
 

 
 
 
 
 
 
 

 معجزة القرآن
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
 

 إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْیلَِة اْلقَْدرِ 
 

لیلة القدر. لیس من الواضح متى تكون لیلة القدر. القرآن  في ، نزلفي شھر رمضان  أنزللیلة القدر. كما  فيهللا القرآن الكریم  أنزل
القرآن الكریم. كل شيء مكتوب فیھ.  ھي الكریم نعمة عظیمة لنا من هللا وھي المعجزة األبدیة لنبینا الكریم. أعظم معجزات نبینا الكریم

ضعف من  700-70 یُكتب لكي رمضان ، . عندما تقرأه فعشر أضعاف مقابل كل حرف تقرأ فیھ ، تحصل على ما ال یقل عن ثواب
 الثواب .

 
 الثواب. كلھم یكسبون الواحد تلو اآلخرمسجد. یجتمع الناس ویقرؤون القرآن ، الفي ، تالوة القرآن في الحي  ، قدیمة عادةكان ھناك 

ال یستطیع القراءة ویكتفي بالمتابعة ، فإن  المرءمن الطرق الرائعة مثل ھذه. حتى لو كان  الكثیربھذه الطریقة. إنھا طریقة جیدة. ھناك 
 بأفضل شكل . إلى هللا  اویسلمونھ األخطاءحون مالئكة یصلً ض الناس ببطء أو خطأ. خلق هللا . قد یقرأ بعوالثواب  هللا یعطیھ نفس األجر

بل  األمر یعًسرتقرأ ، ألن هللا لم  خاطئ. من األفضل أال أقرأ ". ال ، بل یجب أنبشكل "أنا أقرأ ببطء و ذلك ، یقول بعض الناسومع 
، فھذا من الشیطان.  بطریقة  خاطئةال تقل أنك تقرأ  لك. حتى أنھ خلق مالئكة خاصین یصححون قراءتك كما یقول نبینا الكریم. لذیسره

طاعتھ  نیتنا. یعرف حالنا  عباداً ضعفاء.هللا. خلقنا هللاسیقبلھ ال تقرأ القرآن وال تكسب الثواب. اقرأ ما تستطیع ،  لكي یوسوس لك
 .القرآن ،كالمھ الجمیلوقراءة 

  
ال اإلنسان . فیھ خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكمخیر وكل أنواع الجمال. ، نعمة شفاء ، . لذلك فھو الثابتھو كالم هللا  عظیم الشأنالقرآن 
كما قلنا. فوائده ال تحصى. هللا یجعلنا من اھل  شفاءخیر. القرآن الكریم الجمال ، كل الكل  من محیط أسراره. كل شيء فیھ، نقطةیعرف 

 ومن هللا التوفیق .   .إن شاء هللا ناإیمان هللا یقويتھ. ببركحفظنا هللا یالقرآن. 
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