
 
 
 
 
 
 
 

 حرمت قران را نگه دارید 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوالداغستاني، شيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

هم "اولين انسان ها هم برکت هم شفا پيدا می کنند."  شان عظيمهللا عز و جل می گويد "در قران 

خوندنش فرض است است. انسان  شان عظيم در قرآن علمچيز درون آن است. تمام  تمام و آخرين" يعنی

 کلمه هللا است. نماز نمی تواند بدون آن انجام شود.چونکه 

 

حرف ها نمی توانند بيشتر نرمال  انسان های، نيستند اعراب کسانی کهوجود دارد،  همسئليک 

نمی تواند آن  هم هنوز کار می کنند، خيلی بعضی انسان هاالبته  .بخوانند (صادق) درسترا  مخارج، را

خلق کرده  فرشتگانمی کند، عمل لطفش، مرحمتش  دوباره با (هلالج لج. اما هللا جل جالله )دندهبرا انجام 

و می کنند، اصالح آن را  فرشتگانو حتی از دهنش خطا بيرون بيايد،  قرآن را بخوانداگر انسان است؛ "

 می گويد. مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر "می دهند، نشان هللا عز و جلبه درستی به 

 

 .بيرون ميآيد طاخ باز هماتفاق ميافتد، مهم نيست چقدر عالم باشيد، خطا  الزم است. غيرتالبته 

چونکه بعضی می گويند که . گفت باشد َعَواِم نَاس   برایآسانتر  نکهبراياين را  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

بخاطر می گويد  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبريک جمله است که اين، . خواننديا هيچ وقت نمی نمی توانند، 

اصالح  شان را خطاهای فرشتگانقرآن را بخوانند،  انسان ها رای همه انسان فايده داشته باشد.ب نکهاي

 ميرسانند. مناسب  وضعيتدر يک  ز و جلهللا ع حضور، به می کنند

 

 کلمه هللا است، کلمه انسان نيست.که گفتيم  همونطوریبزرگ است.  نعمتيک  شان عظيم قرآن

 .است جزء يک وظيفه روزانه ما. بخوانيمبتوانيم آن را  رهر چقدحرمت آن را نگه داريم، الزم است 

که اين برای شان سخت است،  يک صفحه دنخوانحتی نيستند،  نقادر به خواندالبته بعضی انسان ها 

اما حتی اگر قرآن را . می شود افزايش، يواش يواش آن را بخوانيد، عادت است .بخوانند را صفحهيک 

 .ثواب داردباز و نگاه کنيد، 

 

، و بخوانند يک خط ،بخوانندحداقل يک صفحه در روز، نيم صفحه  ،انسان های که قادر نيستند

حساب می شود، هللا عز و جل مرحمت  جزءيک  دنخوان اين به عنوانهللا با توجه به نيت شان می دهد. 

 می دارد، برکتدارند، حرمت شان را نگه را نگه می هايش  کلمه حرمت او به کسانی که دارد.

 



 

 

 

 

 

 

 

را نگه می  شان عظيمقران کسانی که حرمت  در ميانخداوند همه ما را  انشاءهللامی دهد. ميرساند، شفا 

 برکتش بر ما باشد. ، قرار بدهد دارند

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 أكبابا، فجر، درگاه ۱۴۳۹ محرم ۶


