ﺳﻲ ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ را درﻣﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﻗﺮآن ﺷﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺷﻔﺎ ﻧﻤﻲدﻫﺪ...
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آﻳﺎت و ﺳﻮرهﻫﺎي
ﻗﺮآن را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﻳﻦ اﺣﺎدﻳﺚ و رواﻳﺎت در ﻛﺘﺎب ﻣﻜﺎرم اﻻﺧﻼق
ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﻛﻪ در اداﻣﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ:
 .1ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﻗﺮآن ﺷﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺷﻔﺎ ﻧﻤﻲدﻫﺪ.
 .2اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﻗﺮآن ﺻﺪ آﻳﻪ را ﺗﻼوت ﻛﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ »ﻳﺎ
اﷲ« ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ آن را ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺨﻮاﻧﺪ آن ﻣﻲﺷﻜﺎﻓﺪ.
 .3اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ)ع( ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ از ﭼﻴﺰي ﺗﺮﺳﻴﺪي ﭘﺲ ﺻﺪ آﻳﻪ از ﻫﺮ ﺟﺎي ﻗﺮآن ﻛﻪ ﺑﻮد ﺑﺨﻮان
ﭘﺲ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﮕﻮ:
»ﺑﺎراﻟﻬﺎ! ﺑﻼ را از ﻣﻦ دور ﮔﺮدان« و ﻧﻴﺰ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻳﻪ ﻗﺮآن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﺑﺮود ﻳﻘﻴﻨﺎ آن ﻳﻚ آﻳﻪ او را ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ« و ﻧﻴﺰ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :در
ﻗﺮآن ﺷﻔﺎي ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺳﻮرهﻫﺎي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
.1اﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻴﻤﺎري او آرام ﻣﻲﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺧﻮب ﻧﺸﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻛﻪ آرام ﻣﻲﺷﻮد.
 .2ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ،ﺷﻔﺎي ﺗﻤﺎم اﻣﺮاض اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺻﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺗﻌﻮﻳﺬي ﻫﺴﺖ و اﮔﺮ روح از ﺑﺪن ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن را
ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ.

 .3اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ را ﺑﺮ ﻣﺮده ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪي او زﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﻜﻨﻲ.
 .4اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪي و ﺑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺗﺮﺳﻴﺪي ﭘﺲ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم را
ﺑﺨﻮان ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻤﻲﮔﺬارد از آن ﺑﻴﻤﺎري ﭼﻴﺰي ﻧﺎﭘﺴﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ.
 .5و ﻧﻴﺰ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻧﺤﻞ را در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﻫﻜﺎري او را
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻮع ﺑﻼ را از او دور ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ دﻳﻮاﻧﮕﻲ ،ﺟﺬام و
ﭘﻴﺴﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .6و در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻄﺎن ،ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن و
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ.
 .7و ﻧﻴﺰ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن را در ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺐ ﻣﻠﻜﻲ را
ﺑﺮ او ﻣﻲﮔﻤﺎرد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻄﺎن و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﺶ از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﮔﺮدد
و اﮔﺮ آن را در روز ﺑﺨﻮاﻧﺪ از او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻄﺎن و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺷﺐ ﺷﻮد.
 .8اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻗﻠﺒﻲ اﺳﺖ و ﻗﻠﺐ ﻗﺮآن ﺳﻮره ﻳﺲ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در روز ﺳﻮره ﻳﺲ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ )از ﺧﻄﺮات و ﺑﻼﻳﺎ( ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﺟﺰو روزي
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺐ ﺷﻮد .و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره را در ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺰار ﻣﻠﻚ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ راﻧﺪه
ﺷﺪه وﺗﻤﺎﻣﻲ آﻓﺎت،ﻗﺮارﻣﻲدﻫﺪواﮔﺮﻛﺴﻲ آن روز ﺑﻤﻴﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ او را داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
 .9و در رواﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﺮاي دﻧﻴﺎ ،آﺧﺮت و ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن از
ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻓﺎت و ﺑﻼﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎل را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 .10در رواﻳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻘﻠﻲ دارد ﺑﻪ او ﺳﻮره ﻳﺲ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﻳﺎ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﻪ او ﺑﺨﻮراﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ آب زﻋﻔﺮان در ﻇﺮﻓﻲ ﺷﻴﺸﻪاي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
و ﺧﻮرده ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ رﻫﺎﻳﻲ از آن ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﺷﻮد.
 .11اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﻧﻮع آﻓﺘﻲ در
اﻣﺎن اﺳﺖ و در زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎﻳﻲاش ﺗﻤﺎم ﺑﻠ ﻴﺎت از او دﻓﻊ ﻣﻲﮔﺮدد ،و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ روزي
وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪ او داده ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺪن او از ﻃﺮف ﺷﻴﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺳﺘﻤﮕﺮ و
دﺷﻤﻦ آﺳﻴﺒﻲ ﻧﻤﻲرﺳﺪ.
و در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﺳﻮره ﺷﺮف ،ﻣﺮﺗﺒﺖ و ﻋﺰت در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﻣﻲدﻫﺪ.
 .12و ﻧﻴﺰ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره زﻣﺮ را در روز ﻳﺎ در ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮف دﻧﻴﺎ
و آﺧﺮت را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺪون ﺧﺎﻧﺪان و ﻣﺎل ﻋﺰت ﺑﻪ او ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.
 .13ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻃﻮر را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻴﺮ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت را ﺑﺮاﻳﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 .14ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره واﻗﻌﻪ را در ﻫﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را دوﺳﺖ ﻣﻲدارد و
ﻣﺤﺒﺖ او را در ﻗﻠﻮب ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و در دﻧﻴﺎ اﺑﺪا ﻓﻘﺮ ،ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻲ و ﺿﺮري از آﻓﺎت
دﻧﻴﺎ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮاي اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن )ع( اﺳﺖ.
 .15ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﺧﻮد ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﻣﺪاوﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺪن و ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺪي و ﻧﻴﺎزي ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﺪ.
 .16اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ را در ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ و ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐ او را ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻣﻲآزﻣﺎﻳﺪ و در دﻳﺪﮔﺎن او ﻧﻮر ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ﻓﻘﺮ و دﻳﻮاﻧﮕﻲ ﺑﻪ او
و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲرﺳﺪ.
 .17و در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻓﺮدي ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 .18اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮره ﺟﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﻲاش آﺳﻴﺒﻲ از
ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﺪ و ﺟﺎدو ،ﺳﺤﺮ و ﺣﻴﻠﻪﺷﺎن ﺑﻪ او ﻧﻤﻲرﺳﺪ.
 .19ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ در ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ و ﻳﺎ در آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در واﻗﻊ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮگ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
 .20ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﺸﻨﻪ و ﻋﻄﺸﺎن وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و
در دﻧﻴﺎ اﺻﻼ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﺪ و در رواﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﺳﻮره ﺷﻔﺎ ﺑﺮاي
ﻣﺴﻤﻮم و ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ اﺳﺖ.
 .21ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره ﺑﺮوج را ﺑﺮ آب ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﺪ آن آب ﺑﻪ او ﺿﺮري ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﺪ
انﺷﺎءاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ.
 .22ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ ﺧﻮد ﺳﻮره ﻗﺪر را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد :اي
ﺑﻨﺪه ﺧﺪا! ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪات ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺷﺪ ﭘﺲ اﻋﻤﺎﻟﺖ را از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﻛﻦ.
 .23ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره زﻟﺰال را در ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺻﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻤﻲﺷﺪ و ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺻﺎﻋﻘﻪ
و آﻓﺘﻲ از آﻓﺎت دﻧﻴﺎ ﻧﻤﻲﻣﻴﺮد.
 .24ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻫﻤﺰه را در ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻓﻘﺮ از او دور ﻣﻲﺷﻮد و روزياش ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﻣﺮگ ﺑﺪ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ از او دﻓﻊ ﻣﻲﺷﻮد.
 .25ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻛﺎﻓﺮون و ﺗﻮﺣﻴﺪ را در ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺧﻮد و
واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ ﺟﺰو ﺑﺪﺑﺨﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻢ او از دﻓﺘﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎن
ﻣﺤﻮ ﻣﻲﮔﺮدد و داﺧﻞ دﻓﺘﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را در آن دﻧﻴﺎ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺳﺖ زﻧﺪه ﻣﻲﻛﻨﺪ و او را ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻲﻣﻴﺮاﻧﺪ و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﻣﻲاﻧﮕﻴﺰد.

 .26ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮔﺎه ﻳﻜﻲ از ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﮕﺮي ﺷﺪ دﺳﺖﻫﺎي
ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ و ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻓﻠﻖ و ﻧﺎس را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دﺳﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻜﺸﺪ ﺗﺎ
ﺑﻴﻤﺎرياش رﻓﻊ ﺷﻮد.
 .27اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )ع( ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺪك ،ﺗﺐ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
اﻳﺸﺎن درآورد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﺒﻴﻦ زﻫﺮا )ع( و ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن دﭼﺎر ﺗﺐ ﺷﺪ ﭘﺲ ﻫﺰار
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ اﻳﺸﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد.
 .28ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻧﺼﺮ را در ﻧﺎﻓﻠﻪ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎن
ﭘﻴﺮوز ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ.
 .29اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺷﺪ و ﺳﻮره ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻧﺨﻮاﻧﺪ و
در آن ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻤﻴﺮد ﭘﺲ ﺟﺰو اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .30و ﻧﻴﺰ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮود و ﻳﺎزده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻧﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

