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مقدمه
آداب تالوت قرآن
جناب مرحوم آقای قاضی به مرحوم شیخ محمد تقی آملی راجع به آداب قرآن می
فرماید  :قرآن را در حال ایستاده بخوان و رو به قبله و قرآن را در دو دست خویش
بگیر و دستانت نیز رو به آسمان باشد و همراه با تامل قرائت کن ،در این صورت
است که حالت معنوی خواهی داشت ( آب حیات ص  9و .) 01
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مضرات ترک بسمله
درباره ترک بسم اهلل الرحمن الرحیم هشدار هایی از سوی اهل بیت (ع) رسیده است
که امام حسن (ع) دراین باره می فرماید:گاهی بعضی از شیعیان مادر آغاز
کارهایشان بسم اهلل الرحمن الرحیم را ترک می گویند آنگاه خداوند ان هارابه
ناخوشایندی مثل می سازد تا اورا بر شکروثنای الهی متنبه کند ونقص کم کاریش را
جبران کنید .روزی عبداهلل بن یحیی از دوستان امام علی (ع) به خدمتش آمد وبدون
گفتن بسم اهلل برتختی که آنجا بود نشست ناگهان بدنش منحرف شد وبر زمین افتاد
و س رش شکست امام علی (ع) دست بر سراو کشید وزخم های او التیام یافت بعد
فرمود :آیا نمی دانی که پیامبر (ص) از سوی خداوند برایم حدیث فرمود :که هر کاری
که بدون نام خدا شروع شود بی سرانجام خواهد بود  .گفت پدر ومادرم به فدایت
میدانم وبعد ازاین ترک نمی گویم امام فرمود دراین حال بهره مند وسعادتمند خواهی
بود (وسائل الشیعه ج 7صفحه _069بحاراالنوار ج 77صفحه .)713
ثواب آموزش سوره نور
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پیامبر گرامی اسالم (ص) درباره یاد دادن سوره نور به اعضای خانواده به ویژه
دختران سفارش فرمودند سخن ایشان چنین است :یکی ازحقوق دختربر پدر خود
این است که سوره نور را به او تعلیم دهد ( تهذیب احکام جلد  8صفحه .)001
آبهای زیر زمینی و گنج را پیدا کنید
درخواص سوره شعرا از حضرت رسول (ص) نقل کرده انده :اگر سوره شعرا
رانوشته آنگاه آن را بشویند واز آن آب بنوشند و بر خروسی سفید برپرهایش بپاشد
هرجایی که خروس ایستاده جای گنج یا جائی است که آب زیر زمینی موجود است
(تفسیر برهان ج  4ص.) 067
جهت ادای قرض
از امام رضا (ع) منقول است که فرموده اند:جهت ادای قرض 441بار این آیه شریفه
را بخواند لُا اِلُهَ اِال اَنتَ سُبحَانَکَ إنی کُنتُ منَ الظّالمینَ فاستَجَبنَا لَهُ وَ نّجینَاه مِنَ الغَمِّ
و کَذلِک ننجِی المُومنینَ(بحار االنوار ج  91ص .)190
رفع ترس و هراس
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از پیامبر گرامی اسالم نقل شده است :هرکسی سوره سبأ را بنویسید و برخود
بیاویزید هیچ حیوان و جنبنده آزار دهنده ایی به او نزدیک نمی شود واگر نوشته این
سوره را بشوید وازآن بنوشد ومقداری ازآن را برخود بپاشد اگراز چیزی می ترسد
ایمنی یابد وترسش میریزد واگر صورتش رابا آن بشوید نیز ترس وهراسش ازبین
میرود (تفسیر البرهان جلد  4ص 314به نقل از خواص القران).
دستورالعمل مجربی برای شفای بیمار
ازجمله مطالبی که آیه اهلل کشمیری برای شفای مریض می فرمود این بود :که هفت
س الم قرانی با زعفران بر کاسه مثال چینی نوشته شود وبعد شسته وآب آن را به
مریض دهند که نافع است:
_0سَالم ُقَوالً مِن رَبّ الرَحیم
_1سَالمُ هِیَ حَتّی مَطَلع الفجر
_7سَالمُ عَلی اِبراهیمَ
_4سَالمُ عَلی موسی وهارونَ
_3سَالمُ عَلَیکُم طِبتُم فَادخلو ها خالِدِینَ
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6سَالمُ علی آل یاسینَ
_7سَالمُ علی نوح فی العالَمینَ
(عارف فی الوحاب القدسیه ص )107
دستور العمل دفع فقر
جناب عالمه ذوفنون مال احمد نراقی رضوان اهلل نعالی علیه در خزائن نکته
ودستورالعملی را برای دفع فقر فرموده اند که ترجمه آن بطور خالصه این است
سوره آل عمران سه مرتبه خوانده شود ودر بین قرائت باکسی سخن نگوید وهنگامی
که به آیه (قُل اللهم مالک المللک ) رسید این دعا را هفت مرتبه بخواند ( :الّهُمَّ یافارِجَ
الهَمَّ کاشِفَ الغَمَّ ویا صَادِقَ الوَعُدِ ویَامُوفِیَ العَهدِ یاالاله اِلّا اَنتَ فَرَّج هَمّی وحُزنی وَاقضِ
عنی دَینی من الفقر والفاقَه بَرحَمتِکَ یا ارحَمَ الراحِمینَ)(منبع خزائن ص .)039
جهت زیادی روزی ورزق
ختم سوره قدر هررزو بعد از نماز صبح 01مرتبه خوانده شود تا قدرت خداوند
مشاهده شود (ختومات مقدم ص.)118
جهت مبارک شدن معامله

8

ازحضرت امام صادق(ع)منقول است.هرکس باایمان سوره مبارکه حجر را در وقت
خریدوفروش بانیت خالص وتوجه به خدا ومعنی آن بخواند آن معامله بر وی مبارک
گردد (خواص االیات قران کریم ).
نگاهی دیگر به آیه الکرسی
حضرت علی فرمودند:که رسول خدا به من فرمودند یاعلی آیه الکرسی را بخوان
چون در هر حرفی از آیه الکرسی هزار رحمت وجود دارد که باخواندن انها رانصیب
خود میکنی (دعوات راوندی ج 84ص .)103
محبت میان زن وشوهر
ازحضرت امام صادق (ع)منقول است :اگرکسی باایمان سوره مبارکه نسا رابه جهت
موافقت زن وشوهر بانیت خالص و توجه به خدا ومعنی ان وباحال وضو بخواند
مقصود حاصل شود وزن وشوهر برهم مهربان گردند (دوهزارو یک خشم ص .)93
سوره واقعه ومحبوبیت بین مردم
در روایت آمده است :هر کس بخواند سوره واقعه را در هر شب جمعه خداوند او را
دوست دارد و او نزد مردم محبوب می شود و همه مردم او را دوست می دارند و
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در دنیا به او فقر و ناقه و آفت و ناراحتی نخواهد رسید( شفا و درمان -قرآن ص
 071و .)070
خواندن سوره واقعه انسان را به کسی نیازمند نمی کند (حواشی مفاتیح الجنان).
رفع دیوانگی جن زدگی ،مرض تشنگی ،درددل ،فشار خون
امام رضا (ع)فرمودند :هرکس ازدوران بچگی هرشب معوذتین (سوره فلق و ناس )را
سه بار ،توحید را 011بار(اگر نتواند 31بار) بخواند ،پروردگار عالم اورا ازهرنوع
دیوانگی جن زدگی ،مرض تشنگی ،درددل وفشار خون دور میکند وبه این امرمداومت
داشته باشد تاسر پیری (شفا ودرمان باقران).
جهت مال یاخیر عظیم
هرکسی سوره تکاثررا روز دوشنبه یا چهار شنبه 41بار بخواند مال عظیم یا خیری
به او رسد که درذهن تصوراتش نگنجد (کشکول افشاری ص .)00
گرفتن جواب مثبت هنگام خواستگاری
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این آیه شریفه رابنویسید وبربازوی راست خودببنددهرجاکه خواستگاری رود جواب
مثبت می گیرد «:قل ان الفضل بیداهلل یوتیه من یشاء واهلل واسع علیم یختص برحمته
من یشاء واهلل ذوالفضل العظیم» (عشق و محبت ص .)79
آیه الکرسی ودرامان ماندن از حیوان درنده
امام صادق (ع) به یحیی کاهلی فرمودند:وقتی درمقابل خودحیوانی درنده ای
رامشاهده کنی چه عکس العملی انجام خواهی داد ؟نمی دانم .حضرت فرمودند:وقتی
باحیوان درنده ایی روبه روشدی درصورت آن حیوان نگاه کن وآیه الکرسی بخوان
(نورالثقلین ج 0ص.)136
ختم جهت دفع دشمن
جهت دفع دشمن هزار بار آیه شریفه (انا کفیناک المستهزین)رابخوانید مجرب است
(الصحیفه المهدیه ص .)014
محافظت ملک ازقاری سوره الرحمن
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امام صادق(ع)فرمودند :هرکس سوره الرحمن رادرشب بخواند خداوندملکی را
تاصبح موکل اومی گرداند تا از اومحافظت نماید واگر دروقت صبح بخواند خداوند
ملکی را تا شب جهت حفظ او قرار می دهد (حاشیه مفاتیح ص.)00
ازامام سجاد (ع) نقل است :برای حفظ از وسوسه های شیطان ونجات در روز حسرت
خواندن 4آیه اول سوره بقره وآیه الکرسی و سه آیه آخرسوره بقره در هر روز
است ( تفسیر برهان ج0ص.)030
فضیلت سوره زلزله
ازحضرت رسول اکرم (ص)منقول است :که هرکس چهار مرتبه سوره زلزله رابخواند
مثل آن است که همه قرآن را خوانده است (منبع مفاتیح الجنان ص .)11
فضیلت سوره سبح اسم ربک االعلی
شیخ صدوق از امام صادق روایت کرده است :هرکس سوره سبح اسم ربک االعلی
را در فریضه ونافله بخواند در روز قیامت به وی گویند ازهردری از درهای بهشت
که میخواهی داخل شو (مفاتیح الجنان ص.)11
وسعت رزق
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هر کس درعصر پنج شنبه سوره مبارکه نصر را 40مرتبه بخواند از عالم غیب فتح
وگشایشی برای او خواهد امد بطوری که متحیر شود (ختومات مقدم).
سود معامله
امام صادق (ع)هرکسی سوره انشراح را هنگام معامله سه بار بخواند سود میبرد
(ارشادالطوب ج 1ص.)64
رحمت وبرکت
آیه الکرسی :حضرت علی (ع)فرمودند رسول خدا به من فرمود :ای علی آیه الکرسی
را بخوان چون در هر حرفی آیه الکرسی برکت و هزار رحمت دارد که با خواندن آنها
را نصیب خود میکنی (دعوات راوندی ص  84ج.)103
حاصل شدن گشایش
هرکسی رامهمی رخ دهدکه چاره درآن نبینددروقت خواب دوسوره ی (شمس ولیل)را
هفت بار بخواند وبعد ،یا رب فرج غفی پس بخواب رود خداوند متعال در خواب بر
وی بنمایاند که فرج وگشایش از کجا به او خواهد رسید(خواص القران ص.)119
سکرات مرگ
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سکرات مرگ را آسان میکندخواندن سوره های :نصر(ص  ،)013ق(ص ، )011
جاثیه(ص  ، )009سوره یس(ص  ، )013سوره یوسف(ص)066
(خواص االیات ومکارم االخالق ص .)763
جهت دیدن امام زمان
جهت دیدن امام زمان (ع) خواندن سوره تغابن ،حدید ،حشر ،صف وسوره جمعه
(مجمع البیان ج 3ص. )119
آمرزش گناهان
حضرت رسول اکرم (ص):آیه الکرسی را درعقب هر نماز بخواند درهای هفت آسمان
گشوده گردند و بهم وصل نشوند تا آنکه حق تعالی به لطف ومرحمت خواننده آن
نظر فرماید وگناهان اورا بیامرزد(خالصه منهج الصادقین ج0ص.)033
فضیلت سوره الرحمن
فضیلت سوره الرحمن از امام صادق منقول است :مگذارید خواندن سوره الرحمن
را،بدرستی که او در دل منافقان قرار نمی گیردومی آید از نزد خدا درروز قیامت در
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صورت آدمی و در بهترین صورت و خوشترین بووهرکس در شب یا روز بخواند
و بمیرد مانند شهید مرده است ( مفاتیح الجنان ص  01و .) 00
فضیلت سوره قدر
از حضرت امام صادق منقول است،که هر کس سوره قدر را در نماز فریضه بخواند
منادی از جانب پروردگار ندا کند که خدا گناهان گذشته اورا آمرزید ( مفاتیح الجنان
ص .)00-01
فضیلت سوره العادیات
درخبراست که هرکس مداومت برخواندن آن کند باحضرت امیرالمومنین (ع) محشور
می شود ( مفاتیح الجنان ص .)11
فضیلت سوره تکاثردر رفع افسردگی
هر کس بخواند سوره تکاثر را بخواند سردرد اوتسکین می یابد(مجمع البیان ج
،01ص .)371
درمان بی خوابی و شب بیداری
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مرحوم لواسانی می گوید :اگر کسی این آیه را بنویسد و در زیر بالشت خویش
بگذارد و از خواب بیدار نشود مگر آنکه او را بیدار کند  ( .وَ جَعَلنا نَومَکُم سُباتاً و
جَعَلنا اللَ یلَ لِباساَ و جَعَلنا النَّهارَ مَعاشاً و بَیَتَنا فَوقَکُم سَبعاً شِدَادً اوَ جَعَلناَ سِرَاجاً وَ
هَّاجاً).
مرحوم لواسانی می گوید  :برای هالکت دشمن و دفع ترس از او و یا بستن زبان
دشمن آیه (( اِنّا نَحنُ نزّلنا اَلذِّکرَ وَ اِبّا لَهُ لَحافِظُونَ) را  0110مرتبه بخواند مجرب است
( منتخب الختوم ص .)31
ختمی کم نظیر برای ادای دین
هرکس چهل روز سوره های  :واقعه ،مزمل ،الیل ،و الم نشرح رابه همین ترتیب
روزی یک مرتبه بخواند برای اداء قرض ودفع فقرووسعت در رزق به تجربه رسیده
و بسیار موثر است ( ادعیه ختومات ،دستورات ص .) 68
فضیلت سوره احقاف در محبوبیت و قدرت حافظه
حضرت امام صادق (ع) در برکات این سوره فرمودند  :اگر سوره احقاف را بنویسید
و با آب زمزم شسته آنگاه از آن بنوشد موجب محبوبیت نزد مردم خواهد شد و به
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حرف های او گوش می دهند و قدرت حافظه او زیاد می شود و هرچه بشنود ضبط
می کند و نوشیدن آب نوشته سوره احقاف برای همه چیز و همه مشکالت خوب
است و اگر برای برطرف شدن بیماری ها در ظاهر بدن باشد جایگاه بیماری با آب
نوشته شده شستشو دهند ( منبع  :تفسیرالبرهان ج  3ص .) 130
خواص برخی از آیات از دیدگاه مرحوم آیه اهلل کشمیری
آیه اول سوره حدید 4 ،آیه آخر سوره حشر ،آیه نور (( اهلل نور السموات و
االرض........تا.................بِکُلَّ شیءِ علیم ))
برای دیدی امام زمان ( ع ) یک اربعین به عدد نور بین اذان صبح تا طلوع آفتاب نوع
دیگر از اول ماه تا پانزدهم بین الطلوعین به عددی خاص و از پانزدهم تا آخر ماه به
همان عدد ( ال اله اال اهلل ) آیه نور به عدد  136مرتبه بعد از نماز عشاء آیه سالمُ قوالً
مِن رَب الرحیم به عدد جمع آیه به ابجد کبیر برای اسم اعظم (آیه بسم اهلل الرحمن
الرحیم) برای قضاء حوایج در یک هفته بعد از نماز عشاءبه عدد ابجد خودش به
اضافه  071صلوات در مجلس واحد (منبع روح و ریحان ص .)74
رزق حالل با سوره عادیات
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مرحوم کشمیری می گوید :خواندن  001مرتبه سوره العادیات موجب روزی فراوان
حالل می شود و این سوره مرتبط با حضرت علی (ع) است (روح و ریحان ص .)80
سوره تکویر و چندین مزیت
قرائت آن عدم رسوایی در قیامت ،ایمنی از بلغم ،روا شدن حاجات  ،زیاد شدن آب
چشمه  ،روشنایی چشم و دفع سحر (چشمه ی رستگاری ص .)771
درمان سخن نگفتن کودک با سوره بنی اسرائیل( اسراء)
امام صادق ( ع ) فرمود  :اگر کودکی دیر به سخن آید و در هنگام سخن گفتن زبان
او بگیرد سوره بنی اسرائیل را با مشک و زعفران بنویسد و بشوید و به کودک دهد
زبانش باز می شود و لکنت او هم برطرف خواهد شد (خواص الیات ص .)81
شفای برخی از آیات از قول نبی اکرم (ص)
از رسول خدا نقل شده که فرمودند :نهصد و نود و نه شفا در این آیات است پس هر
کس که بخواند شفا یابد و ایمن شود.
 سوره فاتحه
 سوره بقره آیه  0تا ،7آیه الکرسی تا آخر بقره  133تا 186
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 آیه سخره سوره اعراف آیه 6تا34
 سوره اسراء آیات  001و 000
 سوره صافات از ابتدا تا آیه 00
 سوره الرحمن آیه 9-77-73
 سوره حشر آیه  10تا  14وآیه 01
 سوره جن آیه  7تا 4
 سوره رعد آیه  00و 01
 سوره یس آیه  9و 07
 هزار بار الحول وال قوة اال باهلل (منبع ختم و اذکار ج  1ص .)73
داشتن فرزند پسر
امام صادق(ع) فرمودند :شخصی به نزد امام آمد و گفت یابن رسول اهلل خداوند هشت
دختر به من داده است و روی پسر ندیده ام دیدار پسری را دارم ،آن حضرت فرمودند
که در میان پای زن می نشینی دست راست خود را برجانب راست ناف زن می
گذاری و سوره قدر را هفت بار می خوانی و بعد با همسرت نزدیکی می کنی و چون
اثر حمل ظاهر شود پس در شبها دست راست ناف می گذاری و هفت بار سوره قدر
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را می خوانی .آن مرد می گوید چنین کردم هفت پسر پی در پی خداوند جل جالله به
من عطا کرد ( شفا و درمان با قرآن به نقل از حلیه المتقین عالمه مجلسی فصل 7ص
.) 81
سوره ی اعلی فرزند پسر میشود.از مجربات است که چون سوره ی اعلی را برپهلو
راست زن باردار بنویسند در ماه اول حمل گرفته باشد آن فرزند پسر میشود (شفا
و درمان با قرآن).
اهمیت قرائت برخی از سوره ها
-0قرائت سوره فاتحه :مانع غضب رب است .
-1قرائت سوره یس مانع از تنگدستی می شود
-7قرائت سوره دخان مانع از احوال و هول و هراس روز قیامت خواهد شد
-4قرائت سوره واقعه :مانع از فقر شود.
 -3قرائت سوره ملک :مانع از عذاب قبر شود.
-6قرائت سوره کافرون :بازدارنده از کفر است به وقت نزع و جان کندن.
 -7قرائت سوره ناس :سوره ناس مانع از وسواس خواهد شد
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(شمس المعارف الکبری بونی،چاپ بیروت ص .) 073
ختم سوره دخان برای برآورده شدن حاجات مهم
جامی می گوید :سررشته دولت ای برادر به کف آور وین عمرگرامی به خسارت
مگذار ،یعنی همه جا ،با همه کس درهمه کارها می دار نهفته چشم دل جانب یار طریق.
ختم سوره مبارکه (حم دخان) جهت برآورده شدن حاجت مهم :یک بار بخواند و
چون به آیه  01رسید  001مرتبه آن را تکرار نماید و سپس سوره را تمام کند (تحفه
های معنوی آیه اهلل محمدتقی آملی ص  83و .)86
سوره یس کورکننده چشم دشمنان
آیه  9سوره یس کورکننده چشم دشمنان  :وجعلنامن بین ایدیهم ( ...بحاراالنوار ج
 19ص .)78
جهت کم شدن خواب
هر کس با ایمان در وقتی که به جامه خواب رود آیات فوق را با نیت خالص و توجه
خدا و معنی آن بخواند و از خداوند متعال بخواهد که خواب او کمتر شود،مطلوب او
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حاصل شود و برقیام عبادت شب ،قادر گردد آیات  34و  33و  36سوره اعراف
(خواص االیات).
به راحتی کودک را از شیر جدا کردن
اما صادق (ع) در این باره می فرماید  :اگر بخواهند کودکی را از شیر جدا کنند و شیر
را از او بگیرند این سوره را بر او بخوانند(سوره بروج) این دوره بر او آسان خواهد
شد و هر کس هنگام خواب این سوره رابخواند تا صبح در امان خداخواهد بود
(تفسیرالبرهان ج  3ص .) 610
فضیلت سوره صافات
در خزائن جناب نراقی آمده است  :امام رضا (ع) فرمودند  :کسی که سوره صافات
را در جمعه مرتبا بخواند و ترک ننماید از هر آفتی محفوظ ماند و هر بالیی در دنیااز
وی دفع شود و رزقش وسیع گردیده ،سوء و بدی درمال و بدن و فرزند او از شیطان
رانده شده و اشخاص زورگو و داری عناد و دشمنی ،به او نرسد و اگر درروز ویا
شب بمیرد خدای سبحان اورا ازقبرش شهید مبعوث می فرماید (خزائن ص .)749
ختم مجرب برای بخت گشایی و ازدواج
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برای پسران و دخترانی که امر ازدواج برآنها سخت شده است به مدت یک هفته
هفتاد مرتبه آیه الکرسی،هفتاد مرتبه اخالص ،هفتادمرتبه سوره ناس ،هفتاد مرتبه
سوره فلق.
رهایی از تنگدستی
هر که بخواند تنگدستی از خانه او برود 40مرتبه سوره ماعون را فرزندان او محتاج
نشوند و قاری در حفظ و حمایت خداوند تا روز دیگر باشد(صحیفه المهدیه ص .)79
درمان خوابهای بد با سوره ی لیل
امام صادق (ع) فرمودند روایت کرده اند که اگر کسی در وقت خواب سوره ی لیل را
 03مرتبه بخواند ازخوابهای پریشان وهولناک در امان خواهد بود (شفا و درمان با
قرآن).
درمان بهتان وتهمت
امام صادق (ع) فرمودند به هر کسی بهتانی زده شد اگر سوره ی نور را  7بار بخواند
از ان بهتان رهایی پیدا میکند (شفاودرمان با قرآن).
رغبت به نماز
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آیات 36تا  38سوره ی ذاریات :اگر کسی که به نماز بی رغبت وبی میل باشد این
آیات را با خود نگه دارد به جا آوردن نماز در او ذوقی پیدا خواهد کرد (شفا و درمان
با قران).
درمان غیبت
درمان غیبت با سوره ی حجرات :امام صادق (ع) فرمودند هر کس این سوره را
بخواند کفاره ی غیبت او درروز قیامت میشود (شفا ودرمان با قرآن).
شفای بیمار بدحال
اگرسوره ی حمدرا در ظرف پاکی بنویسید وآن را با آب پاک پر نمایید و بیمار خودرا
باآن آب بشویید به اذن الهی شفا مییابد(الکی االخبار ص .)730
آسان شدن شب وروز
هرکس سوره یس را در شب و روز تالوت کند خداوند شب و روز او را آسان گرداند
واموراتش راحت بگذرد(بحاراالنوار جلد  91ص .)190
رفع کسالت وچشم زخم
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پیامبر اکرم :هرگاه دچار کسالت ،یا چشم زخمی به او رسید یادچار سردرد می شد
کف دستان مبارکش را گشوده وسوره های حمد وفلق وناس را قرائت میفرمود
ودستانش را به صورت می کشید مشکالت از او دفع می شد (وسایل الشیعه ج6
ص.)170

25

