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 الملك پاداشتی خوێندنی سورەتی 

 
الحوذ للَ حوذا يبلغ رضاٍ، ّصلى اللَ على أضزف هي اجتباٍ، 

  .ّعلى هي صاحبَ ّّاالٍ، ّسلن تسليوا ال يذرك هٌتِاٍ

قْرئاى ُەهّْی ّتەی خْای پەرّەردگارە ّ لە ڕێگەی 
ًاردّّیەتیە خْارەّە بۆ – علیە السالم – جبزیلەّە 

 :، بۆ ئەّەی خەڵكی لە(صلى اللَ عليَ ّسلن )پێغەهبەری خْا 

 گْهڕاییەكاًی كْفز ّ ضیزك ّ ستەهەّە دەربكات بۆ 
 .اپەرستی ّ باّەڕ ّ دادپەرّەریكخْڕًّّاكیەكاًی یە

خەڵكی لە بەًذایەتی بەًذەكاى ڕسگاربكات بۆ بەًذایەتیكزدى 
 .بۆ خْای بەًذەكاى

خەڵكی لە ڕەّضت ًسهی ّ خزاپەكاری دەربكات بۆ ڕەّضت 
 .بەرسی ّ چاكەكاری

ئەم قْرئاًە پیزۆس ّ پڕ بەرەكەتە ُەر سْرەت ّ ئایەتێكی 
بەاڵم دەكەّێت بخْێٌیتەّە خێز ّ پاداضتی گەّرەت دەست 



 

4 

ُەًذێك سْرەتی تێذایە تایبەتوەًذی سیاتزی ُەیە ّ 
یەكێك لەّ دەكەّێت، خْێٌەرەكەی پاداضتی سیاتزی دەست 

 .سْرەتاًەش سْرەتی هْلكە

   [سْرەتی هْلك باسی چی دەكات؟] 

 :باسی چەًذیي بابەتی گەّرە دەكات ُەًذێك لەّاًە

دەسەاڵتی خْا سبحاًە لەّەی كە هْڵكی بە دەستە ّ هزدى . 1 
ئاسواًەكاًی بەڕێك ّ ژیاًی بۆ تاقیكزدًەّە درّست كزدّّە، ّ 

 .ّ پێكی بەدیِێٌاّە

باسی سسای بێباّەڕاى دەكات كە دەخزێٌە ًاّ دۆسەخەّە . 2
ڕق ّ قیٌی ّ لە لەكاتێكذا كە دۆسەخ ًاڵەّ قیژەی لێْە دێت، 

بێباّەڕاى ّ تاّاًباراًذا خەریكە پارچە پارچە ببێت، ئەّسا 
تاّاًەكاًی خۆیاًذا دۆسەخیەكاى داى بە لەّ بارە ًاڕەحەتەدا 

ئەگەر گْێواى بگزتبایە ّ : دەًێي ّ پەضیواًی دەكێطي ّ دەڵێي
لە جێٌیطاًی دۆسەخ ًەدەبّْیي ژیزیواى بە كاربِێٌایە ئەّا 

سّْدی چیە ؟ بەاڵم پەضیواى بًّْەّە لە كاتی خۆیذا ًەبێت 
 ...ُیچ

باسی پاداضتی ئەّ كەساًە دەكات كە لە پەًِاًیذا ّ . 3
دەتزسي ّ لەكاتێك دا چاّی خەڵكیاى لەسەر ًیە لە خْا 

خۆیاى لە تاّاى بە دّّر دەگزى، لێخۆضبّْى ّ پاداضتی سۆر 
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بەُەضتێك بزیتیە لە گەّرە چاّەڕّاًیاى دەكات كە 
پاًتاییەكەی ئەّەًذەی پاًتایی ئاسواًەكاى ّ سەّییە ّ ئەّەی 

ئۆقزە بگزێت تێیذایە ّ چاّ پێی ًەفس حەسی لێبكات ّ 
 .بەُەهیطەیی تێیذا دەهێٌٌەّە

  [پاداضتی خْێٌذًی سْرەتی هْلك] 

 :فەرهّْیەتی (صلى اللَ عليَ ّسلن )پێغەهبەری خْا . 1

.«(تباركالذيبيدهامللك)سورةمنالقرآنثالثونآيةتشفعلصاحبهاحىتتغفرله» 
.[2027رقم:صحيحاجلامع[

سْرەتێك ُەیە لە قْرئاًذا سی ئایەتە ضەفاعەت ّ تكا : ّاتە
خۆش دەبێت لێی بۆ خاّەًەكەی دەكات تاّەكْ خْا سبحاًە 

 .(تبارك الذي بيذٍ الولك)ئەم سْرەتەش بزیتیە لە 

 :خْای لێ ڕاسی بێت فەرهّْیەتی (ابي هسعْد). 2

:السلسلةالصحيحة/إسنادهحسن[(منعذابالقبر-عزوجل–ىيالمانعةبإذناهلل)
.[1140رقم

 .ئەم سْرەتە ڕێگزە لە سسای گۆڕ: ّاتە
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كانرسولاهللالينامحتىيقرأ):دەفەرهْێت (عبذاللَ)ی كْڕی (جابز). 3
:صححواأللبانيفيالسلسلةالصحيحة[(الذيبيدهالملكتبارك)السجدة،و(ألمتنزيل)

 .[585رقم

ًەدەخەّت  (صلى اللَ عليَ ّسلن)پێغەهبەری خْا : ّاتە
 .(الولك)ّ  (السجذة)تاّەكْ ئەم سْرەتەی ًەخْێٌذایە 

ئایا لە دّای بیستٌی ئەم فەرهّْداًە دڵت داّای خْێٌذًی ئەّ 
 سْرەتەت لێذەكات ؟

ئەّە ًیطاًەی سیٌذّّیەتیەتی ّ بەقسەی بكە ّ  ( بەڵێ)ئەگەر 
سسای گۆڕ ڕسگارت ضەّاى پێص خەّتٌت بیخْێٌە بۆ ئەّەی لە 

 .ببێت ّ ضەفاعەتت بۆ بكات

ئەّە ًیطاًەی ًەخۆضیەتی بۆیە ُەستە بە  (ًەخێز)ئەگەر 
 .چارەسەركزدًی پێص ئەّەی بوزێت

 ّالحوذللَ ّالصالة ّالسالم على رسْل اللَ

 

 


