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پیش گفتار

آيـت اهلل  حضـرت  مـا،  هم عصـر  بـزرگ  عـارف  و  عالـم 
بهجت؟ق؟، انس و الفتی شگفت با ذکر و دعا داشتند. 
ايشـان بـرای هـر روز و تمـام سـاعت ها و دقیقه هـای آن، 
برنامـه دعـا، نمـاز و ذکـر داشـتند. ایـن فقیـه و عـارف، 
برنامـه عبـادی خـود را تـا آخـر عمر تـرک نکردنـد و زندگی 
آمیختـه  ايمانـی  و  عبـادی  فعالیت هـای  بـا  شريفشـان 
بـود. شـايد انتخـاب چنین سـبک زندگـی از آن رو باشـد 
بودنـد  قائـل  فراوانـی  ارزش  خـود  وقـت  بـرای  ايشـان  کـه 
هـدر  گرانقدرشـان  عمـر  از  لحظـه ای  نمی خواسـتند  و 
حقیقتـًا  را  عبـادت  و  دعـا  بـدون  يسـتن  ز ايشـان  بـرود. 
آيـات  بنابـر  کـه  عمـری  می دانسـتند.  عمـر  دادن  هـدر 
قـرآن کريـم و روايـات معصومیـن؟مهع؟ بايـد در برابر لحظه 
در  کـه  باشـیم  پاسـخگو  الهـی  پیشـگاه  در  آن  لحظـه 
چـه راهـی گذرانده ايـم؟ اگرچـه انـس بـا دعـا و مداومـت 
بـر آن در زندگـی همـه عرفـا و علمـا وجـود داشـته امـا در 
زندگـی سراسـر برکـِت ايشـان ایـن امر مهم شـدت و نمود 

کـرده اسـت.  افزونتـری پیـدا 
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در  می ديد  يارت  ز يا  نماز  حال  در  را  ايشان  کسی  اگر 
که او چگونه تا این حد دلباختگی  این فکر می رفت 
خود  از  عبادت  و  نماز  در  این گونه  که  دارد  محبتی  و 
بی خود می شود؟ چه رازی میان او و خداوند وجود دارد 
که با آن صدای لرزان گویی حضور و وجود خدا را حس 
دعا  قنوت  در  عاشقانه  بهجت؟ق؟  آيت اهلل  می کند؟ 
می کردند و به رکوع و سجده می رفتند. نمازهای رشک 
برانگیزی که هر انسانی حسرت آن را داشت که ای کاش 

آن نماز مال او بود! درست مثل يک جواهر قیمتی.

علـی رغـم اينکـه آيـت اهلل بهجـت؟ق؟ از شـهرت گریـزان 
ياد بود که  بودنـد، جاذبـه و محبوبیت شـان به آن انـدازه ز
عالقمنـدان بـه رهنمودهـای ايشـان بـرای گرفتـن پاسـخ 
سؤال هايشـان مشـتاقانه به سـوی ايشـان می آمدند آن ها 
امید داشـتند که برکتی از عبادات و دسـتورالعمل های 
آن عـارف واصـل، بـه روح و جسـم و جـان و وجودشـان 

سـرازیر شود.

کتاب  انتشار  و  تدوین  اصلی  علت  گفت  می توان 
پر مخاطب »بهجت الدعاء« نیز همین شور و استقبال 
 ، عموم مردم بود. کتابی که مجموعه ای از ادعیه، اذکار
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نمازهای مستحبی و دستورالعمل های عبادی از زبان 
ايشان در آن گردآوری شده و انتشار آن به بهار 1396 باز 

می گردد.

و  گرفـت  قـرار  خواننـدگان  اسـتقبال  مـورد  کتـاب  ایـن 
نظـر  بـه  شـد.  ارسـال  نظرهایـی  و  نقـد  و  پیشـنهادات 
می رسـید کـه اگـر در چاپ هـای بعـدی، بـه ایـن نقدهـا 
توجـه جـدی شـود، اثـری فاخـر تدویـن خواهـد شـد. بـه 
، پژوهشـگران مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار  همیـن منظـور
بـرای چندیـن بـار آثـاری کـه از ايشـان در قالـب کتـاب، 
فیلم، خاطرات و آرشیوهای مختلف صوتی- تصویری 

باقی مانـده اسـت را مـورد بازبینـی قـرار دادنـد.  

بـا ویرايـش  کـه  اثـر حاضـر اسـت  ایـن تالش هـا  نتیجـه 
می شـود. عرضـه  عالقمنـد  خواننـدگان  بـه  جديـد 

، عالوه بر اصالحات برخی مطالب در ویراست  در این اثر
اسـت. شـده  افـزوده  بـدان  نیـز  جديـدی  مطالـب  اول، 

ذیل  شرح  به  جديد  ویراست  اضافات  و  اصالحات 

است:

یارات براساس نسخه مشهور و    تنظیم متن دعاها و ز

مرسوم مفاتیح الجنان.
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یارات و دعاها با توجه    افزودن توضیحات تکمیلی ز

به سیره و نظر آیت اهلل بهجت؟ق؟ و تکمیل مطالب 

مربوط به چاپ قبل .

تکمیل و دسته بندی جدید فصل دستورالعمل ها   

اول،  بخش  بخش؛  دو  در  معظم له  توصیه های  و 
براساس  دوم،  بخش  و  اعمال  و  اذکار  اساس  بر 

حاجات و رفع مشکالت.

یرنویس.    افزودن ترجمه ادعیه و اذکار به صورت ز

اضافه شدن فهرست تفصیلی _ موضوعی به انتهای   

کتاب برای دسترسی آسان تر مخاطبان به دستورات 

و ادعیه مورد نظرشان. 

اصالح اشکاالت ِاعرابی و نوشتاری واژگان در آیات   

و ادعیه.

چـاپ    در  شـده  گـزارش  ایـرادات  و  اشـکاالت  رفـع 

. پیشـین
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   استغفار

اهمیت و جایگاه استغفار  

ذکر  به  نسبت  اذکار  میان  در  بهجت؟ق؟  آيت اهلل 
درباره  ايشان  داشتند.  ویژه ای  کید  تا استغفار 

اهمیت استغفار می فرمودند: 
»روایت عجیبی  از حضرت رسول؟ص؟   نقل شده  
ُکُم  �ؤُ

آ
َد� ْم؟ 

ُ
ک �ؤِ

آ
ْم ِم�نْ َد��

ُ
ک �ؤِ

آ
د� �بِ ْم 

ُ
ُرک �بِ

�نْ
ؤُ
� لا 

ؤَ
است: »�

درمان  و  درد  آیا  اُر 1؛  �ن �نْ ِاْس�تِ
ْ
�ل ُکُم  �ؤُ

آ
َد��  �َ  ، و�بُ

�نُ
�ل�نُّ

گناهان، و دوا  شما را به شما خبر بدهم؟ درد شما 
و درمانتان استغفار است«. یعنی سرت درد می کند، 
دوای  می گیرد،  درد  پایت  اُر«،  �ن �نْ ِاْس�تِ

ْ
�ل ُکُم  �ؤُ

آ
»َد��

می کند،  درد  دندان  و  گوش  است،  استغفار  آن 
یک  استغفار  یعنی  و...  اُر«  �ن �نْ ِاْس�تِ

ْ
�ل ُکُم  �ؤُ

آ
»َد��

نسخه برای درمان همه دردهاست!«.
باز ايشان در این باره می فرمايند: 

گرفتار هستیم باید بدانیم استغفار برای همه  »اگر 
استغفار  که  به شرطی  اما  است،  مفید  گرفتاری ها 

، ج 9۰، ص۲8۲. ۱. بحار األنوار
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کلمه  تنها  اینکه  نه  باشد،  قلبی  باشد،  صادقانه 
صادق  کننده  استغفار  اگر  باشد.  ر�هلل«  �ن �ن س�ت

ؤ
�«

باشد ]و باز استغفار اثر نکند[ باید ببیند کجای کار 
او اشکال دارد. استغفار واقعی با استغفار غیرواقعی 
که  است  م 

َّ
ُمسل روایت،  ]این[  دارد.  تفاوت  بسیار 

، همه گرفتاری ها را رفع می کند،  ولو ]به این  استغفار
نحو[ که در خواب به من بفرمایند تا یک سال باید 
باید توجه داشت  این ]بال[ زمان دارد.  کنی،  صبر 
استغفار  ندارد.  دروغ  خریدار  پیشگاه خدا  در  که 
هر بالیی را دفع می کند، مگر آنکه استغفار دروغین 

باشد.«

آثار و خواص استغفار  

و  آثار  تمام  از  بهرمندی  برای  بهجت؟ق؟  آيت اهلل 
برکات ذکر استغفار توصیه می کردند:

ر�هلل« بگویید، هیچ  �ن �ن س�ت
ؤ
»با اعتقاد کامل، بسیار »�

این  از  را  و واجبات شما  از ضروریات  عاملی غیر 
گرفتاری ها بر  که همه  کار منصرف نکند، تا زمانی 
طرف شود، بلکه بعد از بر طرف شدن گرفتاری هم 
همچنان این ذکر را بگویید تا دوباره گرفتار نشوید. 
ادامه  یا  بدانید  نشد،  بر طرف  گرفتاری هایتان  اگر 
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نداده اید، و یا آنکه با اعتقاد کامل نگفته اید.«
، دارای خواص و آثار  ذکر شريفی همچون استغفار

شگرفی است که به برخی از آن ها اشاره می شود.
رفع رذایل اخالقی  

درمان ُعْجب و ریا  

بخشش گناهان و افزایش ایمان  

رفع موانع برای انجام امور خیر  

حل مشکل اشتغال و ازدواج  

افزایش رزق و روزی  

از بین بردن میل به لغویات و امور بیهوده  

رهایی از مشکالت ناشی از شهوت جنسی  

استغفار همان طور که در حل مشکالت مؤثر است 
می تواند مانع بروز بسیاری از مشکالت نیز باشد. 
رافع  »استغفار هم  می فرمودند:  بهجت؟ق؟  آيت اهلل 
طرف  بر  را  مشکالت  هم  يعنی  دافع«؛  هم  است 
می کند، و هم سبب می شود مشکالت جديدی 

پیش نیايد.
همچنین ايشان برای بخشش گناهان به خواندن 
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نماز استغفار1 نیز توصیه می نمودند.

 اوقات استغفار  

در  روايات  به  توجه  با  آيت اهلل بهجت؟ق؟  حضرت 
استغفار  مشغول  روز  شبانه  از  خاصی  زمان های 
بودند. که در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

بعد از نماز وتر  

ايشان می فرمودند: 
که پس  روایت شده است هر  امام صادق؟ع؟  از 
ُر �هلَل َ�  �نِ

�نْ ْس�تَ
ؤَ
از نماز وتر در سحر هفتاد بار بگوید »�

ِه « و یک سال بر این کار مداومت کند جزء  �يْ
َ
ل  �إِ

و�بُ �تُ
ؤَ
�

« نوشته می شود.2 »استغفارکنندگان در سحر

تعقیب نماز صبح  

صبح  نماز  از  پس  که  »هر  فرمودند:  ؟ع؟  باقر امام 
را  او  متعال  خداوند  کند،  استغفار  بار  هفتاد 
می بخشد، اگرچه در آن روز بیش از هفتاد هزار گناه 
انجام دهد؛ و هر که بیش از هفتاد هزار گناه انجام 

دهد خیری در او نیست«.3

، به صفحه ۴۴3 مراجعه فرمایید. ۱. جهت اطالع از نحوه خواندن این نماز
، ج8۴، ص۲۲5. ۲. بحاراألنوار

3. وسائل الشیعه،  ج6، ص۴٨٠.
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تعقیب نماز عصر  

از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: »هر که پس از 
نماز عصر هفتاد بار استغفار کند خداوند متعال 

هفتصد گناه از او را بیامرزد«.1

وب آفتاب   قبل از طلوع و غر

از  قبل  همانند  فضیلت  در  آفتاب  غروب  هنگام 
و  تسبیح  به  است  شايسته  ازاین رو  است؛  طلوع 

استغفار پرداخته شود.

بعد از هر نماز واجب  

؟ع؟ فرمودند: هر کس پس از نماز واجب  امام باقر
مرتبه  سه  برخیزد،  نماز  جای  از  آنکه  از  پیش  و 
گناهان او را  این استغفار را بگويد خداوند متعال 

ياها بسیار باشد: بیامرزد، هرچند مانند کف در

وُم،  �يُّ
�تَ
ْ
ُّ �ل َح�ي

ْ
ا ُهَو �ل

َّ ل لَه �إِ �ي  لا �إِ ِ �ن
َّ
ُر �هلَل �ل �نِ

�نْ ْس�تَ
ؤَ
�

از خدایی که جز او خدایی نیست زنده وپایدار است 

ِه .2 �يْ
َ
ل  �إِ

و�بُ �تُ
ؤَ
ْکر�ِم  َ� � اإِ

ْ
لاِل َ� �ل َ

�ب
ْ

� �ل
دنُ

صاحب شکوه و اکرام است طلب بخشش می کنم و رو به سوی او می نهم.

۱. البلداألمین، ص19.
۲. کافی، ج٢، ص5٢1.
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 نماز حضرت جعفر طیار؟ع؟ 

اهمیت و جایگاه  

اعمالی  جمله  از  ؟ع؟1  طیار جعفر  حضرت  نماز 
آن  بر  بسیار  اهل بیت؟مهع؟  روايات  در  که  است 
کید شده است. عالمه مجلسی؟هر؟ درباره این  تأ

نماز می نويسد: 
»پس از نوافل یومیه، نمازی مانند این نماز به لحاظ 

سند و فراوانی ثواب نیست«.2 
آيت اهلل بهجت؟ق؟ نیز این نماز را برای برآورده شدن 
بسیاری از حوائج، به ویژه ازدواج، توصیه می کردند. 
ايشان می فرمودند: »نماز جعفر را به  شیوه ای که در 
همچنین  بخوانید«.  است  آمده  المعاد  زاد  کتاب 
خواندن  و  طیار  جعفر  نماز  از  »بعد  می فرمودند: 
آلود  اشک  چشم  با  و  بروید  سجده  به  آن  ادعیه 

حاجت خود را از خدا بخواهید«.
انجام این نماز در روز جمعه توصیه شده است، 
که خواندن آن به  روز جمعه  اما بايد توجه داشت 

گاهــی از شــیوه خوانــدن نمــاز جعفــر طیــار  ۱. عالقمنــدان می تواننــد بــرای آ
ــه ۴۲9  ــا، صفح ــه نمازه ــوط ب ــش مرب ــه بخ ــاد( ب ــاب زادالمع ــب کت ــه ترتی )ب

مراجعــه نماينــد.
۲. زادالمعاد، ص3۲۰.
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اختصاص ندارد. آيت اهلل بهجت؟ق؟ می فرمودند: 
»یکی از علل محرومیت ما این است که فکر می کنیم 
اذکار فقط برای وقت مخصوص شان است. … نماز 

جعفر طیار تنها برای شب و روز جمعه نیست.«

آثار و خواص  

این نماز آثار و برکات فراوان دارد، و به طور کلی برای 
به  بخش  این  در  است.  شده  توصیه  حوائج  رفع 
مواردی اشاره می کنیم که آيت اهلل بهجت؟ق؟ به طور 

خاص به خواندن این نماز سفارش کرده اند.
حل مشکل ازدواج  

رفع مشکالت مربوط به خانواده  

هدایت نزدیکان ناباب و بی نماز  

رهایی از آزار و اذیت جن  

رفع سردرگمی و هّم و غم  

یافتن منزل مناسب  

یافتن شغل مناسب  

یافتن گم شده  
آيت اهلل  سیره  در  نماز  این  خواندن  به  سفارش 
و  نیست  شده  گفته  موارد  به  محدود  بهجت؟ق؟ 

می توان آن را برای رفع همه گرفتاری ها بجا آورد. 
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 آیرت و طوره هری قاآن

   ،104  ،103  ،97  ،64 آیم اهکاطی     
 ،380  ،378 ،370  ،369  ،141  ،138

450 ،394

 آیرت اطم اعظم   138  

 تالوت قاآن   307  

 آیه ُطخاة   106  

 آیه شلردت   104  

 آیه ُتلک   105  

 آیه آخا طوره کلف   144، 396  

 طوره حمد   103، 364، 390، 391،   
458 ،457 ،447 ،441 ،426 ،419

 طوره  آل عماان   139  

 طوره نسرء   139  

 طوره توبه   416  

 طوره طه   35، 139  

 طوره حج   418  

 طوره تؤتنون   39  

 طوره یرطین   72، 73، 74، 419  

رت   22، 85  
ّ
 طوره صرب

 طوره غربا   34  

 طوره حشا   135  

 طوره تغربن   135، 139  

 طوره جمعه   67، 68، 70، 71، 426،   
427

 طوره تنربقون   67، 68، 70  

 طوره واقعه   80، 81، 133، 141، 413  

 ختم طوره واقعه   81، 371، 413،   
441

 طوره زهزال   93، 430  

 طوره عردیرت   94، 430  

 طوره برطا   142  

 طوره حدید   135  

 طوره صف   135  

 طوره اعلی   66، 67، 68، 70، 426  

 طوره  تکرثا   141  

 طوره نصا   95، 430  

 طوره قدر   96، 97، 126، 133، 370،   
450 ،439 ،426

 طوره کربرون   64، 141، 378، 457  

   ،141  ،133  ،111  ،64 توحید    طوره   
 ،439 ،430 ،427 ،426 ،412 ،378

458 ،457 ،441

 طوره بلق   64، 141، 378، 458  

 طوره نرس   64، 141، 378، 458  

 طوره هری چلررقل )کربرون، توحید،   
بلق و نرس(   64، 141، 370، 378، 

404

َتین )بلق و نرس(   64، 378،   
َّ
ذ  ُتَعّوِ

458 ،404

َحرت    135   طوره هری ُتَسِبّ

 موضوعی فهرست تفصیلیـ 
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 ادعیه و اعمرل

 دعری صبرح   21، 120، 147  

 دعری طیفی صغیا   21، 155  

طجردیه    صحیفه  هفتم  دعری   
)ایمنی از بالهر(   21، 158، 388

 دعری طریع اإلجربه   161  

َسك«   244  
ْ
ِني  َنف

ْ
 َعّاِب

َ
ُلّم

ّٰ
هل
َ
 دعری »ا

ْضل«   174  
َ
ف
ْ
 دعری »َیر َداِئَم  اه

 دعری غریق   243  

 دعری حزین   458  

 دعری یستشیا   21، 175  

 ادعیه شف هری جمعه   163  

 دعری کمیل   22، 23، 58، 181  

 دعری طمرت   22، 197  

 حدیث کسر   22، 391، 401  

 صلوات ضّااب اصفلرنی   22، 167  

 دعری علد   120، 238، 264  

 دعر باای اترم عصا؟جع؟   215، 264  

 دعری برج   236  

زترن؟جع؟      اترم  طالتتی  دعری   
264 ،245

 دعری ندبه   218  

 دعری عشاات   135  

 دعری نور   136  

 دعری احتالم   141  

 دعریی باای ربع حوائج   374  

 صلوات شعبرنیه   23، 246، 249  

 تنرجرت شعبرنیه   23، 249  

 زترن

 اول شف   143، 396، 453  

   ،142  ،141  ،81 خواب   65،  از  پیش   
396 ،370

 بعد از نصف شف   20، 453  

 هنگرم طحا   57، 452  

 پس از بجا   120  

 بین اهسلوعین   57، 155، 393  

 پیش از طلوع آبترب   134، 360  

 تعقیبرت نمرز صبح   115، 118  

 هنگرم صبح   383، 384  

 هنگرم زوال)ظلا(   57، 86، 246  

 غروب آبترب   134، 360، 383  

 هنگرم اذان   57، 378  

 بعد از ها نمرز   57، 103، 106، 107،   
397 ،112 ،111 ،109 ،108

 شف جمعه   22، 23، 67، 68، 70،   
426 ،181 ،174 ،163 ،81 ،73 ،71

روز جمعه   22، 57، 68، 85، 86،     
361 ،263 ،218 ،197 ،101

 شف عید   174  

 تره صفا   387  

 تره رجف   23، 249  

 نیمه رجف   44  

 تره شعبرن   23، 246، 249  

 نیمه شعبرن   23، 181  

 تره رتضرن   23  

 عید غدیا   218، 266  

 عید بسا   218  

 عید قربرن   218  
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 زیررات

 آداب زیررت   265  

 زیررت حضات رطول؟ص؟ در روز شنبه   269  

 زیررت اتیااهمؤتنین؟ع؟ در روز یکشنبه   272  

 زیررت حضات زهاا ؟اهع؟  در روز یکشنبه   273  

 زیررت اترم حسن و اترم حسین؟امهع؟ در روز دوشنبه   275  

 زیررت اترم طجرد، اترم برقا و اترم صردق؟مهع؟ در روز طه شنبه   278  

 زیررت اترم کرظم، اترم رضر، اترم جواد و اترم هردی؟مهع؟ در روز چلررشنبه   280  

 زیررت اترم حسن عسکری؟ع؟ در روز پنج شنبه   282  

 زیررت اترم زترن؟جع؟ در روز جمعه   283  

 زیررت اتین اهلل   21، 263، 264، 285، 303  

 زیررت جرتعه کبیاه   21، 181، 263، 264، 285، 307  

 زیررت عرشورا   20، 307، 308، 309، 317، 328  

 دعری پس از زیررت عرشورا )دعری علقمه(   309، 317، 318  

 زیررت عرشورای تختصاه   307، 328  

 زیررت حضات تعصوته؟اهع؟   339  

 اذکرر

   ،352  ،264  ،119  ،54 صلوات    ذکا   
 ،394 ،383 ،370 ،355 ،354 ،353
449 ،412 ،410 ،404 ،402 ،397 ،395

 ذکا تسبیحرت حضات زهاا؟اهع؟   102،   
381 ،143

   ،118  ،108  ،51  ،50 اطتغفرر    ذکا   
 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،126

458 ،411 ،404 ،389

 ذکا تسبیحرت اربعه   107، 140، 431  

 ذکا تسبیح   360، 375، 376  

 ذکا چاخرنده تسبیح   375  

 ِبرهلل«     
ّ
َة إل ّوَ

ُ
 ق

َ
 َول

َ
َحْول

َ
ه »ل

َ
ل
َ
 ذکا َحْوق

399 ،398

 ذکا تللیل »ل اهه ال اهلل«   399  

َکْاب«   376  
ْ
 اه

َ
 ذکا»َیر کرِشف

 ذکا قنوت نمرز  آیم اهلل بلجم   427  

آیم اهلل بلجم      آخا   ذکا رکوع رکعم 
428

 ذکا طجده رکعم آخا آیم اهلل بلجم     
428

 دطتوراهعمل هر

 حفظ دین و ایمرن   243، 244، 358  

 ازدیرد عشق به اهل بیم؟مهع؟   355  

 بخشش گنرهرن   108، 109، 111، 112،   
451 ،429 ،380 ،358 ،118



470

عی
ضو

تو
ی ـ 

صیل
تف
م 

ط
لا
ب

 اطالع از اتور غیبی   450  

 نورانیم دل و صورت   423، 451  

 باکم پیداکادن وقم   355  

 ربع توانع انجرم اتور خیا   358  

 از بین بادن تیل به هغویرت   358  

 ربع رذایل اخالقی   355، 358  

 کسف بضرئل   355  

 درترن ُعْجف و ریر   358، 398، 399  

 درترن غرور   398  

 ربع عصبرنیم و کنترل خشم   355  

 باای گشریش در کررهر   120  

 خالصی از ازدحرم و شلوغی   355  

 ربع ظلم و رهریی از شّا ظرهم   401  

 نزول برران   442  

 طول عما   113، 346  

 بسالن طحا، جردو، طلسم و جن زدگی     
 ،378 ،371 ،370 ،368 ،366 ،362

441 ،429 ،389

 دبع چشم زخم   370، 388  

جواد؟ع؟      اترم  حرز  داشتن  همااه   
404 ،389 ،388

   ،368  ،367  ،346 دادن    صدقه   
449 ،439 ،411 ،404 ،390 ،380

 گوطفند قربرنی کادن   391  

   ،368  ،64 گابترری هر    و  بالیر  دبع   
446 ،389 ،388 ،387 ،383 ،380

 دبع هفترد نوع بال   116  

 دبع حسردت   389  

 حفظ طالتتی و دبع  خسا   366، 368،   
439 ،387 ،386 ،383 ،380 ،370

 هنگرم ورود به تنزل   417  

 خروج اعضری خرنواده از تنزل   370  

 طالتتی در تسربات   355، 370  

 در اترن ترندن از خساهری جرده ای   
و تصردف   96

   ،366  ،365  ،363 بیمرر    شفری   
392 ،390 ،389

اترم    تربم  و  زتزم  آب  از  اطتفرده   
حسین؟ع؟   363، 364، 380، 390، 

394

 نذر ٧٧   371، 372  

 طفاه اترم جواد؟ع؟   373  

 درترن تف   137  

 درترن درد چشم   104، 366، 370،   
394

 ربع هکنم زبرن   355  

 تحفوظ ترندن از باص   116  

   ،116 از جذام   115،  ترندن   تحفوظ 
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