
 
 
 
 
 
 
 

 دهیدب آموزش و بگیرید یاد را کریم قرآن 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :فرمود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 

 َخْيُرُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ 
 

" .دهند می آموزش را آن و گيرند می ياد را قرآن که دهستن کسانی شما از بهترين: "گويد می او

  آنها داداج و آنها خانواده آنها، برای اين. هستند تابستانیهای  مدرسه منتظر کودکان و است تابستان اکنون

 ،نه چه و کنند خسته را آنها اينکه بدون. هستند گناه بی فرزندان آنها زيرا تبديل می شود، کاره خوب به

 .تبديل شده است وبخرسم به يک   ترکيه در ويژه به اين

 

اين را دارند در هر مسجدی آموزش ( خواجگان)ها   خواجهاين را در جا های ديگر نه ديده ايم. 

 شما از بهتريناست چونکه می گويند، "( خواجگان) ها خواجهمی دهند. اين نيز يک عمل خوب برای 

ه . چونکگيرند می ياداست برای کسانی که دارند  همينطور." دهند می آموزش را قرآن که دهستن کسانی

 می آنها وارد همچنين نور .رسد می نهای شا خانواده و آنها به ها پاداشکودک هستند،  آموزان دانش

 .ماند می باقی آنها زندگی بقيه برای قلبشان در نور مطمئنا. شود

 

 ندکن می تالش مردم. بدهند آموزش توان می که است چيزی بهترين اين .است زيبا چيز يک اين

 ستدري چيز مهمترين واقع، در. بگيرند ياد را ديگر چيزهای ها بچهمی گذارند براينکه  ها تالش تمام و

 در ماه يک اگر حتی را قرآن توانند می کودکان. نمی دهند اهميتی و می دهند اين را انجام اما است، قرآن

 شروع دوم ارب آن در ميتوانند بگيرد، ياد بار اولين در را آن نميتواند کسی اگر. بخوانند باشد تابستان طول

 .گيرند می ياد را نآ سرانجام کنند، می تالش سوم و دوم بار يک که حالی در. کنند

 

 فحرو: است متفاوت کهچون. يابد افزايش نيز مان هوش و قويتر بشود مان ايمان خواهدب خداوند

 درک را آن آنها اگر حتی. فهمند نمی و دانند نمی آنها که است زبانی اين. هستند متفاوت ها خواندن وها 

 مکري قرآنبرای آن را در کردند.  ذهن يا و گوشلزوم نيست . کند می درک آن را آنها بدن و قلب نکنند،

" رحمت برای جهانيان. "است شده داده بشريت برای رحمت و راهنمايی عنوان به( الشان عظيم قرآن)

 :(۱۰۷:االنبياء سوره)



 

 

 

 

 

 

 

 إِالَّ َرْحَمةً ل ِْلعَالَِمينَ 
 

 زبان که کسانی حتی. کنند نمی درک را آن هم کنند می درک را آن که گويند می که افرادی

 .بفهمند که آن را برعکس است ممکن بلکه کنند، می درک را آن که گويند می است عربی ی شانمادر

 خوبی اين برای را برکت خداوند. بگيرند ياد احترام با را آن کهانشاءهللا مفيد است برا کسانی  بنابراين،

 را شانخود های بال فرشتگانعلم راه می روند،  آموزان دانش جای که هر چونکه. کند می فراهم جوانان

 برای کشور اين خدمتبه برکتی و ايمان برای آنها تبديل شود. انشاءهللا  انشاءهللا و دهند می قرار آن زير

 به طور مداوم باشد. انشاءهللا برکتش روی ما ها باشد. قرآن برای و خداوند برای اسالم،

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

ا ۲۴  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ لشو 


