فضیلت سَرُ صافات

درفضیلت ایي سَرُ از پیاهثر اكرم صلی اهلل علیِ ٍآلِ ًقل ضذُّ :ر كس سَرُ

صافات را تخَاًذ خذاًٍذ تِ تعذاد ّوِ خٌیاى ٍ ضیطاى ّا تِ اٍ دُ حسٌِ عٌایت هی

كٌذ ٍ ضیطاى ّا را از اٍ دٍر هی كٌذ ٍ از ضرك هثرّی ضذُ ٍ دٍ فرضتِ حافظ اٍ ،در

رٍز قیاهت تِ سَد اٍ ضْادت هی دٌّذ كِ تِ پیاهثراى الْی ایواى دارد هدوع

الثیاى،

· دفع آفت ّا ٍ تالّا در زًذگی

از اهام صادق علیِ السالم ًیس رٍایت ضذُّ :ر كِ سَرُ صافات را در ّر رٍز خوعِ

قرائت ًوایذّ ،وَارُ در حفظ ٍ اهاى الْی تَدُ ٍ آفت ّا ٍ تالّا در زًذگی دًیایی ،از

اٍ دفع هی ضَد .رٍزی فراٍاًی از خاًة خذاًٍذ تِ اٍ دادُ هی ضَد ٍ از سَی ضیطاى

ٍ حاكواى ستوگر ،آسیثی تِ هال ٍ فرزًذاى ٍ تذى اٍ ًوی رسذ ٍ اگر در ّواى رٍز یا

ضة خوعِ تویرد خذاًٍذ اٍ را ضْیذ تِ ضوار آٍردُ ٍ در رهس قیاهت در ضوار ضْذا

خَاّذ تَد ٍ در تْطت ّن درخِ تا ضْیذاى است ثَاب االعوال ،ظ111

قرائت ایي سَرُ تر تالیي هحتضر ،خاى دادى را ترای اٍ آساى هی كٌذ.

سلیواى خعفری هی گَیذ :اهام كاظن علیِ السالم را دیذم كِ تِ فرزًذش قاسن

فرهَد :ترخیس ٍ در كٌار تستر ترادرت سَرُ صافات را قرائت ًوا .سلیواى هی گَیذ:

قاسن چٌیي كرد ٍ ٍقتی تِ ایِ«ّن اضذّ خلقا ام هي خلقٌا» رسیذ عور ترادر پایاى

یافت .آًگاُ یعقَب تي خعفر تِ اهام رٍ كرد ٍ گفت :پیص از ایي ترای كسی كِ در

حال هرگ تَد ،سَرُ یس را قرائت هی كردین اها اهرٍز ضوا فرهَدیذ كِ سَرُ

صافات را تخَاًٌذ .اهام فرهَد :سَرُ صافات را تخَاًٌذ .اهام فرهَد :سَرُ صافات را

ًسد ّر هؤهٌی كِ تِ سختی در حال خاى دادى است تخَاًٌذ ،خذاًٍذ هرگص را

سریع ٍ آساى هی كٌذ الذعَات ،ظ151

· ظَْر تركت در خاًِ

از حضرت اهام خعفر صادق(ع) هٌقَل است كِ تدْت ظَْر تركت در خاًِ ٍ ترآهذى

هْوات ایي سَرُ راتٌَیسذ ٍ تطَیذ ٍاز آى آب غسل كٌذ ّوِ ی هرض ّاٍ رًح ّا

از اٍ زایل ضَد.

راُ اخاتت دعا قرائت سَرُ صافات ٍیس

از دیگر تركات قرائت سَرُ اخاتت دعاست .از پیاهثر گراهی اسالم صلی اهلل علیِ

ٍآلِ ٍسلن رٍایت ضذُ است :كِ ّر كس سَرُ «یس» ٍ «صافات» را در رٍز خوعِ

قرائت كٌذ ٍ آًگاُ دعا كٌذ ،خذاًٍذ خَاستِ اش را اخاتت هی كٌذ .الذر الوٌثَر،

ج ،5ظ172

· دستیاتی تِ ضرف ٍ خاُ

هرحَم طثرسی ًیس در كتاب هكارم االخالق آٍردُ است :در رٍایت است كِ سَرُ

صافات را ترای دستیاتی تِ ضرف ٍ خاُ در دًیا ٍ آ خرت خَاًذُ هی ضَد هكارم

االخالق ،ظ 463

· خْت حصَل آراهص رفع اضطراب

اهام صادق علیِ السالم فرهَدُ است :اگر اًساًی كِ دچار اضطراب ٍ ترس است ،از

آب ًَضتِ سَرُ صافات سَرُ ،استحوام كٌذ آراهص هی یاتذ تفسیرالثرّاى ،ج،3

ظ592

· تسكیي درد

در كتاب الوصثاح كفعوی آهذُ :اگر كسی سَرُ صافات را تٌَیسذ ٍ پس از ضستي

آى ،تذًص را تا ایي آب تطَیذ دردّایص ترطرف هی ضَد الوصثاح كفعوی ،ظ 357

