
 

 

    

 إحترموا القرآن
 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

في  العلم. كل ھ " یعني كل شيء فی خرینولین واألاأل " باإلضافة إلى ذلك ." و نعمة وشفاءإن القرآن الكریم ھ " وجل یقول هللا عز
 . هللا م. إنھ كال دون ذلك األن الصلوات ال یمكن القیام بھ فرض تھ). قراءعظیم الشأنالقرآن الكریم (

، في طبعا . )(مخارج الحروف بشكل صحیح ؤوا وینطقوا بمعظم الحروف، الناس العادیین ال یمكن أن یقر : غیر العرب ھناك مسألة
. تھ ورحم بفضلھ ناملاال یزال یع عز وجل ، هللا . ومع ذلك فعل ذلك بالضبطیستطیع أن یزال ال یوال  جھدهشخص ال یبزلبعض األحیان 

 صحیحامھ وتقد تصلحھ، تلك المالئكة  بشكل خاطئالشخص القرآن  قرأ"حتى لو  نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلمقال عنھم خلق مالئكة 
 ".وجل  مثل ذلك إلى هللا عز

ھذا . الى آخر  حین منالشخص ، ال تزال األخطاء تحدث  علم. بغض النظر عن مدى  . األخطاء تحدث نحن بحاجة إلى بذل جھد طبعا
 ذلك وافعلیأن  ونستطیعیال  م. ألن البعض یقولون أنھ على الناس العادیین سھلیكون  لكيوذلك  الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا ما قالھ

 المالئكة.  القرآن الكریم یقرؤونلناس ا دعوا.  الناسیكون منفعة لجمیع  بحیث الكریم نبینا قالھ كالم ا. ھذ على اإلطالق یقرؤونال  لذلك
 عز وجل .هللا  الى حضرةبشكل صحیح  وإحضارھاتصحیح األخطاء  امن شأنھ

 جزء ةالیومی وظیفتنا.  احترامھ وقراءتھ قدر اإلمكان علینا.  اإلنسان كالمهللا ولیس  كالم، ھو  . كما قلنا ةعظیمنعمة القرآن الكریم ھو 
. انھا لیست مشكلة.  ون صفحة واحدةؤ. قد یقربصعوبة  قراءة صفحة واحدة ویمكنھم القدر ال یستطیع بعض الناس قراءة ذلك . في الیوم
 .عمل جید  مجرد فتح القرآن والنظر الیھ ھو . حتى تدریجیا وازیدیأن  ھمیمكنو على ذلك واعتادیحتى  یقرؤون دعوھم

، وهللا  ، أو سطر واحد ، نصف صفحة في الیوم على األقل صفحة في الیوم یقرؤوا یمكنھم أنقراءة ال، أولئك الذین ال یستطیعون  لذلك
شفاء إن و بركةعطي ی، من یحترم كالمھ . یحترم  رحیم وجل . هللا عز واحد ءزج تقرأقد كما لو كنت  كیعطیس. لنیتھم وفقا  ھمیعطی

 ومن هللا التوفیق .  . بركاتھ علینا ان شاء هللا نرجو ان تنزل.  آن الكریمبین الذین یحترمون القرمن جعلنا جمیعا ی. هللا  شاء هللا

	الفاتحة .
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