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الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم-
ُح ُّب َّ
عند محمد �إقبال
د .الحافظ عبد القدير

جامعة البنجاب  -باك�ستان
تمهيد

مقـــاالت

�إ َّن مدح ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -والثناء عليه وبيان �أو�صافه الحميدة كفن م�ستقل
وغر�ض �شعري بد�أ مع �أ�صحابه –ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعين (((-وقد ذكر الحافظ فتح الدين
ابن �سيد النا�س اليعمري منهم من يقارب عددهم المائتين((( �أ�شهرهم عبد اهلل بن رواحة وكعب
ابن مالك وكعب بن زهير ،و�أبرزهم �سيدنا ح�سان بن ثابت الذي تغنى بما لم يتغن به الأدباء
خ�ص�ص �شعره العذب الخ�صب لمدح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
وال�شعراء قبله؛ حيث �إنه ّ
وذكر معجزاته ومناقبه ،والدفاع عنه و�أ�صحابه ،والقذف بالحق على الباطل ،فجعله من جنود
الإ�سالم -وهلل جنود ال�سموات والأر�ض  -وهو من �أبرز ُرواد هذا الفن ،ث َّم �إنه بلغ في هذا الميدان
�ش�أنًا لم يبلغه �أحد في زمنه وال بعده ،ف�شعره في هذا الم�ضمار ممتاز بين المدائح النبوية
المنظومة على مر الع�صور والدهور.
ان��ت��ق��ل ه���ذا ال��ف��ن �أو ًال م��ن ال��ع��رب��ي��ة �إل��ى
الفار�سية ،فنرى بالفار�سية �أ�سماء كثير من
ال�شعراء الذين اكت�سبوا �صي ًتا مدو ًيا في هذا
(((
الميدان �أهمهم :ال�شيخ �سعدي ال�شيرازي
(((
والأم��ي��ر خ�����س��رو((( وعبد الرحمن الجامي
وغيرهم ،فهذه القطعة العربية ال�شعرية لل�شيخ
�سعدي ال�شيرازي قد طارت في الآفاق و�سارت
�سير المثل:

ب���������ل���������غ ال���������ع���������ل���������ى ب�����ك�����م�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ال�����ه
ك�����������������ش��������ف ال��������������دج��������������ى ب������ج������م������ال������ه
ح���������������س�������ن�������ت ج��������م��������ي��������ع خ�������������ص������ال������ه
(((

������ص�����ل�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����وا ع������ل������ي������ه و�آل�������������������������ه

و�أم��ا اللغة الأردي��ة فح�ضنها مليء ب�أولئك
ال�شعراء الم�سلمين الذين تركوا �آثا ًرا ال ُتمحى
ف��ي ه��ذا الميدان تحت ع��ن��وان "نعت" ،وهو
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الو�صف في اللغة العربية(((� ،أم��ا في الأردي��ة
ف�إنه خا�ص ب�إظهار الحب والوله للنبي� -صلى
اهلل عليه و�سلم� .-إن ال�شاعر في هذا ال�صنف
ال�شعري يمدح النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
وي�صف �أو�صافه الطيبة المباركة ،ثم يظهر
ولهه وحبه ل��ذات الم�صطفى ،وكل ما ينتمي
�إليه(((.
ب��د�أ ال�شعراء الم�سلمون ف��ي �شبه القارة
يفتتحون دواوينهم بالحمد هلل وبنعت النبي
تيمنًا وتبركًا ،وبمرور الزمن راجت �سوق هذا
الفن �إلى �أن ت�أثر بهم ال�شعراء غير الم�سلمين
�����ض��ا ،ونظموا ق�صائد ف��ي م��دح النبي ،مع
�أي ً
�أن ذلك قد �صدر عن ال�شفتين ال القلب؛ لأنه
لم يكن يوافق ديانتهم وعقيدتهم ،كما نرى
بع�ضا منهم نظم ديوانًا كام ً
ال في مدح النبي،
ً
والقاري الذي ال يعرف ديانة ال�شاعر من قبل
قد يذهب به الظن �إلى �أنه م�سلم ح ًقا(((.
وم���ن ���ش��ع��راء الأردي�����ة ال��ذي��ن ب��رع��وا في
هذا الميدان "مح�سن كاكوروي"( ((1و"�أمير
(((1
مينائي"( ((1و"موالنا ظ��ف��ر ع��ل��ي خان"
و"حفيظ تائب"( ((1على �سبيل المثال يقول
ظفر علي خان:
ديكهي نهيں ك�سي نے اگر �شان م�صطفى
ديكهے كه جبرئيل هے دربان م�صطفى
ر�شته مرا خدا كي خدائي سے ٹوٹ جائے

چهوٹےمگرنههاتهـسےدامانم�صطفى

(((1

(م��ن لم يعرف عظمة الم�صطفى -عليه
ال�صالة وال�سالم -فلي�شاهد �أن جبريل هو
حار�س بابه.
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ال حرج في انقطاع �صلتي بمخلوقات اهلل
�سبحانه وتعالى كلها ،ولكن ال �أر�ضى �أن تنفلت
من يدي �أهداب الم�صطفى).
وكما قال "مح�سن كاكوروي":
�سبسےاعلىتيري�سركارہے�سبسےاف�ضل
ميرے ايمان مف�صل كا يہي ہے مجمل
ہے تمنــا كـه رہے نعـت سے تيري خالي
(((1

نهميرا�شعرنهقطعهنهق�صيدهنهغزل

(ح�ضرتك �أف�ضل النا�س و�أ�شرفهم ،هذا هو
�إجمال �إيماني المف�صل.
ُبغيتي �أن ال يخلو من مدحك كل ما �أن�شده،
�سواء �أكان بي ًتا �أم قطعة �أم ق�صيدة �أم غز ًال).
(((1
وقد �أ�صبح مدح "حالي"
جدا في
�شهيرا ً
ً
هذا الم�ضمار� ،إنه يقول:

وه نبيوں ميں رحمت لقـب پانے واال
مراديں غريبــــوں ك��ي ب��ر النے واال
م�صيبت ميں غيروں كے كام آنے واال
وه اپنے پرائے ك��ا غـ ــم كهانے واال
فقيروں ك��ا ملجا ضعيفوں ك��ا م��اوى
يتيموں ك���ا وال�����ي غالموں ك���ا م��ول��ى
خطا كار سے در گذر كــــــرنے واال
بد اندي�ش كے دل ميں گهر كرنے واال
مفا�سد كا زير وزبر كــــــــــرنے واال
قب ــائل كا �شير و�شك ــر كــــرنے واال
اُت������ر ك����ر ح�����را سے سوئے ق�����وم �آي����ا
(((1

اور اك ن�����س��خ��هء كيميا ���س��ات��ه��ـ الي����ا
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(�إنه ملقب بلقب نبي الرحمة بين الأنبياء،
ومحقق �آم��ال الفقراء ،وم�ساعد �أغياره عند
ال���رزاي���ا ،وم��وا���س ل�ل�أق��ارب والأج���ان���ب على
ال�سواء ،وهو ملج�أ الفقراء وم���أوى ال�ضعفاء،
وموال لليتامى ومولى للعبيد.

الكلمة في حبه ،فر�سول اهلل من�شوده وغر�ضه
وغ��اي��ت��ه ،وه��ي الحقيقة الثابتة ،وم��ا عداها
�سراب خادع� ،إنه �صاحب عقيدة را�سخة عن
خلود الر�سالة المحمدية ،وعن خلود حامليها،
ت�شرب مفاهيم القر�آن والحديث ثم �صبها في
ّ
قالب �شعري ،فجاء ب�شعر منقطع النظير ،يفوح
منه عبير الإيمان و�أريج الحب والحنان ،وهو
و�إن ك��ان الأخ��ي��ر زم��ا ًن��ا لآت بما لم ت�ستطعه
الأوائل .فنحن ،فيما يلي ،نلقي �أو ًال ال�ضوء على
حبه العميق للر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم،-
أنموذجا؛ لأن جمع هذه
ثم نُورد بع�ض �أبياته �
ً
ثم
الأب��ي��ات المدحية كلها عمل كبير ���ش��اقَّ ،
�إن��ه يحتاج �إل��ى كتاب مب�سوط �ضخم ،وهذا
المقال الموجز ال ي�سع �أن ُيحيط بهذا المو�ضوع
أي�ضا في
من كل نواحيه .ويجدر بي �أن �أذكر � ً
هذا المو�ضع �أن "�إقبال" من �أولئك ال�شعراء
القالئل الذين ال يمكن نقل كل ال�سمات التي
يحملها �شعرهم من جمال االن�سجام و�سيالن
القريحة وجودة ال�سبك وقوة التعبير وترجمته
�إلى لغة �أخرى ،ولكن� ،إن لم يكن وابل فطل.

�إنه متجاوز عن خط�أ كل مخطئ ،ومتمكن
من قلب كل من يترب�ص به ال��دوائ��ر ،ومبيد
للمفا�سد ،وم�صلح بين القبائل ،نزل من غار
ح��راء ،وج��اء �إل��ى قومه بو�صفة كيمياوية �أي
القر�آن).

مقـــاالت

أي�ضا حلقة من هذه
و�شاعرنا "�إقبال" � ً
ال�سل�سلة الذهبية� ،إن��ه لم يكن حاطب ليل
يجمع في �شعره كل الفنون ال�شعرية �أو من
�أول��ئ��ك ال�شعراء ال��ذي��ن ج��ل همهم حفنتان
من �شعير ،ال يعرفون �أنف�سهم وقدراتهم ،وال
يدرون ما الكتاب ،وال الإيمان ،فيقولون ما ال
يفعلون ،ويهيمون في كل واد ،ويجل�سون على
كل غ�صن ،وينتجعون كل كلأ ،فينتجون �أد ًبا
تاف ًهاُ ،يولد �سري ًعا ويموت �سري ًعا ،بل كان
من زمرة �أولئك ال�شعراء الملهمين العظام
الذين �أ�شرقوا بنور ربهم وحملوا �أمانة اهلل،
وتخلقوا ب���أخ�لاق��ه ،وف���دوا ر�سالة الإ���س�لام
ب�أنف�سهم وبما ملكت �أيمانهم وبما منحهم
اهلل من �شاعريتهم وقوتهم الأدب��ي��ة ،ف�شرح
اهلل �صدورهم لتبيين كتابه المبين ،ومدح
نبيه عليه ال�صالة وال�����س�لام ،فخلقوا �أد ًب��ا
خ��ال ً��دا يبقى �إل��ى �أن ي��رث اهلل الأر����ض ومن
عليها.

المبحث الأولُ :حبه للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

عندما ندر�س �أحوال حياة �أحد من العظماء
في العالم ونُطالع �شخ�صيته نجد في �أعماقها
قوة تن ّور باطنه .فهذا الينبوع الكت�ساب القوة
يختلف من قوم �إل��ى قوم ومن فرد �إل��ى فرد،
فعندما نبحث في �أعماق �شخ�صية "�إقبال"
عن هذا الينبوع الذي اغترف منه ،وعن ذلك
المنهل الذي ارتوى منه نرى �أنهما ع�شقه وحبه
(((1
للقر�آن و�صاحبه -عليه ال�صالة وال�سالم،-
وهذا ما يتجلى �أمام كل من يت�صفح �أوراق حياته
و ُيلقي نظرة على �شعره� ،إنه يرى �أن ُحب "�إقبال"

كان  -رحمه اهلل -مول ًعا ب�شخ�صية محمد
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -ومتفان ًيا بكل معنى36
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للقر�آن و�صاحبه -عليه ال�صالة وال�سالم -لعب
دو ًرا �أ�سا�س ًيا في تكوين العنا�صر ال�شخ�صية
له( ((1وترك �آثا ًرا بالغة وغير دار�سة في ذهنه،
بل ا�ستولى عليه ا�ستيال ًء كامالً� ((2(،إنه يرى
بحرا ال �ساحل له� ،أمواجه زاخرة
ر�سول اهلل ً
�شامخة ،وعلى الم�سلم المعا�صر �أن ينغم�س في
(((2
ثم �إنه
هذا البحر لتعود �إليه قوته الم�سلوبة،
َّ
يظن �أن هذا الزمن وما فيه قد جعلنا نذهل
عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ونجهل
مكانته ،ف�أ�صبحنا غثاء ،ولم يبق لنا قيمة في
الزمن؛ لأن حرقة ع�شق الر�سول لما خرجت
من القلب بقي بمثابة ج�سد بال روح(.((2
فكان  -رحمه اهللُ -يحب ر�سول اهلل ح ًّبا
فوق الو�صف ،فطول حياته كانت تطر�أ عليه
حالة من الرقة وتبتل عيناه كلما يجري ذكر
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أو ذكر المدينة
المنورة في مجل�سه ،وبخا�صة في �آخر حياته،
فكان َيبكي بمجرد �سماع ا�سمه المبارك ،و ُيبالغ
فيه حتى ي�صعب عليه التنف�س �أحيانًا( ،((2وهذا
ال يعني �أنه كان رج ً
ال �ضعيف القلب بكّاء م ّياال
�إلى البكاء ،يقول "جاويد اقبال" -ابنه� -إنه
دموعا كلما جاء ذكر
ر�آه في �آخر حياته يذرف ً
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مع �أنه لم يره
يبكي على وفاة زوجته �-سردار بيغم( -والدة
جاويد)( ((2بل و ّبخه "�إقبال" عندما ر�آه يبكي
على �أم��ه ق��ائ�لاً :ال ينبغي لك �أن تبكي لأنك
رجل ،والرجال ال ي�سكبون الدموع(.((2
�سجل"�أبو الأعلى المودودي"( ((2ق�صة
وقد ّ
ُتلقي �ضو ًءا على مدى حبه لر�سول اهلل -عليه
ال�صالة وال�سالم� -إنه يقول:
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" ...دعا غني من �أغنياء �إقليم بنجاب
"�إقبال" والآخ��ري��ن م��ن �أ���ص��ح��اب القانون
لي�ست�شيرهم ف��ي �أم���ر ،و�أ�سكنهم ف��ي بيته
الكبير الفاخر ،فعندما ذه��ب "�إقبال" �إلى
غرفته المفرو�شة في الليل لي�ستريح ر�أى حوله
�أثاثًا غال ًيا في كل مو�ضع ،و�أ�سباب الراحة في
وثيرا،
�سريرا
كل مكان ،كما ر�أى
ً
مريحا ً
ناعما ً
ً
فبادره الخيال �أن الر�سول الذي ب�سبب نعليه
نال الم�سلمون هذه المراتب والنعم رقد طول
حياته على ح�صير ،ف�سالت عيناه دم ًعا ،و�صار
من الم�ستحيل له �أن يجل�س على ذلك ال�سرير،
فقام ودخ��ل الحمام وجل�س على كر�سي وبد�أ
يبكي ،فلما هد�أ بع�ض الهدوء دعا خادمه وطلب
منه �أن يفتح فرا�شه العادي الذي كان قد جاء
به من بيته ،كما �أمره �أن يعطيه �سريرا بلد ًيا
عاد ًيا في ذلك الحمام ،فنام عليه طوال قيامه
في ذلك البيت(".((2
وكان  -رحمه اهلل -رغم عي�شه في القرن
الع�شرين يحيا بخياله القوي في زمن ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم� ،-إنه كتب مرة �إلى
�أحد �أ�صدقائه:
"�أ�سكن بين ازدحام مدينة الهور ،ولكنني
�أعي�ش حياة االنفراد ،بعد الفراغ من �أ�شغالي
ال�ضرورية �إم��ا �أتلو ال��ق��ر�آن ،و�إم��ا �أتجول في
ال��ق��رون الأول����ى ف��ي ع��ال��م ال��خ��ي��ال ،ولنت�أمل
هنيهة� ،إن الزمن الذي يكون التفكير والت�أني
فيه لذيذا �سائ ًغا �إلى هذا الحد كيف يكون ذلك
الزمن نف�سه(:((2
خو�شا وه وقت كه يثرب مقام تها ا�س كا
خو�شا وه دور كه ديدار عام تها ا�س كا"

(((2
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وحكم
فقتله �شاب م�سلم با�سم "عبد القيوم"ُ ،
عليهما بالإعدام من قبل المحكمة ،ف�أراد بع�ض
الم�سلمين �أن يرفعوا هذا الأمر �إلى نائب الملك
( )Viceroyوي�ستغيثوا به �ضد هذا الحكم� ،إال
�أن "عبد القيوم" منعهم عن ذلك قائ ً
ال ب�أنه
قد ا�شترى اال�ست�شهاد بعمله ذاك ،و�أخ��ي ً��را
ُعدم كالهما ،ت�أثر "�إقبال" بهذين الحدثين
ج ً��دا ،فثارت ث��ورت��ه ،فنظم منظومة "الهور
وكرات�شي"( ((3قال فيها:

(يا حبذا ذلك الع�صر ال��ذي كانت �أر�ض
يثرب فيه مقره عليه ال�صالة وال�سالم ،ويا
حبذا تلك الأيام التي كانت زيارته فيها مي�سرة
للكل).

مقـــاالت

وك���ان  -رح��م��ه اهلل -يحترم ر���س��ول اهلل
احتراما بال ًغا ،وال
�صلى اهلل عليه و�سلم-ً
ي�ستطيع �أن يتحمل وي�صبرعلى حديث فيه �شيء
ي�ؤدي �إلى �سوء �أدب لر�سول اهلل ،والزمن الذي
عا�ش فيه "�إقبال" كانت الهند تحت �سيطرة
الإنجليز ،كما �أن الهنود كانوا ي�شاطرون الوطن
مع الم�سلمين ،فالنا�س كانوا ي�ستخدمون كلمة
"�صاحب" لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ال��ت��ي ُت�ستخدم للنا�س ال��ع��ادي��ي��ن ،ويقولون:
"محمد �صاحب" .فهذا ما كان يكدر �صفوه
وي�شق على خاطره( ،((3وكان يقول �أنا ال �أ�ستطيع
���دا يقول �إن ر���س��ول اهلل � -صلى
�أن �أق��ب��ل �أح ً
و�سخا في يوم
لبا�سا ً
اهلل عليه و�سلم -لب�س ً
من الأي��ام؛ لأن نبيي كان مث ً
ال �أعلى للطهارة
والنظافة ،وهو الذي �أدى بنا �إلى ذاته �سبحانه
وتعالى و�أنب�أنا عنه ،وبطريقه عرفناه ،ولواله
لما عرفنا الحق ،فمرة �س�أله �أحد من �أ�ساتذة
الفل�سفة الإنجليز :ما هي الحجة عندك على
�إثبات وج��وده � -سبحانه وتعالى-؟ فرد عليه
بب�ساطة :لأن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال ذلك(.((3

نظر اهلل په ركهتا هے م�سلمانِ غيور
موتكيـاشےهے؟فقطعالممعنىكا�سفر!
انشهيدوںكيديتاهلكلي�ساسےنهمانگ

قدروقيمتميںهےخوںجنكاحرمسےبڑهـكر!
�آه! اے مر ِد مسلماں تجهے كيا ياد نهيں
(((3

��رف ال ت��دع م ـ ـ ـ ـ ــع اهلل �إل��ه��ا �آخ���ر
ح��ـ ِ

(�إن الم�سلم الغيور ال يتوكل �إال على اهلل
يفرق من الموت؛ لأنه
�سبحانه وتعالى)( ،وال َ
ي��دري كُنهه وي��درك حقيقته� ،إن��ه يعرف) �أنه
لي�س �إال االنتقال من هذا العالم �إلى عالم الروح.
ال تطلب من �أهل الكني�سة (الم�سيحيين)
بخ�سا ،د ّية ه�ؤالء ال�شهداء ،دمهم �أغلى
ثمنًا ً
(((3
و�أثمن من الحرم قدرا وقيمة.
�أواه! �أيها الم�سلم ،هل ن�سيت معنى الآية  :ال
تدع مع اهلل �إل ًها �آخر).
وكان ُيكثر ال�صالة على النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم ،-فمرة ُ�سئل ،ما هو العمل الذي
جعلك "حكيم الأمة" ،فقال كثرة ال�صالة على
النبي ،يقال �إنه �صلى على النبي ماليين مرة
ب��ل �أك��ث��ر ((3(.وك��ان ي��رى �أن ُح��ب ر���س��ول اهلل

كتب هندوكي ا�سمه "راجپال" في مدينة
وجه فيه الإهانات �إلى ر�سول اهلل
"الهور" كتا ًبا ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فقتله �شاب م�سلم ا�سمه
"علم الدين" ،وفي �سنة 1933هـ كتب "نتهو
رام"� -أحد من الهنادكة -في مدينة "كرات�شي"
كتا ًبا �أهان فيه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
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�صلى اهلل عليه و�سلم -واتباعه هو مفتاح كلقفل ،وباب كل كنز ،و�سبيل كل غاية ،بل غاية
كل �سبيل في هذه الدنيا ،ولعل هذا الخيال كان
قد تغ�شى ذهنه وملك قلبه عندما نظم البيت
التالي:
م��ق��ام خ��وي�����ش اگر خ���واه���ي دريں دي��ر
(((3

ب��ح��ق دل ب��ن��د وراه م�����ص��ط��ف��ى رو

(�إن ك��ن��ت تبتغي م��ك��ان��ة �سامية ومرتبة
مرموقة لنف�سك في هذه الدنيا فاربط قلبك
بحب اهلل وت���أ� ّ��س ب���أ���س��وة الم�صطفى -عليه
ال�صالة وال�سالم.)-
�سافر "�إقبال" �إل��ى �أوروب���ا �أول م��رة �سنة
1905م للدرا�سة ،وك��ان في عنفوان �شبابه،
و�أوائل عمره ،وكان هذا ال�سفر بالباخرة ،فلم
يزل طوال �سفره هذا على ات�صال بـ "�إن�شاء
اهلل خان"  -مدير مجلة "وطن" -يكتب �إليه
�أح��وال �سفره ،ففي �إح��دى ر�ساالته ع ّبر عن
ما �شعر به عندما ر�أى �شاطئ جزيرة العرب
واقترب منه� ،إنه قال:
"يقترب ال�شاطئ �شي ًئا ف�شي ًئا ،وبعد ب�ضع
�ساعات ت�صل باخرتنا �إل��ى �شاطئ ع��دن ،ال
�أ�ستطيع بيان حال قلبي وحنينه للزيارة� ،إن
ت�صور �شاطئ العرب قد جعله يتوق �إلى زيارة
المدينة المنورة:
اهلل رے خ ــاك پ���اك مدينـ ــه ك��ى �آب���رو
خور�شيد بهي گيا تو ادهر �سر كے بل گيا

(هلل در التراب الطاهر للمدينة المنورة ،لم
(((3
ترحل �إليها ال�شم�س �إال على ر�أ�سها)
يا �أر�ض العرب المقد�سة! هني ًئا لك ،كنت
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ذل��ك الحجر ال��ذي ك��ان ال��ب��ن��ا�ؤون في العالم
قد نبذوه و�أعر�ضوا عنه ،ولكن يا له من �سحر
نفخه فيك ذلك اليتيم ،وب�سببه ُو�ضع �أ�سا�س
ح�ضارة الدنيا المعا�صرة عليك  ...قد ر�أت
رم�ضاءك �أل��وفً��ا م��ن �آث���ار الأق���دام المباركة
وع�صمت �أ�شجار النخل فيك �ألوفًا من الأولياء
من ح��رارة ال�شم�س ،فيا ليت ت��راب ج�سدي
الآث���م يخالط ذرات رملك ويتيه ف��ي رح��اب
بيداءك ،فلعل هذا التيه ي�صير كفارة لأيام
حياتي المظلمة ،يا ليتني انتهب في �صحاريك
و�أ�صل محترقًا في الحرارة غير مبال ببثور
القدمين ومتحر ًرا من كل �أمتعة الدنيا �إلى تلك
الأر�ض الطاهرة التي كانت �أزقتها –في حين
من الأحيان -ت�ضج ب�صوت بالل -ر�ضي اهلل
(((3
عنه".-
في �أيامه الأخيرة قد انتابه الخوف من �أن
يزيد عمره على عمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم؛ لأنه كان يرى ذلك من �سوء الأدب ،يقول
"�أحمد �شجاع الدين" -واحد من معارفه-:
كثيرا ب�سبب مر�ض
"عندما وهن ج�سده ً
ط��وي��ل ،وك���ان ظ��ن��ه �أن ع��م��ره ق��د �أرب����ى على
مزيدا،
يوما :ال �أريد �أن �أحيا
ً
ال�ستين قال لي ً
�إنني �أخ�شى من �أن يزيد عمري على ثالث
و�ستين �سنة ((3(،كانت حياة ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ثالثًا و�ستين �سنة ح�سب ما
ُع��رف باليقين ،ثم ب��د�أت الدموع تنهمر من
(((4
عينيه".
هذا الحب والحنين �إل��ى ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم عندما نبحث عن ج��ذوره في
�شخ�صيته نراها ممتدة �إلى �صباه ،كان ينتمي

حُ بُّ الرَّ�سول
عليهال�صالة
وال�سالم-
عند محمد
�إقبال
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مقـــاالت

�إلى �أ�سرة متدينة؛ حيث نرى والديه يربيانه
�صغيرا على مائدة ال��ق��ر�آن والحديث ،فحبه
ً
للقر�آن و�صاحبه ك��ان قد ورث��ه �أ ًب��ا عن جد،
فوالدته كانت تقية ج ً��دا� ،أم��ا وال��ده ف�إنه ولو
لم يكن مثق ًفا �إلى حد كبير �إال �أنه كان رج ً
ال
متدينًا ،يغلبه الت�صوف ،وك��ان "ال�سيد مير
ح�سن"�-أ�ستاذ �إق��ب��ال -قد ل ّقب وال��ده بلقب
"فيل�سوف �أمي"( ،((4كما يرى ال�شاعر الأردي
ال�شهير "�أكبر �إل���ه �آبادي"(� ((4أن ال�سمعة
وال�شهرة التي حظي بها"�إقبال" في حياته هي
(((4
خير دليل على �أنه كان من ُ�ساللة الأبرار،
فهذا الوالد �أثّر في �شخ�صية ابنه �أعمق �أثر،
ف�أفعم قلبه وملأ ذهنه بحب القر�آن و�صاحبه،
ورباه على مائدتهما ،ونجد ب�صمات تربيته في
�سجل في �شعره ق�صة
�شخ�صية "�إقبال" ،فقد ّ
تدل على تربيته وتثقيفه ،ندع "محمد �إقبال"
يحكي ق�صته:

ہم شہيدانــــے كه ديں را حجت اند
م��ث��ل ان���ج���م در فضــاے م��ل��ـ��ـ��ـ��ت ان��د
زاه ـ ــدان وعا�شقان دل فگــــــــار

ع��ال��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ان وع���ا����ص���ي���ان ���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��رم�����س��ار
درم��ـ��ي��ان انجمـ ــن گــــــردد بلن ـ ــد
ن��ال��ـ��ـ��ـ��ه ہاے ايں گــــداے درد مند
اے ����ص���راط���ت م�����ش��ك��ل از بے م��رك��ب��ي
م��ن چ��ه گويم چوں م���را پ��ر���س��د نبي
حق جوانـــــے مسلمے با تو �سپرد
ك��و نصيبــــــے از دب�����س��ت��ان��م نبرد
از ت���و ايں ي���ك ك��ـ��ـ��ار آس��اں ه���م ن�شد
ي��ع��ن��ي آں ان���ب���ار گــــــل �آدم ن�شد
اندكــــــے اندي�ش وي��اد �آر اے پ�سر
اج���ت���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اع ام�������ت خ����ي����ر ال��ب�����ش��ـ��ـ��ـ��ر
ب����از ايں ري�������ش ���س��ف��ي��د م��ـ��ـ��ـ��ـ��ن نگـــر

"في ي��وم من الأي���ام زم��ن درا�ستي جاء
�شحاذ �إل��ى بيتنا وت�س ّول ،وكنت م�شغو ًال في
ّ
الدرا�سة ،فما اعتنيت ب��ه ،ف�ألح في ال�س�ؤال
حتى جعلني غ��ا���ض�� ًب��ا ،ف�ضربته على ر�أ���س��ه
بعكازتي ،ف�سقط ك�شكوله وانتثر ما فيه من
الطعام وغيره فبد�أ ي�صرخ ،وكان الوالد ينظر
�شديدا ،وانكم�ش
هذا المنظر ،فحزن حزنًا
ً
�شديدا وانفلتت منه �أنة،
وجهه وا�ستاء ا�ستيا ًء
ً
وتلألأت الدموع في عينيه ،وقال:

ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رزه ب��ي��م وام���ي���د م���ن نگـــــر

ب����ر پ�����در اي��ں ج�����ور ن���ازي���ب���ا م��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ن
(((4

پ��ي�����ش م�����وال ب���ن���ده را ر�����س����وا م����ك����ن

(غدا في الح�شر) �ستجتمع �أمة خير الر�سل
ً
كلها �أم��ام مولى الكل ،وتكون بها غ��زاة ملته
البي�ضاء والمحافظون على حكمته الخالبة،
وال�شهداء ال��ذي��ن ه��م براهين قاطعة لدينه
الحق ،ويتلألئون في �أجواء الملة �أمثال النجوم،
والزهاد والع�شاق الولهون وممزقوا القلوب،
والعلماء ،والع�صاة النادمون ،فترتفع في ذلك
االجتماع -عقيرة هذا المت�سول الحزين (الذي
ني الذي ي�سير في طريقه
�ضربته اليوم) .يا ُب ّ

گفــــت ف���ردا ام���ت خ ـ ـ ــير الر�سـل
ج��م��ع گ��ردد پ��ي�����ش آں مـــوالے كل
غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ازي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ان م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��ت بيضاے او
ح��اف��ظ��ان حكمت رعنـــــــــاے او
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ظال ًعا من غير مطية! بماذا �أرد على ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -عندما ي�س�ألني ب�أن اهللكان قد وهب لك من لدنه �شا ًبا (لتربيه �أح�سن
در�سا من مدر�ستي،
تربية) ،ولكنه لم يتلقن ً
�إن���ك ل��م تتمكن م��ن ه��ذا العمل ال�سهل� ،أي
لم ت�ستطع �أن تجعل تلك الكومة من التراب
�إن�سانًا ...فيا ُبني َت� ّأملْ و َت�ص ّو ْر منظر اجتماع
انظر �إلى لحيتي البي�ضاء،
�أمة خير الب�شر ثم ْ
و�ض ْع في عينيك منظر ارتعا�شي(ذلك اليوم)
ظلما ال
من الخوف والرجاء ،وال ْ
تظلم �أب��اك ً
ي�ستحقه ،وال تف�ضح هذا العبد �أمام مواله).
وعلى الرغم من �أنه ُل ّقب بلقب �شاعر القر�آن
ف�سر المفاهيم القر�آنية في �شعره وب ّين
الذي ّ
كثيرا ،وتناول
معانيه بعد �أن اقتطف من علومه ً
م��ن �سل�ساله ك� ًأ�سا ده��اقً��ا ،ووق��ف �شاعريته
لخدمة الإ�سالم ولإيقاظ الأم��ة الم�سلمة من
ُ�سباتها العميق ،و�إخبارها ب�أنها لم ُتخلق عبثًا،
ولن ُتترك ُ�سدى ،وق�ضى عمره في عر�صات
القر�آن وقيعانه كان مت�أ�س ًفا في �آخر حياته على
دار�سا
تلك الأيام التي ق�ضاها في ُبوتقة الغرب ً
العلوم الدنياوية والح�ضارة الغربية� ،إنه يقول:
"�أت�ألم عندما �ألقي نظرة على الما�ضي
ب�سبب �أني قد ق�ضيت الحياة كلها في درا�سة
الفل�سفة الأوروب��ي��ة وغيرها� ،إن اهلل �سبحانه
وت��ع��ال��ى ك���ان ق��د وه���ب ل��ي ال��ق��وى الذهنية
القوية ،فلو ا�ستخدمت هذا الدماغ في درا�سة
العلوم الدينية ال�ستطعت اليوم �أن �أقوم بخدمة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكان والدي
كثيرا
يريد �أن يد ّر�سني العلوم الدينية ،ف ُيقلقني ً
عندما ي�أتي في ذهني �أن الدرب الم�ستقيم كان
وا�ضحا ،ولكن الظروف لم ُتمهلني �أم�شي عليه،
ً
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وفعلت ما
على كل حال ،كل ما �شاء اهلل كان،
ُ
ا�ستطعت في ذلك ،ولكن القلب يريد يا ليته
ح��دث �أكثر مما ح��دث ،وي��ا ري��ت الحياة كلها
�أُنفقت في خدمة ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم.((4("-
في �سنة  1931مكث"�إقبال" في طريقه
�إلى فل�سطين لب�ضعة �أيام في م�صر ،فجاء �إلى
فندقه لزيارته ال�سيد محمد ما�ضي �أبو العزائم
–ال�شيخ ال�صوفي الم�صري ال�شهير -مع ابنيه،
تح ّير "�إقبال" ج ً��دا عندما ر�آه ف��ي فندقه،
فقال ل��ه :لماذا تحملتم م�شقة المجيء �إلى
هنا ،ولماذا لم ت�أمروني �أن �أزوركم ،فقال� :إن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال ما معناه:
"ي�سرني ذهابكم لزيارة من يتم�سك بالدين"،
ّ
ف�أتيتك امتثا ًال لأمره لير�ضى عني موالي.
وق�ضى �أبو العزائم بع�ض وقته عند "�إقبال"
ثم ذه��ب ،فبعد ذهابه لم ي�ستطع �إق��ب��ال �أن
يتمالك نف�سه ،وبد�أت عيناه تهمالن دم ًعا وقال
مخاط ًبا "غالم ر�سول مهر"  -الذي كان معه
في ذل��ك ال�سفر :-عج ًبا لهذا الزمن الذي
يرى النا�س فيه هذا العا�صي متم�سكًا بالدين،
في�أتون لزيارته امتثا ًال لقول ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم مبتغين ر�ضاه(.((4
�إنه ذكر في �إحدى ر�سائله التي �أر�سلها �إلى
والده �أن رج ً
ال جاء �إليه و�أعطاه ورقة مكتوب
عليها بع�ض الأدع��ي��ة والأوراد وق��ال ل��ه� :إنك
تحتل مكانة خا�صة مرموقة عند اهلل ،ولكنك
غير عارف بهاَ ،ر ِّد ْد هذه الأوراد تعرف مكانتك
ببركتهاَ ،و َ���ض�� َع "�إقبال" تلك ال��ورق��ة بمكان
ون�سيها ،فبعد برهة من الزمن جاء �إليه رجل
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مقـــاالت

جال�سا �أمامه ،ف�س�أله
�آخر لزيارته ،وبد�أ يبكي
ً
"�إقبال" عن حاله فقال :ت�شرفت بزيارة ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ك�ش ًفا ،فر�أيته واق ًفا
�أمام الم�صلين لي�صلي بهم ،ف�س�أل ر�سول اهلل
–�صلى اهلل عليه و�سلم ـ النا�س حوله :هل و�صل
"محمد �إقبال" �أم لم ي�صل؟ ثم �أر�سل-عليه
�شيخا لي�أتي به ،ف���إذا برجل �أبي�ض
ال�سالمً -
اللون محلوق اللحية جاء من الخلف ووقف في
ال�صف ،فبمجرد مجيئه بد�أ ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �صالته�.إنه يقول :ق�ص�صت
هذه الق�صة على رجل �صالح من �أهل ك�شمير،
كثيرا؛ لأنه
وهو ال�شيخ نجم الدين ،ف�أثنى عليك ً
كان يعرفك بوا�سطة كتاباتك ،و�إن لم يكن ر�آك
قط ،فمنذ ذلك اليوم عزمت على �أن �أ�سافر
�إلى مدينة الهور للقائك ،فاليوم �أتيت لأراك،
وبمجرد �إلقاء النظرة الأولى عليك �أدركت �أنني
ما ر�أيت �إال وجهك ذلك اليوم ،وت�أكدت �أن كل
ما ر�أيته ك�ش ًفا كان ح ًقا ،ولم يكن من �أ�ضغاث
�أحالم ،بعد ذكر هذه الق�صة يكتب "�إقبال":
�أن��ا منذ ذل��ك اليوم مت�أ�سف على �ضياع تلك
الورقة التي �أعطاني الرجل الأول ،لعلي �أح�صل
(((4
على �شيء ببركة تلك الأدعية والأوراد".

�سفرا
�أريد �أن �أ�سافر لزيارة المدينة المنورة ً
م�ستق ً
ال بنف�سه.
وفي �آخر حياته كان قد �صار رهينًا للفرا�ش،
معان ًيا م��ن ال�شيب ووه��ن ال��ق��وى والأم��را���ض
القا�سية والأ�سقام المزمنة و�ضعف الب�صر،
لكن �أمنيته لزيارة ر�سول اهلل ومدينته كانت
على قمتها و�شبابها ،ففي ه��ذه الحالة من
ال�صحة نراه يرا�سل �شركات ال�سفر لتحقيقها،
فيوما من الأي��ام قالت له �أخته كيف ت�سافر
ً
و�أنت ال ترى �شي ًئا؟ فحزن وقال ب�صوت مليء
بالحزن� :أال يحج العميان؟ ثم ب��د�أت دموعه
(((4
ت�سيل على خديه.
بعد هذه النظرة الموجزة على مدى ُحب
"�إقبال" للر�سول –عليه ال�صالة وال�سالم-
نتطرق �إل���ى ال��ج��زء الثاني م��ن ه��ذا المقال
ال��م��ت��وا���ض��ع� ،أال وه����و ال��ب��ح��ث ع���ن م�لام��ح
ُح���ب "�إقبال" ل��ل��ر���س��ول ف��ي ���ش��ع��ره ،وذل��ك
ح�سبما قالت"مخفي" -ال�شاعرة الفار�سية
ال�شهيرة:((4(-
در �سخن پنہاں �شدم مانند بو در برگ گل
(((5

هر كه ديدن ميل دارد در �سخن بيند مرا

�سافر "�إقبال" �إل��ى فل�سطين و�إل��ى �أوروب��ا
�أكثر من م��رة ،وال�سفر ك��ان بالبحر في تلك
الأي��ام ،وال�سفن كانت تمر من البحر الأحمر
وتقلع على ميناء جدة في الطريق ،فمرة ُ�سئل:
لماذا لم تذهب لزيارة قبر ر�سول اهلل خالل
جدا منه و�أنت تتمنى
هذه الأ�سفار وكنت قري ًبا ً
ذلك للغاية؟ فقال :كان هذا الخيال قد تطرق
أي�ضا ولكنني ا�ستحييت م��ن �أن
�إل��ى ذهني � ً
�أذهب �إليها تبع ًيا وعلى هام�ش �سفر �آخر ،بل

(�أن���ا مختفية ف��ي �شعري مثل النكهة في
ُوريقة الزهرة ،يجدني في �شعري كل من يريد
لقائي).
المبحث الثاني :مالمح حبه للر�سول –عليه
ال�سالم -في �شعره

كل من يت�صفح دواوي���ن "�إقبال" يجدها
مليئة بنعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فمدح
النبي هو ذلك المحور الذي تدور حوله حياته
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وفكره وفنه� ،إال �أن��ه من العجيب �أننا ال نجد
المديح النبوي في �صورته المعروفة في �شعر
�إقبال ،فال نجد منظومة بعنوان المديح النبوي
�أو نعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم في دواوينه
كما هو المعهود عند �شعراء الأردية الآخرين،
مع �أن المديح النبوي يجد �إل��ى كل منظومة
�سبيله تقري ًبا ،وهو مثل الينبوع المتدفق الذي
عندما ينفجر في �شعره ي�ستمر ،ويظن القارئ
�أن��ه لن ينتهي ،فعلى �سبيل المثال منظومته
ال�شهيرة "جواب ال�شكوى" عندما ت�صل �إلى
خال�صا على الرغم من
نهايتها ت�صبح نع ًتا
ً
�أنها ال تحمل عنوان "المديح النبوي" �أو "نعت
النبي"� ،إنه يقول على ل�سان اهلل �سبحانه وتعالى
وهو يخاطب الإن�سان:
قوت ع�ش ــق سےہر پ�ست كـو باال كردے
دهرميںا�سممحم ــدســــےاجاالكـردے

(اجعل كل و�ضيع رفي ًعا بقوة الع�شق ،واجعل
الدهر كله منو ًرا با�سم محمد �صلى اهلل عليه
و�سلم.
تغردت
لوال هذه الزهرة (ا�سم محمد) لما ّ
البالبل وال تف ّتحت البراعم في ب�ستان الدهر.
ول���وال ه���ذا ال�����س��اق��ي ل��م��ا وج���دت �صهباء
(الإي��م��ان) في دنّها ،وال جمعية التوحيد في
العالم وال �أنتم يا �أ�صحاب الأمة الم�سلمة.
�إن خيمة الأفالك قائمة على �أ�صولها ببركة
ه��ذا اال����س���م ((5(،و�إن نب�ض الحياة م�ستمد
حرارته منه.
ا���س��م��ه (ذك������ره) ف���ي ال��ب��ي��داء وال��ج��ب��ال
والميادين والبحر والأمواج الهائجة والطوفان.
ثم �أنه
وهو في ال�صين و�صحراء مراك�ش َّ
كامن ومخبىء في �إيمان الم�سلم.

چمندهرميںكليوںكاتب�سمبهــينههــو

لتنظرعين الأمم �إلى الأبد منظر علو �ش�أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم في قولنا :ورفعنا
لك ذكرك).

بزمتوحيدبهيدنياميںنههو،تمبهـينهه ــو

و ُينهي ه��ذه الق�صيدة بهذا البيت الرائع
الجميل:

هو نه يه پهول ،تو بلبل كا ترنم بهي نه هـو
يهنه�ساقيهوتوپهرمےبهينههوخمبهينههو
خيمه افالك كا ا�ستاده ا�سي نام سے هے
نب�ضه�ستيتپ�ش�آمادها�سينامســــےهــــــے
د�شتميں،دام ـ ــنكہسارميں،ميدانميںہے
بحرميں،موجكي�آغو�شميں،طوفانميںہے
چينكےشہر،مراك�شكےبي ـ ــابانميںہے
اورپو�شيدهم�سلمانكـے ايمانمــيںہے
چ�شماق ـ ــواميهنظـ ــارهابدتكديكهـــــے
رفعت �شان رفعنــا لك ذكــرك ديكهے

(((5
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كيمحمدسےوفاتونےتوهمتيرےهيں
يه جهاںچيز هے كيا لوح وقلم تيرے هيں

(((5

يقول ال�شاعر على ل�سان الح�ضرة الإلهية:
وملكت اللوح
لو بقيت وف ًيا لمحمد كنا لك،
َ
والقلم ،وال تذكر البقية من العالم ف�إنه �شيء
ال يذكر.
فما �أجمل هذه الأبيات! ومن حقها �أن ُتكتب
بماء الذهب على لوح ف�ضي.
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وفي ق�صيدة �أخرى يقول:

ومثلها تلك الق�صيدة التي يقول بها:

مقـــاالت

"�إن قلب الم�سلم عامر بحب الم�صطفى
�صلى اهلل عليه و���س��ل��م ،وه���و �أ���ص��ل �شرفنا
وم�صدر فخرنا في هذا العالم� ،إن هذا ال�سيد
الذي دا�ست �أمته تاج ك�سرى ،كان يرقد على
الح�صير� ،إن هذا ال�سيد الذي نام عبيده على
�أ�سرة الملوك كان يبيت ليالي ال يكتحل بنوم،
لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات العدد ،فكان
ووجدت دولة� ،إذا
ووجد د�ستورُ ،
�أن ُوجدت �أمةُ ،
كان في ال�صالة فعيناه تهمالن دمعا ،و�إذا كان
دما.
في الحرب ف�سيفه يقطر ً
لقد فتح باب الدنيا بمفتاح الدين -ب�أبي
هو و�أم��ي -لم تلد مثله �أم��ه ،ولم ُتنجب مثله
جديدا ،و�أطلع
الإن�سانية ،افتتح في العالم دو ًرا
ً
جديدا ،كان يت�ساوى في نظره الرفيع
فجرا
ً
ً
والو�ضيع ،ي�أكل مع م��واله على خ��وان واح��د،
جاءته بنت حاتم �أ�سيرة مقيدة �سافرة الوجه،
خجلة مطرقة ر�أ�سها ،فا�ستحيا النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم و�ألقى عليها رداءه ،نحن �أعرى من
ال�سيدة الطائية ،نحن عراة �أمام �أمم العالم.

وهداناے�سبلختمالر�سلموالےكلج�سنے

غب ـ ــار راه ك ـ ــو بخ�شا ف��روغ وادئ �سينا
نگـــاهع�ش ــقوم�ستــيميںوہياولوہي�آخر
وہي قرآں وہي فرقاں وہييسيں وہيطاہا

(((5

(�إنه الب�صير بال�سبل وخاتم الر�سل و�إمام
الكل ،محمد �صلى اهلل عليه و�سلم ،الذي وط�أت
قدمه الح�صباء ،ف�أ�صبحت �إثمدا يكتحل به
ال�سعداء(.((5
وهو ملج�أ الع�شاق وم���أوى المحبين الذين
يلج�أون �إليه ويرونه �أو ًال و�آخ ً��را ،وفي نظرهم
هو القر�آن والفرقان وي�س وطه).
وهو ذلك الحبل القوي المتين الذي ال ُبد
للم�سلمين االعت�صام به �إن �أرادوا النجاة في
هذه الدنيا وما يليها ،وبدون التم�سك ب�أهدابه
يخ�سرون الدنيا والآخ��رة وذلك هو الخ�سران
المبين� ،إنه يقول:
بم�صطفى برساں خوي�ش را كه ديں همه
او���س��ت اگر ب��ه او نر�سيدي تمام بولهبي
(((5
ا�ست!

لطفه وقهره كله رحمة ،هذا ب�أعدائه وذلك
ب�أولياه ،الذي فتح على الأعداء باب الرحمة،
وقال :ال تثريب عليكم اليوم ،نحن الم�سلمين
من الحجاز وال�صين و�إيران و�أقطار مختلفة،
نحن غي�ض من في�ض واحد ،نحن �أزهار كثيرة
العدد ،متحدة الطيب والرائحة ،لم ال �أحبه،
وال �أح��ن �إل��ي��ه ،و�أن��ا �إن�سان ،وقدبكى لفراقه
الجزع وحنت �إليه �سارية الج�سد� ،إن تربة
المدينة �أحب �إلي من العالم كله �أنعم بمدينة
(((5
فيها الحبيب".

(كُ��ن على عالقة وثيقة بر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم؛ لأن��ه هو الدين كله ،ف���إن لم
تت�صل به لكانت �أعمالك كلها واهية ومنت�سبة
(((5
�إلى �أبي لهب)
ف��ك��ان ي��رى ر���س��ول اهلل –�صلى اهلل عليه
و�سلم� -أني�س قلبه وحبيبه ،وذلك البحر الذي
تتفجر منه �أنهار الإيمان ،وتلك ال�شجرة الطيبة
التي ُتنبت �أزهار اليقين في قلوب متبعيه ،وهو
غاية خلق هذا الكون و�سببه ،وبه و�صل هذا
العالم �إلى كماله� ،إنه يقول:
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خ���ل���ق وت����ق����دي����ر وه�����داي�����ت اب���ت���دا����س���ت
(((5

رح�����م�����ة ل���ل���ع���ال���م���ي���ن���ي ان����ت����ه����ا�����س����ت

(ق�صة الإن�سان تبد�أ بخلق اهلل �إي���اه ،ثم
تقديره ثم الهداية ((6(،والذروة العليا من هذه
الق�صة وكمالها هو بعثة ر�سول اهلل الذي هو
رحمة للعالمين).
�إنه ين�صح الم�سلمين ن�صيحة تلو الن�صيحة،
ع�سى �أن تنفعهم ،وي��ح��اول �أن ٌينقذهم من
مخالب اال�ستعباد ،و ُيخرجهم م��ن ظلمات
الجهل ،ولكن عندما يراهم ال يتبعون ن�صحه
و�شعرا ،ييئ�س من
نثرا
ً
وال يعملون بما يقول لهم ً
النا�س حوله ،وت�ضيق عليه الأر�ض بما رحبت
كما ت�ضيق عليه نف�سه ،ويملكه الحزن ،وال يجد
الت�سلية ،فيرفع عقيرته و ُيخاطب ر�سول اهلل
ويكلمه؛ لأنه يراه ملج�أ ي�أوي �إليه ،في�شكو بثه
وحزنه �إليه.

م��ن الم�ؤمنين دي����ا ًرا ،فيخاطب ر���س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -في �أ�شعاره ويحدثهع��ن نف�سه ،وع��ن �شعبه وع��ن م��ا �آل �إل��ي��ه من
الذل والهوان ،وكيف لعبت بهم الأعداء الذي
معبرا عن ق�صر نظر
قعدوا لهم كل مر�صدً ،
الم�سلمين و�ضعف تفكيرهم� .إنه يقول:
اےباد�صبا!كمليوالےسےجاكہيوپيغاممرا
قبضےسےامتبيچاريكےديںبهيگيا،دنيابهيگئى

(((6

(يا ن�سيم ال�صبا! اذهبي �إل��ى ر�سول اهلل
وحدثيه عني ب�أن �أمتك
�صلى اهلل عليه و�سلم ّ
الم�سكينة قد انفلت من يدها الدين والدنيا
م ًعا).
كما �أنه في ق�صيدة من ق�صائده ُيخاطب
روح محمد ويقول:
�شيرازه ه��وا ملت م��رح��وم كـا ابتـ ـ ـ ـ ــر!
ابت ـ ـ ـ ـ ــوهـيبتا،تيرام�سلمانكدهرجائے!

درونِ م�����ا ب����ج����ز دود ن���ف�������س ن��ي�����س��ت
ب��ج��ز د���س��ت تــو مـ ــارا د���س��ت��ر���س ني�ست
دگر اف�����س��ان��هء غ���م ب���ا کہ گـــويم

وه لذت �آ�شوب نہيں بح ـ ـ ــر عــرب ميں

پو�شيدهجوہےمجهـميںوهطوفانكدهرجائے!

كه اندر �سينه ہا غير از تو ك�س ني�ست

(((6

(لي�س بداخلي �سوى دخان الأنفا�س ،ولي�س
في و�سعي �أن �ألج�أ �إلى �أحد �سواك ،فمن الذي
�ألقي على م�سامعه ق�صة همومي ،وال يقطن
قلبي �سواك).
�إن����ه ي�����ش��ق ع��ل��ي��ه م��ا ي����راه م��ن ���س��وء ح��ال
الم�سلمين وما يحل بهم من ال�ضعف والنكبة
والألم والرزيئة ،ووقوفهم على �شفا حفرة من
االنحطاط ،ورزحهم تحت االحتالل الأجنبي
الغا�شم الذي غاية ق�صده �أن ال يذر على الأر�ض
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هر چند ہے بے قافله وراحل ـ ـ ـ ــه وزاد
ا�سكوهوبياباںسےحديخوانكدهرجائے!
ا�س راز كو اب فا�ش كر اے روح محمد!
�آياتالہيكــانگہبـــــانك ــدهـ ـ ــرجائے!

(((6

(قد ت�شتت �شمل الملة المرحومة وذهبت
ريحها ف�أر�شدني يار�سول اهلل �إل��ى �أي��ن يتجه
الم�سلم المتبع لك ،و�إلى من ي�أوي؟
ال وجود للذة ال�سيل في بحر العرب ،قد انتهى
ا�ضطرابه وموجانه ،وفقد قوته وهيجانه ،ف�إلى
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من �أ�شكو بثي و�إلى �أين يذهب ذلك الطوفان
الذي قد ملأني حزنا؟

من ال�سهل الخروج منها �إال من رحمه ربه� .إنه
يقول:

�أين يذهب هذا الحادي (ي�شير �إلى نف�سه)
تاركًا هذه البيداء والجبال ،وهو قد انف�صل
عن قافلته وابتعد عن �أ�صحابه ،وف ّ��رت عنه
راحلته وانتهى زاده؟

مجهےتہذيبحا�ضرنےعطاكيهےوه�آزادي
كهظاهرميںتو�آزاديهے،باطنميںگرفتاري!
تو اے موالے يثرب �آپ ميري چاره �سازي كـ ــر
مريدان�شهےافرنگي،مراايماںهےزناري

(((6

يا روح محمد! اف�شي هذا ال�سر وقولي لي:
�إلى �أين يذهب الم�سلم ،حامل الآيات الإلهية).

(قد منحتني الح�ضارة الحديثة تلك الحرية
التي ظاهرها حرية وباطنها ا�ستعباد.

�إن��ه يظن �أن الم�سلمين ق��د ت��رك��وا الحب
لر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم ،-ف�أ�صبح
الذل والهوان قدرهم الذي ال راد له� ،إنه يقول:

فداوني �أن��ت بنف�سك يا مولى يثرب! لأن
معرفتي فرنجية و�إيماني برهمي).
وفي قطعة �شعرية �أخرى �إنه يقول:

شبے پ���ي�������ش خ������دا بگريستم زار

مسلماں آں ف���ق���ي���ر ك������ج كالهے

مسلماناں چ�����را زارن��������د وخ����وارن����د

رم�����ي�����د از �����س����ي����ن����هء او ������س�����وز آهے

مقـــاالت

ن�������دا �آم����������د ،ن����م����ي����دان����ي ك�����ه اي��ں ق����وم

دل�����������ش ن������ال������د ،چ��������را ن������ال������د؟ ن����دان����د

دلے دارن�������د ومحبوبے ن�����دارن�����د

(((6

نگاهے ي���ار����س���ول اهلل نگاهے!

(((6

(في ليلة من الليالي بكيت بكاء م ًّرا �أمام
الرب و�س�ألته :لماذا الم�سلمون في هذه الحال
من ال�ضعف والعجز والهوان؟ فجاء النداء� :أال
تعرف �أن هذا القوم يحملون القلوب ولكن ال
حبيب لها�( .أي �صلتهم عن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم منقطعة ،فال يجعلونه قدوة
لأنف�سهم وحبي ًبا لقلوبهم)

(�إن ال��م�����س��ل��م ال��ف��ق��ي��ر ال�لاب�����س �إك��ل��ي��ل
ال�سالطين و�أُبهة الملوك( ((6قد فارقت �صدره
حرقة الأنات ،قلبه يبكي ولكنه ال يعرف �سبب
بكائه ،فالرجاء منك يار�سول اهلل �أن تهبه
نظرة وتلقيها (على حاله) وتغيثه).
وكان -رحمه اهلل -يتمنى �أن يلفظ �أنفا�سه
الأخيرة في مدينة الر�سول ،وهذه الأمنية لم
ت��زل تكابده ط��ول حياته ،على �سبيل المثال
�إنه لما تلقى نب�أ افتتاح م�ست�شفى في الحجاز
نظم على التو ق�صيدة تحمل عنوان "�شفاخانه
حجاز" ومما قال فيها:

كما �أن��ه ي�أمل ويرجو من ح�ضرته -عليه
ال�صالة وال�سالم� -أن ي�أخذ بيده و�سط هذه
العوا�صف التي تهب عليه من كل مكان ،و�أن
ينير عليه طريق الهداية والإيمان؛ لأن كل ما
در�سه من العلوم الحديثة والفل�سفة الغربية ال
يزيد الإيمان ،بل يثير ال�شكوك حوله ويذهب
بالإن�سان �إل��ى قعور ال��ذل والغواية التي لي�س

اوروں كو ديں ح�ضور يه پيغام زندگي
ميںموتڈهونڈتاهوںزمينحجازميں

(((6
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(يا �أيها المب�شر بت�أ�سي�س م�ست�شفى ب�أر�ض
جده) ب�شّ ر غيري بر�سالة الحياة هذه� ،أما �أنا
ف�أتمنى الموت في رحاب الحجاز).
وه��ذه الق�صيدة موجودة في ديوانه الأول
الذي هو باكورة �أعماله ،نظمه �إقبال في �أوائل
عمره ،كما نجد ق�صيدة تحمل نف�س المفهوم
في ديوانه الفار�سي الذي نظمه في �آخر حياته،
�إنه يقول:
رخ������ت ج��اں ت����ا در جهاں �آورده ام
آرزوے دي��گ��ـ��ـ��رے پ�����������������رورده ام
از پ�������در ت�����ا ن�������ام ت�����و �آم��ـ��وخ��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م
�آت�������������ش اي��ں �آرزو اف���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���روخ���ت���م
زندگي را از ع���م���ل سامـاں ن��ب��ود
پ�������س م������را اي��ں �آرزو ش��اي��اں ن���ب���ود
������ش�����رم از اظ���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ار او �آي���������د م����را
����ش���ف���ق���ت ت�����و ج����ـ����ـ����ـ����ر�أت اف������زاي������د م����را
ه�������س���ت �����ش����ان رح���م���ت���ت گيتـي ن����واز
�آرزو دارم ك������ه م�����ي�����رم در ح���ج���از
ك���وك���ب���م را دي���������دهء ب���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���دار ب��خ�����ش
م��رق��دے در �����س����اي����هء دي����������وار ب��خ�����ش
ب���ا ف��ل��ك گويم ك��ـ��ـ��ه �آرام�������م نگــــر
دي�����������دهء �آغ�������������ازم ان�����ج�����ام�����م ن��گ��ر

(((6

(تنمو �أم��ن��ي��ة ف��ي قلبي وت��زده��ر منذ �أن
جئت �إلى حيز الوجود ،وقد �أوهجت �شعلة هذه
الأمنية في قلبي منذ �أن تعلمت ا�سمك يار�سول
اهلل من والدي.
حياتي فارغة من زاد العمل ،وال يليق بي �أن
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�أتمنى ذلك ،ف�أخجل من الإف�صاح عنها �إال �أن
ي�شجعني على ذلك.
كرمك ولطفك ّ
رحمتك و�سعت كل العالمين ،ف�أمنيتي �أن
�ألفظ �أنفا�سي الأخيرة في الحجاز و�أن تعطيني
مرقدا في ظل ج��دارك .وبهذا
يا ر�سول اهلل
ً
(مفتخرا)
ي�سعد كوكب طالعي و�أخاطب الفلك
ً
و�أق��ول له� :أنظر مقام ا�ستراحتي ،فكنت قد
�شاهدت بدايتي وانظر الآن م�صيري).
وديوانه �أرمغان حجاز"هدية الحجاز" هو
�آخر دواوينه الذي طُ بع بعد وفاته ،وهو م�شتمل
على قطعات �شعرية في الأردية والفار�سية ،وقد
نظمه في �أيام حياته الأخيرة� ،إنه ولو لم يتي�سر
ج�سدا� ،إال
له الرحيل �إلى الحرمين ال�شريفين ً
�أنه �سافر �إليهما في عالم الخيال ،فالكيفيات
الروحية التي اجتازته في تلك الأي��ام نظمها
في �صورة ه��ذا ال��دي��وان ،فقال ه��ذه الأبيات
وه��و يتخيل �أن��ه م�سافر �إل��ى مدينة الر�سول،
ف��ج��اءت الأب��ي��ات ت��ت��رى ،وه��ي ح��دي��ث عا�شق
�صادق ،ومحب و�آل��ه ،وقد �سمى هذا الديوان
با�سم "هدية الحجاز" التي حملها من الحجاز
للم�سلمين مثل ما يحمله الحجاج من الهدايا
لأ�صدقائه و�أق��رب��اءه .فما �أطيب هذه الهدية
و�ألذها �إنه يقول عن نف�سه:
بايں پ����ي����رى ره ي���ث���ـ���ـ���رب گـرفتـم

ن��������وا خ���واں از �������س������رور ع���ا����ش���ق���ان���ه
چوآں مرغے ك��ه در ���ص��ح��را ���س��ر �شام
(((7

ك�������ش���ـ���اي���د پ�����ر ب�����ه ف����ك����ر �آ������ش�����ي�����ان�����ه

مادحا
(في هذا ال�شيب �سلكت طريق يثرب ً
بن�شوة الغرام والع�شق( ،وهل ترى ذلك �أيها
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ونغمة من نغماتها ((7(،الن�سمة التي ت�ضطرب
لتهب في �أجواء المدينة المنورة ،والنغمة التي
ت�شتاق ل ُيتغنى بها في �أزقة المدينة و�أ�سواقها،
فكانت �أمنيته لزيارة قبر ر�سول اهلل �-صلى
جدا� ،إنه في
اهلل عليه و�سلم -ومدينته �شديدة ً
قطعة من قطعه ال�شعرية يقول:

ال��ق��ارئ عجي ًبا) ،مثلي كمثل ذل��ك الطائر
(الذي يق�ضي اليوم كله بعيدا عن ع�شه) في
ال�صحراء ،وي��رف��رف بجناحيه عند الم�ساء
ليعود �إلى وكره).
�إنه في هذا ال�سفر الخيالي يرى نف�سه في
�صحراء مليئة بقوافل الحجاج الراحلين على
مطيهم والم�صلين على النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -فيقول:

ب���دن وا م��ان��د وج��ان��م در تگ وپ��و���س��ت
سوے شہرے ك��ه بطحا در ره او�ست

چ��ه خ��و���ش �صحرا ك��ه دروے كارواں ہا

ت���و ب��ا���ش ايں ج���ا وب���ا خاصاں بياميز

درودے خ�������وان�������د وم�����ح�����م�����ل ب�����ران�����د

كــه مــن دارم بواے منـ ــزل دو���س��ت

(((7

بـه ريگ گـــــــــرم او �آور سجــودے

(ق��د ���ص��ار ج�سدي نحيالً� ،إال �أن روح��ي
م�ضطربة ،وت��ري��د �أن ترتحل �إل���ى بلد ت�أتي
البطحاء �أي مكة المكرمة في طريقه .فلتبق
�أنت هنا (�أيها المخاطب) وخالط الخوا�ص،
�أما �أنا ف�أهوي �إلى مقر الحبيب).

جبيں را ����س���وز ت����ا داغ��ے ب���م���ان���د

(((7

مقـــاالت

(ما �أجمل هذه ال�صحراء التي توجد بها
القوافل الكثيرة الم�صلية على النبي ،والحادية
للإبل التي تحمل هوادجهم.

ولأن��ه كان قد جعل ر�سول اهلل حبيب قلبه
حا�سب �أم��ام ر�سول اهلل
ك��ان َ
يفرق من �أن ُي َ
�صلى اهلل عليه و�سلم يوم الح�شر ،فتنك�شف
ذنوبه �أمامه ،فلهذا ال�سبب نجده في قطعة من
قطعاته ال�شعرية التم�س من جنابه عزوجل �أن
يقبل عذره يوم الح�شر و�أن يدخل الجنة بدون
الح�ساب� ،إنه يخاطب ربه ويقول:

�أ�سجد على الرمل الحار لهذه الرم�ضاء
طوي ً
ال حتى يحترق جبينك وتترك هذه ال�سجده
أثرا عليه).
� ً
چه خو�ش �صحرا كه �شام�س �صبح خندا�ست
���ش��ب�����ش ك����وت����اه و روز او ب��ل��ن��د ا���س��ت
ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دم اے راه��ـ��ـ��ـ��رو �آه�����س��ت��ـ��ـ��ه ت��ـ��ـ��ر ن ــه

ت����و غ���ن���ي ازه�������ر دو ع����ال����م م����ن ف��ق��ي��ر

(((7

چ���وم���ا ه���ر ذره او درد م��ن��د ا�����س����ت

روز م���ح�������ش���ر ع������ذر ه������اي م�����ن پ���ذي���ر

(ما �أجمل هذه ال�صحراء التي م�ساءه منور
مثل ال�صبح ،ليله �صغير ونهاره طويل.

ور ح�����س��اب��م را ت��ـ��ـ��ـ��ـ��و ب��ي��ن��ي ن����ا گذير

�أيها الم�سافر (ام�ش روي ً��دا) و�ضع قدمك
(في هذه ال�صحراء) بحذر واحتياط؛ لأن كل
ذرة من ذراتها محترقة بلوعة الحب مثلنا).

از نگــــاه م�صطفى پنہاں بگير

(ي���ا اهلل! �أن����ت غ��ن��ي ع��ن ك��ل ع��ال��م و�أن���ا
عبدك الفقير ،اقبل ع��ذري ي��وم الح�شر(وال
تحا�سبني)،

وكان يرى نف�سه ن�سمة من ن�سمات الحجاز،
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ول���ك���ن �إن ت���ر ح�����س��اب��ي م��م��ا ال ب���د منه
فالرجاء منك �أن تحا�سبني بنجوة من �أعين
الم�صطفى(لأنني �أ�ستحي من �أن تقع نظرة
(((7
الم�صطفى على ذنوبي).

الحوا�شي
ُ -1يمكن لنا �أن نقول �إن الأبيات الأول��ى البارزة التي
نُظمت في مدح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هي
تلك الق�صيدة الالمية التي نظمها عمه �أبو طالب،
وقد ذكرها ابن ه�شام في �سيرته منها:
و�أب���ي�������ض ُي�����س��ت��ق��ى ال���غ���م���ا ٌم ب��وج��ه��ه
ث��م��ال ال��ي��ت��ام��ى ،ع�����ص��م��ة ل�ل��أرام���ل
ي���ل���وذ ب����ه ال����ه��ل�اك م����ن �آل ه��ا���ش��م
ف���ه���م ع���ن���ده ف����ي رح���م���ة وف���وا����ض���ل
لهذه الق�صيدة الالمية انظر :ال�سهيلي� ،أبو القا�سم
عبد الرحمان الخثعمي ،الرو�ض الأنف في تف�سير
ال�سيرة النبوية الب��ن ه�شام ،تحقيق وتخريج:
ع��ب��د اهلل ال��م��ن�����ش��اوي ،ال��ق��اه��رة ،دار ال��ح��دي��ث،
1429هـ2008/م ،الجزء الثاني� ،ص.34-19:
�	-2إن���ه جمعهم ف��ي ق�صيدة ميمية ث��م �شرحها في
مجلدة �سماها "منح المدح" ورتبهم على حروف
ال��م��ع��ج��م .للتف�صيل ان��ظ��ر :ال�����ص��ف��دي� ،صالح
الدين خليل بن ايبك ،الوافي بالوفيات ،تحقيق
واعتناء� :أحمد الأرنا�ؤوط وتركي م�صطفى ،لبنان،
بيروت ،دار �إحياء التراث العربي ،الطبعة الأولى:
1420هـ2000/م ،الجزء الأول� ،ص.93:
 -3ال�شاعر الفار�سي ال�شهير ،ا�سمه م�شرف الدين بن
م�صلح الدين �سعد وا�سمه ال�شعري "�سعدي"ُ ،ولد
بمدينة �شيراز ب�إيران �سنة 589هـ1184/م تقري ًبا،
و ُتوفي في ذي القعدة �سنة 691ه���ـ1291/م ،وهو
�صاحب الكتابين ال�شهيرين بالفار�سية" :بو�ستان"،
و"گلستان" .للتف�صيل انظر :جامعة بنجاب،
�أردو دائ��رة معارف �إ�سالمية ،اله��ور ،دان�ش گاه
پنجاب ،الطبعة الأول��ى1395 :ه��ـ1975/م ،ج،11:
�ص.43-41:
	ولد "الأمير خ�سرو" ال�شاعر المت�صوف والمو�سيقار
ُ -4
ال�شهير �سنة 651ه��ـ ببتيالي ،بالهند ،و ُتوفي في
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اليوم الثامن ع�شر من �شهر �شوال �سنة 723ه��ـ،
و ُدف���ن عند قبر مر�شده ال��روح��ان��ي ال�شيخ نظام
الدين ،ترك خلفه كت ًبا كثيرة� ،أما دواوينه ال�شعرية
فهي" ،تحفة ال�صغر" ،و"و�سط الحياة" ،و"غرة
الكمال" ،و"نهاية الكمال" .،لمعرفة �أحواله اقر�أوا:
وحيد مرزا ،الدكتور� ،أمير خ�سرو (�سوانح عمري)،
الهور ،بك هوم2007 ،م.
 -5ا�سمه نور الدين عبد الرحمن ،ال�شاعر الفار�سي
ال�شهير الذي ُولد في اليوم الثالث والع�شرين من
�شهر �شعبان �سنة 817ه��ـ الموافق  7نوفمبر �سنة
1414م بخرا�سان ،و ُتوفي في "هرات" في اليوم
ال��ث��ام��ن ع�شر م��ن �شهر م��ح��رم �سنة 898ه����ـ9 /
نوفمبر �سنة 1492م ،ترك خلفه كت ًبا كثيرة منها:
"هفت اورنگ" ،و"فاتحة ال�شباب" ،و"وا�سطة
العقد" ،و"خاتمة الحيات" ،و"تحفة الأحرار"
وغيرها .للتف�صيل انظر :جامعة بنجاب� ،أردودائرة
معارف �إ�سالمية ،الطبعة الأولى1391 :هـ1971/م،
�ص.62-58:
� -6سعدي ،م�صلح بن عبد اهلل ،گلستان ،اي��ران،
كتابخانه ملي ،الطبعة الثالثة ع�شرة1380 ،ه��ـ،
�ص.9:
 -7يقول �صاحب ل�سان العرب:النعت :و�صفك ال�شيء،
تنعته بما فيه وتبالغ في و�صفه ،والنعت :ما نعت
به .نعته ينعته نعتا :و�صفه ....انظر :ابن منظور،
ل�سان ال��ع��رب ،لبنان ،ب��ي��روت ،م�ؤ�س�سة الأعلمي
للمطبوعات ،الطبعة الأول���ى1426 :ه���ـ2005 /م،
الجزء الرابع� ،ص.3956:
 -8ر�ؤوف پاريكهـ (ال��دك��ت��ور)(م��رت��ب)� ،أردو لغت
(تاريخي اصولوں پر) ،كرات�شي� ،أردو لغت بورڈ،
2005م ،ج� ،20:ص.155-153:
 -9على �سبيل المثال كتب "ك�شن بر�شاد �شاد" ال�شاعر
الهندوكي ديوانًا كام ً
ال في المديح النبوي.
 -10ا�سمه الكامل "�سيد محمد مح�سن كاكوروي" وهو
ال�شاعر الأردي ال�شهير الذي ُتوفي �سنة 1323هـ،
خ�ص�ص �شعره لفن المديح النبوي ،وقد قيل عنه:
�إن الفن المديح النبوي فن لجميع النا�س� ،أما
مح�سن كاكوروي ف�إنه قد خُ لق للمديح النبوي فقط.
وله مجموعة �شعرية في المديح النبوي.
 -11ال�شاعر الأردي ال�شهير الذي ُولد �سنة 1826م و ُتوفي
في اليوم الثالث ع�شر من �شهر اكتوبر �سنة 1900م.
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��� -18س��ب��ق وق���د كتبنا م��ق��اال ح���ول ع�لاق��ة "�إقبال"
بالقر�آن الكريم ،والذي طُ بع في مجلة "الدرا�سات
الإ�سالمية" للجامعة الإ�سالمية العالمية ،باك�ستان،
وذلك تحت عنوان :المفاهيم القر�آنية في ديوان
"بانگ درا" لمحمد �إقبال ،العدد الثاني ،المجلد
الرابع والأربعون2009 ،م1430/هـ.
 -19خان ،غالم م�صطفى(الدكتور)� ،إقبال اور قر�آن،
باك�ستان� ،إقبال �أكادمي ،الطبعة الثامنة2010 ،م،
�ص.6:
� -20ضياء الدين �أحمد� ،إقبال كا فن اور فل�سفة� ،إقبال
كي �شاعري وفل�سفة پر ايك نظر ،الهور ،بزم �إقبال،
دي�سمبر 2001م� ،ص.85:
� -21إنه يقول:
م�صطفى بحر ا�ست وم��وج او بلند
خيزوايں دري��ا بجوے خوي�ش بند
مدتے بر�س ـ ــاحـل�ش پيچيـــــدهء
لطمـ ــه هــاے موج او نــــاديدهء
ي��ك زماں خ���ود را ب��دري��ـ��ـ��ا در فگن
ت�������اروان رف��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه ب����از �آي�����د ب���ه تن
راجع� :إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.865:
� -22إنه يقول:
ع�����ص��ر م���ا م�����ارا زم����ا بيگانه ك��رد
از ج��م��ال م�����ص��ط��ف��ى بيگانه ك��رد
����س���وز او ت����ا ازم����ي����ان ���س��ي��ن��ـ��ـ��ه رف���ت
ج��وه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر �آئ���ي���ن���ه از �آئ���ي���ن���ه رف���ت
راجع� :إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.820:
 -23فقير �سيد وحيد الدين ،روزگار فقير ،كرات�شي،
فقير �سبننك ملز1964 ،م ،الجزء الأول� ،ص-36:
 37و  .95-94و�صوفي ،خالد نظير� ،إقبال درون
خانه ،الجزء الثاني� ،ص.14:
 -24جاويد �إقبال (الدكتور) ،زنده رود� ،ص.673:
 -25نف�س المرجع� ،ص.608:
 -26العالم ومف�سر ال��ق��ر�آن الكبيبر وم�ؤ�س�س حركة
"جماعت �إ�سالمي" التي ت�أ�س�ست �سنة 1941مُ ،ولد
في اليوم الثالث من �شهر رجب �سنة 1321هـ /اليوم
الخام�س والع�شرين من �شهر دي�سمبر �سنة 1903م،
ترك خلفه ثمانين م�ؤلفا مابين �صغير وكبير ،ومن

انظر :مينائي �أمير� ،أمير اللغات ،تدوين :ر�ؤف
باريكهـ ،الهور ،بنجاب يونيور�ستي ،الطبعة الأولى:
2010م ،الجزء الثالث� ،ص.6-5:
 -12ال�صحفي وال�شاعر ال�شهير ال��ذي ُول��د في يناير
�سنة 1873م ،و ُتوفي في اليوم ال�سابع والع�شرين
من نوفمبر �سنة 1956م ،ومن دواوينه ال�شعرية:
بهار�ستان ،ونگارستان ،وچمن�ستان .للتف�صيل
�أن��ظ��روا:خ��واج��ه محمد زك��ري��ا (م��رت��ب)،ت��اري��خ
�أدبيات م�سلمانان پاك�ستان وهند ،اله��ور ،جامعة
بنجاب ،الطبعة الثانية2012 :م ،الجزء الخام�س،
�ص.127-124 :
ُ -13ول��د حفيظ تائب في اليوم الرابع ع�شر من �شهر
فبراير �سنة 1931م ب�أحمد نغر ،غوجرانواله ،
و ُتوفي في اليوم الثالث ع�شر من يونيو �سنة 2004م،
ومن مجموعاته ال�شعرية" :كوثرية"�" ،صلوا عليه
و�آله" ،و"�سلموا ت�سليما" .حفيظ ت��ائ��ب ،كليات
حفيظ تائب ،اله��ور ،القمر انتر برائزز ،الطبعة
الأولى� :إبريل 2005م( ،تقديم :خور�شيد ر�ضوي)
�ص.34-21 :
 -14خ��ان ،ظفر علي ،كليات م��والن��ا ظفر علي خ��ان،
چمن�ستان (�شان م�صطفوي) ،تحقيق وترتيب:
زاه��د علي خ��ان ،موالنا ظفر علي خ��ان ٹرسٹ،
نوفمبر2007 ،م� ،ص.119-118:
 -15مح�سن ك��اك��وروي ،محمد ،گلدستهء مح�سن،
لكنو ،مطبع من�شي نولك�شور1299 ،هـ� ،ص.39:
 -16ا���س��م��ه ال��ك��ام��ل "خواجه ال���ط���اف ح�سين"،
الأدي���ب و�شاعر الأردي���ة ال�شهير ال��ذي ُول��د �سنة
1135ه��ـ1837/م ،ومن �أهم كتبه" :كتاب مجال�س
الن�ساء" ،و"مقدمه �شعر و�شاعري" ،و"يادگار
غالب" ،و"حيات �سعدي" ،و"حيات جاويد" ،و�صارت
منظومته الطويلة "م�سد�س مد وجزر �إ�سالم" التي
ا�شتهرت با�سم "م�سد�س حالي" �أ�شهر من "قفا
نبك" في القرن التا�سع ع�شر بالهند .للتف�صيل
انظر :جامعة بنجاب� ،أردو دائرة معارف �إ�سالمية،
جامعة بنجاب ،الطبعة الأول��ى1391:ه��ـ1971/م،
ج� ،7:ص.840-835 :
 -17حالي ،الطاف ح�سين ،خواجه ،كليات نظم حالي،
مرتب :افتخار �أحمد �صديقي ،الدكتور ،اله��ور،
مجل�س ترقي ادب ،الطبعة الأول��ى :يناير 1970م،
الجزء الثاني� ،ص.64:
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كتبه ال�شهيرة "الجهاد في الإ�سالم" ،و "تفهيم
القر�آن" (�ستة �أجزاء) ،انظر :جامعة بنجاب� ،أردو
دائ��رة معارف �إ�سالمية ،جامعة بنجاب ،الطبعة
الأولى1407 :هـ1987 /م ،ج� ،21:ص.745-741:
 -27جاويد �إقبال (الدكتور) ،المرجع ال�سابق� ،ص.468:
� -28إقبال ،مكاتيب �إقبال بنام خان محمد نياز الدين
خان مرحوم ،الهور ،بزم �إقبال� ،ص.7:
� -29إقبال ،كليات �إقبال الأردية� ،ص .81 :ويجدر بي �أن
�أذك��ر �أن هذا البيت بهذه الكلمات قد �أخذته من
"كليات �إقبال الأردية" ،بينما كتب "�إقبال" في هذه
الر�سالة المذكورة كلمة "عهد" في مو�ضع "وقت"
في الم�صراع الأول ،وفي الم�صراع الثاني كتب كلمة
"روز" في مو�ضع "دور" .انظر :نف�س الم�صنف،
مكاتيب �إقبال بنام خان محمد نياز الدين خان
مرحوم� ،ص.7:
 -30فاروقي ،محمد طاهر� ،إقبال اور محبت ر�سول،
باك�ستان� ،إقبال اكادمي ،الطبعة الثامنة2010 :م،
�ص .5 :و �صوفي ،خالد نظير� ،إقبال درون خانه،
ج� ،2:ص.70:
 -31جاويد �إقبال (الدكتور) ،زنده رود� ،ص.713:وقد
ذكر "خالد نظير �صوفي" في كتابه "اقبال درون
خانه" �أن��ه ���س���أل "�إقبال" �أح��د م��ن النا�س نف�س
ال�س�ؤال ،فقال�" :إن ال�شخ�صية العظيمة التي كانت
ملقبة قبل بعثتها بلقب "الأمين" �أخبرت بذلك ،فلم
يبق لنا مبررا لمزيد من التكلم في هذا المو�ضوع".
ان��ظ��ر� :صوفي ،خالد نظير� ،إق��ب��ال درون خانه،
الجزء الأول� ،ص.65 :
 -32جاويد �إقبال (الدكتور) ،المرجع ال�سابق� ،ص-379:
.404،380
� -33إقبال ،كليات �إقبال الأردية� ،ص518-517:
 -34اي المكة المكرمة� ،إنه يعني �أن دم ال�شهيد هو �أغلى
و�أثمن �شيء في العالم حيث ال بديل لهذا الدم في
هذه المعمورة.
� -35صوفي ،خالد نظير� ،إق��ب��ال درونِ خانه ،الجزء
الثاني� ،ص.14:
� -36إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.947:
 -37يجدر �أن يذكر هنا �أن �أر�ض الحجاز تقع في غرب
الهند� ،أي �إلى جهة مغرب ال�شم�س ،و�إلى هذا �أ�شار
ال�شاعر في هذا البيت.
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 -38جاويد �إقبال (الدكتور) ،زنده رود� ،ص.133-132:
 -39ومن العجيب �أن اهلل �سبحانه وتعالى قد قبل �أمنية
هذا الم�ؤمن العارف به� ،إنه ُولد في اليوم التا�سع
م��ن �شهر نوفمبر �سنة 1877م و ُت��وف��ي ف��ي اليوم
الواحد والع�شرين من �شهر ابريل �سنة 1938م ،فلم
يتجاوز عمره عمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .
 -40ها�شمي ،رفيع الدين ،عالمة �إقبال اور مير حجاز،
اله��ور ،بزم �إقبال1994 ،م��� ،ص� 39:إحالة على:
"اقبال كا قيام الهور" ،نقو�ش ،الهور� ،سبتمبر
1967م� ،ص.21:
 -41ن��ف�����س ال���م���رج���ع��������� ،ص .22:وج����اوي����د �إق���ب���ال
(الدكتور)،المرجع ال�سابق� ،ص .40:وقد نظم �إقبال
قطعة �أرخ فيها تاريخ حياة والده وهي محفورة على
�شاهد قبر والده ،وقد ا�ستخدم فيها "�إقبال" كلمات
"�شيخ �إقبال ومر�شده" لوالده .انظر :جاويد �إقبال،
المرجع ال�سابق� ،ص .397 ،87 ،40:و�صوفي ،خالد
نظير� ،إقبال درون خانه ،الجزء الثاني� ،ص.62:
 -42ال�شاعر الهندي ال�شهير الذي ُولد �سنة 1845م �أو
 1846ب�إله �آب��اد ،وكان ا�سمه الأ�صلي "�سيد اكبر
ح�سين" وا�سمه ال�شعري "اكبر اله �آبادي" ،و ُتوفي
في اليوم التا�سع من �شهر �سبتمبر �سنة 1921م
باله �آباد .لمزيد من �أحواله طالعوا :محمد خالد
نديم ،البروفي�سور ،حالي واكبر كي �شاعري كا
خ�صو�صي مطالعه ،الهور ،فاروق �سنز ،بدون ذكر
ال�سنة� ،ص ،378-371 :وقا�ضي ،م�شتاق �أحمد،
�أردو �شاعري مير سےپروين �شاكر تك ،نئي دهلي،
مكتبه جديد ،الطبعة الأول��ى� ،سنة 2002م� ،ص:
.120-114
� -43إنها مفهوم تلك الأب��ي��ات التي نظمها "�أكبر اله
�آبادي" وقت وفاة والدة �إقبال ،وهي:
ح�ضرت�إقبالميںج ــوخوبيــاںپيداهوئيں
قومكينظريںجوانكےطرزپر�شيداهوئيں
ا�سكےشاهدهيںكهانكےوالدينابرارتهے
باخ ـ ــدا تهے اهل دل تهے �صاحب �أ�سرار تهے
	ومعناها� :إن ظهور الميزات التي ات�صف بها ح�ضرة
�إقبال ،وكون �أ�سلوبه مهوى عيون النا�س مما يدل
على �أن �أبويها كانا من الأب��رار الأتقياء ومن �أهل
القلوب و�أ�صحاب الأ�سرار.
انظر :ال��ه �آب���ادي� ،أكبر ،كليات �أكبر �إل��ه �آب��ادي،
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كرات�شي ،ب��زم �أك��ب��ر1371 ،ه������ـ1952/م ،الجزء
الثالث� ،ص.421:
� -44إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.131-130:
 -45جاويد �إقبال (الدكتور) ،زنده رود� ،ص.323:
� -46صوفي ،خالد نظير� ،إق��ب��ال درون خ��ان��ه ،ج،2 :
�ص .80:وجاويد �إقبال ،المرجع ال�سابق� ،ص.523:
� -47إع��ج��از �أح��م��د ،مظلوم �إق��ب��ال چند ياديںچند
ت�أثرات ،كرات�شي ،بي  213-داود پوته روڈ ،الطبعة
الأولى1985 :م� ،ص.292-290:
 -48جاويد �إقبال ،زنده رود� ،ص .684 :و �صوفي ،خالد
نظير� ،إقبال درون خانه� ،ص:ج� ،2:ص.59 :
 -49ا�سمها زيب الن�ساء ،وهي البنت الكبرى لل�سلطان
اورن���ك زي��ب عالمكير ،الم�شتهرة ف��ي �شعرها
بمخفي ،وه��ي �أدي��ب��ة و�شاعرة وخطاطة وحافظة
للقر�آن الكريم ،ول��دت ف��ي الهند �سنة � 1047أو
 1048هـ ،وتوفي �سنة 1113ه��ـ ودفنت في دلهي،
من �آثارها" :زيب المن�شئات" وديوان �شعر وتف�سير
للقر�آن ي�سمى "زيب التفا�سير".
 -50زيب الن�ساء ،ديوان مخفي( ،قطعات ورباعيات)،
الهور ،مطبع �إ�سالمية1912 ،هـ1330/م� ،ص.130:
� -51إقبال ،كليات �إقبال الأردية� ،ص.207:
 -52فيه تلميح �إلى ذلك الحديث القد�سي الذي قال فيه
جل جالله على ل�سان نبيه" :لوالك لوالك لما خلقت
الأفالك".
 -53اقبال ،المرجع ال�سابق� ،ص.208:
 -54هذه ق�صيدة طويلة ولم �أذكر ن�صها خوفًا من الإطالة
�أنظر للأبيات :كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.21-19:
�أما ترجمة هذه الأبيات التي ذكرتها فهي لل�شيخ �أبي
الح�سن الندوي -عليه الرحمة ،-انظر :الندوي،
�أبو الح�سن ،جوانب ال�سيرة الم�ضيئة في المدائح
النبوية الفار�سية والأردية ،القاهرة ،دار ال�صحوة
للن�شر ،الطبعة الأولى1409 ،هـ1989/م� ،ص-17:
� .19أو نف�س الم�صنف ،روائع �إقبال� ،ص.37-36:
� -55إقبال ،كليات �إقبال الأردية� ،ص.317:
 -56الترجمة لل�شيخ �أب��ي الح�سن علي الندوي ،روائع
�إقبال� ،ص.143:
� -57إقبال ،المرجع ال�سابق� ،ص.691:
 -58ا�ستخدم �إقبال في كثير من �أبياته ا�سم �أبي لهب

زعيما للكفر وال�شرك زمن ر�سول اهلل
ال��ذي كان
ً
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد جعله �إقبال في �شعره
رمزا للباطل والقوات الم�ضادة للإ�سالم في كل
الأزمنة والأمكنة.
� -59إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.715 :
 -60في هذا الم�صراع تلميح �إلى هذه الآية المباركة:
الذي خلق ف�سوى والذي قدر فهدى(الأعلى)3-2:
� -61إقبال ،المرجع ال�سابق� ،ص.927 :
 -62نف�س الم�صنف ،كليات �إقبال الأردية� ،ص.715:
 -63نف�س المرجع� ،ص.510:
 -64نف�س الم�صنف ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.923:
 -65نف�س الم�صنف ،كليات �إقبال الأردية� ،ص.330:
� -66إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.912:
 -67ومعناها الحرفية� :إن الم�سلم ذلك الفقير الذي قد
�أ ّود قلن�سوته ،والنا�س في �شبه القارة كانوا يلب�سون
القلن�سوات بطريقة خا�صة فيه �شيء من الت�أويد
والعطف ،وهذا كان دليال على �أنهم مختلفون عن
الآخرين.
-68اقبال ،كليات �إقبال الأردية� ،ص.198:
 -69نف�س الم�صنف ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص-168 :
.170
 -70نف�س المرجع� ،ص906:
 -71نف�س المرجع�،ص.908:
 -72نف�س المرجع� ،ص.909:
 -73قال وهو يلفظ �أنفا�سه الأخيرة:
����س���رود رف���ت���ه ب����از �آي�����د ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه ن��اي��د
نسيمے از ح���ج���از �آي�����د ك���ه ن��اي��د
���س��ر �آم�����د روزگ��ارے اي����ن فقيرے
دگــر دانائے راز �آي�����د ك���ه ن��اي��د
	ومعناها :هل تعود النغمة الما�ضية �أم ال تعود؟ و
هل تهب ن�سمة من الحجاز من جديد �أم ال تهب؟
�إن حياة هذا الفقير قد انق�ضت �أيامها ،فهل ي�أتي
عارف بالأ�سرار الآخر�أم ال ياتي؟
جاويد �إقبال ،زنده رود� ،ص.719:
� -74إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.901:
 -75ال يفوتني �أن �أذك��ر �أن واح ً��دا من �أ�صدقائه الذي
كان ا�سمه "محمد رم�ضان" لما �سمع هذه القطعة
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(c) www.nidaulhind.com
ال�شعرية كتب �إل��ى �إقبال والتم�س منه �أن يمنحه
�إياها مكتوبة؛ لأنه يريد �أن ي�ضعها في قبره عند
موته ،فمنحه �إقبال �إياها ،ومن العجيب �أن هذه
القطعة ال�شعرية ال نجدها في ديوانه الذي �أعده
�إقبال ،ثم نظم �إقبال قطعة �شعرية �أخ��رى تحمل
نف�س المفهوم ،وهي:
ب��ه پاياں چوں ر���س��د ايں ع��ال��م پير
���ش��ود بے پ���رده ه��ر پو�شيده تقدير
م��ك��ن ر����س���وا ح�����ض��ور خ���واج���ه م���ا را
ح�����س��اب م���ن زچ�����ش��م او نهاں گير
	ومعناها :يا رب! ال تخزني �أمام موالي عليه ال�صالة
وال�سالم ،وحا�سبني وراء �أعينه ،يوم ي�صل فيه هذا
العالم الم�شيب �إلى نهايته (يوم القيامة) ،وينك�شف
كل ما هو خفي .جاويد �إقبال (الدكتور) ،زنده رود،
�ص.660-659:

الم�صــادر والمراجع
�	.1إقبال ،كليات �إقبال الأردية،الهور� ،شيخ غالم علي
ايند �سنز ،الطبعة الثالثة1996 ،م.
 .2نف�س الم�صنف ،كليات �إقبال الفار�سية ،الهور� ،شيخ
غالم علي ايند �سنز ،بدون ذكر ال�سنة.
 .3نف�س الم�صنف ،مكاتيب �إقبال بنام خان محمد نياز
الدين خان مرحوم ،الهور ،بزم �إقبال.
�	.4إله �آبادي� ،أكبر ،كليات �أكبر اله �آبادي ،كرات�شي،
بزم �أكبر1371 ،هـ1952/م ،الجزء الثالث.
 .5جامعة بنجاب ،تاريخ �أدبيات م�سلمانان پاك�ستان
وه��ن��د ،اله���ور ،جامعة بنجاب ،الطبعة الثانية:
2012م ،الجزء الخام�س.
 .6نف�س المرتب ،دائرة معارف �إقبال ،الهور� ،شعبه
�إق��ب��ال��ي��ات ،ال��ج��زء الأول وال��ج��زءال��ث��ان��ي -2006
2010م.
 .7ج��اوي��د �إق���ب���ال (ال���دك���ت���ور) ،زن���ده رود ،اله���ور،
�إق��ب��ال �أك��ادم��ي ،و�سنغ ميل ببليكي�شنز ،الطبعة
الثانية2008:م.
 .8حالي ،الطاف ح�سين ،خواجه ،كليات نظم حالي،
مرتب :افتخار �أحمد �صديقي ،الدكتور ،اله��ور،
مجل�س ترقي ادب ،الطبعة الأول��ى :يناير 1970م،
الجزء الثاني،
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.13

.14

.15
.16
.17

.18
.19
.20

خ��ان ،ظفر علي ،كليات م��والن��ا ظفر علي خ��ان،
چمن�ستان (�شان م�صطفوي) ،تحقيق وترتيب:
زاه��د علي خ��ان ،موالنا ظفر علي خ��ان ٹرسٹ،
نوفمبر2007 ،م.
خان ،غالم م�صطفى(الدكتور)� ،إقبال اور قر�آن،
باك�ستان� ،إقبال اكادمي ،الطبعة الثامنة2010 ،م.
ال�سهيلي� ،أب��و القا�سم عبد الرحمان الخثعمي،
الرو�ض الأن��ف في تف�سير ال�سيرة النبوية ال بن
ه�����ش��ام ،تحقيق وت��خ��ري��ج :عبد اهلل المن�شاوي،
القاهرة ،دار الحديث1429 ،ه���ـ2008/م ،الجزء
الثاني.
ال�صفدي� ،صالح الدين خليل بن �أيبك ،الوافي
بالوفيات ،تحقيق واعتناء� :أحمد الأرن�أووط وتركي
م�صطفى ،لبنان ،بيروت ،دار �إحياء التراث العربي،
الطبعة الأولى1420 :هـ2000/م ،الجزء الأول.
�صوفي ،خالد نظير� ،إقبال درونِ خانه ،باك�ستان،
اله���ور� ،إق��ب��ال اك��ادم��ي ،ال��ج��زء الأول (الطبعة
الرابعة2012 ،م) ،الجزء الثاني (الطبعة الثانية:
2012م).
غ������وري��� ،س��ي��د ع��ب��د ال���م���اج���د ،دي������وان محمد
�إق��ب��ال ،ب��ي��روت ،دار اب��ن كثير ،الطبعة الأول���ى،
1423هـ2003/م.
فاروقي ،محمد طاهر� ،إقبال اور محبت ر�سول،
باك�ستان� ،إقبال اكادمي ،الطبعة الثامنة2010 ،م.
فقير �سيد وحيد الدين ،روزك��ار فقير ،كرات�شي،
فقير �سبننك ملز1964 ،م ،الجزء الأول.
الندوي� ،أبو الح�سن ،جوانب ال�سيرة الم�ضيئة في
المدائح النبوية الفار�سية والأردي��ة ،القاهرة ،دار
ال�صحوة للن�شر ،الطبعة الأولى1409 ،هـ1989/م.
نف�س الم�صنف ،روائ��ع �إق��ب��ال ،كرات�شي ،مجل�س
ن�شريات �إ�سالم ،الطبعة الرابعة1403 :هـ1983/م.
ها�شمي ،رفيع الدين ،عالمه �إقبال اور مير حجاز،
الهور ،بزم �إقبال1994 ،م.
نف�س الم�صنف ،ع�لام��ه �إق��ب��ال �شخ�صيت اور
فكروفن ،اله��ور� ،إقبال �أك��ادم��ي ،الطبعة الثانية
2010م.
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