
 فضیلت ٍ خَاظ سَرُ فاطر

 آیِ دارد. 45سی ٍ پٌجویي سَرُ قرآى است کِ هکی ٍ  (1) «هالئکِ»فاطر ٍ ًام دیگرش 

را قرائت  در فضیلت ایي سَرُ از حضرت هحوذ غلی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍسلن رٍایت ضذُ: ّر کس سَرُ فاطر

کٌذ در رٍز قیاهت سِ در از درّای تْطتی اٍ را غذا هی زًذ کِ از ّر کذام از ایي سِ در کِ خَاست ٍارد 

 (2)ضَد.

)فاطر،سثأ( آهذُ: ّر کس کِ ایي دٍ سَرُ « حوذیي»از اهام غادق علیِ السالم ًیس در تاب قرائت سَرُ ّای 

 ایي رٍز در اگر ٍ تَد خَاّذ اٍ ٍکیالى ٍ خذاًٍذ اهاى ٍ حفظ در ضة آى در ّوَارُ کٌذ، قرائت ضة در را

 دادُ اٍ تِ چیسّایی ٍآخرت دًیا خیر از ٍ رسذ ًوی اٍ تِ هکرٍّی ٍ ًاخَضایٌذ اهر ّیچ تخَاًذ را ّا سَرُ

 (3)ردُ استًک خطَر رٌّص تِ کِ ضَد هی

 آثار ٍترکات سَرُ

 ( اثری عجیة1

تِ ًقل از رسَل گراهی اسالم غلی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍسلن آهذُ: ّر کس سَرُ فاطر را  در تفسیر الثرّاى

تٌَیسذ ٍ در ظرف در تستِ چَتی قرار دّذ ٍ آى را در داهي کسی کِ هتَجِ ًیست تیفکٌذ آى ضخع ًوی 

 (4)تَاًذ از جای خَد ترخیسد تا آًگاُ کِ آى ظرف را از داهي اٍ تردارًذ

 یا ظرف در ٍ تٌَیسذ را فاطر سَرُ کس ّر: آهذُ هضوَى ّویي تِ سالم ًیس رٍایتیاز اهام غادق علیِ ال

 را ًَضتِ اى کِ ٍقتی تا ضَد خارج هکاى آى از تَاًذ ًوی ضخع آى کٌذ، ّوراُ ضخػی تا ٍ ًْادُ پَضطی

اٍست ًوی ي ضخػی تذٍى التفات اٍ تیفکٌٌذ تا ٍقتی آى ًَضتِ تر داهي داه در را آى اگر ٍ تردارًذ اٍ از

 (5)تَاًذ از جای خَد ترخیسد

 ( رضذ تجارت ٍ سَد فراٍاى2

پارچِ پٌثِ ای ًَ ٍ پاک تٌَیسذ ٍ در هکاى تجارت خَد قرار  4سَرُ فاطر را در « 29-33»ّر کس دٍ آیِ 

 (6)دّذ، هَجة رضذ تجاری اٍ ٍ سَد فراٍاى هی ضَد

 ( ایوي ضذى از زلسلِ ٍ خراب ضذى خا3ًِ

السالم فرهَدًذ: ّر گاُ در ضة ٍ ٌّگام خَاتیذى از ٍقَع زلسلِ ٍ خراب ضذى خاًِ هی اهام غادق علیِ 

 (7)را قرائت کي« سَرُ فاطر 41»ترسی آیِ 

 (8)است« فاطر 41»پیاهثر گراهی اسالم ًیس فرهَدًذ: اهاى اهتن از فرٍ ریختي ساختواى ایي آیِ 

 ( درهاى تیواری غرع4

ین اهام غادق علیِ السالم تَدم هردی از اّل هرٍ خذهت ایطاى تَد کِ هعاٍیِ تي ٍّة هی گَیذ: ًسد هَال

پسرش تِ تیواری غرع هثتال تَد ٍ اى هرد از ایي گرفتاری ضکایت کرد. اهام غادق علیِ السالم فرهَد اٍ را 



آیِ » تِ ًسد هي تیاٍر ٍ تعذ تا دستاى هثارکص سر کذک هثتال تِ غرع را هسح کرد ٍ ایي آیِ را قرائت فرهَد:

 «سَرُ فاطر 41


