
 اعلی سوره خواص و فضیلت

 

 ّوِ تعذاد تِ خذاًٍذ ًوایذ قرائت را اعلی سَرُ كِ كسی: فرهایذ هی ٍسلن الِ ٍ علیِ اهلل غلی خذا رسَل

 هی اٍ تِ حسٌِ دُ حرٍف ّر ازای تِ است كردُ ًازل هحوذ ٍ هَسی ، اتراّین الْی پیاهثراى تر كِ حرٍفی

 .تخطذ

 .دارد آیِ 99 ٍ  هكی كِ است كرین قرآى سَرُ ّفتویي ٍ ّطتاد

 :یافتِ تطكیل تخص دٍ از حقیقت در سَرُ ایي

 رسالت، ادای ٍ پرٍردگار، تسثیح زهیٌِ در را دستَراتی ٍ است پیاهثر ضخع تِ سخي رٍی آى در كِ تخطی

 .ضورد هی راتطِ درایي تسرگ خذاًٍذ از ای ّفتگاًِ اٍغاف ٍ دّذ، هی اٍ تِ

 ایي ضقاٍت ٍ سعادت عَاهل ٍ آٍرد، هی هیاى تِ سخي ضقی، كافراى ٍ خاضع، هؤهٌاى از كِ دیگری تخص ٍ

 .كٌذ هی تیاى تخص ایي در فطردُ تطَر را گرٍُ دٍ

 كتة در كِ است حقایقی تلكِ است، ًیاهذُ هجیذ قرآى در تٌْا هطالة ایي كِ دارد هی اعالم سَرُ پایاى در ٍ

 . است ضذُ تاكیذ آى تر ًیس هَسی، ٍ اتراّین غحف پیطیي، غحف ٍ

  

 : اعلی سَرُ خَاظ ٍ فضیلت

 قرائت خَد هستحة یا ٍاجة ًوازّای در را اعلی سَرُ كس ّر: است ضذُ رٍایت السالم علیِ غادق اهام از

 9.  ضَ تْطت ٍارد داری دٍست كِ تْطت درّای از دری ّر از ضَد هی گفتِ اٍ تِ قیاهت رٍز در ًوایذ

 ّوِ تعذاد تِ خذاًٍذ ًوایذ قرائت را اعلی سَرُ كِ كسی: فرهایذ هی ٍسلن الِ ٍ علیِ اهلل غلی خذا رسَل

 هی اٍ تِ حسٌِ دُ حرٍف ّر ازای تِ است كردُ ًازل هحوذ ٍ هَسی ، اتراّین الْی پیاهثراى تر كِ حرٍفی

 2.تخطذ

 «اعلی» سَرُ ٍسلن ٍآلِ علیِ اهلل غلی اسالم پیاهثر: است فرهَدُ حذیثی در السالم علیِ علی اهیرالوؤهٌیي

 3.تَد هیكائیل تحوذُ، ٍ االعلی رتی سثحاى: گفت كِ كسی اٍلیي ٍ داضت هی دٍست را

 قرائت خَد هستحة یا ٍاجة ًوازّای در را اعلی سَرُ كس ّر: است ضذُ رٍایت السالم علیِ غادق اهام از

 ضَ تْطت ٍارد داری دٍست كِ تْطت درّای از دری ّر از ضَد هی گفتِ اٍ تِ قیاهت رٍز در ًوایذ

 ٍ كردم اقتذا السالم علیِ علی تِ ًواز در ّن سر پطت ضة تیست: كٌذ هی ًقل اهیرالوؤهٌیي از اتَحویػِ

 در( فَایذ ٍ هٌافع از) چیسّایی چِ كِ تذاًٌذ هردم اگر: فرهَد رٍزی ٍ ًخَاى اعلی جس ای سَرُ حوذ از تعذ



 كِ است ایي هاًٌذ كٌذ قرائت را اى كس ّر. كردًذ هی قرائت را آى تار تیست رٍزی حتوا ّست اعلی سَرُ

 4. است كردُ قرائت را اتراّین ٍ هَسی آسواًی ّای كتاب

 سثحاى: »تگَییذ اعلی سَرُ قرائت از تعذ: است كردُ ًقل  ٍسلن آلِ ٍ علیِ اهلل غلی خذا رسَل از عثاس اتي

 5.«االعلی رتی

  

 سَرُ تركات ٍ آثار

 استخَاى دررفتگی ٍ گردى درد گَش، درد درهاى( 9

 ضَد خَاًذُ گَش درد تر اعلی سَرُ كسی اگر كِ است ضذُ ًقل سلن ٍ ٍآلِ علیِ اهلل غلی خذا رسَل از

 6. ضَد هی خَب تخَاًٌذ دارد تَاسیر تیواری كِ كسی ترای اگر ٍ ضَد هی ترطرف دردش

 7. است هفیذ ًیس گردى درد ترای عول ایي كِ آهذُ ایطاى از دیگر رٍایتی در چٌیي ّن ٍ

  

 : ّا ًَضت پی

 .922ظ االعوال ثَاب( 9)

 326ظ ،91ج الثیاى، هجوع( 2)

 358ظ ،4ج الَسائل، هستذرک( 3)

 326ظ ،9ج الثیاى، هجوع( 4)

 221ظ ،89ج تحاراالًَار،( 5)

 633ظ ،5ج تفسیرالثرّاى،( 6)

 ّواى( 7)

 تػیرت:  فرآٍری


