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 باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله هعبد حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
 يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان من

 الْمغضوب غَير علَيِهم نعمتأَ الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عضاال وآمني ،�لِّني.   
� رهالش كُمِمن ِهدش نقَاِن فَمالْفُرى ودالْه اٍت ِمننيباِس وى ِللندَآنُ هِزلَ ِفيِه الْقُرانَ الَِّذي أُنضمر رهش

ا أَوِريضكَانَ م نمو همصفَلْي رسالْع ِبكُم ِريدلَا يو رسالْي ِبكُم اللَّه ِريدي راٍم أُخأَي ةٌ ِمنفٍَر فَِعدلَى سع 
  )١٨٦: البقرة (�وِلتكِْملُوا الِْعدةَ وِلتكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ

كرمي أمورا كثرية مبا فيها أمهية القرآن الكرمي ومكانته وأمهية العمل به لقد بين اهللا تعاىل لنا يف القرآن ال
باختصار، . وكيف ينبغي أن نعمل به، وفيمن ينفخ القرآنُ روح احلياة، وما تأثرياته على حياة اإلنسان

يم احملتوي لذا علينا أن نعمل ذا الكتاب العظ. هناك أمور كثرية بين اهللا لنا تفاصيلها يف القرآن الكرمي
  . حنوز تقدما دنيويا أيضا، بل  نطور روحانيتنا وأخالقناعلى الشريعة كي

أمهية مزيد من أُكِّد على حيث شهر رمضان، باآلية اليت تلوا ذُكرت بركات القرآن الكرمي وعالقته يف 
 أن هلذا �فيه القرآنشهر رمضان الذي أُنزل �: فقد بين اهللا تعاىل يف قوله؛ القرآن الكرميه برمضان بربط

الذي يريد أن يتقدم يف اإلميان وينشر هذا الكتاب فرمضان، بالكتاب الكامل والشريعة األخرية عالقة 
، �األخري والكامل وهذه الشريعة يف العامل ليطّلع العامل عليها، والذي يريد أن ينتقل إىل زمن النيب 

 عليه أن يؤدي حق رمضان والقرآن، " إين قريبف"والذي يريد أن ينال قرب اهللا تعاىل ويسمع صوت
األبعاد اليت تبدو مترامية األطراف يف األيام األخرى تطوى يف شهر رمضان . ويدرك العالقة بينهما

يقول . فعلى املؤمن أن يسعى جاهدا لينال الربكات من هذا الشهر الفضيل بقدر ما يستطيع. وتجعل قريبة
  .  أُنزل يف شأن رمضان القرآن الكرميأن تعليم أي ..رت أمهية صيام رمضاناملفسرون أن يف هذه اآلية ذُك



، بأن هذه اجلملة �شهر رمضان الذين أُنزل فيه القرآن�:  أيضا عن اآلية�يقول املسيح املوعود 
وقال أيضا بأن أجر رمضان كبري وعظيم جدا بسبب هذه العظمة، ولكن . وحدها تبني عظمة رمضان

واملراد من ذلك احلق هو أنّ عليهم أن يتلوا . لعالقة بني الصيام والقرآن ويؤدون حقهماللذين يدركون ا
صت يف فحتفبقدر ما . القرآن بكثرة إىل جانب الصوم، وأن يتأملوا فيه ويقرأوا تفسريه أو يسمعوه

ألداء حق املوضوع توصلت إىل النتيجة بناء على معلومايت أن هناك عددا كبريا منا الذين ال يسعون 
القرآن يف رمضان أيضا وال يتلونه حق تالوته، مبعىن أم ال يقرأونه بانتباه خاص وكما هو حقه، وال 

  . فهناك حاجة ماسة لالنتباه إىل هذا األمر. يتلون إال جزء بسيطا منه غري راغبني فيه
  .شهرأن نزول القرآن بدأ يف هذا ال"  أُنزل فيه القرآنشهر رمضان الذي"ومن معاين 

أَنَّ ِجبِريلَ : "ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حيثهناك رواية عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها
  ".كَانَ يعاِرضِني ِبالْقُرآِن كُلَّ سنٍة وِإنه عارضِني الْعام مرتيِن

ن نكمل دورة تالوة القرآن مرة  وسنته حبسب أمر اهللا تعاىل تلفت أنظارنا إىل أ�إذًا، إن أسوة النيب 
 عندها فقط ، حيثوكما قلت بأنه جيب علينا أن نتدبر القرآن أيضا. واحدة على األقل يف شهر رمضان
، أي عندما نتلوه ونفهم مضامينه ونعلم أنه هدى للناس "هدى للناس: "سنكون ممن يعملون بأمر اهللا تعاىل

  .  ألن اهلداية ال تتأتى بدون قراءته وفهمه،اية منهونعرف أنه هدى للذين يريدون أن يتلقوا اهلد
، مبعىن أنه تعاىل مل "بينات من اهلدى: " ألن اهللا تعاىل يقول أيضا بأنهان، القرآن وفهمه ضروريإذًا، قراءةُ

فاقرأوه وافهموه واعملوا حبسبه ألن .  يقدم دليال أيضا على كل هدايةإنهيأمركم فقط بأن تقرأوه بل قال 
كذلك إذا كانت اهلداية مصحوبة باألدلة والبينات . همه اإلنسان باألدلة ميكن العمل به من األعماقما يف

مث أعلن .  بالقرآن أيضاباجلهاديسهل إبالغها إىل اآلخرين وإفهامها إياهم، وبذلك ميكن العمل بأمر اهللا 
والعامل بالقرآن يتراءى .  احلق والباطلاهللا تعاىل بأن فيه الفرقان أيضا، أي فيه أدلة قوية وبينة تفرق بني

  . خمتلفا عن غريه يف كل األحوال، وتكون حالته العملية والروحانية والعقدية أعلى من غريه بكل وضوح
واملعلوم أنه ال ميكن لكتاب أو . عندما نناقش اآلخرين عن القرآن نستمد األدلة أيضا من القرآن نفسه

ن تعليمه أعلى وأمسى، وفيه شواهد تارخيية، وحجج قوية مقابل األديان  أل،دين أن يقاوم القرآن الكرمي
 من اهللا تعاىل من بدايته إىل ايته وأنه أنهمث يعلن القرآن الكرمي . األخرى تثبت تفوقها كالنهار الساطع

فيقول بأن شهر رمضان شهر . حمفوظ على حالته األصلية ويعلن أنه سيبقى مصونا حمفوظا إىل األبد
 واجعلوا تعليماته جزء من حياتكم ال ،ااهدة فحاِولوا أن تقرأوا فيه هذا الكنـز للعلم والعرفان وتعلّموه

وأعيدوا يف هذا الشهر ما نسيتم منها وافحصوا . يتجزأ، وتأملوا يف أحكامه واجعلوا حياتكم حبسبها
ذًا، هذا ما يأمرنا اهللا به ألن هذه هي إ. أنفسكم يف ضوء هذه التعاليم لتروا مدى التزامكم بالقرآن الكرمي

  . األمور اليت تضمن حتسني دنيانا وعقبانا



القرآن يتحلى  ":�هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان�:  يف شرح اآلية�يقول املسيح املوعود 
 جمملة يفصل العلوم اليت كانت: ثانيا. إنه يهدي الناس إىل علوم الدين اليت جهلوها: أوال: بثالث صفات

  ". مييز بني احلق والباطل ببيان قوِل الفصل يف األمور اليت حدث فيها االختالف والنـزاع: ثالثا. من قبل
فهذا كتاب جامع وكامل ال نظري له قط، وقد بين كل شيء كامال، وصحح أخطاء األديان السابقة كلها 

إذ خلقنا يف هذا العصر ووفقنا لإلميان إنه لفضل من اهللا تعاىل علينا . وسد ما نقص يف الكتب السابقة
 �باملسيح املوعود وبذلك هيأ لنا فرصة أن نطّلع على أمهية القرآن ومعارفه بواسطة املسيح املوعود 

احلق أن اإلنسان يدرك ذلك على وجه احلقيقة بقراءة كتب . الذي قدم لنا كنوز العلم واملعارف القرآنية
 � سأقرأ عليكم اليوم بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود على أية حال،. �املسيح املوعود 

عن القرآن الكرمي اليت تبني لنا أمهية القرآن ومكانته ونعرف أيضا ما هي مسؤولياتنا جتاهه وكيف جيب 
فيجب علينا أن جنعل هذه األمور نصب أعيننا دائما ونتوجه إىل تعلُّم القرآن وتعليمه والعمل . أن نؤديها

لقد شرحت بإجياز اآلية اليت تلوا، أما اآلن فأقدم لكم بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود . به
  :  فيقول�

من مقتضى هذه الكلمة  أي  تقتضي حبد ذاا�إن كلمة خامت النبيني اليت أُطلقت على رسول اهللا "
 أنواع الكماالت اليت هي  خامت الكتب وأن توجد فيه كافة�بالطبع أن يكون الكتاب الذي نزل عليه 

  . موجودة فيه يف احلقيقة
قوة قدسية وكمال باطين بقدر من إن املبدأ العام لنـزول كالم اهللا هو أنه بقدر ما يتحلى املنـزل عليه 

 القدسية وكماله الباطين وبلوغه أعلى �وملا كانت قوة النيب . قوة وشوكةبما يتحلى الكالم النازل عليه 
 لذا احتل القرآن ،ستقبليف املأحد طالق واليت مل يسبقه فيها أحد من قبل ولن يسبقه درجة على اإل

 � ألن قدرة النيب ،املقام األعلى الذي مل يبلغه كالم آخرمن بني الكتب والصحف السابقة كلها الكرمي 
 ،كلها قد بلغ قمة املقامات �وقوته القدسية كانت تفوق اجلميع ومتت عليه الكماالت كلها وكان 

 كذلك كلها النبوة كماالت عليه متت وكما. أيضا فالكالم الذي نزل عليه يف هذا املقام بلغ الكمال
 ،الكتب خامت كتابه وكان النبيني خامت � فكان. الكالم إعجاز كماالت الكرمي القرآن على ختمت
 فحصتم ناحية أية منف. كلها الكالم إعجاز وأوجه املراتب حيث من الكمال منتهى بلغ قد كتابه وكان
 التعليم كماالت أو التعليم منطلق من أو املضامني ترتيب حيث من أو والبالغة الفصاحة حيث من سواء

 يطلب مل لذلك. إعجازه ويثبت جهة كل من كامال الكرمي القرآن ترون التعليم مثرات حيث من أو
 يف سواء تريدون، منطلق أي من ارزتهمب عام بوجه طلب بل معني أمر يف بنظريه اإلتيان الكرمي القرآن

 فمن. فيه املوجود والغيب النبوءات منطلق من أو التعليم يف أو واملعاين املطالب يف أو والبالغة الفصاحة
معجزة جتدونه رأيتموه منطلق أي."  



 ارمد وحدها األحاديث كانتلو و عندنا القرآن لوال: الكرمي القرآن أمهية بيان يف �  حضرته يقول مث
 فانكشف ،"القرآن "لفظ يف تدبرت لقد. والندم اخلجل بسبب أحدا نواجه أن استطعنا ملا واعتقادنا إمياننا
ا نبأً املبارك اللفظ هذا يف أن عليبالقراءة أجدر وسيصبح بالقراءة، اجلدير الكتاب هو القرآن بأن عظيم 

 واستئصاالً اإلسالم شرف عن وذودا ا،وعنده القراءة، يف معه شريكة أخرى كتب تجعل الذي الزمن يف
. ائيا بالترك أَوىل كلها األخرى الكتب تكون بينما بالقراءة، جديرا وحده الكتاب هذا سيكون للباطل،

 كتاب أو حديث حيتلّ ولن والباطل احلق بني وحده الكتاب هذا سيميز أي أيضا، الفرقان معىن هو هذا
 من لَملحد إنه. ار ليل وحده اهللا كتاب واتلوا كلها األخرى الكتب اآلن اتركوا لذا. املرتبة هذه آخر

 أن مجاعتنا أفراد على جيب. ار ليل أخرى كتب على وينكب القرآن إىل يلتفت ال من القصوى الدرجة
 يتم ال أنه املؤسف من. باألحاديث االشتغال تاركني وقالبا قلبا بالقرآن واالشتغال التدبر إىل ينصرفوا
 ولن حتما، الفتح ستنالونو أيديكم يف القرآن حربة خذوا. حقه هو كما تدارسه وال بالقرآن االعتناء

  )٥ ص ١٩٠٠/ أكتوبر ١٧ يوم ٣٧ عدد ٤ جملد" احلَكم "جريدة(. النور هذا أمام ظلمة تقوم
 على واجلواب ن؟احلس والتغير اإلصالح ميكن كيف: "اإلصالح طرق بيان يف � املوعود املسيح قال مث

 احلسنات تفصيل فيه. شيء كل ففيه القرآن يف تدبروا مث. األصل ألا بالصالة: هو السؤال هذا
  ."املستقبل عن واألخبار والسيئات،

 بالصالة اخلاص االهتمام جيب خاص بوجه األيام هذه ويف الصلوات، إىل االنتباه هو األول األمر إذًا،
 القرآن تالوة على تعودمت لو لذا رمضان وشهر القرآن بني خاصة عالقة هناك دامت ما كذلك. مجاعةً

  . أيضا املستقبل يف العادة هذه كمتنفعل الشهر هذا يف به والعمل فيه والتدبر
 ناييق اعلموا. وغريها املستقبل عن واألخبار والسيئات احلسنات تفصيل فيه: "� املوعود املسيح يقول

 الدين يقدم مل. دائما املتجددة وبركاته مثاره يعطي ألنه ،عليه يعترض أن حدأل ليس دينا يقدم القرآن أن
 لألبد يصلح ال ولكنه فيه بأس فال العصر ذلك مقتضى يسد تعليمه كان إذا. كاملة بصورة اإلجنيل يف

 وربى مرض كل عالج فيه بين قد تعاىل اهللا أن وحده القرآن إىل يعود الشرف هذا. احلاالت وجلميع
 القرآن تالوة من رواكِثأ لذا. أيضا إزالتها طريق ذلك جانب إىل ذكر سيئة ذكر وإذا. كلها القوى
  ". أوامره حبسب أعمالكم جتعلوا أن واسعوا

 عهد يف الصني  إىلزيارة يف مرة ذات كان باكستانيا وزيرا أن � املوعود للمسيح الثالث اخلليفة يقول
 ال": تنغ يستو ما "قال قومك؟ يف االنقالب هذا تحدث أن استطعت كيف: سألهف" تنغ يستوما"

  . فيهما شيء كل ستجد به واعمل قرآنك واقرأ نبيك أسوة تقرأ أن عليك بل تسألين
  . يؤمنوا مل أم به آمنوا سواء الكرمي، القرآن يف نورا يرون أيضا املسلمني غري من فالعقالء

  : فيقول الكرمي بالقرآن العمل نتيجة حيدث أن نميك الذي االنقالب املوعود املسيح يذكر مث



مث معجزة القرآن الثانية يف حكم املشهودة واحملسوسة لنا هي تلك التغيريات امللفتة واملذهلة اليت حدثت "
فحني نرى كيف . � وتأثري القرآن الكرمي وصحبة النيب األكرم �يف الصحابة بربكة اتباعهم النيب 

قبل نواهلم شرف االنضمام إىل اإلسالم، وكيف كانت سريم وعادام، مث كانت حالة هؤالء القوم 
 واتباع القرآن الكرمي وكيف حولوا من حيث أخالقهم �كيف صاروا بعد ذلك بربكة صحبة النيب 

ومعتقدام وسلوكيام وأقواهلم وسريم ومجيع عادام من حالة خبيثة إىل حالة طيبة وطاهرة إىل أقصى 
 - بعد رؤية هذا التأثري العظيم الذي أضفى على كيام الصدئ نضرةً وضياء وملعانا ملفتا-ود، نضطراحلد

  ".لإلقرار أن ذلك كان تصرفا خارقا حدث بيد قدرة اهللا تعاىل بوجه خاص
  . والعمل بتعليم القرآن الكرمي� أي صحبة النيب ،بل تلك األوجه من قَ�وقد بين املسيح املوعود 

  :�ل مث يقو
 اجلهلةُ متاماكيف تغير الكرمي  القرآن وقبول اإلسالم اعتناق بعد هأن منصف كل على واضحال مث

 النيب وصحبةُ اإلهلي الكالم تأثريات همقلوب غيرت وكيف ، من الناسنوطاحلن والو واهلمجيوالوحوش
 اإلهلي احلب يف وتفانوا ،لدينا مبعارف اجلهل بعد متتعوا حبيث واحدة فعةد قصرية مدة خالل � املعصوم

 نفوسهم وراحة تهمفَوختلّوا عن أن وأمواهلم أوطام تركوا حبيث -االدني حبأن كانوا فانني يف  بعد -
 اإلسالم بعد ا متتعوا اليت اجلديدة واحلياة السابقة حلالتهم فكال النموذجني ،� اهللا رضوان أجل من

 من عيناه تفيض القلب وطاهر صاحل إنسان يقرأها حني ةلدرج بوضوح الكرمي القرآن يف انمذكور
 النيب ذلك أن أحدمها ؛اثنني نيأمرسببه  كان ؟السرعة ذه آخر عامل إىل عامل من نقلهم الذي فما .الدمع

 التأثريات هو والثاين ،يف ذلك نظري لهيكون   ولنمل لدرجة القدسية قوته يف التأثري قوي كان املعصوم
  املؤلفة منآالف من مجوعا كثرية أخرجت اليت والقيوم احلي املقتدر القادر اهللا لكالم ةالعجيب القوية

 أنيف العامل  اأحد  يسعال ألنه للعادة خارقة هذه الكرمي القرآن تأثريات أن شك ال النور، إىل الظلمات
 أحدث تغيريا كتاب أي أن إثبات على يقدر الذي ذا من .التأثري يف  القرآنينافس كتاب عن خيرب

 القرآن باتباع هأن القدوسني من اآلالف مئات ولقد جرب ....الكرمي لقرآنملا أحدثه ا ا مماثالإصالحو
 على وإهلامه اهللا أنوار زلـوتن الكرمي، باملوىل عجيبة عالقة وتنشأ القلب، على اهللا بركات زلـتن الكرمي
يودعو حمكم، يقني هلم ويعطى قوي، توكل مهل يوهبو ،أفواههم من والنكات املعارف م وخترجقلو 

 يف وعصروا املصاعب هاون يف قلوم دقّت وإذا الوصال، بلذة يترىب ذيال ذذيلال اإلهلي احلبقلوم 
  ".اإلهلي احلب غري عصريهم يكون فال قوية، رمعاِص

)صروا يف معاصر قوية وأي مهما سحقهم العامل كما يأي إذا -شديدة سحق شيء يف املطحنة، ولو ع 
ا ما بداخل اإلنسان لكانت النتيجة النهائية للمتدبرين يفكانت هناك آلة ي القرآن الكرمي  تعاليمعصر 

  .) احملبة اإلهلية ليس إالعصري هو �واحملبني للنيب 



  :�قال و
 وهم الذين قد ،للعادة خارق معهم اهللا تعامل وإنّ عنها، وأرفع الدنيا عن بعيدون وهم تعرفهم ال الدنيا" 

 وحني ،جييبهم يدعونه حني أحد، � أنه عليهم انكشفوهم الذين  ،موجود � اهللا أن عليهم ثبت
 أبوام على زلـوين ،آبائهم من أكثر حيبهمهو  إليهم، يهرع يستجريونه وحني هلم، يستجيب ينادونه

 يف ينصرهم وهو واجلسمانية روحانيةوال والباطنة الظاهرة تأييداتهب فونيعر فهم الربكات غيثَ وجدرام
  )كحل عيون آريا (".برهان بال ليست األمور هذهو هلم، وهو له ألم جمال، كل

يقول حضرته . إن سر الرقي اليوم أيضا يكمن يف العمل بالتعاليم القرآنية، وال يكفي اإلميان ا فقط
�:  

 أن املسلمني ال ميكنهم إحراز أي رقي ما مل أصل كل شيء هو ما علّمه اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي وهو
 كلما يبتعدون عن القرآن الكرمي يبتعدون عن .يتبعوا القرآن الكرمي اتباعا كامال ويتمسكوا بتعاليمه

  )امللفوظات. (إن العمل بالقرآن الكرمي وحده حيقق كل رقي وهدى. مدارج الرقي وسبله
  :-رأت هذا املقتبس  وقد سبق أن ق–مجاعته فيقول مث ينصح حضرته 

 من إنه لكم أقول واحلق أقول. القرآن وهدي اهللا تعليم خالف واحدة خطوةً ختطُوا وال حذرين فكونوا"
 فتح قد القرآن إن. النجاة باب نفسه على يسد بيده فإنه السبعمئة القرآن أوامر من أمر أصغر عن يعرض

 بالتدبر، القرآن فاقرؤوا لذلك. له ظالّ إالّ كله نيك فلم سواه ما أما والكاملة، احلقيقية النجاة سبل
 إنه وريب إي". القرآن يف كله اخلري: "قائالً خاطبين قد اهللا ألن أحدا، أحببتموه ما حبا مجا، حبا وأِحبوه

مون الذين على أسفًا فوا. حلقه عليه يقدغري.  
 يف توجد وهي إال الدينية حاجاتكم من حاجة من وما. القرآن يف كله وجناتكم فالحكم مصدر إنّ

 حتت- القرآن غري كتاب يستطيع وال. القيامة يوم إلميانكم املكذّب أو املصدق لَهو القرآن وإن. القرآن
 مثل كتابا أعطاكم إذ عظيما إحسانا كمإلي اهللا أحسن لقد. القرآن واسطة بال يهديكم أن - السماء أدمي

 هذه وإنّ هلكوا، ملا النصارى على تلي لو عليكم يتلى الذي الكتاب بأن قًاوح صدقًا لكم أقول. القرآن
 فاقدروا. القيامة بيوم ِفرقهم بعض كفر ملا التوراة مكان اليهود أوتيها لو أوتيتموها اليت واهلداية النعمة
 الدنيا لكانت القرآن يأت مل فلو! ثروة من أعظمها وما للغاية، غالية لَنعمة إا. أوتيتموها اليت النعمة هذه

  )سفينة نوح (.مقابله شيء ال اهلدايات مجيع الذي الكتاب ذلك هو القرآن إن. قذرة كمضغة حبذافريها
  :  أمهية القرآن فيقول�مث يذكر 

هر عظيم جاء يف الدنيا ملا كان الفساد العظيم يعمها، وكانت األخطاء إن القرآن ايد كتاب طا
عتقدات واألعمال قد راجت وقتها، وكان اجلميع تقريبا قد وقعوا يف سوء األعمال الكثرية املتعلقة بامل

الروم (} ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر{: والعقيدة، وإىل ذلك أشار اهللا تعاىل يف قوله التايل يف القرآن ايد



اء كانوا من أهل الكتاب أم غريهم  أي كلهم قد وقعوا يف األمور املنافية للعقيدة الصحيحة سو..)٤٢
وحدث يف الدنيا فساد عظيم، ويف مثل هذا الزمن رد اهللا تعاىل على املعتقدات الباطلة وأنزل هلدايتنا كتابا 
كامال مثل القرآن ايد الذي حيوي ردا على الديانات الباطلة، وأُمجل الرد على مجيع تلك املعتقدات 

  . اليت تقرأ يف كل ركعة من كل صالة من الصلوات اخلمسبوجه خاص يف سورة الفاحتة
  :�مث يقول حضرته 

 -قوة وال له حول ال -متواضعا ضعيفا شخصا الكامل ألوهيته جبالل القدير القادر تعاىل اهللا وعد لقد"
 ،كلهم عداءواأل املعاندين ضد كله؛ العامل مقابل بالفوز -تربية وال علما أحد من يتلق ومل وأُميا، فقريا

 األديان وأهل والفالسفة واحلكماء امللوك ومقابل قاطبة، واألقوياء األثرياء وإزاء مجيعا، املنكرين ومقابل
 يف كلها حتققت اليت الوعود هذه يف يشك أن احلق وطالب اإلميان أصحاب من ألحد فهل. أمجعني

  )ملفوظات (ن؟اإلنسا صنع من كان حتققها أن فيزعم تتحقق، تزال وال مواعيدها
ما يتعلق بآداب تالوة القرآن ما في فقال الكرمي؟ القرآن تالوة جتب كيف: � حضرته سائل سأل

  :يلي
".. القرآن يلعنه قارئ رب: "الشريف احلديث يف ورد. نظر وإمعان وتفكر بتدبر الكرمي القرآن اُتلوا"
 يلعنه الذي هو به يعمل وال القرآن يقرأ يالذ إن. يلعنهم القرآن ولكن القرآن يقرؤون ممن كثري هناك أي

 نزول تذكر بآية مر وإذا رمحته، من اهللا يسأل أن فعليه رمحة بآية القرآن تالوة أثناء املرء مر فإذا. القرآن
 العمل جيب كما واإلمعان، بالتدبر القرآن تالوة وينبغي. عذابه من باهللا يستعيذ أن فعليه قوم على عذاب

  )٢٠٠-١٩٩ ص ٩ ج امللفوظات. (به
  :�مث ذكر كيف يتحقق اهلدف من تالوة القرآن الكرمي فقال 

 يقرأ اهلندوسي البانديت أن وكما. يتدبروه أن دون كالببغاء ولكن الكرمي القرآن يتلون الناس إن"
 حيث هكذا، اآلن القرآن يتلون الناس أصبح شيئًا، منه املستمعون أو هو يفهم أن دون بسرعة كتابه
 مجيل بصوت القراءة هو به يهتمون ما غاية. قرأوا ماذا يدرون وال منه أربعة أو أجزاء ثالثةَ نيقرأو

 حممود، أمر حسٍن وبصوت تالوة صحيحة القرآن تالوة أن شك ال. والعني القاف حبرف النطق وإتقان
 املرء يطّلع أن هو تالوته من احلقيقي اهلدف ولكن)  بالقرآنالتغنيوقد ورد يف احلديث أيضا احلث على (

 نظام وفيه حمرية، رائعة حقة فلسفة الكرمي القرآن يف أن تذكّروا. نفسه يف طيبا تغيريا ويحِدث معارفه على
. فيه املوجودين والترتيب النظام هذا مراعاة بدون الكرمي القرآن تالوة أهداف تتحقق ال. له يتنبهون ال
  )٣ ص ١٩٠١ مارس ٣١ يوم ١٢ عدد ٥ جملد ،"احلَكَم "جريدة(

  : أنه بسبب تالوة كالم اهللا تنشأ احملبة اإلهلية فقال�مث ذكر 



سمع لكان مثريا للحب لدى رئ كالم احملبوب أو إن أصل العبادة هو تالوة كالم اهللا وذلك ألنه إذا قُ
  .  العشقثورةاحملب الصادق وولّد لديه 

  .القرآن حيوي أيضا عالجا لقساوة القلوب: �قال 
 دعاء فيدعو ويسأل اهللا لنفسه ما سئل يف ذلك صادفجيب على اإلنسان أن يتلو القرآن بكثرة وكلما 

 ذُكر فيها العذاب فليستعذ باهللا منه وجيتنب سوء األعمال اليت بسببها هلك ذلك  آيةًبلغوإذ . الدعاء
حيثما يذكر . وة القرآن الكرميإذا كانت يف قلبه قسوة فالطريق األمثل لتليينه هو أن يكثر من تال. القوم
إن مثل القرآن كمثل حديقة، .  يتمىن املؤمن من األعماق أن حتالفه أيضا الرمحة نفسها يف القرآندعاء

كذلك جيب على اإلنسان أن يستفيد . يقتطف املرء زهرة مث يتقدم ويقتطف زهرة أخرى من نوع آخر
  . حبسب مقتضى األمر دائما

مل ال حاجة ألي كتاب إهلامي بعد القرآن الكرمي فهو كتاب كا:  أيضا�د ويقول املسيح املوعو
  . يومكتمل من كل اجلوانب والنواح

  :�قال و
أي كانت األمور .. نزل القرآن الكرمي يف زمن ظهرت فيه كافة احلاجات اليت كان ظهورها ممكنا

من فساد ال وساد اإلفراط والتفريطاملتعلقة باألخالق واملعتقدات والقول والفعل قد فسدت كلها، وكان ف
فبهذا املعىن صارت شريعة القرآن الكرمي .  قد بلغ منتهاه، فجاءت تعاليم القرآن أيضا يف ذرواكل نوع

مختِتمة ومكملة، أما الشرائع السابقة فكانت ناقصة؛ ألن املفاسد اليت جاءت تلك الكتب املوحى ا 
فالفرق بني . نة السابقة، بينما بلغت أوجها يف زمن القرآن الكرميإلصالحها مل تبلغ ذروا يف األزم

القرآن الكرمي والكتب األخرى املوحى ا هو أنه وبسبب النقص يف تعاليمها كان ضروريا أن يرتل 
 يف وقت من األوقات، حىت ولو ظلّت الكتب السابقة حمفوظة من -  أي القرآن الكرمي- التعليم الكامل 

أما القرآن الكرمي فال حيتاج أن يأيت بعده كتاب آخر، إذ مل تبق يف الرفعة درجة . لكل نوع من اخلل
ولو افترضنا جدال أن مبادئ القرآن الكرمي احلقةَ أيضا ستحول يف . أخرى بعد بلوغ القرآن درجة الكمال

م التوحيد، زمن من األزمان إىل الشرك مثل الفيدا واإلجنيل، وسيتطرق التحريف والتبديل إىل تعلي
وكذلك لو افترضنا جدال إىل جانب ذلك أن ماليني املسلمني الثابتني على التوحيد أيضا سيسلكون 
طريق الشرك وعبادة املخلوق يف زمن من األزمان، لوجب يف هذه احلالة أن ترتل شريعة أخرى ويأيت 

  )الرباهني األمحدية (.ولكن ِكال هذين األمرين حمال. رسول آخر
  .ل ملثل هذا السؤال، وال ميكن أن حيدث ذلكأي ال جما
  :�مث يقول 



 ال أم الناس هؤالء خطأ ومن. للنجاة حقّة وذريعة احلقيقية للربكات مصدر الكرمي القرآن أن اعلموا
 يعتربه وال بالقرآن يؤمن ال حزب تعاليمه حبسب يعملون ال الذين هؤالء نوِم. الكرمي بالقرآن يعملون

 وأنه تعاىل، اهللا كالم بأنه يؤمنون من به يعمل مل إذا أما. عنه جدا بعيدون إم وبالتايل ،تعاىل اهللا كالم
 يقرأ مل من منهم. الشديدين واألسف التعجب على يبعث أمر فهو النجاة على للحصول شافية وصفة
 يعلم شخص كمثَِل به لنيباامل وغري تعاىل اهللا كالم عن املتغافلني هؤالء ثلُوم. حياته يف واحدة مرة القرآن

ا مثة أن اليقني علموما أشقاه ما ولكن األمراض، من لكثري وترياق شفاء ماؤها وباردة، عذبة صافية عين 
 ينبغي كان. كثرية بأمراض وإصابته عطشه وعلى ذاك، علمه مع العني هذه إىل يتوجه ال كان إذا أجهله

 يعرف ال كمن عنه بعيد علمه رغم ولكنه. الشافية العذبة همبياه ويرتوي الينبوع هذا على فاه يضع أن له
. وِعظة كبرية عربة الشخص هذا حالة يف أن شك ال. أجله وينهي املوت يأتيه حىت بعيدا ويظلّ شيئا، عنه
 الذي الكرمي القرآن هو كلِّه والنجاح الرقي مفتاح أن يقينا يعلمون إم. اليوم املسلمني حالة هي هذه
 نصيحةالو واساةامل بدافع القرآن إىل أحد دعاهم وإذا. اهتمام أدىن يولونه ال ذلك مع به، ملوايع أن جيب

 أتعس حالة تصور ميكن هل. والدجال بالكذاب فينعتونه وبإشارته تعاىل اهللا من بأمر بل ولني، رفق وبكل
 هذا يعتربوا أن - أيضا اآلن عليهم جيب ما وهو - املسلمني على ينبغي كان إليه؟ آلو مما القوم هلذا

 اهللا خيرجهم كيف لينظروا مث بتعاليمه، يعملوا أن وقدرها قدرها، حق ويقدروها عظمى نعمة الينبوع
 هلم جعل قد تعاىل اهللا أن ويدركون األمر هذا يفهمون املسلمني ليت يا. واملشاكل املصائب من تعاىل
  ".به ولينتفعوا فليسلكوه هذا واحلسنة الرب سبيل
  :� يقول  مث
 وبركاته القرآن أنوار فإن ذلك رغم ولكن مهجورا، القرآن تركوا قد املسلمني معظم أن صحيح"

 أي (حلفظه عباده دوما يبعث تعاىل اهللا إن. األمر هذا إلثبات أنا بعثت ولقد دوما، وتتجدد حية وتأثرياته
} حلافظون له وإنا ذكرال نزلنا حنن إنا {:بقوله وعدا قطع قد ألنه وآخر، وقت بني وتأييده) الكرمي القرآن

 لذلك آخر، كتاب أي عن وال التوراة عن يكن مل القرآن عن تعاىل اهللا به وعد يذال احلفظ وعد وإن
 وتتحقق تتجدد تأثرياته أن الكرمي القرآن حفظ وسائل أكرب ومن. البشر حتريفات الكتب تلك إىل تطرقت

 تذكر مما يدل على قوة وال أي تأثري فيهم يبق مل لذلك بتاتا التوراة اهجرو قد اليهود أن ومبا. الدوام على
  )١٩٠٥ نوفمرب ١٧ احلكم، جريدة. (موم

  : فقال نصيحة ملؤها األمل�مث وجه 
. حياةً وحده القرآن يف لكم فإنّ مهجوراً، الكرمي القرآن تتخذوا ال أن هو لكم الضرورية التعاليم من"
 قول كل وعلى حديث كل على القرآن آثر ومن السماء، يف يكرم فسوف قرآنَال الناس ِمن أكرم من



ؤثرال اآلن السماء، يف سي وال رسولَ وال القرآن، إال البسيطة ظهر على اإلنسان نوع لبين كتاب شفيع 
  )سفينة نوح(".وسلم عليه اهللا صلى املصطفى حممد إال آدم لبين

ا عليكم لتنبيهكم إىل أمهية القرآن الكرمي وأمهية تالوته وإىل هذه بعض املقتبسات اليت قرأكانت 
ما سبق أن قلت يف العمل بتعاليمه، وذلك لكي تم ا ونستفيض ذه اخلزينة اهلامة يف رمضان، ك

كانوا قد بعض ال . يف هذا الشهرستذكروا ما نسيتم منهت تتلوا القرآن وتتدبروا فيه ومستهل اخلطبة أن
  جاهدين للعمل بأحكام، وعليكم أن تسعواذكروها، فعليهم أن يستياته إال أم نسوها بعض آحفظوا
  .آمني. وفقنا اهللا تعاىل لذلك.  اليت كانت خافية عن أنظاركمالقرآن

اجلنازة األوىل حاضرة وهي للسيد كليم . اثنني من إخوانناعلى بعد صالة اجلمعة سأصلي صالة اجلنازة 
 نوبة قلبية عن عمر  يوليو الشهر اجلاري إثر٦ويف يف  تإذمل يف قناتنا امي يت اي، أمحد وسيم الذي كان يع

  . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٥٤يناهز 
، وحفيدا للسيد صادق علي  من جهة أبيهكان املرحوم حفيدا حلضرة احلاج حممد دين الدرويش بقاديان

ك ساقي املرحوم الذي كان من دعاة اجلماعة وعمل كان صهرا للسيد مبار.  من ِقبل أمهمن سهارنبور
عندما كان مقيما يف . م نشيطا يف أعمال اجلماعة منذ طفولتهيكان املرحوم كليم وس. لتبشري لوكيال

مث خدم اجلماعة يف . افظةكراتشي كان عضوا يف اهليئة اإلدارية للجماعة على صعيد البلدة وصعيد احمل
لس خدام األمحدية يف منطقة  اقائدلكة املتحدة، فخدم هنا  انتقل إىل املم١٩٨٩يف . رئيسلل انائبأبوظيب 

 ١٩٩٣ملا بدأت قناتنا امي يت أي عام . كما خدم يف اجللسة السنوية يف شعبة املال وخدمة اخللق. لندن
لقناة كان املرحوم من رواد العاملني فيها، حيث عمل يف حقل الصيانة والتقنية وغريمها، وظل خيدم يف ا

كما كان من رواد قارئي األخبار . إىل آخر حلظة من حياته، حيث كان عند وفاته مسؤوال عن الترمجة
  . واملقدمني يف القناة

كان شديد احلب والوالء للخالفة، ويؤدي واجباته بأمانة، ولطيفًا جدا مع العاملني معه حيث كان 
  . يعاملهم باحترام كبري

كان : تقول أمه. قيد احلياة، وترك وراءه أرملته السيدة سارة وسيم وبنتا وابنينما زالت أمه احملترمة على 
  . ابين شديد االحترام وخدوما لوالديه، وشديد احلرص والعناية بأخواته وإخوته

كان جاهزا على الدوام . لقد رأيت أن زوجي حيب خدمة اجلماعة مبعىن الكلمة: تقول أرملة املرحوم
ذا عهد إليه أي عمل من قبل اخلليفة فكان يسعى للقيام به بكل محاس وعاطفة خلدمة دين اهللا، وإ

طمئن اآلخرين ناصحا بأن يتوكلوا على اهللا ويعملوا كان كامل اإلميان مبشيئة اهللا، وكان ي. وبشاشة
كان إكرام الضيف من أبرز خصاله، وكلما نزل ببيتنا ضيف أكرمه، وكان يدعوهم للضيافة يف . ويدعوا

  . يته كثرياب



كان شديد الولع بقراءة كتب املسيح املوعود . مل يكن أخي من املتكلفني أبدا: وكتبت أخت املرحوم
  . عليه الصالة والسالم

 عاما، ١١لقد عملت مع املرحوم كليم : MTAوكتب السيد عاصم شهزاد أحد العاملني معه يف 
لني حتته قط أنه فوقهم، بل كان يعلّم اجلدد عملهم مل يشعر العام. فوجدته صادقا خملصا وفدائيا للخالفة

ذات مرة كان يقوم بأعمال التنظيف يف مبىن القناة هنا يف بيت الفتوح فسألته ملاذا .  وحمبة بالغنيبلطف
عند افتتاح مبىن القناة هنا نصح : تقوم بتنظيف املكان بيدك بدالً من االستعانة باآلخرين، قال بكل فخر

ني يف القناة باالهتمام بالنظافة، وعندما كان حضرته يوجه هذا النصح كان ينظر إيل، لذا خليفتنا العامل
  .فأرى أن هذا النصح موجه إيل قبل أي شخص آخر، ولذلك أقوم بالنظافة بيدي

يف إحدى املرات كان املرحوم يرى بعض اللقطات اليت بثت يف القناة يف املاضي، : مث يقول هذا األخ
إن : تباسات ألقوال املسيح املوعود عليه السالم وخلفائه، وكان أحد االقباسات يقول اقفيهاوكانت 
 تلعب دورا كبريا يف إجناز مهمة املسيح املوعود عليه الصالة والسالم، فكان يرى هذه MTAمؤسسة 

ل يا حلظك يا وسيم، فقد وفّقك اهللا تعاىل لإلسهام يف هذا العم: اللقطة وهو يبكي بكاء مرا ويقول
  . العظيم

وذات مرة قدم طلبا لإلجازة اليت كان يستحقها، فقال له اإلمام عطاء ايب راشد بأن األعمال كثرية يف 
هذه األيام، فال تأخذ اإلجازة حاليا، فاسترد طلبه ومزقه فورا، لكن ليس غضبا بل بكل بشاشة وطيب 

  . نفس
كان يؤثر أعمال اجلماعة . خدمة بكل حمبة وإخالصلقد وفقه اهللا لل: ويقول اإلمام عطاء ايب راشد

  . كان خبريا يف عمله ويقوم به برغبة قلبية. ومصاحلها على أعماله ومصاحله دوما
من حني آلخر، فقلنا للسيد وسيم  MTAعندما كان األخ رافيل حيا كان يأيت إىل : وقال السيد خالد

عندما يكون األخ رافيل فارغا، سواء بالليل أو النهار، كليم أن يساعدنا يف إعداد الربنامج، فقال حسنا، 
  .فكان جاهزا للخدمة كل حني. وأجهز له كل شيء MTAفسوف آيت إىل 

لقد رأيت أنا أيضا أنه كلما جاء للقائي كان يجِلس أوالده على املقاعد األمامية وجيلس يف الوراء، ولعله 
أسأل اهللا تعاىل أن حيقق أمنيته . د صلتهم باخلالفة مثلهأراد بذلك أن يكلّمين أوالده مباشرة، وأن تتوط

 .لقد قام هو وزوجته بتربية أوالدمها أحسن تربية. هذه دوما وأن يظل أوالده على صلة قوية مع اخلالفة
 وأدعو اهللا تعاىل أن جيعلهم خداما نافعني للجماعة وأن يرعاهم ويتوالهم، وأن يلهم أرملة !ما شاء اهللا

  . ا وثباتا، ويوفق والدته للصرب اجلميلاملرحوم صرب
أما اجلنازة الثانية اليت هي جنازة غائب، فهي للحاج عاصم زكي بشري الدين من الواليات املتحدة حيث 

كان مصابا مبرض السرطان منذ بضع سنوات، ومع . إنا هللا وإنا إليه راجعون. ٢٢/٦/٢٠١٤تويف يف 



ولد يف بيت .  مة وصربأمامهاملرض، بل ظل صامدا ذلك مل يدع القلق يظهر على وجهه بسبب 
، وكان شغوفا بالدين منذ الصغر، ويف شبابه تعرف على األمحدية بفضل ٢٦/٥/١٩٢٩مسيحي يف 

كان راسخ اإلميان باهللا تعاىل وموقنا به يقينا .  عشرةمطالعته وانضم إىل مجاعتنا وهو يف سن التاسع
التقى حبضرة شودري . شرف بلقاء العديد من كبار صلحاء اجلماعةت. كان مؤمنا صبورا وشكورا. كامال

. ١٩٧٩ أول مرة، ونال شرف املالقاة حبضرة اخلليفة الثالث رمحه اهللا عام ١٩٤٠ظفر اهللا خان احملترم يف 
الة من النور  اخلليفة الثالث أول مرة شعرت حول وجهعندما قابلت حضرة : كان املرحوم عاصم يقول

  . يلها اآلن أيضاميكن أن أخت
كما عمل يف مجاعة .لقد وفقه اهللا خلدمة اجلماعة كعضو يف اهليئة اإلدارية املركزية يف الواليات املتحدة

كان يعمل يف ميناء مدينة سياتل بأمريكا، . منطقته رئيسا هلا وسكرتري الدعوة فيها، وزعيما ألنصار اهللا
، ويف إحدى املرات جاءت أيام اجللسة السنوية، فحضر فكان يضطر للمكوث بعيدا عن أهله لثالثة أشهر

كان يشترك دائما يف فعاليات اجلماعة، وذات مرة . اجللسة تاركًا وظيفته اليت كان راتبه فيها عاليا جدا
خرج حلضور اجتماع للجماعة قائدا السيارة بسرعة، فأوقفته الشرطة، وكان يلبس طاقية، فقال له رجل 

ه هل أنت ذاهب إىل الكنيسة، يعين املسجد إذ كان يلبس طاقية يلبسها املسلمون عند الشرطة برؤية طاقيت
 وادفع مبلغ الغرامة كحسنا، اذهب لشأن: كان ضابط الشرطة طيبا، فقال له. الصالة عادة، فقال نعم

  . غ للجماعة مبجرد وصوله إىل املسجدلب باملوملا كان كبري األمانة فتربع. ملسجدك
 تربع أكثر من أي شخص آخر، وكان تربعه يكفي لشراء ١٩٧٠ملسجد يف مدينة سياتل يف عام ملا بين ا

كان مشغوفا بالدعوة إىل اهللا، وكان حيتفظ يف سيارته دوما بطاولة مطوية . سيارة جديدة يف تلك األيام
رات ويقوم وكتبا ومنشورات، وحيثما وصل أقام معرضا صغريا لكتب اجلماعة على الطاولة يوزع املنشو

كان إىل آخر حلظة من . لقد أهدى كتب اجلماعة ومنشوراا إىل املكتبة العامة يف مدينة سياتل. بالدعوة
ب اجلماعة واخلالفة حبا كبريا وكان ينصح اآلخرين خبدمة كان حي. ته مهتما بازدهار اجلماعةحيا

. وفق أوالده للتمسك باحلسنات مثلهرفع اهللا درجات املرحوم و. ترك وراءه أرملته وأربع بنني. اجلماعة
  .آمني
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