ئةجر و ثاداشتى سورةتى (التبارك)
ثيَش نوسنت

ئةو موشمَناىاىةط كة كؤدةبيةوة لة
مالَيَك لة مالَةكاىى خواى طةورة بؤ قورئاٌ
خويَيدٌ بؤ ئةوةى لة يادياٌ ىةضيَتةوة ئيال
دلَئارامى و شؤزى خواى طةورة دا ئةبةزيَت

(وةليدى كورِى مصمه) ئةيفةرموو :ئةطةر
لةطةلَ (ئينامى ئةوزاعى) دابييصتيياية
شتيَكى ببييياية ئةيفةرموو :ئةى ميدالَ
قورئاىت خويَيدة؟ ئةطةر بيوتباية بةلَىَ

بة شةرياىدا و مةالئيكةى خواى طةورة
ضواردةورةياٌ ئةدةٌ و خواى طةورةط بة
باشي باشياٌ دةكات الى ثيَغةمبةراٌ و
مةالئيكة بةرِيَسةكاٌ ,وةكو ثيَغةمبةرى

(ئينامى ئةوزاعى) ئةيفةرموو :خبويَية
ﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ (النساء,)١١ :
وة ئةطةر بيوتباية ىةخيَر ئةيفةرموو :برِؤ
قورئاٌ فيَر بة ثيَض ئةوةى بة دواى زاىصت
دا بطةرِيَيت.

الذي بيده الملك كل ليلة منعو اهلل بها من

ﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﱠ

اهلل عليو وسلم نسميها المانعة  ،وإنها في

اجتَ َم َع قَ ْوٌم
خوا( )دةفةرمويَتَ (( :ما ْ
يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّوَ إََِّّل َح َّف ْت ُه ُم ال َْم ََلئِ َكةُ َوتَغَ َّ
ش ْت ُه ُم
َّ
َت َعلَْي ِه ُم َّ
الر ْح َمةَُ ،ونَ َزل ْ
الس ِكينَةَُ ،وذَ َك َرُى ُم اللَّوُ
ِ
يم ْن ِع ْن َدهُ)) رواة مصمه.
فَ
ثياوضاااااكاىى ثيَصااااوو رِةزاى خااااواى
طاااةورةياٌ ىلَ بيَااات لاااة ٍااااوةالٌَ وشاااويًَ
كاااةوتواٌ و ئةواىاااةى دواى ئاااةواىيض ٍاااي
شااااتيَكياٌ ىةخصااااتوَتة ثاا ايَض قورئاااااىى
ثااريؤزةوة.وة رِازى ىااةدةبووٌ كااة يااةكيَك
بةدواى زاىصتدا بطةرِيَت ,ئةبيَت ثيَض ٍةموو
شتيَك قورئاىى ثريؤز لةبةر بكات.
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خواى طةورة ئةفةرمويَت :ﭐﱡﭐ ﲎ :
(القمر )١7 :واتة :بةرِاشتى ئيَنة قورئامناٌ
ئاشاٌ كردووة بؤ حةقيقةت و تيَطةيصنت و

ئامؤذطارى ئاية كةشيَك ٍةية ثيدى
وةرطرتبيَت؟ .ئينامى (القرطبي) (رِةمحةتى
خواى ىلَ بيَت) لة تةفصريى ئةو ئايةتةدا
ئةفةرمويَت :ئيَنة ئاشامناٌ كرد بؤ
لةبةركردٌ ئايا كةس ٍةية لةبةرى بكات.
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ثيَغةمبةرى خوا( )دةفةرمويَت(( :سورة

تبارك ىي المانعة من عذاب القبر)) قال

األلباني في"السلسلة الصحيحة " .131 / 3
واتة :خوييدىى شورةتى (التبارك) ئةبيَتة
ريَطر لة شساى ىاو طؤرِ .
عن عبد اهلل بن مسعود قال (( :من قرأ تبارك

عذاب القبر  ،وكنا في عهد رسول اهلل صلى
كتاب اهلل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد
أكثر وأطاب((.

رواه النسائي وحسنو األلباني في صحيح الترغيب

والترىيب .1475

واخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين

وصلى اهلل على محمد وعلى آلو وصحبو وسلم
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