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بسمه تعالی

راهنمای برنامه های درمانی شمیم
ویراست دوم

مقدمه
بحث ما در این جا با افرادی استتک ب بب ر تی ،ر رنه ب ای در ه یشانتتاج ایشاد وتتی ن با من ت
طرف جنااج ن وااطانر رنبرن س،نی .مطالب مخ،صری ب در این فصل آمی اسکر دس،ورات درما
ر ای اه این م ن

اه
برای

ت ا سکر ب ماما برشرف،ب اه رنایات مع صومان (ع) م با وی .برای رتایک اخ ،صارر

یاات بر امب ا با وضتتتاحا
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در موارد هو آنرد وتتتی استتتک .م،ن رنایات را در ستتتایک شات اه
وا ای ببانای.

،ب :م،ن این بخش اه وو،ار خطاب بب آساب دییشاج این حوه اسک.
قبل اه مطالعب بر امب ای درما ر مرنر ات هیر ضرنری اسک:
نکته اول :ا ایا و صاب م مائام ب برای رفع م ن

ت خود بب افرادی ب میت ار باط با جنااج س،نی ن

مو ّل در اخ،اار دار یر مراجعب نای .هیرا در بستتااری موارد این افراد جن ا ن ح ،وتتااطان را برای رفع
م ن ل وما مامور م ننی ب موجب م ن

ت بزرش،ر م

وودر اشرچب م ن ل مورد ظر را بب طور موقک

برطرف ساه ی.
نکته دوم :ر ای اه این م ن

ت بب طور دائم ر ب بب آج درماج پاییار م شویامر نگام حا صل م وود

ب فرد آ سابدیی ر بب مواهات ورنع بر امب ای درما ر تیکِ پایایشِ این آ ساب ا (رنه ب ای نرندی) را
ونا سای ن م سیند مایی؛ نشر ب مچوج باماری ا سک ب بینج جیوشاری اه تیک باماریر نها بب م صرف
مس ن ای قوی ا ،فا نی.
نکته سوو م :ی

دیگر اه ار اج درماج پاییار ب در ناقع هیربنائ رین دستتت،ور درما

برای رفع آستتتاب

وااطان ن جنااج ا سکر مقای ویج بب سب تن صر تق یر ت سل به اهل بیت (ع) ن ت کل به خدا ا سک.
بنابراین نرای مام بر امب ای

ب در ادامب م آیی بایستت ،ستتع

نای ا حی ام اج این ستتب تنصتتر را در

درنج خود قویک نای، .ب مهم اینشا سک ب ر مقیار این سب مورد در وما و ل بگارد بب ماج ا یاه
اه بر امب ای درما

بهر م بریی ن هو اسک ب این موارد را در حیّ ات داو،ب باوای ا اثر ننی .بنابراین

اه مان امرنه بب ر مازاج ب م وا ایر این ستتتب محور را در ه یشا ،اج ف عان ن ای .ما انلان شاو در
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وتت لشاری قویر ا شاو ناجبات ن رک محرمات ( ار ای حراو) استتک .بب ر مازاج ب م وا ای وتترنع
نای ب خود را بب صورت مرحیب بب مرحیبر ن در قالب مراقببر بب این مسالب مقای مائای.
نکته چهارم :مم ن استتک پا اه آزاه تمل بب این بر امب ار فعالاک جناا
س،نی مقیاری بان،ر وود ن بب اصط ح ظا رات آج ا م

ب در حان آهار ن اذیک وتتما

نییی وود .این تمل آج ار برای آج اسک ب

وما را اه ادامب م سار باه دار یر پا نها با م مقانمک ن و ل بر خیان ی م،عان بینج این ب را س در
دل،اج ایشاد وود ن سبک بب دس،ورات ائمب (ع) اامای ووییر بر امب را ادامب د ای.
نکته پنجم :طباع،ا برای فردی ب تمل بب این بر امب ا قب در م،ن ه یش اش بود ن بب قون معرنف بب
آج ا تادت رد ا سکر مم ن ا سک مقای ویج بب ا شاو مام آج ا سخک بب ظر بر سی .بنابراین برای
رچب به،ر تمیاا

ردج دس،ورات درما

ب در ادامب بااج م وودر چنی وصاب بااج م نام:

 بب ر حان فع در ه یش وتتما من ت ی بوجود آمی ن بایستت ،رفع وتتود .بنابراین مر مک را
وا ای خود را مقای بب ا شاو این دس،ورات مائای .من،ه مراقب باوای ب

ببنییی ب ا آج جا ب م

سار ی ه یش خود را از بب م ز ای ن با حمال ار ای

ب اح ساس م نای م نقک باش اه

حی بب وما نارد م ماییر حالک دنهدش برای،اج حاصل نود.


عیادی اه دستت،ورا

ب در مرحیب خستتک راحک ر اه مابق م وا ای بب آج ا تمل نای در یک

لاسک جیاشا بای وو،ب ن سع

نای میت هماج منخص (ما یک ما ن یا چهل رنه) بب آج تمل

مائایر ن در مراحل بعیی دس،ورات دیگر را م بب یریج اضافب مائای.
 جینل

هاب مود ن د س،ورا

را ب دارای سا ل م نخص س،نی را در قالب یک چکلا سک

آماد مائایر ب ا س،مرار تمل بب آج ا با فرامو و آج ا اه مااج رند .ما اشر دن سک داریی سور
جن را ر رنه قرائک فرمائای .جینل بب عیاد رنه ای ف،ب ن یا ما هاب مود ن بعی اه ربار
قرائک اک بز ای.
 برخ دنر ای هما
ن عبارا

ب برای عیادی اه دس،ورات منخص وی اسکر در م،ن رنایات ذ ر نی

ی مال (میانمک بر این تمل) در

نظام مود دنر ای هما

و مع صوو آمی ا سک .شرن

ب این و و،ار را

ما نی ( ر رنهر ف،ب ای ی بار ن  )...در نار م،ن دس،ور آنرد اسک ا

مخاطب ب،وا ی این بر امب را بینج ابهاو ن گرا
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 منظور اه زرنب آف،اب ب در برخ موارد ذ ر وی ا سکر هماج بان زرنب آف،اب ا اذاج مغرب
م باوی( .حیندا اه  02دقاقب قبل اه اذاج مغرب) ن منظور اه بان الطیوتانر اه بعی اه اذاج صبح ا
طیوع خوروای م باوی.

برنامه های عبادی

قرآنی
 .1قرائت چهار آیه اول س ره بقره  +آیه الکرسی  +سه آیه آخر س ره بقره
 .2قرائت س ره ت حید ،فلق ،ناس و آیه الکرسی :هرشب
 .3قرائت س ره جن :هر شب
 .4قرائت س ره یس :یک مرتبه در روز و یک مرتبه در شب
 .5قرائت س ره لقمان :یک مرتبه در روز و یک مرتبه در شب
 .6قرائت س ره صافات :در روز جمعه
 .7قرائت س ره نحل :ماهی یک مرتبه
چند نکته:

 ح ،المقینر قرآج را اه رنی خود قرآج بخوا ای (ح ،سور ای

ب حفظ س،ای).

 در مورد سو ای یا ن لقماجر اشر دن مر بب در رنه برای،اج سخک ا سکر ر یاو مقینر ا سک
بخوا ای.
 در مواردی ب من ل خاص پایا م
 در نگاو زرنب آف،اب اشر ب،وا ای ی

اه سب دس،ور انن را اجرا نای.

نای ی

اه سب دس،ور انن را اجرا نای مطیوب اسک.

ذکری
 .8به ط ر کلی قبل از هرکاری بسم اهلل الرحمن الرحیم بگ ئید.
خوردجر پووایجر مطالعبر نضو ن ..
 .9اذان گفتن با صدای بلند
ح،ما هو اسک موقع ماه بنود ا اذاج بگوئای؛ بی ب رشا احساس خطر ردیی اذاج بگوئای.
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صیای،اج هو اسک خای بینی باوی.
 .11ذکر شریف صل ات :روزی  111مرتبه
 .11استغفراهلل ربی و ات ب الیه :روزی  71مرتبه
 .12ذکر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لَا حَ ْلَ وَ لَا قُ َّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ
فک بار ب فاصیب بعی ماه صبح ن فک بار ب فاصیب بعی ماه مغرب.
 .13همراه داشتن حرز:
در رنایات م،عیدی اه ائمب (ع) حره ای افع در همانب دفع سحر ن آ ساب وااطان جن نارد وی ا سک.
بب تیک اخ،صتتار این ووتت،ار ن طو

بودج م،وج این حره ار نها ی

اه مع،بر رین این حره ا با تنواج

حرز ابی دجانهر در این جا ذ ر م وود .الب،ب این حره از بب دن رنایک آمی اسک ب ما رنایک و ا ر را
آنرد ایم:
بِ سْ مِ الیَّبِ الرَّحْمنِ الرَّحِامِ َذَا َِ،ابٌ مِنْ رَ سُ ونِ رَبِّ الْعَالَمِانَ إِلَى مَنْ طَرَقَ الیَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ نَ الزُّنَّارِ إِلَّا طَارِقاً
یَطْرُقُ بِخَاْرٍ أَمَّا بَعْیُ فَإِجَّ لَنَا نَ لَ ُمْ فِ الْحَقِّ َسعَةً فَإِجْ یَ ُنْ تَا وِقاً مُولَعاً أَنْ فَاجِراً مُقَْ،حِماً فَهَذَا َِ،ابُ الیَّبِ یَنْطِقُ
صاحِبَ َِ،ابِ
سخُ ما ُنُْ،مْ َعْمَیُوجَ إِجَّ رُ ُسیَنا یَ ُْ،بُوجَ ما َمْ ُرُنجَ ا ْرُ ُوا َ
سَ،نْ ِ
تَیَاْنَا نَ تَیَاْ ُمْ بِالْحَقِّ إِ َّا ُنَّا َ ْ

َذَا نَ

صنَاوِ نَ إِلَى مَنْ یَزْتُمُ أَجَ مَعَ الیَّبِ إِلهاً آخَرَ إِلبَ إِلَّا ُوَ ُلُّ َو ْءٍ الِکٌ إِلَّا نَجْهَبُ لَبُ الْحُ ْمُ
ا ْطَیِقُوا إِلَى تَبَیَةِ الْأَ ْ
صرُنجَ حم تسق َفَرَّقَ أَتْیَاءُ الیَّبِ نَ بَیَغَکْ حُشَّةُ الیَّبِ نَ لَا حَوْنَ نَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالیَّبِ الْعَیِ ِّ
نَ إِلَاْبِ ُرْجَعُوجَ حم لَا یُبْ ِ
الْعَظِامِ فَسَاَ ْفِا َهُمُ الیَّبُ نَ ُوَ السَّمِاعُ الْعَیِام
م،ن فوق را بب مرا آیب ال رستت ر ستتور ای فیق ن اسر ووتت،ب ن موار مرا خود داوتت،ب باوتتای.
(خصوصا موقع خواب)

اعمال
 .14خواندن نمازهای پنجگانه

بب اچ تنواج ماه ای ناجب خود را رک نای ن اشر م قضا ویر قضای آج را بب جا آنریی.
در صورت ام اج ماه ای،اج را در انن نقک بخوا ای ب اثار فوق العاد ای دارد.
 .15روزه گرفتن

ر مقیار ب م

وا ای رنه بگاریی .ف،ب ای دن رنه (دن ونبب ن پنش ننبب)ر ما

آخر ما قمری ن چهارونبب نسط ما قمری).
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 .61صدقه

سع

نای ر رنه مقیار م

م ب وی صیقب بی ای.

برنامه های آداب زندگی

خوردن و آشامیدن
 .17خ ردن انار
ر ا ار را بب نهای بخوریی ن با س در خوردج وریک نویی ن ا آخرین دا ب آج ا ار را مصرف مائای.
به،ر اسک :ا ار وارین باویر او،ا مصرف وودر جمعب مصرف وودر سب رنه پنک سر م مصرف وود.
 .18خوردن سیب

به،ر اسک او،ا مصرف وود.
 .19خ ردن به
به،ر اسک او،ا مصرف وود
 .21مصرف سرکه
ت ن بر مصرف سر ب در رژیم زذای خودر م سر ب داخل عیب

ریخ،ب ن داخل خا ب ن یا ر م ا

ب بان،ر من ل داریی(ما ا اق خواب) قرار د ای بب حوی ب مقیاری بوی سر ب در فضا من،نر وود.
 .21خ ردن خرما
به،رین وع خرما خرمای عَج ه ن بَرنی میینب اسک ب به،ر اسک فک تید اه ی

اه آج دن در حالک او،ا

مصرف وود .مصرف خرما ای دیگر از مطیوب اسک.
 .22خ ردن زیت ن و روغن زیت ن
ت ن بر مصتترف رنزن هی،وج در رژیم زذای خود اشر ب،وا ای بیج خود را از با آج رنزن مال
مناسب اسک.
 .23قبل از خ ردن غذا بسم اهلل الرحمن الرحیم بگ ئید
ح ،اشر قبل اه خوردج از فراموش ردییر ا پایاج زذا ر موقع یاد اج آمی بگوئای.
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 .24مصرف گ شت حداقل هر سه روز یکبار
فان

مااج شووک قرمز ن سفای اسک .اه رژیم ای شاا خواری ن خاوخواری اج،ناب نای.
 .25باقیمانده غذا را در ظرف دربسته قرار دهید

اشر مقیاری اه آب ن زذای،اج باق ما ی ن خوا س،ای در هماج دیگری آج را م صرف مائایر ح،ما آج را در
ظرف دربس،ب قرار د ای.
 .26استخ ان را کامال از گ شت پاک نکنید.
 .27شب ها ایستاده آب نن شید

آداب پوشش و زیور آالت
 .28انگشتر عقیق به دست کنید.
سنگ تقاق دارای ا واع بساار هیادی م باویر ب به،رین آج ا برای دفع وااطان تقاق جَزع یَمَنی م باوی.
 .29انگشتر حدید به دست کنید.
برای أثار بان،ر ا گن،ر حییی اذ اری در رنایات نارد وی ر ب بایی رنی آج حک وود .در این صورت بب
آجر حییی هفت جاللهر م شوینی .وجب داو،ب باوای ب این گان بایس ،بب چرب ن شاسک آلود وود ن
ا اثر خود را اه دسک م د ی .مچنان بایس ،آج را مرا خود بب حماو ن دس،نوی ببریی.
 .31هنگام در آوردن لباس بسم اهلل الرحمن الرحیم بگ ئید.
 .31هیچ گاه به ص رت کامل عریان نش ید.
ح ،اشر اچ فردی م در منزن بود ن ح ،در حماو سع

نای بب صورت امل بر نب نویی.

محل زندگی
 .32هرشب مقداری اسفند و کندر دود کنید
یک وب در مااج ن مواقع

ب احساس خطر م

نایر مقیاری اه مواد مذ ور را دند نای .سع

نای دند

حاصل اه این ار در بخش ای مخ،یف منزن من،نر وود .به،ر اسکر اسفنی با ساقب ن پوس،ب دند وود.
 .33نگهداری اسفند در منزل
م

وا ای اه آنیز ای زئان

ب با اسفنی ساخ،ب م وود اس،فاد نای.
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 .34ن شتن آیه الکرسی بر دی ار
اشر سقف منزل،اج اه  5.3م،ر با ن،ر ا سک ن یا در طبقات دنو بب بعی ه یش م

نایر آیب ال ر س را بر

دیوار ای خا ب بنویسای .منظور دیوار ای اسک ب در چهار طرف منزن قرار دارد ب مام دیوار ا.
برای این ار م

وا ای م،ن آیب ال ر س را با یک میاد بب صورت ریز در ق سمک با ی دیوار زدیک بب

سقف بنوی سای .اشر این ار برای،اج مقینر ا سک م،ن آیب ال ر س را بب صورت یک و و،ب ساد بر دیوار
صب نای.
 .35نگهداری قرآن در منزل
در منزن ن ر م ا

ب من ل داریی (ما ا اق خواب) قرآج قرار د ای.

 .36پرنده خانگی داشته باشید
ح ،المقینر در منزن خود یک پر ی خا گ دا و،ب با وای .به،رین وع آج بب ر اب :کب ترر خروس سفید
ن مرغ استتک .اشر یک جفک بو ر باوتتی به،ر استتک .اشر ام اج گهیاری اه اچ یاو اه موارد مذ ور را
یارییر ی

اه ا واع رایج پر ی ای خا گ را گب داری مائای .طباع،ا اثار این پر ی ا ستتتبک بب موارد

بااج وی ضعاف ر اسک.
 .37زباله ها را شب بیرون از منزل قرار دهید.
 .38شب دستمال آل ده به چربی گ شت در منزل نباشد
بب تنواج ماان اشر با د س،مال چرب

ای موجود رنی اجاق شاه خود را پاک مودییر ح،ما آج را ا قبل اه

خواب بنوئای.
 .39از بین بردن تار عنکب ت در خانه
 .41هنگام خروج از منزل :یکمرتبه آیه الکرسی و  6مرتبه س ره ت حید را قرائت کنید.
بعی اه خوا یج ر سور وحایر آج را بب یک جهک (با ر پائانر تقبر جیور چپ ن راسک) فوت نای.
 .41هنگام ورود به منزل :بسم اهلل الرحمن الرحیم بگ ئید و بر اهل منزل سالم کنید.
اشر س در منزن بود صیوات بفرس،ای.
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زناشویی
 .42در اول و وسط و آخر ماه قمری آمیزش ص رت نگیرد.
 .43عدم آمیزش در زمان بین الطل عین و غروب آفتاب.
 .44عدم برهنگی کامل در هنگام آمیزش.
 .45قبل از آمیزش بسم اهلل الرحمن الرحیم بگ ئید.
امل با آداب مستتائل ه اوتتوی بب ،اب ای آداب ه یش اس ت م ما نی :حیاب الم،قان ن یا

برای آوتتنای

مفا اح الحاا مراجعب فرمائای.

بهداشتی
 .46مس اک زدن
 .47شستن سر با سدر و خطمی
ف،ب ای یک بار مناسب اسک.
 .48حنا گذاشتن
الب،ب مراقب باوتتای در حالک جنابک ن حاض (تادت ما ا ب با واج) این ار صتتورت گاردر ن ا
مع وس خوا ی داوک .در صور

ب با غاار ر گ موی خود با حنا من ل داریی م

ا شاو ی ای.
 .49ازاله م های زائد
مو ای هائی هیر بغل ن با ی آلک ناسی را بب طور مر ب اهالب مائای.
 .51استنشاق کردن
شا

مقیاری آب در بان خود بچرخا ای .اشر قبل اه نضو شرف،ن باوی به،ر اسک.
 .51شانه کردن ریش  71مرتبه (ویژه آقایان)

ریش خود را با وا ب  02مر بب وا ب مود ن بنماریی.
 .52حجامت کنید
ر اه شا

با منورت یک م،خصص حشامکر این تمل را ا شاو د ای.
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 .53هنگام کشف ع رت بسم اهلل الرحمن الرحیم بگ یید
در دس،نوی ر حماو ن یا موقع عویض لباس.
 .54ک تاه کردن ناخن و سبیل
 .55ایستاده ادرار نکنید.

خواب
 .56تمام و یا هرکدام از س ره های قرآنی زیر را که می ت انید قبل از خ اب قرائت کنید:
سور ای یار فیقر اسر آیب ال رس ر  11مر بب سور قیر
 .57همراه داشتن س ره جاثیه
سور جاثاب را در ازذی بنویسای (اشر چاپ

م باوی او ان یارد) ن هیر بالنک خود قرار د ای.

 .58هرگز تنها نخ ابید
الب،ب این بب این معنا اسک ب در ا اق خود خوابای بی ب بب این معناسک ب در خا ب ای ب س زار اه وما
در آج اسک نها خوابای .اشر در مواردی مشبوریی ب نها بخوابایر سور ای وصاب وی برای قبل خواب
را باش اه حی معمول

ب مانب م خوا یییر قرائک نای.

 .59م قع بین الطل عین و غروب آفتاب سعی کنید خ اب نباشید
اشر بایار بودج در بان الطیوتان برای،اج م ن ل ا سکر سع

نای بعی اه ماه صبح  11بار سور وحای

بخوا ای ن بعی بخوابای.
 .61با دست آل ده به چربی گ شت نخ ابید

کودک
 .61وقتی ن زاد به دنیا می آید در گ ش راست اذان و در گ ش چپ اقامه گفته ش د.
 .62در م قع بین الط عین و غروب آفتاب برای حفظ آن ها دعا کنید.
این دتا م

وا ی قرائک آیب ال رس ن یا سور ای فیق ن اس ن  ...باوی .ر یاو راحک ر س،ای.

 .63اگر بچه ها م قع غروب آفتاب خ اب نباشند بهتر است.
وب با دسک آلود بب چرب شووک خوابی.
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