
 
 

 
 

 

 

 

ش واجب است   دمل به مستحىب خوش است که جوا

صاحل املهدی لیک  ا (جع) السالم    

 



1  خواص سوره ھای قرآن در یک نــگاه صفحھ    
 

 نازل کرد؟ چرا خداوند قرآن را
 
خداوند بزرگ در آیات متعددي از قرآن کریم، علت نزول قرآن را بیان کرده است، افزون بر آن، از مجموع آیات قرآن، هدف از نزول آن  

  :فهمیده میشود. اهداف نزول قرآن، به طور خالصه عبارتند از
  

) ماه رمضان ]همان ماه[ 185(بقره،;نُ هدي لّلنَّاسِ و بیِّنَـَت مّنَ الْهدي والْفُرْقَان...شَهرُ رمضَانَ الَّذي أُنزِلَ فیه الْقُرْءا"هدایت بشر:   -1
میزان تشخیص حق از [است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است ]کتابی[ که مردم را راهبر و ]متضمن[ دالیل آشکار هدایت و 

  ]"...باطل است
ولی تنها خوبان (پرهیزکاران و نیکوکاران) از این چراغ فروزان الهی استفاده میکنند و  ;سانها استگرچه قرآن، براي هدایت همۀ ان

  .انسانهاي بد، تالش میکنند این چراغ الهی را خاموش سازند، اما هیچ گاه نخواهند توانست چنین کاري بکنند

  
)...و این قرآن 19(انعام،;ی إِلَی هـَذَا الْقُرْءانُ ال ئُنذرکُم بِهِی ومنبلَغ......وأُوح" ;بیم دادن و ترساندن بشر از مخالفت با فرمان خداوند   -2

  "...به من وحی شده است تا با آن، شما و هر کس را ]که پیام به او[ برسد، هشدار دهم
 

ازمند قانون است. قانون را باید زندگی اجتماعی، نی .بشر موجودي است که اجتماعی زندگی میکند ;بیان قوانین و احکام زندگی -3
کسی قرار بدهد که به تمام جوانب انسان و آینده و گذشته او آگاه باشد، و تنها خدا است که چنین ویژگی دارد. خداوند به وسیلۀ 

  .اند ن کردهبیا :گرچه جزئیات آن را پیامبر و امامان ;نزول قرآن، قوانین و احکام زندگی فردي و اجتماعی بشر را بیان کرده است
) ما پیامبران خود را با 25(حدید،;لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبیِّنَـَت و أَنزَلْنَا معهم الْکتَـَب و الْمیزَانَ لیقُوم النَّاس بِالْقسط"قرآن میفرماید 

حق از باطل و قوانین ـ فرستادیم تا مردم قیام به  دالیلی روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب ـ آسمانی ـ و میزان ـ مالك شناخت
  ".عدالت کنند

) این قرآن به راهی که دشوارترین راههاست، هدایت میکند. و به 9(اسرأ،;إِنَّ هـَذَا الْقُرْءانَ یهدي للَّتی هی أَقْوم"و باز میفرماید: 
، 5تفسیر نمونه، آیت اللّه مکارم شیرازي و دیگران، ج  :(ر.ك"رگی است.مؤمنانی که نیکوکارند بشارت میدهد که براي آنها پاداش بز

  ).، دارالکتب االسالمیۀ158، ص 13، ج 365، ص 11ج  ;343و  179ص 

 

هاي  { آري ! نور و کتابی روشنگر از جانب خداوند به سوي شما آمده است که خداوند در پرتو آن ، کسانی را که از رضاي او پیروي کنند به راه
امن و آفیت رهنمون می گردد و آن را به توفیق خویش از تاریکی ها به سوي روشنایی باز می برد و به راه راست هدایتشان می کند} سوره 

  16-15مائده آیه 

  حضرت علی (ع) : قرآن در برگیرنده ي  خبرهاي گذشتگان و آیندگان است و داوري ست میان شما

زیبا و باطن آن جذاب است ، عجایب آن فناناپذیر و شگفتی هاي آن تمام نشدنی ست و جز از پرتو آن  همچنین می فرمایند : ظاهر قرآن
  تاریکی ها به روشنایی نمی گراید.

 حضرت محمد (ص) : فرزندم از تالوت قرآن در بامداد و شامگاه غافل مشو ، چرا که قرآن قلب مرده را زنده می گرداند و انسان را از انجام
  زشت و ناپسند باز می دارد.کارهاي 
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  شرح خواص  سوره ھا

  سوره فاتحه -1
مال و ثروت ، زنده شدن مرده ، آرام بخش دردھا ، کلید بھبودی ، برآورده 
شدن حاجات، درمان بیماری ھا ، رھایی از عذاب فرشتگان نوزده گانه ، 

ھت عبور از پل صراط، بخشش جشش گناھان، راه رسیدن به بھشت ، بخ
  پدر و مادرگناھان 

  بقره -2
خانواده ، رھایی از فلج و گزش، عاقبت به  نسایه در قیامت ، امان ماند

  خیری

درود فرشتگان ، رفع آتش دوزخ، باردار شدن، پربار شدن درخت، سھولت   آل عمران -3
  زایمان ، رفع دیون ، آسان شدن مشکالت ، ازدیاد روزی

  
  قبرپاداش الھی ، حکم صدقه ، رھایی از فشار   نساء -4

  استقامت بر توحید ، اعطای حسنات ، بخشش گناھان  مائده -5

رفع بیماری ھا، ستایش فرشتگان تا روز قیامت ، استجابت حاجات ، نرفتن به   انعام -6
  دوزخ ، محافظت فرشتگان از او، رفع مالیخولیا، دفع بال

  

درندگان رفع بازخواست روز قیامت ، ھمنشینی با حضرت آدم (ع) ، مقابله با   اعراف  -7
  و دشمنان

  

  انفال -8
 ّ ٍ ع ، شرمندگی دشمنان ، شفاعت پیامبر در محافظت از نفاق ، افتخار تشی

روز قیامت ، محافظت در برابر ستم ھا ، پیروزی در جنگ ھا ، درود فرشتگان ، 
  بخشندگی گناھان ، ارتقای مقام

  

  توبه -9

اعطای  جلوگیری از نفاق ، محافظت از دستبرد دزدان ، محافظت از آتش ،
حسنات ، رفع جھل ، تقرب به خدا ، رفع پیری ، آشکار شدن عیوب ، اعتراف 

  دزدان
  

    حسنه و پاداش ، عیب یابی و اعتراف دزد  یونس -10
  

  ھود  -11

اعطای حسنات ، رستگاری روز قیامت ، برانگیخته شدن در گروه پیامبران ، 
، بیمناک بخشوده شدن گناھان ، استعانت از خداوند ، پیروزی بر دشمنان 

  شدن دشمنان از او ، مقام شھید یافتن در روز قیامت
  

یوسف( -12
  ع)

چھره زیبا یافتن ، رفع ھراس ، صالح شدن ، دوری از زنا  ،آسان شدن مرگ ، 
  مقاوم شدن در برابر چشم زخم ، یافتن قدرت و مکنت ، برآورده شدن حوائج

  

  رعد  -13
خانواده ، کمک به رھایی از صاعقه ، ورود به بھشت ، شفیع شدن برای 

  انقالب علیه ظالمان ، اعطای حسنات ، استقامت در روز قیامت
  

ابراھیم  -14
  (ع)

رفع فقر و جنون و مصیبت ، جلوگیری از گریه و وحشت کودک ، گرفته شدن 
 از شیر مادر، اعطای حسنات ، رفع ناراحتی کودکان 

  
  

 اعطای حسنات ، رفق فقر و جنون و مصیبت ، ازدیاد شیر زنان ، ازدیاد رزق ،   حجر -15
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  حسن خرید و فروش
  

  نحل -16
عدم پرداخت تاوان  ،رفع ھفتاد نوع بال ،استقرار در بھشت ، ثمره دادن 

  درختان ، منقرض نمودن دشمنان ، عدم بازخواست در روز قیامت
  

  اسراء -17
خطا نرفتن تیر ، به سخن آمدن کودک شاھد ظھور حضرت قائم (عج) شدن ، 

  ، قابل فھم شدن سختی ھا
  

  کھف -18

بیدار شدن به موقع از خواب ، شھید از دنیا رفتن ، بخشوده شدن گناھان ، 
در امان نورانی شدن ، رفع تنگدستی ، امان یافتن از آزار ، دور شدن آفات ، 

  ر گناھانماندن از فتنه دّجال ، قرار گرفتن در بھشت ، کّفاره شدن ب
  

  مریم -19

به دست آوردن ثروت و فرزند ، اصحاب عیسی (ع) در روز قیامت ، شوکت 

سلیمات (ع) یافتن در قیامت ، اعطای حسنات ، خواب ھای خوش دیدن ، 

جلوگیری از دستبرد دزدان ، رفع ترس ، خیر و برکت در خانه ، دور شدن 

  خانه حوادث ناگوار از 

  طه -20

پاداش در آن دنیا ، ثواب مھاجرین و انصار یافتن ، شنیدن پاسخ مثبت در 

، اجابت خواسته ھا ، خواستگاری ، ایجاد صلح ، حفاظت در برابر زورمندان 

  خواستگار یافتن دختر ، آسان شدن ازدواج

  دیدن عجایب در خواب ، رفع بی خوابی  انبیاء  -21

  م ستمگرتشرف به مکه ، اعطای حسنات ، سقوط حاک  حج -22

  عاقبت به خیر شدن ، به بھشت رفتن ، تنّفر از شراب  مومنون -23

  نور -24
بیمه شدن جان و دارایی و زنان ، آمرزیده شدن ، اعطای حسنات ، محتلم 

  نشدن مرد ، عدم تمایل به نزدیکی

  فرقان -25
رھایی از عذاب دوزخ ، محاسبه نشدن ، رفتن به بھشت ، مردن حیوان مورد 

  معامالتنظر ، عدم اتمام 

  شعراء -26

اولیای خداوند شدن ، دچار مشکل نشدن ، رفتن به بھشت ، اعطای 

حسنات ، خواننده ی کتب الھی شدن ، شفای بیماری ھا ، دستیابی به 

 گنج ، در امام ماندن از دزد و آتش و سیل ، سخت آمدن طالق بر زن

  



4  خواص سوره ھای قرآن در یک نــگاه صفحھ    
 

  اعطای حسنات  ،در امان ماندن خانه از مار و حیوانات موذی  نمل  -27

  قصص -28
اعطای حسنات، شھادت به راستگویی ، درمان دردھا ، رفع شکم درد و درد 

  طحال و کبد

  عنکبوت -29
رفع گناھان ، اعطای حسنات ، رفع بیماری ھا و درد ھا ، شادابی قلب ، 

  خوش خوابیدن 

  اعطای حسنات ، یافتن گمشده ، بیمار کردن دشمن  روم -30

  لقمان  -31

ھمنشینی با لقمان در روز قیامت ، اعطای حفاظت شدن در برابر شیطان، 

 حسنات ، رفع بیماری ھا ، قطع خونریزی بدن ، رفع درد و رنج

  

  سجده  -32

داده شدن نامه عمل به دست راست ، عدم بازخواست در روز قیامت ، 

ھمنشینی با محمد (ص) و خاندانش در روز قیامت ، ثواب راز و نیاز شب قدر 

 درد مفاصل ، درمان تب سه روزه، رفع تب ، درمان سردرد و 

  

  احزاب -33
قرار گرفتن کنار محمد (ص) و ھمسرانش در روز قیامت ، در امان بودن از 

  عذاب قبر ، افزایش خواستگاران

  سبأ -34

حفاظت شب تا صبح توسط خداوند ، کسب خیرات در دنیا و آخرت ، داشتن 

شدن از  ھمنشین سالم در روز قیامت ، دور شدن حیوانات و حشرات ، بری

  ترس

  فاطر -35

رفع سردرد ، جلوگیری از تخریب ورود به بھشت ، منکوب کردن مخالفین ، 

ھنگام زلزله ، افزایش رزق و روزی ، حفاظت شدن در برابر خطرات و شیطان 

و آفت ھا ، ورود به بھشت ، غسل به دست فرشتگان ، مصونیت از فشار قبر 

 ، نورانیت ، ھمراھی فرشتگان در پل صراط ، 
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  یاسین -36

مقام باال نزد خداوند ، ایستادن در کنار پیامبران، شفاعت شدن ، بازخواست 

نشدن ، ھمنشینی با حضرت محمد (ص)، اعطای حسنات ، مصون بودن در 

برابر فقر و بدھی و ویرانی و بال و جنون و جزام و وسواس و ...  ، تخفیف 

قرآن ، وحشت قبر ، آمرزش و خشنودی خداوند ، ثواب دوازده بار تالوت 

تقویت حافظه ، پیروزی در مناظرات ، مصونیت در برابر چشم زخم  و حسادت 

  ، و جّن و انس و جنون و حشرات  ، ازدیاد شیر در زنان 

  صافّات -37

تسھیل مرگ سخت ، مصون بودن در برابر آفات و بالیا ، ازدیاد رزق ، حفاظت 

دیدن جنیان و از گزند شیطان ، مبعوث شدن با شھیدان ، اعطای حسنات ، 

  عدم آسیب آنان ، آرامش از اضطراب

  ص -38
اعطای خیرات در دنیا و آخرت ، ورود به بھشت ، جلوگیری از انجام گناھان 

  صغیره و کبیره ، آشکار کردن معایب حاکم یا قاضی

  زمر -39

شرف و بزرگی در دنیا و آخرت ، مورد احترام وافع شدن ، حرمت آتش دوزخ بر 

کسب سالم پیامبران و صّدیقان ، آمرزیده شدن ، مورد او ، ورود به بھشت ، 

  ثنا و تشکر واقع شدن

  غافر -40

ّم شدن باغ ، خیر و  بخشایش گناھان ، کسب تقوا ، خیر در دنیا و آخرت ، خر

ّمل، رفع وحشت زدگی ، التیام دل  برکت مغازه، شفای مالیخولیا ، درمان د

  درد ، درمان بی ھوشی  و غش و درد طحال

  فضلت -41
نورانیت  در روز قیامت ، سعادت در زندگی دنیوی، اعطای حسنات ، درمان 

  درد قلب ، درمان چشم درد

  شوری -42
د فرشتگان براو رود به بھشت ، رفع چشم درد ، درونورانیت در روز قیامت ، و

  ، رفع خطرات سفر، در امان بودن از گزند مردم 

  زخرف -43
قبر ، ورود به بھشت ، عدم احتیاج ار ن بودن از گزند حیوانات زمین و فشمصو

  به دارو ، رفع مرض صرع

سھولت محاسبه در قیامت ، پاداش آزاد کردن صدھزار فرد گرفتار ، بخشیده   دخان -44
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شدن گناھان ،رھایی از نیرنگ و شیطان ، خواب ھای نیکو دیدن ، رفع 

م ، سردرد،ازدیاد ثروت،رونق تجارت ، رھایی از گزند حاکم ، محبوبیت نزد مرد

  رفع یبوست

  جاثیه -45

ّم و نشنیدن صدا و صیحه ی آن،ھمراھی با حضرت محمد   ندیدن آتش جھن

(ص) ، از بین رفتن ترس و وحشت در روز قیامت ، پوشیده شدن زشتی ھا ، 

در امان ماندن از قدرت  زورمداران، محترم شدن نزد مردم، در امان ماندن از 

  فتنه گران ، نگھدار کودک خواھد بود

  احقاف -46

در دنیا دچار وحشت نشدن ، در امان بودن از وحشت در قیامت ، به تعداد 

 انسانھای زمین ده حسنه نوشته و ده گانه بخشوده و ده مرتبه بر مقام 

افزوده خواھد شد، جسمی قوی یافتن ، سالم ماندن در برابر بیماری ھای 

دم ، شنیده ھا کودکانه ، آرامش یافتن از زمان کودکی ، محبوب شدن نزد مر

  را درک کردن ، تسکین و درمان بیماری ھا 

محمد  -47

  (ص)

ھرگز مشرک نگردد ، شک به دین راه نیابد، فقیر نشدن ، نترسیدن از حاکم ، 

مصون ماندن از شک در دین تا ھنگام مرگ ، ھزار فرشته در قبر نماز میخوانند 

تن ، پس از ، ھمراھی فرشتگان ، در پناه خداوند و محمد (ص) قرار گرف

برانگیخته شدن صورت پیامبر (ص) را دیدن ، سیراب شدن از نھر ھای 

  و بیماری ھا ، دوری جنیان از ویبھشتی ، مصون بودن از امور ناپسند 

  فتح  -48

بیمه شدن مال و ثروت و ھمسران و امالک ، ورود به بھشت ، مصون ماندن 

فظه ، کسب خیر و از دزدان ، پذیرفته شدن سخن وی نزد مردم ، تقویت حا

  برکت ، رفع ھراس ، در امان ماندن از غرق شدن

  حجرات -49

در شمار زایران حضرت محمد (ص) قرار گرفتن ، اعطای حسنات ، در امان 

بودن از وحشت جنگ ، باز شدن درھای خیر و برکت ، پیروزی در جنگ ھا ، 

  خروج شیطان از بدن ، مصون ماندن از ترس فزونی یافتن شیر مادر

ازدیاد روزی ، مثبت شدن نامه ی اعمال ، سھولت مرگ ، درمان صرع ، ازدیاد   ق -50
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  شیر مادر

  ذاریات -51
سامان یافتن زندگی ، ازدیاد روزی ، روشن شدن قبر ، اعطای حسنات ، رفع 

  درد درون ، سھولت زایمان ، آسان شدن مرگ

  طور -52
آزادی اعطای خیر و برکت ، دور شدن از عذاب الھی ، رسیدن به بھشت ، 

  اسیر و زندانی ، خوشایندی سفر ، بھبودی عقرب گزیدگی

  نجم -53
زندگی با اوصاف نیک ، بخشایش گناھان ، اعطای حسنات ، شجاعت در 

  برابر زورمندان ، جلب احترام حاکم ، شجاعت در برابر شیطان

اقتربت( -54

  قمر)

رسیدن به بھشت ، روسفیدی در قیامت، مورد احترام بودن در سفرھا ، 

  محبوبیت میان مردم ، سھل شدن امور سخت 

  الرحمن -55

شفاعت کردن در روز قیامت ، شھید محسوب شدن ، آسان شدن مشکالت 

، شفای چشم درد ، امنیت یافتن ، سھولت شدن امور دشوار ، رفع آفات از 

  خانه 

  واقعه  -56

ّت میان مردم ، رفع بدبختی و فقر، ھمنشینی علی (ع)،نورانیت وجه  عز

روت و موفقیت ، د ، خیر و برکت خانه ، پیروزی و ثھنگام مالقات خداون

  بخشش گناھان ، سھولت احتضار

  حدید -57
عدم عذاب در دنیا ، رفع بالیا ، درک ظھورقائم (عج) ، نعمت بھشت ، آزادی 

  زندانی ، مصونیت در جنگ ، التیام درد

  مجادله -58
تسکلین درد ، حفظ دفینه ، آرامش بیمار ، مصونیت از حوادث ناگوار ، رفع 

  آفات از حبوبات

  حشر  -59
ستادن کائنات به او ، در حکم شھید قرار گرفتن ، مصون شدن از بالیا درود فر

  یت حافظهواست ھا ، آسان شدن مشکالت ، تقو، اجابِت خ

  ممتحنه -60
ع جنون ، درود فرشتگان ، در حکم شھید قرار دفع فقر ، نورانیت دیدگان ، رف

  گرفتن ، شفاعت شدن ، درمان بیماری طحال ، آسودگی در زندگی 

قرار گرفتن در صف فرشتگان و پیامبران ، ھمنشینی حضرت عیسی (ع) ،   صف -61
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  امنیت در سفرھا

  جمعه -62
پاداش بھشت ، اعطای حسنات ، رفع ھراس ، بخشودگی گناھان ، رھایی 

  ھای شیطاناز وسوسه 

  منافقون -63
ھای درونی ، نفاق و شرک، درمان دمل ، رفع دردرفتن به بھشت ، رفع 

  شفای بیمار ، درمان چشم درد

  تغابن -64
شفاعت شدن ، به بھشت رفتن ، ھمجواری پیغمبر (ص) ، درک ظھور حضرت 

  قائم (عج) ، رفع مرگ ناگھانی ، رفع شر حاکم

  رفع آتش دوزخ ، رسیدن به توبه نصوح ، ایجاد فتنه در محل دشمن   طالق -65

  تحریم  -66
رمان دنصیب شدن توبه نصوح ، شفای گزیده شده ، درمان صرع، رفع لرزش ، 

  بی خوابی ، رفع بی پولی و قرض

تبارک  -67

  (ملک)

مصون بودن در روز قیامت ، رفع عذاب قبر ، پاداشی ھمچون پاداش شب قدر 

  شفاعت شدن ، رفع گرفتاری روح مردگان، مونس قبر ، 

  قلم -68
رفع فقر ، دفع عذاب قبر ، رسیدن به ثواب اصحاب کھف ، رفع دندان درد ، 

  آسانی محاسبه در روز قیامت ، حفظ جنین ، ھوش و حافظه کودک

  حاقّه -69
ّت  محاسبه آسان در قیامت ، محفوظ ماندن جنین، باھوش شدن کودک ، قو

  حافظه 

  معراج  -70
رفع بازخواست در روز قیامت ، ھم منزلی با حضرت محمد (ص) ، گشایش در 

  کار زندانی ، رفع احتالم در خواب 

  نوح (ع) -71
قرار گرفتن در منزلگاه پاکان ، ازدواج به حوریه ھای بھشتی ، اجابت حاجات ، 

  مقّدر شدن بھشت

  جن -72

ّان ، رسیدن  به اَجری عدم ابتال به چشم زخم و سحر و افسون و نیرنگ جنی

ّان ، مصون شدن از گزند حاکم ، رفع گرفتاری ھای انسان ،  بزرگ ، فرار جنی

  سھولت مشکالت 

زندگی پاک و نیکو در دنیا ، مرگ راحت و خوب ، رسیدن به اجر آزاد کردن بنده   مزّمل -73
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گرفتار، در خواب دیدن پیامبر (ص) ، رفع سختی ھای دنیا و آخرت ، اعطای 

  حسنات

  مدثّر -74
مصونیت از سختی و ستم در دنیا مقامی نزدیک به مقام پیامبر (ص) یافتن ، 

  ، اعطای حسنات ، سعه ی قلب ، افتخار حفظ قرآن

  قیامت -75

ھمراه پیامبر (ص) از قبر برانگیخته خواھد شد ، ھمراھی پیامبر (ص) تا عبور 

رانیت از پل صراط ، شھادت دادن پیامبر (ص) و جبرئیل به ایمان داشتن او ، نو

چھره در روز قیامت ، فزونی رزق ، حفظ در برابر حوادث ، محبوبیت نزد مردم ، 

  فروتن ساختن قلب ، پاکدامن کردن انسان ، از ھیچ زورمداری نمی ھراسد

  انسان  -76

ھمنشین پیامبر (ص) گشتن ، به ازدواج حورالعین در آمدن ، پاداش بھشت و 

درد قلب ، تندرستی ، ھر  حریر گرقتن ، قوی گشتن نفس ضعیف ، تسکین

ّت  چه بخواھد پاداش گیرد ، سود بردن بدن ، نیرومند گشتن جان ، قو

  بخشیدن به اعصاب ، تسکین نگرانی و اضظراب

میان او و حضرت محمد (ص) آشنایی برقرار گردد،در زمره کسانی است که   مرسالت -77

پیروزی  به خداوند شرک نمی ورزند ، قدرتمند گشتن بر دشمن در محاکمه ،

  بر دشمن ، تسکین دل درد

ّف گشتن  به زیارت خانه خدا ، محاسبه در روز قیامت به اندازه نوشته   نباء -78 مشر

ی سوره خواھد بود ، رفتن به بھشت ، دفع شپش ، قدرت و ھیبت یافتن ، 

  به خواب نرفتن ، حفظ در برابر حوادث

سیراب وارد بھشت شدن ، سیراب از دنیا رفتن ، سیراب برانگیخته شدن ،   نازعات -79

در امان ماندن از عذاب خداوند ، نوشیدن شراب گوارای بھشتی ، در امان 

  ماندن از گزند دشمنان

  

قرارگرفتن زیر سایه کرامت الھی در بھشت ، حفظ از رسوایی در قیامت ،   عبس -80

  درمان چشم درد و آب ریزش آن
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آبریزش چشم و سعادت آرامش خاطر در روز قیامت ، درمان چشم درد و   تکویر -81

  اخروی

از بین رفتن حجاب میان او و خداوند در روز قیامت ، مستور ماندن دشتی ھا   انفطار -82

در قیامت ، مانع رسوایی در قیامت ، آزاد شدن اسیر ، اصالح شدن امر 

انسان در قیامت ، بخشوده شدن گناھان ، فزونی نور دیدگان ، درمان چشم 

  درد و تاری

مان ماندن از آتش جھنم ، نوشیدن از شراب گوارای بھشتی ، مصون در ا  مطّففین -83

  ماندن انبار از گزند آفت ھا  

  

از بین رفتن حجاب میان او و خداوند ، در امان ماندن از گرفتن نامه عمل از   انشقاق -84

پشت سر، آسان شدن زایمان ، در امان ماندن خانه و حیوانات از گزند 

  حشرات

با پیامبر و صالحان بودن ، اعطای حسنات ، نجات یافتن از  در محشر ھمراه  بروج -85

گرفتاری ، پاداش بزرگ ، در امان ماندن ار ترس ھا  ، آسان شدن گرفتن 

  کودک از شیر ، در پناه خداوند بودن

مقام واال نزد خداوند داشتن ، در بھشت ھمنشین مومنان بودن ، اعطای   طارق -86

  زخم ، شفا یافتن حسنات ، محافظت اشیاء ، چرکی نشدن

وارد شدن به بھشت از در دلخواه ، فضیلت خواندن مصحف موسی و ابراھیم   اعلی  -87

، رفع بواسیر ، تسکین درد ،  (علیھماالسالم) را یافتن ، تسکین درد گوش

  شکستگی شفای

مشمول رحمت خداوند واقع شدن ، مصون ماندن از عذاب جھنم ، محاسبه   غاشیه -88

گریه نوزاد ، رام شدن حیوات سرکش ، رفع دندان درد ، ی آسان ، آرام شدن 

  صحت و سالمت در غذا

در قامت ھمراه امام حسین (ع) بودن ، بخشوده شدن گناھان ، اعطای   فجر  -89
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  فرزند پسر ، قرار دادن نور در قیامت ، در امان ماندن از گزند ھر چیز

زد خداوند ، ھمنشین مشھور شدن به نیکوکاری در دنیا ، یافتن مقام واال ن  بلد -90

پیامبران و شھیدان در قیامت ، در امان ماندن از خشم خداوند ، در امان 

ماندن کودک از بیماری ، در امان ماندن از سختی گردنه کؤود ، در امان بودن 

  از گریه کودک ، دفع درد بینی در کودک

منزله شھادت دادن ھمه چیز به نفع او در قیامت ، به بھشت رفتن ، به   شمس -91

صدقه دادن ، موفق گشتن ، عزیز شدن نزد مردم ، افزایش رزق ، آرام گرفتن 

  لرزیدن

شھادت دادن ھمه چیز به نفع او در قیامت ، به بھشت رفتن ، اعطای نعمت   لیل -92

از جانب خداوند ، حل مشکالت ، خوش خوابیدن ، فضیلت تالوت ربع قرآن ، 

پذیرفته شدن نماز نزد خداوند ، اجابت حاجات ، خواب خوب دیدن ، بھبودی 

  یافتن صرع و بیھوشی 

قیامت ، به بھشت رفتن ، شفاعت شھادت دادن ھمه چیز به نفع او در   ضحی -93

حضرت محمد (ص) ، اعطای حسنات ، بازگشت گمشده ، حفاظت شیء 

  مخفی

شھادت دادن ھمه چیز به نفع او در قیامت ، به بھشت رفتن ، اعطای یقین   شرح -94

به او ، درمان سینه درد ، درمان بند آمدن ادرار ، رفع قلب درد ،  سالمتی

  اخوردگی شفای زکام و سرم

  رسیدن به بھشت ، رسیدن به پاداش بسیار ، رفع ضرر غذا  نتی -95

شھید از دنیا رفتن ، ھمانند کسی است که در رکاب پیامبر (ص) جنگیده ،   علق -96

پاداش تالوت یک جزء از قرآن ، در امان ماندن از غرق شدن ، در امان ماندن 

  انبار از گزند آفت و دزد ، دفع بالھای سفر

گویی در راه خدا جھاد کردن ، بخشوده شدن گناھان ، پاداشی ھمچون روزه   قدر -97

گرفتن تمام ماه رمضان ، در امان ماندن انبار از گزند آفت ھا و دزد ، 
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ھمنشینی با بھترین مخلوقات در قیامت ، درمان لرزه ھای اعضای بدن ، در 

  پناه خداوند بودن ، حفظ اموال ، افزایش برکت انبار غله

98-  ّ بیزاری از مشرکان ، پیوستن به دین محمد (ص) ، در زمره ی مومنان   نهبی

برانگیخته شدن ، آسان شدن محاسبه در قیامت ، ھمنشینی با بھترین 

مخلوقات در قیامت ، رسوا شدن دزد ، درمان یرقان ، درمان آب مروارید و 

  پیسی ، رفع ھر نوع آماس ، سود بخشیدن به زن باردار

ه ، نمردن با بالیای دنیوی ، خارج شدن روح به آسانی از بدن ، رفع زلزل  زلزله -99

رسیدن به منزلگه بھشتی ، ھمراھی فرشتگان ، رسیدن به پاداش تالوت 

  ربع قرآن ، رسوا کردن دزد ، رھایی از ترس ، دفع لرزش بدن 

مبعوث و ھمنشین شدن ھمراه حضرت علی (ع) ، رسیدن به پاداش تالوت   عادیات - 100

  ادای سریع قرض ، رفع ترس و تشنگیکل قرآن ، 

در امان ماندن از نیرنگ دّجال و آتش جھنم ، سنگین گشتن ترازوی احسان ،   قارعه - 101

گشوده شدن در رحمت ، فزونی رزق ، آسان گشتن کار بر انسان محروم ، 

  نیکو گشتن تجارت 

ه با ردیف فرشت 40شھید ، ایستادن  100رفع عذاب قبر ، مقرر داشتن ثواب   تکاثر - 102

  وی ، رفع بازخواست ، بخشوده شدن گناھان ، در پناه خداوند بودن 

برانگیخته شدن با چھره خندان و درخشان در قیامت ، اعطای حسنه ،   عصر - 103

عاقبت به خیر شدن ، از جمله پیروان حق و حقیقت شدن ، حافظ اشیاء 

  مدفونه

  دفع فقر، فزونی رزق، دفع مرگ بد ، اعطای پاداش ، درمان درد چشم   ھمزه - 104

شھادت دشت ھا و کوه ھا و بیابان ھا به نمازگزار بودن او در قیامت ،   لفی - 105

بازخواست نشدن در قیامت ، در امان ماندن از عذاب و مسخ شدن در دنیا ، 

ّت توان اینکه ھدفش را خورد سازد، به لرزه افتادن لشکر دشمن ،  قلب را قو

  می دھد 
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سوار بر مرکب بھشتی برانگیخته شدن ، اعطای پاداشی چون پاداش طواف   قریش - 106

خانه خدا و اعتکاف در مسجد الحرام ، شفا و سالمتی در غذا نھادن ، رفع 

  بیماری قلب

ھمانند کسی بودن که نماز و روزه اش مورد قبول خداوند واقع شده ،   ماعون - 107

  ، بخشوده شدن گناھان ، محافظت محاسبه نشدن در قیامت

از حوض کوثر سیراب شدن ، ھمنشینی با رسول خدا (ص) ، اعطای پاداش ،   کوثر - 108

  دیدن پیامبر (ص) در خواب

ّرا بودن ، بخشیده شدن گناھان   کافرون - 109 رسیدن به ثواب تالوت رفع قرآن ، از شرک مب

شھید  او و مادر و پدر و فرزندانش ، سعادتمند شدن ، شھید مردن و

برانگیخته شدن ، دور ماندن از گزند شیطان ، در امان ماندن از وحشت 

  قیامت، حفظ در ھنگام خواب ، برآورده شدن حاجات

پیروز شدن بر تمام دشمنان ، برانگیخته شدن با کتاب ناطق ، پناه از گرمای   نصر - 110

دوزخ و آتش جھنم ، به بھشت رفتن ، گشوده شدن درھای خیر و برکت در 

ا ، استجابت حاجات ، ثواب کسی که در رکاب پیامبر (ص) و در فتح مکّه دنی

  بوده به وی دادن ، پذیرفته شدن نماز در درگاه الھی 

لھب  - 111

  (مسد)

  تنفر از ابولھب ، تسکین درد شکم ، در پناه خداوند بودن

بخشوده شدن گناھان پنجاه سال ، اعطای خیر دنیا و آخرت ، بخشوده شدن   اخالص - 112

گناھان او ، پدر و مادر و فرزندان ، پس از مرگ فرشتگان و جبرئیل بر بدن او 

نماز می خوانند ، در امان بودن از بدی ھای مردم ، رفع ّشر زورمدار ، پذیرفته 

الوت یک سوم قرآن و شدن توبه ، حفاظت از او ، گناه نکردن ، ھمچون ت

تورات و انجیل و زبور ، در امان ماندن مال و ثروت ، گناه نکردن ، استحابت 

حاجات دنیا و آخرت ، فرشتگان او را تقدیس کرده و برایش طلب آمرزش 

نمایند ، دور شدن فقر از خانه ، تالوت آن ھمچون تالوت تمام قرآن است ، 
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او خواھد بود ، حافظ در برابر ھر آفت و نجات از عذاب دوزخ ، خداوند دوستدار 

بال بودن ، تسکین درد شکم ، اعطای پاداش ، پیروزی بر دشمنان ، در امان 

  ماندن از درد و بیماری ، در امان ماندن از بیماری کودکان  و بیماری معده

محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ ، پاداش ھمچون کسی که حج واجب و   فلق - 113

روزه گرفته ، دفع چشم زخم و بدی ھا و بالھا ، رسیدن به عمره نموده و 

  پاداش بزرگ ، ھمانند کسی که در مکه روزه گرفته است ، 

در امان بودن از درد و بیماری در امان و پناه خداوند بودن ، در امان ماندن از   ناس - 114

  گزند جنیان و وسوسه ، پذیرفته شدن نماز  ، در امان ماندن از بیماری کودکان

  و بیماری معده
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