ﺳﻮره ﺣﻤﺪ  /ﺳﻮره ای ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺘﺮﺗﻨﺎ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮره ﻫﺎی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دارای ﺧﻮاص و
ﺗﺎﺛﯿﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﮐﻞ واﺣﺪ و ﻣﻨﺠﺴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺎ و ﺧﻮاص ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ “ﺣﻤﺪ” ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
»ﺳﻮره ﺣﻤﺪ« ﻧﺴﺨﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻪ آﻻم ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ .اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻮره ی »ﺣﻤﺪ« ﺳﻮره ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﯾﺶ
»ﺣﻤﺪ« ﺧﺪا و وﺳﻄﺶ »اﺧﻼص« و آﺧﺮش دﻋﺎ اﺳﺖ.
از ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ،او را ﺷﻔﺎ ﻧﺒﺨﺸﺪ ،ﭼﯿﺰی او را ﺷﻔﺎ ﻧﻤﯽ
ﺑﺨﺸﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ
دردی ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دردش آرام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و
آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ :ای
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻔﺖ آﯾﻪ از ﻣﺜﺎﻧﯽ و ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ داده اﯾﻢ .ﭘﺲ ﻓﺎﺗﺤﻪ
اﻟﮑﺘﺎب را ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ
ﻗﺮار داد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﻮره
ﺣﻤﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺛﻮاﺑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﻮاب ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﺑﻪ او داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ :ای ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻔﺖ آﯾﻪ از ﻣﺜﺎﻧﯽ و
ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ داده اﯾﻢ .ﭘﺲ ﻓﺎﺗﺤﻪ اﻟﮑﺘﺎب را ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ
ﮔﺬاﺷﺖ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺮار داد«.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮐﺲ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ را
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل
ﺷﺪه ﺑﻪ او ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاص ﺳﻮره ﺣﻤﺪ
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﺐ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ،ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺳﻮره
ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﭼﻬﻞ ﺑﺎر ﺑﺮ ﻗﺪح آب ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﻣﻌﻨﯽ آن ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آن آب را ﺑﺮ روی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺐ دارد ﺑﭙﺎﺷﺪ ،ﺗﺐ از
او زاﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﯾﺎدی ﻧﻮر ﭼﺸﻢ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را
درد ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ او ﺿﻌﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اول ﻣﺎه ﭼﻮن ﻫﻼل ﻣﺎه
را ﺑﺒﯿﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﻨﻬﺪ و ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ را  ۱۰ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﯿﺖ
ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در آﺧﺮ ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ »ﺗﻮﺣﯿﺪ« را
۳ﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آن ۷ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﯾﺎ ربِّ ﻗ َﻮّ ِ ﺑ َﺼ َﺮی«.
ﺳﭙﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻟﻠﻬﻢ اﮐﻒ اﻧﺖ اﻟﮑﺎﻓﯽ ،اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺎف اﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻓﯽ« .درد
ﭼﺸﻢ و ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﺠﺎد ﺑﺮﮐﺖ
در ﮐﻼﻣﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و اﻟﻪ و ﺳﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻫﺮﮐﺲ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻮره ﺣﻤﺪ و ﺗﻮﺣﯿﺪ را
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﺮ را از ﺧﺎﻧﻪ او دور ﮐﺮده و ﺑﺮﮐﺖ زﻧﺪﮔﯽ او
را ﺑﻪ ﺣﺪ ّی زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﻮره
ﺣﻤﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺛﻮاﺑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﻮاب ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﺑﻪ او داده ﻣﯽ ﺷﻮد
از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮﮐﺲ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ را
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ ،درﻫﺎی ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ روی
او ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﺧﺘﻮﻣﺎت ﻣﺠﺮب
 (۱ﻧﻤﺎز ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﻫﺮ رﮐﻌﺖ ۱۹
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻮره ﺣﻤﺪ را

ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﻤﺎز  ۷۸۶ﻣﺮﺗﺒﻪ آﯾﻪ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
(۲ﺑﺮﮐﺖ و ﮔﺸﺎﯾﺶ روزی
از ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﮔﺮ رزق و روزی و ﺛﺮوت
زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ و دوﺳﺖ داری از ﻫﺮ ﺑﻨﺪه و آزادی ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﯽ و
ﺑﻪ زودی ﺑﻪ آرزوﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﯽ و از ﻏﻞ و ﻏﺶ و ﺣﯿﻠﻪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯽ؛ ﭘﺲ
»ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﮑﺘﺎب« را ﺑﺨﻮان ﮐﻪ اﺳﺮار ﻋﺠﯿﺒﯽ در ان ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎ و ﺣﺎﺟﺖ ﻫﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻮره را در ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺑﺖ
)ﺻﺒﺢ ،ﻇﻬﺮ ،ﻋﺼﺮ ،ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ(  ۱۰۰ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻼوت ﮐﻦ.
 (۳ﺟﻬﺖ ﻋﺰت و ﺷﺨﺼﯿّﺖ و ﺣﻔﻆ آﺑﺮو
در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺗﺎ  ۴۱روز ،و ﻫﺮ روز  ۴۱ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﺣﻤـﺪ را ﺑﺨﻮاﻧـﺪ و ﺑﻌـﺪ از اﺗﻤـﺎم ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ  ۱۳ﺑـﺎر اﯾـﻦ دﻋـﺎ را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ» :ﯾﺎ ﻣُﻔَﺘِّﺢُ ﻓ َﺘَّﺢ ﯾﺎﻣُﻔَﺮ ِّجُ ﻓ َﺮ َّج ﯾﺎﻣُﺴ َﺒِّﺐ ُ
ﺳَـﺒَّﺐ ﯾﺎﻣُﯿَﺴ ّ ِـﺮ ُ ﯾَﺴ َّﺮﯾﺎﻣُﺴ َـﻬ ِّﻞ ُ ﺳَـﻬ َّﻞ ﯾـﺎ ﻣُﺘَﻤِّـﻢُ
ﺗَﻤَّﻢ ﺑﺮﺣﻤﺘﮏ ﯾﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ«.
*اﻓﮑﺎر ﻧﯿﻮز

