
 الواقعه ۀورس

 پنجاه و ششمین سوره ی قرآن

 .می باشد 27آیه و جزء  96، مکیّه، خط2 و صفحه 3

مجربات است که تخلف غریب دارد، و از  یاین سوره برای وسعت رزق و توسعه در امر معیشت تأثیر

 ندارد.

بار بخواند  3کند و هر شب آغاز ابتدا از شب شنبه آمد است:  کشف اآلیاتدر  در شیوه ی ختم آن* 

سببوره، در هر به همین نحو معمول دارد و قبل از شببروک کردن  ؛هفته 5بار، تا مدت  8و شببب جمعه 

 ، وَدٍّ رَ یرِن غَتی مِ وَب دَجِاسببتَ ، وَدٍّکَ یرِن غَباً مِالالً طیِّقنا رزقاً حَارزُ همَّاللّ»بخواند: را شببب این د ا 

ین سببَ سببن و الحُالحَ ینِبطَالسببِّ  ینِامَمَاالِ قِّحَی هذین، بِنِّع  َادفَین، وَدَّو ال قرِالفَ یِتَحَضببیِمن فَ کَبِ وذُ ُاَ

 «. الم لیهماالسّ

سوره ی مبارکه  در نوع دیگر ختم*  شف اآلیاتدر این  ست: این  ک آورد  به جایهر که این ختم را ا

بار شود، و در  41مرتبه سوره را بخواند که مجمو اً  5هر شب  و از شب جمعه کندتوانگر گردد. ابتدا 

سوره  ماء فَأنزِلهُ و إن» :می خواند یک بار هم این د ا بخواندرا هر بار که  سَّ  اللّهمَّ إن کان رِزقی فی ال

ر و إن کانَ بَعیداً فَقَرِبهُ األرضِ فَأخرِجهُ فِی کانَ و إن کانَ  هُ و إن کانَ قَلیِالً فَکَثِّرهُو إن کانَ قَریبَاً فَیَسبببِّ

 بِرَحمَتِکَ یا اَرحَم الرّاحِمیِن.  کَثیِراً وَبارَك لَنا فیه.

روز هر کدام از ُسوَر ذیل را به همین ترتیب  40تا آن است که:  ختم این سورهمطلب دیگر پیرامون * 

 4 هر اَلَم نشبببرس. سببب ا  ون از قرا ت و واللّیل ،المزمّل ،هر کدام یک بار بخواند. اذا وقعت الواقعه



لیّ سبباکین یا وَالمَ مَلین یا راحِالسببا ِ قَیا رازِهر روز بخواند:  در سببوره فارش شببد یک بار این د ا را

 لی محمّد و آل محمّد واکفنی بحَاللِکَ  َن  ن صبببلمیِالرّاحِ مَرحَن یا اَثیِغیِسبببتَالمُ نین یا غیاثَالمؤمِ

  و صل اهلل  لی محمّد و آله اجمعین. کَتِعصین مَ َ کَتِطا َبِ ک وَحَرامِ

 1.دین، دفع فقر و وسعت رزق مجرّب و آزموده است یبه جهت اداختم  این
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