
 

 

  دستور و دعای ورم
 :این دعا به شرح زیر می باشد

 :مرتب این ذکر را بگوید .1

    َیا َرُؤوُف یَا َرِحیُم یَاَربِّ َیا َسیِِّدی

 
 :در قنوت و بعد از نماز این دعا را بخواند .2

فاِء   .ِمَن الّداءِ بِاللَّیِْل َوالنََّھاِر، َوُمْذِھَب الّداِء بِاللَّیِْل َوالنََّھاِر، أنِْزْل َعَليَّ ِمْن ِشَفائَِك ِشَفاًء لُِکلِّ َما بي َیا ُمنِْزَل الشِّ

 
لباس یا پارچه (بگیرد و روز چھارم غسل کند آن ھم موقع اذان ظھر و زیر آسمان برو و با خود یک خرقه  هسه روز روز .3

و  دمیز ببرد، و چھار رکعت نماز بگذار سعی کند با خصوع و خشوع باشد سپس لباسھا را بکند و خرقه را بر تن بپیچت) کھنه

 :گونه راست را روی زمین قرار بدھد و این دعا را با توجه و خضوع بگوید

دٍ  َیا َواِحُد، َیا َماجُِد، یَا َکِریُْم، یَا َحنَّاُن، ُیا َقِریُْب، َیا ُمِجیُْب، َیا اِحِمیْن، َصلِّ َعلی ُمَحمَّ َو آلِِه َو اکِْشْف َما بِی ِمْن َضرٍّ َو   اَْرَحُم الرَّ

نْیَا َو اْآلِخَرِة، َو اُمُنْن عَلّی بَِتَماِم النِّْعَمِة، َو اْذَھْب َما بیِ  نِی    ، َفِانَّهُ ُمَعّرة ٍ َو َالْبِْسنِی الَْعاِفَیَة ِفی الدُّ  .َقد آَذانِی َو َغمِّ

این دعا بتو سودی ندھد تا یقین به اثر آن پیدا کنی که در این موقع شفاء خواھی یافت و بر این دعا : فرمود) ع(ام ششم ام

 .مداومت کن، که خدا شفایت بخشد

 
 ]۲۴الی  ۲۱حشر آیه  هسور: [مرتب این دعا قرآنی را بخواند  .4

ََّرأَ  َذا الُْقْرآَن َعَلٰی َجبٍَل ل ـٰ ِه ۚ َوتِلَْك اْألَْمَثاُل َنْضِرُبَھا لِلنَّاِس لََعلَُّھْم َیَتَفکَُّرونَ لَْو َأنَزلْنَا َھ ْن َخْشَیِة اللـَّ ًعا مِّ َتَصدِّ ُھَو  ﴾٢١﴿ یَْتُه َخاِشًعا مُّ

ِحیُم  ُن الرَّ ـٰ ْحَم َھاَدِة ۖ ُھَو الرَّ َه ِإالَّ ُھَو ۖ َعالُِم الَْغیِْب َوالشَّ ـٰ َِّذي َال ِإلَ ُه ال َالُم  ﴾٢٢﴿اللـَّ وُس السَّ َه ِإالَّ ُھَو الَْملُِك الُْقدُّ ـٰ ُه الَِّذي َال ِإلَ ُھَو اللـَّ

ا ُیْشِرُکوَن  ِه َعمَّ ُر ۖ لَُه اْألَْسَما ﴾٢٣﴿الُْمْؤِمُن الُْمَھیِْمُن الَْعِزیُز الَْجبَّاُر الُْمَتَکبُِّر ۚ ُسبَْحاَن اللـَّ ُه الَْخالُِق الَْباِرُئ الُْمَصوِّ ُء الُْحْسَنٰی ۚ ُھَو اللـَّ

َماَواِت َواْألَْرِض ۖ َوُھَو الَْعِزیُز الَْحِکیُم   ﴾٢٤﴿ُیَسبُِّح لَُه َما ِفي السَّ

 

 :دستور تغذیه ای

با نیم کیلو عسل مخلوط شود و ھر روز صبح ناشتا یک قاشق مربا خوری با ھفت ) عسل ملکه(گرم ژل رویال  ۳۰به مقدار  .1

 .دانه میل شود هسیا

 .شود هیب زیاد خوردھسته س .2
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