
 درمان سرطان با صلوات:

پسش ثچِ يك سبلِ ًٍيوِ اي هجتال ثِ ثيوبسي سشطبى خَى شذ.ثِ خبطش شذت يبفتي ثيوبسي ، هيضاى تغضيِ 

اٍ ثبال سفت ثِ حذي كِ ثِ اًذاصُ ّشت ًفش غزا هي خَسد. پضشكبى ايبسًي اص هعبلجِ ي اٍ هبيَس شذًذ ،لزا 

 گشفتٌذ اٍ سا ثِ خبسج اص كشَس ثجشًذ. پذس ٍهبدس اٍ ، تصوين

يكي اص سبدات هحتشم ثِ آى ّب هي گَيذ : شوب ًيبصي ثِ پضشكبى ٍثيوبسستبى ّبي خبسجي ًذاسيذ .تٌْب كبسي 

كِ هي تَاًيذ اًجبم دّيذ تب حبل ثچِ خَة شَد ٍشفب ثگيشد تَسل است ٍٍالذيي كَدك ثيوبس ثب شٌيذى ايي 

 يذًذ چِ تَسلي؟، تسكيي يبفتِ ٍاص اٍپشس سخي

ّضاس صلَات فشستبدُ ٍثَاة آى سا ثِ سٍح هطْش حعشت علي اصغش اّذا  241شوب "سيذ ثضسگَاس هي گَيذ 

ًوبييذ آى ّب ششٍع ثِ اًجبم ايي كبس ًوَدى. تب ايي كِ يك شت هبدس آى ثچِ دس خَاة ديذ كِ دستي غيجي 

آل عجب ثش ايي آة ،دعب خَاًذُ اًذ ، آى سا ثگيش ٍثِ )عج( ٍپٌج تي  ثِ اٍ ليَاى آثي سا داد ٍفشهَد : اهبم صهبى

فشصًذت ثخَساى تب اٍ شفبيبثذ .هبدس ايي كبس سا اًجبم داد ، صجح ّوبى شت ثَد كِ فشصًذش شفب يبفتِ ، 

 ٍصحيح ٍسبلن گشديذُ است.

  

  

 هنگام فراموشي:

ى چِ سا كِ دس خبطش داسد اص ٍي اهبم صبدق )ع( فشهَد: شيطبى يكي اص يبساى خَد سا ثش آدهي هي گوبسد تب آ

ثگيشد ٍاٍسا ثِ فشاهَشي ًٍسيبى ٍاداسد ٍّوكبس شيطبى كِ خالس ًبم داسد ثِ هسئَليت هشثَطِ، ّوت هي 

، دست ثِ دعب  گوبسد پس ّشكسي خَاست هطلجي سا ثِ ًظش آٍسد ٍاحسبس كشد كِ آى سا فشاهَش كشدُ است

آل هحوذ دسٍد ثفشستذ ٍخالس )شيطبى( سا لعٌت كٌذ ايي ثشداسد ٍحعَس آًشا اص خذا ثخَاّذ ٍثش هحوذ ٍ

عول هَجت ركش ٍثِ يبد آهذى هسئلِ هي گشدد ٍاگش ثِ يبدش ًيبهذ ركش ٍيبد خذا ٍصلَاتي سا كِ ثش صثبى 

 آٍسدُ است ثِ جبي ّوبى هطلت فشاهَش شذُ پبداش الْي داسد.

  

  



 درمان فراموشي:

هَش كشديذ ، ثش هي صلَات ثفشستيذ كِ هَجت يبد آهذى آى چيض پيبهجش خذا )ص( فشهَد: ٍقتي چيضي سا فشا

 خَاّذ شذ .اى شب اهلل تعبلي.

  

 اميد پسشك ومريض:

ثشاي شفبي هشيط ّبيي كِ پضشكبى جَاة كشدُ اًذ ٍاهيذي ثِ شفب ًيست ثِ سسَل خذا صلَات اهلل عليِ 

 صيبد صلَات فشستبدى دستَس شذُ است.

  

  

  

 اين بركت از صلوات است:

صًي حبهلِ ثَد،تٌْب اص هكِ ثِ هذيٌِ هْبجشت ًوَد ٍثِ ايي سجت ،اٍ سا هْبجشُ هي گفتٌذ،ًبگبُ پسشي صاييذ 

 ،هبًٌذ قطعِ اي اص گَشت كِ دست ٍپب ًذاشت.

هْبجشُ غوٌبك شذ ،ثِ قبثلِ گفت:هي ثِ حكن خذا ساظيين اهب ثِ جْت شوبتت دشوٌبى يعٌي كفبس هكِ 

سفت ٍديي اسالم سا قجَل ًوَد ٍثتبى هب دست ٍفشصًذ اٍ سا گشفتٌذ دغذغِ ثِ خبطش ثگَيٌذ كِ فالًِ اص شْش هب 

 هي سسذ.

قبثلِ گفت:ثبيذ دس ايي قعيِ،سجَع ثِ هحكوِ پيبهجش)ص(ًوَد،خذهت آى سشٍس آهذ ،صَست حبل سا ثِ عشض 

 سسبًيذ .آى جبًت فشهَد كِ ثشهحوذ ٍآل هحوذ صلَات ثفشست .

ى ساًذ،ثِ خبًِ خَد ثشگشت،فشصًذ خَد سا ثب دست ٍپبي دسست ديذُ دس حبل،خجش هْبجشُ ايي كلوبت سا ثش صثب

 ثِ سيذ اثشاس سسبًيذ ،آى حعشت فشهَد:ايي اص ثشكت صلَات فشستبدى ثش هي ثَد.

 


