
 
 
 
 

 
  

 

 القرآن وحفظه
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

فََٓاٌء َوَرْحَمةٌ  َن اْلقُْرٰانِّ َما ُهَو شِّ ُل مِّ  َونُنَز ِّ
 
ُل ِمَن اْلقُْرٰاِن َما ُهَو ِشفََٓاٌء َوَرْحَمةٌ ". "  أم ال ،  . سواء كان الشخص يفهمه كل الخير فيهكة للجميع . القرآن عظيم الشأن هو شفاء وبرَونُنَِزِّ

. ينتقل إلينا بواسطة شفاه النبي صلى هللا عليه كالمه األبدي هللا ،  مكال . المهم هو أنهي حال ، ال يمكن ألحد أن يفهمه . في أفضله يتلقى 
 يمكنهم قراءته . القادرون ، والذين ال يحفظونه لك يجب أن يقرأهفي أي مكان ، لذ ته ال يمكن إيجادها. برك وسلم

 
 بالطبع الحافظ موفقون ومباركون ايضا .حفظة" ، أي الذين حفظوا القرآن ، ك" س في تنشئة األوالدفي األماكن التي نزورها ، يرغب النا

. إذا زرعنا شيئًا  متابعةالبعد االنتهاء ، على المرء  لذلك.  بعد االنتهاء ، من المهم للغاية حماية ما حفظه االحق، ولكن السهل  باألمرليس 
. الحفظ أصعب من هذا ، لذلك عندما  . يجفيُستفاد منه هتم به ، فال شيء ن ولم" ،  لقد زرعت هذا مثل الشتالت أو الخضار ، وقلنا "

. االلتزام هو عدم نسيان ما تم  فليس هناك التزام. إذا لم تتمكن من القيام بذلك ،  متابعته تتميكون لديك طفل يحفظ القرآن ، يجب أن 
 . تعلمه

 
مصر . الشيء األكثر أهمية هو أن تكون  أكثر من الالزم ه: ال تقم بتحميلذنب  اهذا ليس مفهوما بشكل صحيح من قبل الناس ولكن هذ

، في وقت واحد ، خذ ما تستطيع حملهصغير  . جزء لكنك ال تستطيع القيام برحلة قصيرة ، فهذا خطأوإذا قمت بتحميل شاحنة ،  وثابت .
. إنها نعمة عظيمة ألولئك  . آمل أن يستمروا ، إن شاء هللا هؤالء الطالب الذين حفظوا القرآنيقوي . هللا  ثم تابع حتى يستمر مدى الحياة

 نيبذلو همو نسوا ، فإن الشيء المهم هو أن. حتى ل ، إن شاء هللا ذنوب ربما لم يرتكبوا ، . األطفال أبرياء . تقبل هللا القادرين عليها
 . من هللا التوفيقو.  مجهوًدا فيه وأن يستمروا ، إن شاء هللا

 
 الفاتحة .
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