلِه ِلنَت َلُھْم َوَلْو ُکنَت َفظا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَک َفاْعُف َعْنُھْم َواْسَتْغِفَفِبَما َر

  )١۵٩ /آل عمران (َوَشاِوْرُھْم ِفی اَألْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوکَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه ُیِحبُّ اْلُمَتَوکِِّلیَن

  )١۶۵/ بقر (ُیِحبُّوَنُھْم َکُحبِّ الّلِه َوالَِّذیَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبا لِّّلِه

  اِھُدوَن ِفی َسِبیِل الّلِه َفَسْوَف َیْأِتی الّلُه ِبَقْوٍم ُیِحبُُّھْم َوُیِحبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَکاِفِریَن ُیَج

  )۵۴/ مائده (ُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم َذِلَک َفْضُل الّلِه ُیْؤِتیِه َمن َیَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِلیٌمَوَال َیَخا



  ْم ا َألََّفْت َبْیَن ُقُلوِبِھُھَو الَِّذَی َأیََّدَک ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنیَن َوَألََّف َبْیَن ُقُلوِبِھْم َلْو َأنَفْقَت َما ِفی اَألْرِض َجِمیًعا مَّ

  )۶٣ / ۶٢انفال (َوَلِکنَّ الّلَه َألََّف َبْیَنُھْم ِإنَُّه َعِزیٌز َحِکیٌم

  )١٢٨/ توبه (َلَقْد َجاءُکْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُکْم َعِزیٌز َعَلْیِه َما َعِنتُّْم َحِریٌص َعَلْیُکم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَِّحیٌم

  )٣٩/ طه (َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْیِنی  َوَأْلَقْیُت َعَلْیَک َمَحبًَّة مِّنِّی

  )۵٢و  ۵٣/ورک کنز الحسین (

  : قاعده

  ماه قمری زمان انجام این دعا ١٧اول تا 

  بھترین و قویترین زمان انجام این دعا صبح بعد از اذان اولین جمعه ماه قمری

  وبعد از آن صبح یکشنبه و پنج شنبه قبل از طلوع آفتاب

  شنبه و سه شنبه و روزھای قمر در عقرب خوب استما بقیه روزھا به جز 

  در ضمن روز قمر در عقرب خود و طرف مطلوب را ھم بدست بیاورید و در آن روز ھم انجام ندھید

  زمانی که ھر گره را میزنی ھمه ایات فوق رو ذکر کن

  در واقع ھفت گره و ھفت بار ھم ایات فوق را ذکر میکنی

  یز بپوشحتما وضو داشته باش و لباس تم

  در جای خلوت و تنھا باش

  باز ھم میگم حتما تنھا باش

  اگه بتونی عنبر خوشبو در حین انجام دود کنی اثرش قویتره

مھر ,بستم(بگو.وقتی که ھر گره رو میزنی تمام آیات باال را ذکی میکنی و وقتی کل آیات تمام شد
” اسم خودت“ از عشق و محبت”لوبنام مادر مط“زاییده ” اسم مطلوب” کردم دل و جان و قلب و روح

  )”یا میططرون“   ”نام مادر خود“زایده 

  .موھای گره زده ا در یک پارچه سفید قرار بده و نزد خودت نگه دار

  روز نزد خودت نگه دار و بعد از چھل روز در اتاق خواب خود قرار بده ۴٠تا 

  

وقتی از آن بگذرد سر گردان شده .ددفن کن) جلوی درب منزل مطلوب(این شکل را نوشته زیر آستانه-22

  )جاھای اسم محبوب و نویسنده و غیره اسامی که الزم است بنویسد.(مجرب است.برگردد

  )217/خزینه الفوائد (



  احد    5      1      5       9ما   ما   ه   مه          5          9       4       0       0       1

  )پدر محبوب(ابن) اسم محبوب(  موع  ال  له

  )اسم خود(علی حب   او  ح سحر  ط

  بن  ح د    مالو

  )اسم پدر خود(  8د   0  ح(

  

496  427  472  

441  465  489  

485  4103  424  

  

  :قاعده

  ماه قمری 15روز یکشنیه یا جمعه زمان نوشتن از یکم تا 

  .ھم با اب زعفران و کاغذ زرد و ھم با جوھر سیاه و کاغذ سفید میتوان نوشت

کن و بھه تمام اطراف ) یا حفیظ یا حافظ یا وکیل یا متین را زمزمه(بار زکر  4بار ایه الکرسی و  3قبل از نوشتن 

  خود بدم

  روی زانوی پای راست بنویس ابتدا قلم سپس کاغذ را بردار

  را بزرگ تجسم کن) بدوح( با دست اشاره راست روی کاغذ کلمه

  سپس شروع بنوشتن تعویذ کن

  

واھی محبت شخصی را به خود مشغول داری یا از او نفعی به تو رسد این عمل را که مجرب است اگر خ -23

در وقت شب دو زانو .این عمل را شروع کن در وقتی که ماه عروج میگیرد از روز پنج شنبه یا روز جمعه.انجام بده

بخوان » و ھو العلی العظیم«  مرتبه آیه الکرسی را تا 11نشسته و روی به جانب قبله چشمان خود را ببندد و 



بگو و شخص مقابل را تصور کن که در مقابل تو ایستاده و تسلیم تو می باشد » یا باری«مرتبه  1010سپس 

روز انجام بده و  15این عمل را »مطیع من شو«:وقتی که اذکار تمام شد بر  سینه او بدم و در دل خود بگو

کنز الحسین .(فرمان بردار خواھد شد به فضل الھی,سانی تا بخوردچنانچه بر آبی یا خوراکی بدمی و به او ر

/31(  

  خیلی قوی و زود اجابت است.این عمل را خودم چند بار امتحان کردم

  :اگر خواھی محبت دیگری را به خود جلب کنی در روز جمعه با مشک و زعفران و گالب در موقع نماز بنویس-24

اال ھو الحی القیوم اهللا اهللا اهللا یا معارج یا معارج یا حی یا حی یا  بسم اهللا الرحمن الرحیم اهللا ال اله

حی یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا رب یا رب یا رب  برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اهللا علی سیدنا 

ابن )اسم طالب(علی حب )اسم پدر مطلوب(ابن )اسم مطلوب(محمد و آله اجمعین یا رب احرق قلب

سحا یا با یا یھو بابا یحبونھم کحب اهللا والذین آمنو اشد حبا هللا عمال عم یا عاطمحا)ر طالباسم پد(

لحی یا طمعوا یا دو سم طعم ارباعا کسوبا بوکع سا محبوب باسح یا مططر و حح با ست یا اسح صلعو 

  اهللا و طه اال صبو و ال حول و القوه اال باهللا العلی العظیم

/ کنز الحسین .(این عمل ھم مجرب است,عاشق وی گردد, گه دار به مجرد دیدن مطلوباین نوشته را نزد خود ن

  )60و  61

  روز در اتاق خواب خود قرار بده 40بعد از 

  اذکار شریفه  -25

  و ال حول و ال قوه اال باهللا العلی العظیم َفُسْبَحاَن الَِّذي ِبَیِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن

  .او از محبت بی قرار خواھد شد,مرتبه بر شیرینی در روز یکشنبه بخواند و بدمد و به مطلوب بخوراند  101را 

کاغذ نوشته و کاغذھا را گلوله کند و در دریا اندازد این عمل را در روز یک شنبه انجام دھد  11این اسماء را بر -26

آن ,او از محبت بی قرار خواھد شد,ند  و به مطلوب بخوراندمرتبه بر شیرینی بخوا 40سپس ,روز تکرار کند 7و تا 

  :اسماء این است

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دائما ابدا »اسم پدر طالب«ابن »اسم طالب«علی حب » اسم پدر مطلوب«ابن »اسم مطلوب«

  )71/ کنز الحسین.(مجرب است

  :قاعده

  بھترین زمان بعد اذان صبح برای نوشتن روز متوالی 7زمان آن اولین یک شنبه ماه قمری تا 

  با کاغذ زرد و اب زعفران آغشته به گالب و مشک

  

مرتبه بر شیرینی بخواند و به مطلوب بخوراند برای جلب محبت  1000برای محبت این اسماء مکرم و معظم را -27

  )71/ کنز الحسن .(مجرب است

  جل جملیس جھلیس شلیش بدنیش

  :قاعده

  خونی بر شیرینی فوت کنبار که می 100ھر 



  بار آخر را که خواندی ابتدا احضار محبت را بگو سپس بر شیرینی فوت کن 100

  

جھت الفت بین دو نفر یا چندین نفر این آیات را بر بشقابی سفالی نوشته و بعد از آن درون آن را مقداری   -28

تمامی آنھا محب یکدیگر خواھند شد و آن آیات و .بخورندطعام شیرین بریزید و با آن آیات مخلوط کرده و بدھند تا 

  )80/ کنزالحسین (اسماء این است

  )10/ یس (َوَسَواء َعَلْیِھْم َأَأنَذْرَتُھْم َأْم َلْم ُتنِذْرُھْم َال ُيْؤِمُنوَن ان الذین کفروا 

علی حب ) به جای فالن ابن فالن اسم مطلوب و پدرش را بنویسید(الحب فالن بن فالن

فظنی الحمد الده حیاط شھد الموده اللھم اح 786) اسم طالب و پدرش(الن بن فالنف

  سلونی ھم اذا خوان حفظ ال اله اال اهللا بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین

  !!این عمل مجرب است و شکی در آن نیست

  »5/ فاتحه » «10/ یس «

  :قاعده

  .ریخته نشده باشدباید بشقاب سفالی تھیه کنید که در آن اب یا غذایی 

  با اب زعفران و گالب و مشک آن را بنویسید

  در حین نوشتن با کسی حرفی نزنید وحواستان فقط به نوشتن باشد

  .در حین نوشتن به مطلوب فکر کنید که مطیع شما شده است

  در روز یک شنبه یا پنج شنیه یا جمعه بنویسید

  ماه قمری 17از اول ماه قمری تا 

اذکاری را که ذکر می شود با ھمین کیفیت بنویسید و دم کنید و آب آن را ,برای جلب محبتعملیست مجرب -29

اثر تمام خواھد دید و مجرب ,به مطلوب بدھید تا بخورد و چنانچه نتواند به مطلوب برساند به مورچگان بدھد

  :است



  

  ابن

  

  

  



  :قاعده

  .جوش قرار بده که روی چراغ قرار داردروی کاغذ زرد و با اب زعفران بنویس ان را در اب در حال 

  بعد اذان صبح روز جمعه یا پنج شنبه بنویس

  ما بقی طبق قاعد ھای ذکر شده مطالب ھای باال

مرتبه بخواند و بر  1000, اذکار را ھر روز اگر با کسی دوست است و می خواھد او نیز با او دوستی کند این -30

بی شک مطلوب او مطیع و فرمان بردار خواھد .ل بدمد و به او بدھد تا بو کندشیرینی بدمد و به او بخوراند یا بر گ

  .این عمل از بعضی اساتید رسیده و مجرب است.شد

  یا رفیق یا شفیق نجنی من کل فتیق َوالّلُه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن

  :قاعده

  بار خواندن روی گل یا شیرینی فوت کن 100بعد ھر 

  را که گفتی احضار محبت را بگو و روی گل یا شیرینی فوت کنبار اخر  100

روز پنج شنبه بعد از نماز صبح و عشاء ابتدا صلولت .اگر کسی عاشق شده و نمیتواند به وصال برسد-31

باشد تکرار کند بعد از آن صلواتی دیگر نیز بفرستد » الحلیم«مرتبه این اسم اعظم را که  101فرستاده سپس 

ویش را بسته و در خیال خود آن معشوق را ظاھر کند و به سینه او بدمد بی شک معشوق او سپس چشمان خ

  »29/کنز الحسین «.به او رجوع خواھد کرد

  :قاعده

  در اولین یا دومین پنج شنبه ماه قمری این عمل را انجام بده

تھیه کرده و در آن گالب و  شربتی.چنانچه کسی از شما رنجیده خاطر گشته و قصد دارید او دوباره باز گردد-32

» یا ودود«مرتبه ذکر  1400رو به قبله نشسته چشمھا را ببندید و  روز پنج شنبه در وقت نماز عصر,اب لیمو بریزید

را بگویید سپس بر پیاله دمیده و خود بنوشد یا به کسی که طالب آن شخص است بدھد تا بخورد و چنانچه در 

کنز الحسین .(روز یا ھفت روز تکرار کند مجرب است 3نکند این عمل را در  مطلوب آمد ذکر را تعطیل,بین ذکر

/30(  



  :قاعده

  در اولین یا دومینپنج شنبه ماه قمری این عمل را انجام بده

  روز به صورت منظم این عمل را انجام بده 7یا  3اولین روز پنج شنبه باشد و تا 

دوستان تجربه نموده اند نوشتن این نقش انواع مختلفی برای جلب محبت این عمل از کرامات است و اکثر -33

چنانچه بنویسد و در زیر اتش دفن کند مطلوب بی قرار  هدارد از جمله این که این نقش را بر سفال اب ندید

  !این عمل از طوفان است,گردد

  .فالن اولی اسم مطلوب و مادر مطلوب و به جای فالن دومی اسم خود و مادرش را بنویسد به جای

  )124/ کنز الحسین (

  

  



  :قاعده

  قوی ترین زمان آن روز اولین جمعه ماه قمری بعد اذان صبح است

  .روزھای یکشنبه و پنج شنبه ھم میتوانید این کار را انجام دھید

  .خوب رعایت کنید که در اینجا دیگر ذکر نمیکنمتمام قواعد اداب دعانویسی را 

  

این نقش در باب حب و دوستی بسیار مجرب و ازموده است اگر مطلوب از او ناراضی گردیده است یا به او -34

التفات نمیکند پس باید به ساعت زھره یا مشتری و غیر آن این نقش معظم را بر پارچه کاغذ با احتیاط بنویسد و 

کنز .(ان شا اهللا مطلوب مطیع فرمان گردد.ا در بویان و بخورات داده طالب بر بازوی خویش بنددتعویذ موصوف ر

  )140/ الحسین 

432  439  434  

437  435  433  

436  431  438  

  

  

این آیه شریفه را ھفت مرتبه بر ھفت قطعه سنگ نمک به ترتیب بخواند و در ھر نوبت اسم دونفری را که -35

بی شک بین آنھا .شوند یا مادر آنھا را نام ببرد و دم کند بر سنگ سپس در آتش اندازد می خواھد از ھم جدا

  )146/کنز الحسین .(جدایی حاصل خواھد شد

  )9/یس .(و آن آیه شریفه این است

   َوَجَعْلَنا ِمن َبْیِن َأْيِديِھْم َسدا َوِمْن َخْلِفِھْم َسدا َفَأْغَشْیَناُھْم َفُھْم َال ُيْبِصُروَن

مرتبه نیز بخوانید سپس انھا را در  70برای جلب محبت این اذکار را روز دو شنبه بر روی کاغذی بنویسید و -36

چنانچه زن از آن طعام بخورد منقاد او خواھد گشت و او را ,آب پاک حل کرده با اسم مطلوب در طعام قرار دھد

  )71/ مصون الکنر المدفون و السر ال(دوست خواھد داشت آن ذکر این است



 

  .)سپس اسم مادر او را بگو»یا بنت«:اسم زن را گفته پسپ بگو,به جای فالنه

عدد کبیرش ,فایده عظیم دارد»الواحد«برای الفت و انس در غربت و امتیازبین االقران خواندن اسم شریف -37

  )4/ جنات الخلود .(نوزده و وسطش یک و صغیرش نیز یک می باشد

این عمل را که مجرب :عاشق او باشد و بر زن دیگر عاشق نشود,که فقط ھمسر او چنانچه زنی بخواھد-38

  )14/ الکنز المدفون و السر المصون (در مقابل ستاره زھره ایستاده و بخور کامل داده و بگوید.است انجام دھد



 

 

  .این ذکر را عده ای از زنان تجربه کرده اند

این اذکار را بر غذا یا آب یا عطر ھفت مرتبه بخوان و به او ھدیه چنانچه بخواھی محبت کسی را جلب کنی -39

  )15/الکنز المدفون و السر المصون . (کن و آن ایات این است

 »31/آل عمران » «16-12/ عبس »«89/ واقعه«

 ِبَأْيِدي َسَفَرٍة مَُّطھََّرٍة مَّْرُفوَعٍة   ِفي ُصُحٍف مَُّكرََّمٍة َفَمن َشاء َذَكَرُه  َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّة َنِعیٍم

ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر  ِكَراٍم َبَرَرٍة

     ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظیمو  رَِّحیٌم

  و در ورودی درب منزل محبوب دفن کن و نیز ھفت مرتبه بخوان برای جلب محبت این کلمات را نوشته -40

  )54/مجموعه ابن سینا(

یتسلط الجن و  سیال میال ھیال میال اجب یا احمد و انت یا مره و انت یا دنھش و انت یا میمون

اسم زن و مادرش چنانچه زن است واگر مرد است اسم او و مادرش (الشیاطین علی فالنه بنت فالنه 

  ) را خوانده و بنویسد



توکل و ھو ال ینام و ال یفعل حتی ینام الصر صار فی الحلفه و الجندال فی الطرفه و الجنین فی االحشاء 

اسم (کذا و کذا فی محبه) اسم مطلوب(یادان و یا دندان و السبع ملوک الجان تجلبوا و تحرقوا کذا و کذا 

  بسیار مجرب است و فی الفور خواھد بود,سپس بخور بده کاغذ را با لبان ذکرو جاوی تناصری)را بگوید

بر پشت ھر ,را بنویس) عربی(کاغذ تھیه کن و بر ھر کدام یکی از حروف الفبا 28برای جلب محبت محبوب -41

  کدام نیز بنویس

 

 

برای بخور استفاده می (میان ھر کاغذی یک عدد تکه لبان و بر ھر کاغذی سوره جن را بخوان سپس در

این .قرار بده و تمامی کاغذ ھا را با ھم بسوزان و خاکستر آن را در مقابل درب منزل محبوب پراکنده کن)شود

  )55/مجموعه ابن سینا.(عمل بسیار مجرب و سریع االجابه است

به بر شکر یا خرما یا کشمش یا انجیر چنانچه ھر مرت 83را » 72/یس «برای جلب محبت محبوب ایه شریفه-42

محبت او نسبت به شما بسیار بیشتر خواھد ,کدام از اینھا را دوست داشته باشد بخوان و به او بده تا بخورد

  )56/مجموعه ابن سینا .(این عمل از مجربات صحیحه است.شد

  

  ُكُلوَنَوَذلَّْلَناَھا َلُھْم َفِمْنَھا َرُكوُبُھْم َوِمْنَھا َيْأ

برای جدایی و دعوا میان دو نفر ھفت قطعه نان تھیه کرده و بر آنھا این طلسم را بنویس و آنھا را به سگ -43

اسم مطلوب را ,در موقع خوراندن به سگ.عداوت بین آنھا برقرار است,داده تا بخورد مادامی که سگ زنده است

  :نیز برده و بگوید

  )اسم زن و مادرش را بگوید(من فالنه بنت فالنه)مادرش را بگوید اسم دشمن و(خذ تباغض فالن بن فالنه



  :و اما آن طلسم این است

  )57/مجموعه ابن سینا(نھسطس فلطیحوا غسلوا کعلبھا المطوام للکلوب الساعه العجل العجل

رین عمل به این آیه بسیار مجرب و موثر است بر شیرینی مانند قند یا شکر و یا شیء شی,برای جلب محبت-45

یا ودود و یا «را بگوید و آن شیرینی را بدھد تا مطلوب بخورد و ھمین خاصیت برای » یا ھادی«مرتبه اسم  35

  )نسخه خطی/کنوز الدعوات فی کشف المھمات.(نیز می باشد» دائم

را بخواند و بین دو » ایه الکرسی«مرتبه 11برای تسخیر قلب صبح ھنگام طلوع فتاب » ایه الکرسی«ختم -46

یک ھفته تمام نشده مسخر تو خواھد شد و ھو مجرب مکنون .آن شخص را قصد نماید»یشفع و عنده«ینع

  )نسخه خطی.(است

 7در ھر رکعت بعد از حمد .ھر کس بخواھد قلب کسی را تسخیر کند وضو گرفته و دو رکعت نماز بخواند-47

  این آیه شریفه را بخواند مرتبه

ُكْم َوَبْیَن الَِّذيَن َعاَدْيُتم مِّْنُھم مََّودًَّة َواللَُّه َقِديٌر َواللَُّه اللَُّه َأن َيْجَعَل َبْیَن َعَسى

  َغُفوٌر رَِّحیٌم

  مرتبه بگویید 77و ھنگامی که نماز را سالم دادید 

  لی َكما َلیِّنَت الَحديَد ِلداوود ) اسم شخص و مادرش را ببرد(َاللُھَم َلِین 

  )نسخه خطی شبیه به این اذکار را سابقا ذکر کردیم.(مجرب است این عمل را بارھا تجربه کرده ام و

را تا » آیه الکرسی«برای ایجاد محبت شرعی بین دو نفر به اسم عدد طالب و مطلوب»آیه الکرسی«ختم -48

  )نسخه خطی/ حاشیه خالصه االذکار.(اثر عجیبی دارد و نباید از آن غفلت نمود.خوانده شود» ھو العلی العظیم«

گریبان پیراھن خود را شسته و آب آن را ندانسته به خورد مطلوب .ر خواھی کسی را دوست خود گردانیاگ-49

  )500/ 1:مخازن.(از این عمل محبت عظیمی بدست خواھد آمد!!بده؟

  .مرتبه بر شیرینی بخوان و به مطلوب داده تا بخورد 40  را»ُحب«برای جلب محبت آیه-50



کوزه ای که ھنوز مصرف .اگر بخواھد بین دو قم تفرقه ایجاد  کند:زاده میگوید مرحوم سقا» یس«ختم سوره -51

را خوانده و بر آن بدمد سپس کوره را به نیت جلو گیری از » یس«مرتبه سوره  41نشده است تھیه کرده و 

دانسته این عمل را مجرب .معصیت و بدعت بر زمین زند تا بشکند آن قوم متفرق گشته و جدا از ھم خواھند شد

  )38و  39/ سر المستتر.(اند

مرتبه  21برای جدایی بین دو نفر بعد از نماز صبح از قبر کھنه ای یک مشت خاک برداشته :»فیل«ختم سوره -52

شفاء .(جدایی حاصل خواھد شد,سوره فیل را بر ان بخواند و بدمد سپس در گوشه ای در مکان آن دو قرار دھد

  )27/ االسقام 

یان شوھر و زن دعای زیر را با زعفران و گالب در وقت طلوع آفتاب روز جمعه بنویسد و زیر فرش برای آشتی م-53

  )1/145: گلھای ارغوان.(آنھا بگذارد

 طسوم طسوم سوم سوم علوم علوم کلوم کلوم حیوم حیوم قیوم قیوم قیوم دیوم سبحان من بذکره

اسم ...را بنویسد بمحبه  او و اسم مادرشھر کدام که قھر کرده است اسم تطمئن القلوب اطمئن قلب 

  .دیگری و مادرش که طالب صلح است را بنویسد

و یا !! اللھم یا من ادخل محبه یوسف فی قلب زلیخا الف بینھما کما اصلحت بین محمد و انصاره اللھم

محمد فی قلب خدیجه بنت خو  فی قلب آسیه بنت مزاحم و یا من ادخل محبه من ادخل محبه موسی

و النھار فی اللیل و  کما ادخلت اللیل فی النھار)  اسم مطلوب(قی قلب ) اسم طالب(یلد ادخل محبه 

ما الفت بین قلوبھم و لکن اهللا الف بینھم انه عزیز حکیم  الذکر فی االنثی لو انفقت ما فی االرض جمیعا

  .و ال حول و ال قوه اال بااهللا العلی العظیم

محبت آن شخص مورد »عنده –یشفع «را بخواند و در بین دو عین » آیه الکرسی«برای جلب محبت دیگران-54

  )137/ تحفة الرضویه .(شکی نیست که محبتش بوجود خواھد آمد این عمل تجربه شده است.نظر را قصد کند 

  :»بسم اهللا الرحمن الرحیم«ختم -55

بسم اهللا «مرتبه 121زه گرفته و با خرما افطار کند بعد از نماز مغرب روز پنج شنبه را رو:برای جلب محبت مردم

را انقدر بگوید تا » بسم اهللا الرحمن الرحیم«سپس بعد از نماز عشاءدر رختخواب خویش.بگوید» الرحمن الرحیم

  گه داردمرتبه نیز بگوید سپس این نوشته را با خود ھمیشه ن 121بعد از نماز صبح روز جمعه نیز .به خواب رود



  }مجموع این حروف بسم اهللا الرحمن الرحیم را تشکیل میدھند{)  ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م(

قسم به خدا ھر مرد یا زنی که این عمل را انجام دھد نزد مردم مانند ماه شب چھارده :عالمه دمیری میگوید

  )83/ مخزن تعویذات .(محبوب خواھد بود

مخزن !(را نوشته و نگاه دارد بی نھایت مفید است» حجر«اش و عزت نزد دوست سوره برای برکت در مع-56

  )101/ تعویذات 

  )123و  124/ مخزن تعویذات .( .نزد حکام و تمامی مردم عزیز خواھد بود.نقش زیر را با خود نگاه دارد-57

  )مفصال توضیح دادم.علوم غریبهقواعد و اداب نوشتن دعا و لوح ھای محبت را در کتاب آموزش گام به گام (

 

را نوشته وبا آب باران بشویند و به خورد آن زن بدھند » زخرف« اگر زنی نافرمانی کند و بد زبان باشد سوره -58

  )209/منتخب الختوم.(خوش زبان خواھد شد

  

به مناسب و  مرتبه موجب تعظیم و ھیبت استو به جھت راه یافتن 73در ھر روز » یا جلیل«مداومت بر ذکر-59

را بسیار گوید ھر کس او را ببیند تعظیم و احترام کرده و چون » یا جلیل«است و ھر کس » اکسیر احمر«ریاست 

با مشک بنویسد و بخورد بزرگ قوم گردد و نزد ایشان عزیز خواھد شد امام رضا فرمود ھر کس ھفت روز و در ھر 

بخورد و ھرروز یک نان تصدق دھد به احترام کامل خواھد  روز آن را به مشک و زعفران و شکر بر نان نویسد و

  101)/ختوم و اذکار.(رسید



عجائب بر او منکشف شود و گردن ظالمان در مقابلش خم گردد این دعا را بر پوست ھر کس که میخواھد -60

  9و 10)الطیب کم.(و نیز آنرا بعد از ھر نماز بخواند که مجرب است)مانند گردن بند(آھو نوشته وبا خود بیاویزد

َالّلُھَم ِانَُّه َلیَس َفی السَّماواِت َدَوراٌت َو ال ِفی اَألرَض َغَمراٌت َوال ِفی الَشَجِر َوَرقاٌت َوال ِفی اَالجساِم 

َعَلیَک داّال َحَرکاٌت َوال ِفی الُعُیوِن َلَحظاٌت َوال ِفی النُُّفوِس َخَطراٌت ِإّال َوِھَی ِبَک عاِرفاٌت َو َلَک شاِھداٌت َو 

ٌت َو فی ُملِکَک ُمَتَحیِّراٌت َفِبالُقدَرِةالَّتی َسّخَرَت ِبھا َاھَل السَّماواِت َواَالرِض َسخِّر لی ُقُلوَب الَمخُلوقاِت 

  ِانََّک َعلی ُکلِّ َشیٍء َقدیٌر َو ِباِالجاَبِة َجدیٌر َو َصلَّی اُهللا َعلی ُمَحمٍَّد َو آِلِه َاجَمعیَن

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن«مرتبه بگو  100ھی مشھور شوی صبح بعد از نمازبالفاصله بدون صحبت با دیگری اگر خوا-61

روز ختم آن است بعد از آن ھرگز ترک نکند و اتصال قطع نشود این عمل را اجازه دادم آثار عجیبی  40تا » الرحیم

  )/ سر المستتر.(خواھی دید

حبت یا ادائ قرض بخواند به آن خواھد رسید و تجربه شده مرتبه نیت جلب م 21را » طالق«ھرکس سوره -62

   190)/تحفه الرضویه.(است

  

   103)/ختوم اذکار.(میباشد 22موثر است عدد آن » یا حبیب«  گفتن جھت محبوب شدن در دلھا-63

طلوب بدھدتا را بر انار شیرین بخواند و به م» الودود« برای ایجاد محبت در دل مقابل در روز جمعه ھزار مرتبه -64

 134و  135/منتخب الختوم.(بخورد دوستی او بینھایت گردد به گونه ای تا روز قیامت از او جدا نخواھد شد

  )  42/وگنجینه عطار 

برای محبوب شدن نزد خلق و وسعت رزق این دو جدول را در ساعات نیکو نوشته و با دقت نیز نوشته شودو  -65

  ) 37/سر المستتر.(ستبر بازوی خود ببندد بسیار مجرب ا



 

یا اگر  مطلوب بمالدبه اذکار را نوشته و کاغذ آنرا محکم جمع کندو بر بازوی دست راست ببندد و خود را این  -66

محبتش به قدری زیاد شود که دیگر حتی یک دقیقه نیز آرام و قرار نخواھد داشت  نتوانست با وی سخن گوید

  )156/ 1گلھای ارغوان .(این عمل بسیار مجرب است

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم  َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك  یا مجید َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَك  یا مجید  َفِإنَّ 

ُيْسًرا یا مجید  َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب  یا مجید  َوِإَلى َربَِّك َفاْرَغْب  یا مجید  َفَقاَل َمَع اْلُعْسِر 

  ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْیِر

برای ایجاد محبت در شخص مقابل به گونه ای که خود را می خواھد تلف کند این ذکر را بر غذایی بخواند و  -67

   )759/االوفاق.(بخورد این ذکر مجرب و آزموده شده است تف کند و به آن شخص دھد تا

 

 



اگر شخصی بخواھد نزد دیگری عزیز و محترم شود به طرف راست و چپ و جھت خودش ھر کدام چھار  -68

شرح .(البته عزیز خواھد شد این عمل مجرب  وصحیح است سپس به طرف مقابل بدمد» یا عزیز«مرتبه بگوید 

   )115/حال وفائی شوشتری

  

این مربع را نوشته در برابر آتش نگاه دارد سپس بر بازوی راست ببندد و زن نیز بر بازوی چپ برای جلب  -69

وھمین مربع رابا موی سر مطلوب در موم عروسی گرفته در . محبت بین  زن  و شوھر مکرر تجربه شده است

  ) 163/تکلیات مجمع الدعوا.(زیر بغل یا در روی سینه خود گذارد و عجائب ببیند

  رب  اهللا  الحمد  الرحیم    الرحمن  اهللا  بسم

  المر  الر  الر  المر    المص  الم  الم

  ایاک  الدین  یوم  مالک    الرحیم  الرحمن  العالمین

  طسم  طس  طسم  طه    کھیعص  الر  الر

  صراط  المستقیم  الصراط  اھدنا    نستعین  وایاک  نعبد

  حم  ص  یس  الم    الم  الم  الم

  الظالینوال  علیھم  المغضوب  غیر    علیھم  انعمت  الذین

  ق ن  حم  حم  حم    حم  حمعسق  حم

  

  

اگر می خواھی کسی را منقاد خود سازی و مسخر گردانی این آیات را در موقع اذان ظھر جمعه بر پوست  -70

اسم آن (یا مسخر الشیاطین لسلیمان سخر )پس اینگونه( آھو بنویس و نام آن شخص را نیز بر زبان بیاور 

  .لی)بیاورشخص وپدرش 

  و اما آیاتی که باید نوشته شود این است

  َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْیَماَن َوَأْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِسیِِّه َجَسًدا ُثمَّ َأَناَب

  َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلًكا لَّا َينَبِغي ِلَأَحٍد مِّْن َبْعِدي ِإنََّك َأنَت اْلَوھَّاُب



  الرِّيَح َتْجِري ِبَأْمِرِه ُرَخاء َحْیُث َأَصاَبَفَسخَّْرَنا َلُه 

  َوالشََّیاِطیَن ُكلَّ َبنَّاء َوَغوَّاٍص

  َوآَخِريَن ُمَقرَِّنیَن ِفي اْلَأْصَفاِد

  َھَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْیِر ِحَساٍب

  

و این پوست را با خود نگه دارد آن شخص » یا رزاق ایتنی بالرزق انک انت الوھاب«وبعد از آیات بنویس 

مطیع او گردد و چندان نعمت ھای دنیا از اطراف و جوانب به وی روی آورد که حد و اندازه ای نداشته 

  ) 162و163/کلیات مجمع الدعوات.(باشد

منان برای رسیدن به جاه م منزلت و منصب در نزود بزرگان و شکست دش» مقتدر«مداومت بر خواندن اسم  -71

  ) 69/ معراج الذاکرین.( مجرب است

و در ھر رکعت بشوید ودو رکعت نماز بخواند  با آنرا بر آب خوانده و روی خود » ایت الکرسی« اگر سه بار  -72

گوھر .(بعد از حمد ایه ایت الکرسی را یک مرتبه بخواند مراد او روا گردد و چنانچه پیش بزرگی رود محترم شود

  ) 1/161شب چراغ

حاشیه کلیات مجمع .( جھت مکرم و معظم بودن نزد خالئق این مربع عظیم را با خود ھمراه داشته باشد -73

  ) 160/الدعوات

  

  م  ی  ظ  ع

  ع  م  ی  ظ

  ط  ع  م  ی

  ی  ط  ع  م

  



را بر نمک خواند دوستی عظیم در او » زین للناس حل الشھوات تا الماب«برای جلب محبت ھفت مرتبه آیه  -74

  ) 1/180اغ گوھر شب چر.(به ھم رساند و بزودی حاضر شود و مجرب است

  

در قرآن چھار سوره پشت سر ھم آمده است ھر کس آیات را بنویسد و بر سر قرار دھدچنانچه بر صاحبان  -75

  .جاه  و عظمت وارد شود صاحب ھیبت و عظمت خواھد شد

 )246/بقره(تاآخر.....الم تر الی المال من بنی اسرائیل -1

 )181/ال عمران(تاآخر...قول الذین قالو ان اهللا فقیر  لقد سمع اهللا -2

 )77/نسا(تاآخر...الم تر الی الین قیل لھم کفوا -3

 )  27/مائده(تاآخر....واتل علیھم نبا ابن آدم -4

 ) 1/217ک گوھر شب چراغ.ور(

رب «ذکرازجمله موجبات جلب قلوب و محبت آنھا و ھیبت درانظار مردم چنان که دراخبار نیز آمده است  -76

را در سجده بین اذان و اقامه بگوید و ھمچنین  غیبت دیگران را نکردن »لک سجدت خاضعا خاشعا ذلیال

 .است

  

  ) 1/232گوھر شب چراغ (

فردی و توصیه دومی اجتماعی است در مورد اول سجده و در مورد دوم غیبت نکردن  را مالک قرار داده ,اگر دقت کنید توصیه اولی(

  )جا و شایسته استکه بسیار به 

گفته شود تمامی با یکدیگر مھربان »یاودود« مرتبه  1000برای ایجاد محبت بین افراد برای غذای آنان  -77

  ) 162/معراج الذاکرین( .خواھد شد و مداومت بر آن برای ایجاد محبت مجرب است

نید به آنھا مراجعه جھت جلب محبت در کتاب منتخب قوامیس الدرر چند طلسم ذکر شده است میتوا -78

  میتوانید دانلود کنید  www.paydownload.ir این کتاب را در سایت ) 223و224/منتخب القوامیس الدرر.(کنید



را بر »بدوح«جھت عزت در مجالس سالطین و حکام ھر وقت به حظور آنان رودبا انگشت اشاره لفظ -79

گوھر شب .(آنرا به گونه ای بنویسد که تمامی صورت را فرا گیرد مجرب است )ح(بنویسد و پیشانی خویش

  ) 1/140چراغ

مرتبه  181چنانچه در زمان غروب آفتاب ....و - مقتدر-قیوم –اسما الھی که حرف قاف دارند مانند قادر  -80

  ) 2/231کشکول سیاح.(خوانده شود برای حصول به عزت و اقبال و جاه و منصب  ودولت مجرب است

ُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة َمن َكاَن ُيِري« مرتبه بگوید  500جھت عزت و دولت دو رکعت نماز بخواندسپس  -81

  ) 105/منتخب الختوم.( اثر عظیم دارد بعضی مقید به روز پنج شنبه کرده اند»َجِمیًعا

مرتبه بنویسد و با خود دارد خداوند متعال او را ھیبت عظیم عطا  625را »بسم اهللا الرحمن الرحیم« -82

    190/خزینه الفوائد. ا اذن اهللافرماید که کسی نتواند به آن برسد ویا ضرر برسان ب

 113و ھر روز وقت نماز صبح  دصلوات فرستاده شوسه را چنانچه اول و آخر آن » یا مستطیع«اسم  -83

  ) 28/کنز الحسین.(مرتبه خوانده شود  بی شک موجب شھرت وی خواھد شد و مجرب است

است در کاله ) 58/یس(»ًلا ِمن رَّبٍّ رَِّحیٍمَسَلاٌم َقْو« چنانچه این نقش را که بر گرفته از آیه شریفه -84

   )50/کنزالحسین.(یا عمامه ویا در دھن و زیر زبان بگذارد قلب فقیر و امیر به او مھربان خواھد شد

786  
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به ھمراه عمل  »توحید« بعضی از مولفین کتب ادعیه و عوذات معتقدند که معکوس خواندن سوره  -85 

اثرات عجیب و معجزه آسایی دارد حتی مولف کنز الحسین مدعی است که توسط آن پادشاھی فالن ,آن

از آنجایی که شبه شرعی دارد و عمل به آن نیز بسیار سخت .شخص از ھمین عمل به دست آمده است

  )75 – 77/ک کنز الحسین .ر.(است و حدود سه صفحه نیز بود از زکر آن معذوریم



مرتبه این اذکار را بخوان یقینا در   200در وقت ظھر ,اگر میخواھی مردم یا فردی را مسخر خود گردانی -86

عرض سه روز آن شخص مطیع تو خواھد شد و ھر حاجتی از ان شخص داشته باشی بر آورده خواھد کرد و 

  :آن ذکر این است

 

 

  )81/کنز الحسین (ندیدماین ذکر و عمل مجرب است و تا حاالخالفی از آن 

  

و در این مدت ترک حیوانی  »یا ُمَوخِّر«:مرتبه بگوید 101صبح و شام جھت کسب شھرت در چھل روز  -87

  )32/ کنز الحسین .(مجرب است,کند

  )103و  104/ ختوم و اذکار (برای مشھور شدن به نیکی مجرب است » َالَحمید«مداومت بر اسم شریف  -88

و  8وسطش  62عدد کبیرش ,بر ظرف آب نویسند سپس با آب شسته و بخورندو جھت رفع فحاشی 

  )5/ جنات الخلود .(می باشد 8صغیرش نیز 

برای جلب محبت و شھرت این الفاظ را در روز جمعه بر روی کاغذی پاک بنویس و بر بازوی راست  -89

  )15/ الکنز المدفون و السر المصون )(بازو بند(خویش قرار بده

اسم خود و (انتھجت القلوب و شرت القلوب و انبسطت االنفس لحامله فالن بن فالنه  ططاھملیخ

هللا سالم قوال من بونھم کحب اهللا والذین آمنو اشد حبا اھیلوع و ولکیع یحصعصھل)مادرت را بنویس

راینه اکبرنه و قطعن ایدیھن و قلن حاش هللا ما ھذا بشرا ان ھذا اال ملک کریم وجوه رب حیم فلما 

ناضره تعرف وجوھھم نضره النعیم و صلی اهللا علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه  یومئذ

  و سلم و  الحمدهللا رب العالمین)المرضیین(



 232عدد کبیرش .جھت رسیدن به بزرگی و فرمانروایی بسیار نافع است»الکبیر«تکرار اسم شریف  -90

  )8/ جنات الخلود .(می باشد 7و صغیرش  25وسطش 

 66عدد کبیرش .جھت سحت بدن و جاه و فرمان به غایت مفید است» الوکیل«رار اسم شریف تک-91

  )9/ جنات الخلود . .(می باشد 3و صغیرش  12وسطش 

اکسیر » الجلیل«برای یافتن جاه و منصب عالی و بزرگی و حشمت در بین مردم مداومت بر اسم شریف -92

  )175/ و معراج الذاکرین  9/ جنات الخلود .(است 1و صغیرش  10و وسطش  73عدد کبیرش .احمر است

بسیار گوید ھر کس او را ببیندتعظیم و توقیر کند و اگر به مشک و زعفران » یا جلیل«روایت  که ھر کس 

  )9/ جنات الخلود .(نوشته و بشوید و بیاشامد نزد خالیق عزیز و سر افراز می باشد

و عظمت و بزرگواری نزد حکام و ھیبت نزد مردم فوائد  برای جاه» العظیم« مداومت بر اسم شریف -93

  )9/ جنات الخلود .(می باشد  3و صغیرش  102و وسطش  1020عدد کبیرش .بسیاری دارد

را ھفت روز نزد طلوع صبح قبل از آن که به کسی حرف » آیت الکرسی«ھر کس: »آیه الکرسی«ختم  -94

البته آن .محبت کسی را قصد نماید»عنده –یشفع «ا بین عینینو در م... بزند رو به قبله یازده نوبت بخواند

  )247/ منھاج العارفین .(شخص دوست او گردد و مجرب است به شرط آن که مطلب حالل باشد

و  مرتبه بخواند و بر روی کسی که قھر کرده بدمد البته آشتی خواھد کرد 3برای اشتی دادن این آیه را  -95

  )466/  1: مخازن:ک.ر, 115/ انعام ( ز مجربات است و این ا !عذر خواھد طلبید

  َوَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْدًلا الَّ ُمَبدِِّل ِلَكِلَماِتِه َوُھَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم

را بخواند و » حمد«, در جواھر المکنونه آمده روایت است ھر کس بعد از نماز صبح »آیه الکرسی«ختم  -96

را به ترتیب به سوی راست و چپ و روی و پشت و باال و پایین و بر کف دستھای » آیه الکرسی«ھفت مرتبه 

کشکول .(خود بدمد و بر اعضایش بمالد از خانه بیرون آید در حالی که در نظر مردم عزیز و محترم باشد

  )230/ 2, سیاح

در یک مجلس برای جلب  »قدر«مرتبه سوره  100بعضی از علما می گویند خواندن :ختم سوره قدر-97

  .محبت مجرب است



برای عزیز بودن در نزد امرإ  و ملوک و سالطین ) 11/ یس (آیه :آمده است» یس«در رساله خواص سوره  -98

  )صفحه مقابل 317/ رساله خواص سوره یس .(با مشک و زعفران نوشته با خود دارد که آزموده است

  الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْحَمن ِباْلَغْیِب َفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِريٍمِإنََّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع 

را نوشته و با خود داشته باشد ) 104/ آل عمران (و نیز آیه بعدی آن ) 103/ آل عمران (اگر کسی آیه  -99

  )252و  253/  2: کشکول سیاح.(سخن او در ھمه اثر تمام خواھد داشت

لََّف َبْیَن َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِمیًعا َوَال َتَفرَُّقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه َعَلْیُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَأ

َكَذِلَك  ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّْنَھا

  ُيَبیُِّن الّلُه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن

ُم َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْیِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلِئَك ُھ

  اْلُمْفِلُحوَن

ق او شد و  میخواست مھر او از دلش خارج شود بزرگی نقل کرده شخصی زنی را دید و سخت عاش -100

گویا از ,میگوید از خواب بیدار شدم و چنین کردم.به او گفتند این آیه را بخوان و بر خود بدم بین خواب و بیداری

  )129/ مخزن تعویذات , 27/ ابراھیم .(قید و بند رھا شدمو اما ایه این است

ْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اآلِخَرِة َوُيِضلُّ الّلُه الظَّاِلِمیَن ُيَثبُِّت الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا ِبا

  َوَيْفَعُل الّلُه َما َيَشاُء

برای جلب » ثاء«ھر کس روزی پانصد مرتبه بگوید.است» ثاء«را که تلفظ آن ) ث(حرف : سکاکی میگوید -101

  )228/ ات حاشیه کلیات مجمع الدعو.(محبت نظیر ندارد

این ایات را سه مرتبه بر خوراکی خوانده و به او بدھد تا بخورد ,برای آنکه محبت شخص مقابل زیاد گردد-102

  .مسخر او خواھد شد

  ِبْسِم اِهللا الذی ُيِحبُّوَنُھْم َكُحبِّ الّلِه َلُقُلوَبُھْم َلْیٌل َو نَّھاٌر َو   الرَِّحیِم  الرَّْحمِن  اللَِّه  ِبْسِم

  َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموْا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة   َأَشدُّ ُحبا ساَعٍة َو َشْھٍر َعلی ُحبِِّھْم ِفی



 ِلّلِه َجِمیًعا
اسم خود و پدرش را بیان » علی حب«و بگوید ) مثال مرم بنت حسین(سپس اسم محبوب و پدرش را بگوید

  )122/ مخزن تعویذات (کند

و به شخص مقابل بدھد تا بخورد آزموده ) مثال بر شیرینی بنویسد(برای محبت و دوستی این را نوشته -103

  )55/ شفا االسقام .(و مجرب است

  

  

  

عدد قطعه سفال  9.برای ازدواج دختری که در خانه مانده است این عمل را انجام بده که جدا مجرب است -104

سپس آنھا را در ظرف نو و  تمیزی قرار داده و ) 23- 31/ شعراء (از ایات را بنویس  قرمز تھیه کرده و بر ھر یک یکی

خداوند متعال ازدواج را بر او سھل ,و با آن صورت خود را بشوید,دختر بخورد, آنھا را با آب پاکی بشویید و از آن آب

  )268و  267/ اسرار مکنونه .(و آسان خواھد کرد

 اْلَعاَلِمیَن َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ

 َقاَل َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْیَنُھَما إن ُكنُتم مُّوِقِنیَن

 َقاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأَلا َتْسَتِمُعوَن

 َقاَل َربُُّكْم َوَربُّ آَباِئُكُم اْلَأوَِّلیَن

 َقاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإَلْیُكْم َلَمْجُنوٌن

 َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْیَنُھَما ِإن ُكنُتْم َتْعِقُلوَنَقاَل 

 َقاَل َلِئِن اتََّخْذَت ِإَلًھا َغْیِري َلَأْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنیَن

 َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء مُِّبیٍن



 َقاَل َفْأِت ِبِه ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقیَن

  

را » احزاب«برای رفع این مشکل سوره .گاھی خواستگار زنان بسیار کم میشود:ده می گویدمرحوم سقازا-105

سر المستتر .(خواستگاران فراوان خواھند شد,بر پوست آھو یا کاغذ نوشته در قوطی قرار داده و در منزل بگذارد

(  

  

  احضار جن و انس

بنام آنکس و مادر آنکس ونام خود و مادر خود جھت احضار سوره اذا ذلزله االرض را ھفت بار بر نمک خواند  -0
 .آنکس مطیع و فرمان بردار تو شود و در آتش اندازد

  

این طلسم برای احضار محبوب بسیار مجرب است باید آن را درساعت آفتاب بر شانه گوسفند نوشته در زیر  – 1
دد و حاضر شود طلسم این تنور یا دیگ دان دفن کند و در آتش بسوزد در ھمان ساعت مطلوب بی قرار گر

  ) 139/کنزالحسین(.است

  

  

 

  

این عالئم را بر قطئه از سفال یا کاغذ نوشته و در آتش اندازد موثر است و بارھا به تجربه رسیده است و آن – 2
  : شکل این است

زاییده )خوداسم (بمحبت )اسم ادر محبوب(زاییده ) اسم محبوب(یا طالیوس یا مالیوس آیا سیداه احضار 
  )اسم مادر خود(



  )96/طلسمات طمطم ھندی(

بر سفال آب ندیده این نقوش را سه مرتبه یا ھفت مرتبه بنویسد و آن سفال را از روغن خوشبو پر کرده – 3
. وروشن کند یا نوشته ھا را بر کاغذ نوشته و بر روغن نھد تا مثل فیتیله بسوزد مطلوب بی قرار میشود

  )135/کنزلحسین(

  

  

 

  

برای آنکه با فرد غائب ارتباط برقرار کنید این عمل را انجام دھید اما چنانچه کسی که دین او ضعیف است این – 4
بعد از نمازعشا  دو .عمل را انجام دھد یا تعلیم دھد دشمن او روز قیامت خداوند متعال و رسول او خواھد بود

مرتبه بخوان بعد از آن  21قسمی که ذکر میشود  سپس این)کھیص(مرتبه بگو  1000رکعت نماز بخوان و نیز 
را با دست چپ بر کف دست راست بنویس و دست راست را زیر سر خود قرار داده و با حالت ) الخاتم(کلمه 

  )8/کنزالمدفون و السرامصون: (وضو بخواب قسم این است

  



  

 

 

 

موده است که آن را از حاجی سید ذکر ن» موکالن سوره یس«در کتاب کنزالحسین عملی را برای احضار  – 5
وعاشق این » وهللا که من عمل کردم وقسم می خورم که تاثیر آن معجزه است « درویش نقل کرده و میگوید 

صفحه می باشد از ذکر آن  4عمل ھستم از آنجایی که مبنای ما در این کتاب بر اختصار است و این عمل حدود 
  ) 50و  51/کنزالحسین. (»واهللا اعلم بحقائق االمور«مراجعه کنند خودداری کردیم طالبین میتوانند به آن 

 *******  

مقداری زیتون درون فنجان ریخته و بر پیشانی بچه ای که ھنوز به سن تکلیف نرسیده ) جن(برای احضار – 6
سپس این اذکار را ) 12/ق(»لقد کنت فی غفله من ھذا فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید« :مینویسی

می خوانی در حین خواندن باید لباس و بدن افرادی که آن جا ھستند پاک باشد و کودک را امر می کنی که بر 
: درون فنجان زمان خواندن نگاه کند این عمل در محلی که خالی از سکونت باشد انجام میشود آن ذکر این است

  ) 63/مجموعه ابن سینا(

  



 

 

 

این عمل مجرب را انجام بده این شکل را بر کف دست پسر بچه یا دختر بچه ای که به )جن(احضارکردن برای – 7
وبر انگشت » وکشفنا عنک غطا وک فبصرک الیوم حدید«سن بلوغ نرسیده بنویس و نیز بر شصت او بنویس 

بر انگشت کنار و» غطائک فبصرک حدید«و بر انگشت وسط بنویس » عنک غطائک فبصرک حدید«اشاره بنویس 
و در ورقه ای تمام آیه را بنویس ودر مقابل کودک » حدید« وبر انگشت کوچک بنویس» فبصرک حدید« آن بنویس

  )64/مجموعه ابن سینا:( و این اذکار را بگو:قرار بده و اما آن شکل که بر کف دست نوشته می شود این است

  

  



  

 

 

  .تا آخر سوره والضحی بخوان 

بخوان و عالمت حضورش این است که به تنھایی می اید و » شھاب ثاقب« تا » والصافات« سوره ,نیامدچنانچه 
تو امر کن که برادرش را نیز صدا بزند بعد از آن که ھمه آمدند تو به آنھا امر کن که جارو یا آشپزی یا ذبح یا 

  .حاجت خود را طلب کن!) م بیاوریسفت و محکم بدون آن که ک(سپس مانند سلطان ,کارھای دیگر انجام دھند

  

میم و عین و واو را بزرگتر » شمعلونی« در پای دیوار با انگشت اشاره دست راست بنویسد)احضار روح ( – 8
بنویسد به طوری که وسط آن خالی باشد سپس نام آن روحی را که می خواھد احضار کند و مادرش را در کاغذ 

فرو ) شمعلونی( بر وسط میم )که به ھمرا ھکاغذ است( رد کند آن میخ رای نوشته و میخی را از وسط آن کاغذ 
بخواند ودر بین » وھو العلی العظیم«را تا »  آیه الکرسی« دقت شود بعد از فرو کردن. کند تا مقداری بر زمین رود

روز فرق می  نام موکلی که باید روح را احضار کند بگویداسامی موکلین بالنسبه به ھر» یشفع عنده« دو عین 
فی ھذا المکان و فی «: اسم روح و پدرش را بیان کند وبگوید» احضروا«کند این اسامی خواھد آمد سپس بگوید 



سپس آیه الکرسی را بخواندبعد ھمین عمل را کامال تکرار کند ومیخ را تا » عنده اال باذنه) من(ھذا الساعه بحق 
را با ھمان » ایه الکرسی«فرو ببردو » شمعلونی«بکشدو در عین آخر فرو کند اگر روح احضار نشد میخ را بیرون 

کیفیت بخواند سپس دوباره خوانده با ھمان کیفیت و میخ را تا آخر فرو کند روح ھرکجا باشداحضار خواھد شد 
دوشنبه »  روئیل«واسامی موکالن یکشنبه . فرو کنید به ھمان کیفیت  که کذشت» واو«چنانچه نیامد بر 

گلھای (»عینائیل«جمعه »سطفائیل « پنج شنبه» میکائیل« چھارشنبه» شمسائیل« سه شنبه » جبرئیل«
  )1/193ارغوان

روز شنبه در نسخه موجود نبود این نکته قابل ذکر است که نباید در این خالف شرع صورت گیرد و اال اگر ضروری 
  .متوجه احضار کننده شود خود را مالمت کند

  

  

  

احضروا فالن   (بخواند بعد بگوید» شھاب ثاقب« را تا آیه» الصافات« کند سپس سوره  کندر وضد روس بخور– 9
  ) 409/ختوم و اذکار(یکی از ملوک جن حاضر خواھد شد)نم جن را بگوید مثال جعفر

  

آنھا دارای رنگھای مختلف ھستند آنھا که به رنگ سیاه ھستند شیعه نیستند؟ آنان به اشکال : درباره جن– 10
ایشان برای ... بر جن و انس پیامبر است) ص(در می آیند بوی آنھا ھم با یکدیگر فرق میکنند پیامبر مختلف 

با عددی خاص نقل می کردند ولی نوعا نھی از ) ظاھرا سوره جن میباشد( تسخیر جن سوره ای از قرآن 
  ). 112/و ریحان روح(تسخیرات مینمودند و فرمودند عوارض دارد اگر انسان ملکی شود تابع او میشود

 *******  

  ). 112/روح وریحان(خواندن آیه ا لکرسی و سوره ھای فلق و ناس  برای دفع جن خواندنش خوب است– 11

 *******  

نماید ھرکا را خواھد احضار » یس« ھر کس این شکل را بر ناخن خود بنویسد وشروع به خواندن سوره– 12
  ).1/313مخازن.(مشروع باشدخواھد شد انشا اهللا تعالی به شرط آن که 

  



  

  

دبده ای؟فرمود بارھا در نجف و ایران  حال از مرحوم سید عبدالکریم کشمیری سوال شد آیا اجنه را تا به– 13
  ).112/روح وریحان(دیده ام

*******  

   

یازده مرتبه خوانده شود ھر که خواھی می توانی احضار » وا لضحی«چنانچه سوره – 14
  ). 428و1/313مخازن(کنی

 *******  

مرتبه بر تکه سنگی بخواند و درآب اندازدھرمرتبه یک سنک بیندازد  12روز روزی  12جھت تسخیر شیاطین – 15
  ). 224/ختوم واذکار (مرتبه این ختم را که فیل مغربی گویند نیز بخواند 5وجھت بر آمدن مھمات رزق وروزی 

  

  

  

  



  

  

  

خویش بیان » جنات ا لخلود«ملک و تعریف آنھا مطالبی را درکتاب  مرحوم خاتون آبادی راجع به بحث جن و -16
  ) 66/جنات الخلود(کرده است برای تحقیق بیشتر می توانید به آنجا مراجعه کنید 

 *******  

راجع به احضار جن و پری ذکر کرده ودر بعضی از آنھا نیز مدعی .. دعا و حرز و 10مرحوم عبدالمطلب حدود – 17
  ) 58-68/کلیات مجمع الدعوات(است مجرب میباشد

  *******  

عدد کاغذ نوشته ھر شب یکی را در آتش اندازد برای احضار  4این طلسم را در روز چھارشنبه وقت عصر در  -18
  )34/ سر المستتر (مجرب استآدمی 

  



  

وامثال آن نکبت آور است بھتر است انسان با تقوی ومجاھدت به جایی ...) جن وشیاطین و(تسخیرات  -19
  ).87/112روح وریحان. (برسد که خود بتواند مسائل و امور پنھایی را بفھمد و ببیند

در بسیاری از آنھا از نعل  ر شده استدرکتاب طلسمات طمطم ھندی چندین نسخه برای احضار افراد ذک -20
آھنی که سوراخ نیز نشده باشد استفاده شده است نگارنده با بعضی از مرتاضھا دراین خصوص صحبتی داشتم 

به ھر حال  به . بر آن نوشته می شود تاثیر مستقیمی بر احضار افراد گمشده دارده گویا نعل اسب و نقوشی ک
  : این کتاب آمده اشاره کرده متن کتاب این است یک یا دو مورد از مواردی که در

کسی را احضار کنی بیاور نعل اسب بی سوراخ ودر ساعت سعد این عزیمه را بر روی  اگر خواھی:احضار قوی
تمام شد یک روی نعل را به شیرینی و روی دیگرش را  به چربی آلوده کن و در آتش دفن کن  آن نقش کن وقتی

  )83/مطم ھندیطلسمات ط(تا عجایب بینی

  

  

دانه فلفل سیاه تھیه کرده  وآنھا را در میان  72برای احضار افراد این عمل را انجام بده که مجرب است  -21
را بخوان و آن را از دھانت به آتش » آیه الکرسی«دست خود قرار بده ھر یک از فلفل ھا را در دھان گذاشته و

  )4/صونالکنز المدفون والسر الم: (پرتاب کن پس بگو

  



  

اگر خواھی کسی را حاضر کنی نعلی بی سوراخ تھیه کرده و این شکل را روی آن حک نما و به اسم طالب  -22
طلسمات طمطم . (و مطلوب در آتش گذار بسیار موثر است وبارھا به تجربه رسیده است)کننده کار(

  ) 130/ھندی

  

  

چون غایبی که از او ..گاھی بدون ھمزه نیز استعمال میشود ... به معنای باری وخالق است» الذاری« -23
  خبری نباشد بعد از نصف شب بر خواسته و بر گوشه خانه او بایستد ھفتاد مرتبه بگو  



  

  

  در ھمان ھفته به او خبرش را برسانند

  )5/جنات الخلود(

شخصی را احضار کرده و سریعا نزد تو بیاید در روز سه شنبه در ساعت زھره بر اگر خواھی در کمال تعجب  -24
 را بنویس و از حرف جیم شروع کن و در پشت آن لوح) مطلوب(قطعه آھن سرخی که تھیه کرده ای حروف او 

ل از قب» اسرع من لمح البصر)اسم او ومادرش( توکلوا یا روحانیه الحروف بجلب فالن بن فالنه « آھنی بنویس
خواھی . نوشتن این کلمات این آیات را سه مرتبه بخواند و بخور نیز با صندل قرمز داده و نزدیک آتش قرار دھد

  : دید که چگونه الفت و دوستی بر قرار خواھد شد آیات این است 

  َتْذُروُه الرَِّياُحَكَماء َأنَزْلَناُه ِمَن السََّماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت اْلَأْرِض َفَأْصَبَح َھِشیًما 

  ُھَو اللَُّه الَِّذي َلا ِإَلَه ِإلَّا ُھَو َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة ُھَو الرَّْحَمُن الرَِّحیُم

  َيْوَم اْلآِزَفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِمیَن َما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َحِمیٍم َوَلا َشِفیٍع ُيَطاُع

  َواللَّْیِل ِإَذا َعْسَعَسَعِلَمْت َنْفٌس مَّا َأْحَضَرْت  َفَلا ُأْقِسُم ِباْلُخنَِّس  اْلَجَواِر اْلُكنَِّس  

  ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر  َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشَقاٍق

  

ئب در خواب شما آمده و از احواالت او را نوشته زیر سر خود بگذاریدتا آنکه شخص غا» خ«گویند ھفتاد مرتبه  -25
  )1/428مخازن. (آگاه شوید

مالئکه اقسام و انواع مختلفی دارند وظھورات آنھا نیز متفاوت است حتی بوی آنان در ھر جایی خاص  -26 
خودش میباشد و ماموریتشان ھم فرق میکند و مراتب ایشان بالنسبه به بعضی مالئکه ھمانند ملک مقرب پائین 

  )109/روح وریحان.( ستتر ا

موکل دارند ودائم آنان در کار ھستند لذا اگر شخص » باطنی«اسمااهللا و سوره ھای قرآنی و اذکار از نظر  -27 
  ) 110/روح وریحان(چشم بصیرتش باز شده باشد آنھا را میبیند و آنھا او را خدمت میکنند واخبار میدھند 

ر آن حک شده باشد از اولیا اهللا باشد و ریاضت آن اسمااهللا را اگر صاحب انگشتری که بعضی از اسما ب -28
  ) 110/روح وریحان(کشیده باشد موکل آن انگشتر او را خدمت می کنند 

در باب پیدا کردن مالئکه موکل ذکر با اخالص گفتن موثر تر است تا با قواعد انسان بخواھد موکلی را  -29
  ..... بیابد

را تسخیر میکنند نوعا زندگی آنھا خوب نیست و به نکبت می افتد بھتر است با تقوا راجع به افرادی که جن  -30
  ) 112/روح و ریحان( و مجاھدت به جایی برسد که خود بتواند مسائل و امور پنھان را بفھمد و ببیند

  



  عجایب
در وصف آنکه چیزی در دست  گیرد وغائب شود بیاورند طاوس و او را زرنیخ زرد وسرخ ھر دو در میان آرد  -31

او را جمع کنند و ھرگاه آن را در دست مالند ھر کاالیی ) فضوالت حیوانات را گویند( »زبل«خمیر کرده بخورانند و 
  ) 78/مجموع الصنایع(است  که در دست گیرند چنان نماید که غائب شود واین فنی غریبه

  

آن چیزی که مانع از حرارت آتش است در دست واندام بمالد کافور را حل کرده و آب نوشادر به ھمه اندام  -32
مجموع (خود بمالد چنانچه کس نبیند و بگذارند تا خشک شود ھر چند آتش زیاد بود در آن روند نسوزد

  )78/الصنایع

  

خلوط کرده و با روغن شتر چرب کند و در ظرف سربی قرار داده سر آن را محکم برگ کاھو را با خون شتر م -33
لد شودبه .ببندد وبه زیر سرگین اسب دفن کند و ھر سه روز سرگین را عوض کندتا وقتی جانوری از آن متو

او  صورت ماری و سر اوبه سر شتر مشابه بود وھر دو چشمان او مشابه باشد و دو بال کوچک بر دو جانب کتف
باشدپس باید قدری از خون شتر مھیا کرده ھرگاه سر ظرف بگشاید و آن مار چشم بگشاید فوری قدری ازخون 

مذکور در چشم وی بچکانید چنانچه در یک روز و یک شب به قدر بیست مثقال خون شتر بر چشم وروی او 
ر چھل درھم  از شش شتر نر به عوض ریخته باشد و او به رغبت تمام آن را خوردتا سه روز بعد از سه روز به قد

خون پیش او اندازد تا بخورد و تاچھار روز دیگر از شش شترخوراک او دھد بعد از ھفت روز آن جانور به شکل مدور 
شتر براو ریزدفی الفور بیاشامد و ضعیف شودپس از سه ساعت کارد تیزی )ادرار( شود سپس قدری از بول 

ده وفشار دھد تا خون او بجوشد و در آن ظرف جمع شود وھر حاجتی که ھستدر اندرون ظرف به گردن او قرار دا
آن خون است لیکن در پرورش آندرو در زیر سرگین اسب بسیار احتیاط کند و سر ظرف را محکم باید نمود تا بخار 

گفتھاند ھر که از او  بیرون نرود اگر اندک تقصیری و قصوری در اصلعمل راه یابد رنج و زحمت ضایع شود و حکما 
و ھرگز غرق نشود و طی االرض نیز حاصل شود و اگر از »برروی آب توان رفت« قدری از آن خون به کف پا بمالد

آن خون قدری بر روی خود مالند کسی او را نبیند و اگر بر سر بمالد و سر برھنه به آسمان بایستد فوری ابری 
  ) 81-82/مجموع الصنایع(پیدا شود و بارانبارد ھرچند در غیر موسم باشد 

اگر خواھی ماھی را به دون دام بگیرند نان را با زھره گاو مخلوط کرده سپس در آب ریزند ھر ماھی که از آن  -34
  )83/مجموع الصنایع( آب بخورد بی ھوش شود و سر بر آب آورده آ را بگیرد

  

نن ھرپرنده ای بخورد بی ھوش شود و اگر اگر خواھند پرندگان را بی دام بگیرند گوگرد را با گندم بجوشا -35
  )83/مجموع الصنایع(خواھد که آن مرغ به ھوش آید سر آن مرغ را در دھن گیرند به ھوش باز آید

  

اگر می خواھند در مجلسی تخمی بکارندکه در ساعت سبز شود و برگ وشاخ و شکوفه و میوه دھد بگیرد  -36
حاصل شده باشد آغشتھسازد و ) تیغ زدن حجام(از نشر حجام جو ھندی یا تخم خیار در میان خون آدمی که

ھفت روز در آفتاب نھد تا طبغ نیکو یابد بعد از آن بیرون آرد در کاغذی بسته در سایه خشک کند تا مدت ھفت روز 
پس در میان کرباسی نونھد و نگاه دارد و قدی گل که بمیاد دھقان می چسبد در وقت شیار کردن بگیرد وخشک 

و آن دانه را میان آن نھد و آب گرم برو . نگاه دارد پس وقت ضرورت عمل آنخاک را بر زمین یا طاس بزرگ ریزد کرده
روی آن بپوشد و مردم ) پارچه ای که با آن عرق وجز آن پاک کنند(ریزد آن مقدار که نم به دانه رسد پس بمندیلی

مجموع ( میوه دھد به غایب عجیب است گ آوردهرا به سخن مشغول کند چون ساعتی بگذرد آن تخم بروید و بر
  ) 83/الصنایع



سوال شده فرمودند بعضی ھا ملک یا جن را مسخر کرده اند تا او را ببرند برای امامان »طی االرض«ارجع  -37
غیر آن چیزی است که برای دیگران است بعضی ھا خود تنھامی روند و بعضی ھا قدرت بیشتر دارند کسی دیگر 

  9روح وریحان(ند سیر دھندرا میتوان

برای آنکه از دید دشمنان غیب شویدو شما را نبینند این دو جدول را به ترتیب کشیده و پشت به پشت   -38
شما را نبیند این عمل آزموده شده  نھمدیگر قرار داده و بر بازوی راست خویش ببندید به ھر کجا که روید دشم

    )163/کنزالحسین.(بعضی از افراد میباشد

786  

             

  

  

786  

180  194  190  187  
191  186  181  193  
185  188  196  182  
195  183  184  189  

  
  

کشکول ابن (اگر سر گرگی را در جایی که گوسفندان میخوابند دفن کنند ھمه گوسفندان به تدریج بمیرند -39
  ) 100/العلم

 *******************************************************  

  ابطال سحر و جن زدگی و جلو گیری از آنھا
  

د دارد بحثی نیست اما اینکه فالن نیرو جن است یا سحر در اینکه نیرو ھایی فراتر  از طبیعت اطراف ما وجو – 1
نمی توان حکم قطعی صادر نمود لذا ھر نوع نیرویی ماورا الطبیعھرا نمیتوان به جن یا سحر نسبت داد این نکته 

  .بسیار مھمی است که اثرا در آن اشتباه می کنند

یست و از دسترس آزمون و خطا بیرون است لذا از آنجایی  که پیدا کردن این نوع از نیروھا کار ھر شخصی ن – 2
زمینه بسیار مساعدی برای شیادان م مشتریان ساده و زود باور پیدا کرده است این مسئله اختصاصی به زمان 

  . ما نداشته و از قدیم االیام بازار آن گرم بوده است

ر و جادو دارم و این دستور العمل اینجانب نه با طائفه جن سرو کار دارمو نه جن شناسم ونه تخصصی در سح– 3
  . ھا را که میبینید از البالی کتابھای این موضوع جمع آوری و انتخاب کردم

با قاطعیت می گویم رفتن در این وادی ھولناک بسیار خطر ناک بوده و کسانی که در این فن تخصص دارند از  -4
  . رفتن به این سرزمین نھی می کنند

  . بسیاری از بیماریھا از جمله عدم قدرت بر مجامعت و مانند آن ناشی از سحر  بوده و نباید  آن را نادیده گرفت -5

از خواننده گان محترم  ضمن در نظر گرفتن  جھات شرعی احتیاط را نیز متذکر می شوم زیرا بعضی  از فقرات  -6
  . بخش ندارد از آن صرف نظر کند آن خطر ناک و دلھره آور است لذا ھر که نیازی به این
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*******************************************************  

    

زیرا چشم حق است رسول . اگر قبر ھا شکافته شود خواھید دید اکثر مردگان شما از چشم زدن مرده اند – 1
زیبایی یا لباس او فوق  مثال( چشم زخم حق است ھرکس که از برادرش امر عجیبی میبیند : فرمود» ص«خدا 

برادرش را (او را ضرری نخواھد رسید و) مثال اهللا اکبر گفت(خدا را یاد کند ھنگامیکه چنین کرد ) العاده است
  ) 95/127بحاراالنوار).(چشم نخواھد زد

ینه از آنجایی که پیدا کردن این نوع نیرو کار ھر شخصی نیست و از دسترس آزمون و خطا بیرون است لذا زم – 2
بسیار مساعدی برای شیادان و مشتریان ساده و زود باور پیدا کرده است این مسئله اختصاصی به زمان ما 

  . نداشته و از قدیم االیام بازار آن گرم بوده است

این جانب نه با طائفه جن سروکار دارم و نه جن شناسم ونه تخصصی در سحرو جادو دارم و این دستور  -3
  . بینید از البالی کتابھای این موضوع جمع آوری و انتخاب کرده امالعمل ھا را که می

باقاطعیت میگویم رفتن در این وادی ھولناک بسیار خطر ناک بوده و کسانی که دراین فن تخصص دارند از  -4
  . رفتن به این سرزمین نھی میکنند

شی از سحر بوده و نباید آن را نادیده بسیاری از این بیماریھا از جمله عدم قدرت بر مجامعت و مانند آن نا -5
  . گرفت 

از خوانندگان محترم ضمن در نظر گرفتن جھات شرعی احتیاط را نیز متذکر می شوم زیرا بعضی از فقرات آن  -6
  . خطر ناک ودلھره آور است زیرا ھر که نیازی به این بخش ندارد از آن صرف نظر کند

  . ھد شدبخش تسخیر جن در بخش ملحقات ذکر خوا -7

اگر قبر ھا شکافته شود خواھید دید اکثر مردگان شما از چشم زدن : صفوان جمال از امام صادق نقل کرده – 1
چشم زخم حق است ھر کس که از برادرش امر :حق است رسول خدا می فرماید » چشم«مرده اند زیرا 

مثال اهللا اکبر (کند ھنگامی که چنین کرد خدا را یاد ) مثال زیبایی یا لباس او فوق العاده است( عجیبی میبیند 
  . اورا ضرری نخواھد رسید)گفت

از فضل ابن عمر نقل است که مردی از شیعیان نزد امام صادق آمد و از چشم زخمی که بر اھلش آمده  -2
شکایت کرد و گفت شکم وسر و بدن خوانواده ام درد کرده و تمامی شب فریاد میزند وما از صدای او درد می 

برای ما بیان کنید حضرتش فرمود زمانیکه نماز واجبت را خواندی دو » تعویذی «شیم و بر ما منت گذاشته ک
  )95/56بحار االنوار(دست خود را کامال به سوی آسمان کن و با حالت خشوع کامل بگو 

  

 یا َغوِثی یا اُهللا یا َغوِثی َاُعوُذ ِبَحالِلَک َو َجماِلَک َو ُقْدَرِتَک َو َبھاِئَک َو ُسْلطاِنَک ِمّما َاِجُد 

 َاغیَثِنی  یا َغوِثی یا فاِطَمُة ِبنَت َرُسوِل اِهللا َاغیَثِنی َغوِثی یا َامیَرالُموِمنیَن  یا َرُسوَل اِهللا یا

 سپس دست راست خود را بر باالی سرت مسح کن و بگو

  

 ِبی ِبُقوَِّتَک َو ُقْدَرِتَک َصلِّ علییا َمْن َسَکَن َلُه ِفی السَّمواِت َو ما ِفی اْلَاْرِض َسکِّْن ما 

 ُمَحمٍَّد َو آِلِه َو َسکِّْن ما ِبی

  



امام صادق در بیانی جالب و مھم جن زدگی ویا بیماری روانی از این دست را گاھی معلول بیماریھای بدنی  -3
یا )راد سودا استگویا م( از تلخی که غالب شده ) خبیثه(معرفی میکنند ان حضرت می فرماید اکثراین ارواح

) و بیماری اش را بر طرف کند(خونی که داغ گشته یا بلغمی استک ھغالب گردیده پس بیمار ابتدا به خود برسد 
  ) 95/1509بحاراالنوار .(قبل از اینکه یکی از این بیماریھا بر او قالب گشته و او را ھالک کند

می گویند گویا تو با اھل » صحاف« خویش به نام در حدیثی از امام صادق به یکی از اصحاب جلیل القدر  -4
خویش مجامعت نمیکنی؟ صحاف گفت بلی یا بن رسول اهللا مدت سه سال است که نمیتوانم قسم به خدا ھر 

حضرت فرمو د آیا نمی توانستی از من درخواست کنی و دوا . دوائی را که مصرف کرده ام نتیجه نداده است
میدانم که ھر گشایش و فرجی نزد شماست اما حیا کرده ام که این  بخواھی ؟ صحاف گفت به خدا قسم

وای بر تو کسی که سحر شده چگونه می تواند از سوال کردن حیا : حضرت فرمود. مسئله را از شما بخواھم 
کند من ذکری به تو بیاموزم که آن را گشاده کند و سحر را باطل نماید سپس حضرتش ذکر طوالنی که در حدود 

ه است بیان فرمود و ما بواسطھطوالنی بودن از بیان آن معذوریم کسانی که طالب ھستند به بحار سھصفح
  ). 113-95/115(االنوار مراجعه کنند 

برای شاگردان خویش امال فرمودو نیز فرمود از گذشتگان به ارث رسیده و باطل » ع«این تعویذ را امام صادق  -5
و طب االئمه 95/127بحار االنوار .(نوشته و بر گردن سحر شده آویزان کنندکننده سحر است آن را بر روی کاغذی 

/115 (  

  َوُيِحقُّ الّلُه ِسِديَن َفَلمَّا َأْلَقوْا َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتم ِبِه السِّْحُر ِإنَّ الّلَه َسُیْبِطُلُه ِإنَّ الّلَه َال ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْف

  َفَوَقَع اْلَحقُّ َو َرَفَع َسْمَكَھا َفَسوَّاَھا  َأَأنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السََّماء َبَناَھاَكِرَه اْلُمْجِرُموَن  اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَلْو 

  َو ُأْلِقَی السََّحَرُة  َبَطَل ما کاُنوا َیْعَمُلوَن، َفُغِلُبوا ُھناِلَک َو اْنَقَلُبوا صاِغِریَن 

  َو ھاُروَن  اْلعاَلمیَن َربِّ ُموسى ساِجدیَن قاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ

  

  ) 2/35کشکول سیاح.(برای بھبودی فرد جن زده بر بینی او روغن اسفند بچکانند و حتما اسفند دود کنند -6

اگر انسان تعقیبات نمازھای روزانه را مرتب بخواند ھمه چیز در آنھا استو نیازی به دعاھای ابطال سحر  -7
  )306/بر قله پارسایی(ندارد

برای معالجه کسی که سحر شده و قادر بر جماع نیست سه عدد تخم مرغ پخته را پوست کنده به ترتیب  -8
َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت «بر دومی )71/کھف(»َحتَّى ِإَذا َرِكَبا ِفي السَِّفیَنِة َخَرَقَھا«بنویسد بر اولی

َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوی  «بر سومی» َفَفَتْقَناُھَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَلا ُيْؤِمُنوَنَواْلَأْرَض َكاَنَتا َرْتًقا 
پس اول را بخورد اگر گشاده شد فبھا واال دوم را خورده و اگر نشد با خوردن سومی البته گشاده »  َعَلی ُسوِقِه

  ). 175/تسھیل الدوا)(اکردن بر جماعیعنی گشاده شدن مرد قدرت پید(خواھد شد

از خواص این حروف آن است که چون به مشک و زعفران بنویسد و در موم گرفته و بر زن بندد البته مرد  -9
  ) صفحه مقابل 176/تسھیل الدوا(گشاده شود باذن اهللا

  

  



را با مشک و زغفران بر کوزه بنویسد و حل »بسم اهللا الرحمن الرحیم« مرتبه  41به تجربه رسیده است که  -10
  ). 178/تسھیل الدوا. (کرده و بیاشامد گشاده گردد

اگر کسی جن گرفته باشد این دعا را بنویسد جن را در میان مربع نگاه میکند آن کسی را که جن گرفته به  -11
در میان مربع میبیند خواه مرد و خواه زن وخواه حیوانات  واگر به صورت حیوانات میبیند آیه  یا  ھر صورتی که
را بخواند تا به صورت انسان شود آن گاه جن دار را بگوید که جنیان را بگوید که ھمه ) 33/الرحمن(معشر الجن 

ه کند و آنچه زن باشدصورت ایشان را رفقای خود را حاضر کنید چون حاضر شوند آنچه مرد باشدبا ایشان مصافح
و برویدو اگر نرود یک بار دیگر با آنھا مصافحه  کند و  دببوسدو گوید که من دل از شما کندم شما نیز دل بر کنی

زنان را ببوسد و گوید که بروید چون بروند باز دعا به جن دار بدھد که در میان مربع نگاه کند اگر کسی را در میان 
نرفته باشد و دروغ گفته باشند باید آنچه باشد تماما دل از ایشان بردارد و مرخص نماید و دعا این مربع ببیند 

  )گوبا جمله آخری به صورت مربع نوشته شود تا آنکه درون آن دیده شود 168/تسھیل الدوا:( است

  

  

برای ایجاد عدوات این اسما ستارگان را که یکی روحانی و دیگری جسمانی است نوشته و در قبرستان  -12
فوری اثر بخشد و برای ھمه کارھا )موقع دفن اسامی آن افراد مورد نظر را بر زبان آورد( یھود یا نصاری دفن کند

جرب خواھی یافت چنانچه کسی را بسیار م... مجرب است این اسما دوگانه برای ایجاد محبت و بغض و 
سحرکرده باشند آنھا را بر سنگی نوشته سپس بشویند و ھفت جرعه بدھند تا سحر شده بخورد و باقی آن آب 

را بر سر و صورت ریخته و بمالد و قدری بر در خانه خویش به جانب  چپ بریزد ھفت صبح و شام چنین کند 
  . خواھد یافت

فر باشد بر روی پرده سیاه نوشته و بخور از مشک و زعفران دھد و به آنھا دھد تا به و چنانچه برای صلح بین دو ن
آن نگاه کشد صلح بین آنھا برقرار خواھد شد و چنانچه بر مس با قلم آھنی نویسد یا حک کند و در زیر لباس 

  )271و270/کنز الحسین(خویش داشته باشد و نزد سلطان رود با او مھربانی کند و خواص بسیار دارد

  

  روحانی ستارگان اسامی

  ذرنوش طاطیش ذروش طاھنطروش_ حروشمیوش درنوش طاطیش  بدیھا سن طوسی  زحل
  اش_مطش اوزش ھیطبیش فروش دھنا_ھبطش _ذرماش _ذھا ھوش   مشتری

  بیمراش او ذوعوش ھید یعلیش مھیراس دھند عاش_عندوش _ھاذیعیش _ وغدنوش   مریخ



  عادیش طیبمیادیس_ دھنفاش اطمیعاش ملتوش بنولوش متدالش دھنفاش   شمس
  انقاش_ غنفاش _ دھطارش ایاش شمھوش _ اذھرش   زھره

  ذرانیس لمیس دھلوش ملعودیش انیس_ ھلیش شا_ ابطش _ امیراش _ ترھوش   عطارد
  زغانوش_ رانانیش میانوش _ غذنوش ھاذیش مراونوش ھیطاش ملیارش   قمر

  

  اسامی جسمانی ستارگان

  ینالناالش تاھاراش کطراطلباش در غاطایات در غاھونش کتاھونوث_  اشراغات  زحل
  طمثاثیل کیسا مزکات دید دانیا شفوذ تا ھالیش سبو مرکتشا باثو نورا یا اخداد ھطاطوا  مشتری

  اور و ثاری کصاصات کشتبر طور باشیا ثاھلو بسا قاقیقی کبو کراقیا  مریخ
  طیوذقشابنویو یود چنا پنا کاماالکی کی مشابثوره_ ماثولوراطیوطیوا _ ثبابی _ ھنیھا کا مو ثو   شمس

  رھیطوطو سیمطو قاموا طھباتی_ ھیطیثاثا _باوائی _ فھمتا _ ثارو روز فرھاھو _اھواھیرو رطی از ارفر   زھره
  قوطوش مھلینا ما طیلوب المبطی طو_ دھناھی ماال ما الثیا بتر را کشیاط اھالطا   عطارد

  قوستر ھو مھطا ستاثیر کامات زافرما طوھاسا_ ر اطو کنکو ما اموصی با بن شتا ماھلنی ھیامی  قمر
  

  

به تجربه ثابت شده است برای رفع تسلط جن بنویسد با مشک و زعفران بر ظرفی نو یا کاسه چینی و با  -13
  ) 163/تسھیل الدوا (آب باران یا گالب حل کرده ھفت روز ناشتا بخورد تا خالصی یابد

ھه ھه ھه ھه ھه ھه ھه )اسم مریض و پدرش را بنویس(بسم اهللا و باهللا و بقدرت اهللا احر قک یا تابع
  اوه اوه اوه اوه لھـــــــو لھـــــــو لھـــــــو لھـــــــو ھه ھه اه اه اه اه ســــــه ســـــــه ســــــــه ســـــــه 

  

  

من  ن العناھن الصواعق بحرقک بشھاب ثاقب اطفاتکبسم اهللا العظام المرسقه احرقک احمر امن و بی
  نار و 

الحریق الفر داد بربھا الذین  نحاس فال تنتصران احرقک بقلع من القواع اهللا احرقھا حریق فذقوا عذاب
کفروا و بئس  المصیر احرقک بسلطان و  تلبس اقبل الشعر و بعذاب مالک و ھو مالک جھنم و معه 

من السبیل و عذابا قد  تسعه عشر احرقک بغضب اهللا ان تقدموا عن عصی اهللا و الذاقوا بئس المھود 
باهللا  در القاھر القادم و ال حول و ال قوه االسلطک اهللا فاحرقک ثم احرقک بعذاب الیم اللھم انت القا

  .العلی العظیم و صلی اهللا علی محمد و آله اجمعین

 

 

اگر کسی سحر قوی کرده باشدبه طوری که به ھیج وجه باطل نمیشود این اشکال را بر چھل قطعه کاغذ  -14
دانه تخم ھندوانه تھیه کرده و  نازک نوشته و باید که ریز و چشم ھای حروف باز وبزرگ نوشته شود و چھل عدد



زیر لباس )از ھمین چھل دانه به مدت ده روز(چھل کاغذ را پیچیده ودر میان تخمھا گذارده و روزی چھل دانه را 
  ) 83/طلسمات طمطم ھندی( خود دود کند ھر سحری که کرده باشد قطعا باطل خواھد شدآن نقش این است

  

  

  ) 226و227/خزینه الفوائد(این کلمات را بر کاغذی نوشته و در گلو بیاویزند برای ابطال سحر مجرب است -15

  بسم اهللا الرحمن الرحیم عزمت علیکم بما عذیت به سلیمان انه من سلیمان وانه بسم اهللا الرحمن

  ریا اذنادی ربه نداًء الرحیم اھّیا بطوشا اجبارا پلموسا قھارا بحق کھیعص ذکر رحمة ربک عبده زک 

  ِر ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس َمِلِك النَّاِس ِإَلِه النَّاِس ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس الَِّذي ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوخفّیاکما 

  النَّاِس ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس

  

روز با آب شسته بخورد به اذن 11طول مرتبه نوشته در  11ھر کسی که سحر کرده باشند این نقش را  -16
  ) 104/کنزالحسین(خداوند شفا یابدمجرب است

246  260  257  254  
258  253  247  259  
252  255  262  248  
261  249  251  256  

  

  برای ابطال سحر در سحرگاه بعد از نماز شب ھفت مرتبه بگوید -17

  َما َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخیَك َوَنْجَعُل َلُكَما ُسْلَطاًنا َفَلا َيِصُلوَن ِإَلْیُكَما ِبآَياِتَنا َأنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكبسم اهللا و باهللا 

  اْلَغاِلُبوَن

  

  )نسخه خطی/کنوز الدعوات فی کشف المھمات : ک. و ر35/قصص(

  

چنانچه شخص را جن زده باشد و خوب نمیشود و نزدیک است بمیرد در روز پنج شنبه مریض را به پشت  -18
را نوشته  2است است نوشته و بر تمام جسم او بدمد سپس نقش شماره  1بخوابانید و این نقش که شماره 

ته فتیله چراغی کند و بر را نوش 3بشوید و ھر طور که ممکن است آن آب را بدھد تا بخورد سپس نقش شماره 
ھر ) تازمانی که چراغ خود به خود خاموش شود (سر آن مریض روشن نماید احتیاط کند که در چراغ دست نبرده 

  ) 25و206/کنزالحسین(سه نقش مجرب این فقیرند و عزیز باید داشت

  

  



  



  

باال به پایین نوشته برای کسی که سحر شده است این عمل مجرب است بر روی رگ راست گردن او از  -19
باید این آیات بزرگ » حمعسق«و بر روی رگ چپ گردن او نیز از باال به پایین نوشته شود »کھیعص«شود 

  ) 3/کنزالمرفونو السر المصون(نوشته گردد

» بکصم ال ال وم ماما الالاله ه ه«برای حل کردن و باطل شدن سحر این حروف را بر روی شمشیر بنویسید  -20
مرغی که آب پز شده و تمیز است و از مرغ سیاھی باشد با ھمان شمشیر تخم مرغ را نصف کند  سپس تخم

  ) 211/مجربات روحانیه(نیمی را زن و نیم دیگر را مرد بخورد این عمل مجرب است

چنانچه مرد و زنی تمایل زناشویی ندارند و سحر شده اند این عمل سحر آنھا را باطل میکند مرغ سیاھی را  -21
تھیه کرده و منتظر تخم گذاری آن باشید بالفاصله بعد از تخم گذاری آن را آبپز کنند قسمت باالیی تخم مرغ که 

سپس تخم را شکسته نیمی از آن را زن و نیمی دیگر را مرد »ماالماالالالال«تیز تر است این حروف نوشته شود
  ) 59/مجموعه ابن سینا(بخورد سحر باطل میشود این مجرب است

برای ابطال سحر بعضی از فقھای تونس این عمل را که مجرب نیز میباشد ذکر کرده اند ھفت عدد تخم مرغ  -22
  : را تھیه کرده و آب پز کنید و بر ھرکدام یکی از این آیات را بنویسید 

  بر تخم اولی سوره الم نشرح

  ) 30/ انبیا(افال یومنون ...وبر دومی اولم یر الذین کفروا 

  )25-28/طه(قولی... قال رب اشرح لی صدری و بر سومی

  )59/انعام(مبین....وبر چھارمی وعنده مفاتح الغیب 

  و بر پنجمی سوره اذا جا نصراهللا

  )14و15/حجر(مسحورون ....و بر ششمی ولوفتحنا 

  )98/کھف(وعد ربی حقا... وبر ھفتمی قال ھذا رحمه من ربی

  ). 59/مجموعه ابن سینا(سپس این تخم مرغھا مصرف شود

  

از اموری که ادعای تجربه برای حل معقود و زنی که سحر شده آن است که ھم وزن یک قرآن آب تھیه کرده  -23
  ) 259/مجربات روحانیه(و با ھمان آب غسل کند این عمل سریعا اثر می بخشد

» نالموسعونوالسما بنیناھا بایدوا«:اگر زن ومردی قادر به جماع نباشند بر برگ زیتون نوشته شود  -24
واالرض فرشناھا فنعم «و مرد آن را بخورد و بر برگی دیگر از جنس  زیتون برای زن نوشته شود)47/ذاریات(

  )  251/ک منھاج العارفین.ر.و.274و275/اسرارمکنونه(و زن آن را بخورد این عمل مجرب است)48/ذاریات(»الماھدون

برخورد کردم از او سواالتی کردم از جمله پرسیدم برای عالج روزی با یکی از اجنه : ابو علی سینا میگوید  -25
مجموعه ابن سینا : (یک مربع را کشیده و در اطراف آن بنویست سحرو بطالن آن چه کاری مجرب است او گف

  ) 9و10/

  ِبِه السِّْحُر ِإنَّ الّلَه َسُیْبِطُلُه ِإنَّ الّلَه  َفَلمَّا َأْلَقوْا َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتم  َفَلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِھنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْیِھنَّ

  َال ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن َوُيِحقُّ الّلُه اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن

  



  

اه به ھمر(را بخواند سپس بنویسد و» فاتحه الکتاب«این حرز برای رفع چشم زخم بسیار مجرب است سوره  -26
  ) 199/کشکول لطیف)(دارد

   ِبَکِلماِت َاِهللا الّتاماِت ِمن َشرِّ ماَخَلَق)اسم خودش ومادرش را بنویسد(ِبسِم اِهللا ُاعیُذ 

  

  

و »فاتحه الکتاب« برای از بین بردن بیماری جن زده در گوش او ھفت مرتبه اذان گفته شود سپس سوره -27
را بخوانند ودر گوش »طارق«و سوره »حشر«و آخر سوره »والصافات«و سوره»آیه الکرسی«و نیز »ناس«و »فلق«

  ) 58و59/مخزن تعویذات(او بدمند باذن اهللا تعالی جن ازبین خواھد رفت

و پنج آیه از اول » حمد و آیه الکرسی« سی که به واسطه جن زدگی غش کرده است بر آب پاک سورهک -28
سوره جن خوانده سپس آن آب را به صورت جن زده بپاشد به اذن اهللا به ھوش خواھد آمد و اگر آن آب را در 

  ) 59/مخزن تعویذات (اطراف داخل منزل بریزند دیگر آسیبی از جنیان بر آن خانه نخواھد آمد مجرب است

  )59/مخزن تعویذات(دختری جن زده شده بود یکی از صلحا این دعا را خواند فورا به ھوش آمد  -29



  

  

مخزن (برای ابطل سحر این آیات ر نوشته و بر گردن خویش آویزان کند یا بر کاشی نوشته و بشوید وبخورد -30
  ) 68/تعویذ ات

   َما ِجْئُتم ِبِه السِّْحُر ِإنَّ الّلَه َسُیْبِطُلُه ِإنَّ الّلَه َال ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَنَفَلمَّا َأْلَقوْا َقاَل ُموَسى 

  

برای کسی که عقد شده و سحر گردیده و گرفتار دعا گردیده این عمل را انجام دھد بنویسد سوره فاتحه  -31
  )4و5/االسرارااللھیه:( الکتاب و اخالص و فلق و ناس وآیات 

  َأنَّ َفَیَذُرَھا َقاًعا َصْفَصًفا َلا َتَرى ِفیَھا ِعَوًجا َوَلا َأْمًتا َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل َفُقْل َينِسُفَھا َربِّي َنْسًفا 

  َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُھَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنیَن  السََّماَواِت َواْلَأْرَض َكاَنَتا َرْتًقا

  َو ُھَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء  َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَلَق َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقیاِنَدكا َوَخرَّ موَسى َصِعًقا 

  ْل َعَلى اللَِّه َفُھَو َحْسُبُهَوَمن َيَتَوكََّوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقیُّوِم َبشرًا 

  

مرتبه این آیه شریفه را بر کاسه ای که آب پاک دارد بخوانند و به گوشه ھای محل  70برای ابطال سحر  -32 
  )44/سر المستتر(کسب و جلوی منزل مسکونی بپاشند 

  

  َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواْلِإنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأن َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َفانُفُذوا َلا 

   َتنُفُذوَن ِإلَّا ِبُسْلَطاٍن

  

  :برای ابطال سحر عملی را به شاه عباس صفوی آموخته است این دعا این است -33



سزاوار است که در زمان . خاک کربال که مخلوط آب نیسان شده باشد بنویسداین دعا را بر کف دست راست با 
صبح و ناشتا نوشته شود بعد از آنکه نوشته شد کف دست را کامال بلیسد به گونه ای که چیزی از آن باقی 

     )80و82/کلم الطیب(نماند این عمل را سه روز پشت سر ھم تکرار کند سحر به اذن پروردگار باطل خواھد شد

  بسم اهللا الرحمن الرحیم یا من ازال السحر باعجاز موسی علیه السالم لما القی عصاه فاذا ھی ثعبان 

   مبین ازل عمن قصدته سحر السحره و کیدالفجره انک علی کل شیء قدیر

برای دونکته قابل ذکراست اوال این عمل با وضو انجام شود و ثانیا دقت شود که شخصیتی مانند شیخ بھاالدین (
چه کسی چنین نسخه ای را بیان کرده است اگر بھتر از این نسخه در ابطال سحر نزد شیخ بھاالدین می بود 

  .حتما آن را به شاه عباس تجویز می کردلذا باید آن را غنیمت شمرد

*******  

و بسته و روزی برای کسی که اختالل دماغ برای او پیش آمده و دیوانه شده است این آیات را بر پیشانی ا -34 
  ) 702/کشکول شمس:ک.ر.و51و52/قلم(مرتبه بخوانند و بر او بدمن مجرب است 104

َوَما ُھَو ِإلَّا َوِإن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َلُیْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصاِرِھْم َلمَّا َسِمُعوا الذِّْكَر َوَيُقوُلوَن ِإنَُّه َلَمْجُنوٌن  
   ِذْكٌر لِّْلَعاَلِمیَن

  

  )50/کلیات مجمع الدعوات(سوره جن را بر شخص جن زده بخوانند و بدمند خوب میشود از مجربات است -35

در کتاب مقال از شیخ بھائی نقل کرده است اگر کسی جن زده باشد این طلسم را بر بازوی او ببندند فورا  -36 
چنانچه بر یر او بندند زود زاید واگر عبدی شفا یابد و اگر زنی دیر زاید بر بازوی او بندد فورا شفا خواھد یافت و 

گریخته باشد این طلسم را در جای خواب او دفن کنند و میخی در وسط آن فرو کننو او باز خواھد گشت در این 
  ) 74/حاسیه کلیات مجمع الدعوات (عدد را بنویسد و با خود دارد 4طلسم اختالف است احتیاطا ھر 

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

  

کلیات مجمع :( خواندن دعای حجاب برای دفع شیاطین انس و جن از جمله مجربات است وآن دعا این است -37
  ) 58-68/الدعوات

  َو . ال ُيْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة ِحجابًا َمْسُتورًا  َبْیَن الَِّذيَنِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم َو ِإذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلنا َبْیَنَك َو 

    َعلى  ُقُلوِبِھْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَقُھوُه َو ِفي آذاِنِھْم َوْقرًا َو ِإذا َذَكْرَت َربََّك ِفي اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا  َجَعْلنا َعلى

  ْسَأُلَك ِباالْسِم الَِّذي ِبِه ُتْحِیي َو ُتِمیُت َو َتْرُزُق َو ُتْعِطي َو َتْمَنُع َيا َذا اْلَجَلاِل َو َأْدباِرِھْم ُنُفورًا اللَُّھمَّ ِإنِّي َأ

  ُه َو اْشَغْل َعنَّا َقْلَب اْلِإْكَراِم اللَُّھمَّ َمْن َأَراَدَنا ِبُسوٍء ِمْن َجِمیِع َخْلِقَك َفَأْعِم َعنَّا َعْیَنُه َو َأْصِمْم َعنَّا َسْمَعُه َو

  َماِلِه َو ِمْن َتْحِتِه َو اْغُلْل َعنَّا َيَدُه َو اْصِرْف َعنَّا َكْیَدُه َو ُخْذُه ِمْن َبْیِن َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َو َعْن َيِمیِنِه َو َعْن ِش

  ِمْن َفْوِقِه َيا َذا اْلَجَلاِل َو اْلِإْكَراِم 



به ھمراه داشته باشد و ھمچنین برای دفع جنون نیز بسیار  این اسامی اصحاب کھف را ابتدا خوانده سپس -38 
  ) 1/124گلھای ارغوان(سودمند است 

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم طیوما الرحمن بطلسوما الرحیم حسبنا اهللا و نعم الوکیل معم المولی و نعم 

  تملیخا مشکیا شربا مرنوش و بزنوس و ) و عجل فرجھم(النصیر و صلی اهللا علی محمد و آل محمد 

  شارنوش و شاذنوش و کشططیوس و قطمیر و حملوس و اروس و ماروس و بطروس و ملوماس و 

  حموراه و رباه و رشاه یندمناه سلوس خلق

 

حرز را در جلد چرمی یا در پارچه ای قرار دادھو این : این حرز برای رفع نظر و دفع چشم زخم مجرب است -39 
ظاھرا یک )(199/کشکول لطیف( کسی که مورد چشم زخم واقع شده است به ھمراه خود بر بازویش ببندند

  )مرتبه نیز ابتدائا آن را بخواند

 َعْیَن اْلعاِيِن َعَلْیِه فى َكِبِدِه َو َنْحِرِه َو  َالّلُھمَّ َربَّ َمَطٍر حاِبٍس َو َحَجٍر ياِبٍس َو َلْیٍل داِمٍس َو َرْطٍب َو ياِبٍس ُردَّ

  ُھَو َحسیٌر ماِلِه َفاْرِجِع اْلَبَصَر َھْل َترى ِمْن ُفُطوٍر ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتْیِن َيْنَقِلْب ِاَلْیَك اْلَبَصُر خاِسئًا َو

 

  ) 43/ک مخزن تعویذات.ر.و4/ملک)(57/غافر (این آیات را خوانده بدمد برای چشم زخم مجرب است -40

 

  َفارِجِع .َلَخلُق َالسَّمواِت َواَالرِض َاکَبُر ِمن َخلِق الّناِس َولِکنَّ الّناَس الَیعَلموَن«

 )4/وملک57/غافر(»َالَبَصَر َکرََّتیِن َینَقِلُب ِاَلیَک الَبَصُر خاِسئًا َوُھَو َحسیٌر

  

مخزن )(بخواند و به ھمراه داشته باشد(این دو عزیمت بسیار تجربه نموده و درست یافته اند -41
  ) 44و45/تعویذات

 *******  

فرمود ھر که می خواھد از اھل اسالمت بوده و از سحر ) ص(خداوند متعال در شب معراج به پیامبر اکرم  -42
کنوز الدعوات :( مصون باشد وھیج سحر ساحری در او اثر نکند خواه ساحر جنی باشد یا انسی این دعا را بخواند

  ) 186/ک الجواھر السنیه.ر.نسخه خطی و/ فی کشف المھمات



  

  

ھر که میخواھد از اھل اسالمت بود و از سحر مصون .خداوند متعال در شب معراج به پیامبر اکرم فرمود -43
کنوز الدعوات فی (این دعا را بخواند.خواه ساحر جنی باشد یا انسی,باشد و ھیچ سحر و ساحری در او اثر نکند 

 ) 186/ک الجواھر السنیه.ر.نسخه خطی و/کشف المھمات 



  

ذکر کرده و ملخص آن این است که ابودجانه به )حیاه الحیوان(این حرز را کما الدین در کتاب : جانهحرز ابود -44
رسید و شکایت نمود بر اینکه شبھا چیزی به نظرم می آید به غایب ھولناک و ) ص(خدمت حضرت رسول اکرم 

مثل .ی تیره می شودآن صدایی است مانند صدای آسیاب و زنبور عسل وگاھی مانند برق می درخشد و گاھ
شبی مضطرب برخواستم دستم بر او آمد پوست او را مانند خارپشت ,ظلمت شب و گاه دراز و گاه کوتاه

سپس حضرتش امیر ,خانه تو است) عامر(ای ابو دجانه او :حضرت فرمود.دیدم که از او آتش بر من بارید,یافتم
ضرت نوشت سپس ابودجانه نوشته را گرفت و به خانه خود المومنین را طلبید و این حرز را بر او امالء کردو آن ح

شب چون خوابیدم آن نوشته را زیر بالین خود گذاشتم ناگاه از صدای ناله و گریه از خواب :ابودجانه میگوید.رفت
. این نوشته را از خود دور کن که ھالک شدیم! ای ابو دجانه االمان االمان:شنیدم که شخصی میگوید,بیدار شدم

  .د کردیم که دیگر به خانه تو نیاییم و ھر کجا این دعا باشد در آنجا نرویمو عھ

  )125/  60: ک بحار االنوار.و ر  166/تسھیل الدواء .(آن دعا این است.دیگر آنھا را ندیدم:ابودجانه گفت

  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

  ”ار ِمن الّعمار والزّرار اّال طارقاھذا کتاُب من محّمد رسول اهللا َرّب العالمین ِالی َمن َطَرق الّد

  ”َاو فاِجرا” موِلعا” َیطُرق ِبِخیر َاّما َبعد فِانَّ َلنا َو َلُکم فی الَحیواةالحق َسَعةُ  فِاّن َیُکن َبک غاِشقا

 َفھذا ِکتاب اهللا َینِطق َعَلینا َو َعَلیُکم بالَحق ِاّنا ُکّنا َنسَتنَسخُ  ما ُکنُتم َتعَملون َو ” َاو ُمقَتِحما 



 وانَطَلقوا ِالی َعبَدة االوثاِن َو ) فالن بن فالن(ُرُسُلنا َیکُتبون ما َیمُکرون اترکوا صاحب ِکتابی ھذا

 اخر ال اله اال ُھَو ُکلَّ شیٍء ھاِلٌک اّال َوجَھه لُه الُحکم َو ِالیه ” ِالی َمن َیزَعم َانَّ َمَع اِهللا الھا

  ُترَجعون حم ال َینَصرون حمعسق تَفّرقت َاعدااهللا َو َبَلَغت حّجه اهللا َو ال َحول وال قّوَة اّال باهللا

 . الَعلی الَعظیم َفَسَیکفیَکُھُم اهللا َو ُھَو السَّمیع الَعلیم

  

 :قاعده

 با کاغذ سفید و آب زعفران بنویسیداین دعا را 

 (وضو بگیرید(در ھنگان نوشتن حتما طھارت داشته باشید

 ھنگام نوشتن ھر دعایی به خودتان عطر بزنید  ھمیشه

اگر میتوانید سعی کنید قبل از نوشتن یک بار سوره جن را بخوانید و به کاغذی که میخواھید روی آن بنویسید 
 فوت کنید

 نج شنبه و جمعه بعد اذان صبح تا قبل از طلوع آفتاببھترین زمان روز پ

 .این دعا را در بازوبند قرار داده و در بازوی راست خود قرار دھید

  

این دعا را در پنج سطر به طریقی که ) غش کرده(به تجربه رسیده است اگر کسی را جنون باشدو یا مصروع -45
و  68سوره زمر (بازوی راست او ببند به زودی شفا یابدنوشته شده و حروفات آن را مفتوح بنویسند و بر 

  )170/ تسھیل الدواء )(69

ِإَذا ُھم َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َمن َشاء اللَُّه ُثمَّ ُنِفَخ ِفیِه ُأْخَرى َف
 ِقَیاٌم َينُظُروَن

 َنِبُنوِر َربَِّھا َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء ِبالنَِّبیِّیَن َوالشَُّھَداء َوُقِضَي َبْیَنُھم ِباْلَحقِّ َوُھْم َلا ُيْظَلُموَوَأْشَرَقِت اْلَأْرُض 

  و صلی اهللا علی خیر خلقه محمد و اله اجمعین

 

  برای دفع سحر و رفع آن این آیات را بر روی کاغذ با زعفران بنویسید – 46

َواْضِرْب َلُھْم َمَثًلا َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة ِإْذ َجاَءَھا اْلُمْرَسُلوَن  َمَثًلا َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة ِإْذ َجاَءَھا اْلُمْرَسُلوَن  َواْضِرْب َلُھْم
  برحمتک یا ارحم الراحمین

  

ھر روز صبح یک مشت از آن را به صورت خود ,سپس آن را درون شیشه ای از گالب کرده تا در گالب حل شود
  مالید کاغذی دیگر تھیه کرده با زعفران ابتدا بنویسیدب

را پنج مرتبه زیر آن نوشته و در پایان بنویسید ) ِإنِّي ِإًذا لَِّفي َضَالٍل مُِّبیٍن(بسم اهللا الرحمن الرحیم سپس ایه
آن را با آب مخلوط کرده تمام بدن را با آن غسل دھید ابی که از بدن میریزید به ) برحمتک یا ارحم الراحمین(



درون چاه نرود لذا ظرفی زیر پا گذاشته و آبھای جدا شده را درون باغچه یا چاه اب باران بریزید این عمل بسیار 
  .مجرب است

  

  

  

چون بقیه ھمه مثل ھم بوده و دیگر الزم در اوایل نسخه ھا تمام اداب را بیان کردم و مابقی را بیان نکردم 
ندانستم که قاعده را بیان کنم ولی با این حال تمام مطالب این کتاب را در اسرع وقت در سایت 

www.inapply.com  شما امیدوارم که این کتاب برای ,در انتھا,قرار میدھم به ھمراه تمام قاعده و جزئیات آن
و برای این بنده حقیر .کنید بسیار کارساز بوده و بتوانید مشکالت خو د و دیگران را به لطف پروردگار منان حل

  .دعای خیری مرحمت بفرمایید و سر اخر ھم برای شادی قلب نازنین اقا امام زمان صلواتی ختم کنید

  

  

  

  پایان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  کمیابسایت دانلود محصوالت و کتاب ھای 

www.paydownload.ir 

 

  فروشگاه خرید پستی

www.inapply.ir 

 

  سایت علوم غریبه

www.inapply.com 

  سایت روانشناسی ھیپنوتیزم و یوگا

www.hipnotism.ir 

 


