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����يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبر����   
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  الذي نشره الدكتور عباد اهللا م.ب. بعد طبعه 
  يف مطبعة بشري يف سوق أمرتسر 
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 أول أطفاهلم بإكمال حيتفلون أم اهلندية القارة شبه مسلمي لدى املعروفة التقاليد من 
تمةدعىف هلم، تشجيعا الكرمي القرآن لتالوة خذه ي قرأو واألصدقاء، األقارب املناسبةي 
 املسيح سيدنا كان مجاعيا. له نويدعو الكرمي، القرآن من شيئا أمامهم الطفل

 هذه نظم فقد الكرمي، القرآن اهللا لكتاب العظيم حلبه املناسبة ذه تميه � املوعود
 عن فيها عبرو الكرمي للقرآن األوىل اخلتمة حممود سيدنا األكرب جنله إاء عند القصيدة

@(املترجم) اآلخرين. ألوالده دعا كما هللا شكره @
 

  

  بيترمجة غالف الطبعة الثانية هلذا الكت
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إن مجال القرآن الكرمي وحسنه وروعته نور لروحِ كل مسلم. الناس "١
  يستنريون بالقمر أما حنن فبالقرآن نستنري.

فهو  ؛وكيف ال يكون فريدا فذا ،فقد فكَّرنا وأمعنا النظر ،ال يثبت له أي نظري
  ؟املقدس كالم الرمحن

 كل نص منه ربيع خالد، فال يوجد ذلك اجلمال يف احلديقة وال مياثله أيّ يف
  بستان. 

فال تنافسه آللئ  ؛مثيلٌ يف احلسن واجلمالاملقدس ال ميكن أن يكون لكالم اهللا 
  ."بدخشان"لعلُ ال ، و"عمان"

أما ذاك  ،وأىن لقول البشر أن يرتقي إىل مرتبة كالم اهللا، فهو القادر القدير
 فالفرق بين جلي.  ،ضعيف عاجزف

تعترف املالئكة بعدم العلم.. أىن إلنسان أن يقدر على إن الذي يف حضرته 
  منافسته يف الكالم. 

صنع نور  إذًا أىن يسهل عليهف ،اإلنسان على خلق رِجلِ حشرة صغريةال يقدر 
   ؟!أي كالم اهللا احلق

                                                 

  (املترجم) قصيدة مترمجة من األردية.  ١
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ةٌ من مشفكُفّوا اللسان إذا كانت عندكم  ،أيها الناس راعوا قليال شأن كربياء اهللا
  اإلميان.

فما أسوأ هذا  ،فاتقوا اهللا أيها األصدقاء ،لَكفر شنيع �إن االشراك باهللا 
  الكذب والبهتان! 

فلماذا قلوبكم عامرة بالشرك إىل هذا  ،األحد �إذا كنتم تؤمنون بوحدانية اهللا 
  احلد؟

املخطئون، فكفُّوا عن ذلك إن كنتم ، فأنتم يف غشيت حجب اجلهل قلوبكمك
  ختافون اهللا أدىن خوف.

ال حنقد عليكم أيها اإلخوة قط، وإمنا ننصحكم نصيحة املتواضعني وإن كان 
   "هناك ذو قلبٍ طاهر فنفديه بالروح والدم.

  
  
  
  

@ @
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@ @
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إن نور الفرقان هو الذي ظهر أكثر جالًء من بني مجيع األنوار. وقدوس من "١

  منه ر األنوار هذا. صدر
  فظهر هذا الينبوع الصايف من الغيب فجأة. ،كادت شجرةُ وحدانية احلق تذبل

  إذ يتوفر فيه كل ما كان ضروريا.  ،إن فرقانك هو العامل يف ذاته !يا إهلي
يف كل مكان فلم نعثر على غري  هم مخر العرفان  كله وحبثنالقد جتولْنا يف العامل

  هذه الكأس الوحيدة. 
  فهو وحيد فريد يف كل وصف.  ،بأي شيء ميكن تشبيه هذا النور يف العامل

  كنا حنسب هذا الفرقان عصا موسى، مث بتدبره وجدنا كل كلمة منه مسيحا. 
وإال فقد جتلى  ،م أنفسهمإذا كان العميان ال يرون هذا النور فهذا ذنبهم ه

  . الكواكب املنريةبقوة مئات 
وجود هذا  رغمالذين ظلت قلوم عمياء  ؛فما قيمة حياة هؤالء يف هذا العامل

  النور.
قبل أن  -حسدا وكمدا -حيترقون كلِّها إن هؤالء الذين بان كذب أقواهلم

   "يصلوا بنار جهنم.
*****  

  
  
  

                                                 

  (املترجم) قصيدة مترمجة من األردية.  ١
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  الذي ال شريك له وال كفء.  ،وحده القيوماحلمد والثناء هللا "١ 

لذا فإن إنشاء الصلة بغريه عبث.  ،هو احلي الباقي وكل من سواه فان  
سبحان من إن قليب يردد على الدوام أغيار وهو الوحيد حبيب القلب، الكل 
  . يراين

 منه، يرجتف املقربونإذ  ؛فالعظمة عظمة اهللا ،هو قدوس وقدرته مقدسة أيضا
  وابه املالئكة. 
  فأحبوه. !فأىن لنا الشكر على النعمة وحنن مجيعا خلقه ،إن رمحته عامة

  .سبحان من يراينوكيف تقبل غريته احلب لسواه، فبارك لنا يف هذا اليوم. 
ودهفكل ما نتمتع به من راحة فمن مننكن صدق القلب وبايعناه بقد  ناإ ،ته وج

  ه. تب عظمويف القل
لنا يف هذا اليوم.  ،ويف الطاعة تكمن السعادة ا،وإن يف طاعته خري فبارك

  . سبحان من يراين

                                                 

  (املترجم) قصيدة مترمجة من األردية.  ١
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  وهو حبيبنا الوحيد.  ،حنبه وحده وإننا ،جليةمتجلميع ورمحته ا قيومهو 
. وكل من سواه باطل كلُّه، فبارك لنا يف هذا اليوم ،وال نستطيع العيش بدونه

  . سبحان من يراين
وأنت  ،فأنت الذي رزقتنا اإلميان ،وإين فداء أعتابك ،يا ريب لقد أكرمتنا مبنتك
  احلفيظ كل حني وآن. 

فبارك لنا يف هذا  ،وأنت الرحيم الرمحن ،وإن كرمك يغمرنا كل حني وآن
  . . سبحان من يرايناليوم

  فقد مألت بييت من كل فضل.  ،كمنفكل ما يل هو  !يف يسعين شكركك
  . . سبحان من يراينفبارك لنا يف هذا اليوم ،ظالم فحني حلَّ نورك تولَّى كلُّ

فلمنتك هذه أثىن قليب عليك  ،قراءة القرآن الكرمي "حممود"لقد أريتنا يوم ختم 
  وانشغل يف بيان حمامدك. 
. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،ف شكر! يا إهليفلك ألف شكر! ولك أل

  . يراين
  هؤالء.  فأنت الذي وهبتين عبادك الثالثة ؟!أىن يل أن أشكرك يا ريب وموالي

  . . سبحان من يراينفبارك لنا يف هذا اليوم ،إنين لك كليا وأنت ريب األكرب
 ،وبذلك حتققت أمنيايت القلبية ،اليوم أكمل حممود اخلتمة األوىل للقرآن الكرمي

  فإنين فداء لوجهك.  ،فقد أطلعت علي هذا اليوم بفضلك
. سبحان من مىت يسعين الشكر على مننك يا ريب املنان؟ فبارك لنا يف هذا اليوم

  .يراين
فقلمي  ؟!وكيف ميكنين أن أمحدك ،فأنت رمحةٌ متجسدة ،كل هذا من لطفك

  عاجز عن ذلك. 
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  . . سبحان من يراينفبارك لنا يف هذا اليوم ،بد ما دمت حيافإين لك إىل األ
فنحن قد حضرنا عتباتك  ،قنا اآلفات والكوارث ،يا أيها القادر القوي املتني

  وآمنا بك. 
. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،إن قلبنا غين عن كل ما سواك مذ عرفناك

  . يراين
فاملوت على  ،نا األحقر حلظةً واحدةأرجوك يا حبييب أن ال تبعدين عنك أ

  عتباتك خري من احلياة.
 ،وواهللا إن التعرض للحزن ومواجهة اهلم من أجلك أفضلُ من األفراح والسعادة

  .. سبحان من يراينفبارك لنا يف هذا اليوم
وكل ما عندنا  ،وقد رزقت األبناء أيضا منك ،أنت الذي تصلح كل األمور

  ضرنا شيئا من البيت.وما أح ،عطاٌء منك
. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،وأنت الذي يا حبييب أريتين أيام األفراح

  .يراين
لكنهم خدام عتباتك  ،ليبفهؤالء األبناء الثالثة من أفضالك، فهم أوالدي من ص

   وعبادك.
  . يراين. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ؟!فأين املنكرون ،أنت صادق الوعد

واحمهم بنفسك وأنزل عليهم  ،أسعد حظّ هؤالء وهب هلم الدين والدنيا
  رمحتك.

. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،وهب هلم الرشد واهلدى والعمر والعزة
  . يراين
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وهب هلم املناصب  ،اجعلْهم يا ريب سعداَء احلظ وارفع درجام ومراتبهم
  والتيجان. 

. فبارك لنا يف هذا اليوم ،رشدنا وليس لك أي ند أو مثيلفأنت هادينا وم
  . سبحان من يراين

وأَكِْسب أرواحهم نورا وعمر قلوم  ،اصرف عنهم الشيطان وقربهم إليك
  سرورا. 

. سبحان فبارك لنا يف هذا اليوم ،أن ختصهم برمحتك - وأنا فداء لك -أرجو
  . من يراين

  أنا لك الفداء. ف، يا خالقي  وأعنيأجِب وتقبل كل دعاٍء يل
. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،قد أتينا عتباتك عاقدين أمال قويا بك

  . يراين
فهب له العمر والثروة واصرف عنه  ،لكنه عبد لك ،إن حممود هو فلذة كبدي

  كل ظالم.
. سبحان اليومفبارك لنا يف هذا  ،اجعل أيامه سعيدة وحقِّق آماله ونور صباحه

  .من يراين
مها عبدك بشري أمحد، وأصغرهم وفاجعلْهما أيضا سعيدين وأفرِحهما  ؛له أخوان

  عبدك شريف.
. سبحان وعطِّرهم برمحتك، فبارك لنا يف هذا اليوم ،أَنزلْ فضلك على اجلميع

  . من يراين
وأبعد عنهم يا ريب كل  ،فهؤالء الثالثة عبادك فال تتركْهم مييلون إىل السوء

  أغالل الدنيا. 



���� "��	"  ٣٣٩ 

. فبارك لنا يف هذا اليوم ،ةشقاووأسعدهم على الدوام وال تعرضهم ألي 
  . سبحان من يراين

  اجعل أمساءهم تتألأل كالنجوم.  ؛يا حبيب قليب ويا رفيقي ومشفقي
. فبارك لنا يف هذا اليوم ،اجعلْهم كلَّهم بفضلك سعداء احلظ سليمي الطبع

  . سبحان من يراين
  ال يكون هلم مثيلٌ.  أنْ أكرمهم بفضلك لدرجة ؛يا حبيب قليب ويا ملك العاملني

. فبارك لنا يف هذا اليوم ،وأكِسبهم الفيوض من السماء ،وأسعد حظَّهم دوما
  .سبحان من يراين

  وأنا لك الفداء. ،امسع يا حبييب البارئ كل دعوايت وأدم رمحتك عليهم
لنا يف هذا اليوم ،ذْهم يف ألوائك وأيام شدتك وامسع تضرعايتوأع فبارك .

  . سبحان من يراين
  يا أيها الواحد األحد ويا خالق الكون امسع دعائي وطليب املتواضع. 

. فبارك لنا يف هذا اليوم ،إليك فاجعلْهم أقمار الدين ؤالء الثالثةه ها أنا أفوض
  . سبحان من يراين
وروحي قرينةُ األمل، فلم أعد قادرا على  ،بسبب أنواع القلقإن قليب حزين 

  الصرب كما كنت سابقا.
. سبحان فبارك لنا يف هذا اليوم ،فأنت رب العاملني ،كل هم وغم نهمفأبعد ع

  . من يراين
وأنقذنا  ،وأْتنا بفضلك وامحنا من كل حزن تقدما وازدهارا،أكثرهم وزدهم 

 .من كل أمل وهم  
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 م شئوين ربلنا يف هذا اليوم ،ال ختتربينف ،بنفسكأمت سبحان من فبارك .
  . يراين

  واجعلهم نورا  ،اجعل عبادك الثالثة هؤالء هداةَ العامل، وليكونوا مرشدي العامل
. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم مشوسا مضيئة،اجعلْهم مرجع امللوك و

  . يراين
  واجعلْهم فداًء للحق وأصحاب املوىل. ،الدياراجعلْهم ذوي وقار ومفخرة 

. فبارك لنا يف هذا اليوم ،واجعل من واحد ألوفا ،رون ويزدهرونواجعلهم يكثُ
  . سبحان من يراين

  وختلِّص من اهلموم وتصرف اآلالم.  ،أنت الذي تريب وتتدارك يف كل حني
  . ن من يراين. سبحافبارك لنا يف هذا اليوم ،وتزكّي القلب وتلقي فيه احلق

ويكسب العرفان ويصرف  ،الذي هو مدار اإلميان ،أنت الذي علَّمتنا القرآن
  الشيطان. 

. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،فكل هذا من منتك ونفسي لك الفداء
  . يراين

ّك أرانا إياكحني جاء نبي، ع. قضى على ين قومي ووجاء بدالبِد  
فبارك لنا يف هذا  ،اهللا يهإل همأوصلَوبعد وصوله إىل اهللا إىل احلق اخللق ونادى 

  . . سبحان من يرايناليوم
فقد  ،وإن مننك علينا كثرية ال تعد وال حتصى ،إن مجيع أحبائي لك الفداء

  عجزنا عن عدها. 
فبارك لنا  ،فأت بالسفينة إىل الساحل ،اهلموم واألحزان جراء دامية بوقلالوإن 

  . سبحان من يراين. يف هذا اليوم
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وإنين تنورت منك وأنت وحدك  ،وإن نظري مشدود إليك ،إنك تعيش يف قليب
  قمري. 

. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،عليك توكُّلي كلّه وأخر على عتباتك
  . يراين

حلَّ حبيايت و ،وعفَّرت جسمي ،منذ أن ألصقت قليب بك حتملت مئات األحزان
  الوبال. 

فبارك لنا يف  ،إذ قد ظفرت بك على حساب روحي ؛أنين أشكرك يا إهليإال 
  . . سبحان من يراينهذا اليوم

وإن الكأس  ،فقد نلنا غايتنا املنشودة السعادة، جنممنذ رأينا وجهك طلع علينا 
  اآلن تفيض. 

  . . سبحان من يراينفبارك لنا يف هذا اليوم ،وبلطفك يا رب قد حتقق أملي
فبلطفك يا حبييب قد دعوت  ،وأنت أَريتنا هذه األيام ،ألحبة كلُّهملقد جاء ا

  كل هؤالء الكرام.
. فبارك لنا يف هذا اليوم ،مقاصدنافيه حتققت  الذي وطلع علينا هذا اليوم املبارك

  . سبحان من يراين
الذين جاءوا لطفا  ،فقد أصابت قلوبنا الفرحةُ وأرواحنا الراحةُ مبجيء الضيوف

  وبألف حمبة وألفة.  منهم
. فبارك لنا يف هذا اليوم ،لكن احلزن يعتصر فؤادي عندما أتذكر حلظة فراقهم 

  . سبحان من يراين
وكل من جاءه ال بد أن يفارقه يوما ما، فال بد من الفراق حىت  ،إن الدنيا نزلٌ

  مائة عام. لو عاش
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فبارك لنا يف هذا  ،افإن هذه الدار فانيةٌ ال بقاء هل ؛فليس هناك حمل ألي شكوى
  . . سبحان من يرايناليوم

واقضوا بعضا من  ،يا أيها األصدقاء األحبة! ال تنسوا اآلخرة وتزودوا قليال
  الوقت يف العمل. 
. فبارك لنا يف هذا اليوم ،فانبذوها وازهدوا فيها وارغبوا عنها ،فهذه الدنيا فانية

  . سبحان من يراين
  وانقطعوا عنها وازهدوا فيها وابتعدوا عنها.  ،فال تعلِّقوا ا القلوب

. سبحان فهي ثعبان أيها األحبة! فأنقذوا أنفسكم منها، فبارك لنا يف هذا اليوم
  . من يراين

وإن الذين يقرأونه تتنـزل  ،إن القرآن الكرمي كتاب الرمحن ويعلِّم سبل العرفان
  عليهم الفيوض اإلهلية. 

  . . سبحان من يراينمبارك هذا اليومف ،ة اهللاوالذين آمنوا به فعليهم رمح
  وا يظفر اإلنسان بالوالية.  ،فمن فاز به فهو ينبوع اهلداية له، فهي كلمات اهللا

. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،إنه يهب النور للقلب ويترسخ يف القلب
  . يراين

ائب، فاهتموا ونزهوا معتقداتكم من كل أنواع الشو ،احفظوا القرآن الكرمي
  باملعاد وتزودوا. 

. فتمسك به، فبارك لنا يف هذا اليوم ،يا عزيزي ترياقإن الصدق والسداد 
   ".سبحان من يراين

  ــــنيآم
*************  
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١" الرمحن الطاهر هذا، يسري يف عروقه نور إن الذي جرى على شفتيه كالم
  ذلك اخلالق.

عجيب من الذين يتحمسون لتعلُّم الثقافة الغربية اتباعا ألهوائهم النفسانية مع  
  وجود كالم اهللا معهم.

فهو  ،فهو القول الفصل يف النـزاع ،ففيه ذكر األولني واألنباء عن اآلخرين
  .الفرقان

  فهو يف الظالم سراج مشرق وبدر منري. ،عندما تشتد الفنت كليلة ليالء
بل إن الزمن  ،قد جعل وحوش العرب ملوك العامل، وليس العرب فقط مدينون

  كلَّه مدين ألفضاله ومننه. 
 الزمان حقائق حىت صار الغافل عنه مذهوال  ه،ومعارفالقرآن لقد كَشف إمام

  . حريانَ
  فكلُّ خري وبركة متوفر فيه.  ،فآثروا قراءته على مجيع الكتب

فال شك أن ذلك إنسان حممود يف كال  ،مل بهفمن انبهر من القرآن وع
  مني.  ـالعال

فمن كان يف قلبه أي أمنية أو رغبة  ،هنا تنحلّ املسائل املعقّدة للقرآن واحلديث
   "فليأت إىل قاديان.

  
                                                

  

 

  (املترجم) قصيدة مترمجة من األردية.  ١



  




