احلندهلل والصالة والسالم على رسىل اهلل
وعلى اله وصحبه ومن وااله:
طومانى تيَدا نيية قورئانى ثريؤز كةالمى

وةكو ثيَغةمبةرى خوا( )دةفةرمويَت:
(( َخي ركم َمن تَ َعلَّ َم القرآ َن َو َعلَّ َمو) صحيح:
رواه البخاري(.)5027
واتة:باشرتيهتاى ئةو كةسةية كة فيَرى
قورئاى دةبيَت وخةلَكاني تريش فيَردةكات.

يةروةيا قورئاى خويَهدى ئةجر و ثاداشتيَكى

يةروةيا منونةى ئةو كةسةى بة باشي

خواى طةورةية ,كةالمى خواى طةورةش
ثيَويستة بة جوانرتيو شيَوة خبويَهدريَتةوة بةو
ئةجرو ثاداشتى قورئان خويَهدن و
لةبةركردنى و ثاداشتى خويَهدنى سورةتى
(امللك) ثيَش نوسنت

ئامادةكردنى
حييى ستار شيَخانى
ضاثي دووةم

لة بآلوكراوةكانى مالَثةرِي ئاشيت
www.ashtyk.com
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شيَوازةى كة بؤ ثيَغةمبةرى خوا( )دابةزيوة,
زؤرى يةية وةكو ثيَغةمبةرى خوا()
اب ِ
دةفةرمويَتَ ( :من قَ رأ َحرفا ِمن كِتَ ِ
الل فَ لَو
َ
سنَة بِ َعش ِر أمثَالِ َها ،لَ أقول :ألم
سنَةٌَ ،و َ
الح َ
َح َ
ف ،ولَم حر ٌ ِ
رف ،و ِ
يم
لكن :ألِ ٌ
ف َحر ٌ َ ٌ َ
فَ ،وم ٌ
َح ٌ َ
ف) صحيح :رواه الترمذي(..)2912
َحر ٌ

واتة :يةركةسيَك ثيتيَك خبويَهيَت لة
قورئانةكةى

ئةوا

خوا

ضاكةيةكى

بؤئةنووسريَت ,وة ضاكةش دةقاتة ,مو نالَيَم
(امل) ثيتيَكة ,بةالَم (الف) ثيتيَكة و(الم)
ثيتيَكة و(ميم)يش ثيتيَكة.ئةو كةسةش كة
فيَرى قورئاى دةبيَت و خةلَكيش فيَر دةكات
خيَر و ثاداشتيَكى زؤرى بؤ يةية ,
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قورئاى دةخويَهيَت و لةبةرى دةكات لة طةلَ
مةالئيكةى خواى طةورةية ,ئةو كةسةش كة
قورئاى دةخويَهيَت بة بةردةوامى و الى
قورسة دوو ثاداشتى ثيَ دةدريَت ثيَغةمبةرى
خوا( )دةفةرمويَت)) :الَّ ِذي يَق َرأ القرآ َن
وىو م ِ
الس َف َرةِ ال ِك َر ِام البَ َرَرةَِ ،والَّ ِذي
اى ٌر بِ ِو َم َع َّ
َ َ َ
اق لَو أَجر ِ
يَق َرؤه َوى َو َعلَي ِو َش ٌّ
ان)) متفق عليه.
َ
يةروةيا قورئانى ثريؤز ئةبيَتة شةفاعةت كار
بؤ ئةو كةسانةى كة دةخيويَهو ,ثيَغةمبةرى
خوا( )دةفةرمويَت(( :اق َرءوا القرآ َن فَِإنَّو
يَأتِي يَوَم ال ِقيَ َام ِة َش ِفيعا ِِلَص َحابِ ِو)) رواة مسلم.
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