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 الكریم لقرآنلالھدف الرئیسي 
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أرسول هللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 َخْیُرُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمھُ 

 
تدریس القرآن في سن مبكرة. یسمونھا الحضانة اآلن. في السابق، كانت ب الماضي یبدؤونالناس في  كان

أن ھذا  ملسو هيلع هللا ىلص القرآن. كما قال نبینا الكریم قراءةالحضانة تعني تعلیم القرآن. كانوا یعلمون الطالب الحروف أوالً ثم 
 ، فقد أراد الجمیع القیام بذلك.ھو أفضل شيء

. 
ض جیًدا. وإال فإن بع سھدرّ وتُ  ر من جمیع النواحي. یجب أن تدرسھوأعظم خی علمھو أعظم  عظیم الشأنالقرآن 

 للناس. حفظنا هللا. يءعلى نحو رد ینقلب، ولكنھم یعلمونھ بشكل خاطئ. وبدالً من فعل الخیر ،الناس یعلمونھ
. 

یكونوا صغاًرا  و لمطالبھ صغاًرا. حتى ل عندما یكون، یجب على الشخص الذي في طریق الحق أن یعلمھ لذلك
عظیم ھ المسلمون، وما یعلّمھ القرآن الرئیسي. یجب أن یعرف ما یؤمن ب ولكنھم كبروا، علیھ أن یعلمھ مع ھدفھ

، لجعل األدبدب. الھدف الرئیسي ھو األ، یجب أن یعرف ما ھو أمر بھ هللا عز وجل. بادئ ذي بدء، وما یالشأن
 على األدب.الناس 

. 
بَنِ  كما قال نبینا الكریمن أشال ظیمالقرآن عھدف  ب دأ". أن تتعلم القرآن وتتصرف بدون ي َربِّي فَأَْحَسَن تَأِْدیبِي"أَدَّ

 ایعرفھ اإلنجیل والزبور.، یعرف التوراة ،ألن الشیطان یعرف القرآن كلھ ،یعني أنك لم تتعلم شیئًا. ھذا مھم جدا
نھم یقولون إحیث  ھكذاكثیر ھناك الفائدة.  لم یكن ھناكو ،ع األوامرطخالف هللا ولم یُ  ،. وألنھ لیس عنده أدبكلھا

 ون الناس.یقولون إنھم یعرفون القرآن ویضل ،حافظ
. 

دب. یجب أن یعرفوا األیجب على القائمین بتعلیم القرآن أن یعرفوا ھذا من البدایة. یجب أن یعرفوا  ،لذلك
هللا بالنفع. وإال فإن القرآن یلعن من یخطئ في تعلیمھ. علیھم ، وما یجب فعلھ وما ھو الخیر حتى یعود عقیدتھم

ھناك ھذه ھي نیتنا.  إن شاء هللا. بشكل جیدالقرآن  علمحفظنا. هللا یجعلنا ممن یعلمون العلم الحسن ویعلمون ی
یفتح  هلالج لج. هللا الجمیل العلم اكثیر من الناس یأتون للحصول على ھذ. هلالج لجهللا  ةرضامكثیر من الناس یأتون لال

 ومن هللا التوفیق. یحملوا جمال القرآن ویعلموا اآلخرین كذلك إن شاء هللا. ،ولھم. نرجو أن یتعلموا القرآنعق
 

 .الفاتحة
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