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 دفع نحوست روزهادعاي    
چنانچه انسان مجبور شود که در يکي از روزهايي که نهي در خصوص آن  : اند است که فرموده) ع(نقل از امام صادق

پس بايد که اين دعا را بعد از هر ) از جمله دخول بر حاکمان ظالم(مده کاري را شروع کند و به سمت آن کار برود آ
  ١ج استفر و بدانيد که اين دعا يکي از دعاهاي بخواند) فريضه(نماز واجب 

١  
  
  

  ه إال باهللاُ افرِّج بها کل کربهال حول و ال قو
و دشواري  برهر )از برکت آن(قدرت و قوتي مگر از خداوند،فرج و گشايش يابم )هيچ(توانايي و نباشد) هيچ(ها نباشد

  مکروبي و سختي
٢  
  

 ه إال باهللا أحل بها کل عقدهحول و القوال
 هر بسته شده و گره زده شده) از برکت آن( نمايم  باز مي،قدرت و قوتي مگر از خداوند)هيچ(توانايي و نباشد) هيچ(نباشد

  )امري از کارها و هر(
 ه إال باهللا أجلو بها کل ظلمه حول و ال قوال  ٣

  هر تاريکي و ظلمتي را ) ت آناز برک( بخشم روشني مي،قدرت و قوتي مگر از خداوند)هيچ(توانايي و نباشد) هيچ(نباشد

  إال باهللا أفتح بها کل باب هال حول وال قو  ٤
  هر دري که بسته شده باشد) از برکت آن(نمايم   باز مي،قدرت و قوتي مگر از خداوند)هيچ(توانايي و نباشد) هيچ(نباشد

 
   ه و مصيبهباهللا أستعين بها علي کل شد  إالهالقو الحول و  ٥

 )از گرفتاريها( جويم از برکت آن بر هر شدتي  استعانت مي،قدرت و قوتي مگر از خداوند)هيچ(ايي و نباشدتوان) هيچ(نباشد
  و هر مصيبتي

  إال باهللا أستعين بها علي کل أمر ينزل بيهال حول و ال قو  ٦
 چه از امور که بر من  استعانت ميگيرم از برکت آن بر هر،قدرت و قوتي مگر از خداوند)هيچ(توانايي و نباشد) هيچ(نباشد

  نازل خواهد شد
  إال باهللا أعتصم بها من کل محذور أحاذرههالحول و ال قو  ٧

 در امان و حمايت خواهم بود از برکت آن بر هر آنچه که ،قدرت و قوتي مگر از خداوند)هيچ(توانايي و نباشد) هيچ(نباشد
  باشم از آن بيم دارم و از آن بر حذر مي

  إال باهللا أستوجب بها العفو و العافية و الرضا من اهللا هالحول و ال قو  ٨
و عافيت يافتن و ) اللهي( از برکت آن مستوجب عفو،قدرت و قوتي مگر از خداوند)هيچ(توانايي و نباشد) هيچ(نباشد

  خشنودي خداوند خواهم يافت
  و غلبت حجة اهللا و بقي وجه اهللا  اهللاءعداأ أال باهللا تفرق هالحول و ال قو  ٩

 متفرق شدند دشمنان خداوند و حجت خدا پيروز و غالب ،قدرت و قوتي مگر از خداوند)هيچ(توانايي و نباشد) هيچ(نباشد
  گرديد و وجه ابدي او ماندگار است

  
١٠  

 و رب الجلود ه إال باهللا ، اللهم رب االرواح الفانيه و رب االجساد البالية و رب الشعور المتمعطهال حول وال قو
 أسألک يا رب أن تصلي علي محمد و أهل بيته الطاهرين ه القائمه و رب الساعه و رب العظام النخرهزقالمم

  في لطفک يا ذا الجالل و االکرام آمين آمين يا رب العالمينبخ) حاجت بگو(و افعل بي کذا
پروردگار ارواح فنا پذير و پروردگار ) خداوندا تو هستي(د،قوتي مگر از خداون قدرت و )هيچ( توانايي و نباشد) هيچ( نباشد
 وراخ شده وپروردگارسوراخ سريخته شده وپروردگار پوستهاي هاي متالشي شونده و پروردگار موهاي  جسم

مسئلت مينمايم اي پروردگار من تا که ) پس تو را( پوسيده و خاکستر شده و پروردگار روز قيامت و ساعت حشر استخوانهاي
  برآورده نمايي بحق لطف پنهانت.) ....که اينست(وات فرستي بر پيامبرت محمد و اهل بيت طاهرين او و حاجت مرا صل

  )هستيها( اي صاحب جالل و کرامت اجابت نما اجابت نما اي پروردگار عالميان) بر بندگانت(
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 :توضيحات 

  مورد نظر است که بايد به اجبار کاري را انجام دهيم  در روايت مقصود از نمازهاي فريضه فقط براي همان روز :ً اوال

 همانگونه که در متن دعا مشخص است جمله الحول ده بار آمده است پس بر حسب تجربه اينجانب بايد در :ثانياً 
  يک انگشت دست را بسته نمايد و ابتدا را از انگشت کوچک دست راست شروع کند وها موقع خواندن هر يک از الحول

آنگاه که دعا تمام شود و هر ده انگشتان بسته شدند بايد قبل از بازکردن هر نگشت شصت دست چپ ختم کند و به ا
 و ختم به  و ابتدا باز نمودن از انگشت شصت دست راست است بگويدانگشت الحول و القوة اال باهللا العلي العظيم

کار خود روان شود که انشااهللا و باذن  بسوي دانگشتان باز شدن تمام  سپس چونانگشت کوچک دست چپ است
  .د ديد شد و فرج و نصرت خواه باز خواهند ها رحمن گره

است که نماز حاجت بخواند و آيت الکرسي را تالوت نموده آنگاه صدقه ) ع(ي ديگر از امام صادقها  در روايت:ثالثاً 
 .دهد و روان شود

 همانند بودن ماه در برج عقرب و با  دانستن نهي شارع در  آيا کسي که علم به نحوست يک روز مشخص دارد :سوال
  عدم اقدام به کاري مشخص و در آن روز معين آيا ميتواند با صدقه دادن اقدام به آن کار نمايد يا خير؟

 اوالً اگر مجبور به آن کار نباشد کار او شامل خود را در کاري که موجب هالکت شما در آن باشد نيفکنيد ، :جواب 
  ٢َوَأنِفُقوْا ِفي َسِبیِل الّلِھ َوَال ُتْلُقوْا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة َوَأْحِسُنَوْا ِإنَّ الّلَھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَناهد بود، خو

و در راه خداوند انفاق کنيد و به دستان خويش خود را به هالکت نيفکنيد و نيکوکاري کنيد و بدانيد که : ترجمه آيه (
و لذا نه تنها اجر و ثوابي بر آن مصيبت نميگيرد بلکه گناهکار خواهد بود، دوم ) د نيکوکاران را دوست مي داردخداون

  اگر مجبور باشد بايد سعي کند حتي االمکان با صدقه و نماز حاجت طلب در دفع بال کند اگر چه ترک ضرورت دارد
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