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 انجام امور خير يمسلمان برا يمطيع کردن خادم

دهد، مراحل زير را تا هفت  يمسلمان که در امور خير تو را يار يبه منظور در اختيار گرفتن خادم
 :روز انجام دهيد

 
  (مرتبه 200(خواندن ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا  -

 
 :بگوييددر آخر، پس از آنکه هفت روز اين عمل را انجام داديد  -

 
اللهم اعطني ثواب الاله اال اهللا محمد رسول اهللا وان تسخر لي خدامها يخدموني 

 بالخير وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

 يکشف امور مخف ياستخدام خادم برا

يس را به  يتوان خادمين سوره  ي، ميمخف يبردن به حقيقت امر يپ يراب
  .نحو زير فرا خوانده و از آنها کمک طلبيد

 
محدود شخص، تنها  يخادمان ممکن است به دليل ظرفيت ها ي، گاهيبه طور کل

 .در خواب او بيايند و او را راهنمايي کنند

 
 :مراحل انجام

 
 .سوره يس را طبق اصول زير، يک مرتبه بخوانيد

 
مبين را به عدد ابجد آن که  ياول رسيديد، کلمه " مبين" يکه به کلمه  يهنگام
 .مرتبه است بخوانيد 102
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مرتبه تکرار  204مبين را  يدوم رسيديد، کلمه " مبين" يکه به کلمه  يهنگام
 .کنيد

مرتبه تکرار  306مبين را  يسوم رسيديد، کلمه " مبين" يکه به کلمه  يهنگام
 .کنيد

مرتبه تکرار  408مبين را  يهارم رسيديد، کلمه چ" مبين" يکه به کلمه  يهنگام
 .کنيد

مرتبه تکرار  510مبين را  يپنجم رسيديد، کلمه " مبين" يکه به کلمه  يهنگام
 .کنيد

مرتبه تکرار  612مبين را  يششم رسيديد، کلمه " مبين" يکه به کلمه  يهنگام
 .کنيد

مرتبه تکرار  714ا مبين ر يهفتم رسيديد، کلمه " مبين" يکه به کلمه  يهنگام
 .کنيد

 
 :سپس بگوييد. سپس بقيه سوره را بخوانيد و آن را تمام کنيد

 
توكلوا يا خدام هذه السوره الشريفه واالسم الشريف واكشفوا لى عن حقيقة امرى هذا 

  .(کذا، مطلب خودتان را عرض کنيد يبه جا(كذا كذا 

 
 :تکرار کنيد تا خوابتان ببرد يسپس صلوات زير را تا اندازه ا

 
اللهم صل على سيدنا محمد صالة تخرجنى بها من ظلمات الوهم وتكرمنى بنور 

 الفهم وتوضح لى ما اشكل حتى افهم فاءنك تعلم والاعلم وانت عالم الغيوب

 از جن يتسخير خادم
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را تسخير  يمسلمان و علو ي، به هيچ وجه جنهايهر نوع تسخير يط: هشدار
  .نکنيد

بوده و بنا به خطرات  ياحضار، نسبتاً طوالن يتسخير بر خالف روش ها يروش ها
 يالزم است که کم) به دليل مقاومت جن در برابر تسخير شدن کامل( ياحتمال

 .آنها را انجام داد...) رسم مندل و (محتاط تر 

 
 :روز انجام شود 41در روش زير، اعمال گفته شده به مدت 

 
 10که بعد از سوره حمد،  يبه صورت(رکعت  12از شب، به تعداد  خواندن نماز بعد -

 .(مرتبه سوره توحيد خوانده شود

 مرتبه ذکر يا کريم يا رحيم 1000 -

 مرتبه 100صلوات  -

 مرتبه 125بعد از نماز فجر، سوره حمد به تعداد  -

 
 .از جن به تسخير شما در خواهد آمد ي، خادم)روز 41(بعد از اين مدت 

 ز اسرار در احضار پنج نوع خادم قرآنا يسر

. است و افراد خبره به آن بسيار کم هستند يعلم حروف، علم بسيار عظيم
خواهد  يهر کس که با اين علم آشنايي پيدا کند، شاهد عجايب و معجزات

  .ماند يبود که انسان از توصيف و درک آن عاجز م

 
روش زير، از . دارد ياين علم در احضارات و تسخيرات نيز کاربرد وسيع

علم اعداد به منظور احضار پنج نوع خادم  يمهمترين اسرار در به کارگير
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 .قرآن هستند يمربوط به آيات و سوره ها

 
 

 :به اين منظور، مراحل زير را انجام دهيد

 
خواهيد اين پنج نوع خادم را از ميان آنها فراخوانيد  يکه م يآيه يا سوره ا -1

به منظور بروز از اشتباه، بهتر (ابجد کبير آن را محاسبه کنيد انتخاب کنيد و عدد 
 .(محاسبه عدد ابجد استفاده کنيد ياست که از نرم افزاها

 
 .نام را که در زير خواهد آمد را نيز محاسبه کنيد يعدد ابجد مربوط به پسوندها -2

 
اهد آمد سپس عدد به دست آمده را از عدد مربوط به پسوند هايي که در زير خو -3

 ياگر عدد به دست آمده در مرحله يک از عدد به دست آمده در مرحله (کم کنيد 
را اضافه کنيد و سپس مرحله  360، عدد يدو، کمتر باشد در اين صورت به عدد اول

 .(را انجام دهيد 3 ي

 
صدگان، ده گان و يکان عدد به دست آمده را جدا کرده و حرف مربوط به هر  -4

 .از جدول مربوط به حروف ابجد پيدا کنيد يک از آنها را

 
 .آيد که بايد آن را از آخر به اول بنويسيد يبه دست م يحرف 3يک کلمه  -5

 
اضافه  يزير را به اين حرف سه حرف يکه داريد، پسوند ها يبسته به خواسته ا -6

 .کنيد تا نام خادم به دست آيد
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قرآن  ياطاعت از آيه ها وسوره ها آنها محکوم به. از احضار شدن آنها تعجب نکنيد
 .هستند و موظف اند که در صورت فرا خوانده شدن، اجابت کنند

 
 :مربوط به هر نوع خادم يو اما پسوند نام ها

 
 ايل: است  يخير احضار که علو يخادم مربوط به انجام کارها -1

 ال: خادم مربوط به انجام امور مربوط به جلب -2

 طاش: و تسلط بر امور و نيز خبر از غيب خادم مربوط به غلبه -3

 طوش): که از عفاريت است(ء يخادم مربوط به احضار هر ش -4

 طيش): که از شياطين است(مربوط به اعمال شر  يخادم -5

 
 :آورم يم يروشن شدن مطلب، مثال يبرا

بسم اهللا الرحمن الرحيم را  يخواهيم خادمين مربوط به آيه  يفرض کنيم که م
 .نيماحضار ک

 .است 786عدد ابجد کبير اين آيه  -1

، پسوند 310= ، پسوند طاش31= ، پسوند ال 41=عدد ابجد مربوط به پسوند ايل -2
 .است 319= و پسوند طيش 315= طوش

پس عدد . را احضار کنيم) يخادم علو( يخواهيم خادم اوليحاال فرض کنيم که م -3
 41بزرگتر از  786چون : (کنيم يمرحله يک را از عدد مربوط به آن پسوند کم م

 (جمع کنيم 360نيست که آن را با  ياست، بنابراين نياز

 
                                                                                  745=786-41 
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حاال با استفاده از بند زير، بايد ديد . 6و  80و  700متشکل است از اعداد  745 -4
 .شوند يهر يک از اين اعداد مربوط به کدام حرف مکه 

 
 :حروف ابجد کبير

 
، ل ۲۰=، ک ۱۰= ي، ۹=، ط ۸= ، ح ۷=،ز۶=، و ۵=،ه ۴=، د ۳=،ج ۲= ، ب ۱=الف 

، ش ۲۰۰=، ر۱۰۰=، ق ۹۰=، ص ۸۰=، ف ۷۰=، ع ۶۰=، س ۵۰=، ن ۴۰=، م ۳۰=
 ۱۰۰۰=، غ ۹۰۰=، ظ ۸۰۰=، ض ۷۰۰=، ذ ۶۰۰=، خ ۵۰۰=، ث ۴۰۰=، ت ۳۰۰=

 
 "ذ" مربوط است به حرف  700شود، عدد يهمانطور که ديده م -5

  "ف"مربوط است به حرف  80عدد 

 "و"مربوط است به حرف  6و عدد 

 
 ذفو: شود يبنابراين سه حرف به دست آمده م -6

 وفذ: شود يسپس بايد برعکس نوشته شود که م -7

 
را احضار کنيم بايد به ) خي يخادم انجام کارها( يخواهيم خادم علو يحال که م

 يکه به دست آورده ايم، پسوند ايل اضافه کنيم که در کل م يآخر اين سه حرف
 .وفذايل: شود

  .آيه بسم اهللا الرحمن الرحيم است يدر واقع، وفذايل، نام مربوط به خادم علو

، 7به اين ترتيب، با اضافه کردن ساير پسوندها به سه حرف به دست آمده در مرحله 
 .خود احضار کنيم يتوان ساير خادمين را بر اساس نيازها يم
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 يپس از خواندن و تمرکز بر نام آنها، کم کم حضور آنها را احساس م: احضار
ديدن آنها ندارند، الزم  يبااليي برا يکه توانايي روح يدر افراد مبتد. کنيد

د حس مانن(در اطراف خود توجه کنند  ياست که به ساير عالئم غيرعاد
 ييا سبک يخفيف به اجسام، سنگين يدر بدن، ضربه  يسرما، ارتعاش انرژ
 .(...جو اطراف آنها و

 يبه هر حال خواسته . نيست يهم حس نکرديد مشکل ياگر هيچ عالمت
در واقع اجابت خواسته شما پس از چند . خود را از خادم مربوطه بخواهيد

 يشنوند و اجابت م يرا مما  ياين است که آنها صدا يمدت، خود نشانه 
 .کنند

 

 احضار جن به شکل پرنده

آسان به منظور احضار جن و سپس دور کردن آنها است که  يروش زير شيوه ا
کرده است تجربه شده و جواب  يکه اين روش را معرف يمستقيماً توسط شخص

 .گرفته است

 
 :روش انجام

 
 مرتبه 313 يخواندن آيه الکرس -

 
 :، اين جمله را بخوانيديخواندن آيه الکرسبعد از هر بار  -

 
به (سرياخ كشيهلخ شلخمة طلخ احضروا بارك اهللا فيكم و عليكم و افعلوا كذا و كذا 
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 (کذا و کذا، خواسته خود را بخواهيد يجا

 
بعد از آن، توسط روش . شوند يسپس در نزد شما، چهار پرنده سبز رنگ حاضر م

 :زير، آنها را مرخص کنيد

 
ا الى ما امرتكم به و انصرفوا ماجورين بارك اهللا فيكم و عليكم و جزاكم عنا انصرفو
 خيرا

 احضار جن شمع

 ياين روش شرع. احضار جن خادم است ياين روش، از ساده ترين روش ها
 يشرک آلود و نجاست به هيچ وجه استفاده نم ياست زيرا در آن از قسم ها

 .شود
 
! از جنس عسل خالص است  داشتن شمع تنها و تنها شرط مهم انجام آن،  

  .استفاده نکنيد... و  يبنابراين به هيچ وجه از شمع پارافين
 
 

فقط در احضار . که اين روش را انجام داده اند، جواب گرفته اند ياز افراد يبسيار
هستند الزم  ياز افراد، خصوصاً آنها که مبتد يبرخ يگاه. شدن جن عجله نکنيد
 .بنابراين صبور باشيد! بار انجام دهند تا جواب بگيرند 21 يال 7 است که اين عمل را

 
 
 

 يجاو. ها موجود است يعطار يکندر در همه ( يکندر و جاو: نوع بخور
 (قابل تهيه است يبه راحت ياينترنت يتنها در بازارها

 
 
 

 :روش انجام
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 .بنويسيد يشمع عسل يبر رو) يسيم مس( ياسماء زير را توسط سوزن مس -1
 

 2العجل الساعه 2الوحا 2خاطفه 2مهوله 2دالله 2هلهلت 2هله
 
 

را که در  يبخوانيد تا کم کم عاليم حضور خادم جن يعزيمت زير را به اندازه ا -2
 .شود را ببينيد يزير اشاره م

 

انزل بين يدي وفي   2العجل الساعه 2الوحا 2خاطفه 2مهوله 2دالله 2هلهلت 2هله
من العلم وحسن المعاونه في احضار خادم هذه االسماء يوم  مقامي بحق من له عليكم

يسمعون الصيحه ذلك يوم الخروج انوه اخرج ايها العفريت وانزل بين يدي وفي 
اينما تكونوا يات بكم اهللا جميعا ان اهللا علي كل شي قدير ان كانت االصيحه  مقامي

فيك وعليك الوحا واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون احضر بين يدي بارك اهللا 
 العجل الساعه

 
 

بودن شخص، الزم باشد که اين عزيمت، بيش از  ياوايل ممکن است به دليل مبتد
 .هفت بار خوانده شود تا عالئم ديده شود

 
 
 

 :عالئم مربوط به حضور يافتن جن
 
 

کم کم ارتفاع آتش افزايش يافته و دود شديد از آن خارج . به آتش شمع نگاه کنيد
  .شود يم

 
 

از ادامه کار منصرف شديد، بايد قبل از تشکيل شدن جسد جن در  ياگر به هر دليل
  .آتش، انصراف را بخوانيد
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 :بار سوره زلزال به صورت زير 21خواندن : روش انصراف
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم اذا زلزلت االرض زلزالها واخرجت االرض اثقالها وقال االنسان 
االرض اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا مالها يومئذ تحدث 

اشتاتا شتاتا عليكم يا عمار هذا المكان ان تنصرفوا منه انتم ومن معكم حتى اقضي 
حاجتى وال وال تمنعوني وال تعطلونى وال تعودون اال بعد قضاء حاجتى بارك اهللا فيكم 

  2الساعة  2العجل  2وعليكم الوحا 
 

 ادمخ ياحضار فور

 را از خداوند دريافت کنيد؟ يچيز يهستيد که توسط آن به راحت يآيا دنبال اسباب
 
 

 مسلمان از جنس جن باشد؟ يشما برادر يآيا دوست داريد که برا
 
 

خواهيد که امورات شما توسط آن جن به اذن خداوند آسان شده و حاجات  يآيا م
 شما برآورده شود؟

 
 

و خوراک شما آسان تر فراهم  يتوسط اين خادم، امور مالآيا به دنبال آن هستيد که 
 شود؟

 
 

بر اساس روش زير ميسر است و به بخور و  يتمام اينها توسط احضار خادم
آن هم طاعت خداوند و اين که ....ندارد و تنها دو شرط دارد ييا رياضت نياز

 .بدانيم ياو را عامل و سبب هر پديده ا
 

 :روش انجام
 

نور اتاق کم باشد و . نماز عشا، به اتاق خود رفته و در آن تنها باشيد بعد از خواندن
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 .تنها توسط يک شمع روشن شود
 

 دو رکعت نماز بخوانيد -
 

 مرتبه استغفار کنيد 150 -
 

 مرتبه بر پيامبر و آل او صلوات بفرستيد 100 -
 

 مرتبه بگوييد ال اله اال هو الحي القيوم 100 -
 
 

 .رسيدن نماز صبح انجام دهيدترتيب فوق را تا 
 
 

 پس از رسيدن به وقت نماز صبح، نماز صبح را خوانده و سپس بخوابيد -
 

 عجيب و بسيار زيبايي خواهيد ديد يخواب، خواب ها يدر شب اول ط
 
 

 اعمال فوق را تا سه شب به همان صورت تکرار کنيد
 
 

 که دوست داريد خواهيد ديد يرا به صورت يدر شب سوم، شخص
 
 

بعد از اين که به شما سالم داد، جواب . تا با شما صحبت نکرده با او صحبت نکنيد
به اذن خدا برآورده خواهد . خود را از او بخواهيد يسالم او را داده و حاجات شرع

 .شد
 
 

را بخواهيد که در آن معصيت خداوند باشد در اين صورت نتيجه آن  ياگر از او چيز
  .هالک خودتان است

 

 مبتديان نيست يکه برا يقو يراحضا
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، روش زير ياحضار خادمان اين عزيمت و برآورده شدن حاجات شرع يبرا
 :را انجام دهيد

 

 يک روز روزه بگيريد -
 
 

 و کندر باشد يبخور جاو -
 
 

آب  يمرتبه بر ظرف 21بعد از نيمه شب، پس از انجام صرف عمار، اين عزيمت را  -
 بخوانيد

 
 

 .کند يکنيد که آب، دچار تالطم شده و فوران م يسپس مشاهده م -
 
 

 يتوانيد حاجات شرع يدر اين صورت خادمان اين عزيمت حاضر شده و شما م -
 خود را از آنها بخواهيد

 
 

 :بار خوانده شود اين است 21که بايد  يعزيمت
 

أص ,بيالص, صرصير كيرص
 ,صياص,كركوص,أص,جهص,صالص,يوقاص,همصاص,لحمروص,

 
 

جبار عالى متعال هو هو ال إل إال هو انزل ياجهليائيل انزل ,مهريوص ,صير صهص
 ياهمطيائيل انزل يا غلشيائيل

 
 

انزل ياميططرون واحرقوا الحجاب بيني وبينكم انزلو ياخدام هذا اليوم وهذه الساعه 
 واروني ما اطلبه منكم وافعلو
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  الساعه الساعه ما امركم به هيا هيا هيا هيا هيا الوحا الوحا العجل العجل
 

 

 کشف در رويا توسط تسخير خادم سوره همزه

کشف امورات مختلف در رويا بسيار مجرب بوده و در اثر  يروش زير برا
 .استمرار به آن، عجايب مشاهده خواهد شد

 
 

. در خواب با خبر شد يتوان از هر موضوع يبا استفاده از تسخير خادم سوره همزه، م
چنانچه اين روش، به طور مستمر استفاده شود، خادمان اين سوره بيشتر از شما 

 .نيز ببينيد يآنها را در بيدار يکنند و ممکن است که حت يم يپيرو
 
 
 
 

تنها شرط آن، . به بخور و رياضت و روزه گرفتن ندارد ياين روش آسان است و نياز
تواند موجب استجابت سريع تر  ياستفاده از بخور م. طهارت روح و بدن و مکان است
  .از طرف خادمان اين سوره شود

 
 
 
 

هستيد که ممکن  ياگر شخص يبه صرف عمار نيست ول ياين کار نياز يهر چند برا
  .ن صورت، صرف عمار را انجام دهيددچار تشويش شويد در اي ياست کم

 
 
 

 :روش انجام
 
 
 

 مرتبه 21خواندن سوره همزه  -
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 :پس از هر بار که سوره همزه را خوانديد، توکل زير را قرائت کنيد -
 
 

توکلوا باهللا يا خدام هذه السوره المبارکه الشريفه بحقها عليکم و طاعتها لديکم اال ما 
 يکذا و کذا، مطلب يبه جا(عن کذا و کذا  يو کشفتم ل يو رويت يمنام يف ياتيتمون
  (خواهيد جواب آن را در خواب ببينيد را بخواهيد يکه م

 
 
 

چنانچه شب اول، آنها را در خواب نديديد، اين کار را تا هفت شب تکرار 
از اين شب ها به خواب شما بيايند و شما را از موضوع مطلع  يکنيد تا يک

  .کنند

 

 خادمان سوره يستسخير 

به منظور تسخير خادمان سوره يس، الزم است که با طهارت کامل بوده و بر 
 .اين عمل مداومت کنيد

 

 :روش انجام
 

 :مرتبه بخوانيد و سپس اين دعا را بخوانيد 7سوره يس را 
 

سبحان المنفس عن كل محزون سبحان المفرج عن كل مديون سبحان من خزائنه 
بين الكاف و النون سبحان من يقول كن فيكون اللهم يا مفرج الهموم فرج عني و 

اقض حاجتي اللهم يا مجير النبيين و مسخر الفيل وفالق البحر لبني اسرائيل سخر 
ب العالمين اعني على كل ما اريد لي ما اريد انك فعال لما تريد وبحق الحمدهللا ر

اقسمت عليكم يا  66يارحمن يا رحيم و بحق سورة يس و بحق سيد المرسلين ياهللا 
معشر الروحانية بعزة اللة و بنور وجه اهللا و بحق اسماء اهللا الحمدهللا رب العالمين و 
 بحق الحي القيوم و بحق الملك الغالب امره أبجد و بحق الجالطيل وقل جاء الحق
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وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اقسمت عليك يا روقيائيل و الملك المعيد 
سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص لكل مشحون سبحان المفرج عن 

كل محزون سبحان من اجرى الماء في البحر و العيون سبحان العالم بكل مكنون 
ا ان يقول له كن فيكون سبحان من خزائنه بين الكاف و النون سبحان من اراد شيئ

سبحان ربك رب العزة و الجالل عما يصفون وسالم على المرسلين و الحمد هللا رب 
اللهم سخر لي الملك روقيائيل كما سخرت البحر لموسى عليه السالم . العالمين

رت النار البراهيم عليه السالم و سخرت الجبال و الحديد لداؤد عليه السالم و ***
جن و االنس لسليمان عليه السالم و سخرت القمر و النجوم و كل سخرت الريح و ال

االشياء لنبينا محمد صلى اهللا عليه وآله و سلم اللهم اقضي حاجتي بحق اسمائك 
يا سريع يا قريب يا مجيب يا ودود يا باسط ياذا العرش المجيد يا  3الحسنى ياهللا 

ريم الذي مال اركان عرشك و مبدىء يا معيد يا فعال لما تريد اسألك بنو وجهك الك
بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي رحمة و 

اغثني على كل عملي هذا في ساعتي هذة  3ياهللا  3علما يا غياث المستغيثين اغثني 
قد (اللهم سخر لي الملك روقيائيل  3ياهللا  3ياهللا  3يا غياث المستغيثين اغثني 

  (ونهم كحب اهللا و الذين امنو اشد حبا هللايحب) (شغفها حبا
 
 

صالة ال تحصى عدد على جميع النبيين و المرسلين ) كال ال تطعه و اسجد و اقترب)
و على المالئكة و المقربين و على جبريل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و حملة 

وصل .. ينالعرش و الكرسي و الروحانيين صالة زاكية فاضلة طاهرة تامة راضية آم
  اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 

 روش تسخير خادمان مسمان سوره رحمان، ق و صافات

رحمان، ق و  ياز شرايط انجام اين روش به منظور تسخير خادمان سوره ها
 :صافات، رعايت موارد زير است
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 واجب  يانجام نمازها -
 
 

 روزه قضا نداشتن -
 
 

 پاک بودن مکان و اموال -
 
 

 .(کند يهر گونه شک، عمل را تباه م(اطمينان از نتيجه گرفتن از عمل  -
 
 

 اسفند: بخور
 
 

 :در حال که به طرف قبله هستيد، اين موارد را انجام دهيد
 
 

 صرف عمار  -
 
 

 خواندن سوره رحمان، يک مرتبه -
 
 

 خواندن سوره صافات يک مرتبه -
 
 

 خواندن سوره ق، يک مرتبه -
 
 

 :قسم زيرخواندن  -
 

اقسمت عليكم بعزة عزة اللة وجبروت اللة وبعظمة اللة وبقوة قوة اللة ان تحظرو يا 
خدام هاذة السور الشريفة وان تعينو من قرئها السور الشريفة من رزق وتسهيل امور 

اعاهدكم كما اعاهد نفسي . وان تعملو على اطاعتي بما يرضي رب السماوات والرض
 ات وترك المنكرات ومحافظة على الصالواتبتقوا اللة وفعل الخير
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 مرتبه 7سپس، خواندن سوره فاتحه،  -

 
 

، به خواب شما آمده و پس از ياز خادمين علو يپس از انجام اين مراحل، يک
  .توانيد در امور خير از او بهره مند شويد يعهد بستن با او م

 

 استخدام جن

 ينمازها يروز با طهارت کامل بدن، بعد از همه  40آيات زير را به مدت 
 .بار بخوانيد 100واجب به تعداد 

 
 

 کندر: نوع بخور
 
 

 :(سوره سبا 13و  12آيات : (آيات
 

ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب 
 يعملون له مايشاء  . السعير

 
 

وقدور راسيات اعملوا ال داود شكرا وقليل من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب 
 عبادي الشكور

 
 

 يمناسب، تسخير شما م يخود، جن يروح يبعد از اين مدت، بسته به توانايي ها
  .الزم است که تنها در امور خير از آن استفاده کنيد. شود

 

 اطراف شما يکشف جن ها يبرا

 يبردن به اين است که آيا در مجاورت شما جن يروش زير، به منظور پ
 .کند يا خير و اين که آنها را در خواب ببينيد يم يزندگ
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 .اين عمل، حتماً بعد از نماز صبح انجام شود
 
 
 

 :روش انجام
 

 مرتبه 7= يس  يخواندن سوره  -
 
 

 :مرتبه بگوييد 7سپس دستان خود را در برابر چشمتان قرار دهيد و  -
 

 غفله من هذا، فکشفنا عنک غطاءک، فبصرک اليوم حديد يفلقد کنت 
 
 

 :مرتبه بگوييد 7سپس  -
 

 ليس لها من دون اهللا کاشفه
 
 

ساکن منزل خود  يکه در همان روز به خواب رفتيد، در خواب، جن ها يپس هنگام
 .را خواهيد ديد

 
 

  !کامالً مجرب و صحيح

 

 در حمام ياحضار جن سفل

زير را هزار و دو  يبدون خطر در حمام، جمله  يپست ول ياحضار جن يبرا
استفاده  يتوان از هر نوع بخور يا عود يم. شب تکرار کنيد 3مرتبه به مدت 

  .کرد

 
  "الجواب شور يا سور يا جن "
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 sor :تلفظ سور

 shor :تلفظ شور

 
نفس کشيدن  يعالمت حضور اين جن آن است که پس از نيت احضار او، صدا

  .اخل ديوار خواهيد شنيدرا از د يسنگين

 
 

Recite it in the bathroom one thousand and two times for 
three nights. The incense any scent. This is what you say: 

"Shor Sor answer o Jin“. The sign of response is that you hear 
deep breathing from within the walls after which the intent 

will come to pass. 

 به دست آوردن توانايي ديدن موجودات ماورايي

... از افراد پس از انجام احضارات از عدم توانايي رويت جن و روح و  يبسيار
اين  يتوان کم کم توانايي مشاهده  يبه طريق زير م. شکايت دارند

  .پيدا کرد يموجودات را به صورت عين

 
روز  21واجب به مدت  يزير را هفت مرتبه پس از هر يک از نمازها يدعا

از اين  يدر اين مدت کم کم قادر خواهيد بود انوار و اشکال .بخوانيد
حفظ و پيشرفت اين  يپس از اين مدت نيز برا. موجودات را رويت کنيد

 .بار عصر بخوانيد 7بار صبح و  7توانايي، اين دعا را 
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قرائت اين دعا، ذهنتان کامالً متمرکز بر آن باشد و بر بايد حتماً در حين 
 .نيت خود در حين خواندن آن آگاه باشيد

 
 :دعا اين است

 
 اللهم يا نور النور انت النور ومنك النور واليك النور سبحانك يا من استمد النور 

 نورة من نورك ويا من اضاء الكون بشعاع من نورك ويا من استنارت القلوب بنورك

 انرنى بنورك يا نور النور يا اهللا اللهم نور بصرى وبصيرتى وقلبى وعزيمتى بنورك

 يا نور النور ونور طريقى بنورك واكشف لى اسرار العلم والظلمات واكشف 

 الظلمات  امامى عوالم الغيبيات واجعل لى نورا امشى بة بين الناس واهتدى بة فى 

 ات سبحانك انت النور ومنك النوروالمحيا والممات والقبر وفى اخرتى والجن

 وبك نستنير يا نور النور يا اهللا يا اهللا يا اهللا

 تحمل حضور جن و تقويت قلب يبرا يروش

تحمل حضور  يديگر، به منظور تقويت قلب و افزايش شجاعت برا يروش
قبيح ترين  يحت(جن  يجن که موجب افزايش جسارت در مشاهده فيزيک

 :شود يم) آنها
 
 
 

جن را نداشته باشد، تقريباً  يکه تحمل هيجانات مربوط به رويت فيزيک يکس البته)
در حذف  يزيرا ضمير ناخودآگاه، قدرت بسيار زياد. تواند آنها را ببيند يهيچ گاه نم

در ضمن، به هيچ . ديگر را دارد يو فيلتر اطالعات ناخوشايند مربوط به جهان ها
شود و موجودات عالم غيب نيز هيچ گاه  يوارد نم يکس بيش از ظرفيتش، اطالعات

  .(کنند مگر به اذن خداوند ينم ياز اين قانون تخط
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 :روش انجام
 
 

 :واجب بخوانيد ينمازها يمرتبه پس از همه  66اين اسماء را 
 
 

  بياه ويايوه نموه أصاليا نجا عليا يسر اموري بصلصلت
 

 يديدن موجودات نامرئ يديگر برا يروش

در پيدا کردن توانايي ديدن موجودات عوالم  يبسيار قو يروشاين روش، 
 .ديگر است

 

 يروز است و شروع عمل بايد اولين يکشنبه ماه قمر 21مدت انجام آن، 
  .باشد

 
 

 :روش انجام
 
 

 :روز انجام شود 21مراحل زير پس از نماز صبح و نماز مغرب تا 
 
 

 ياين سوره دارا(که پس از هر بار که به کلمه مبين  يخواندن سوره يس به گونه ا
رسيم، سوره حمد را يازده بار و آيه نور را سه بار  يم) مبين است يبار کلمه  7

اين اعمال را بايد هر . بار استغفراهللا بگوييم 100بار صلوات و  100بخوانيم و سپس 
رسيم بخوانيم و سپس بقيه سوره را خوانده و  يمبين سوره يس م يبار که به کلمه 

 .تمام کنيم
 
 

 :سوره نور است 35 يزير است که همان آيه  يمنظور از آيه نور، آيه 
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ف شْکَاةکَم ثَلُ نُورِهضِ مالْأَرو اتاومّالس نُور ياللَّهف احصْبالْم احصْبا ميه  ةاجزُج
کَاد ية ية ولَا غَربِيتُونِة لَّا شَرقيوقَد من شَجرة مّبارکَة زَي يالزُّجاجةُ کَأَنَّها کَوکَب درِّ

ضْرِب اللَّه يشَاُء وياللَّه لنُورِه من  يهدينُورٍ  يُء ولَو لَم تَمسسه نَار نُّور علَيضيتُها يزَ
  ميٍء عليمثَالَ للنَّاسِ واللَّه بِکُلِّ شَالْأَ
 

 يافراد مبتد يبرا يمشاهده موجودات نامرئ يبرا يروش

خواهند خادمان  ياست که م يافراد ياين روش، بسيار مجرب بوده و برا
  .را به وضوح ببينند و از خدمات آنها بهره مند شوند يعلو ينامرئ

 
 .پنجگانه است يفرد به واجبات مانند نمازهااز شرايط اين روش، متعهد بودن 

 
 :روش انجام

 
 .است" ق"اين آيه در سوره . آب بخوانيد يمرتبه بر ظرف 110اين آيه را 

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك : ( بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ( اليوم حديد

 
موفقيت شما در  ياز نشانه . سپس چشمان خود را توسط اين آب، شستشو دهيد

  .را خواهيد کرد ياين عمل اين است که احساس لرزش شديد

 
 :چشمان، اين قسم مبارکه را بگوييد يپس از شستشو

 بار 10= اخالص  يسوره  -

 بار 10= سبوح قدوس رب المالئكة و الروح  -

 :سپس بگوييد -
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م باسم اهللا العظيم االعظم و بحق هذه االيات الكريمة و التسبيح ان أقسمت عليك

تظهروا و تأتوني االن في هذه الساعة و ان تعرفوني بأنفسكم و تخبروني شروطكم و 
تصاريفكم و السالم علي من اتبع هدي نبي اهللا و حبيبه المصطفي سيدنا محمد بن 

 .عبد اهللا و علي اله و صحبه و سلم

 
 ....جه را مشاهده خواهيد کردخودتان نتي

 اسرار اسم يا دائم و استخدام خادم آن

که به  يهر کس. وجود دارد ييا دائم، اسرار خاص و مخف يدر مورد اسم اله
 يآمرزد و به دارايي او م ياين ذکر مداومت کند، خداوند کل گناهانه او را م

  .افزايد

 
او را  ياين فرد، تسخير در تمام امور آسان شده و موجودات روحان يهمچنين برا

  .در علوم غريبه تبديل خواهد شد يدوست خواهند شد و به عالم

 
مرتبه، بعد از هر  1000روز، به تعداد  41، به مدت يتسخير خادم اين نام اله يبرا

استفاده  يو يا جاو از بخور مناسب مثل عود و يا کندر. نماز، ذکر يا دائم را بخوانيد
 .کنيد

 
. يآيد و يا در بيدار يشما، يا در خوابتان م يسپس خادم آن، بر اساس توانايي روح

اين نوع استخدام، عظيم و . که نااهل هستند در ميان نگذاريد ياين سر را با کسان
 .شان باال است يدارا

 يتسخير و تحضير جن توسط قسم سليمان
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به منظور تسخير و  يين نواع اقسام شرعتر ياز قو ييک يقسم سليمان
 يالبته هيچ گاه نبايد جن ها) (چه مسلمان و چه متمرد(تحضير جن ها 

است در  يقدرت اين قسم، در کلمات. رود يبه کار م) مسلمان را تسخير کرد
شما بيشتر باشد، قدرت اين قسم  يهر چه قدر قدرت ايمان. آن موجود است
رود با نوع تسخير  ياحضار به کار م يکه برا يقسم سليمان. هم بيشتر است

 .متفاوت است که هر دو آنها آورده شده است
 
 

 :قسم احضار جن

 
 

 :که در زير اشاره خواهد شد، بخوانيد يبار قسم زير را با توجه به موارد 50
 
 

بسم اهللا الحي القيوم الرحمن الرحيم رب جبرائيل و ) اسم جن(أقسمت عليك يا 
ميكائيل اهٍ  اهٍ  اهٍ  اهٍ  اهيا شراهيا اهيا هاهيا نماهيا أدونايٍ  أصباؤتٍ  الٍ  شدايٍ  
شلعجصٍ  شليقوشٍ  ططكليوشٍ  مهلوشخٍ  بهمشٍ  هميوشٍ  يشهيثٍ  شناهشٍ  

ث ما أعظم سلطان اهللا أحترق من عصي أسماء اهللا مرططكيوشٍ  نافهلمٍ  نافغال ثاو
بالنار الموقدة أصعقوا بهم الرجيف و الفزع الشديد و الروع العظيم و العذاب األليم 

إِن كَانَتْ إِالّ صَيحةً )(حاجت خود را که به دليل آن، دست به اين عمل زده ايد را بخواهيد) أجب بحق اهللا الكبير
مةً فَإِذَا هداحو ونضَرحنَا ميلّد يعمأجب و أسمع و أطيع و أسرع بحق ما أقسمت ) ج

 .الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة) و انه قسم لو تعلمون عظيم(به عليك 

 
 

  :تذکرات

 

اسم (دانيد، در جايي که نوشته شده  يچنانچه اسم جن مورد نظر خودتان را م
دانيد، الزم است که چهار  يرا نم ياسم جن خاص ، نام او را بخوانيد و چنانچه)جن

در هر . شروع کنيد..... القيوم  يکلمه اول را حذف کنيد و از قسمت بسم اهللا الح
 .شما احضار خواهد شد يمناسب نيتتان، برا يصورت، جن
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شود منتها اگر شما اهل  يبار قسم تحضير، جن سريعاً احضار م 50پس از خواندن 
بااليي داريد در اين صورت جن مورد نظر  يخواندن قرآن هستيد و توانايي روح

  .شود يمرتبه از اين قسم حاضر م 7قبل از پايان خواندن  يحت
 

بار  50باشيد، در اين صورت الزم است که نه تنها اين قسم را  ياگر شخص عاد يول
وز حواس خود را به حضور جن جلب کنيد تا بخوانيد، بلکه به مدت يک شبانه ر

  .بالخره جن حاضر شود
 

سپس از او ). کنيد يتنها حس م(بينيد  يکه جن، حاضر شد، شما او را نم يهنگام
با شما  يسپس او به صورت ذهن. اجابت دعوت شما را بدهد يبخواهيد که عالمت ها

دن آن باشيد بلکه به نيست که قادر به شني ياو به گونه ا يکند و صدا يصحبت م
   .در اين صورت او مطيع شما شده است. قابل تشخيص است يول يصورت ذهن

 

آوريد او  يم يخود را به جا يکه شما طاعات شرع ياگر او مطيع شما نشود، هنگام
اگر ساير اعمال شما  يشود که در اين عمل، حت يبنابراين گفته م. خواهد سوخت
شما به منظور  ياست برا يدر واقع نماز وسيله ا(نماز را ترک نکنيد  يفاسد است ول

چنين  يرضايت خدا باشد نه برا يکه تنها برا يواجب يکنترل آنها، البته نمازها
  .(يامور

 

که تحت تسلط شما در آمده است، در واقع مطيع نام هايي است که در قسم  يجن
 يآن اسماء م يع شما به وسيله در واق. آمده است و مطيع خود شما نشده است

 يتوانيد او را تحت کنترل خود در آوريد و جن هم به خاطر آن اسماء از شما پيرو
  .کند يم

 

آيد که يک طناب به گردن او  يمانند اين پيش م يبه واسطه اين قسم، حالت
تنها . شود يکند، اين طناب تبديل به آتش م يکه او سرپيچ يانداخته ايد و هنگام

 .زهايي از او بخواهيد که در عهده توانايي و وظايف او استچي
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کرد که خارج از  يتوان آنها را وادار به اعمال يعذاب م يآيه ها يالبته با يکسر)
رسد، روش عذاب آنها  يبه نظر م يچون کار قبيح و ناشايست يول. وظيفه آنها است

   .(کنميرا به هيچ وجه بيان نم
 

زيرا موجب تقويت کلمات قسم شده ) هر نوع بخور مناسب(شود بخور حتماً استفاده 
او را فراهم  يحضور و تغذيه  يکند و وسيله  يو به سرعت جن مورد نظر را جلب م

  .کند يم
 
 

اين عمل موجب . مناسب بخوانيد يبه منظور تقويت عمل، آيات زير را در بخور
 :شود يتقويت عمل احضار م

 
 

 وةٌ ههكُلّ وِجلو اللّه يعاً إِنمج اللّه بِكُم أْتا تَكُونُواْ يم نأَي اترتَبِقُواْ الْخَيا فَاسلّيهوم
 يرٍء قَدكُلّ شَي لَى148:البقرة[ ع] 

 
 

أَالّ تَعلُواْ علَي وأْتُونِي * إِنّه من سلَيمان وإِنّه بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ 
ملسم 31- 30:النمل[  ين] 

 
 

 ونضَرحلَم مالجِنّةُ إِنّه تملع لَقَدباً ونَس الْجِنّة نيبو نَهيلُواْ بعج158:الصافات[و] 
 
 

 ونجِعرالَ ي هِمإِلَي مأَنّه ونالْقُر نم ملَهلَكْنَا قَبأَه اْ كَموري أَلَم * يعما جإِن كُلّ لّمو
 ونضَرحنَا مي32– 31:يس [ لّد] 

 
 

 ونضَرحنَا ميلّد يعمج مةً فَإِذَا هداحةً وح53:يس[إِن كَانَتْ إِالّ صَي] 
 
 

سللُ ومعن يم الْجِن نمطْرِ والْق نيع لْنَا لَهأَسو را شَههاحورو را شَههوغُد يحالر انملَي
 [12: سبأ ] بين يديه بِإِذْن ربه ومن يزِغْ منْهم عن أَمرِنَا نُذقْه من عذَابِ السعيرِ
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يسمع آيات اللّه تُتْلَى علَيه ثُم يصر مستَكْبِراً كَأَن لّم يسمعها * ثيمٍ ويلٌ لّكُلّ أَفّاك أَ
 [8-7:الجاثية]فَبشّره بِعذَابٍ أَليمٍ 

 
 

انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها و ان يستغيثو يغاثو بماء كالمهل يشوى )
 . (الوجوه

 
 
 

 (3فتخطفه الطير او تهوى به الريح في مكان سحيق فكانما خر من السماء )
 
 

لْ أَنتُم مفَه وإِالَّ ه أَن الَّ إِلَهو لْمِ اللّها أُنزِلِ بِعواْ أَنَّملَمفَاع واْ لَكُمتَجِيبسي فَإِن لَّمونملس 
) 

 
 
 

 :قسم تسخير
 

که جن از طريق فوق حاضر شد، قسم زير را به منظور استخدام او به تعداد  يهنگام
است که توسط  ياين اعداد موجب محکم شدن طناب. بار بخوانيد 21يا هفت يا  3

در اين صورت، غير ممکن است که جن از شما . آن او را به خدمت در آورده ايد
خودتان توسط روش صرف  مگر آنکه. کرده و يا سر خود شما را ترک کند يسرپيچ

 .که دوست داريد، از پيش شما برود يعمار، از او بخواهيد که تا مدت زمان
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحي القيوم الرحمن الرحيم رب ) اسم جن(أقسمت عليك 
جبرائيل و ميكائيل اهٍ  اهٍ  اهٍ  اهٍ  اهيا شراهيا اهيا هاهيا نماهيا أدونايٍ  أصباؤتٍ  الٍ  

يٍ  شلعجصٍ  شليقوشٍ  طمطكشٍ  ططكليوشٍ  مهلوشخٍ  بهمشٍ  هميوشٍ  شدا
يشهيثٍ  شناهشٍ  مرططكيوشٍ  نافهلمٍ  غيوتا نافال ثاوهٍ  ثاوثٍ  ما أعظم هذا الكالم 

ما اعظم سلطان اهللا سلطان اهللا أحترق من عصي أسماء اهللا بالنار الموقدة أصعقوا بهم 
عظيم و العذاب األليم أطع و أسمع و أجيب و أسرع الرجيف و الفزع الشديد و الروع ال
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 .بحق ما أقسمت به عليك و أنه قسم لو تعلمون عظيم
 
 

 :(يمدت يبه منظور دور کردن جن برا(صرف عمار 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

﴾ ٣﴾ وقَالَ اإلنْسان ما لَها ﴿٢﴾ وأَخْرجت األرضُ أَثْقَالَها ﴿١إِذَا زُلْزِلَت األرضُ زِلْزَالَها ﴿
أَشْتَاتًا صْدر النَّاس أَشْتَاتًا يومئذ ي﴾ ٥﴾ بِأَن ربک أَوحى لَها ﴿٤ومئذ تُحدّثُ أَخْبارها ﴿ي

عملْ مثْقَالَ ذَرة ي﴾ ومن ٧ره ﴿يرا يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَي﴾ فَمن ٦مالَهم ﴿روا أَعيل أَشْتَاتًا
 رهيشَرا 

 
 

 .بار سوره زلزال را به صورت فوق خوانديد، در آخر، اين دعا را بخوانيد 7بعد از آنکه 
 
 

 االمينبسم اهللا الذي ال اله اال هو رب العرش العظيم وباسمه رسوله 
 
 

انصرف من ) اسم جن(هذا كتاب من عبد اهللا باسم اهللا ورسوله ينطق عليك بالحق يا 
مكاني هذا الى ما أمرتك به ثم عود الى معزز مكرم عندما أناديك بحق الرب الجليل 
صاحب االسم الكبير وبحق انه من سليمان وانه بسم اهللا الرحمن الرحيم وبحق وانه 

الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة بارك اهللا فيكي لقسم لو تعلمون عظيم 
  .وعليكي

 

 

 يارتباط با همزاد جن يامن برا يروش

 
 .زمين به صورت دو زانو بنشينيد يبر رو
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 .صرف عمار را حتماً انجام دهيد
 

ريلکس و شل % 100زمين گذاشته و چند دقيقه آن را  يدست راست خود را رو
حس  يآن را ب يدر واقع الزم است به قدر. حس شود يکه کم کم ب يبه طور .کنيد

 .کنيد که فکر کنيد آن دست به شما تعلق ندارد
 

 :زير را قرائت کنيد يسپس سوره ها
 

 سوره حمد يک مرتبه
 مرتبه 3سوره توحيد 

 مرتبه 3سوره فلق 
 مرتبه 3سوره ناس 

 
 :سپس بگوييد

دهم که در دست راست من حاضر  يه سوگند مکه او بنا کرد يتو را به اهللا و خانه ا
 .يو انگشت اشاره ام را بلند کن يشو
 

تکرار کنيد که کم کم انگشت اشاره دست راست شما، بدون  ياين عبارت را به قدر
  .اختيار شما، از زمين بلند شود

 
به گونه . توانيد از او کنيد در قالب بله يا خير هستند يسوال ها و جواب هايي که م

آيد و اگر جواب، خير بود،  يکه اگر جواب، بله بود، انگشت اشاره به سمت باال م يا
 .گيرد يخود بازگشته و بر زمين قرار م يبه سر جا

 
  .شما بيرون رود يپس از خاتمه کار، حتماً صرف عمار را انجام دهيد تا از اعضا
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 :که اين روش رو انجام داده بود يتجربه فرد

 
 يرو حس نکردم و انگشت دستم حرکت ياين روش رو انجام دادم، چيزاولين بار که 

 3 يبار دوم اين کار رو انجام دادم و پس از گذشت دو ال يچند روز بعد، برا. نکرد
دقيقه، کم کم احساس سرگيجه و حس وزيدن باد خنک بر هر دو دستم رو کردم و 

  .حرکت نکردباز هم انگشتم  يلرزش در دست راستم اتفاق افتاد ول يکم
 

البته با )که قبالً تجربه کردم  يدفعه سوم که اين روش رو انجام دادم، عالوه بر حاالت
سنگين شد و انگشت  يکم کم پس از چند دقيقه، دست راستم خيل) سرگيجه کمتر
شروع به سوال کردن از اون کردم و به طرز . و با لرزش باال اومد ياشاره ام به سخت

کرد و  ينکه به اراده خودم انگشتم رو تکون بدم، حرکت مبدون او يحيرت آور
اولين ارتباط رو طول ندادم و صرف عمار رو انجام دادم و جلسه  يخيل. داديجواب م

   .ارتباط رو خاتمه دادم

 رفع حاجات ياز جن برا يتسخير خادم

از جن در داخل خانه خود الزم است که موارد زير را  يتسخير خادم يبرا
 :روز انجام دهيد 15حداقل تا 

 
 
 

  .مرتبه بخوانيد 70روز، به تعداد  15اسماء زير را هر روز حداقل تا  -
 
 

فطائيل جطائيل شطائيل ثطائيل ظطائيل خطائيل زطائيل اجيبوا وتوكلوا بحضور 
زُين للنَّاسِ حب الشَّهوات {آل شلع وبحق الخدام المسلمين من الجن واالرواح بحق 

مِ من النِّساء والْبنِين والْقَنَاطيرِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضَّة والْخَيلِ الْمسومة واَألنْعا
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الْم نسح هندع اللّها ونْيالد اةيالْح تَاعم كذَل ثرالْحتاً {وبحق } آبِ ويم ن كَانم أَو
فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُوراً يمشي بِه في النَّاسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ منْها 

 لُونمعا كَانُواْ يم رِينلْكَافل نزُي كاألنعام}كَذَل . 
 
 
 

  .است ياين روش بسيار مجرب و قو

 

 گرفتن اخبار از جن مسلمان در خواب

امور دريافت  يرا در مورد برخ يمسلمان، اخبار ياگر قصد داريد از جن
که پاک و با  يکنيد، روش زيرا را در هنگام خواب بعد از نماز صبح، در حال

 .وضو هستيد انجام داده و سپس رو به قبله بخوابيد

 
 :روش انجام

 
 :دست راست خود بنويسيداين اسماء را بر کف  -

 
 ساموس سانوس كلفوس منطوس

 
 مرتبه بخوانيد 40زلزال را تا  يسوره  -

 
 :بعد از هر بار قرائت سوره زلزال، قسم زيرا را بخوانيد -

 
اللهم إني أسألك بحرمة هذه األسماء والسورة أن تريني خادم هذه األسماء والسورة 

وأنت أعلم مني في أمر كذا , د أن أعلم ويكون لي خير مخبر وأن يخبروني بما اري
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خواهيد در مورد آن با خبر  يکه م يکذا و کذا، امر يبه جا(ياسميع الدعاء , وكذا 
 (شويد را بخواهيد

 
 و آل خود صلوات بفرستيد) ص(مرتبه بر پيامبر اکرم  10سپس  -

 
و از امور پيچيده  يمدت به روش فوق، عمل کنيد، حت يکه در طوالن يدر صورت

نيز توسط اين  ينادر و علوم روحان يها يمهم مانند کشف گنج از زمين، عالج بيمار
 .جن مسلمان با خبر خواهيد شد

 تسخير خادمان قرآن

تاثيرات  يهستند دارا يکه به دنبال کسب علوم روحان يافراد ياين دعا برا
 .توانيد کل عالم جن را تسخير کنيد ياين روش م يبه وسيله  .بسيار است

 
 شرايط انجان آن

 انجام غسل قبل از شروع عمل -

 داشتن وضو -

 خواندن دو رکعت نماز -

 
 يدر اين مدت، کم کم پرده از جلو. سپس اين مراحل را تا هفت شب انجام دهيد
کنيد تا آنجا که شکل  يرا مشاهده م يچشمان شما برداشته شده و انوار و اشباح

 .کامل آنها را خواهيد ديد

 
 :مراحل
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 (مرتبه 100(خواندن سوره حمد  -1

 بار 11خواندن قسم زير  -2

 
 

 بِسمِ اللَّه الرّحمنِ الرّحيمِ

 
 الْحمد للَّه ربِّ الْعالَمين الرّحمنِ الرّحيمِ

 
ينتَعنَس اكّإِيو دبنَع اكّينِ إِيّمِ الدوي كالم 

 
 هِملَيتَ عمأَنْع يناطَ الَّذرص يمتَقساطَ الْمرّنَا الصداه 

 
ينّال الضَّالو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي . 

 
 (بار 100)

 
 

 2الوهاب2الكريم  2الرزاق 2الفتاح2سبحانك ال أله اال أنت ال اله اال اهللا الملك 

 
 6رحمن الرحيمال5ال اله اال اهللا الملك الحي القيوم 

 
 ال اله اال اهللا الملك العزيز الرحيم العلي الكبير المتعال ال اله اال أنت

 
 يمحّالر نمحّالر وإِلَّا ه ال إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهو 
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 باألسماء النورانية الم اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحيّ الْقَيّوم باإلرادة األزلية 

 
كُونفَي كُن قُولَ لَهي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمإِنَّم 

 
 

 باألقسام الربانية كهيعص طه طسم يس

 
 ( حم عسق المص ص المر الر ق ن(باإلشارات النورانية 

 
 

 بالصمدانية الوحدانية 

 
و ولَدي لَمو دلي لَم دالصَّم اللَّه دأَح اللَّه وقُلْ ه دكُفُواً أَح لَه كُني لَم 

 
 لَيس كَمثْله شَيٌء وهو السّميع الْبصير

 
 

 أسالك يا رب النور المكنون 

 
 باللوح المصون بالسر المخزون بالقلم والنون بأسماء الرحمن

 
 باألقسام باال زمان باختالف األلوان بلطف الرضوان بسعة الغفران

 
 ة المنان بعدل الديان بكلمات القرانبمتشابه القران بهيب
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 يا حنان يا منان يا كريم يا رحيم يا رحمن

 
 أسالك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد واله

 
 وان تسخر لي خدام القران الكريم واألسماء العظيمة

 
 وان تجمع شملي بنبيك محمد صل اهللا عليه واله وسلم

 
 ة الى الجبروتوترفقني به من الملك إلى الملكوت ومن العز

 
 ياجامع الكمال والجالل

 
 مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اؤلئك رفيقا

 ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما

 ياستخدام صحيح خادم آيه الکرس

، با رعايت طهارت بدن و مکان، پس از يبه منظور استخدام خادم آيه الکرس
 :، مراحل زير را انجام دهيد)ص( استغفار و صلوات بر پيامبر اکرم

 
  (در يک روز(را هزار مرتبه بخوانيد  يآيه الکرس -

 
 .که خوانديد، توکل زير را بخوانيد يبار آيه الکرس 100هر  يبه ازا -

 
و  يروحانيه هذه آيه الشريفه يحضرون ييا قيوم ان تسخر ل ياسالک يا اهللا يا اهللا يا ح
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 ء قديريکل ش يانک عل يحاجت و قضاء يو طاعت ييالزمون خدمت

 
خود را  يخونسرد. شود ياز نور ظاهر م يسپس ملک کسفيائيل در هيئت

 .حفظ کنيد و از او حاجت خود را بخواهيد تا به اذن خداوند برآورده شود

 تسخير خادم سوره قدر

تنها شرط مهم آن توکل بر خدا و . به روزه و يا رياضت ندارد ياين روش نياز
 .باور بر اين که او عامل هر خير در دنيا است

 
 يکنيد که ممکن است کمياگر فکر م يبه انجام صرف عمار ندارد ول ياين روش نياز

 .اذيت شويد در اين صورت آن را انجام دهيد

 .ندر استبهترين بخور، ک. از بخور مناسب استفاده کنيد

 
 .و در نور شمع در اتاق تنها باشيد يبا طهارت بدن و مکان، در تاريک

 
حد وسط را رعايت کنيد . آهسته بخوانيد يسريع و يا خيل يهنگام قرائت نبايد خيل

 .و آن گونه که حق اين سوره است، قرائت کنيد

 
 .بهتر است که دو رکعت نماز حاجت بخوانيد -

 .يک بار بخوانيد) ا رااسم خد 99( ياسماء حسن -

 :زير را بخوانيد يسپس دعا -

 
اللهم انى ادعوك باسمك االعظم ان تعطينى ثواب قراءة سورة القدر وان تسخر لى 

 خدامها يخدمونى فى الخير
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 .مرتبه به نيت تقرب به خدا بخوانيد 1002سپس سوره قدر را  -

 
اگر قبل از . را در اتاق بخود ببينيد يممکن است در حين قرائت و يا بعد از آن، نور

مرتبه خواندن سوره قدر اين نور را ديديد در هر صورت اين تعداد را  1002اتمام 
 .کامل کنيد

 
است که شما در اين عمل موفق شده ايد و خادم سوره قدر  يديدن نور، به اين معن

 .به خدمت شما در آمده است

 
 .ين عمل را تا سه روز تکرار کنيداگر در روز اول اين نور را نديديد، ا

 صدها نفر ديگر يبه اندازه روز يافزايش روز يوفق برا

صدها نفر  يتواند برا يبه سمت شما که م ياين وفق عجيب، در جلب رزق و روز
پس از استفاده از آن، قدرت و  يبه زود. است يباشد، به شدت قو يديگر هم کاف

، مخصوص افراد خاص خاص در اين يرعاين عمل ش. معجزات آن را خواهيد ديد
 .علم بوده و اکنون در اختيار شما گذاشته شده است

از تمام ارکان  يکه در آخر خواهد آمد، موجب جلب روز ياين روش با رعايت شرط
است که  يدنيا شده و موفقيت در آن صد در صد است و گواه اين موفقيت، تجربه ا

 .خواهيد کرد
 
 

 :روش انجام

 
، در هر زمان از يرعايت طهارت بدن و در خلوت، وفق زيرا به نيت جلب روزبا  -
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 .قرمز بنويسيد يبدون خط با قلم يا خودکار يشب يا روز در کاغذ

 
 .توان استفاده کرد يرا م يهر نوع بخور مناسب -

 
 .اين وفق، نام خود و نام مادر خود را بنويسيد يگوشه خارج 4در  -

 
 .در بخارات بخور بگيريد يکسپس اين وفق را اند -

 
  .سپس آن را به دود عود نيز آغشته کنيد -

 
 .آن را تا کرده و در جيب خود قرار دهيد و به هيچ وجه آن را از خود دور نکنيد -

 
 يرنگ قلم يا خودکار، قرمز باشد و زمان انجام اين روش، منحصر به اوقات فلک -

مهم طهارت و حضور ذهن در . م دادتوان آن را انجا ينيست و هر زمان م يخاص
 .حين عمل است

 
توانيد آن را کسب  ياست که با روش زير م يشرط مهم آن داشتن اجازه استاد

که  يافراد يدر واقع اجازه انجام اين عمل، توسط استاد شيخ احمد، به همه . کنيد
 .شود ياين دعا را بخوانند به صورت اتوماتيک داده م

 
 :ده شود تا اجازه آن استاد شامل حال ما شود اين استدعايي که بايد خوان

استاد شيخ احمد و اموات مسلمان مرده و زنده چه از نوع  يقرائت سوره حمد برا
 يبرا) سه مرتبه(و توحيد ) يک مرتبه(انسان و چه از نوع جن و قرائت سوره حمد 

 .يما ابراهيم الدسوق يآقا
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 :وفق
 
 

 

 :جلب مال استفاده کرده بود يکه از اين وفق برا يتجربه شخص

 
 

 گم يقسم به خدا قسم به خدا قسم به خدا که حرف راست رو م

 
به اندازه صدها  يبرادران و خواهرانم، به نسخه استاد شيخ احمد در مورد جلب روز

 .باشد و امور او را تسهيل کند يخداوند از او راض. نفر و اقطار زمين عمل کردم

 
حل انجام روش رو بر حسب آنچه که توسط شيخ پرفضيلت ما گفته شده بود مرا

از خودم نااميد شدم و دچار  يبودم به درجه ا يشديد يمال يدر گرفتار. انجام دادم
کار کنم جز اينکه به خدا توکل کنم و  يدونستم چ يشده بودم که نم يسرخوردگ

 يرو ياستاد شيخ احمد دارم، خيلکه به  يالبته با احترام  . اين وفق رو انجام بدم
  .اين وفق حساب باز نکردم و اعتماد نکردم

 
روز دوم هم اين . روز اول اين وفق رو انجام دادم و شروطش رو کامل به جا آوردم
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 يپيشم اومد و گفت که اين مبلغ برا يروز سوم شخص. بدون بخور يکارو کردم ول
خداوند بر آنچه . ط سفر هم به من دادهمچنين دو بلي. بود...... شماست و مقدارش 

 !گويم شاهد است يکه م

 (!!!يبه شدت قو( يجذب روز يوفق برا

. شود آورده شده استيم يموجب جلب روز يعجيب که به طرز خاص يدر زير وفق
 .است يقوت اجابت اين وفق، فوق تصور هر عقل

 
نحوه  يحت. به رنگ خاص نيست يبه وقت خاص يا قلم ينوشتن اين وفق، نياز يبرا

زمين با انگشت خود رسم  ياگر اين وفق را بر رو يحت. نوشتن آن هم مهم نيست
  .اثرات اعجاب انگيز است يکنيد و يا بر مقوا هم بنويسيد، همچنان دارا

 
 ينيستند که از اين وفق باخبر باشند و اين علم در نزد خواص نگهدار يافراد زياد

 .شده است يم
 

قرمز  يرنگ قلم هم مهم نيست ول. تواند در هر وقت و مکان باشد يشما م عمل
 .باشد بهتر است

 
 .مرتبه بر آن بخوانيد 7يس را  يبعد از نوشتن وفق زير، سوره 

 
بعد از غروب خورشيد، آن را در نور (روز تنجم کنيد  3سپس اين وفق را به مدت 

 .(را به داخل منزل بياوريدستارگان قرار دهيد و قبل از طلوع خورشيد، آن 
هر بار قبل از آنکه اين وفق را تحت نور ستارگان قرار دهيد، سوره يس را سه مرتبه 

 .بر آن بخوانيد
 

پس از اين سه روز، اين وفق را يا با خود حمل کنيد و يا در خانه و يا در محل کار 
 .خود قرار دهيد
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 !!!خود خواهيد ديد يرا در ميزان روز يبه برکت وجود اين وفق، تحوالت اساس

 
 
  :وفق

 

 

 
 

 :(1(که اين وفق را انجام داده است  يتجربه از شخص
 

رو داشتيم که هيچ  يزمين خانوادگ: خالصه تجربه اين شخص به اين صورت بود
پس از سه روز . کردن يرو پيشنهاد م يبسيار پايين ينداشته و يا قيمت ها يمشتر

سراغم اومد که پيشنهاد مبلغ پنج هزار دينار بيشتر از  ياستفاده از اين وفق، مشتر
ساعت پس  72در واقع در عرض ...! شه ياونچه که از مشتريان انتظار داشتم بهم م

 .برام پيش اومد يبزرگ ياز استفاده از اين وفق، چنين معامله 

 
 :(2(انجام داده است  که اين وفق را يتجربه از شخص

 
که اين وفق رو  ياثرات اون رو از روز! عمل کرده يمن بسيار بسيار قو ياين وفق برا

http://www.arnusha.ir


www.arnusha.ir  
 

بر  يبودم و قرض بسيار يشديد يدر بحران مال. در محل کارم قرار دادم ديدم
 يالحمد اهللا در اين يک ماه که يک اين وفق رو استفاده کردم، همه . گردنم بود

  .اخت کردم و فقط چند درهم اونها موندهقرض هايم رو پرد

 !در اون نيست يبود و هيچ شک ياثر اين وفق بسيار قو

 

 

 يکشف امور مخف يمجرب برا يروش

 :يکشف امور مخف يمجرب برا يروش

 
سفيد با  يدر ورق) يبا خط کش يمانند حالت زير ول( يحروف را در مربع 4اين 

 .زعفران بنويسيد

 
 ا ل م ص

 ص ا ل م

 م ص ا ل 

 ل م ص ا

 
 يدر اين هنگام، هر يک از سوره ها. سپس آن را هنگام خواب، زير سرتان قرار دهيد

 .زير را هفت مرتبه قرائت کنيد

 سوره الشمس -

 سوره اليل -

 سوره التين -

 

http://www.arnusha.ir


www.arnusha.ir  
 

را که  يکذا و کذا، چيز يو به جا( اللهم ارني في منامي كذا وكذا : سپس گفته شود
  (.خواهيم در خواب در مورد آن بدانيم گفته شود يم

 
  :شرايط آن

 در هنگام عمل تنها بخوابيد -1

 با وضو و بدن پاک باشيد -2

بينيد  يکه م ياين کار را ترجيحاً در ساعات نزديک به صبح انجام دهيد تا خواب -3
 .يادتان بماند

 
مجرب است و . شويد يبا انجام اين روش، حتماً در خواب از آن موضوع با خبر م

 !اسرار را خواهيد ديد

 از بين بردن حجاب بين عالميان

را  يکه قادر نيستند پس از احضار و تسخير، موجودات روحان يافراد يبرا
کند که حجاب بين آنها و اين موجودات برداشته  يببينند، روش زير کمک م

 .(خطر يو ب يبه صورت شرع(شود 
 
 .نوع بخور، کندر باشد -
 
 .صرف عمار را تنها قبل از تالوت انجام دهيد -
 
  .روز بخوانيد 21مرتبه تا  49دعوت زير را بعد از نماز عشاء به تعداد  -
 
مرتبه در شب دعوت زير را  7مرتبه صبح و  7روز هم هر روز،  21پس از اين  -

 .بخوانيد
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واح السماء بسم اهللا الرحمن الرحيم تخرقت الحجب و انكشف الستور و برزت االر
الرب الخالق القدير الكريم الرحيم مسخر السماوات و االرض و ما فيها العلم الحى 

 3مواش 3برعياش 3حج 3مهروش 3هروش 3شرشيم 3عليهوش 3المميت برشهلوشا
توكلوا يا خدام هذه االسماء بخرق الحجب و كشف الستور عنى  3شيعادث 3طفوث

  و ال قوة اال باهللا العلى العظيم بارك اهللا فيكم وعليكم بالف الف ال حول

 

 ديدن هر نوع عجايب ياز اسرار برا يسر

ديدن و تجربه کردن عجايب، آن هم از هر نوع، روش زيرا را به مدت  يبرا
 .روز انجام دهيد 40

 
 مرتبه 15گفتن يا اهللا،  -

 
 :سپس بگوييد -

ياعلّي ياكبير يالطيف ياخير الرازقين ياعليم ياحليم ياعفّو ياغفور ياسميع يابصير 
ياخبير ياغنّي ياحميد يارؤوف يارحيم افتح لي ابواب رحمتك واجعل لي من امري 

فرجا ومخرجا برحمتك ياارحم الرحمين وصلى اهللا على خير خلقه محمدوآله 
 أجمعين

 
 -تا  - از والذين هاجروا في سبيل اهللا ( سوره حج را بخوانيد  65تا  58سپس آيات  -

 (ناس لرءوف رحيمإن اهللا بال

 
 مرتبه 15گفتن يا اهللا،  -

 
 .روز انجام دهيد 40مرتبه در روز، تا مدت  124عمل فوق را به تعداد 
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 يدر بيدار يرفع حجاب و مشاهده موجودات روحان

از اساتيد علوم غريبه و عالمان اين علم، چگونه  يدانيد بسيار يآيا م
موجودات  يديگر را برداشته و به راحت يبين خود و جهان ها يحجاب ها

 کنند؟ يرا مشاهده م يروحان
 

 :رسيدن به اين امر است يروش زير از پر استفاده ترين و رايج ترين روش ها برا
 

  .مرتبه، هر روز بخوانيد 1000توحيد را  يسوره 
 

در اثر ادامه دهيد تا روح شما کم کم ) البته با حضور قلب و توجه(آن قدر اين کار را 
 يکه فنجان يدر حال يروحان يبرسد که موجود ياين کار، پااليش پيدا کرده و روز

پاک در دست او است به نزد شما آمده و شما با نوشيدن آن، حجاب  ياز نوشيدن
  .ها شويد يبين خود و عوالم ديگر را برداشته و قادر به ديدن ناديدن يها
 

  .به ديدن آنها در خواب ندارد يدهد و ارتباط يرخ م ياين کشف در بيدار

 

 ها يپيدا کردن بصيرت به منظور رويت ناديدن يبرا

جهان ها و موجودات (ها  يبه منظور اينکه قادر شويد توانايي ديدن ناديدن
 :رو پيدا کنيد، به روش زير عمل کنيد) يغيرفيزيک

 
 :روش انجام

 
 مرتبه مرتبه و سوره جن، چهار 3خواندن سوره الرحمن = روز اول

 مرتبه 3مرتبه و سوره جن،  4خواندن سوره الرحمن، = روز دوم

 مرتبه 7خواندن سوره يس، = روز سوم
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 :مرتبه خوانده شود 21پس از پايان عمل در هر روز، اين آيه، 

 
 لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد

 
 :مرتبه خوانده شود 21و همچنين آيه زير نيز 

 
 ليس لها من دون اهللا كاشفة

 
 .افتد يشما اتفاق م يدر ابتدا، عمل مکاشفه، در خواب برا

 (به اذن خدا(کشف اسرار باطن مردم 

روز روزه گرفته و در  7اگر قصد داريد از باطن مردم خبردار شويد، به مدت 
مرتبه در  1000مرتبه در هنگام صبح و  1000اين مدت، عزيمت زير را 

 .بخوانيد هنگام شب

 
 يکه در ذهن خود در مورد شخص يروز، قادر خواهيد بود هر سوال 7بعد از اين 

) به اذن خدا(همچنين از باطن و فکر و اسرار ديگران . داريد، جواب آن را پيدا کنيد
 .با خبر خواهد شد

 
 :عزيمت

يا  2يا عليم 2 ييا زک 2يا خبير  2 ييا هاد 2يا قريب 2يا مجيب  2يا سريع 
و  يو عقل ياللهم اکشف عن قلب .يا مبين ييا خبير و بين ل ياللهم اخبرن 2ينمب

بنور العلم و  يو روحانيت يو عقل يحجاب الغفله و الظلمات و نور قلب يروحانيت
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من لدنک ما لم اکن اعلم انک انت العليم الحکيم و انت الطيف  يالمعرفه و علمن
 الخبير 

 
 .نوع بخور، کندر و عود باشد

 شخص يتقويت بعد روحان يبرا

کرده و  ياز افراد در علوم غريبه قصد دارند که قلب خود را قو يبسيار
 .افزايش دهند يپذيرش امور روح يظرفيت خود را برا

 
 يرسيدن به اين منظور بوده و افراد زياد يمجرب برا يروش زير، روش

 .توانسته اند در آن موفق شوند
 

 :روش انجام
 

وسط آن،  يوفق زير را در صبح روز دوشنبه، با گالب و زعفران بنويسيد و در خانه 
و آن را تحت ) همانطور که نشان داده شده است(نام خود و نام مادر خود را بنويسيد 

 .بگيريد) موجود است ياينترنت يکه در بازارها(بخارات بخور صندل 
 

 .از آن بنوشيد يروز، با معده خال 7سپس آن را در داخل آب قرار داده و به مدت 
 

 .اين يک هفته نيز موارد زير را بعد از نماز عشاء رو به قبله بخوانيد يدر ط
 

 .و عود باشد ينوع بخور، جاو
 

 :که بايد خوانده شوند يموارد
 
 (مرتبه 3(سوره طه  -
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 مرتبه 616گفتن يا قوى يا متين،  -
 
 :وفق

 

 
 

 دانستن جواب درست و بدون دروغ از شخص يبرا

، به سوال شما بدون حس اجبار و يا دروغ، جواب درست ياينکه شخص يبرا
 :مرتبه در مقابل او بخوانيد 100زير را  يو حقيقت را گويد، آيه 

 
سوره نمل، ( وما ربك بِغَافلٍ عما تَعملُون  ۚ◌ وقُلِ الْحمد للَّه سيرِيكُم آياته فَتَعرِفُونَها 

 (93آيه 

 
 مجرب است

 کشف گنج از زمين يسريع ترين روش برا

بسيار پيچيده  يکشف گنج از زمين و صخره ها عموماً روش ها يروش ها
در اينجا ساده ترين روش ممکن که . متعدد هستند يبه همراه بخورها يا

 :نيز امکان پذير است آورده شده است يافراد مبتد يبرا
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هيچ   . که مشکوک به داشتن گنج و دفينه هست برداريد يخاک از مکان يمقدار -

خاک را در دست راست خود گرفته و دستتان . کس جز شما آن خاک را لمس نکند
 .مشت کنيد يرا به آرام

 
 .اول سوره انشقاق را بر آن بخوانيد يآيه  4سپس  -

 
  .مرتبه انجام دهيد 7 اين عمل را

 
اگر حس کرديد که دست مشت شده شما به طور خودکار در حال باز شدن است و 

اگر دست  يول. اين است که در آن مکان، گنج وجود دارد يشده به معن حس  يب
 .در آن مکان نيست يچيز يشما، بسته ماند يعن

 (يو قو ياثر فور(جلب محبت عموم مردم 

خواهد در بين مردم محبوب باشد و دل ها را تحت تاثير خود در آرود  يکه م يکس
 :مرتبه بخواند 14روز  هرو در نزد آنها مانند نمک داخل غذا باشد، اين آيه را 

 
 ياايها الذين امنوا التكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه اهللا مما قالوا و كان عند اهللا وجيها

 
 .روش، مداومت کنيداما شرط آن اين است که به اين 

 خواص بسم اهللا يروش مجرب به کارگير

و بر آوردن حاجات و افزايش حافظه روش زير را به  يبه منظور عالج بيمار
 .مدت هفت روز انجام دهيد
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 .آب بخوانيد يمرتبه بر مقدار 1001بسم اهللا الرحمن الرحيم را  -
 
 

 :زير را قرائت کنيد يسپس هفت مرتبه دعا -
 
 

نيل کل مرغوب کتب اهللا الغلبن انا و  يعن معصيتک ف يبرهاناً يحجبن ياورثناللهم 
 عزير يان اهللا لقو يرسل

 
 

ها و انواع سحر شفا يافته و در  ينوشد، از بيمار يکه آن را م يشخص
 .نيز اثرات عجيب دارد يافزايش حافظه و برآوردن حاجات شرع

 
 

  .وجود دارد و از مجربات عظيم است يبسيار يدر اين روش، اسرار مخف

 

 کشف نيت شخص يبرا يروش

به مشکل برخورد کرديد و نيت آن شخص بر شما پوشيده و  يکه با شخص يهنگام
شما باخبر شويد، اين آيات را به  يمبهم است و قصد داريد از اصل هدف او درباره 

 يخداوند، نيت و درون شخص را برا يبه زود. بخوانيد مرتبه 100و يا  اسم اوعدد 
  .شما مشخص خواهد کرد

 
 

 :آيه

 
 

 نُونلعا يمو مهورصُد نا تُكم لَمعلَي كبر إِنو 
 
 

 وما من غَائبة في السماء والْأَرضِ إِلَّا في كتَابٍ مبِينٍ
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  !مجرب مجرب است

 

 کشف اسرار پوشيده يبرا

، پس روز 40هر کس که بخواهد از اسرار باطن خبردار شود، الزم است که به مدت 
 .را بخواندالمهيمن ذکر  مرتبه 1040از نماز صبح، غسل کرده و در خلوت، 

 

 .حرف بزند تا به مقصود خود برسد يقبل از خواندن ذکر فوق، نبايد با کس
 
 

از اسرار باطن ديگران با  يپس از اين مدت زمان، قادر است که به طرز حيرت آور
 100پس از آنکه مقصود حاصل شد، الزم است که اين ذکر را هر روز . خبر شود

  .مرتبه بخواند تا توانايي اش حفظ شود

 

 دين ياز اسرار مجرب در ادا

دين و نيز برآوردن حاجات  يادا يعجيب و مجرب از شيخ بهايي برا يسر
 :بسيار مشکل به صورت زير است

 
. يک عدد هم کم و زياد نشود يحت)مرتبه خوانده شود  1085زير به تعداد  يدعا

 .(هر کجا که شک داشتيد چه تعداد شده است بايد دوباره خواندن را از سر بگيريد

 
 امرجا لکُل امر فرجاي يا رجائي

 کودکان يرفع پرخاشگر يبرا

کودک و کاهش عصبانيت و آزار و گريه او، اين آيات از سوره  يرفع پرخاشگر يبرا
 :زمر و کهف را به صورت زير نوشته و شب ها هنگام خواب، زير بالش او قرار دهيد
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عليها الموت و  يقض يمنامها فيمسک الت يلم تمت ف يبسم اهللا الرحمن الرحيم والت

کهفهم ثالث مائه سنين  يح ح ح ح ح ح ح ح و لبثوا ف ياجل مسم ييرسل االخر ال
 و ازدادوا تسعا

 رفع ترس و وحشت

بر طرف کردن ترس و وحشت زياد يا کم، اين آيات را با زعفران، در  يبرا
که نوشته  يآب بريزيد به نحو يبنويسيد و سپس در آن مقدار يداخل ظرف

  .پاک شده و در آب حل شود
 

 :سپس از اين آب بنوشيد
 
 :که نوشته شوند يآيات
 
 

 ( 11(فَضَربنَا علَى َآذَانِهِم في الْكَهف سنِين عددا 
 

  (12(ثُمّ بعثْنَاهم لنَعلَم أَيّ الْحزْبينِ أَحصَى لما لَبِثُوا أَمدا 

 

 تسلط شياطين بر انسان يرفع عوارض منف

تواند  يتسلط جن ها بر انسان که م يدور کردن عوارض و نتايج منف يبرا
 :باشد، به روش زير عمل کنيد... نتيجه سحر، چشم زخم و يا 

 
 

 .نوع بخور، کندر باشد
 
 صرف عمار را انجام دهيد -
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 که دوست داشتيد بنويسيد يوفق زير را در هر زمان -
 
 دور وفق، خواسته خود را بنويسيد -
 

با اين کار،  .که دچار آسيب جن شده باشد، اين وفق را با خود حمل کند يشخص
  .شود يعوارض و نتايج تسلط جن ها بر انسان به طور کامل دور م

 
توان اين وفق را پس از آنکه خواسته خود را دورش نوشتيد، در آب  يهمچنين م

به خواست خدا . قرار داده و آب را هم بر مريض بپاشيد و هم به او بدهيد تا بنوشد
 .تجديد شدن ندارد به تکرار و ياين کار نياز. يابد يشفا م

 
 :وفق

 
 

 

 
 

  :(1(که از اين روش استفاده کرده بود  يتجربه شخص
 

در . گرفتم يبه اين دستور عمل کردم و پس از استفاده از اين وفق، نتايج بسيار موثر
امور از اون کمک بگيرم،  يبرخ يرفتم تا برا يم يگذشته به دليل اينکه نزد شخص

از اون  يالحمد اهللا اين وفق رو ديدم و اثرات عظيم. دچار انواع سحر شده بودم
  .ديدم

http://www.arnusha.ir


www.arnusha.ir  
 

که گفته بود نوشتم و در آب قرار دادم و نه تنها از اين آب  ياين وفق را به نحو
ناگهان پس از اتمام اين کار، دودهايي رو ديدم . نوشيدم بلکه با اون غسل هم کردم

که اين  يخدا رحمت کند بر کس. ه مربوط به سوختن شياطين مسلط بر من بودک
 .وفق رو در اختيارم گذاشت

 
 

  :(2(که از اين روش استفاده کرده بود  يتجربه شخص
 

اين حالت نه تنها . ديدم يرو م يوحشتناک يچند مدت بود که در خواب، کابوس ها
 .افتاد يفاق مخانواده ام هم ات ياعضا يمن، بلکه برا يبرا

بعد از اينکه اين روش رو انجام داديم و اين وفق رو با خود به همراه داشتيم، پس از 
 .داشتيم يکرديم و حس عجيب يعميق يگذشت اولين ساعات، احساس خواب آلودگ

 .وحشتناک نشديم يبعد از اون، ديگه هيچ وقت دچار اون کابوس ها و خواب ها
 
 

   :(3(که از اين روش استفاده کرده بود  يتجربه شخص

 
بعد از استفاده از اين وفق، در خواب، خودم رو در مکه مکرمه و به جانب کعبه 

همچنين . نويسند يم يشيخ هايي را ديدم که قرآن را به شکل عجيب. . شريفه ديدم
 ينگينخداوند مرا از تمام عوارض و س. از نور بود يرا ديدم که همراه او کتاب يشيخ
 .گويم شاهد است يام نجات داد و او بر آنچه م يقبل يها

 که بر انسان مسلط شده است يدور کردن جن يبرا
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که دچار آزار و اذيت جن مسلط بر او شده و قصد داريد که او  يدر مورد کس
 :را دور کنيد، روش زير را انجام دهيد

 
 روشن کردن عود -

 
توسط زعفران بنويسيد و دور آن،  يبدون خط کشطلسم زير را در يک ورقه سفيد  -

  .خواسته خود را به شکل درخواست به صورت حروف جدا از هم بنويسيد

 
 .اين طلسم را با خود نگاه داريد -

 
 ياز شما دور م يبا استفاده از اين روش، هر نوع جن مسلط بر شما و يا هر جن موذ

 .شود

 
 ....نتيجه عملتان را در خواب خواهيد ديد

 
 .اين روش بسيار ساده بوده و بسيار تجربه شده است

 .نيز کاربرد دارد ياز سحرشدگ يهمچنين به منظور پيشگير

 
  :طلسم
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 تقويت حافظه به اذن خدا يوفق قاطع برا

 يکسان يافزايش قدرت حافظه و فهم بسيار موثر بوده و برا ياين وفق برا
لغات بيگانه،  يکه قصد حفظ متون مختلف از قرآن گرفته تا ساير علوم و حت

  .مناسب است

 
 

شيخ محفوظ و مريدان او که اين سر  يرا برا يشرط انجام اين است که فاتحه ا
 .منتسب به او است، بخوانيد

 
 :وفق زير را به اين صورت رسم کنيد

 
 .ابتدا جدول را بکشيد

 
 .اين جدول در چهار طرف آن بنويسيد سپس کهيعص را خارج از
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 .سپس حروف و سپس اعداد مربوط به هر حرف را در جدول پر کنيد

 
يا )اين وفق را با خود حمل کنيد . مناسب بگيريد يدر نهايت، آن را در بخارات بخور

در جيب و کيفتان قرار  يقرار دهيد يا بر بازو ببنديد و يا حت يگردن يدر کيف دعاها
 (دهيد

 
را نيز با توجه به موارد فوق رسم کنيد و در آب قرار دهيد و سپس به  يفق ديگرو

  .آن عسل اضافه کنيد و يک ليوان از آن را بنوشيد

 
روز نيز  7توانيد تا سه يا  ياگر دوست داريد م ياست ول ينوشيدن يک بار آن کاف
 .اين کار را انجام دهيد

 
 .ت حافظهتقوي ينهايت است برا ياين وفق، نهايت ب

 
که مشغول حفظ کردن هستيد بايد  يرا که نوشته بوديد تا وقت يالبته آن وفق اول
 .بماند يدر کنارتان باق

 
 :وفق
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 و تقويت حافظه يوفق درمان فراموش

هستند و يا قصد دارند حافظه خود را  يکه دچار مشکل فراموش يافراد
 .ورقه بنويسند 7تقويت کنند، وفق زير را در شب بعد از نماز عشاء، بر 

 .توان استفاده کرد يرا م يمناسب يهر نوع بخور
 

 :روش انجام
 انجام صرف عمار -
حتماً به صورت حروف جدا (خواسته خود را بر دور طلسم زير، با زعفران بنويسيد  -

  (نويسيداز هم ب
، )در يک جلسه(کاغذ، نوشتيد  7بعد از آنکه اين طلسم را به همراه مورد فوق، بر  -

 .آنها را چند دقيقه در بخارات بخور بگيريد
که نور ستارگان به  يبه نحو(آزاد  يسپس آنها را بعد از غروب خورشيد، در فضا -

به اين کار در علوم (قرار دهيد و قبل از اذان صبح نيز آنها را برداريد ) آن برسد
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 .(شود يغريبه، تنجم کردن گفته م
در . در آب حل شود يآن کم ياز آنها را در آب قرار داده تا نوشته ها يسپس يک -

 .حالت ناشتا، آن آب را بنوشيد
از  يا تحت نور ستارگان قرار داده و هر روز صبح، يکشبها، کاغذ ها ر يدر همه  -

 .آنها را در آب حل کرده و بنوشيد تا هفت روز که اين هفت کاغذ تمام شوند
در رفع نسيان و افزايش حافظه ديده  يبا نوشيدن اين آبها، بهبود قابل مالحظه ا -

 .خواهد شد
 

ص، تکرار ، عمل فوق بر حسب حالت شخيالزم است که پس از مدت يگاه
نيز  يو تقويت حافظه، فوايد ديگر ياين عمل عالوه بر رفع فراموش. شود

 .دارد که در صورت تکرار عمل فوق، ديده خواهد شد
 
 :وفق
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