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التقوى

أنه  تعاىل  هللا  سنة  من 
يف  وأنبياءه  رسله  يبعث 
الضالل..  تفشي  أوان 
الرسل  النبيني وأفضل  لذا بعث خامت 
هللا  صراط  إىل  العاملني  فهدى   
املستقيم.. وبعد وفاته  وانقضاء خري 
القرون بدأت أنوار اهلدى تضمحل يف 
النفوس، وصار حال اإلسالم  كحال 
ُغصبت  ومقاتل  أمواله،  هنبت  رجل 
أوزاره.. وحني كانت األرض من احلق 
الناس  علي  اإلسالم  وعظمة  ختّلت، 
تشوشت وُغمت. وملا بلغ الليل غايته، 
وذروته،  منتهاه  إىل  الظالم  ووصل 
ورفعت  قاداين  مساء  من  الفجر  بزَغ 
  املوعود  املسيح  فُبعث  رايته. 
إلبراز مكانة االسالم وفقا لنبوءة خري 

قلب حضرة مٔوسس اجلماعة اإلسالمية 
نفسه  على  ومسيطرا   ، األحدية 
إن  مثيل..  له  ليس  بشكل  وروحه 
سيدن أحد  مل خيربن عن ٔاحكام 
بنيَّ  قد  بل  فحسب  الظاهرية  القرآن 
لنا أيضا حقائَق القرآن الكرمي ومعارَفه 
تعاىل  هللا  بتعليم  ومتكن  العميقَة، 
الدقيقة  املعارف  استخراج  من  حلضرته 
االستعارات  ومعاين  النكات  وروائع 
ابلآلل  جعبتهم  للطالبني  َمأَل  وهكذا 
األقاويل  يكثرون  الناس  والدرر. كان 
يف ذلك الوقت فلما فسر  القرآن 
ٔاَتى بلباب تعاليم القرآن وحقائقه، ومل 
املسيح   به  جاء  مما  أبفضل  أحد  ايت 
ما  وأروع  أمجل  ومن   . املوعود 
له  مفردا    املوعود  املسيح  كتب 

األنم.. فاستبشر القلب بنيل أمنيته، 
واخَضّل روض األمل بعد ذبوله، وبزغ 
الغيث  فتنزّل  أفوله.  بعد  الكوكب 
املاحلة،  اجلدبة  األرض  على  اإلهلي 
شباهبا..  عليها  ورّد  مواتها،  فأحيا 
اليستقيم  أبنه  عال  بصوت  فنادي 
إسالم املرء بدون اتباع أحكام القرآن 
ومن دخل يف فنائه، وشرب من إنءه 
فقد فاز يف هذه الدنيا و بعث اثٍن.. 
يقول حضرته  مبينا مقصد بعثته:

»صحيح أن معظم املسلمني قد تركوا 
القرآن مهجورا، ولكن رغم ذلك فإن 
حّية  وأتثرياته  وبركاته  القرآن  أنوار 
وتتجدد دوما، ولقد ُبعثُت أن إلثبات 

هذا األمر.« )1(
إن حب القرآن الكرمي كان متغلغال يف 

أويس أمحد نصري ، ابكستان

مكانة القرآن عند مسيح آخر الزمان
عليه الصالة والسالم
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الفاحتة،  سورة  تفسري    - بعض كتبه 
املعاين  وفيها مواعظ وتفاصيل وعذراء 

ودقائق التأويل.
إذ  علينا  تعال  هللا  من  لفضل  إنه 
لإلميان  ووفقنا  العصر  هذا  يف  خلقنا 
لنا  هئا  وبذلك    املوعود  ابملسيح 
فرصة االطالع علي جوانب خفية من 
املسيح  بواسطة  ومعارفه  القرآن  عظمة 
العلم  كنوز  لنا  قدم  الذي  املوعود 
بعض  ٔاقدم  الفريدة.  القرآنية  واملعارف 
املقتبسات من كالم املسيح املوعود عن 
القرآن الكرمي واليت تبني لنا ٔامهية القرآن 
ٔايضا  خالهلا  من  وسنعرف  ومكانته.. 
القرآن الكرمي،  ما هي مسؤولياتنا جتاه 
وكيف جيب ٔان نٔوديها، يقول حضرته 

 :
»ٔاصل كل شيء هو ما عّلمه هللا تعال 
املسلمني  ٔان  وهو  الكرمي  القرآن  يف 
يتبعوا  مل  ما  رقي  ٔاي  إحراز  ميكنهم  ال 
ويتمسكوا  اتباعا كامال  الكرمي  القرآن 
القرآن  عن  يبتعدون  كلما  بتعاليمه، 
الرقي  مدارج  عن  يبتعدون  الكرمي 
وسبله. إن العمل ابلقرآن الكرمي وحده 

يضمن التقدم واهلداية«. )2( 
ويقول يف موضع آخر:

ٔايديكم  يف  القرآن  حربة  »خذوا 
وستنالون الفتح حتما، ولن تقوم ظلمة 

ٔامام هذا النور.« )3( 

حظرية القدس تسقى مباء القرآن...
كان املسيح املوعود  مولعا ابلقرآن 
الكرمي، بل كان قلبه مفعما حبب ندر 
للقرآن حىت أن تعظيمه للقرآن مل يكن 
ودقائقه  للقرآن  فهمه  وكان  مثيل،  له 
إبيراد  هنا  ونكتفي  معجزا.  حمريا  أمرا 
الضوء  تسلط  اليت  املقتبسات  بعض 
على حب املسيح املوعود للقرآن  يقول 

:
»ووهللا إنه ُدرٌّة يتيمة. ظاهره نوٌر، وابطُنه 
ويف كل  نوٌر،  وحتته  نوٌر،  وفوقه  نوٌر، 
لفظه وكلمِته نوٌر. جّنٌة روحانية، ُذلَّلت 
ُقُطوُفها َتذلياًل، وجتري من حَتِتِه األهَناُر. 
َبٍس  ُكل مثرَِة الّسعاَدِة ُتوَجد فيه، وكّل قـَ
الَقَتاِد.  َخْرُط  ُدونه  ومن  منه،  ْقتَبُس  يـُ
للشاربني.  َفُطوىب  سائغٌة،  َفيضه  َموَارُد 
وقد ُقِذَف يف قليب أنواٌر منه ما كان ل 

أن أستحصَلها بطريق آخَر. ووهللا لْوال 
القرآن ما كان ل ُلطُف حيايت. رأيُت 
يوسَف،  ألِف  مائة  من  أزَْيَد  ُحسَنه 
فِملُت إليه َأَشدَّ َمْيلي، وُأْشِرَب هو يف 
وله  اجلننُي،  يـَُرىب  ين كما  رابَّ هو  قليب. 
ُيراودين  وُحسُنه  عجيٌب،  ٌر  أثـَ قليب  يف 
عن نفسي. وإين أدركُت ابلكشف أن 
حظرية القدس ُتسَقى مباء القرآن، وهو 
حبٌر َموّاٌج من ماء احلياِة، من شرب منه 

فهو حييا بل يكون من احمليني«.  )4(
عن    املؤسس  حضرة  تكلم  لقد 
أخاذ.  رائع  أبسلوب  الكرمي  القرآن 
املوعود  املسيح  سرية  نتتبع  وحيثما 
سنجد أّنه ال يكاد مير عليه يوم دون أن 
يلهج لسانه بتالوة القرآن.. ومن تصفح 
احلقائق  حبب  تفيض  وجدها  كتاابته 
   القرآنية. لقد دعا املسيح املوعود
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مجاعته ال إتباع أحكام القرآن واملواظبة 
على تالوته  يقول حضرته:

»ال ترتكوا القرآن مهجورًا، ألن فيه وحَده 
القرآن  ُيعّظمون  الذين  إن  حياَتكم. 
أال  السماء..  اإلكرام يف  يلقون  سوف 
ال كتاب على األرض لبين اإلنسان إال 

القرآن«. )5( 

آداب تالوة القرآن الكرمي...
ويعلمنا حضرته سبل التأدب مع القرآن 
علينا  ينبغي  آداٌب  للتالوة  إذ  الكرمي.. 
مراعاهتا حني نقرأ القرآن.. فيجب علينا 
أن نتدبر يف أوامره ونواهيه فنلتزم مبا أمرن 
به ومنتنع عما هُنينا عنه - سأل حضرَته 
تالوة  تكون  أن  جيب  - كيف  سائل 
يتعلق بداب تالوة  فيما  فقال  القرآن؟ 

القرآن ما يلي:
»اتلوا القرآن الكرمي بتدبر وتفكر وإمعان 
الشريف: »ُربَّ  احلديث  نظر. ورد يف 
قارئ يلعنه القرآن«.. أي هناك من يقرأ 
الذي  يلعنه. فعال  القرآن  القرآن ولكن 
يقرأ القرآن وال يعمل به هو الذي يلعنه 
القرآن. فإذا مّر املرء أثناء تالوة القرآن 
بية رحة فعليه أن يسأل هللا من رحته، 
على  عذاب  نزول  تذكر  بية  مّر  وإذا 
يستعيذ ابهلل من عذابه.  أن  فعليه  قوم 
واإلمعان،  ابلتدبر  القرآن  تالوة  وينبغي 

كما جيب العمل به«. )6( 

فهذا هو األدب الذي عّلمنا إايه سيدن 
القرآن  لتالوة    املوعود  املسيح 
هبذا  املتحلي  أن  نرى  وإننا  الكرمي. 
األدب واملتدبر للقرآن العامل أبحكامه 
يرتاءى خمتلفا عن غريه، وتكون حالته 
أن  واحلق  غريه..  من  أعلى  الروحانية 
تقدمنا املادي والروحاين مرتبط ابلتدبر 
أبحكامه  والعمل  القرآں  يف  والتفكر 

واخلضوع حلكومته يف كل شؤوننا.
أنظارن    املوعود  املسيح  وّجه  لذا 
إىل التدبر والتفكر يف القرآن الكرمي كما 
ْقرؤون ويتدبَّرون،  كان صحابُة النيبِّ  يـَ
ويتأثرون، فإن التدبر هو الغاية الكربى 
تعاىل ﴿ِكَتاٌب  قال  القرآن..  إنزال  من 
َر  َتَذكَّ بـَّرُوا آاَيِتِه َولِيـَ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ أَنـْ

ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾)7( 
تالوته  الكرمي  القرآن  تالوة  آداب  ومن 
حممود  أمر  وهو  مجيل،  عذب  بصوت 
تبليغ االسالم، ألن  والغرض من ذلك 
فإنه  مجيل  بصوت  ألقي  لو  اخلطاب 

يقول  النفوس..  يف  أثرا  يرتك  شك  ال 
: حضرة املسيح املوعود

»إن اخلطاب اجلميل إذا ألقي أبسلوب 
مجيل كان له أثر، ولكن نفس اخلطاب 
َقَد   فـَ مـُِمّل  رديء  ابسلوب  القي  لو 

التأثري.«  )8(  

ل نسخ ف القرآن الكرمي...
ىف  واملنسوخ  الناسخ  قضية  كانت 
املسلمني  بني  شائعة  الكرمي  القرآن 
على اختالف طوائفهم يف زمن ااملسيح 
املوعود : حيث كانت لديهم فكرة 
خاطئة حول معىن قول هللا تعاىل ﴿َما 
َهٓا  ُننِسَها َنِْت بريمِّنـْ َأْو  َننَسْخ ِمْن آَيٍة 
ْعَلْم َأنَّ ٱللََّ َعَلٰى ُكلِّ َشْىءٍۢ  َأْو ِمْثِلَهٓا َأملَْ تـَ
على  هبا  يستدلون  فكانوا  َقِديٌر﴾)9( 
وجود النسخ يف القرآن الكرمي، وتعطيل 
أحكام عدد من اآلايت القرآنية ابدعاء 

نسخها بايت أخرى.
وقد حكم املسيح املوعود  يف هذه 
فأوضح  العدل  احلكم  ابعتباره  القضية 
القرآن،  يف  نسخ  ال  أنه  جالء  بكل 
آخره  إىل  أوله  من  القرآن  أن  وأعلن 
حرف  ُينسخ  ومل  به  ومعمول  حمكم 
من حروفه.. فيقول يف هذا السياق ما 

تعريبه:
»إن رَقبيت هي حتت ِنري القرآن الكرمي، 
أو  نقطة  حىت  ينسخ  أن  ألحد  وليس 

املـادي  تقدمنـا  أن  والحـق 

والروحـاين مرتبـط بالتدبـر والتفكـر 

بأحكامـه  والعمـل  القـرآں  يف 

والخضـوع لحكومته يف كل شـؤوننا.
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حركة من القرآن الكرمي.« )10(

»اخلري كله ف القرآن«
  وكما بني املسيح املوعود
يف  بكثرة  الكرمي  القرآن  ٔامهية 
وجمالسه،  وملفوظاته  كتبه 

يرجوه  ما  حضرته  ٔايضا  بني  فقد 
جتاه  ٔاحدي  كل  من  ويتوقعه 

الكلمات  هذه  ويف  الكرمي..  القرآن 
ينصح حضرته مجاعته فيقول:

خطوة  ختُطوا  وال  حذرين  »فكونوا 
وهدي  هللا  تعليم  خالف  واحدة 
إنه  لكم  ٔاقول  واحلق  ٔاقول  القرآن. 
ٔاوامر  من  ٔامر  ٔاصغر  عن  ُيعرض  من 
القرآن السبع مائة فإنه بيده يسّد على 
نفسه ابب النجاة. إن القرآن قد فتح 
سبل النجاة احلقيقية والكاملة، ٔاما ما 
سواه فليس إاّل ظالله. لذلك فاقرؤوا 
القرآن ابلتدبر، ؤاِحّبوه حّبا مّجا، حّبا 
ما ٔاحببتموه ٔاحدا، ألن هللا قد خاطبين 
وإن  القرآن«  يف  »اخلري كله  قائال: 
هذا هلو احلق،  فو أسفا على الذين 
غريه.  الكرمي  القرآن  علي  يقدمون 
يف  وجناتكم كله  فالِحكم  مصدر  إّن 

القرآن. )11( 
إن هذه الكلمات تعد  تعليما واضحا 
وهي  اجلماعة..  أفراد  لكل  وجليا 
وإال  هبا..  للعمل  عبئا كبريا  حتملنا 

مقام  هو  الوصية  هذه  يف  فالتفريط 
خوف عظيم، لذا جيب علينا أن جنعل 
القرآن الكرمي نصب أعيننا قبل القيام 
بكل عمل وقبل أن خنطو كل خطوة. 
وهذا ما يتوقعه سيدن اإلمام املهدي 
واملسيح املوعود  من كل ٔاحدي.
بتعاليم  للعمل  الدؤوب  سعينا  إن 
سيهدينا  الذي  هو  الكرمي  القرآن 
واحد  فعلي كل  النجاة.  سبل  إىل 
بلوعة  لذلك  جاهدا  يسعی  ٔان  منا 
اإلمام  سيدن  سعي  لقد  وحرقة. 
لريسخ  العصر  هذا  يف    املهدي 

فينا هذا األمر ألنه كان من 
الزمن  يف  بعثته  أهداف  ٔاهم 
فيه  املسلمون  اختذ  الذي 
ٔان  فعلينا  مهجورا..  القرآن 
على كل  الكرمي  القرآن  نٔوثر 
نكرمه  ؤان  العامل،  يف  شيء 
الدنيا.  يف  شيء  يضاهيه  ال  حبيث 
والدرر  ابجلواهر  االستفادة  وعلينا 
ٔاطلعنا  الذي  املخفي  الكنز  هذا  من 
وفقنا هللا   . املوعود  املسيح  عليه 
تعاىل لفهم هذه الرسالة والعمل بتعاليم 

القرآن الكرمي ، آمني.
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6.  جريده احلكم جملد11 عدد 8يوم 10مارس 

1907ص15 
 7. سورة ص االية 30

8. ملفوظات جملد8ص208
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11. سفينة نوح جملد19ص26،27 

»إن الخطـــاب الجميـــل اذا القي 

أثر،  لـــه  كان  بأســـلوب جميـــل 

القي  لـــو  الخطاب  نفـــس  ولكن 

َفَقـــَد   ممّلـــل  رديء  باســـلوب 

قاداين.. دار المان


