
 

 

    

 وعلمھ	تعلم القرآن الكریم
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

 یقول علیھ الصالة والسالم :

 َخْیُرُكْم َمْن تََعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمھُ 

. أبریاء، وأسالفھم ألنھم أطفال  أسرھم،  . یصبح عمل صالح لھم لمدرسة الصیفیةلیحضرون  والدالصیف اآلن واأل إنھ فصل
 . جیدة في تركیا عادة هھذ تلھم ، أصبح لدون ملب

 كمأفضل ألنھ یقول " للمشایخھو أیضا عمل جید و.  في كل مسجد ھنا المشایخ. یتم تدریسھ من قبل  لم نر ذلك في مكان آخر
.  لھم وألسرھم األجر یعود، والد الطالب ھم أ. وبما أن  ". الشيء نفسھ ینطبق على أولئك الذین یدرسون القرآن یعلممن 

 . داخل قلوبھم لبقیة حیاتھم النور. بالتأكید یبقى  ھم أیضا في الداخلالی یدخل النور

.  أشیاء أخرى والدكل أنواع الجھد حتى یتعلم األ ویبذلون. الناس یسعون  درسی. ھذا أفضل شيء یمكن أن  ھذا شيء جمیل
القرآن حتى لو لمدة شھر  واتعلمی والد أن. یمكن لأل أھمیة ى، لكنھ ال یتحقق وال یعط تعلیم القرآن، أھم شيء ھو  في الواقع

. بینما یحاول  بدأ في المرة الثانیةییمكن أن  ، فإنھ مرة األولىمن ال . إذا لم یستطع المرء أن یتعلمھ واحد خالل فصل الصیف
 .في النھایة یتعلمھ ،  مرة ثانیة وثالثة

. إنھا لغة ال یعرفونھا وال  : الحروف مختلفة والقراءة مختلفة . ألنھ یختلف زید كذلكیھم سؤذكاو یقوىهللا إیمانھم إن شاء 
 نزل. وقد أ األذن أو العقلفھم . انھا لیست بالضرورة حول  فھمت، قلوبھم وأجسادھم  . حتى لو كانوا ال یفھمون ذلك یفھمونھا

 ."لعالمین ل ةرحم إال . " ورحمة للبشریة كھدایةالقرآن الكریم 

ْلعَالَِمینَ   إِالَّ َرْحَمةً لِّ
. . حتى أولئك الذین لغتھم األم ھي العربیة یقولون أنھم یفھمون ، ولكن قد یفھمون العكس الناس الذین یقولون أنھم یفھمون ذلك ال یفھمون

، العلمطالب مشى من أجل ھؤالء الشباب. ألنھ أینما  البركة یرزق. هللا  هللاحترام إن شاء بإ، سیكون فائدة لألشخاص الذین یتعلمون  لذلك
القرآن إن شاء هللا ثابتة. ، و: ،  خدمة ھذا البلد لإلسالم نرجو أن تكون.  ، ویصبح نعمة وإیمان إن شاء هللام تحتھ تھاأجنحالمالئكة تنشر 

 توفیق . ومن هللا ال . علینا ان شاء هللا نرجو أن تكون بركتھم

	الفاتحة .
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