
 

 

 

 

 

 

 

 



 فضایل و ربکات تالوت سوره یاسین 

 هب اهتمام 

 حزین ) زرها (خوش نظر

 

 و این کتاب تقدیم هب ساحت مقدس حضرت زرها سالم اهلل علیها 



 

د   - ٦٣ هسور -یس  ه﴿ سور  ﴾ ٣٦ آیات تعدا

 ای قمشهالدین الهی  مهدی محییمترجم 

 

 

وند بخشنده مهربان   بنام خدا
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 (1یس)

 (1یس )ای سید رسوالن و ای کاملترین انسان( )

 (2وَ الْقُرْانِ الحْكِيمِ)

 (2قسم هب قرآن حکمت بیان. )

 (3إِنَّكَ لَمِنَ الُْمرْسَلِینَ)

یی. )  (3هک تو البته از پيمبران خدا

 (4ِصرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)  عَلیَ

 (4فرستاده شدی. ) هک هب راهی راست



 (5تَنزِیلَ الْعَزِزِي الرَّحِيمِ)

ی مقتدر مهربان انزل شده است)  (5این قرآن تو کتابی است هک( از جانب خدا

ا مَّا أُنذِرَ ابَاؤُهُمْ فَُهمْ غَافِلُونَ)  (6لِتُنذِرَ قَْومً

اه را )هب این قرآن( بيم  هم خود آنات قومی هک پدرانشان هب کتب آسمانی نیشیپ بيم داده )و وعظ و اندرز( شدند تو 

 (6دهی )و از قهر حق بترسانی( هک ایشان سخت غافلند. )

 (7لَقَدْ حَقَّ الْقَوُْل عَلَی أَكْثرَهِمْ فَهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ)

ب ما رب اكثر آانن حتمی و الزم گردید از این رو ایمان نمی البته وعده  (7آورند. ) ی عذا

 (8أَعْنَاقِهِمْ أَْغالَالً فَِهیَ ِإلیَ اْلَْذَْقَنِ فَهُم مُّقْمَحُونَ)إِانَّ جَعَلْنَا فیِ 



ب نهادیم رد حالی هک )از جهل و عناد مانند شتر( سر بلند کرده و چشم رب  ما هم رب گردن آن اه ات زنخ زنجیراهی عذا

 (8اند. ) بسته

 (9سَدًّا فََأغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ الَ يُبِْصرُوَن) أَیْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَْلفِهِمْ   وَ جَعَلْنَا مِن يَبَْ

اه سد کردیم و رب چشم )هوش( شان هم رپده افكندیم پس چیه )راه حق(  و )راه خیر را( از شیپ و پس رب آن

 (9دننیب. ) نمی

 (11وَ َسَواءٌ عَلَیهْْم ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُْم الَ يُؤْمِنُونَ)

 (11آورند. ) ورزند( رهگز ایمان نمی بترسانی یا نترسانی یکسان است )چون دانسته با حق عناد می اه را  و تو آن

 (11بِمَغْفِرَةٍ وَ أَْجرٍ کَرِیمٍ) فَبَشِّرْهُ   الرَّحْمَانَ بِالْغَْيبِ   إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَ خَشیِ



ی مهربان هب خلوت و تو تنها کسی را بترسانی و اندرز کنی )و سود مند افتد( هک پیرو آیات قرآن شده و از )قهر( خدا

 (11رتسد، اینان را هب مغفرت خدا و پاداش با لطف و کرم او بشارت ده. ) رد پنهان می

 (12)مُّبِینٍ مَامٍإِ  فیِ أَْحصَيْنَاهُ  ءٍ   شیَ    كلُ وَ  َو نَْکُتبُ مَا قَدَّمُوْا َو ءَاَثََهُمْ   إِانَّ نحَنُ نُحْیِ الْمَوْتیَ

شان همه را ثبت خواهيم کرد، و رد لوح محفوظ  گردانيم و کردار گذشته و آاثر وجودی آینده ما مردگان را باز زنده می

( همه چیز را هب شماره آورده  (12ایم. ) و روشن خدا )یا قلب امام خلیفةاهللَه

 (13اهَ الْمُْرسَلُونَ)وَ اْضرِبْ لهَم مََّثاًل أَصْحابَ الْقَرَْيَِ إِْذ جَاءَ

یت آن  (13اه آمدند. ) ربای این مردم حال آن قرهی )انطاکیه( را مَثَل زن هک رسوالن حق ربای هدا

 (14َفكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْاَن بِثَالِثٍ فَقَالُوْا إِانَّ إِلَیْکُم مُّرْسَلُونَ)   إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَیهُْم اثْنَینْ



الن را فرستادیم و چون تكذیب کردند باز رسول سومی ربای مدد و نصرت مأمور کردیم، و هک نخست دو تن از رسو

یت شما آمده ( هب رسالت ربای هدا  (14ایم. ) همه دنتفگ: ما )از جانب خدا

 (15ذِبُونَ)ٍء إِنْ أَنتُمْ إِالَّ تَكْ  َقَلُوْا مَا أَنتُمْ إِالَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ مَا أَزنَلَ الرَّحْمَانُ مِن شیَ

ی رحمان چیزی را فرو نفرستاده  دنتفگ: شما جز این رید و رهگز خدا هک مانند ما مردم بشری هستید مقام دیگری ندا

 (15هک شما مردم ردوغگویی هستید چیه رد کار نیست. ) است و جز این

 (16لَُمرْسَلُونَ)   َقَلُوْا رَبُّنَا يَعْلَُم إِانَّ إِلَیْکمُ

ی ما میرسوالن باز دنتفگ  (16ی او هب سوی شما هستيم. ) داند هک محققاً ما فرستاده : خدا

 (17وَ مَا عََليْنَا إِالَّ الَْبالَغُ الُْمبِینُ)

کلیفی نیست. ) و رب ما جز آن ت
 (17هک واضح ابالغ رسالت کنيم چیه 



َسَّنَّکمُ وَ    لَنرَجُمَنَّکمُ تَنتَُهواْ لَّمْ لَئنِ  َقَلُوْا إِانَّ تَطَیرَّانَ بِکُمْ
م

َ
ي

َ
ل

بٌ مِّنَّا   (18)أَلِيمٌ عَذَا

رید البته سنگساراتن خواهيم  )باز منکران دنتفگ هک ما وجود شما را هب افل بد گرفتيم، اگر )از این دعوی دست رب ندا

 (18کرد و از ما هب شما رنج و هجنکش سخت خواهد رسید. )

 (19)مُّسْرِفُونَ َقوْمٌ أَنتُمْ لْبَ  ن ذُکِّرْتُمئ  أَ  مُكُم مَّعَکُمْرئِاَقَلُوْا طَ

گودیی اگر بفهمید و متذکر شوید )آن جهلی است هک( با خود شماست، بلکه شما مردم  رسوالن دنتفگ: آن افل بد هک می

 (19مسرف )و رپ هوا و هوس( هستید. )

 (21رْسَلِینَ)َقَلَ يََقوْمِ اتَِّبعُواْ الْمُ  وَ جَاَء مِنْ أَقْصَا اْلمَدِینَِة َرجُلٌ یَسْعَی

و مردی شتابان از دوررتین نقاط شهر )انطاکیه، حبيب انم( فرا رسید گفت: ای قوم من، این رسوالن خدا را 

 (21پیروی کنید. )



ا َو هُم مُّهْتَُدونَ)   اتَّبِعُوْا مَن الَّ یَسْلُکمُ
ً

 (21أَجْر

یت یافتهخواهند و خود )هب را  از آانن هک چیه اجر و مزد رسالتی از شما نمی  (21اند پیروی کنید. ) ه حق( هدا

 (22الَ أَعْبُُد الَّذِی فَطَرَنیِ َو إِلَیْهِ رتَُْجعُونَ)   وَ مَا لیِ

ی آفریننده خود را نپرستم رد صورتی هک بازگشت شما )و همه خاليق( هب سوی اوست. )  (22و چرا باید من خدا

 (23عَتُهُْم شَیْا وَ الَ يُنقُِذونِ)اَشفَ   لرَّحْمَاُن بِضُرٍه الَّ تُغْنِ عَنیه ءَ أَتخَّذُ مِن دُوِنِِ ءَالَِهًة ِإن ُيُِدْنِ ا

ی رحمان بخواهد هب من رنج و  یانی را معبود خود گیرم هک اگر آن خدا ی آفریننده یكتا خدا آیا من هب جای آن خدا

یان از من دفع زیان نکرده و نجاتم نتوانند داد؟ )  (23زیانی رسد چیه شفاعت آن خدا

ا لَّفِی َضالٍَل مُّبِینٍ)   إِنیه 
ً

 (24إِذ

کار خواهم بود. ) ست هک من بسیار زیان  (24رد این صورت پیدا



 (25ءَامَنتُ ربَِبِّکُمْ افَسْمَُعونِ)   إِنیه 

ی )فرستنده( شما ایمان آوردم. )  (25پس، از من )ای رسوالن( بشنوید )و گواه باشید( هک هب خدا

 (26)يَعْلَمُونَ َقوْمِی یَالَْيتَ َقَلَ  قِيلَ ادْخُِل الجْنَّةَ 

ت 
و هب این مرد با ایمان پس از کشته شدن، رد عالم ربزخ( گفته شد: بیان داخل بهشت شو، گفت: ای کاش مله

 (26من هم )از این نعمت زبرگ( آگاه بودند. )

 (27َو جَعَلَنِی مِنَ اْلمُکَْرمِینَ)   بِمَا غَفَرَ لیِ رَبیه 

 (27رد حق من مغفرت و رحمت فرمود و مرا مورد لطف و کرم قرار داد. ) هک خدا چگوِن

 (28َقوِْمِِ مِن َبعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ مَا کُنَّا مُنزِلِینَ)  وَ مَا أَزنَلْنَا عَلیَ



د( و چیه این کار )با و ما پس از او )يعنی حبيب( رب قومش چیه لشکری از آسمان نفرستادیم )ات رب ایمان مجبورشان کنن

 (28) .(ایم )و نخواهيم کرد ملتی( نکرده

 (29مِدُونَ)اإِن کاَنَتْ إِالَّ صَيْحًَة وَاِحدًَة فَإِذَا هُْم خَ

ب آسمانی هک هب انگاه همه هالک شدند. ) نبود عقوبتشان جز یك صيحه  (29ی عذا

 (31)یَسْتهَِزءُونَ هبِِ کَانُواْ  الَّإِ رَّسُولٍ  مِّن یَأِْتیهِم مَا  یَاحَسْرًَة عَلَی الْعِبَادِ

یت آن هک او را هب تمسخر و استهزا  اه نیامد جز آن وای رب حال این بندگان )گمراه لجوج( هک چیه رسولی ربای هدا

 (31گردنتف. )

 (31َأهْلَكْنَا قَْبلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنهَّمْ إِلَیهْمْ الَ ُيَْجُِعونَ)   أَ لَمْ َُيَْوْا مُكمَ

 (31اه هالک کردیم هک دیگر ابدًا هب )دیار( اینان باز نگردند؟ ) آیا ندیدند هچ بسیار طوايفی را شیپ از این



 (32لَّمَّا َجمِیعٌ لَّدَیْنَا محُضَرُونَ)    وَ إِن كلُ

 (32شوند. ) هک همه زند ما حاضر آورده می و چیه کس )از گذشته و آینده رد عالم( نیست جز آن

 (33لهَُّم اْلَْرْضُ الَْميَْتةُ أَحَْييْنَااهَ وَ أَخْرَجْنَا ِمنهْا َحبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ)وَ ءَاَيٌَ 

کنيم( آن است هک زمین مرده را )هب باران رحمت(  و یك رباهن ربای آانن )رب این هک ما مردگان را زنده می

 (33)رویانيم.  اهی هک قوت و روزی خلق شود می زنده کرده و از آن دآن

َّيٍل وَ أَعَْنابٍ َو فَجَّرْاَن فِیهَا مِنَ الْعُيُونِ)
نخ

 (34وَ جَعَلْنَا ِفیهَا جَنَّاٍت مِّن 

 (34اهی آب جاری کردیم. ) اه از نخل خرما و انگور قرار دادیم و رد آن چشمه و رد زمین باغ

 (35)کُرُونَیَشْ  َفالَ أَ  لِیَأْکُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَ مَا َعمِلَتْهُ َأیْدِيهِمْ



اهیی هک )از این ميوه ات مردم از ميوه آن باغ اه و نبااتت( هب دست خود عمل  اه تناول کنند و از انواع غذا

 (35اه هب جای آرند. ) آورند نیز تغذهی نمایند. آیا نباید شکر آن نعمت می

 (36مِنْ أَنفُسِهِمْ َو مِمَّا الَ يَعْلَمُونَ) سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ اْلَْْزوَاَج کُلَّهَا مِمَّا تُنبُِت اْلَْْرضُ وَ

یی هک همه ی ممكنات عالم را جفت آفریده هچ از نبااتت )و حيواانت( و هچ از نفوس بشر  پاک و منزه است خدا

 (36) .اه آهگ دنتسین و دیگر مخلوَقت هک اینان از آن

 (37ا هُم مُّظْلِمُونَ)وَ ءَاَيٌَ لَّهُُم الَّْيلُ نَسْلَُخ ِمنْهُ النهَّارَ فَِإذَ

ی روز را از آن ربگیریم  و رباهن دیگر ربای خلق )رد اثبات قدرت حق( وجود شب است هک ما چون رپده

 37 .روند انگهان همه آانن )و همه چیز( رد اتریکی فرو می

 (38)الْعَلِيمِ الْعَزِزيِ  تَقْدُِيُ لِكَذَ  وَ الشَّمُْس تجَرِی لِمُسْتَقَرٍه لَّهَا



ر معین خود دایم بی و ی داانی  نیز خورشید اتبان رب مدا چیه اختالف هب گردش است. این طرح و تدبیر خدا

 (38مقتدر است )و رباهن دیگر رب قدرت اوست(. )

 (39عَادَ کاَلْعُرْجُوِن الْقَدِیمِ)  وَ الْقََمرَ قَدَّرْانَُه مَنَازَِل حَتیَ

ی خرما )زرد و الرغ هب منزل اول( باز  ی خشكیده ر کردیم ات مانند شاهخو نیز )گردش( ماه را )رد( منازل معین مقده 

 (39گردد )و این رب قدرت حق رباهن دیگری است(. )

 (41)یَسْبَحُونَ فََلكٍ فیِ     كلُ وَ  الَ الشَّمْسُ یَنبَغِی لهَا أَن ُتدْرِکَ الْقََمرَ َو الَ الَّيُْل سَاِبقُ النهَّارِ 

ر معينی )رد ِن )رد گردش منظم عا لم( خورشید را شاید هک هب ماه فرا رسد و ِن شب رب روز سبقت گیرد و ره یك رب مدا

 (41پایان( شناورند. ) این ردیای بی

َشُْحونِ)
م

ْ
ل
 (41وَ ءَاَيٌَ لهَّْم أَانَّ حَمَلْنَا ُذُِّیَّتهَمْ فِی الْفُلْكِ ا



ن آانن )يعنی بشر  (41( را رد کشتی رپبار سوار گردانیدیم. )و رباهن دیگر ربای آانن آن هک ما فرزندا

 (42وَ خََلقْنَا لهَم مِّن مِّثْلِهِ مَا َُيْكَبُونَ)

اه هب مانند کشتی چیزی هک رب آن سوار شوند خلق کردیم )شاید اتومبيل و رتن و طیاره مقصود باشد(.  و نیز ربای آن

(42) 

 (43 هُمْ يُنقَذُوَن)وَ إِن نَّشَأْ ُنغْرِقْهُمْ فاَلَ صَِرخيَ لهَمْ َو الَ

 (43و اگر بخواهيم همه را هب ردیا رغق کنيم هک ابدًا ِن فریاردسی و ِن راه نجاتی یابند. )

 (44ِحینٍ)  إِالَّ رَحْمًَة مِّنَّا َو مَتَاًعا إِلیَ

 (44اه را نجات دهد و ات وقت معین بهره زندگی بخشد. ) مگر باز لطف و رحمت ما آن

 (45رتُْحَمُونَ)   لََعلَّکمُ   أَیِْدیکُمْ َو مَا خَْلفَکمُ   مُ اتَُّقوْا مَا يَبَْوَ إِذَا قِيَل لهَ



اندیشه کنید و( تقوا پیشه کنید شاید مورد لطف )ی )دنیا و آخرت( خویش  و چون مردم را گویند هک رد امر گذشته و آینده

 (45و رحمت خدا گردید )روی بگردانند(. )

 (46ءَاََيٍ مِّنْ ءَایَاِت رَبهِّمْ إِالَّ کَانُوْا عَنهْا مُعْرِضِینَ) وَ مَا تَأْتِیهِم مِّنْ

 (46هک از آن ارعاض کنند. ) و رب این مردم )غافل( چیه از آیات الهی نیاید جز آن

نُطْعِمُ مَن لَّوْ یَشَاءُ  اهللَُّ َقََل الَّذِینَ كَفَرُوْا لِلَّذِیَن ءَامَُنواْ أَ    وَ إِذَا قِيَل لهَمْ أَنفُِقواْ مِمَّا رَزَقَکمُ

 (47اهللَُّ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِالَّ فیِ َضالَلٍ مُّبِینٍ)

هچ خدا روزی شما قرار داده )چیزی ربای خدا هب فقیران( انفاق کنید، کافران هب اهل  اه گویند هک از آن و چون هب آن

داد اطعام و دستگیری کنيم؟ شما  هم روزی می خواست هب او ایمان جواب دهند آیا ما هب کسی هک اگر خدا می

ست هک سخت رد غلط و گمراهی هستید )و راه راست آن است هک چنان هک خدا هب فقیران احسان نکرده ما هم  پیدا

 (47نکنيم(. )



 (48ذَا الْوَعُْد إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ)هَ  وَ يَقُوُلونَ مَتیَ

ی )قیامت و بهشت و دوزخ( اگر راست  ن( گویند: پس این وعدهو کافران )از روی تمسخر هب رسول و مؤمنا

 (48گودیی کی خواهد بود؟ ) می

َصِّمُونَ)
يخ

 (49مَا يَنُظرُونَ إِالَّ صَيْحًَة َواحَِدًة تَأْخُذُهُمْ وَ هُْم 

)رد  این منکران قیامت ااظتنر نکشند جز یك صيحه )اسرافيل حق( را هک )هب مرگ( همه را فرا گیرد رد حالی هک

 (49اند. ) ی دوم قیامت( با هم هب بحث و جدل مشغول کاراهی دنیا یا رد صيحه

 (51فاَلَ یَسْتَطِیعُوَن تَوْصَِیًة وَ الَ إِلیَ أَهْلِهِْم ُيَْجِعُونَ)

 (51ی مرگ( ِن تواانیی سفارشی دارند و ِن هب اهل بيت خود رجوع توانند کرد. ) پس )رد آن لحظه

ثِ إِلیَوَ نُفِخَ فِی الصُّو  (51رَبِّهِمْ یَنسِلُونَ)  رِ فَإِذَا هُم مِّنَ اْلَْجْدَا



ی خود هب سرعت می  (51شتابند. ) و )چون بار دوم( رد صور دمیده شود هب انگاه همه از قبراه هب سوی خدا

 (52)الْمُرْسَلُونَ صَدَقَ وَ نُالرَّحْمَ وَعَدَ مَا ذَا هَ  َقَلُوْا یَاوَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا ِمن مَّرْقَدِانَ

گاهمان ربانگيخت؟ این همان وعده ی مهربان است و رسوالن همه  و گویند: ای وای رب ما، هک ما را از خواب ی خدا

 (52راست دنتفگ. )

 (53إِن کَانَتْ إِالَّ صَيْحًَة وَاِحدًَة فَإِذَا هُْم جَمِیعٌ لَّدَیْنَا محَُضرُونَ)

 (53اشد هک انگاه تمام خاليق محشر هب اگشیپه ما حاضر آورده خواهند شد. )و آن جز یك صيحه )و یك لحظه شیب( نب

 (54افَلْيَوْمَ الَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْا وَ الَ تجُزَوَْن إِالَّ مَا کُنتُْم تَعْمَلُونَ)

 (54اید ابدًا جزایی نخواهید یافت. ) هچ عمل کرده پس رد آن روز مُكمترین ظلمی هب چیه کس نشود و جز آن

 (55نَّ أَصْحَابَ الجْنَّةِ الْيَْومَ فِی شُغٍُل َفكِهُونَ)إِ



 (55اهل بهشت آن روز خوش هب وجد و نشاط مشغولند. )

 (56هُمْ وَ أَْزوَاجُهُمْ فیِ ِظاَللٍ عَلَی اْلَْرَائكِ مُتَّكِونَ)

ت( تكیه کرده اه )ی ردختان بهشت( رب تخت آانن با زانن و اقرانشان رد ساهی
ه
 (56د. )ان اه )ی زع

 (57كَِهةٌ وَ لهَم مَّا یَدَّعُونَ)مْ فِیهَا افَلهَ

 (57اهی گوانگون و ره هچ بخواهند آماده است. ) اه رد آن جا ميوه ربای آن

 (58رَِّحيمٍ)   ساَلَمٌ قَوْالً مِّن رَّبٍ

ی مهربان سالم و تحيت رسانند. ) گان رحمت( رب آانن از خدا  (58فرشت

 (59أَيهُّا الْمُجْرِمُونَ)وَ امَْتاُزواْ الْيَوْمَ 

 (59و )هب افسقان خطاب شود( ای بدکاران، امروز شما )از صف نیكوان( جدا شوید. )



 (61)مُّبِینٌ عَدُوٌّ   لَکمُ إِِنَُّ  نیِ ءَادَمَ أَن الَّ تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَب اَأَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَ

ارش ننمودم هک شيطان را نپرستید، زُيا روشن است هک او دشمن زادگان، آیا هب شما سف خطاب آید( ای آدم

 (61زبرگ شماست؟! )

 (61)مُّسْتَقِيمٌ ِصَراطٌ ذَا هَ  وَ أَنِ اعْبُُدونیِ 

 (61و مرا رپستش کنید، هک این راه مستقيم )سعادت ابدی( است؟! )

 (62)عْقِلُونَتَ تَكُونُواْ فَلَمْ أَ  جِباِلًّ َکثِیًرا   وَ لَقَْد أَضَلَّ مِنکمُ

بستید )ات از مکر و فریبش  و هماان خلق بسیاری از شما نوع بشر را )این ديو( هب گمراهی کشید، آیا عقل و فکرت کار نمی

 (62بپرهیزید(؟ )

 (63ذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی کُنتُْم تُوعَُدونَ)هَ



 (63دادند. ) این همان دوزخی است هک هب شما )پیروان شيطان( وعده می

 (64صْلَواْهَ الْيَوْمَ ِبمَا ُکنتُمْ َتكْفُرُونَ)ا

 (64امروز رد آتش آن هب كیفر كفراتن داخل شوید. )

مُنَا َأیْدِيهِمْ َو تَشهْدُ أَْرجُلُهُم بِمَا کاَُنوْا َیکْسِبُونَ)
ه

کلَ  (65الْيَوْمَ نخَتِمُ عَلیَ أَْفوَاهِهِمْ وَ تُ

کردند گواهی دهد.  هچ می اهیشان با ما سخن گوید و پااهیشان هب آن دست امروز رب داهن آن کافران مهر خموشی نهيم و

(65) 

 (66يُبْصُِرونَ)  وَ َلوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَی أَعُْينهِمْ افَسْتَبَقُواْ الصِّرَاطَ فَأَنیَ

کجا )با کوری و گمراهی(  اهیشان را )هب گمراهی( محو و انبينا کنيم ات چون هب راه سبقت گیرند و اگر ما بخواهيم، دیده

 (66بصیرت یابند؟ )



َکانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُواْ مُضِیًّا وَ اَل ُيَْجِعُونَ)  وَ َلوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُْم عَلیَ  (67مَ

گان شوند( هک ِن )از آن صورت یا از  و اگر بخواهيم همان جا صورت آن گان و بوزین اه را مسخ کنيم )ات هب شکل س

 (67بازگشت. )( توانند گذشت و ِن )هب صورت اولآن جا( ب 

 (68)يَعْقِلُونَ َفالَ أَ  وَ مَن نُّعَمِّرُْه نُنَکِّسْهُ فِی الخْْلقِ

کنند )هک اگر عمر هب دست  و ما ره کس را عمر رداز دهيم )هب پیری( رد خلقتش تغییر دهيم. آیا )رد این کار( تعقل نمی

 (68گشت(؟ ) ز نمیطبیعت بود پس از امکل هب نقصان با

 (69)مُّبِینٌ ُقْرانٌ وَ ذِکْرٌ  إِالَّ هُوَ إِنْ  وَ مَا عَلَّمْنَاُه الشِّعْرَ وَ مَا َینبَغِی َلَُ

م را( شعر آموختيم و ِن شارعی شایسته
ی اهللَه علیه و آَل و سله

د صله ی مقام اوست، بلکه این  و ِن ما او را )يعنی محمه

 (69ن روشن بیان خدا نیست. )کتاب چیزی جز ذکر الهی و قرآ 



کَافِرِینَ)  (71لِّيُنذِرَ مَن کاَنَ حَیًّا وَ يَحقَّ الْقَوُْل عَلَی الْ

ی  دل است )هب آیاتش پند دهد و از خدا و قیامت( بترساند و رب کافران )نیز هب اتمام حجت( وعده ات ره هک را زنده

ب حتم و الزم گردد. )  (71عذا

 (71 َخلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَِملَتْ أَْیدِینَا أَنْعًَما فَهُمْ َلهَا مَلِكُونَ)أَ وَ لَْم َُيَْوْا أَانَّ

اه  اه هب دست )قدرت( خود از جمله آفریدگان چهارپایانی خلقت کردیم ات مالك آن آیا کافران ندیدند هک رب آن

 (71شوند؟ )

 (72ونَ)وَ ذَلَّلْنَااهَ لهَْم فَمِنهْا َرکُوبهُمْ وَ ِمنهْا یَأْکلُ

اه غذا  اه سوار شوند و هم از آن اه ساختيم هک هم رب آن و آن حيواانت )با عظمت و قوت( را مطیع و رام آن

 (72تناول کنند. )



 (73)یَْشکُرُونَ َفالَ أَ  وَ لهَمْ ِفیهَا مََنافِعُ وَ مَشَاِربُ

اهی فراوان )از شیر و  ( و آشامیدنیاه رد آن حيواانت منافع )بسیاری از پوست و پشم و کرک و غیره و ربای آن

 (73اه را( نباید هب جای آرند؟ ) ماست و روغن و غیره( هست، آیا شکر )این نعمت

 (74وَ اتخَّذُوْا مِن دُونِ اهللَِّ ءَالَِهًة لَّعَلَّهُْم يُنصَُرونَ)

یانی دیگر اتخاذ کردند ات مگر )از جانب آن  (74اری شوند. )اه( ی و )مشرکان از جهل( هب جای خدا خدا

 (75الَ یَسْتَطِیعُونَ نَصْرَهُمْ َو هُمْ لهَمْ جُنٌد محُّضَُرونَ)

یان مُكمترین نصرتی هب آن اه نتوانند کرد و خود این مشرکان معبودانشان را سپاهی حاضر خدمت  رهگز آن خدا

 (75حاضر آرند. ) (هستند هک همگی را )رد قیامت رد آتش دوزخ

 (76)يُعْلِنُونَ مَا وَ یُسِرُّونَ مَا نَعْلَمُ إِانَّ  مْ فاَلَ يحَزُنكَ قَوْلُهُ



کار گویند همه را می پس سخن این مشرکان تو را محزون نكند. ما ره آن دانيم )و هب كیفر كفرشان  هچ پنهان و آش

 (76رسانيم(. ) می

 (77مُّبِینٌ)هُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ َخصِيمٌ انَنُ أَانَّ خََلقْ اأَ وَ لَْم َُيَ االْنسَ

ی انَقبل )چنین آراسته( خلقت کردیم؟ آن گاه )هب جای آنکه شکر گزار باشد(  آیا انسان ندید هک ما او را از نطفه

کار ما گردید. )  (77دشمن آش

 (78)رَمِيمٌ هِیَ  وَ اْلعِظَامَ يُحْیِ مَن َقَلَ  خَلْقَهُ    وَ َضرَبَ لَنَا مََثاًل َو نَسیِ

اهی پوسیده را باز هک زنده  الِن( زد و آفرینش خود را فراموش کرد، گفت: این استخوانو ربای ما مثلی )جاه 

 (78کند؟ ) می

 (79)عَلِيمٌ خَلْقٍ    بِکلُ هُوَ وَ  قُلْ يحُيِیهَا الَّذِی أَنشَأاَهَ َأوَّلَ مَرَّةٍ 



یی زنده می  (79داانست. ) ای اه را ايجاد کرد و او هب ره آفریده کند هک اول بار آن بگو: آن خدا

 (81الَّذِی جَعَلَ لَکمُ مِّنَ الشَّجَرِ اْلَْخَْضرِ اَنًرا فَإِذَا أَنُتم مِّنُْه تُوقِدُونَ)

یی هک از ردخت سبز و رت ربای انتفاع شما آتش قرار داده هک )ربای حاجتی هک خواهید( رب می  (81افروزید. ) آن خدا

 الخاْلَّقُ  هُوَ  وَ  بَلیَ  اْلَْرْضَ بِقَاردٍِ عَلیَ أَن يخَلُقَ مِثْلَهُم أَ وَ لَیْسَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ

 (81)الْعَلِيمُ

یی هک )خلقت با عظمت( آسمان موجود ضعیفی( مانند این کافران َقرد )اه و زمین را آفریده رب آفرینش  آیا آن خدا

 (81است( و او آفریننده و داانست. ) اه را زنده گرداند(؟ چرا )البته َقرد نیست )هک چون مردند باز آن

 (82إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْا أَن َيقُولَ َلَُ كُن فَیَكُونُ)

 82بالافصله موجود خواهد شد. )« موجود باش»هک گوید:  ی خلقت چیزی کند هب محض این فرمان انفذ او چون اراده



 (83ٍء وَ إَِلیْهِ رتَُْجعُونَ)  یَش     فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كلُ

یی هک )ملك و( ملكوت ره موجود هب دست )قدرت( او و بازگشت شما همه خاليق هب  پس منزه و پاک است خدا

 (83سوی اوست. )

 

 

  شأن زنول سوره مبارهک یاسین

 مکرِم مکه رد (س) اکرم)ص(و حضرت خديجه ایپمبر ی خاِن

 ،یاسین ی مبارهک ی ،يعنی سورهقرآن قلب هک دارد؛چرا  ربرت و وژیه فضیلتی 
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 .آن انزل شده است رد

 نیاز و راز مشغول خویش دگاررپور با ودادنتش حضور خود ی خاِن رد روزی ایپمبر)ص(

یی و سر و بودند؛انگهان،همهمه مناجات و  !رسد می مبارکشان گوش هب رد پشت از صدا

،خود و سر علت هب ربدن پی منظور هب حضرت آن  از و رساندند  رد پشت هب را  صدا

 دشمنان از شماری  و قریش كفار هک افكندند،دیدند هب بیرون  آن،نظری ی روزِن

 خشم،انسزا با و کرده حضرت،اجتماع آن کشتن قصد هب ایشان سرسخت

 گرادییه سرخی غضب،هب شدت از هک اهیی چهره دیدن با(ص)خدا  رسول.گویند می

 !کرد باید هچ هک کنند می ردنگ ای لحظه و ربند می پی آانن مقصود بود،هب



  بمامم!ات کی!بیرون ربوم یا خیر؟خاِن رد

گاِم  (ص)خدا  رسول هک لعادها فوق لحظات و حساس ی رد این هن

 ایشان محضر هب و انزل امین وحی،جبرئيل سروش انگاه زدند،هب می قدم خاِن رد

  آورد می فرود حضرت رب را  «یاسین» ی مبارهک ی سوره و شود می شرفیاب

 این آیات هک خواهد می بر)ص(ایپم  از کند؛سپس می تالوت هب شروع و

 .روند بیرون خاِن از و بخوانند را  شريف ی سوره

  حقیقت رد هک را  وحی ی فرشته ی ردنگی،گفته چیه بی نیز (ص)خدا  رسول



 خاِن خواندند،از می را «یاسین»ی سوره آیات هک حالی رد و کنند می بود،اجرا الهی  امر

دشمنان،آن حضرت را  و کافران هک کنند می احساس شوند،اما می خارج

 و حسرت وبا ایستند می آانن کنار رد و دارند ربمی گام آهسته(ص)ایپمبر.دننیب نمی

ن،هب گمراهی و لجاجت از انراحتی  روی از خاک مشتی سپس،.نگرند می آانن معاندا

 بود؛چرا  مرگ خاک،خاک این امگن بی و ـ پاشند می ایشان روی و سر ربگرفته،رب زمین

 .شدند رد جنگ بدر کشته  آانن ی همه هک

 لكن کردند می پاک خود روی و سر از ا ر  آن و دیدند رد این حال مشرکان خاک را می

 رسول هجیتن رد.دنتفگ می انسزا حضرت همچنان،هب و دیدند نمی را ( ص)ایپمبر



لحرام هب خطری چیه بدون( ص)خدا   جمعيت آن مقابل از هک فردی.روند می مسجدا

 «!اید؟ نشسته جا این هچ ربای»:رپسید  آانن کرد،از می عبور

 .کنيم یکسره را (ص)محمد کار ات ایم آمده هک دهند می پاسخ 

 !ام دیده الحرام مسجد رد را  ایشان هک اید نشسته هچ»:گوید می مرد آن

گام،آانن این رد گاه یكدیگر هبخورده، شکست و شرمگین هن  رتک را  آنجا و کنند می ن

 .«گویند می

د،یادآور دو مطلب است: گاه و توهج هب این رخدا  ن

  است شده  «یاسین» ی سوره زنول موجب هک ای یکی شأن زنول و حادهث



 زنول آغاز ،رد«یاسین» آفرینی اعجاز و کارکرد ـ است بسیار اهميت حازئ ـ هک دیگری و

ی همان از هک ای سوره. است  آفریده اعجاز(ص)ایپمبر زبان رب شدن جاری  ابتدا

کالت و گشوده است؛این شأن و مرتبت،تنها مختص آن روز و آن  را  بسیاری  مش

کان و اه زمان همه رد و همواره سوره این قرائت نبوده،بلکه اصخ ی واقعه  معجزه اه م

 آاثری  ی ربدارنده رد ویپسته «یاسین»  زُيا.باشد  گشامی لكشم و آفرین

 :جمله است،از بوده فراوان و انگیز اعجاب

 دگی،آسان نمودن امور شاق و دشوار،زن اهی بست بن ساختن مرتفع

 رنج، از نجات راه آوردن اه،فراهم ایش گرفتاری گشودن رداهی بسته،کلید گش



 و لطف نظر آدمی،اتباندن عمر و دانش،اموال هب بخشی فالکت،ربکت و تنگنا،فقر

 نیاز، اهی لحظه رد سرعی رسی زندگی،فریاد ی صحنه رب و دل ی صفحه رب خدا  رحمت

 .آانن شوم اهی ان و خنثی ساختن نقشهدشمن کردن رسوا 

 بارک یاسین آاثر و ربکات سوره م 

رند و از مناقب و فضائل و آاثر « سوره یس»شناخت عمیقی از  مومنین اغلب ندا

کالت، غم اه  اه و کدورت اه و غصه دنيوی و اخروی آن غافل هستند. لذا رد دام مش

وند، از  بان ردگاه خدا ت مقره ت و موده
سخن  سوره یسگرفتار می مانند. اما رد مجلس محبه

هی هب بیاانت ایپمبر اکرم بسیار است و انسان  صلی اهلل علیه وآَل( و ائمه )با اندک توجه



کاشفه و سیر و سلوک، هب این حقیقت پی می ربد هک  سوره اطهار )علیهم السالم( و زبرگان م

 ای بس بلند ربخوردار است  از موقعيت وژیه و مرتبهیس 

ست فواید کاملی را از آن و اگر آدمی بتواند با آن فضایل و مناقب آشنا شود، خواهد توان 

 .خود سازد

 منان را از موقعيت ممتاز این سوره موامامان )علیهم السالم( ربای این هک 

ه  ای پوشیده از فضایل است، آگاه کنند، فرموده اند: هک چوانن قله



 یس قلب قرآن است 

گاه ربرت و منحصر هب فرد بودن قلب رد بدن انسان رب کسی پوش  یده موقعيت ممتاز و جای

گاه رد میان دیگر سوره اه است سوره یس  .نیست  نیز دارای همان موقعيت و جای

و از این رو الزم است قدری از ربداشت سطحی و عمومی از این سوره فرارت رویم و 

 .با بخشی از فضایل و مناقب این سوره آشنا شویم

ی کشف شدهسوره یس چنین نیست هک فضایل و عجایب 
 باشد. تنها رد زماِن خاصه

شده و  با مطالعه اترخي رد می یابيم از همان صدر اسالم، از این سوره با شگفتی یاد می 

 فضایلش معروف بوده است.



م   ی گاهی زبرگانی را هب فکر وا می داشته هک این همه فضیلت ربای این سوره انشی از کدا
حته

 .یك از آیات آن است

ت اه فکر می کردم هک س می گوید: مده سوره یس  منشأ این همه فضیلت رد ابن عباه

 :است گوید تمام آاثر و فضایل این سوره هب دليل وجود این آهی شريفه  چیست. او می

 إنَّما أمْرُهُ إذا أرادَ َشيئاً َانْ يقولَ َلَُ كُنْ فَیكُونَ 

 هماان فرمان او چنین است هک رهگاه چیزی را اراده کند، تنها هب آن می گوید: 

  .آن نیز بی ردنگ موجود می شود« موجود باش!» 

 طرز خواندن سوره یس 

اند اغلب ربای شاگردان و افراد پاک نهاد رد مورد  زبرگانی هک خود با این سوره مأنوس بوده



 .اند قرائت آن سوره دستورالعمل اهیی نیز داشته

 زبرگ قرآنی و عارف بلند پاهی، آیت اهلل حاج شيخ مجتبی قزوینی خراسانی 
ه

)ره( هب متأَل

را بخوانید، سوره یس شاگردان خود چنین سفارش می کردند هک ره شب قبل از خواب، 

 بفرستید.صلوات  14ولی قبل از شروع و بعد از اتمام آن، 

هم یکی صلوات  14اه قرار دهید. بی کش این  يعنی این سوره را رد يَب این صلوات 

 .از اسرار مهم سیر و سلوکی رد مکتب اهل بيت است

ام و رههچ هب دست  آن زبرگ مرد فرموده بودند: بنده رد زندگی هب ره هچ هک رسیده

 .ام از ربکت این سوره می باشد آورده



رد این مکتب، محور سیر و سلوک و رندبان س ی توان گفت:  با توهج هب این فرمایش می

 .باشد رسیدن هب باالرتین مقامات معنوی می

الم فرمودن
  :دامام صادق علیه السه

 است. سوره یاسین دارد و قلب قرآن  قلبیره چیزی 

 کسی هک قبل از خواب یا رد روز آن را تالوت کند، رد آن روز محفوظ بوده و روزی

  .می خورد 

وند هفتاد زهار فرشته را بامگرد ات  و کسی هک رد شب قبل از خواب آن را تالوت نماید، خدا

حفظ نمایند؛ و اگر رد فردای آن شب بمیرد، او را از شر شيطان رانده شده و ره آفتی 



گام غسل او حاضر می شوند هک همگی  وند او را هب بهشت می ربد و سی زهار فرشته هب هن خدا

گامی هک  ربای او استغفار می نمایند و با استغفار ربای او، ات قبرش او را تشییع می نمایند؛ و هن

گان رد داخل قبر او  عبادت می کنند و ثواب عبادت وارد قبرش می شود، آن فرشت

ن دید چشمهایش، قبرش را وسعت می بخشد؛  زه میدا آانن ربای او خواهد بود؛ و هب اندا

گامی هک  از فشار قبر ایمن خواهد بود؛ و ویپسته از قبرش ات پهنه آسمان نوری می ردخشد ات هن

وند او را از قبرش خارج نماید   .خدا

گامی هک او را از قبرش خارج ن  وند ویپسته با او هستند و او را بدرهق کرده و هن گان خدا مود، فرشت

 با او صحبت نموده، رد صورت او می خندند و او را هب تمامی خیرات مژده می دهند.



وند   و بدین رتتيب، او را از پل صراط و میزان عبور داده و هب گوِن ای او را هب خدا

ب خدا و ایپمبران زندیك می نمایند هک کسی زندیکتر از او هب خدا  گان مقره نباشد، مگر فرشت

  .فرستاده او

گامی هک دیگران غم و اندوه دارند و بی اتبی  وند می ایستد و هن او همراه با ایپمبران رد ربارب خدا

شته و بی اتبی نمی نماید.  می نمایند، او غم و اندوهی ندا

گاه رپوردگار متعال هب او می فرماید   :آن

شفاعت اهی تو را می پذُيم و بخواه هک ره هچ را بخواهی هب تو عطا  شفاعت كن هک من همه

 می نمایم. او نیز می خواهد و عطا می شود و شفاعت می کند و پذُيفته می شود.



شته و ذليل می شوند، او حسابی   گامی هک از عده ای حساب می کشند و آانن را نگهدا و هن

شته و او را نگه نمی دارند، ذليل نمی شو م از کاراهی بدش بدبخت ندا  د؛ بخاطر چیه کدا

وند پانیی می آید  گاه از زند خدا  نمی شود و انِم عملش را باز کرده و هب او می دهند. آن

شت و از همنشينان حضرت  :و مردم می گویند سبحان اهللَّ! این بنده خدا چیه خطائی ندا

ی اهللَّ علیه
م است محمد صله

 .آَل و سله

 

الم فرمودند:امام باقر علیه 
 السه

 را بخواند، سوره یس کسی هک یك بار رد عمر خود  



وند هب شماره ره آفریده ای رد دنیا و ره آفریده ای رد آخرت و رد آسمان دو زهار حسنه  خدا

ربای او نوشته و دو زهار گناه او را پاک می نماید و دچار فقر، زیان مالی، زُي آوار ماندن، 

م  .بخش نمی شود ، وسواس و بيماری زیانبيچارگی، ديوانگی، جذا

وند سختی اهی مرگ و رتس اهی آن را ربای او آسان نموده و قبض روح او را خود هب  و خدا

وند ربای آانن گستردگی رد زندگی، خوشحالی  دست می گیرد و از کسانی خواهد بود هک خدا

وند و رضایت هب ثواب الهی را رد آخرت ربای آانن ت  گام زیارت خدا ضمین نموده هن

گان آسمانی و زمينی اش می فرماید: وند متعال هب تمام فرشت  است. و خدا

 .هماان هک از فالنی راضی شدم؛ پس ربای او استغفار نمادیی 

 تبیان قرآن معارف  وبالگ ثواب اْلعمال و عقاب اْلعمال:منابع



 

 آداب تالوت سوره ی مبارهک ی یاسین

گاهی گذرا هب روایات امامان   اهل زبرگانِ خاطرات و اه معصوم)ع(و دستورالعملبا ن

همراه با رعایت آداب و مطالبی « یاسین»آسانی ردمی یابد هک تالوت هب معنا،انسان

یت آنها خواند و توقع رعا و توهج بدون را  مبارهک ی سوره این توان نمی و باشد چند می

 .داشت را  خاص اخروی اهی آاثر دنيوی و ثواب

 و دارای موقعيت و منزلتی عظيم زند خدا است. قلب قرآن«یاسین»

  آداب رعایت بدون تواند نمی شود،رهگز اگر انسان هب اگشیپه زبرگی شرفیاب می



 .شود وارد زبرگ آن خاص شؤون و

جدا شدن »و «طهارت»،«احرام بستن»به،كع  طواف و خدا  خاِن زیارت هب رفتن مثاًل 

قات دنيوی  .طلبد را می« از تعله

 و زیارت غسل (ع) معصوم امامان و( ص)ایپمبر بارگاه هب نشد مشرف یا

 .خواهد می را  خود هب مخصوص اهی آمادگی

ر هب خواهد می هک کسی طور همین   آماده قبل از را  ربود،خود زبرگی شخصيت و مقام دیدا

ر هب ظارهی اهی متمرکز و آمادگی فکری با و کرده  .رود می مقام آن دیدا

 عظمت همه آن ،با«یاسین ی بارهکم  ی سوره»رد باب قرائت



  رپداخت آن تالوت هب توان نمی آداب رعایت دارد،بدون هک فضیلتی و 

  شدن زندیك و شريفه ی سوره این  خواص و آاثر از مندی بهره ربای لذا  و

 ضروری است: زُي آداب آن،رعایت حقايق هب

 وضو داشتن و روهب قبله بودن_1

 .است ربرت و رتشیب ،نوری «یاسین»و باشد قرآن کریم سراسر نور می

 قرآن تناسبِ هب را  خود ظاره کریم،الاقل قرآن کننده تالوت باید بنارباین 

 باشد وضو و طهارت با هک است مقصود،این.کند نورانی«یاسین»و



قبله دارد،تالوت کند؛زُيا وضو نور است و آن گاه هک  هب رو هک حالی رد را «یاسین» و 

 رد و کند می نورانی را  خود دستانِ و صورت و سر واقع گیرد،رد انسان وضو می

 روی او هب و گرداند ربمی خدا  غیر از را  خود توهج داشتن قبله روهب با حقیقت

 آورد؛ می

 .شود می ربقرار قرآن و او يَب تناسب سبب بدین

 رد معانی و مفاهيم_2
ه

 توهجه و تدرب

  را  انسان اندنتو  چون هک است شيطان،این اهی از زبرگترین دام

 کند، دور عمل آن حقیقت از را  فرد کند می دارد،کوشش باز عبادتی از



 .باشد روح بدون جسمی و محتوا  بدون َقلبی و باطن بدون صورت،ظارهی هب او عمل ات

 ول هب دنیا استمشغ  او دل هک حالتی رد بخواند مثاًل،نماز

رد عبادت روح و معنا از ای و دیگر بهره   .ندا

 نخست، ی مرحله رد نیز«یاسین»ی سورهرد باب 

 و خود بی اهی بهاِن کردن ردست و گوانگون  اهی وسوهس با شيطان

رد یا و دارد باز آن قرائت اصلِ از را  انسان کند می جهت،سعی بی  فضائل با او نگذا

 .شود آشنا«یاسین»عظمت و



 ی ما پس از آن هک توفيق،رفيق انسان شد و با فضایل و عظمت این سورها

 و دنيوی ربکات و آاثر از و کند قرائت را  سوره این هک گرفت تصميم و شد آشنا  مبارهک

ن هب پا باز گردد،شيطان مند بهره آن اُخروی رد می میدا  جلوی را  دیگری دام و گذا

 خواند می را «یاسین»هک فردی ات گیرد  کار میهب را  خود تالش تمام و گستراند می انسان

شته تدرب آن محتوای و معنا رد  .باشد ندا

 .بماند دور«یاسین»حقیقت هجیتن،از رد

 «یاسین»ی خانواده از عضوی را  خود یا خواند،و می«یاسین»هک جا،انسانی این رد

ر نگه و هوشیار را  خود و باشد داشته توهجه  دارد،باید نشر و حشر آن با و داند می   دارد بیدا



گام رد هک کند ردخواست الهی ردگاه از و  توهجه  با را  آن نورانی کلمات«یاسین»تقرائ  هن

  با را  آن آیات و کند ادا 
ه

  .بخواند محتوا  و معنا رد تدرب

ومت._3  استقامت و مدا

 .است امور تمام رد موفقيت رمز ایستادگی و کار استقامت،پشت

ف هب یافتن دست و معنوی امور زه هک ارزش آن باال می اهدا  رود، آن،هب همان اندا

 .طلبد می رتشیبی استقامت

ن رد و دهد خرج هب حوصله و معنوی،صبر امور رد هک کسی  کند، استقامت عمل میدا

رج و معنوی امکالت هب قطعاً    یافت خواهد روحانی،ارتقا مدا



گان و  اهند بود.خو  یاور و یار را  اداِم،او رد و آیند می او پیشواز هب خدا  فرشت

ومت هب اکید دستور و ،توصیهیاسین ی از این رو،رد قرائت سوره  مدا

 دهد اداِم را  خواند،آن می را «یاسین»صبح شخصی است؛مثاًل،اگر

ومت خواند، می اگر؛شب یا و   راه ای بهاِن و دلسردی،سستی گوِن چیه خود هب و کند مدا

 حسب ظاره،آاثر آن را هب و دهد انجام را  کاری  مدتی انسان است ممكن ندهد؛زُيا

 ود او موانعی باشد؛دنیبن.بدین سبب هک ممكن است رد وج 

ومت رب قرائت،  از قبيل اخالِق بد، شقاوت و یا گناه هک با مدا



 اَث بی او کار کند می امگن و نیست متوهج او خود هک حالی رد شود، هب تدريج ربطرف می

 است،

ومت» با لذا   شده روشن او قلب یابد یم  رد انگهان هک است«استقامت»و«مدا

 .است رسیده سرور و نور از رپ جهانی هب و کرده پیدا  ایمان و معرفت و 

 دلسرد مدتی از بعد کنند؛ولكن می شروع عالهق و شوق با را  کاری  هک رو،آاننی این از

نند گیرند،باید می کناره آن از شده  .اند داده دست از را  زبرگی فيض هک بدا

 کنند، می حفظ راه ی شاط و عشق آغازین را رد اداِمن  هک آاننی مقابل،هب رد

 سرانجام، و بوده آانن ااظتنر رد هدف هب يقین،رسیدن هب هک داد نوید باید



 .ساخت خواهند خود آنِ از را  سعادت و خوشبختی

 فرستادن صلوات_4

 معرفت و معنا اهل زبرگان و اساتید.دارد وجود کلیدی ای جهت ورود هب ره خاِن

 ند:ا فرموده

ت الزم است قبل و بعد از ربای رسیدن هب آاثر تمامی اذکار،اوراد و ختوما

انی است.چهارده صلوات آن،
ه

 فرستاده شود.این،از اسرار معنوی و سلوک حق

ن او،هب خود این لیاقت را می  بخشد رد واقع،آدمی با فرستادن صلوات رب ایپمبر و خاندا

 اشد.بالهی  اذکار خاصه  آاثر بتواند،پذُيای هک



 .رسد می نظر هب رت وری ضر« یاسین»رعایت این مطلب،رد باب انجام ختوم

 چهارده ابتدا  هک کند توهج و دقت باید ،انسان«یاسین»خواندنِ و ختومات رد بنارباین

 پایان رد و سوره تالوت از بعد و شود ختم انجام و خواندن مشغول بعد و فرستاده صلوات

 د.بفرست نیز دیگر صلوات چهاردهختم،

ی را سپاس گزارَد و از او بخواهد ات هب رب  ن او،حوائجش را کت آربوی ایپمبر و خاخدا ندا

 ربآورده سازد.

ی ثواب تالوت یاسین_5  اهدا



رد يَب زبرگانِ اهل معنا و معرفت،این مطلب رواج دارد هک بسیاری از 

 اوَقت،ثوابِ اعماِل مستحبی خود را مثل:

خواندِن قرآن،بجای آوردنِ عمره و یا خواندن یك سوره یا نماز خاصی را هب 

 از یکی یا و( ع)معصوم امامان یا و(س) زرها حضرت و  (ص) کرمایپمبرا

ء الهی خاص بندگان  .دهند می انجام آانن از نیابت هب یا و کرده اهدا

 هب را  نمازشان یا و قرآن خواندن مثاًل،ثوابِ کنند،هک می سفارش را  دیگران نیز، و

 از نیابت هب یا و کنند هدهی الهی ردگاه مقرب اشخاص دیگر یا و (ع) مهدی حضرت

 .دهند انجام آانن



 از یکی عمل،هب ثوابِ کردنِ  هدهی با انسان هک است جهت شایسته،بدین عمل این

 نیز را  شود،آانن کاسته چیزی  او پاداش از هک این بدون زبرگان، یا و (ع)معصومان

 د.سازن می ربخوردار خود اعمال ثواب از

 ربقرار ارتباط ( ع)معصوم ناماما آن انسان،با هک شود رد مقابل،باعث می

  و بسیار ثمرات گیرنده هدهی و دهنده هدهی میان روحانی ارتباط امگن،این بی.کند
هم

 چنین،

 .داشت خواهد پی رد را  دائمی الفت و انس

  (ع)معصوم امامان آن ات شود می سبب معنوی حرکت رتدید،این بی

رند. رد توهج داشته ربای او دعا کنند و او را ردف  این هب   تنگنااهی زندگی تنها نگذا



ی ثواب،زمينه  شفاعت قیامت،مشمولِ  رد فرد ات سازد فراهم را  ای هچ بسا همین اهدا

 .ربسد ربین بهشت هب گرفته قرار امامان آن

ر چرا  هک رپسند رد این باب،ربخی افراد می یم ـ هب دیگران اهدا دار اختیار رد ما هک ـ ثوابی مقدا

شته کنيم،با این هک خود هب ن نیازی ندا  آن نیازمند بوده و هچ بسا،آانن هب کار ما چندا

ی ثواب هب  باشند.رد مقابل این گفتار باید هب این حقیقت توهج کرد هک اهدا

 و نتايج ات شود می باعث بلکه کند، زبرگان،چیزی از ثواب عمل ما مُكم نمی

ی ثواب،هب امانصيب ما گردد. رتی افزون اهی ثواب ان مرد حقیقت،اهدا



 خدا  دوستان با دوستی اظهارِ و آید می حساب هب توسل نوع یك( ع) معصوم

 .است

 او،از عمل و شده زندیك امام آن هب انسان هک شود می کردن،موجب يعنی،اهدا 

 .گردد ربخوردار رتشیب معنویتِ و روح

ی این اگر انس و الفت و رتقی انسان  موجب باشد داشته ثواب،دوام اهدا

 رد( ع)  معصوم امامان ی عالیه ردجات هب را  تواند،فرد می اهدا  عملِ.گردد می

 .ربساند آخرت

 ،یاسین سوره بابِ ارزشمند،رد بسیار اهی توصیه از رو،یکی این از



 حضرت هب را  آن خواند،ثواب می را  مبارهک سوره این گاه،انسان ره هک است آن

 ی ا کند،ات بدین وسیله،زمينهدیگر از معصومان و زبرگان معنوی اهد یکی یا و  ـ(س)زرها

 .سازد فراهم را  خود الهی امکالت و معنوی رشد

 رد این زمينه،روایتی بسیار جالب وجود دارد هک توهج داشتن هب آن، 

ی ثواب است،آشنا  .سازد می  انسان را با حقیقتِ آن هچ هک رد باب اهدا

 چنین آمده  (ع) حضرت امام موسی بن جعفر خاص،خدمتِ شیعیان از تنی 

 ختم را  قرآن بار چهل رمضان مبارک ماه رد هک بود چنین پدرم روش:گوید می

 رتشیب گاهی.کنم می ختم را  کریم قرآن شيوه همین پدرم،هب از نیز،پس من.کرد می



زه مُكمتر،هب گاهی و  عید روز چون و دارم رغبتی بی یا و کار،نشاط فراغت، هک ای اندا

 هدهی را  دیگر ختم و کنم می خدا  رسول ی قرآن،هدهی ختم رسد،یك فطر فرا می

 ربای چنین هم و( س)افطمه حضرت هدهی را  سومی ختمِ و  (ع)علی

ه  دادم قرار شما ربای هم یکی و شما هب ربسد ات  (ع) ائمه

 پاداشی هچ عمل این ربارب من،رد ربای آیا.ام داده انجام کار این حال هب ات و 

 ت؟حضرت فرمودند:هس 

 نْ تَكُونَ مَعَُهمْ يوْمَ الْقِیاَمَِ؛لَكَ بِذَِلكَ أَ»

 «.پاداش شما،این است هک روز قیامت با آانن خواهی بود



،پاداش من این است؟  من تعجب کردم و گفتم:اهلل اكبر!واقعاً

.    1حضرت ات هس بار فرمودند: آری

آمده است:اگر این سوره،کنار محتضر هک رد حال جان  یاسینرد عظمت سوره _1

 او هب بهشتی اهی رائت گردد،رضوان )فرشته خازن بهشت(از آبدادن است،ق 

 محشر وارد قیامت رد سیراب و رود می دنیا از سیراب او جهت این آشامد،از می

 .گردد می وارد بهشت هب گوِن این و شود می

 (.2،295)جوامع الجامع ، ج

ه)شامل شونده(، » ، یسانم اهی دیگر از  زعزيه؛ معمه



فعه َقضیه)دفع   83کننده ربآورده( سی و ششمین سوره قرآن است هک مکی و دارای مدا

 آهی است.

وند شريف خوانده  از رسول گرامی اسالم روایت شده قرائت کننده این سوره زند خدا

 می شود و این سوره ربای َقری خود شفاعت می کند.

 رد روایتی دیگر از ایشان آمده:

ه: شامل شونده»رد تورات « سی »سوره   انم دارد چون خیر دنیا و آخرت را  «معمه

 شامل حال قرائت کننده خود می کند و بالاهی دنیا و سختی اهی آخرت را از او دور

 می کند. 



انمیده می شود چون از َقری خود، ره بدی را دفع « َقضیه: دفع کننده ربآورنده»و نیز 

 کرده و همه حاجت اهی او را روا می کند

 ربارب بیست حج دارد. و قرائت آن سوره پاداشی 

ی قرائت آن، معادل با ثواب زهار دینار انفاق رد راه   و گوش سپردن هب صدا

ست.)  (1خدا

 رد فضیلت این سوره از حضرت محمد صلی اهلل علیه و آَل وسلم نقل شده:

 (2را قرائت نماید مانند آن است هک ده بار قرآن را ختم نماید)« سی »ره کس سوره  

همچنین فر
 مودند:ایشان 



وند او را خواهد بخشید « سی »ره کس سوره    را ربای رضای خدا بخواند خدا

 ختم قرآن هب او خواهد داد  12و اجری همانند 

د حروف این سوره   زند فرشته  11و اگر ربای مریض رد شرف مرگی خوانده شود، هب تعدا

 تشییع را  اش زهجنا و بوده روحش قبض شاهد و کرده استغفار او ربای و شده صف هب او

 (3)هستند دفنش شاهد و گزارده نماز او رب و کنند می

 از ابی بصیر روایت شده هک حضرت صادق علیه السالم فرمودند:

ره کس آن را قلب قرآن سوره یاسین است رباستی ربای ره چیزی قلبی است و  

 ین و قبل از خواب یا رد روز، قبل از آنکه شام شود بخواند رد آن روز از محفوظ 



ن باشد ات آنکه شام کند و ره کس رد شب قبل از خواب آن را تالوت کند  بهره مندا

وند رب وی  و ره آسيب  بامگرد ات او را از شر بدی و ره شيطان رانده شده فرشته 1111خدا

وند او را وارد بهشت گرداند و  زهار فرشته  31حفظ کنند و ره گاه رد همان روز بمیرد خدا

گام غسلش گرد آیند و ربای او طلب آمرزش کنند و با استغفار او را مشايعت و بدرهق  هن

گان جمله رد قبر با وی ردآیند و خدا را  نمایند ات کنار قبر، و چون او را هب قبر ربند آن فرشت

قبرش ات ره کجا هک چشم دنیبب فراخ گردد و از فشار و  عبادت کنند و ثواب او را هب مرده دهند

وند اینکه ات باشد اتبان نوری  آسمان ات قبرش از همیشه و قبر ایمن باشد ز قبر ا را  او خدا

گان خدا با او هستند و بدرهق اش کنند و با وی هب  بیرون آرد و چون او را ربانگيخت فرشت



وگتفگ رپدازند و هب رویش لبخند زنند و هب ره خیر و نیکی مژده اش دهند ات او را از صراط و 

رند میزان بگذرانند و رد گاه قربی او را بدا هک چیه مخلوقی را جز مقربان و فرستادگان حق  پای

ی تعالی  آن مقام و منزلت و قرب را باشد، و وی با ایپمبران رد آن ردگاه زند خدا

باز ایستد و با غمخواران غم نخورد و با اندوهگينان اندوه نکشد و با زاری کنندگان زاری 

 نكند. 

وند تعالی گوید گاه خدا  :آن

ای بنده من شفاعت كن ره هک را خواهی ،هک شفاعت را ردباره همه بپذُيم و حاجت  

 شود ربآورده هک بخواهد خدا  از را  حاجت وی پس بخواه هک ره هچ خواهی هب تو دهم



 دیگران چون آنجا رد و نکشند دیگران چون را  او حساب و گردد پذُيفته هک کند شفاعت و 

 و گناه نکبت هب و نگردد خوار و زبون شدگان خوار و نزبوان از چون و نشود بازداشت

او سر زده گرفتار نشود و ربات آزادی او را سر گشاده بدو دهند ات اینکه از  از هک زشتی عمل

این بنده را حتی « سبحان اهلل»ردگاه الهی هب زُي آید و همه مردم از روی تعجب گویند: 

 یك گناه نبود او از همدمان محمد صلی اهلل علیه و آَل وسلم خواهد شد.

 لیه السالم فرمودند:از جارب جعفی روایت شده هک امام باقر ع 

وند هب شماره تمام آفریده اهیش رد این یاسین  سوره ره کس  را رد عمر خود یك بار بخواند خدا

حسنه رد انِم عملش ثبت  2111جهان و آن جهان و آنچه رد آسمان است هب عد ره یك 



کاری  ر از گنااهن او محو سازد و دچار تنگدستی و زیان و بده و خاِن  فرماید و هب همین مقدا

م هب مبتال و دنیبن ديوانگی و بدبختی و نشود خرابی  مضر اهی بيماری  و دودلی و وسواس و جذا

وند و نگردد  روح قبض مباشر و متصدی خود و کند آسان او رب را  مرگ دشواری  و سختی خدا

وند هک بود خواهد کسانی جمله از و باشد او شحالی وخ  ضامن و گرفته عهده هب را  او زندگی فراخی خدا

گان آسمان و زمین  گام مرگ گردیده و خشنودیش را آخرت تضمین کرده و همه فرشت او هن

 (4را خطاب فرموده هک من از بنده راضی هستم پس ربای او آمرزش بطلبید.)

گاِن قرائت سوره یس:1  ( آاثر ده

 ایپمبر اسالم صلی اهلل علیه و آَل وسلم هب امیرالمؤمنین فرمودند:



 را بخوان هک رد آن ده اَث است: ره هک آن را قرائت کند: «یس»ای علی!  

 ( اگر گرسنه باشد سیرگردد؛1

 ( اگر تشنه باشد، سیراب گردد؛2

 ( اگر رعیان باشد، پوشانیده گردد؛3

 ( اگر زعب باشد، ازدواج کند؛4

 یابد؛ امنيت باشد، رتسان اگر( 5 

 ( اگر مریض باشد، عافيت یابد؛6

نی باشد، 7  نجات یابد؛( اگر زندا



 ( اگر مسافر باشد، رد سفرش یاری شود؛8

 ( زند ميت خوانده نمی شود مگر اینکه خدا رب او آسان گیرد؛9

 (5( اگر گمشده داشته باشد، گمشده اش را پیدا کند.)11

 ( پیدا شدن گمشده2

 شخصی هب امیرالمؤمنین علی علیه السالم رعض کرد:

 هچ باید بكنم؟ بفرمادیی وقتی چیزی یا کسی گم می شود 

 بخوان« سی »حضرت فرمودند: دو ركعت نماز بخوان و رد ره دو ركعت بعد از حمد 

ِ رُدَّ عََلیَّ ضالَّتی 
ه

یت کننده گمشدگان،« و بعد از آن بگو: یا اهدی الضاَل  ای هدا



 گمشده ام را هب من ربگردان. 

وند گمشده ا م را هب من شخص می گوید: من این کار را کردم و بعد از مدتی خدا

 (6ربگرداند)

 ( جهت امنيت یافتن از چشم زخم و شر جن3

را با خود همراه داشته باشد از چشم زخم و از « سی »مده: ره کس سوره آرد کتاب المصباح 

 (7شر جنیان رد امان بوده و خواب اهی خوش می بيند.)

 ( داشتن قلبی نیرومند و ذهن قوی6

 قدرتمند داشته باشید  اگر می خواهید قلبی نیرومند و ذهنی



 هب سخن امام صادق علیه السالم عمل کنید هک فرمود:

را با گالب و زعفران نوشته و بنوشد رد حفظ و امان « یس»ره کس رد نهم شعبان سوره  

 (8خواهد بود و قلبش نیرومند و ذهنش قوی می گردد.)

 ( ربای دیدن ایپمبر اکرم صلی اهلل علیه و اَل وسلم رد خواب7

حاشیه زادالمعاد عالِم مجلسی آمده جهت دیدن ایپمبر اسالم صلی اهلل علیه و آَل وسلم  رد

 (9را بخواند.)« یس 42آهی »رد خواب، هس شب و ره شب سی مرتبه 

 ( رفع فقر8

د   (11را قرائت کند.)« یس 68آهی »جهت رفع فقر ره بامدا



 ( دوای ردداه9

 وسلم نقل شده است:از رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آَل 

را نوشته و پس از شستن از آب آن بنوشد رد ردونش زهار گوِن دوا و یس  ره کس سوره 

يقین و ربکت و رحمت را وارد کرده است و ره گوِن رددی را از او  نیز زهار گوِن نور و

 (11دور می کند. )

 ختم مجرب

 ربآورده شدن حاجت مشروع

 د:( یکی از ربزگان و عارافن می گوی1



را بسیار می خواندم و ره حاجتی هک داشتم هب تالوت این سوره هب این شکل  یاسینسوره 

ومت می نمودم.  مدا

 وجود دارد؛« مبین»هفت  یس رد سوره

 مرتبه بخوان:3هک رسیدی این دعا را  مبینهب ره  

س عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، »
سبحان الناصر عن بسم اهلل الرحمن الرحيم، سبحان المنفه

کاف و النون، سبحان انما امره اذا  لمخلص عن كل مسجون، سبحان من جعل خزائنه يَب ال
كل مظلوم، سبحان ا

 (12«)اراد شيئاً ان يقول َل كن فیكون، سبحان الذی بیده ملكوت كل شی و الیه رتجعون.

 ( از حضرت سلمان افرسی رحمة اهلل روایت شده2

 بخواند را  سی  سوره کسی، با گفتن سخن از قبل صبح نماز از بعد روز ده کسی اگر 



  بخواند را  سوره بعد بخواند مرتبه ده مزبور سوره تالوت از قبل را  دعا این و 

وندی رد این دعا اعظ  اسم هک زُيا انشاءاهلل. شود انجام بخواهد هک را  حاجتی ره م خدا

 است ودعا است:

ائم یا حی و یا قيوم یا فرد و یا ورت یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم يولد و لم بسم اهلل الرحمن الرحيم، یا قدیم یا د»

 (13)«.الراحمین ارحم یا ربحمتك اجمعین یكن َل كفوًا احد و صلی اهلل علی محمد و اَل

کلش حل شود شب جمعه، چهار ركعت نماز بخواند و هب این رتتيب 3 مش
( کسی هک می خواهد 

 هک می آید:

 را بخواند و سپس هب رکوع رود« سی »سوره « حمد» ركعت اول: بعد از سوره رد



گامی هک سر از رکوع رب می دارد صد مرتبه این ذکر را بگوید:   و هن

فلیستجیبوا لی وليومنوا بی لعلهم ُيشدون»
ع اذا دعان  « واذا سلك عبادی عنی افنی قریب اجيب دعوة الدا

 (.186)بقره، 

را یك مرتبه بخواند و بعد از آن قنوت را « یس»دو مرتبه، سوره  رد ركعت دوم: حمد را 

را صد ( 186)بقره، آهی بجای آورد و هب رکوع رفته و پس از سر ربداشتن از رکوع همان ذکر 

الم ربخیزد مثل مرتبه تکرار کند و هب سجده رود و پس از دو سجده تشهد را بخواند اما بدون س 

 ی دهد.هر انجام م ظ کاری هک رد نماط 

 را یك بار و رکوع را بجای آورد« سی »را هس مرتبه و « حمد»رد ركعت سوم: 



 و پس از سرربداشتن از رکوع این ذکر را صد مرتبه بگوید: 

فسیكفیكهم اهلل» 
 (.137 آهی بقره،)«العليم السمیع هو و 

 :بگو عرکو از بعد و بخواند یكبار را «یس» و بخواند رد ركعت چهارم: حمد را چهار مرتبه

ی إدْفَعْ ربِّ یا» 
ه
رَّ عَن

ه
 . «الراحِمینْ اَرْحَمُ انْتَ وَ الضُ

رد  پس از دو سجده و تشهد و سالم هب سجده ربود و پیشانی را ربزمین بگذا

 «استغفراهلل»و صد مرتبه این ذکر را بگوید:  

رد و صد مرتبه بگوید:   و بعد از آن گوِن راست را رب زمین بگذا

 «محمد و آل محمداللهم صل علی » 



رد و بگوید:   و بعد گوِن چپ را رب زمین بگذا

 ( 82)یس،  «اراد شيئا ان يقول َل كن فیكون انما امره اذا » 

 (14و پس از آن حاجت را بخواهد هک انشاءاهلل ربآورده خواهد شد.)

( ربای ربآورده شدن جمیع حاجات و ساُي مهمات مجرب است هب ره نيت هک باشد 4

 مبین لفظ هب رهگاه کند می احتیاط خواند می هک نوبت ره و بخواند «یس»وره هس نوبت س 

 این نوبت هس کرد تمام را  سوره آنکه از بعد کند می گره را  را  خود انگشت یك رسد می

 ا را بخواند:دع



م»
ه

کاف و النون ان ا سبحان المفرج عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه يَب ال

 فرج الهم مفرج یا رتجعون الیه و ء شی كل ملكوت بیده الذی فسبحان فیكون كن َل يقول ان امره اذا اراد شيئا

 (15) «.مفرج یا فرج الهم مفرج یا

 .254، ص 8( مجمع البیان، ج3).256، ص 5ر المنثور، ج( الد2) 254، ص8مجمع البیان،ج ( 1)پی نوشت:

 313(المصباح كفعمی، ص7) 182(المصباح كفعمی، ص5) 215لدعوات، ص(ا4) 79-82( ردمان با قرآن، صص4)

 254، ص8(مجمع البیان، ج11) 491( همان، ص11) 511(زاد العماد، ص9) 313، ص4( مستدرک الوسائل، ج8)

 321، ص89(بحاراالنوار، ج14) 18، ص2(گوره شب چراغ، ج13) 187( قرآن ردمانی روحی و جسمی، ص12)

  148ی،ص(کشكول ارومیه ا15)

 «قرآن،محمدرضا کریمی قرآن ردمانی روحی و جسمی محسن آشتیانی، سید محسن موسوی؛ و ردمان با»منابع: 

 



 قلب عالم وجود، محمد)ص( است و سوره ای هم هک وژیه ی محمد )ص(باشد،

وند فرموده است   نسبت هب همه ی قرآن، قلب قرآن است؛چرا هک خدا

 ؛« لوالک لما خلقت االفالک»

  خاطر تو)حضرت محمد)ص(،نبود افالک را نمی آفریدم.پس،همه ی موجودات اگر هب

 .هب طفيل محمد )ص( موجود گردیدند

 مطالب اصلی قرآن هک مربوط هب مبدأ و معاد و دعوت هب آن است،

 ، جای دارد.یس سوره یرد 



 ره هک،رد روز این سوره را بخواند ات شب،از جمله ی حفظ شدگان 

 است،و ره هک رد شب بخواند،ات روز،از جمله ی حفظ شدگان  و روزی داده شدگان

 .و روزی داده شدگان است

ب   آن، مُكم می شود،«اهل قبر»ره هک رد قبرستان،این سوره را بخواند، عذا

د مردگان،ثواب،ربای َقری آن نوشته شود   و هب تعدا

ب اهی آخرت از او دفع گردد  و بالاهی دنیا و عذا

 امام صادق)ع( فرموده اند:



، جنپ انم،وجود دارد:  رد قرآن، ربای رسول خدا

،یس و نون هلله )ص(نیز،فرموده اند:« محمد، احمد، عبدا  و رسول خدا

ه»رد تورات،یس  سوره ی»  میده شده است؛ان «معمه

 يعنی نیکی ره دو جهان،شامل حال صاحب او است 

ب اهی آخرت را دور می کند  .و از او بالاهی دنیا و عذا

 رد مورد اهميت تعليم قرآن،از امام صادق)ع( روایت شده:

ن خودبیاموزید؛یس  سوره ی»  را هب فرزندا



 .«افنها ريحاةن القرآن؛ زُيا هک آن گل خوشبوی قرآن است»

 :ان بن سعید ثوری می گویدسفی

 از حضرت امام صادق)ع( سؤال کردم:

وند هک می فرماید: )ص(،معنای این گفته ی خدا  ،چیست؟«سی »ای رسول خدا

 فرمود:انمی از انم اهی پیغمبر است و معنای آن،این است: 

 ای شنونده ی وحی من،

 «.و القرآن الحكيم؛قسم هب قرآن حكيم»



 اط مستقيم؛انـهك لمن المرسلین.علی صر»

کار می باشی  .تو ]ای حبيب من[ از رسوالنی و رب راه راست؛يعنی راه آش

همچنین از رسول خدا )ص( نقل شده است
: 

 قرآن ربرت از همه چیزـ غیر از خدا ـ می باشد.

رده  ت گذا
ه
وند متعال را احترام و زع رد،ره آینه،خدا  پس،کسی هک هب قرآن احترام گذا

 تی کند، البته حق او را انچیز شمرده است.و کسی هک هب قرآن بی حرم 

 حرمت قرآن ]رب گردنت[مانند حرمت پدر،رب گردن فرزند است. 



وند ابتالاهی دنیا را از کسی هک قرآن را بشنودو بالاهی آخرت را از َقری قرآن دور می کند  خدا

 انمیده می شود« زعزي»و هب ردستی هک،رد کتاب خدا سوره ای است هک  

 انمیده می شود،« شريف»سوره  و َقری آن 

د   ، مصاحبش را ـ هب تعدا  ـ شفاعت « مضر»و « ربیع»افراد قبیله اهی[ ]این سوره، رد زند خدا

 می کند.

)ص( فرمودند:    پس رسول خدا

 است؛« یسسوره آن 



 بعد از آن فرمودند:

 ده ربکت است،« یس»را بخوان؛ هک رد سوره ی« یس»ای علی،سوره ی  

 .خوابد،مگر اینکه سیر می شود گرسنه ای نمی

 .و ِن تشنه ای،مگر اینکه سیراب می شود

 .و ِن ربهنه ای،مگر اینکه پوشانده می شود

 .و ِن مجردی، مگر اینکه ازدواج می کند

 .و ِن رتسانی، مگر اینکه ایمن می شود



 .و ِن رد بندی،مگر اینکه نجات پیدا می کند

 .و ِن مریضی،مگر اینکه بهبودی می یابد

 .و ِن مسافری،مگر اینکه رد سفر یاری می شود

 و نمی خوانید این سوره را،رد زند مرده ای، مگر اینکه ]گنااهن او را[ مُكم می کند

ری از گنااهنش چشم پوشی می نماید  . ()و رب مقدا

 .و کسی هک گم کرده ای دارد،این سوره را نمی خواند،مگر این هک ]گم شده اش را[ پیدا خواهد کرد

 :ی از رسول اکرم)ص( روایت کرده استسيوط 



 ،  .را بخواند، آمرزیده خواهد شدیس  سوره یکسی هک رد شبی، ربای طلب خشنودی خدا

)ص(روایت شده است: همچنین،رد حدیثی دیگر از رسول خدا
 

ت من بود، یسسوره ی من دوست می داشتم هک »
 ،رد قلب ره انسانی از امه

 افی نبودن آن، این سوره را بخواند،کسی هک هب خاطر مُكم بودن غذا و ک

ی او[ ربکت پیدا شود، و ره گاه، رب زن سخت زا، آن را بخوانند،  ]رد غذا

 زادیین ربای او آسان خواهد شد، و ره کس این سوره را بخواند،  

  مثل این است هک قرآن را یازده مرتبه،ختم کرده است



)ص( فرمودند:  ابوبکر گفت:رسول خدا

 لدینش،یا یکی از آنها را،رد ره جمعه زیارت کند، کسی هک قبر وا »

وند هب عدد ره حرفی از آن سوره،« یس»سپس سوره ی   را زند قبر آنها بخواند،خدا

 .، گنااهنش را می آمرزد«یس»يعنی سوره 

ی اهلل علیه و آَل فرمودند
 :رسول اهلل صله

 را ،رد روز جمعه،بخواند،« الصاافت»و « یس»کسی هک سوره »

، هب او حاجت اهیش را عطا می فرمایدسپس،چ  وند طلب کند، خدا  .«یزی را از خدا

 (،تألیف مرحوم آیت اهلله حاج میرزا ابوالفضل نجفی قدسی اصفهانی)ره«فضائل القرآن و العترة»ربگرفته از کتاب شريفه ی 



 

 حضرت صادق علیه السالم فرمود :

 و یا رد روز ، را بخواندیاسین  سوره یره کس )شب( ، قبل از خواب  

 قبل از آنکه از خاِن بیرون رود و یا قبل از ظهر بخواند ، 

 (6/247) وسائل ویپسته رد آن روز محفوظ و روزی اش ربسد ات روز هب پایان رسد . 

 امام باقر علیه السالم هب جارب جعفی فرمود :

 را تالوت کند ،یاسین ره کس فقط یكبار رد عمر خود ، سوره ی  



وند وسعت رد ر رهگز فقیر  کار نمی گردد ، و از کسانی خواهد بود هک خدا وزی را ربای او و بده

تضمین می کند . 
 (6/248وسائل)

 با نيت خالص و توهج ، رد ادای قرض موَث است . یاسین سوره ی  خواندن

 (137) خواص القرآن/

ن کند ، ربکت اگر با شرایط ذکر شده ، آن را با مشك و زعفران بنویسد ، و رد باغ آوزيا

 (136) خواص اآلیات/رد آن باغ هب ظهور رسد . 

  – (16/368)مستدرکشفا دهنده ی ردداه  –( 8/165) تفسیررباهنتقویت حافظه 

ن  –( 136)خواص اآلیات/ردمان مرض صرع    (138)خواص اآلیات/ربای ردمان ردد دندا



از  (138اص اآلیات/)خو و ردمان قی و قولنج ( 138)خواص اآلیات/جهت ردمان يگتسكش  –

 هستند .  یاسینسوره ی اتثیرات جسمانی تالوت 

  (58)آهی "  سَالمٌ قَواًل مِن َربه رَحيم

 بعضی زبرگان فرموده اند :

وند است .   این آهی ، حاوی اسم اعظم خدا

 " را با ایمان و نيت خالص و توهج هب خدا  یاسینرهکس " سوره ی مبارهک  

 مرتبه تکرار کند ، 818ی هب آهی ی فوق رسید و معنای آن بخواند و وقت 



وند بخواند از فضل و کرم   وند متعال او را از همه ی غمها خالص می کند و رههچ از خدا خدا

 (138)خواص اآلیات/خود هب وی عنایت فرماید انشاءاهلل  

گام سوره ی را بخواند ، اندوهش زایل شود و اگر روز بخواند یاسین  رهکس شب هن

 (89/292)بحارروا گردد . حاجاتش 

 امام صادق علیه السالم می فرمایند :

 ربای روا شدن همه ی حاجت اه ، رهکس هفتاد و جنپ مرتبه  

 ) و هب روایتی بیست و یك بار ( با ایمان و نيت خالص و توهج هب خدا و معنای آن ،



وند هب ربکت این سوره ی مبارهکیاسین  سوره ی مبارهک ی   ، تمام مهمات او را بخواند ، خدا

 (134)خواص القرآن/را كفایت کند و حاجت او را ربآورده گرداند . 

با نيت خالص و توهج هب خدا ، ربای یاسین  چهل و یك بار خواندن سوره مبارهک ی

وند متعال ، ایمان آن شخص را از گزند روزگار  سالمتی ایمان ، باعث می شود خدا

رد .   (134)خواص القرآن/سالمت بدا

 ، ( 8/165) تفسیر رباهن، امان از چشم زخم است یاسین تالوت سوره ی 

المنثورآسانی زایمان است   ،  (7/39)تفسیر رده

 ،  (136) خواص اآلیات/ایمنی از شر جن و انس است 



  (136)خواص اآلیات/ربای گشایش مرد بسته است 

 (137القرآن/ )خواصو جهت بازگشت غائب است . 

  علیه هب یکی از اصحاب خود وييت فرمودند :رسول اکرم صلوات اهلل

د و شب اه ، زیاد تالوت كن ات رد امان حق تبارک و یاسین  سوره ی مبارهک ی  را رد بامدا

 (133)خواص القرآن/تعالی باشی . 

 رسول خدا صلوات اهلل علیه فرمودند :

را یاسین  ره یسورهکس زیارت کند قبر پدروماردش را ره روز جمعه ، و بالین قبر آنها  

د ره حرفی از آن ، گنااهن او را می آمرزد .  وند هب تعدا  قرائت کند خدا



زند انسان محتضری خوانده شود ، هب عدد ره حرفی از این سوره ی  یاسینرهگاه سوره ی 

نورانی ، دو فرشته فرود می آیند و رد مقابل او صف می کشند و ربای او طلب آمرزش 

او حاضر می شوند و رد تشییع جنازه ی او شرکت کنند و رد دفن او  خواهند کرد و ربای غسل

 (132. )خواص اآلیات/حاضر باشند 

گام سکرات مرگ مسلمانی ، کنار بستر او سوره ی مبارهک ی  را بخوانند ، ملك یاسین اگر هن

الموت روح او را نمی گیرد ات آنکه خازن بهشت ، شربتی از بهشت ربایش بیاورد . 

زعرائيل )علیه السالم( روح او را هب آسانی بگیرد و رد حالی هک از شراب  سپس حضرت

 بهشتی سیراب باشد ، رد قبرش آرامش یابد و روز قیامت هب بهشت خواهد رفت .

 (132)خواص اآلیات/ 



 

 نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آَل و سلم فرمودند :

ب را قرائت ن یاسین سوره ی رهکس وارد قبرستان شود و   وند رد آن روز ، عذا ماید ، خدا

د مردگان آن  تمام اهل آن گورستان را سبك  می کند و ربای َقری آن ، هب تعدا

 (79/63)بحارقبرستان حسنه می نویسد . 

کاشفه و  هی هب بیاانت ایپمبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( و زبرگان م انسان با اندک توجه

ای بس  از موقعيت وژیه و مرتبهسوره یس سیر و سلوک، هب این حقیقت پی می ربد هک 



اگر آدمی بتواند با آن فضایل و مناقب آشنا شود، خواهد توانست  است وبلند ربخوردار 

 .فواید کاملی را از آن خود سازد

 .نیز شناخته شده نیستسوره یاسین عيت رعشی ق مو

 :فرمایند رد حدیث آمده است هک ایپمبر اکرم )ص( می

تی؛ " ه
ها فی قلبِ كلِه إنسانٍ مِنْ أُمَ

ه
 لَوَدِْدتُ أَنَ

ت من جای گیردیس  سورهداشتم هک هب خدا دوست  
  ، رد قلب ره یك از افراد امه

 و ره مسلمانی هک هب قرآن کریم گرویده است ، واجد حقايق و روحانيت این سوره گردد 

 ((، )از چاپ بیروت291، ص 89، )از چاپ تهران(، ج 291، ص 92) بحار، ج 



که رد احادیث ، قلب ، حیات و عصاره قرآن کریم است؛ چنان یس  سوره مبارهک

هم از ایپمبر اکرم )ص( و هم از حضرت امام جعفر صادق )ع( رسیده است هک 

 اند:  فرموده

 " إنَه لِکلِه شیءٍ قلباً و قلبُ القرآنِ یس؛

 ره چیزی حتماً دارای قلبی است و قلب قرآن سوره یس است" 

 .( (جلدی 5، )چاپ 413، ص 8البیان، ج  مجمع )

باید گفت هک قلب ربای  ، یس  سوره یلب قرآن بودن رب رد توضيح علت اطالق ق 

ره موجود زنده نقش اساسی و بنیادی را ايفا می کند هب گوِن ای هک بدون داشتن قلب ، 

 آن موجود زنده نمی تواند هب حیات خود اداِم دهد .



 طبق روایت یاد شده ، اگر قرآن را هب یك موجود تشبیه کنيم ، 

 آن خواهد بود .قلب یس سوره ی مبارک  

این امر نشان می دهد هک رد این سوره هب مهمترین و اساسی رتین مسایل اسالم هک شامل  

اصول ااقتعدات اسالم مثل توحید ، نبوت ، معاد و خالقيت می شود ، اشاره شده 

 .انم گرفته استقلب قرآن است . هب همین خاطر این سوره 

و قرآن مجید و هدف از زنول  (ص) نخست سخن از رسالت ایپمبر اکرمیس سوره 

آن و پیروان آن هب میان می آورد سپس رد بخش دیگری رسالت هس نفر از ایپمبران 

 الهی و چگونگی دعوت آنها هب توحید و مبارزه آانن با شرک را مطرح می کند 



کات جالب توحیدی و نشاِن  33و رد بخش دیگری هک از آهی ی  هب بعد شروع می شود هب ن

وند می رپدازد .اهی ع   ظمت خدا

رد قسمت دیگر این سوره ، موضوعات مربوط هب معاد و دالئل گوانگون حشر و نشر ،  

کات  سؤال و جواب رد قیامت ، پایان جهان و بهشت و جهنم سخن می گوید؛ هک هب ن

کان دهنده رد این باره اشاره می کند .  ت

مختلفی از آفرینش ، زند 
ر و بشارت را مطرحرد پایان سوره ، صحنه اهی   گی ، مرگ ، انذا

راهی جدی می دهد.   می کند و هب انسان اه هشدا

کارم )  ( .317، ص 18، ج 1371دارالکتب االسالمیه ، چاپ دهم،  تهران، نموِن، تفسیر دیگران، و انصر شیرازی  م



اگرمُكمی ژرف اندیشاِن رت بنگریم می مینیب هک اگر حیات باطنی قرآن )کتاب آسمانی( ، 

ربسد و قلب قرآنِ  یسسوره ی ارد حیات باطنی انسان شود و انسان هب حقايق و 

 آسمانی رب قلب انسان زمينی بتابد و این دو قلب رب هم منطبق گردند و یکی شوند ،

 !یابد ؟ کند و دست می ای از علم و قدرت و معرفت ، صعود می انسان هب هچ مرتبه 

لمسلم 
للهیان ربارد زعزي جناب حجت االسالم و ا  هک کتاب آشنایی با فضیلتین محمد عبدا

را نوشته اند و رد رتويج تالوت آن سعی بلیغ دارند جنپ اَث  یاسینعظمت سوره مبارهک  و 

ومت رب تالوت این سوره را چنین ربشمرده اند  :127-121)همان صص زبرگ مدا

 فعال سازی تواانیی اهی نهفته انسان،_1



 گر،ثواب اعمال دی  افزون سازی _ 2

 رد سیر و سلوک و رسیدن هب سرمنزل مقصود، شتاب دهندگی_ 3

 و آنها ونقائص نواقص و  اعمال نیك کامل سازی _ 4

  رد ربارب آاثر اعمال انپسند یا تكفیر سيئات و محاقظت از اعمال نیك مانع سازی _ 5

 طرز خواندن

فراد پاک نهاد رد مورد اند اغلب ربای شاگردان و ا زبرگانی هک خود با این سوره مأنوس بوده

 اند. قرائت آن سوره دستورالعمل اهیی نیز داشته

 بشارت آمده است. 19اه رد شماره  نموِن این دستورالعمل 



 باشد رسیدن هب باالرتین مقامات معنوی می رد این مکتب، محور سیر و سلوک و رندبان یس

ه( نسبت هب    یس  سورهحضرت آیت اهلله العظمی وحید خراسانی )دام ظله

هک ره روز خوانند و هب شاگردان هم فرموده بودند  می مراقبتی دارند؛ خودشان ره روز صبح

 را هم هب حضرت زرها )س(هدهی کنید را بخوانیدو ثواب آن یس سورهصبح 

این مطلب را دوبار تکرار کردند و تأکید رب این بود هک ثواب قرائت این سوره هب 

 .حضرت زرها )س( هدهی گردد

 



ن ، مال و َثوت ، صحت و سالمتی ، رد تمام زندگی ، جسم و جایاسین  سوره مبارهک

رد.   حیات و مرگ و دنیا و آخرت انسان اَث می گذا

 .ایپمبر اسالم )صلی اهلل علیه و آَل( و ائمه هدی )ع( اَثات آن را بیان کرده اند

 هب حضرت علی )علیه السالم( فرمود:( رسول گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آَل

 : تالوت كن ؛ زُيا رد آن ربکاتی است از جمله را یاسین یا علی! سوره مبارهک  

وند روزی او را می رساند و سیرش _ 1  اگر شخص گرسنه ای آن را تالوت کند خدا

 .می گرداند

وند آبی فراهم می آورد ات او سیراب شود_ 2  .رهگاه تشنه ای آن را قرائت کند خدا



وند لباس _ 3 ی ربای او فراهم می کند و رهگاه شخص رعیان و ربهنه ای آن را بخواند، خدا

 .او را می پوشاند

وند وسیله ازدواجشان را _ 4 ره مرد و زن زَعَب و مجردی هک آن را تالوت کند، خدا

 .فراهم می کند

وند رتس و خوف او را _ 5 ره انسان رتسناک و خائفی هک آن را تالوت کند، خدا

 .مبدل هب امنيت می گرداند

وند صحت و سالمتی را شامل ره انسان مریض و رنجوری هک آ _ 6 ن را تالوت کند خدا

 .حالش می گرداند



وند وسیله آزادی او را _ 7 ن تالوت فرماید، خدا نی اگر آن را رد زندا ره شخص زندا

 .فراهم می گرداند

ره مسافری هک آن را رد سفر بخواند بی امگن سفرش بی خطر خواهد شد و هب سالمتی هب _ 8

 .منزلش ربمی گردد

بش را تخفیف می دهد یا او را اگر آ _ 9 وند عذا  ن را رب بالین ره ميتی بخوانند، خدا

 .می آمرزد

 .ره کس چیزی از او گم شده باشد و آن را قرائت کند آن چیز پیدا می شود_ 11

 .اگر شخص گم شده ای آن را بخواند راه را پیدا می کند و هب سالمتی هب مقصد می رسد_ 11



ی عده ای مُكم ب_ 12 ی اگر غذا اشد و کافی ربای همه افراد نباشد آن سوره را بخوانند، غذا

 .آانن ربکت پیدا می کند، طوری هک ربای همه افراد کافی باشد

اگر رب زنی هک زادیین رب او سخت و دشوار باشد خوانده شود، وضع حمل رب او آسان _ 13

 .می شود و اوالد هب راحتی هب دنیا می آید

 .فرماید، فقر رد دنیا هب سراغش نمی آیدکسی هک آن را تالوت _ 14

 اگر کسی آن را قرائت کند رد تجارت و کسب ضرر و زیان نمی بيند بلکه سود _ 15

 .می ربد

 .رد حوادث و بالاهی زمينی و آسمانی خاِن اش خراب و وُيان نمی شود_ 16



ش زایل ره هک آن را تالوت نماید، رد طول عمرش ديواِن و جن زده نمی شود و عقل _ 17

 .نمی گردد

م دچار نمی گردد_ 18  .تالوت کننده آن هب مرض جذا

 .کسی هک آن را تالوت کند هب مرض وسواس و دو دلی و حیرانی مبتال نمی شود_ 19

 بيماری اهی مضر تالوت کننده را از پای رد نمی آورد و بيماری او ربطرف _ 21

 .می شود

وند متعال سختی و دشواری و تلخی جان_ 21  .کندن را ربای او آسان می گرداند خدا

وند خودش متصدی و مباشر قبض روح تالوت کننده آن می باشد_ 22  .خدا



وند فراخی روزی و گشایش رد زندگی را ربای خواننده آن هب عهده می گیرد_ 23  .خدا

گام مرگ گردیده است_ 24 وند ضامن خوشحالی او هن  . خدا

وند رد آخرت خشنودی او را تعهد_ 25 گان آسمان و زمین را  خدا فرموده و همه فرشت

 .خطاب فرموده هک : من از این بنده راضی هستم شما هم ربای او طلب آمرزش کنید

وند شيطان را از خواننده آن دور می گرداند هک او را وسوهس نكند و زهار فرشته را _ 26 خدا

 .می فرستد ات او را از شر ره شيطان و ره آفت حفظ فرمایند

وند بعد از مرگ ، سی زهار فرشته را موكل غسل دادن او می گرداند هک همگی خد_ 27 ا

 ربای او طلب استغفار کنند



 

 از انسان رد ربارب هجوم بالیا یاسین است و دافع  دافعه یکی از انمهای این سوره

 .استیاسین  و دشمنان و ردامان ماندن مشهود اهل

ی زعوجل ،خدا هب او اجری می دهدچنانکه را بخواند بواسطه رضای خدیاسین  رههک سوره ا

 گویا قرآن کریم را دوازده بار خوانده

خوانده شود، هب عدد ره حرفی ازآن ده فرشته انزل میشود یاسین  و رهبيمار هک زند او سوره 

 وشیپ اوصف می زند و جهت او استغفار می کنند

 او می کنندوردقبض روح اوحاضرند و مشايعت جنازه او می کنند و نماز رب  



ورد عقب دفن اوحاضرندو رهبيماری هک بخواند این سوره را ردسکرات مرگ یا اینکه ردزند  

اوبخوانند می اید رضوان خازن بهشت با یك شربت ازآب بهشت وهب او می دهد 

پس اومی آشامد ومی میرد سیراب ومبعوث می شود سیراب ومحتاج نمی شود اوهب 

 وقتی هک داخل بهشت می شود ومنقول است هکحوضی ازحوض اهی پیغمبران ات 

 بصاحبش می رساند خیردنیا وآخرت را یس  سوره

 ودفع می کنند ازاو بالی دنیا وهول اهی آخرت را دفع میكند رهشری را 

 این سوره راربارب بیست حج است ربای اوو روامی کند جهت اورهحاجتی راورههک بخواند  

 و زهاريقین وزهار ربکت وزهار رحمت ورههک بشنود جهت اوباشد زهارنور 



 را آسيبی واز او بیرون می آورد ره 

 ازحضرت رسول اهلل علیه وآَل منقولست:

ب اموات را تخفیف دهد یس  سورهید وآهک ردقبرستان ردره ی زعوجل عذا رابخواند خدا

 . وجهت اوباشد هب عدد ایشان حسنات 

 وازحضرت امام صادق علیه السالم منقولست :

 رارد روز بخواند مرزوق ومحفوظ است ات شب یسوره س رههک 

ی زعوجل رب اوزهار فرشته هک حفظ   ورههک شیپ ازخواب ردشب بخواند موكل سازد خدا

 کنند اورا از رهشرشيطان رجيم واز رهآفتی 



ی تعالی اورا داخل بهشت سازد  .واگربمیرد ردآرنوز خدا

 .بگوئید یسبار  142جهت آمرزش و شفاعت _ 1

 .بار وَالْقُْرآنِ الْحَكِيمِ بگوئید 111زیادی نعمت ره روز  جهت_ 2

 .بار بدمد : إِنَّكَ لَِمنَ الْمُرْسَلِیَن انشاء اهلل صحت یابد 131هب ديواِن و مصروع _ 3

يتعالی بعد از نماز صبح _ 4  .بار: عَلَی ِصرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ بگوئید 111جهت دوستی با خدا

 .روز( : تَنزِیلَ الْعَزِزِي الرَّحِيمِ بگوئید 41نماز صبح ) جهت تسخیر ملوک بعد از_ 5

 جهت خوف از دشمن بخواند و با خود دارد: لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذَِر آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ_ 6

 .بگوئیدبار : لَقَدْ حَقَّ اْلقَوْلُ عََلی أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ اَل يُؤْمِنُونَ  111جهت تنهائی و خوف _ 7



جهت تسخیر نقش ارتشگن کند: إِانَّ جَعَلْنَا فِی أَعْنَاقِهِمْ أَغاْلَاًل َفهَِی إِلَی اْلَذَْقَنِ فَهُم _ 8

 مُّقْمَحُونَ

جهت دفع حذر از اعالء رب فلفل سفید بخواند هب آتش افكند: وَجَعَلْنَا مِن يَبَِْ أَیْدِيهِمْ _ 9

ًا فَأَ  ًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَده  .غْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ الَ يُبِْصرُونَ سَده

جهت فتح رب نخ كبود بخواند و رد قبرستان دفن کند: وََسَواء عَلَیْهِْم أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَْم _ 11

 تُنذِرْهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ 

وَخَِشیَ  جهت بستن زبان رب خاک قبر كهنه بخواند و گل کند : إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ_ 11

 الرَّحْمَن بِالَْغيِْب فَبَشِّرُْه بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کَرِیمٍ 



إِانَّ نَحْنُ نُحْیِی  : جهت زعت رد نظر امراء و ملوک بمشك و زعفران نوشته با خود دارد_ 12

 ینٍ الْمَوْتَی وََنکْتُُب مَا قَدَّمُوا وَآاثَرَهُمْ َوُكلَّ َشیٍْء أْحصَيْنَاُه فِی إِمَاٍم مُبِ

گالب شسته بخورد : َواضِْربْ لَهُم مََّثاًل _ 13 جهت گشایش بخت رب کاغذ نویسد و ب

 أَصْحَابَ الْقَرَْيَِ إِْذ جَاءاَه الْمُرْسَلُونَ 

جهت شفای آبله یا ربص بمشك و زعفران نوشته با خود دارد : ََقُلوا مَا أَنتُمْ إِالَّ بََشرٌ _ 14

 من مِن شَیٍْء إِنْ أَنتُمْ إِالَّ َتكْذِبُونَمِّثْلُنَا َومَا أَزنََل الرَّحْ

جهت مرض خناق )خفگی( بمشك و زعفران نوشته با خود دارد : َقَلُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِانَّ _ 15

 إِلَیْکُمْ لَمُرْسَلُونَ



 جهت رفع خصومت بنویسد و با خود دارد : وَمَا عََليْنَا إِالَّ الَْبالَغُ الُْمبِینُ_ 16

رام کردن سرکش رب کاغذ زرد نویسد رب او بندد : إِانَّ تَطَیَّْرانَ بِکُمْ لَئِن لَّمْ َتنتَُهوا  جهت_ 17

بٌ أَلِيمٌ َسَّنَّکُم مِّنَّا َعذَا
م

َ
ي

َ
ل

 لَنَرْجُمَنَّکُمْ وَ

گالب نوشته بشوید و بخورد : َقَُلوا طَارئُِمُكُمْ َمعَکُمْ أَئِن ذُکِّرْتُم بَْل _ 18 جهت عسر والدت ب

 مْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ أَنتُ

وَجَاء  : جهت پسر شدن زنیکه فرزندش نشود با مشك و زعفران نوشته با خود دارد_ 19

وَهُم مِنْ أَقْصَی الْمَدِیَنةِ رَجُلٌ َیسْعَی َقَلَ یَا َقوْمِ اتَّبِعُوا الُْمرْسَلِینَ اتَّبُِعوا مَن الَّ یَسَْألُکُمْ أَجْرًا 

 مُّهْتَدُونَ 



ع ردد زانن بنام آن زن نویسد با خود دارد : َومَا لِی الَ أَعُْبدُ الَّذِی فَطَرَنِی بجهت دف _ 21

 وَإِلَیْهِ رتُْجَُعونَ

زد و هس روز انشتا آبش را بخورد_ 21 أَأَتَّخِذُ مِن  : جهت رفع بيماری نوشته هب آب اندا

 َشفَاعَتُهُمْ َشيْئاً وَالَ يُنقُِذونِ  دُوِنِِ آلِهًَة إِن ُيُِدِْن الرَّحْمَن بِضُرٍّ الَّ تُغْنِ عَنِّی

 جهت رفع چله زانن بشوید رد آبش غسل کند : إِنِّی إِذًا لَّفِی َضالَلٍ مُّبِینٍ _ 22

 جهت دفع تب رب نخی بخواند بگردن بندد : إِنِّی آمَنُت ربَِبِّکُمْ افَسَْمعُونِ_ 23

 الْجَنَّةَ َقََل یَا لَْيتَ قَوِْمی يَعْلَمُونَ  بنویسد و رب كعب پابندد مانده نمیشود : قِيلَ ادْخُلِ_ 24



جهت ردد مُكمر بمشك و زعفران نوشته با خود دارد : بَِما غَفََر لِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ _ 25

 الْمُْکرَمِینَ 

 جهت قبض و سستی مُكمر بنویسد و ببام افكند : َومَا أَزنَلْنَا عَلَی قَوِْمِِ ِمن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ _ 26

 مِّنَ السَّمَاِء َومَا کُنَّا مُنزِلِینَ

جهت دفع بيخوابی اطفال بنویسد زُي گهواره نهد : إِن کَانَتْ إِالَّ صَيْحًَة وَاحِدًَة فَإِذَا _ 27

 هُمْ خَامِدُونَ 

جهت دفع مضرات اعالء بمشك و زعفران نویسد با خود دارد : یَا حَْسرًَة عَلَی _ 28

 مِّن رَّسُولٍ إِالَّ کَاُنوا هبِِ یَْستَهْزُِئون الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِم



جهت تقهر خصم نوشته با خود دارد : أََلمْ َُيَْوا مُكَمْ أَْهلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ اْلقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَیْهِمْ _ 29

 الَ ُيَْجِعُونَ 

 ا مُحْضَُرونَجهت جن زده بنویسد با خود دارد : وَإِن ُكلٌّ لَّمَّا جَمِیعٌ لَّدَیْنَ_ 31

م بمشك و زعفران نوشته با خود دارد : وَآَيٌَ لَّهُمُ اْلَْرْضُ _ 31 جهت دفع ربص و جذا

اً فَمِنُْه یَأْکُلُونَ   الْمَيَْتةُ أَْحيَيْنَااَه وَأَخْرَجْنَا ِمْنهَا حَبه

ِيلٍ_ 32
خ
َّ
ن

السان نوشته زُي سنگ گران نهد : وَجَعَلْنَا فِیهَا جَنَّاتٍ مِن   جهت عقدا

 وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْانَ فِیهَا مِنْ الْعُيُونِ لِیَأْکُلُوا مِن ثََمرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ َأیْدِيهِمْ أَفَاَل َیشْکُرُونَ 



جهت رفع فشار قبر رد جامعه ميت نویسند: سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ اْلَْزْوَاَج کُلَّهَا مِمَّا _ 33

 وَمِمَّا الَ يَعْلَمُونَ  تُنبِتُ اْلَْرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ

بار ره روز بخواند : وَآََيٌ لَّهُمْ اللَّيُْل نَسْلَُخ  31جهت رام شدن خاليق رد خلوت _ 34

 مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ

جهت خواری خصم رد ربارب او باین رتتيب بخواند: وَالشَّمُْس تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا _ 35

 قْدُِيُ الْعَزِزيِ الْعَلِيمِذَلِكَ تَ

جهت رفع جنون بنویسد رد گردن مجنون آوزيد : وَالْقََمرَ قَدَّرْاَنهُ مَنَازِلَ حَتَّی عَادَ _ 36

 کَالْعُرْجُونِ اْلقَدِیمِ 



بار بخواند حاجت روا شود : الَ الشَّمْسُ َینبَغِی لَهَا َأن تُدْرِکَ الْقَمََر وَالَ  7شب جمعه _ 37

 لُ سَابُِق النَّهَارِ َوُكلٌّ ِفی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ اللَّيْ

ومت کند : _ 38 وَآََيٌ لَّهُمْ أَانَّ َحمَلْنَا ُذُِّیَّتَهُمْ فِی   جهت آسان گذشتن از صراط مدا

َْشحُونِ 
م

ْ
ل
 الْفُلْكِ ا

هس شب ره شبی هس بار بخواند پیغمبر را بخواب بيند) ِن رد رختخواب و فراش غصبی ( _39

 َلقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا َُيْكَبُونَ: وَخَ

بار بخواند با ایمان کامل از دنیا میرود : وَإِن نَّشَأْ نُْغرِقْهُمْ َفالَ َصرخِيَ  111ره هک ره روز _ 41

 لَهُمْ وَالَ هُمْ يُنقَذُونَ 



گار و بهشتی است : إِالَّ رَحْمًَة مِّنَّا َومَتَ _ 41 ومت کند رست  اعاً إِلَی حِینٍ ره هک ره روز مدا

ومت رب آن موجب صالحيت کاراه است : وَإِذَا قِيلَ لَُهمُ اتَّقُوا مَا يََبَْ _  42 مدا

 أَیْدِیکُمْ وَمَا خَلْفَکُْم لَعَلَّکُمْ رُتْحَمُونَ

نْهَا ره هک ورد خود کند محتاج نشود : َومَا تَأِْتیهِم مِّنْ آَيٍَ مِّنْ آیَاِت رَبِّهِمْ إِالَّ کَاُنوا عَ_ 43

 مُعْرِضِینَ

ره هک ورد خود کند سوال قبر رب او آسان شود : وَإَِذا قِيلَ لَهُْم أَنفُِقوا ِممَّا رََزقَکُمْ اهللَُّ _ 44

 بِینٍ َقَلَ الَّذِیَن كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنُطْعُِم مَن لَّْو یَشَاءُ اهللَُّ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِالَّ فِی ضاَلٍَل مُّ 



ره هک با خود دارد از رغق شدن حفظ ماند : وَيَقُوُلونَ مَتَی هَذَا الْوَعُْد إِن کُنتُمْ _ 45

 صَادِقِینَ

ره هک با خود دارد از سنگ باران ایمن است : مَا يَنظُرُونَ إِالَّ صَيْحًَة وَاحِدًَة تَأْخُذُهُمْ _ 46

ِصِّمُونَ
خ

َ
ي

 وَهُمْ 

 فَاَل یَسْتَطِیعُونَ تَوِْصیًَة وَالَ إَِلی أَهِْلهِمْ ُيَْجِعُونَ جهت کشف اسرار عجيبه بخواند : _ 47

بار صلوات فرستد بعد آرنا بخواند مرادش رب آید : وَنُفَِخ ِفی الصُّوِر فَإِذَا هُم  7ره کس _ 48

ثِ إِلَی رَبِّهِمْ یَنسِلُونَ   مِّنَ اْلَْجْدَا



زد زبان خلق رب او_ 49 بسته شود : َقَُلوا یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن  رد نشارد بخواند و هب آتش اندا

 مَّرْقَدِانَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحَْمنُ وَصَدََق الُْمرْسَلُونَ

جهت ضرر خصم هک از او دفع شود ورد خود سازد : إِن کَانَتْ إِالَّ صَيْحًَة وَاحِدًَة فَإِذَا _ 51

 هُمْ جَمِیعٌ لَّدَیْنَا مُحَْضرُونَ 

و_ 51 لت است : افَلْيَوْمَ الَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَاَل تُجْزَوْنَ إِالَّ مدا مت آن موجب عدا

 مَا کُنتُْم تَعْمَلُونَ 

رد مربع نویسد با خود دارد گزنده ئی او را نگزد : إِنَّ أَصْحَاَب الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِی شُغٍُل _ 52

 افَكِهُونَ



م گرفتار نشود : هُمْ وَأَْزوَاجُهُمْ فِی ِظاَللٍ عَلَی اْلَْرَائِكِ ره هک با خود دارد محتاج و بظال _ 53

 مُتَّكِؤُونَ 

 ره هک با خود دارد رد عمر و مال او ربکت آید : لَهُمْ ِفیهَا افَكَِهةٌ وَلَهُم مَّا یَدَّعُونَ _ 54

ء بهرمند گردد و رد عمرش ربکت بابد ساَلَمٌ قَ_ 55 وْاًل ره هک ورد خود سازد از ثواب شهدا

بار بخواند بحاجت رسد و  818مِن رَّبٍّ رَّحِيٍم ره هک آرنا از چهارشنبه پازنده روز روزی 

 .بار بخواند بحاجت رسد 1479ربای حاجتی رد یك مجلس با وضو توهج 

ومت کند مثل آن است هک زهار ختم قرآن کرده باشد : َوامْتَازُوا _ 56 ره هک مدا

 ُمونَالْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِ



رد مربع نوشته با خود دارد رد چشم مردم زعزي و مکرم آید : أَلَمْ أَعْهَْد إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ _ 57

 أَن الَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ِإِنَُّ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ 

 ره کس بخواند همزاد از او بترسد : وَأَنْ اعْبُدُونِی هَذَا ِصرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ_ 58

گار و بهشتی گردد : وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنکُمْ جِِبالهً کَثِیرًا أَفَلَْم تَكُوُنوا _ 59 ومت کند رست ره هک مدا

 تَعْقِلُونَ

ب و اتریکی قبر ایمن گردد : هَِذهِ جَهَنَّمُ الَِّتی کُنتُْم _ 61 اگر رب كفن ميت نویسد از عذا

 تُوعَدُونَ 

 اصْلَواْهَ الْيَوْمَ ِبمَا کُنتُْم تَكْفُُرونَجهت ایمن از مضرات دنیا بخواند : _ 61



کَلِّمُنَا أَیْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ _ 62 جهت اسهال بنویسد و بخورد : الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَی َأفْوَاهِهِْم وَتُ

 أَرْجُلُهُمْ بَِما کَانُوا َیکْسِبُونَ

ا عَلَی أَعُْينِهِمْ افَسْتَبَُقوا الصِّرَاطَ فَأَنَّی سينه پهلو بنویسد و رب پهلو بندد : َولَوْ نََشاء َلطَمَسْنَ_ 63

 يُبْصِرُونَ 

کَانَتِهِمْ َفمَا 3جهت وسوهس شيطان روزی _ 64 بار بخواند : َولَوْ َنشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عََلی مَ

اً وَالَ ُيَْجِعُونَ و اگر کسی بسیار قی میكند یا قولنج باشد این آهی و آهی ب  عدی را اسْتَطَاعُوا مُضِیه

 . بنویسد و بشوید و بخورد شفا یابد

د بخواند : وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ ِفی الْخَلْقِ أََفالَ َيعْقِلُونَ_ 65  جهت رفع فقر ره بامدا



بار بخواند و رب چشم دمد : َومَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ َومَا َینَبغِی َلَُ إِنْ هُوَ إِالَّ  71جهت ردد چشم _ 66

 رٌ وَقُرْآٌن مُّبِینٌ ذِکْ

اً وَيَحِقَّ _ 67 جهت سنگ مثاِن بمشك و زعفران بنویسد و بخورد : لِيُنذَِر مَن کَانَ حَیه

کَافِِرینَ   الْقَوْلُ عََلی الْ

أََولَمْ َُيَْوا أَانَّ خَلَقْنَا لَُهمْ مِمَّا عَمِلَْت أَیْدِینَا   بار نوشته بشوید آبشرا بخورد :  3جهت ورم _ 68

 عَاماً فَهُمْ لَهَا َمالِكُونَأَنْ

جهت افزونی شیر زانن و حيواانت نوشته رب ایشان بندد : َوذَلَّلْنَااهَ لَهُمْ فَمِنْهَا َرکُوبُهُمْ _ 69

 وَمِنْهَا یَأْکُلُونَ 



جهت دفع گرهی اطفال نوشته رب ایشان بندد : وَلَهُْم فِیهَا مَنَافُِع وَمَشَاِربُ أَفَاَل _ 71

 یَشْکُرُونَ 

جهت مرض آکله بظرفی نوشته آبشرا هب آکله بپاشند : وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اهللَِّ آلِهًَة _ 71

 لَعَلَّهُمْ يُنصَُرونَ

ب قبر ایمن باشد : الَ یَسْتَطِیعُوَن نَصَْرهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ _ 72 رب كفن ميت نویسند از عذا

 مُّحْضَرُونَ 

بع نویسند و با خود دارد : فَاَل يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ جهت طلب فرزند رب پوست آهو مر_ 73

 إِانَّ نَعْلَمُ مَا یُسِرُّوَن َومَا يُعِْلنُونَ



جهت دفع غش رب کرباس سیاه نویسد با خود دارد : أَوَلَْم ُيََ اْلِْنسَانُ أَانَّ خََلقْنَاهُ مِن _ 74

 نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ َخصِيمٌ مُّبِینٌ

بار بخواند و با خود دارد : َوضَرََب لَنَا مَثَاًل وََنسِیَ َخلْقَهُ َقََل  71شی جهت دفع بیهو_ 75

 مَنْ يُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِيمٌ 

جهت چشم زخم نوشته با خود دارد : قُلْ يُحْيِیهَا الَّذِی أَنشَأاَهَ َأوَّلَ مَرَّةٍ وَهَُو بُِکلِّ _ 76

 خَلْقٍ عَلِيمٌ

زند: الَّذِی َجعَلَ لَکُم مِّنَ الشَّجَرِ جهت دفع دشمن رب _ 77 کلوخ پاک نوشته رد آب اندا

 اْلَْخْضَرِ انَرًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ 



أَوَلَیْسَ الَّذِی  : جهت پنهان شدن از دشمن رد راه رفتن بخواند دشمن او را دنیبن_ 78

 يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَی وَهُوَ الَْخالَّقُ الْعَلِيمُ  خَلَقَ السَّمَاوَاِت وَاْلَْْرضَ بِقَاردٍِ عَلَی أَنْ 

جهت باد سرخ رب کاغذ نویسد رب آن موضع بندد : إِنََّما أَمْرُهُ إِذَا أََرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُوَل _ 79

 َلَُ كُنْ فَیَكُونُ 

 ءٍ وَإِلَیِْه رتُْجَعُونَ جهت رب آمدن حوائج بخواند : فَسُبَْحانَ الَِّذی بِیَدِهِ َملَكُوتُ كُلِّ شَیْ _ 81

  

وند  شريف از رسول گرامی اسالم )ص( روایت شده قرائت کننده این سوره زند خدا

 .خوانده می شود و این سوره ربای َقری خود شفاعت می کند



کات دیگر و ربخی از ختومات سوره یس  ن

ی او را هب (، چیه گناهی ربای شخص نوشته نشده، و انِم یسی )ـ با خواندن سوره _ 1

  دست راست او داده ات از رفقای محمد)ص( گردد.

را بخواند، گناهش آمرزیده و دوازده زهار ربارب  یسسوره  ـ ره کس ربای رضای خدا _ 2

  شود. ختم قرآن ثواب هب او داده می

را روزی یك بار ات چهل روز بخواند و با تقدیم هب روح امام یس  یسوره ـ ره کس _ 3

 .ربای ربآورده شدن حوايج دنيوی بسیار مفید است جواد)ع(،

 از حضرت سلمان افرسی روایت شده است:_ 4



را تالوت کند و  یسی  سورهاگر کسی ده روز بعد از نماز صبح قبل از سخن گفتن با کسی  

 ی مزبور ده مرتبه خوانده، بعد سوره را بخواند، سوره  این دعا را قبل از تالوت

 :شود، زُيا هک اسم اعظم رد این دعا استمی حاجتش ربآورده

بسم اهلل الرحمن الرحيم، یا قدیم، یا دائم یا حیه یا قيوم یا فرد یا ورت یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یكن َل كفوًا 

  احد و صلی اهلل علی محمد و آَل اجمعین ربحمتك یا ارحم الراحمین.

( را هفتاد مرتبه، و یا روزی ده مرتبه هب مدت هفت یس) ی مبارهکـ ره کس رد سوره _ 5

( رسید، آن را ده بار تکرار ساَلم قَواًل مِن رَبِّ رَّحِيمی )ی مبارهک روز بخواند و هب آهی 

  است. کند. ربای رب آوردن حاجات بسیار مفید 

 است.را رد شب جمعه بخواند، صبح روز بعد آمرزیده شده  یسی سوره ـ ره کس _ 6



( را رد عمرش یك بار بخواند، این اَثات را یسامام باقر)ع( فرمودند: ره کسی )ـ _ 7

 :هب دنبال دارد

 .: از انبود شدن محله زندگی رد امان استالف

 .شود: دچار بيماری پوستی نمی ب

 .رسد  : ضرر هب او نمیج

 .گردد  : فقیر نمید

 .شود  : زهاران حسنه هب او عطا میهـ

ی خود مسرور است: زمان و  .مالَقت با خدا



 .کند  : وسعت روزیش را خدا ضمانت میز

وند مستقيم جانش را میخ  .گیرد : خدا

 .شود  اه و سکرات مرگش آسان می: سختیط

 شود.  : دچار وسوهس نمیی

بار تکرار و بعد  71را بخواند، آهی )ساَلم قَواًل مِن رَبِّ رَحيِم( را  یسی ـ ره کس سوره _ 8

وند بخواهد.سته خوا    ی خود را از خدا

گام ردماندگی با توهجه و خلوص،_ 9 مبین( (را بخواند، با رسیدن هب یس  ـ ره کس رد هن

وند خواسته، با تکرار آن هب مراد خود رسد  .حاجت خود را از خدا



( 77و69و61و  47و24و 17و12یات آ" )رد مبین:رد سوره یاسین هفت "تبصره

 . هک رسیدی ، این دعا را هس مرتبه بخوانین مب  وجود دارد : هب ره

بسم اهلل الرحمن الرحيم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون ، سبحان الناصر عن كل 

کاف و النون ، سبحان انما امره اذا اراد  لمخلص عن كل مسجون ، سبحان من جعل خزائنه يَب ال
مظلوم ، سبحان ا

 . یكون ، سبحان الذی بیده ملكوت كل شی ء و الیه رتجعونشيئا ان يقول َل كن ف 

بار(  25را هفتاد و جنپ )و هب روایتی یس ی  امام صادق)ع( فرمودند: ره کس سوره_ 11

ب است  .بخواند، جهت كفایت امور مجره

کالت دنيوی و معنوی سوره _ 11  را تالوت نموده، یس ی ـ جهت حله مش

 :وند متعال بخواهدرد شش جا حاجت خود را از خدا 



ل  ،یسی : بعد از کلمه اوه

م  ،(: بعد از )لِمُستَقَرٍّ لهَّادوه

 ،(: بعد از )مِن مَّرقَدِانسوم

 ،(: بعد از )ساَلمٌ َقواًل چهارم

 ،(: بعد از )وَ أَنِ اعُبدُوِنیپنجم

 ،(: بعد از )كُن فَیَكُونُششم

 :و بعد از ره وقفی این دعا را بخواند

اْلَوَّلَ فَلَیسَ قَبلك شَیءٍ وَ أَنتَ اآلخِر فَلَیس بَعدِک شَیءٍ وَ أَنتَ الظارهَِ فَلَیسَ فَوِقَِ شَیءٍ وَ  اَللَّهُمَّ أَنتَ



ی أَحمَدِک عَلَی كُلِّ نِعمَة، وَ  .أَنتَ الباطِنَ فَلَیسَ دونِكَ شَیءٍ وَ أَنتَ اهلل العَززيِ الحَكيمِ وَ غَیرِکَ الباطِل
ه

اللَّهُمَّ إِن

یِّ کَ مِن كُلِّ ذَنب، وَ اسئَلَكَ مِن كُلِّ خَیر، وَ استَعیذک مِن كُلِّ بَالءٍ فَإِنَُّ ال حَولِ وَ ال قُوَّةِ إاِل بِاهلل العَل استَغفِرُ

 العَظيمِ(.

 را بخواند با تقدیم آن هب روح  یسی سوره ـ ره کس جهت رفع رپیشانی، _ 12

 .امیر المؤمنین)ع(، عنایتی هب او خواهد شد
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 د آانن هک رد وصفشان رفته است  :کجاین



   21دره آهی                                                                        و سقاهم ربهم شراباً طهورا                 

 و رپوردگارشان شرابی طهور هب آانن می نوشاند .

 کجا دانند حال ما سبكباران ساحل اه 

 کجایند آانن هک رد وصفشان رفته است 

اٍت و نهر  ، فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر                      
ه

هقین فی جن  55 – 54قمر آهی انه المُت

  قطعاً رپهیزگاران رد باغها و کنار جویباران بهشتی جای خواهند داشت .

کاری رد آن جائی رد مجلس راستينی ) هک یاوه رد . . . رد ( اگشیپه پادشاه زبرگ و تواانئی ) هک آفریدگار و  سرائی و زبه ندا

وندگار   همه کائنات است ( . خدا



 و بار توكل می بندیم 

 58فرَقن آهی                                                                             و توكل علی الحی الذی ال یموت 

ل كن رب آن زنده
  میرد؛ ای هک رهگز نمی و توكه

 و رد کجاوه ی انس می نشينيم 

 و رد زُي باران رحمت بی رديغش غبار از دل فرو می شومیی هک :

 8شوری آهی                                                                    فی رحمة       یدخل من یشاء

وند ره هک را بخواهد رد رحمت خود وارد می  کند، خدا

 هک : و هب رعوة الوثقی چنگ می زنيم ، و رد دامن رپ مهرش می آوزيیم



 256بقره آهی                                                                                                     النفصام لها    

 رهگز گسسته نخواهد شد .

 و خاِن ی دل اهیمان را با نورش چراغان می کنيم 

ظلمات الی النور   257بقره آهی                                                                          يخرجهم من اله

 .ربد میوهب عالم نور  اهی جهان بیرون آورد آانرنا ازاتریکی

 و با آهی ی نور دل اهیمان روشن می شود و لبانمان متبرک  هک :

 35نور آهی                                                                                       اهلل نورالسموات واالرض               

وند نور آسمان اه و زمین است .  خدا



یت از او می طلبيم هک   :و هدا

 35نور آهی                                                                                           يهدی اهلل لنوره من یشاء

یت می کند  و خدا ره کس را بخواهد هب نور خود هدا

 و پناه از او می جومیی 

 51دخان آهی                                                                             انه المتقین فی مقام امین             

گاه امن و امانی هستند  .رپهیزکاران رد جای

 و مغفرت از او می خواهيم 

 26نور آهی                                                                           لهم مغفرة و رزق کریم                     



 .و رب ایشان آمرزش و رزق نیكوست

 و از فضلش می طلبيم هک :

  57دخان آهی                                                                    فَضاًْل مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ هُوَ الْفَوُْز الْعَظيمُ

گاری زبرگ است بخششی است از سوی رپوردگارت ، این همان رست
 !این فضل و 

 :کجایند آانن هک رد وصفشان رفته است 

ك ، راضیة مرضیة   یا ایتهاالنفس المطمئنة  ، ارجعی الی ربه

 افدخلی فی عبادی  ، وادخلی جنتی

 و هب صف بندگان من وارد شو،خشنود و پسندیده هب سوی رپوردگارت باز گرد، ای جان اطمينان یافته و با ایمان

http://www.tadabbor.org/default.aspx?page=quran&SID=44&AID=57
http://www.tadabbor.org/default.aspx?page=quran&SID=44&AID=57


 آمده است (امام حسین علیه السالم  وصف )این سوره ردفجر آهی آخر

  و شفاعت از او می جومیی 

 يوم الورود الحسین  الهم ارزقنی شفاةع

وندا شفاعت امام   روزیم بفرما را رد روز ورودم حسین علیه السالم خدا

 ی داریم رپ از نیاز و کوَل بار

ضطر اذا دعاه و یکشف السوء ن يجيب الم
 62نمل آهی                                                           امه

ضط  یا آن کیست هک دعایآ  فتاری را رب طرف می سازدرر را اجابت می کند و گ م

وندا ما را رد دامن رپ مهرت پذُيا باش هک :  خدا



 ال ملجا من اهلل اال الیه ،

واب الرحيم    و اانه اهلل ه 
  118توهب آهی                                                                                        لته

گاهی از خدا جز هب سوی او نیست .  چیه پناه

وند بسیار توهب پذُي و مهربان است .  هماان خدا

هو علیه توکلت و هو ربه العرش العظيم   129توهب آهی                    فقل حسبی اهلل الاَل االه

یی نیست مگر او و رب او توكل کردم    ،) پس بگو : خدا ربای من کافی است و چیه خدا

 و اوست رپوردگار رعش زبرگ (
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