آیت اهلل نخودکی دستور ذیل را برای نجات از گرفتاریها به امام خمینی (ره) آموزش دادند.

بعد از اقامه نماز:
 -1خواندن آیت الکرسی (سوره بقره – آیه  255الی )257

اللّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَالَ نَوْمٌ لَّهُ مَا ِاي السَّاََ وَاِِ وَمَا ِاي اَِْْمِ مَاا َا
الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِ ْنِهِ يَعْلَمُ مَ بَيْاَ أَيْدِيهِمْ وَمَ خَلْفَهُمْ وَالَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّااْ عِلَِْاهِ إِالَّ بََِا
شَ ء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَََّ وَاِِ وَاَِْْمَ وَالَ يَؤُودُهُ حِفْظُهََُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الَ إِكْرَاهَ ِي الدِّياِ قَاد
تَّبَيَّاَ الرُّشْدُ مِاَ الْغَيِّ َََاْ يَكْفُرْ بِ لطَّ غُوِِ وَيُؤْمِا بِ للّهِ َقَدِ اسْتََْسَكَ بِ لْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ الَ انفِصَا مَ
ا َكفَارُو ْا
ِ ِإلَاى النُّا ُو ِِ وَالَّاذِي َ
ظ ُلََا ِ
ا ال ُّ
ُهُم مِّا َ
ر ُ
ا م َمنُاو ْا ُيرْا ِ
ي الَّاذِي َ
لَهَ وَاللّهُ سََِيعٌ عَلِيمٌ اللّهُ وَلِ ُّ
أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّ غُوُِ يُرْرُُِونَهُم مِّاَ النُّوِِ إِلَى الظُّلََُ ِِ أُوْلَئِكَ أَصْحَ بُ النَّ ِِ هُمْ ِيهَ خَ لِدُونَ
خداست كه معبودى جز او نيست .زنده و برپا دارنده است .نه خوابى سبك او را فرو مىگيرد و نه خوابى گران .آنچهه در آسهنانهها و آنچهه در زمهي
است از آن اوست .كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آنچه در پيش روى آنان و آنچه در پشتسرشان است مهىدانهد؛
و به چيزى از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه ننى يابند .كرسى او آسنانها و زمي را در بر گرفته و نگهدارى آنهها بهر او دشهوار نيسهت؛ و اوسهت
واالى بزرگ .در دي هيچ اجبارى نيست؛ و راه از بيراهه بخوبى آشكار شده است .پس ههر كهس بهه طهاتوك كفهر ورزد و بهه خهدا اينهان آورد ،بهه
يقي به دستاويزى استوار كه آن را گسست نيست چنگ زده است؛ و خداوند شنواى داناست .خداوند سرور كسانى است كه اينان آوردهانهد .آنهان
را از تاريكيها به سوى روشنايى به در مىبرد؛ و كسانى كه كفر ورزيدهاند ،سرورانشان هنان طاتوتند كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكيها بهه در
مىبرند .آنان اهل آتشند كه خود در آن جاودانند.
 -2تسبیحات حضرت فاطمه زهرا (س)

 34اهلل اكبر  33الحَدهلل  33سبح ن اهلل
 -3سه مرتبه سوره اخالص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحََْاِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَََّدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُا لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر .بگو :خداوند ،يكتا و يگانه است؛ خداوندي است كه هنهي نيازمندان قصد او مهيكننهد؛ (هرگهز) نهزاد ،و زاده نشهد؛ و
براي او هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است!
 -4سه صلوات

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَََّدٍ وَ ملِ مُحَََّدٍ
درود خداوند بر محنّد وخاندان محنّد
 -5انتهای آیه  2و آیه  3سوره طالق

وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَرْرًَُ وَيَرْزُقْهُ مِاْ حَيْثُ لَ يَحْتَسِبُ وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ َهُوَ حَسْابُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَ لِغُ أَمْرِهِ قَدْ َُعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدًِْا
و هر كس تقواي الهي پيشه كند ،خداوند راه نجاتي براي او فراهم ميكند؛ و او را از جايي كه گنان ندارد روزي مهيدههد؛ و ههر كهس بهر خهدا توكهل
كند ،كفايت امرش را ميكند؛ خداوند فرمان خود را به انجام ميرساند؛ و خدا براي هر چيزي اندازهاي قرار داده است.

