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�سول -عليه ال�سالة وال�سالم-  ُحبُّ الرَّ
عند محمد اإقبال

د. الحافظ عبد القدير
جامعة البنجاب - باك�ستان

تمهيد

اإنَّ مدح ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم- والثناء عليه وبيان اأو�صافه الحميدة كفن م�صتقل 
وغر�ص �صعري بداأ مع اأ�صحابه –ر�صوان اهلل عليهم اأجمعين-)1( وقد ذكر الحافظ فتح الدين 
ابن �صيد النا�ص اليعمري منهم من يقارب عددهم المائتين)2( اأ�صهرهم عبد اهلل بن رواحة وكعب 
االأدباء  الذي تغنى بما لم يتغن به  واأبرزهم �صيدنا ح�صان بن ثابت  ابن مالك وكعب بن زهير، 
�ص �صعره العذب الخ�صب لمدح ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم،  وال�صعراء قبله؛ حيث اإنه خ�صّ
وذكر معجزاته ومناقبه، والدفاع عنه واأ�صحابه، والقذف بالحق على الباطل، فجعله من جنود 
االإ�صالم- وهلل جنود ال�صموات واالأر�ص - وهو من اأبرز  ُرواد هذا الفن، ثمَّ اإنه بلغ في هذا الميدان 
النبوية  المدائح  بين  ممتاز  الم�صمار  هذا  في  ف�صعره  بعده،  وال  زمنه  في  اأحد  يبلغه  لم  �صاأًنا 

المنظومة على مر الع�صور والدهور.

ــى  اإل الــعــربــيــة  مــن  اأ�اًل  الــفــن  هـــذا  انــتــقــل 
من  كثير  اأ�سماء  بالفار�سية  فنرى  الفار�سية، 
هذا  في  مد�ًيا  �سيًتا  اكت�سبوا  الذين  ال�سعراء 
ال�سيرازي)3(  �سعدي  ال�سيخ  اأهمهم:  الميدان 
الجامي)5(  الرحمن  �عبد  خــ�ــســر�)4(  �االأمــيــر 
�غيرهم، فهذه القطعة العربية ال�سعرية لل�سيخ 
�سعدي ال�سيرازي قد طارت في االآفاق ��سارت 

�سير المثل:

ـــــالـــــه ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ بـــــــــلـــــــــغ الـــــــــعـــــــــلـــــــــى بـــــكـــــمــــــ

كــــــــ�ــــــــصــــــــف الــــــــــــــدجــــــــــــــى بــــــجــــــمــــــالــــــه

ـــــــنـــــــت جــــــــمــــــــيــــــــع خــــــ�ــــــصــــــالــــــه حـــــــ�ـــــــص
ــــــه واآلـــــــــــــــــــــــــه)6( ــــــي ـــــوا عــــــل ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــل �ـــــص

باأ�لئك  مليء  فح�سنها  االأرديــة  اللغة  �اأمــا 
ال�سعراء الم�سلمين الذين تركوا اآثاًرا ال ُتمحى 
�هو  "نعت"،  عــنــوان  تحت  الميدان  هــذا  فــي 

(c) www.nidaulhind.com
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االأرديــة  في  اأمــا  العربية)7(،  اللغة  في  الو�سف 
�سلى  للنبي-  �الوله  الحب  باإظهار  فاإنه خا�س 
اهلل عليه ��سلم-. اإن ال�ساعر في هذا ال�سنف 
��سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  يمدح  ال�سعري 
يظهر  ثم  المباركة،  الطيبة  اأ��سافه  �ي�سف 
ينتمي  ما  �كل  الم�سطفى،  لــذات  �حبه  �لهه 

اإليه)8(.

القارة  �سبه  فــي  الم�سلمون  ال�سعراء  ــداأ  ب
النبي  �بنعت  هلل  بالحمد  د�ا�ينهم  يفتتحون 
�سوق هذا  راجت  الزمن  �بمر�ر  �تبرًكا،  تيمًنا 
الفن اإلى اأن تاأثر بهم ال�سعراء غير الم�سلمين 
مع  النبي،  مــدح  فــي  ق�سائد  �نظموا  ــا،  اأيــ�ــسً
الأنه  القلب؛  ال  ال�سفتين  �سدر عن  قد  ذلك  اأن 
نرى  كما  �عقيدتهم،  ديانتهم  يوافق  يكن  لم 
ا منهم نظم ديواًنا كاماًل في مدح النبي،  بع�سً
ال�ساعر من قبل  الذي ال يعرف ديانة  �القاري 

قد يذهب به الظن اإلى اأنه م�سلم حًقا)9(.

ــرعــوا في  ــن ب ــذي ـــــة ال �مـــن �ــســعــراء االأردي
�"اأمير  كاكور�ي")10(  "مح�سن  الميدان  هذا 
خان")12(  عــلــي  ظــفــر  �"موالنا  مينائي")11( 
يقول  المثال  �سبيل  على  تائب")13(  �"حفيظ 

ظفر علي خان:
ديكهي نهيں ك�صي نے اگر �صان م�صطفى

ديكهے كه جبرئيل هے دربان م�صطفى

ر�صته مرا خدا كي خدائي سے ٹوٹ جائے
چهوٹے مگر نه هاتهـ سے دامان م�صطفى)14(

-عليه  الم�سطفى  عظمة  يعرف  لم  )مــن 
هو  جبريل  اأن  فلي�ساهد  �ال�سالم-  ال�سالة 

حار�س بابه.

اهلل  بمخلوقات  �سلتي  انقطاع  في  حرج  ال 
�سبحانه �تعالى كلها، �لكن ال اأر�سى اأن تنفلت 

من يدي اأهداب الم�سطفى(.

�كما قال "مح�سن كاكور�ي":
�صب سے اعلى تيري �صركار ہے �صب سے اف�صل

ميرے ايمان مف�صل كا يہي ہے مجمل

ہے تمنــا كـه رہے نعـت سے تيري خالي

نه ميرا �صعر نه قطعه نه ق�صيده نه غزل)15(

)ح�سرتك اأف�سل النا�س �اأ�سرفهم، هذا هو 
اإجمال اإيماني المف�سل.

ُبغيتي اأن ال يخلو من مدحك كل ما اأن�سده، 
�سواء اأكان بيًتا اأم قطعة اأم ق�سيدة اأم غزاًل(.

�قد اأ�سبح مدح "حالي"))1( �سهيًرا جًدا في 
هذا الم�سمار، اإنه يقول:

واال پانے  لقـب  رحمت  ميں  نبيوں  وه 

واال النے  بــر  كــي  غريبــــوں  مراديں 

آنے واال كام  كے  غيروں  ميں  م�صيبت 

واال كهانے  غــــم  كــا  پرائے  اپنے  وه 

مــاوى كــا  ضعيفوں  ملجا  كــا  فقيروں 

مــولــى كـــا  غالموں  والـــــي  كـــا  يتيموں 

خطا كار سے در گذر كــــــرنے واال

بد اندي�ص كے دل ميں گهر كرنے واال

مفا�صد كا زير وزبر كــــــــــرنے واال 

واال كــــرنے  و�صكـــر  �صير  كا  قبـــائل 

اآيــــا قـــــوم  سوئے  سے  حـــــرا  كــــر  اُتــــــر 
اليــــا)17( �ــصــاتــهـــ  كيميا  نــ�ــصــخــهء  اك  اور 

(c) www.nidaulhind.com
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)اإنه ملقب بلقب نبي الرحمة بين االأنبياء، 
عند  اأغياره  �م�ساعد  الفقراء،  اآمــال  �محقق 
ــس لــالأقــارب �االأجـــانـــب على  الـــرزايـــا، �مــوا�
ال�سعفاء،  �مــاأ�ى  الفقراء  ملجاأ  �هو  ال�سواء، 

�موال لليتامى �مولى للعبيد.

�متمكن  مخطئ،  كل  خطاأ  عن  متجا�ز  اإنه 
�مبيد  الــد�ائــر،  به  يترب�س  من  كل  قلب  من 
غار  من  نزل  القبائل،  بين  �م�سلح  للمفا�سد، 
اأي  كيميا�ية  بو�سفة  قومه  اإلــى  �جــاء  حــراء، 

القراآن(.

هذه  من  حلقة  ا  اأي�سً "اإقبال"  ��ساعرنا 
ليل  حاطب  يكن  لم  اإنــه  الذهبية،  ال�سل�سلة 
من  اأ�  ال�سعرية  الفنون  كل  �سعره  في  يجمع 
حفنتان  همهم  جــل  الــذيــن  ال�سعراء  اأ�لــئــك 
�ال  �قدراتهم،  اأنف�سهم  يعرفون  ال  �سعير،  من 
االإيمان، فيقولون ما ال  الكتاب، �ال  يدر�ن ما 
على  �يجل�سون  �اد،  كل  في  �يهيمون  يفعلون، 
اأدًبا  فينتجون  كالأ،  كل  �ينتجعون  غ�سن،  كل 
كان  بل  �سريًعا،  �يموت  �سريًعا  ُيولد  تافًها، 
العظام  الملهمين  ال�سعراء  اأ�لئك  زمرة  من 
اهلل،  اأمانة  �حملوا  ربهم  بنور  اأ�سرقوا  الذين 
االإ�ــســالم  ر�سالة  �فـــد�ا  بــاأخــالقــه،  �تخلقوا 
منحهم  �بما  اأيمانهم  ملكت  �بما  باأنف�سهم 
ف�سرح  االأدبــيــة،  �قوتهم  �ساعريتهم  من  اهلل 
�مدح  المبين،  كتابه  لتبيين  �سد�رهم  اهلل 
ــا  اأدًب فخلقوا  �الــ�ــســالم،  ال�سالة  عليه  نبيه 
�من  االأر�ـــس  اهلل  يــرث  اأن  اإلــى  يبقى  خــالــًدا 

عليها.

ب�سخ�سية محمد  مولًعا  كان - رحمه اهلل- 
بكل معنى  �متفانًيا   - ��سلم  عليه  - �سلى اهلل 

من�سوده �غر�سه  فر�سول اهلل  الكلمة في حبه، 
عداها  �مــا  الثابتة،  الحقيقة  �هــي  �غــايــتــه، 
عن  را�سخة  عقيدة  �ساحب  اإنه  خادع،  �سراب 
خلود الر�سالة المحمدية، �عن خلود حامليها، 
ت�سّرب مفاهيم القراآن �الحديث ثم �سبها في 
قالب �سعري، فجاء ب�سعر منقطع النظير، يفوح 
�هو  �الحنان،  الحب  �اأريج  االإيمان  عبير  منه 
ت�ستطعه  لم  بما  الآت  زمــاًنــا  االأخــيــر  كــان  �اإن 
االأ�ائل. فنحن، فيما يلي، نلقي اأ�اًل ال�سوء على 
حبه العميق للر�سول - �سلى اهلل عليه ��سلم-، 
هذه  جمع  الأن  اأنموذًجا؛  اأبياته  بع�س  ُنورد  ثم 
ثمَّ  �ــســاق،  كبير  عمل  كلها  المدحية  االأبــيــات 
�هذا  �سخم،  مب�سوط  كتاب  اإلــى  يحتاج  اإنــه 
المقال الموجز ال ي�سع اأن ُيحيط بهذا المو�سوع 
في  ا  اأي�سً اأذكر  اأن  بي  �يجدر  نواحيه.  كل  من 
ال�سعراء  اأ�لئك  "اإقبال" من  اأن  المو�سع  هذا 
التي  ال�سمات  كل  نقل  يمكن  ال  الذين  القالئل 
��سيالن  االن�سجام  جمال  من  �سعرهم  يحملها 
القريحة �جودة ال�سبك �قوة التعبير �ترجمته 

اإلى لغة اأخرى، �لكن، اإن لم يكن �ابل فطل.
المبحث الأول: ُحبه للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم

عندما ندر�س اأحوال حياة اأحد من العظماء 
اأعماقها  في العالم �ُنطالع �سخ�سيته نجد في 
القوة  الكت�ساب  الينبوع  فهذا  باطنه.  تنّور  قوة 
فرد،  اإلــى  فرد  �من  قوم  اإلــى  قوم  من  يختلف 
"اإقبال"  �سخ�سية  اأعماق  في  نبحث  فعندما 
عن هذا الينبوع الذي اغترف منه، �عن ذلك 
المنهل الذي ارتوى منه نرى اأنهما ع�سقه �حبه 
للقراآن ��ساحبه -عليه ال�سالة �ال�سالم-،))1( 
�هذا ما يتجلى اأمام كل من يت�سفح اأ�راق حياته 
�ُيلقي نظرة على �سعره، اإنه يرى اأن ُحب "اإقبال" 

(c) www.nidaulhind.com
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للقراآن ��ساحبه -عليه ال�سالة �ال�سالم- لعب 
ال�سخ�سية  العنا�سر  تكوين  في  اأ�سا�سًيا  د�ًرا 
له))1( �ترك اآثاًرا بالغة �غير دار�سة في ذهنه، 
يرى  اإنه  كاماًل،)20(  ا�ستيالًء  عليه  ا�ستولى  بل 
زاخرة  اأمواجه  له،  �ساحل  ال  بحًرا  اهلل  ر�سول 
�سامخة، �على الم�سلم المعا�سر اأن ينغم�س في 
هذا البحر لتعود اإليه قوته الم�سلوبة،)21( ثمَّ اإنه 
نذهل  جعلنا  قد  فيه  �ما  الزمن  هذا  اأن  يظن 
�نجهل  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن 
لنا قيمة في  يبق  �لم  فاأ�سبحنا غثاء،  مكانته، 
خرجت  لما  الر�سول  ع�سق  حرقة  الأن  الزمن؛ 

من القلب بقي بمثابة ج�سد بال ر�ح)22(. 

ا  حبًّ اهلل  ر�سول  ُيحب  اهلل-  رحمه   - فكان 
عليه  تطراأ  كانت  حياته  فطول  الو�سف،  فوق 
ذكر  يجري  كلما  عيناه  �تبتل  الرقة  من  حالة 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم اأ� ذكر المدينة 
اآخر حياته،  �بخا�سة في  المنورة في مجل�سه، 
فكان َيبكي بمجرد �سماع ا�سمه المبارك، �ُيبالغ 
فيه حتى ي�سعب عليه التنف�س اأحياًنا))2(، �هذا 
ال يعني اأنه كان رجاًل �سعيف القلب بّكاء مّياال 
اإنه  -ابنه-  اقبال"  "جا�يد  يقول  البكاء،  اإلى 
راآه في اآخر حياته يذرف دموًعا كلما جاء ذكر 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم مع اأنه لم يره 
بيغم- )�الدة  �فاة ز�جته -�سردار  يبكي على 
"اإقبال" عندما راآه يبكي  جا�يد())2( بل �ّبخه 
الأنك  تبكي  اأن  لك  ينبغي  ال  قــائــاًل:  اأمــه  على 

رجل، �الرجال ال ي�سكبون الدموع))2(.

المود�دي"))2( ق�سة  االأعلى  �سّجل"اأبو  �قد 
لر�سول اهلل -عليه  على مدى حبه  �سوًءا  ُتلقي 

ال�سالة �ال�سالم- اإنه يقول:

بنجاب  اإقليم  اأغنياء  من  غني  دعا   ..."
القانون  اأ�ــســحــاب  مــن  ــن  ــري �االآخ "اإقبال" 
بيته  فــي  �اأ�سكنهم  اأمـــر،  فــي  لي�ست�سيرهم 
اإلى  "اإقبال"  ذهــب  فعندما  الفاخر،  الكبير 
غرفته المفر��سة في الليل لي�ستريح راأى حوله 
اأثاًثا غالًيا في كل مو�سع، �اأ�سباب الراحة في 
كل مكان، كما راأى �سريًرا مريًحا ناعًما �ثيًرا، 
نعليه  ب�سبب  الذي  الر�سول  اأن  الخيال  فبادره 
طول  رقد  �النعم  المراتب  هذه  الم�سلمون  نال 
حياته على ح�سير، ف�سالت عيناه دمًعا، ��سار 
من الم�ستحيل له اأن يجل�س على ذلك ال�سرير، 
�بداأ  كر�سي  على  �جل�س  الحمام  �دخــل  فقام 
يبكي، فلما هداأ بع�س الهد�ء دعا خادمه �طلب 
منه اأن يفتح فرا�سه العادي الذي كان قد جاء 
بلدًيا  �سريرا  يعطيه  اأن  اأمره  كما  بيته،  من  به 
عادًيا في ذلك الحمام، فنام عليه طوال قيامه 

في ذلك البيت))2(." 

القرن  في  عي�سه  رغم  اهلل-  رحمه   - �كان 
ر�سول  زمن  في  القوي  بخياله  يحيا  الع�سرين 
اهلل - �سلى اهلل عليه ��سلم-، اإنه كتب مرة اإلى 

اأحد اأ�سدقائه:

�لكنني  الهور،  مدينة  ازدحام  بين  "اأ�سكن 
اأ�سغالي  من  الفراغ  بعد  االنفراد،  حياة  اأعي�س 
في  اأتجول  �اإمــا  الــقــراآن،  اأتلو  اإمــا  ال�سر�رية 
�لنتاأمل  الــخــيــال،  عــالــم  فــي  االأ�لــــى  الــقــر�ن 
�التاأني  التفكير  يكون  الذي  الزمن  اإن  هنيهة، 
فيه لذيذا �سائًغا اإلى هذا الحد كيف يكون ذلك 

الزمن نف�سه))2(:
خو�صا وه وقت كه يثرب مقام تها ا�ص كا

خو�صا وه دور كه ديدار عام تها ا�ص كا")29(

(c) www.nidaulhind.com
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اأر�س  كانت  الــذي  الع�سر  ذلك  حبذا  )يا 
�يا  �ال�سالم،  ال�سالة  عليه  مقره  فيه  يثرب 
حبذا تلك االأيام التي كانت زيارته فيها مي�سرة 

للكل(.
اهلل  ر�ــســول  يحترم  اهلل-  رحــمــه   - �كـــان 
�ال  بالًغا،  احتراًما  ��سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
ي�ستطيع اأن يتحمل �ي�سبرعلى حديث فيه �سيء 
يوؤدي اإلى �سوء اأدب لر�سول اهلل، �الزمن الذي 
�سيطرة  تحت  الهند  "اإقبال" كانت  فيه  عا�س 
االإنجليز، كما اأن الهنود كانوا ي�ساطر�ن الوطن 
كلمة  ي�ستخدمون  كانوا  فالنا�س  الم�سلمين،  مع 
��سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  "�ساحب" لر�سول 
�يقولون:  الــعــاديــيــن،  للنا�س  ُت�ستخدم  الــتــي 
�سفوه  يكدر  كان  ما  فهذا  �ساحب".  "محمد 
�ي�سق على خاطره)0)(، �كان يقول اأنا ال اأ�ستطيع 
�سلى   - اهلل  ر�ــســول  اإن  يقول  اأحـــًدا  اأقــبــل  اأن 
يوم  في  ��سًخا  لبا�ًسا  لب�س  ��سلم-  عليه  اهلل 
للطهارة  اأعلى  مثاًل  كان  نبيي  الأن  االأيــام؛  من 
�النظافة، �هو الذي اأدى بنا اإلى ذاته �سبحانه 
�لواله  عرفناه،  �بطريقه  عنه،  �اأنباأنا  �تعالى 
اأ�ساتذة  اأحد من  �ساأله  لما عرفنا الحق، فمرة 
على  عندك  الحجة  هي  ما  االإنجليز:  الفل�سفة 
عليه  فرد  �تعالى-؟  �سبحانه   - �جــوده  اإثبات 
��سلم  بب�ساطة: الأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

قال ذلك)1)(. 
مدينة  في  "راجپال"  ا�سمه  هند�كي  كتب 
"الهور" كتاًبا �ّجه فيه االإهانات اإلى ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه ��سلم، فقتله �ساب م�سلم ا�سمه 
"نتهو  كتب  )))1هـ  �سنة  �في  الدين"،  "علم 
رام"- اأحد من الهنادكة- في مدينة "كرات�سي" 
كتاًبا اأهان فيه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم، 

فقتله �ساب م�سلم با�سم "عبد القيوم"، �ُحكم 
عليهما باالإعدام من قبل المحكمة، فاأراد بع�س 
 الم�سلمين اأن يرفعوا هذا االأمر اإلى نائب الملك 
اإال  الحكم،  به �سد هذا  �ي�ستغيثوا   )Viceroy(
باأنه  قائاًل  ذلك  عن  القيوم" منعهم  "عبد  اأن 
�اأخــيــًرا  ذاك،  بعمله  اال�ست�سهاد  ا�سترى  قد 
الحدثين  بهذين  "اإقبال"  تاأثر  كالهما،  ُعدم 
"الهور  منظومة  فنظم  ثــورتــه،  فثارت  جــًدا، 

�كرات�سي")2)( قال فيها:
غيور م�صلماِن  هے  ركهتا  په  اهلل  نظر 

موت كيـا شے هے؟ فقط عالم معنى كا �صفر!

ان شهيدوں كي ديت اهل كلي�صا سے نه مانگ

قدر وقيمت ميں هے خوں جن كا حرم سے بڑهـ كر!

اآه! اے مرِد مسلماں تجهے كيا ياد نهيں
اآخـــر)33( اإلــهــا  اهلل  مـــــــــــع  تــدع  ال  حـــــرِف 

اهلل  على  اإال  يتوكل  ال  الغيور  الم�سلم  )اإن 
الأنه  الموت؛  من  يفَرق  )�ال  �تعالى(،  �سبحانه 
اأنه  يعرف(  اإنــه  حقيقته،  �يــدرك  ُكنهه  يــدري 
لي�س اإال االنتقال من هذا العالم اإلى عالم الر�ح. 

)الم�سيحيين(  الكني�سة  اأهل  من  تطلب  ال 
اأغلى  دمهم  ال�سهداء،  هوؤالء  دّية  بخ�ًسا،  ثمًنا 

�اأثمن من الحرم قدرا �قيمة.)))( 

اأ�اه! اأيها الم�سلم، هل ن�سيت معنى االآية : ال 
تدع مع اهلل اإلًها اآخر(.

النبي - �سلى اهلل  ُيكثر ال�سالة على  �كان 
الذي  العمل  هو  ما  �ُسئل،  فمرة  ��سلم-،  عليه 
جعلك "حكيم االأمة"، فقال كثرة ال�سالة على 
مرة  النبي ماليين  على  �سلى  اإنه  يقال  النبي، 
ــان يــرى اأن ُحــب ر�ــســول اهلل  بــل اأكــثــر.)))( �ك
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-�سلى اهلل عليه ��سلم- �اتباعه هو مفتاح كل 
قفل، �باب كل كنز، ��سبيل كل غاية، بل غاية 
كل �سبيل في هذه الدنيا، �لعل هذا الخيال كان 
البيت  قد تغ�سى ذهنه �ملك قلبه عندما نظم 

التالي:
ديــر دريں  خـــواهـــي  اگر  خــويــ�ــص  مــقــام 

رو)36( مــ�ــصــطــفــى  وراه  بــنــد  دل  بــحــق 

�مرتبة  �سامية  مــكــانــة  تبتغي  كــنــت  )اإن 
قلبك  فاربط  الدنيا  هذه  في  لنف�سك  مرموقة 
-عليه  الم�سطفى  بــاأ�ــســوة  ــاأ�ــّس  �ت اهلل  بحب 

ال�سالة �ال�سالم-(.

�سنة  مــرة  اأ�ل  اأ�ر�بـــا  اإلــى  "اإقبال"  �سافر 
�سبابه،  عنفوان  في  �كــان  للدرا�سة،  )0)1م 
بالباخرة، فلم  ال�سفر  �اأ�ائل عمره، �كان هذا 
"اإن�ساء  بـ  ات�سال  على  هذا  �سفره  طوال  يزل 
اإليه  يكتب  "�طن"-  مجلة  مدير  خان" -  اهلل 
عن  عّبر  ر�ساالته  اإحــدى  ففي  �سفره،  اأحــوال 
العرب  جزيرة  �ساطئ  راأى  عندما  به  �سعر  ما 

�اقترب منه، اإنه قال:

ب�سع  �بعد  ف�سيًئا،  �سيًئا  ال�ساطئ  "يقترب 
ال  عــدن،  �ساطئ  اإلــى  باخرتنا  ت�سل  �ساعات 
اإن  للزيارة،  �حنينه  قلبي  حال  بيان  اأ�ستطيع 
اإلى زيارة  يتوق  العرب قد جعله  ت�سور �ساطئ 

المدينة المنورة:
اآبـــرو كــى  مدينــــه  پـــاك  خـــاك  رے  اهلل 

خور�صيد بهي گيا تو ادهر �صر كے بل گيا

)هلل در التراب الطاهر للمدينة المنورة، لم 
ترحل اإليها ال�سم�س اإال على راأ�سها()))(

كنت  لك،  هنيًئا  المقد�سة!  العرب  اأر�س  يا 

العالم  في  الــبــنــا�ؤ�ن  كــان  الــذي  الحجر  ذلــك 
قد نبذ�ه �اأعر�سوا عنه، �لكن يا له من �سحر 
اأ�سا�س  ُ��سع  �ب�سببه  اليتيم،  ذلك  فيك  نفخه 
راأت  قد   ... عليك  المعا�سرة  الدنيا  ح�سارة 
المباركة  ـــدام  االأق اآثـــار  مــن  األــوًفــا  رم�ساءك 
�ع�سمت اأ�سجار النخل فيك األوًفا من االأ�لياء 
ج�سدي  ــراب  ت ليت  فيا  ال�سم�س،  حــرارة  من 
رحــاب  فــي  �يتيه  رملك  ذرات  يخالط  االآثـــم 
الأيام  كفارة  ي�سير  التيه  هذا  فلعل  بيداءك، 
حياتي المظلمة، يا ليتني انتهب في �سحاريك 
ببثور  مبال  غير  الحرارة  في  محترًقا  �اأ�سل 
القدمين �متحرًرا من كل اأمتعة الدنيا اإلى تلك 
–في حين  اأزقتها  التي كانت  الطاهرة  االأر�س 
اهلل  -ر�سي  بالل  ب�سوت  ت�سج  االأحيان-  من 

عنه-.")))(

اأن  انتابه الخوف من  اأيامه االأخيرة قد  في 
يزيد عمره على عمر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
��سلم؛ الأنه كان يرى ذلك من �سوء االأدب، يقول 

معارفه:- من  الدين" -�احد  �سجاع  "اأحمد 
مر�س  ب�سبب  كثيًرا  ج�سده  �هن  "عندما 
اأربــــى على  اأن عــمــره قــد  طــويــل، �كـــان ظــنــه 
مزيًدا،  اأحيا  اأن  اأريد  ال  يوًما:  لي  قال  ال�ستين 
ثالث  على  عمري  يزيد  اأن  من  اأخ�سى  اإنني 
�سلى  اهلل  ر�سول  حياة  كانت  �سنة،)))(  ��ستين 
ما  ح�سب  �سنة  ��ستين  ثالًثا  ��سلم  عليه  اهلل 
من  تنهمر  الدموع  ــداأت  ب ثم  باليقين،  ُعــرف 

عينيه".)0)( 

�سلى  اهلل  ر�سول  اإلــى  �الحنين  الحب  هذا 
في  جــذ�ره  عن  نبحث  عندما  ��سلم  عليه  اهلل 
اإلى �سباه، كان ينتمي  �سخ�سيته نراها ممتدة 

(c) www.nidaulhind.com
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يربيانه  �الديه  نرى  حيث  متدينة؛  اأ�سرة  اإلى 
فحبه  �الحديث،  الــقــراآن  مائدة  على  �سغيًرا 
جد،  عن  اأًبــا  ــه  �رث قد  كــان  ��ساحبه  للقراآن 
�لو  فاإنه  �الــده  اأمــا  جــًدا،  تقية  كانت  فوالدته 
كان رجاًل  اأنه  اإال  كبير  اإلى حد  مثقًفا  يكن  لم 
مير  "ال�سيد  �كــان  الت�سوف،  يغلبه  متديًنا، 
بلقب  ــده  �ال لّقب  قد  اإقــبــال-  ح�سن"-اأ�ستاذ 
االأردي  ال�ساعر  يرى  كما  اأمي")1)(،  "فيل�سوف 
ال�سمعة  اأن  اآبادي")2)(  اإلـــه  "اأكبر  ال�سهير 
�ال�سهرة التي حظي بها"اإقبال" في حياته هي 
االأبرار،)))(  اأنه كان من �ُساللة  خير دليل على 
اأثر،  اأعمق  ابنه  �سخ�سية  في  اأّثر  الوالد  فهذا 
فاأفعم قلبه �مالأ ذهنه بحب القراآن ��ساحبه، 
�رباه على مائدتهما، �نجد ب�سمات تربيته في 
"اإقبال"، فقد �سّجل في �سعره ق�سة  �سخ�سية 
اإقبال"  "محمد  ندع  �تثقيفه،  تربيته  على  تدل 

يحكي ق�سته:

جاء  درا�ستي  زمــن  االأيـــام  من  يــوم  "في 
في  م�سغواًل  �كنت  �ت�سّول،  بيتنا  اإلــى  �سّحاذ 
ال�سوؤال  في  فاألح  بــه،  اعتنيت  فما  الدرا�سة، 
راأ�ــســه  على  ف�سربته  غــا�ــســًبــا،  جعلني  حتى 
من  فيه  ما  �انتثر  ك�سكوله  ف�سقط  بعكازتي، 
الطعام �غيره فبداأ ي�سرخ، �كان الوالد ينظر 
�انكم�س  �سديًدا،  حزًنا  فحزن  المنظر،  هذا 
اأنة،  ا�ستياًء �سديًدا �انفلتت منه  �جهه �ا�ستاء 

�تالأالأت الدموع في عينيه، �قال:
الر�صـل خـــــــير  امـــت  فـــردا  گفــــت 

كل مـــوالے  آں  پــيــ�ــص  گــردد  جــمــع 

او بيضاے  ــلــت  ـــ ـــ ـــ ـــ مـــ ــان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــازي ـــ ـــ ـــ غـــ

او رعنـــــــــاے  حكمت  حــافــظــان 

ہم شہيدانــــے كه ديں را حجت اند

انــد ــــــــت  مــلـــ فضــاے  در  انـــجـــم  مــثــل 

فگــــــــار دل  وعا�صقان  زاهـــــدان 

ــرمــ�ــصــار ـــ ـــ ـــ عــالــمـــــــــــــــــان وعـــا�ـــصـــيـــان �ــصـــ

بلنـــــد گــــــردد  انجمــــن  درمـــــيــان 

مند درد  گــــداے  ايں  ہاے  نــالـــــــــــه 

مــركــبــي بے  از  مــ�ــصــكــل  �ـــصـــراطـــت  اے 

نبي پــر�ــصــد  مـــرا  چوں  گويم  چــه  مــن 

با تو �صپرد مسلمے  جوانـــــے  حق 

نبرد دبــ�ــصــتــانــم  از  نصيبــــــے  كــو 

ن�صد هـــم  آســاں  كــــــــار  يـــك  ايں  تـــو  از 

ن�صد اآدم  گــــــل  انـــبـــار  آں  يــعــنــي 

پ�صر اے  اآر  ويــاد  اندي�ص  اندكــــــے 

ــر ـــ ـــ ـــ اجـــتـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع امـــــــت خــــيــــر الــبــ�ــص

نگـــر ـــــن  ـــ ـــ مـــ �ــصــفــيــد  ريـــ�ـــص  ايں  بــــاز 

نگـــــر مـــن  وامـــيـــد  بــيــم  ـــــرزه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لـــ

بــــر پـــــدر ايــں جـــــور نـــازيـــبـــا مــكـــــــــــــــــــــــــــــن
بـــنـــده را ر�ــــصــــوا مــــكــــن)44( پــيــ�ــص مـــــوال 

)غًدا في الح�سر( �ستجتمع اأمة خير الر�سل 
ملته  غــزاة  بها  �تكون  الكل،  مولى  اأمــام  كلها 
الخالبة،  حكمته  على  �المحافظون  البي�ساء 
لدينه  قاطعة  براهين  هــم  الــذيــن  �ال�سهداء 
الحق، �يتالألئون في اأجواء الملة اأمثال النجوم، 
القلوب،  �ممزقوا  الولهون  �الع�ساق  �الزهاد 
�العلماء، �الع�ساة النادمون، فترتفع في ذلك 
االجتماع- عقيرة هذا المت�سول الحزين )الذي 
ي�سير في طريقه  الذي  ُبنّي  يا  اليوم(.  �سربته 

(c) www.nidaulhind.com
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ظالًعا من غير مطية! بماذا اأرد على ر�سول اهلل 
-�سلى اهلل عليه ��سلم- عندما ي�ساألني باأن اهلل 
كان قد �هب لك من لدنه �ساًبا )لتربيه اأح�سن 
مدر�ستي،  من  در�ًسا  يتلقن  لم  �لكنه  تربية(، 
اأي  ال�سهل،  العمل  هــذا  مــن  تتمكن  لــم  اإنـــك 
التراب  من  الكومة  تلك  تجعل  اأن  ت�ستطع  لم 
اجتماع  منظر  �َت�سّوْر  َتاأّمْل  ُبني  فيا  اإن�ساًنا... 
البي�ساء،  اإلى لحيتي  انظْر  الب�سر ثم  اأمة خير 
اليوم(  ارتعا�سي)ذلك  ��سْع في عينيك منظر 
ال  ظلًما  اأبــاك  تظلْم  �ال  �الرجاء،  الخوف  من 

ي�ستحقه، �ال تف�سح هذا العبد اأمام مواله(.
�على الرغم من اأنه ُلّقب بلقب �ساعر القراآن 
�بّين  �سعره  في  القراآنية  المفاهيم  ف�ّسر  الذي 
معانيه بعد اأن اقتطف من علومه كثيًرا، �تنا�ل 
�ساعريته  ��قــف  دهــاًقــا،  كاأ�ًسا  �سل�ساله  مــن 
من  الم�سلمة  االأمــة  �الإيقاظ  االإ�سالم  لخدمة 
�ُسباتها العميق، �اإخبارها باأنها لم ُتخلق عبًثا، 
عر�سات  في  عمره  �ق�سى  �ُسدى،  ُتترك  �لن 
القراآن �قيعانه كان متاأ�سًفا في اآخر حياته على 
تلك االأيام التي ق�ساها في ُبوتقة الغرب دار�ًسا 
العلوم الدنيا�ية �الح�سارة الغربية، اإنه يقول:

الما�سي  على  نظرة  األقي  عندما  "اأتاألم 
درا�سة  في  كلها  الحياة  ق�سيت  قد  اأني  ب�سبب 
�سبحانه  اهلل  اإن  �غيرها،  االأ�ر�بــيــة  الفل�سفة 
الذهنية  ــوى  ــق ال ــي  ل �هـــب  ــد  ق كـــان  �تــعــالــى 
درا�سة  في  الدماغ  ا�ستخدمت هذا  فلو  القوية، 
العلوم الدينية ال�ستطعت اليوم اأن اأقوم بخدمة 
�الدي  �كان  ��سلم،  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
يريد اأن يدّر�سني العلوم الدينية، فُيقلقني كثيًرا 
عندما ياأتي في ذهني اأن الدرب الم�ستقيم كان 
�ا�سًحا، �لكن الظر�ف لم ُتمهلني اأم�سي عليه، 

�ساء اهلل كان، �فعلُت ما  على كل حال، كل ما 
ليته  يا  يريد  القلب  �لكن  ذلك،  في  ا�ستطعت 
كلها  الحياة  ريــت  �يــا  حــدث،  مما  اأكثر  حــدث 
اأُنفقت في خدمة ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه 

��سلم-")))(.

طريقه  في  مكث"اإقبال"   1((1 �سنة  في 
اإلى فل�سطين لب�سعة اأيام في م�سر، فجاء اإلى 
فندقه لزيارته ال�سيد محمد ما�سي اأبو العزائم 
–ال�سيخ ال�سوفي الم�سري ال�سهير- مع ابنيه، 
فندقه،  فــي  راآه  عندما  جــًدا  "اإقبال"  تحّير 
اإلى  المجيء  م�سقة  تحملتم  لماذا  لــه:  فقال 
هنا، �لماذا لم تاأمر�ني اأن اأز�ركم، فقال: اإن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم قال ما معناه: 
"ي�سّرني ذهابكم لزيارة من يتم�سك بالدين"، 

فاأتيتك امتثااًل الأمره لير�سى عني موالي.

�ق�سى اأبو العزائم بع�س �قته عند "اإقبال" 
اأن  اإقــبــال  ي�ستطع  لم  ذهابه  فبعد  ذهــب،  ثم 
يتمالك نف�سه، �بداأت عيناه تهمالن دمًعا �قال 
"غالم ر�سول مهر" - الذي كان معه  مخاطًبا 
الذي  الزمن  لهذا  عجًبا  ال�سفر-:  ذلــك  في 
يرى النا�س فيه هذا العا�سي متم�سًكا بالدين، 
�سلى  اهلل  ر�سول  لقول  امتثااًل  لزيارته  فياأتون 

اهلل عليه ��سلم مبتغين ر�ساه)))(.  

اإنه ذكر في اإحدى ر�سائله التي اأر�سلها اإلى 
مكتوب  �رقة  �اأعطاه  اإليه  جاء  رجاًل  اأن  �الده 
اإنك  لــه:  �قــال  �االأ�راد  االأدعــيــة  بع�س  عليها 
�لكنك  اهلل،  عند  مرموقة  خا�سة  مكانة  تحتل 
ْد هذه االأ�راد تعرف مكانتك  غير عارف بها، َردِّ
بمكان  الــورقــة  تلك  "اإقبال"  ــَع  َ��ــسَ ببركتها، 
اإليه رجل  الزمن جاء  فبعد برهة من  �ن�سيها، 

(c) www.nidaulhind.com



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

42

اأمامه، ف�ساأله  اآخر لزيارته، �بداأ يبكي جال�ًسا 
"اإقبال" عن حاله فقال: ت�سرفت بزيارة ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم ك�سًفا، فراأيته �اقًفا 
الم�سلين لي�سلي بهم، ف�ساأل ر�سول اهلل  اأمام 
–�سلى اهلل عليه ��سلم ـ النا�س حوله: هل ��سل 
اأر�سل-عليه  ثم  ي�سل؟  لم  اإقبال" اأم  "محمد 
اأبي�س  برجل  فــاإذا  به،  لياأتي  �سيًخا  ال�سالم- 
اللون محلوق اللحية جاء من الخلف ��قف في 
�سلى  اهلل  ر�سول  بداأ  مجيئه  فبمجرد  ال�سف، 
ق�س�ست  يقول:  �سالته.اإنه  ��سلم  عليه  اهلل 
هذه الق�سة على رجل �سالح من اأهل ك�سمير، 
�هو ال�سيخ نجم الدين، فاأثنى عليك كثيًرا؛ الأنه 
كان يعرفك بوا�سطة كتاباتك، �اإن لم يكن راآك 
اأ�سافر  اأن  على  عزمت  اليوم  ذلك  فمنذ  قط، 
اأتيت الأراك،  فاليوم  للقائك،  اإلى مدينة الهور 
�بمجرد اإلقاء النظرة االأ�لى عليك اأدركت اأنني 
ما راأيت اإال �جهك ذلك اليوم، �تاأكدت اأن كل 
ما راأيته ك�سًفا كان حًقا، �لم يكن من اأ�سغاث 
"اإقبال":  يكتب  الق�سة  هذه  ذكر  بعد  اأحالم، 
تلك  �سياع  على  متاأ�سف  اليوم  ذلــك  منذ  اأنــا 
الورقة التي اأعطاني الرجل االأ�ل، لعلي اأح�سل 

على �سيء ببركة تلك االأدعية �االأ�راد".)))(

اأ�ر�بــا  �اإلــى  فل�سطين  اإلــى  "اإقبال"  �سافر 
تلك  في  بالبحر  كــان  �ال�سفر  مــرة،  من  اأكثر 
االأحمر  البحر  من  تمر  كانت  �ال�سفن  االأيــام، 
�تقلع على ميناء جدة في الطريق، فمرة �ُسئل: 
خالل  اهلل  ر�سول  قبر  لزيارة  تذهب  لم  لماذا 
هذه االأ�سفار �كنت قريًبا جًدا منه �اأنت تتمنى 
ذلك للغاية؟ فقال: كان هذا الخيال قد تطرق 
اأن  مــن  ا�ستحييت  �لكنني  ا  اأي�سً ذهني  ــى  اإل
بل  اآخر،  �سفر  هام�س  �على  تبعًيا  اإليها  اأذهب 

�سفًرا  المنورة  المدينة  لزيارة  اأ�سافر  اأن  اأريد 
م�ستقاًل بنف�سه.

�في اآخر حياته كان قد �سار رهيًنا للفرا�س، 
�االأمــرا�ــس  الــقــوى  ��هــن  ال�سيب  مــن  معانًيا 
الب�سر،  ��سعف  المزمنة  �االأ�سقام  القا�سية 
كانت  �مدينته  اهلل  ر�سول  لزيارة  اأمنيته  لكن 
من  الحالة  هــذه  ففي  ��سبابها،  قمتها  على 
ال�سحة نراه يرا�سل �سركات ال�سفر لتحقيقها، 
ت�سافر  كيف  اأخته  له  قالت  ــام  االأي من  فيوًما 
مليء  ب�سوت  �قال  فحزن  �سيًئا؟  ترى  ال  �اأنت 
دموعه  بــداأت  ثم  العميان؟  يحج  اأال  بالحزن: 

ت�سيل على خديه.)))(

ُحب  مدى  على  الموجزة  النظرة  هذه  بعد 
�ال�سالم-  ال�سالة  –عليه  للر�سول  "اإقبال" 
المقال  هــذا  مــن  الثاني  الــجــزء  اإلـــى  نتطرق 
مــالمــح  عـــن  الــبــحــث  �هــــو  اأال  ــع،  ــوا�ــس ــمــت ال
ــك  �ذل �ــســعــره،  ــي  ف لــلــر�ــســول  "اإقبال"  ُحـــب 
الفار�سية  -ال�ساعرة  قالت"مخفي"  ح�سبما 

ال�سهيرة-)))(:
در �صخن پنہاں �صدم مانند بو در برگ گل

هر كه ديدن ميل دارد در �صخن بيند مرا)50(

في  النكهة  مثل  �سعري  فــي  مختفية  )اأنـــا 
ُ�ريقة الزهرة، يجدني في �سعري كل من يريد 

لقائي(.
المبحث الثاني: مالمح حبه للر�سول –عليه 

ال�سالم- في �سعره

يجدها  "اإقبال"  د�ا�يـــن  يت�سفح  من  كل 
مليئة بنعت النبي �سلى اهلل عليه ��سلم، فمدح 
النبي هو ذلك المحور الذي تد�ر حوله حياته 

(c) www.nidaulhind.com
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نجد  ال  اأننا  العجيب  من  اأنــه  اإال  �فنه،  �فكره 
�سعر  في  المعر�فة  �سورته  في  النبوي  المديح 
اإقبال، فال نجد منظومة بعنوان المديح النبوي 
اأ� نعت النبي �سلى اهلل عليه ��سلم في د�ا�ينه 
كما هو المعهود عند �سعراء االأردية االآخرين، 
منظومة  كل  اإلــى  يجد  النبوي  المديح  اأن  مع 
الذي  المتدفق  الينبوع  �سبيله تقريًبا، �هو مثل 
عندما ينفجر في �سعره ي�ستمر، �يظن القارئ 
منظومته  المثال  �سبيل  فعلى  ينتهي،  لن  اأنــه 
اإلى  ت�سل  عندما  ال�سكوى"  "جواب  ال�سهيرة 
من  الرغم  على  ا  خال�سً نعًتا  ت�سبح  نهايتها 
اأنها ال تحمل عنوان "المديح النبوي" اأ� "نعت 
النبي"، اإنه يقول على ل�سان اهلل �سبحانه �تعالى 

�هو يخاطب االإن�سان:
قوت ع�صـــق سےہر پ�صت كـو باال كردے

دهر ميں ا�صم محمـــد ســــے اجاال كـردے

هو نه يه پهول، تو بلبل كا ترنم بهي نه هـو

چمن دهر ميں كليوں كا تب�صم بهــي نه هــو

يه نه �صاقي هو تو پهر مے بهي نه هو خم بهي نه هو

بزم توحيد بهي دنيا ميں نه هو، تم بهـي نه هـــو

خيمه افالك كا ا�صتاده ا�صي نام سے هے

نب�ص ه�صتي تپ�ص اآماده ا�صي نام ســــے هــــــے

د�صت ميں، دامـــــن كہسار ميں، ميدان ميںہے

بحر ميں، موج كي اآغو�ص ميں، طوفان ميںہے

چين كے شہر، مراك�ص كے بيـــــابان ميںہے

اور پو�صيده م�صلمان كـے ايمان مــيںہے

چ�صم اقـــــوام يه نظــــاره ابد تك ديكهـــــے
رفعت �صان رفعنــا لك ذكــرك ديكهے)51(

)اجعل كل ��سيع رفيًعا بقوة الع�سق، �اجعل 
عليه  اهلل  �سلى  با�سم محمد  منوًرا  كله  الدهر 

��سلم.

لوال هذه الزهرة )ا�سم محمد( لما تغّردت 
البالبل �ال تفّتحت البراعم في ب�ستان الدهر.

�جـــدت �سهباء  لــمــا  الــ�ــســاقــي  هـــذا  �لـــوال 
في  التوحيد  جمعية  �ال  دّنها،  في  )االإيــمــان( 

العالم �ال اأنتم يا اأ�سحاب االأمة الم�سلمة.

اإن خيمة االأفالك قائمة على اأ�سولها ببركة 
م�ستمد  الحياة  نب�س  �اإن  اال�ـــســـم،)2)(  هــذا 

حرارته منه.

ا�ــســمــه )ذكــــــره( فـــي الــبــيــداء �الــجــبــال 
�الميادين �البحر �االأمواج الهائجة �الطوفان.

اأنه  ثمَّ  مراك�س  ��سحراء  ال�سين  في  �هو 
كامن �مخبىء في اإيمان الم�سلم.

�ساأن  االأبد منظر علو  اإلى  االأمم  لتنظرعين 
�رفعنا  قولنا:  في  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

لك ذكرك(.

الرائع  البيت  بهذا  الق�سيدة  هــذه  �ُينهي 
الجميل:

كي محمد سے وفا تو نے تو هم تيرے هيں
يه جهاںچيز هے كيا لوح وقلم تيرے هيں)53(

يقول ال�ساعر على ل�سان الح�سرة االإلهية:

لو بقيت �فًيا لمحمد كنا لك، �ملكَت اللوح 
�سيء  فاإنه  العالم  من  البقية  تذكر  �ال  �القلم، 

ال يذكر.

فما اأجمل هذه االأبيات! �من حقها اأن ُتكتب 
بماء الذهب على لوح ف�سي.

(c) www.nidaulhind.com
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�في ق�سيدة اأخرى يقول:

الم�سطفى  بحب  عامر  الم�سلم  قلب  "اإن 
�سرفنا  ــل  اأ�ــس �هـــو  ��ــســلــم،  عليه  اهلل  �سلى 
�م�سدر فخرنا في هذا العالم، اإن هذا ال�سيد 
على  يرقد  كان  ك�سرى،  تاج  اأمته  دا�ست  الذي 
الح�سير، اإن هذا ال�سيد الذي نام عبيده على 
بنوم،  يكتحل  ليالي ال  يبيت  الملوك كان  اأ�سرة 
لقد لبث في غار حراء ليالي ذ�ات العدد، فكان 
اأن ُ�جدت اأمة، �ُ�جد د�ستور، �ُ�جدت د�لة، اإذا 
كان في ال�سالة فعيناه تهمالن دمعا، �اإذا كان 

في الحرب ف�سيفه يقطر دًما.

باأبي  الدين-  بمفتاح  الدنيا  باب  فتح  لقد 
مثله  ُتنجب  �لم  اأمــه،  مثله  تلد  لم  �اأمــي-  هو 
االإن�سانية، افتتح في العالم د�ًرا جديًدا، �اأطلع 
الرفيع  نظره  في  يت�سا�ى  كان  جديًدا،  فجًرا 
�احــد،  خــوان  على  مــواله  مع  ياأكل  �الو�سيع، 
جاءته بنت حاتم اأ�سيرة مقيدة �سافرة الوجه، 
خجلة مطرقة راأ�سها، فا�ستحيا النبي �سلى اهلل 
عليه ��سلم �األقى عليها رداءه، نحن اأعرى من 

ال�سيدة الطائية، نحن عراة اأمام اأمم العالم.

لطفه �قهره كله رحمة، هذا باأعدائه �ذلك 
الرحمة،  باب  االأعداء  على  فتح  الذي  باأ�لياه، 
الم�سلمين  نحن  اليوم،  عليكم  تثريب  ال  �قال: 
مختلفة،  �اأقطار  �اإيران  �ال�سين  الحجاز  من 
نحن غي�س من في�س �احد، نحن اأزهار كثيرة 
اأحبه،  ال  لم  �الرائحة،  الطيب  متحدة  العدد، 
لفراقه  �قدبكى  اإن�سان،  ــا  �اأن اإلــيــه،  اأحــن  �ال 
تربة  اإن  الج�سد،  �سارية  اإليه  �حنت  الجزع 
بمدينة  اأنعم  كله  العالم  اإلي من  اأحب  المدينة 

فيها الحبيب.")))(

�مثلها تلك الق�سيدة التي يقول بها:
وه داناے �صبل ختم الر�صل موالے كل ج�ص نے

�صينا وادئ  فــروغ  بخ�صا  كـــــو  راه  غبـــــار 

نگـــاه ع�صـــق وم�صتــي ميں وہي اول وہي اآخر

وہي قرآں وہي فرقاں وہي يسيں وہي طاہا)55(

�اإمام  الر�سل  �خاتم  بال�سبل  الب�سير  )اإنه 
الكل، محمد �سلى اهلل عليه ��سلم، الذي �طاأت 
به  يكتحل  اإثمدا  فاأ�سبحت  الح�سباء،  قدمه 

ال�سعداء)))(.
الذين  المحبين  �مــاأ�ى  الع�ساق  ملجاأ  �هو 
نظرهم  �في  �اآخــًرا،  اأ�اًل  �ير�نه  اإليه  يلجاأ�ن 

هو القراآن �الفرقان �ي�س �طه(.
ُبد  ال  الذي  المتين  القوي  الحبل  ذلك  �هو 
في  النجاة  اأراد�ا  اإن  به  االعت�سام  للم�سلمين 
هذه الدنيا �ما يليها، �بد�ن التم�سك باأهدابه 
الخ�سران  هو  �ذلك  �االآخــرة  الدنيا  يخ�سر�ن 

المبين، اإنه يقول:
همه  ديں  كه  را  خوي�س  برساں  بم�سطفى 
بولهبي  تمام  نر�سيدي  ا�   بــه   اگر   ا��ــســت  

ا�ست!)))(
�سلى  اهلل  بر�سول  �ثيقة  عالقة  على  )ُكــن 
لم  فــاإن  كله،  الدين  هو  الأنــه  ��سلم؛  عليه  اهلل 
�منت�سبة  �اهية  كلها  اأعمالك  لكانت  به  تت�سل 

اإلى اأبي لهب()))(
عليه  اهلل  –�سلى  اهلل  ر�ــســول  ــرى  ي فــكــان 
اأني�س قلبه �حبيبه، �ذلك البحر الذي  ��سلم- 
تتفجر منه اأنهار االإيمان، �تلك ال�سجرة الطيبة 
التي ُتنبت اأزهار اليقين في قلوب متبعيه، �هو 
هذا  ��سل  �به  ��سببه،  الكون  هذا  خلق  غاية 

العالم اإلى كماله، اإنه يقول:

(c) www.nidaulhind.com
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خـــلـــق وتــــقــــديــــر وهـــــدايـــــت ابـــتـــدا�ـــصـــت
رحـــــمـــــة لـــلـــعـــالـــمـــيـــنـــي انــــتــــهــــا�ــــصــــت)59(

ثم  اإيـــاه،  اهلل  بخلق  تبداأ  االإن�سان  )ق�سة 
تقديره ثم الهداية،)0)( �الذر�ة العليا من هذه 
هو  الذي  اهلل  ر�سول  بعثة  هو  �كمالها  الق�سة 

رحمة للعالمين(.

اإنه ين�سح الم�سلمين ن�سيحة تلو الن�سيحة، 
من  ٌينقذهم  اأن  �يــحــا�ل  تنفعهم،  اأن  ع�سى 
ظلمات  مــن  �ُيخرجهم  اال�ستعباد،  مخالب 
ن�سحه  يتبعون  ال  يراهم  عندما  �لكن  الجهل، 
�ال يعملون بما يقول لهم نثًرا ��سعًرا، ييئ�س من 
رحبت  بما  االأر�س  عليه  �ت�سيق  حوله،  النا�س 
كما ت�سيق عليه نف�سه، �يملكه الحزن، �ال يجد 
اهلل  ر�سول  �ُيخاطب  عقيرته  فيرفع  الت�سلية، 
بثه  في�سكو  اإليه،  ياأ�ي  ملجاأ  يراه  الأنه  �يكلمه؛ 

�حزنه اإليه.
نــيــ�ــصــت نـــفـــ�ـــص  دود  بــــجــــز  مـــــا  دروِن 

ني�صت د�ــصــتــر�ــص  مــــارا  تــو  د�ــصــت  بــجــز 

گـــويم کہ  بـــا  غـــم  افــ�ــصــانــهء  دگر 

كه اندر �صينه ہا غير از تو ك�ص ني�صت)61(

�لي�س  االأنفا�س،  �سوى دخان  بداخلي  )لي�س 
في ��سعي اأن األجاأ اإلى اأحد �سواك، فمن الذي 
يقطن  �ال  همومي،  ق�سة  م�سامعه  على  األقي 

قلبي �سواك(.

ــوء حــال  اإنــــه يــ�ــســق عــلــيــه مــا يــــراه مــن �ــس
�النكبة  ال�سعف  من  بهم  يحل  �ما  الم�سلمين 
�الرزيئة، ��قوفهم على �سفا حفرة من  �االألم 
االأجنبي  االحتالل  تحت  �رزحهم  االنحطاط، 
الغا�سم الذي غاية ق�سده اأن ال يذر على االأر�س 

اهلل  ر�ــســول  فيخاطب  ديــــاًرا،   الموؤمنين  مــن 
�يحدثه  اأ�سعاره  في  ��سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
من  اإلــيــه  اآل  مــا  �عــن  �سعبه  �عــن  نف�سه،  عــن 
الذي  االأعداء  بهم  لعبت  �كيف  �الهوان،  الذل 
نظر  ق�سر  عن  معبًرا  مر�سد،  كل  لهم  قعد�ا 

الم�سلمين ��سعف تفكيرهم. اإنه يقول:
اے باد �صبا! كملي والے سے جا كہيو پيغام مرا

قبضے سے امت بيچاري كے ديں بهي گيا، دنيا بهي گئى)62(

اهلل  ر�سول  اإلــى  اذهبي  ال�سبا!  ن�سيم  )يا 
اأمتك  باأن  عني  �حّدثيه  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى 
�الدنيا  الدين  يدها  من  انفلت  قد  الم�سكينة 

مًعا(.

ُيخاطب  ق�سائده  من  ق�سيدة  في  اأنه  كما 
ر�ح محمد �يقول:

ابتــــــــــر! كـا  مــرحــوم  ملت  هــوا  �صيرازه 

اب تـــــــــــو هـي بتا، تيرا م�صلمان كدهر جائے!

ميں عــرب  بحـــــــر  نہيں  اآ�صوب  لذت  وه 

پو�صيده جو ہے مجهـ ميں وه طوفان كدهر جائے!

وزاد وراحلـــــــــه  قافله  بے  ہے  چند  هر 

ا�ص كوه وبياباں سے حدي خوان كدهر جائے!

ا�ص راز كو اب فا�ص كر اے روح محمد!
اآيات الہي كــا نگہبـــــان كـــدهــــــر جائے!)63(

�ذهبت  المرحومة  الملة  �سمل  ت�ستت  )قد 
يتجه  اأيــن  اإلــى  اهلل  يار�سول  فاأر�سدني  ريحها 

الم�سلم المتبع لك، �اإلى من ياأ�ي؟

ال �جود للذة ال�سيل في بحر العرب، قد انتهى 
ا�سطرابه �موجانه، �فقد قوته �هيجانه، فاإلى 
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الطوفان  ذلك  يذهب  اأين  �اإلى  بثي  اأ�سكو  من 
الذي قد مالأني حزنا؟

اأين يذهب هذا الحادي )ي�سير اإلى نف�سه( 
انف�سل  قد  �هو  �الجبال،  البيداء  هذه  تارًكا 
عنه  �فــّرت  اأ�سحابه،  عن  �ابتعد  قافلته  عن 

راحلته �انتهى زاده؟ 

لي:  �قولي  ال�سر  اف�سي هذا  ر�ح محمد!  يا 
اإلى اأين يذهب الم�سلم، حامل االآيات االإلهية(.

الحب  تــركــوا  قــد  الم�سلمين  اأن  يظن  اإنــه 
لر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه ��سلم-، فاأ�سبح 
الذل �الهوان قدرهم الذي ال راد له، اإنه يقول:

زار بگريستم  خــــــدا  پـــيـــ�ـــص  شبے 

وخــــوارنــــد زارنــــــــد  چـــــرا  مسلماناں 

ــں قــــوم نـــــــدا اآمــــــــــد، نــــمــــيــــدانــــي كـــــه اي
ـــــد)64( ـــــدارن ن ومحبوبے  دارنـــــــد  دلے 

اأمام  ا  مرًّ بكاء  بكيت  الليالي  من  ليلة  )في 
الرب ��ساألته: لماذا الم�سلمون في هذه الحال 
من ال�سعف �العجز �الهوان؟ فجاء النداء: اأال 
ال  �لكن  القلوب  يحملون  القوم  هذا  اأن  تعرف 
�سلى  اهلل  ر�سول  عن  �سلتهم  )اأي  لها.  حبيب 
قد�ة  يجعلونه  فال  منقطعة،  ��سلم  عليه  اهلل 

الأنف�سهم �حبيًبا لقلوبهم(

عليه  ح�سرته-  من  �يرجو  ياأمل  اأنــه  كما 
هذه  ��سط  بيده  ياأخذ  اأن  �ال�سالم-  ال�سالة 
�اأن  مكان،  كل  من  عليه  تهب  التي  العوا�سف 
ما  كل  الأن  �االإيمان؛  الهداية  طريق  عليه  ينير 
الغربية ال  �الفل�سفة  الحديثة  العلوم  در�سه من 
�يذهب  حوله  ال�سكوك  يثير  بل  االإيمان،  يزيد 
لي�س  التي  �الغواية  الــذل  قعور  اإلــى  باالإن�سان 

من ال�سهل الخر�ج منها اإال من رحمه ربه. اإنه 
يقول:

مجهے تہذيب حا�صر نے عطا كي هے وه اآزادي

كه ظاهر ميں تو اآزادي هے، باطن ميں گرفتاري!

تو اے موالے يثرب اآپ ميري چاره �صازي كــــر
مري دان�ص هے افرنگي، مرا ايماں هے زناري)65(

)قد منحتني الح�سارة الحديثة تلك الحرية 
التي ظاهرها حرية �باطنها ا�ستعباد.

الأن  يثرب!  مولى  يا  بنف�سك  اأنــت  فدا�ني   
معرفتي فرنجية �اإيماني برهمي(.

�في قطعة �سعرية اأخرى اإنه يقول:
كالهے كــــــج  فـــقـــيـــر  آں  مسلماں 

آهے ـــــوز  �ـــــص او  �ــــصــــيــــنــــهء  از  رمـــــيـــــد 

دلـــــ�ـــــص نــــــالــــــد، چــــــــرا نــــــالــــــد؟ نــــدانــــد
نگاهے!)66( اهلل  يـــار�ـــصـــول  نگاهے 

اإكــلــيــل  الــالبــ�ــس  الــفــقــيــر  الــمــ�ــســلــم  )اإن 
فارقت �سدره  الملوك)))( قد  �اأُبهة  ال�سالطين 
حرقة االأنات، قلبه يبكي �لكنه ال يعرف �سبب 
تهبه  اأن  اهلل  يار�سول  منك  فالرجاء  بكائه، 

نظرة �تلقيها )على حاله( �تغيثه(.
اأنفا�سه  اأن يلفظ  �كان -رحمه اهلل- يتمنى 
لم  االأمنية  �هذه  الر�سول،  مدينة  في  االأخيرة 
المثال  �سبيل  على  حياته،  طــول  تكابده  تــزل 
الحجاز  في  م�ست�سفى  افتتاح  نباأ  تلقى  لما  اإنه 
نظم على التو ق�سيدة تحمل عنوان "�سفاخانه 

حجاز" �مما قال فيها:
زندگي پيغام  يه  ح�صور  ديں  كو  اوروں 

ميں موت ڈهونڈتا هوں زمين حجاز ميں)68(
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باأر�س  م�ست�سفى  بتاأ�سي�س  المب�سر  اأيها  )يا 
اأنا  اأما  جده( ب�ّسر غيري بر�سالة الحياة هذه، 

فاأتمنى الموت في رحاب الحجاز(. 

االأ�ل  ديوانه  في  موجودة  الق�سيدة  �هــذه 
الذي هو باكورة اأعماله، نظمه اإقبال في اأ�ائل 
المفهوم  نف�س  تحمل  ق�سيدة  نجد  كما  عمره، 
في ديوانه الفار�سي الذي نظمه في اآخر حياته، 

اإنه يقول:
ام اآورده  جهاں  در  ــــا  ت جــاں  رخــــــت 

ام پـــــــــــــــــرورده  ديــگــــــــرے  آرزوے 

ــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوخــت اآمـــ تـــــو  نـــــــام  تـــــا  پـــــــدر  از 

ـــروخـــتـــم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ افــــ اآرزو  ــں  اي ــــــص  ــــــ� اآت

نــبــود سامـاں  عـــمـــل  از  را  زندگي 

نـــبـــود شــايــاں  اآرزو  ــں  اي مــــــرا  پـــ�ـــص 

مــــرا اآيـــــــــد  او  اظـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــار  از  �ـــــصـــــرم 

ــــراأت افــــــزايــــــد مــــرا ـــــ ـــــ �ـــصـــفـــقـــت تـــــو جـــــ

نــــواز گيتـي  رحـــمـــتـــت  �ــــصــــان  هـــ�ـــصـــت 

حـــجـــاز در  ـــــرم  مـــــي كــــــه  دارم  اآرزو 

بــخــ�ــص بـــيـــــــــــــــــــــــدار  ديـــــــــدهء  را  كـــوكـــبـــم 

بــخــ�ــص ديــــــــــوار  �ــــصــــايــــهء  در  مــرقــدے 

نگــــر اآرامـــــــم  ـــــه  كـــ گويم  فــلــك  بـــا 
ديـــــــــــدهء اآغـــــــــــــازم انـــــجـــــامـــــم نــگــر)69(

اأن  منذ  �تــزدهــر  قلبي  فــي  اأمــنــيــة  )تنمو 
جئت اإلى حيز الوجود، �قد اأ�هجت �سعلة هذه 
االأمنية في قلبي منذ اأن تعلمت ا�سمك يار�سول 

اهلل من �الدي.

حياتي فارغة من زاد العمل، �ال يليق بي اأن 

اأتمنى ذلك، فاأخجل من االإف�ساح عنها اإال اأن 
كرمك �لطفك ي�سّجعني على ذلك.

اأن  فاأمنيتي  العالمين،  كل  ��سعت  رحمتك 
األفظ اأنفا�سي االأخيرة في الحجاز �اأن تعطيني 
�بهذا  جــدارك.  ظل  في  مرقًدا  اهلل  ر�سول  يا 
ي�سعد كوكب طالعي �اأخاطب الفلك )مفتخًرا( 
قد  فكنت  ا�ستراحتي،  مقام  اأنظر  له:  �اأقــول 

�ساهدت بدايتي �انظر االآن م�سيري(.

هو  الحجاز"  حجاز"هدية  اأرمغان  �ديوانه 
اآخر د�ا�ينه الذي ُطبع بعد �فاته، �هو م�ستمل 
على قطعات �سعرية في االأردية �الفار�سية، �قد 
نظمه في اأيام حياته االأخيرة، اإنه �لو لم يتي�سر 
له الرحيل اإلى الحرمين ال�سريفين ج�سًدا، اإال 
فالكيفيات  الخيال،  عالم  في  اإليهما  �سافر  اأنه 
نظمها  االأيــام  تلك  في  اجتازته  التي  الر�حية 
االأبيات  هــذه  فقال  الــديــوان،  هــذا  �سورة  في 
الر�سول،  مدينة  اإلــى  م�سافر  اأنــه  يتخيل  �هــو 
ــات تــتــرى، �هــي حــديــث عا�سق  ــي فــجــاءت االأب
الديوان  هذا  �سمى  �قد  �اآلــه،  �محب  �سادق، 
با�سم "هدية الحجاز" التي حملها من الحجاز 
الهدايا  من  الحجاج  يحمله  ما  مثل  للم�سلمين 
الهدية  هذه  اأطيب  فما  �اأقــربــاءه.  الأ�سدقائه 

�األذها اإنه يقول عن نف�سه:
گـرفتـم ـــــــرب  يـــثــــ ره  پــــيــــرى  بايں 

ـــقـــانـــه عـــا�ـــص ــــــرور  ــــــص � از  خـــواں  ــــــــوا  ن

�صام �ــصــر  �ــصــحــرا  در  كــه  مرغے  چوآں 

ـــــه فــــكــــر اآ�ـــــصـــــيـــــانـــــه)70( ـــــر ب ـــايـــد پ كـــ�ـــصــــ

)في هذا ال�سيب �سلكت طريق يثرب مادًحا 
اأيها  ذلك  ترى  )�هل  �الع�سق،  الغرام  بن�سوة 

(c) www.nidaulhind.com
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الطائر  ــك  ذل كمثل  مثلي  عجيًبا(،  الــقــارئ 
في  ع�سه(  عن  بعيدا  كله  اليوم  يق�سي  )الذي 
الم�ساء  عند  بجناحيه  �يــرفــرف  ال�سحراء، 

ليعود اإلى �كره(.

في  نف�سه  يرى  الخيالي  ال�سفر  هذا  في  اإنه 
على  الراحلين  الحجاج  بقوافل  مليئة  �سحراء 
مطيهم �الم�سلين على النبي -�سلى اهلل عليه 

��سلم- فيقول:
ہا كارواں  دروے  كــه  �صحرا  خــو�ــص  چــه 

بـــــرانـــــد ومـــــحـــــمـــــل  خـــــــوانـــــــد  درودے 

بـه ريگ گـــــــــرم او اآور سجــودے
بـــمـــانـــد)71( داغــے  تــــا  �ـــصـــوز  را  جبيں 

بها  توجد  التي  ال�سحراء  هذه  اأجمل  )ما 
القوافل الكثيرة الم�سلية على النبي، �الحادية 

لالإبل التي تحمل هوادجهم.

الرم�ساء  لهذه  الحار  الرمل  على  اأ�سجد 
طوياًل حتى يحترق جبينك �تترك هذه ال�سجده 

اأثًرا عليه(.
چه خو�ص �صحرا كه �صام�ص �صبح خندا�صت

ا�ــصــت بــلــنــد  او  روز  و  كــــوتــــاه  ــبــ�ــص  �ــص

نـــه ـــــر  تـــ ـــــه  اآهــ�ــصــتـــ ــرو  ـــ ـــ راهـــ اے  قـــــــــــــــــدم 
ا�ــــصــــت)72( مــنــد  درد  او  ذره  هـــر  چـــومـــا 

)ما اأجمل هذه ال�سحراء التي م�ساءه منور 
مثل ال�سبح، ليله �سغير �نهاره طويل.

قدمك  ��سع  ر�يــًدا(  )ام�س  الم�سافر  اأيها 
)في هذه ال�سحراء( بحذر �احتياط؛ الأن كل 

ذرة من ذراتها محترقة بلوعة الحب مثلنا(.

�كان يرى نف�سه ن�سمة من ن�سمات الحجاز، 

ت�سطرب  التي  الن�سمة  نغماتها،)))(  من  �نغمة 
لتهب في اأجواء المدينة المنورة، �النغمة التي 
�اأ�سواقها،  اأزقة المدينة  لُيتغنى بها في  ت�ستاق 
-�سلى  اهلل  ر�سول  قبر  لزيارة  اأمنيته  فكانت 
اهلل عليه ��سلم- �مدينته �سديدة جًدا، اإنه في 

قطعة من قطعه ال�سعرية يقول:
وپــو�ــصــت تگ  در  وجــانــم  مــانــد  وا  بـــدن 

او�صت ره  در  بطحا  كــه  شہرے  سوے 

بياميز خاصاں  وبـــا  جـــا  ايں  بــا�ــص  تـــو 
دو�ــصــت)))( منــــزل  بواے  دارم  مــن  كــه 

ر�حــي  اأن  اإال  نحياًل،  ج�سدي  �ــســار  )قــد 
تاأتي  بلد  اإلـــى  ترتحل  اأن  �تــريــد  م�سطربة، 
فلتبق  طريقه.  في  المكرمة  مكة  اأي  البطحاء 
الخوا�س،  �خالط  المخاطب(  )اأيها  هنا  اأنت 

اأما اأنا فاأهوي اإلى مقر الحبيب(.
قلبه  حبيب  اهلل  ر�سول  جعل  قد  كان  �الأنــه 
اهلل  ر�سول  اأمــام  ُيحا�َسب  اأن  من  يفَرق  كــان 
فتنك�سف  الح�سر،  يوم  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ذنوبه اأمامه، فلهذا ال�سبب نجده في قطعة من 
قطعاته ال�سعرية التم�س من جنابه عز�جل اأن 
يقبل عذره يوم الح�سر �اأن يدخل الجنة بد�ن 

الح�ساب، اإنه يخاطب ربه �يقول:
تــــو غـــنـــي ازهـــــــر دو عــــالــــم مــــن فــقــيــر

پـــذيـــر مـــــن  هــــــاي  عــــــذر  مـــحـــ�ـــصـــر  روز 

گذير نــــا  بــيــنــي  ــو  ـــ ـــ ـــ تـــ را  حــ�ــصــابــم  ور 

بگير پنہاں  م�صطفى  نگــــاه  از 

ــل عــالــم �اأنـــا  اأنــــت غــنــي عــن ك )يـــا اهلل! 
الح�سر)�ال  يــوم  عــذري  اقبل  الفقير،  عبدك 

تحا�سبني(، 

(c) www.nidaulhind.com
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منه  بـــد  ال  مــمــا  حــ�ــســابــي  تـــر  اإن  �لـــكـــن 
اأعين  من  بنجوة  تحا�سبني  اأن  منك  فالرجاء 
نظرة  تقع  اأن  من  اأ�ستحي  الم�سطفى)الأنني 

الم�سطفى على ذنوبي(.)))(

الحوا�صي

التي  البارزة  االأ�لــى  االأبيات  اإن  نقول  اأن  لنا  ُيمكن   -1
ُنظمت في مدح ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم هي 
تلك الق�سيدة الالمية التي نظمها عمه اأبو طالب، 

�قد ذكرها ابن ه�سام في �سيرته منها:
واأبـــيـــ�ـــص ُيــ�ــصــتــقــى الـــغـــمـــاٌم بــوجــهــه

ثــمــال الــيــتــامــى، عــ�ــصــمــة لـــالأرامـــل
هــا�ــصــم اآل  مــــن  الــــهــــالك  بــــه  يـــلـــوذ 

فـــهـــم عـــنـــده فــــي رحـــمـــة وفـــوا�ـــصـــل
لهذه الق�سيدة الالمية انظر: ال�سهيلي، اأبو القا�سم   
تف�سير  في  االأنف  الر��س  الخثعمي،  الرحمان  عبد 
�تخريج:  تحقيق  ه�سام،  البــن  النبوية   ال�سيرة 
الــحــديــث،  دار  ــقــاهــرة،  ال الــمــنــ�ــســا�ي،  اهلل  عــبــد 

)2)1هـ/)200م، الجزء الثاني، �س:)1-)). 
في  �سرحها  ثــم  ميمية  ق�سيدة  فــي  جمعهم  اإنـــه   -2
حر�ف  على  المدح" �رتبهم  "منح  �سماها  مجلدة 
�سالح  الــ�ــســفــدي،  ــظــر:  ان للتف�سيل  الــمــعــجــم. 
تحقيق  بالوفيات،  الوافي  ايبك،  بن  خليل  الدين 
�اعتناء: اأحمد االأرنا�ؤ�ط �تركي م�سطفى، لبنان، 
االأ�لى:  الطبعة  العربي،  التراث  اإحياء  دار  بير�ت، 

20)1هـ/2000م، الجزء االأ�ل، �س:)).
بن  الدين  م�سرف  ا�سمه  ال�سهير،  الفار�سي  ال�ساعر   -(
ُ�لد  "�سعدي"،  ال�سعري  �ا�سمه  �سعد  الدين  م�سلح 
بمدينة �سيراز باإيران �سنة )))هـ/))11م تقريًبا، 
�هو  1))هــــ/1)12م،   �سنة  القعدة  ذي  في  �ُتوفي 
�ساحب الكتابين ال�سهيرين بالفار�سية: "بو�ستان"، 
بنجاب،  جامعة  انظر:  للتف�سيل  �"گلستان". 
گاه  دان�س  الهــور،  اإ�سالمية،  معارف  دائــرة  اأرد� 
ج:11،  االأ�لــى: )))1هـــ/)))1م،  الطبعة  پنجاب، 

�س:1)-)).
ُ�لد "االأمير خ�سر�" ال�ساعر المت�سوف �المو�سيقار   -(
في  �ُتوفي  بالهند،  ببتيالي،  1))هـــ  �سنة  ال�سهير 

)2)هـــ،  �سنة  �سوال  �سهر  من  ع�سر  الثامن  اليوم 
نظام  ال�سيخ  الــر�حــانــي  مر�سده  قبر  عند  �ُدفـــن 
الدين، ترك خلفه كتًبا كثيرة، اأما د�ا�ينه ال�سعرية 
�"غرة  الحياة"،  �"��سط  ال�سغر"،  "تحفة  فهي، 
الكمال"، �"نهاية الكمال"،. لمعرفة اأحواله اقراأ�ا: 
�حيد مرزا، الدكتور، اأمير خ�سر� )�سوانح عمري(، 

الهور، بك هوم، )200م.  
الفار�سي  ال�ساعر  الرحمن،  عبد  الدين  نور  ا�سمه   -(
من  �الع�سرين  الثالث  اليوم  في  ُ�لد  الذي  ال�سهير 
�سنة  نوفمبر   ( الموافق  )1)هـــ  �سنة  �سعبان  �سهر 
اليوم  في  "هرات"  في  �ُتوفي  بخرا�سان،  )1)1م 
 ( )))هـــــ/  �سنة  مــحــرم  �سهر  مــن  ع�سر  الــثــامــن 
منها:  كثيرة  كتًبا  خلفه  ترك  �سنة 2))1م،  نوفمبر 
�"�ا�سطة  ال�سباب"،  �"فاتحة  اورنگ"،  "هفت 
االأحرار"  �"تحفة  الحيات"،  �"خاتمة  العقد"، 
�غيرها. للتف�سيل انظر: جامعة بنجاب، اأرد�دائرة 
معارف اإ�سالمية، الطبعة االأ�لى: 1))1هـ/1))1م، 

�س:))-2).
ــران،  اي گلستان،  اهلل،  عبد  بن  م�سلح  �سعدي،   -(
0))1هـــ،  ع�سرة،  الثالثة  الطبعة  ملي،  كتابخانه 

�س:).
ال�سيء،  ��سفك  العرب:النعت:  ل�سان  �ساحب  يقول   -(
نعت  ما  �النعت:  ��سفه،  في  �تبالغ  فيه  بما  تنعته 
منظور،  ابن  انظر:  ��سفه....  نعتا:  ينعته  نعته  به. 
االأعلمي  موؤ�س�سة  بــيــر�ت،  لبنان،  الــعــرب،  ل�سان 
)200م،  )2)1هــــ/  االأ�لـــى:  الطبعة  للمطبوعات، 

الجزء الرابع، �س:)))).
لغت  اأرد�  ــور()مــرتــب(،  ــدكــت )ال پاريكهـ  ر�ؤ�ف   -(
بورڈ،  اأرد� لغت  پر(، كرات�سي،  اصولوں  )تاريخي 

)200م، ج:20، �س:))1-))1.
�ساد" ال�ساعر  بر�ساد  "ك�سن  المثال كتب  �سبيل  )- على 

الهند�كي ديواًنا كاماًل في المديح النبوي. 
كاكور�ي" �هو  "�سيد محمد مح�سن  الكامل  ا�سمه   -10
)2)1هـ،  �سنة  ُتوفي  الذي  ال�سهير  االأردي  ال�ساعر 
النبوي، �قد قيل عنه:  المديح  لفن  �سعره  خ�س�س 
اأما  النا�س،  لجميع  فن  النبوي  المديح  الفن  اإن 
مح�سن كاكور�ي فاإنه قد ُخلق للمديح النبوي فقط. 

�له مجموعة �سعرية في المديح النبوي.
11- ال�ساعر االأردي ال�سهير الذي ُ�لد �سنة )2)1م �ُتوفي 
في اليوم الثالث ع�سر من �سهر اكتوبر �سنة 00)1م. 

(c) www.nidaulhind.com
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ر�ؤف  تد�ين:  اللغات،  اأمير  اأمير،  مينائي  انظر: 
باريكهـ، الهور، بنجاب يونيور�ستي، الطبعة االأ�لى: 

2010م، الجزء الثالث، �س:)-).
يناير  في  ُ�لــد   الــذي  ال�سهير  �ال�ساعر  ال�سحفي   -12
�الع�سرين  ال�سابع  اليوم  في  �ُتوفي  )))1م،  �سنة 
ال�سعرية:  د�ا�ينه  �من  )))1م،  �سنة  نوفمبر  من 
للتف�سيل  �چمن�ستان.  ونگارستان،  بهار�ستان، 
)مــرتــب(،تــاريــخ  زكــريــا  محمد  ــظــر�ا:خــواجــه  اأن
جامعة  الهــور،  �هند،  پاك�ستان  م�سلمانان  اأدبيات 
الخام�س،  الجزء  الثانية: 2012م،  الطبعة  بنجاب، 

�س: )12-)12.
�سهر  من  ع�سر  الرابع  اليوم  في  تائب  حفيظ  ُ�لــد   -1(
 ، غوجرانواله  نغر،  باأحمد  1))1م  �سنة  فبراير 
�ُتوفي في اليوم الثالث ع�سر من يونيو �سنة )200م،   
عليه  "�سلوا  "كوثرية"،  ال�سعرية:  مجموعاته  �من 
كليات  تــائــب،  حفيظ  ت�سليما".  �"�سلموا  �اآله"، 
الطبعة  برائزز،  انتر  القمر  الهــور،  تائب،  حفيظ 
ر�سوي( )تقديم: خور�سيد  اإبريل )200م،  االأ�لى: 

�س: 21-)). 
خــان،  علي  ظفر  مــوالنــا  كليات  علي،  ظفر  خــان،   -1(
�ترتيب:  تحقيق  م�سطفوي(،  )�سان  چمن�ستان 
ٹرسٹ،  خــان  علي  ظفر  موالنا  خــان،  علي  زاهــد 

نوفمبر، )200م،  �س:)11-)11.
مح�سن،  گلدستهء  محمد،  كــاكــور�ي،  مح�سن   -1(

لكنو، مطبع من�سي نولك�سور، ))12هـ، �س:)).
ح�سين"،  ـــطـــاف  ال "خواجه  الــكــامــل  ــمــه  ــس ا�  -1(
�سنة  ــد  ُ�ل ــذي  ال ال�سهير  االأرديـــة  ��ساعر  االأديـــب 
"كتاب مجال�س  كتبه:  اأهم  �من  ))11هـــ/)))1م، 
�"يادگار  ��ساعري"،  �سعر  �"مقدمه  الن�ساء"، 
غالب"، �"حيات �سعدي"، �"حيات جا�يد"، ��سارت 
منظومته الطويلة "م�سد�س مد �جزر اإ�سالم" التي 
"قفا  من  اأ�سهر  حالي"  "م�سد�س  با�سم  ا�ستهرت 
للتف�سيل  بالهند.  ع�سر  التا�سع  القرن  في  نبك" 
انظر: جامعة بنجاب، اأرد� دائرة معارف اإ�سالمية، 
االأ�لــى:1))1هـــ/1))1م،  الطبعة  بنجاب،  جامعة 

ج:)، �س: )))-0)).   
كليات نظم حالي،  الطاف ح�سين، خواجه،  )1- حالي، 
الهــور،  الدكتور،  �سديقي،  اأحمد  افتخار  مرتب: 
0))1م،  يناير  االأ�لــى:  الطبعة  ادب،  ترقي  مجل�س 

الجزء الثاني، �س:)).

"اإقبال"  عــالقــة  حـــول  مــقــاال  كتبنا  �قـــد  �ــســبــق   -1(
"الدرا�سات  الكريم، �الذي ُطبع في مجلة  بالقراآن 
االإ�سالمية" للجامعة االإ�سالمية العالمية، باك�ستان، 
ديوان  في  القراآنية  المفاهيم  عنوان:  تحت  �ذلك 
المجلد  الثاني،  العدد  اإقبال،  درا" لمحمد  "بانگ 

الرابع �االأربعون، )200م/0))1هـ. 
قراآن،  ا�ر  اإقبال  م�سطفى)الدكتور(،  غالم  خان،   -1(
الثامنة، 2010م،  اأكادمي، الطبعة  اإقبال  باك�ستان، 

�س:).
20- �سياء الدين اأحمد، اإقبال كا فن ا�ر فل�سفة، اإقبال 
كي �ساعري �فل�سفة پر ايك نظر، الهور، بزم اإقبال، 

دي�سمبر 2001م، �س:)).
21- اإنه يقول:

بلند او  ومــوج  ا�صت  بحر  م�صطفى 
بند خوي�ص  بجوے  دريــا  خيزوايں 

پيچيـــــدهء بر�صـــــاحـل�ص  مدتے 

لطمــــه هــاے موج او نــــاديدهء
فگن در  بــدريــــــــا  را  خـــود  زماں  يــك 

تـــــــاروان رفــتـــــــــــــــــــــــــــــه بــــاز اآيـــــد بـــه تن
راجع: اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:))).  

22- اإنه يقول:
كــرد بيگانه  زمــــا  مـــــارا  مـــا  عــ�ــصــر 

كــرد بيگانه  مــ�ــصــطــفــى  جــمــال  از 
ـــــه رفـــت �ــصــيــنـــ ــــان  ازمــــي تــــا  او  ـــوز  �ـــص

رفـــت اآئـــيـــنـــه  از  اآئـــيـــنـــه  ــر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــوهـــ
راجع: اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:20).  

كرات�سي،  فقير،  روزگار  الدين،  �حيد  �سيد  فقير   -2(
فقير �سبننك ملز، )))1م، الجزء االأ�ل، �س:))-

در�ن  اإقبال  نظير،  خالد  ��سوفي،   .((-((  �  ((
خانه، الجزء الثاني، �س:)1. 

)2- جا�يد اإقبال )الدكتور(، زنده ر�د، �س:))).
)2- نف�س المرجع، �س:)0).

حركة  �موؤ�س�س  الكبيبر  الــقــراآن  �مف�سر  العالم   -2(
"جماعت اإ�سالمي" التي تاأ�س�ست �سنة 1))1م، ُ�لد 
في اليوم الثالث من �سهر رجب �سنة 21)1هـ /اليوم 
الخام�س �الع�سرين من �سهر دي�سمبر �سنة )0)1م، 
ترك خلفه ثمانين موؤلفا مابين �سغير �كبير، �من 

(c) www.nidaulhind.com
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"تفهيم   � االإ�سالم"،  في  "الجهاد  ال�سهيرة  كتبه 
القراآن" )�ستة اأجزاء(، انظر: جامعة بنجاب، اأرد� 
الطبعة  بنجاب،  جامعة  اإ�سالمية،  معارف  دائــرة 

االأ�لى: )0)1هـ/ )))1م، ج:21، �س:1))-))). 
)2- جا�يد اإقبال )الدكتور(، المرجع ال�سابق، �س:))). 
الدين  نياز  محمد  خان  بنام  اإقبال  مكاتيب  اإقبال،   -2(

خان مرحوم، الهور، بزم اإقبال، �س:).
)2- اإقبال، كليات اإقبال االأردية، �س: 1). �يجدر بي اأن 
من  اأخذته  قد  الكلمات  بهذه  البيت  هذا  اأن  اأذكــر 
"كليات اإقبال االأردية"، بينما كتب "اإقبال" في هذه 
"�قت"  "عهد" في مو�سع  كلمة  المذكورة  الر�سالة 
في الم�سراع االأ�ل، �في الم�سراع الثاني كتب كلمة 
الم�سنف،  نف�س  انظر:  "د�ر".  مو�سع  في  "ر�ز" 
خان  الدين  نياز  محمد  خان  بنام  اإقبال  مكاتيب 

مرحوم، �س:). 
ر�سول،  محبت  ا�ر  اإقبال  طاهر،  محمد  فار�قي،   -(0
الثامنة: 2010م،  الطبعة  اكادمي،  اإقبال  باك�ستان، 
خانه،  در�ن  اإقبال  نظير،  خالد  �سوفي،   �  .( �س: 

ج:2، �س:0).
�س:)1).�قد  ر�د،  زنده  )الدكتور(،  اإقبال  جا�يد   -(1
در�ن  "اقبال  كتابه  �سوفي" في  نظير  "خالد  ذكر 
نف�س  النا�س  مــن  اأحــد  "اإقبال"  �ــســاأل  ــه  اأن خانه" 
ال�سوؤال، فقال: "اإن ال�سخ�سية العظيمة التي كانت 
ملقبة قبل بعثتها بلقب "االأمين" اأخبرت بذلك، فلم 
يبق لنا مبررا لمزيد من التكلم في هذا المو�سوع". 
خانه،  در�ن  اإقــبــال  نظير،  خالد  �سوفي،  انــظــر: 

الجزء االأ�ل، �س: )).
2)- جا�يد اإقبال )الدكتور(، المرجع ال�سابق، �س:)))-

.(0(،((0
))- اإقبال، كليات اإقبال االأردية، �س:)1)-)1) 

))- اي المكة المكرمة، اإنه يعني اأن دم ال�سهيد هو اأغلى 
�اأثمن �سيء في العالم حيث ال بديل لهذا الدم في 

هذه المعمورة.
الجزء  خانه،  در�ِن  اإقــبــال  نظير،  خالد  �سوفي،   -((

الثاني، �س:)1.
))- اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:))).

))- يجدر اأن يذكر هنا اأن اأر�س الحجاز تقع في غرب 
الهند، اأي اإلى جهة مغرب ال�سم�س، �اإلى هذا اأ�سار 

ال�ساعر في هذا البيت.

))- جا�يد اإقبال )الدكتور(، زنده ر�د، �س:2)1-))1.
))- �من العجيب اأن اهلل �سبحانه �تعالى قد قبل اأمنية 
التا�سع  اليوم  في  ُ�لد  اإنه  به،  العارف  الموؤمن  هذا 
اليوم  فــي  �ُتــوفــي  )))1م  �سنة  نوفمبر  �سهر  مــن 
الواحد �الع�سرين من �سهر ابريل �سنة )))1م، فلم 
يتجا�ز عمره عمر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم . 
0)- ها�سمي، رفيع الدين، عالمة اإقبال ا�ر مير حجاز، 
على:  اإحالة  �ــس:))  )))1م،  اإقبال،   بزم  الهــور، 
�سبتمبر  الهور،  نقو�س،  الهور"،  قيام  كا  "اقبال 

)))1م، �س:21.
اإقـــبـــال  ــــد  �جــــا�ي �ــــــــس:22.  ـــمـــرجـــع،  ال ــس  ــ� ــف ن  -(1
)الدكتور(،المرجع ال�سابق، �س:0). �قد نظم اإقبال 
قطعة اأرخ فيها تاريخ حياة �الده �هي محفورة على 
�ساهد قبر �الده، �قد ا�ستخدم فيها "اإقبال" كلمات 
"�سيخ اإقبال �مر�سده" لوالده. انظر: جا�يد اإقبال، 
المرجع ال�سابق، �س:0)، ))، ))). ��سوفي، خالد 

نظير، اإقبال در�ن خانه، الجزء الثاني، �س:2).
اأ�  )))1م  �سنة  ُ�لد  الذي  ال�سهير  الهندي  ال�ساعر   -(2
اكبر  "�سيد  االأ�سلي  ا�سمه  �كان  اآبــاد،  باإله   1(((
�ُتوفي  اآبادي"،  اله  "اكبر  ال�سعري  ح�سين" �ا�سمه 
21)1م  �سنة  �سبتمبر  �سهر  من  التا�سع  اليوم  في 
خالد  محمد  طالعوا:  اأحواله  من  لمزيد  اآباد.  باله 
كا  �ساعري  كي  �اكبر  حالي  البر�في�سور،  نديم، 
خ�سو�سي مطالعه، الهور، فار�ق �سنز، بد�ن ذكر 
اأحمد،  م�ستاق  �قا�سي،   ،(((-((1 �س:  ال�سنة، 
اأرد� �ساعري مير سےپروين �ساكر تك، نئي دهلي، 
�س:  2002م،  �سنة  ــى،  االأ�ل الطبعة  جديد،  مكتبه 

.120-11(
اله  "اأكبر  نظمها  التي  االأبــيــات  تلك  مفهوم  اإنها   -((

اآبادي" �قت �فاة �الدة اإقبال،  �هي:
ح�صرت اإقبال ميں جـــو خوبيــاں پيدا هوئيں

قوم كي نظريں جو ان كے طرز پر �صيدا هوئيں
ا�ص كے شاهدهيں كه ان كے والدين ابرار تهے

باخـــــدا تهے اهل دل تهے �صاحب اأ�صرار تهے
�معناها: اإن ظهور الميزات التي ات�سف بها ح�سرة   
يدل  مما  النا�س  عيون  مهوى  اأ�سلوبه  �كون  اإقبال، 
اأهل  �من  االأتقياء  االأبــرار  من  كانا  اأبويها  اأن  على 

القلوب �اأ�سحاب االأ�سرار.
اآبــادي،  اإلــه  اأكبر  كليات  اأكبر،  اآبـــادي،  الــه  انظر:   

(c) www.nidaulhind.com
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الجزء  1))1هـــــــ/2))1م،  اأكــبــر،  بــزم  كرات�سي، 
الثالث، �س:21).  

))- اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:0)1-1)1.
))- جا�يد اإقبال )الدكتور(، زنده ر�د، �س:)2).

 ،2 ج:  خــانــه،  در�ن  اإقــبــال  نظير،  خالد  �سوفي،   -((
�س:0). �جا�يد اإقبال، المرجع ال�سابق، �س:)2).

ياديںچند  چند  اإقــبــال  مظلوم  اأحــمــد،  اإعــجــاز   -((
تاأثرات، كرات�سي، بي -)21 دا�د پوته روڈ، الطبعة 

االأ�لى: )))1م، �س:0)2-2)2.
))- جا�يد اإقبال، زنده ر�د، �س: ))). � �سوفي، خالد 

نظير، اإقبال در�ن خانه، �س:ج:2، �س: )).
لل�سلطان  الكبرى  البنت  �هي  الن�ساء،  زيب  ا�سمها   -((
�سعرها   فــي   الم�ستهرة  عالمكير،  زيــب  ا�رنـــك 
�حافظة  �خطاطة  ��ساعرة  اأديــبــة  �هــي  بمخفي، 
اأ�   10(( �سنة  الهند  فــي  ــدت  �ل الكريم،  للقراآن 
دلهي،  في  �دفنت  )111هـــ  �سنة  �توفي  هـ،   10((
من اآثارها: "زيب المن�سئات" �ديوان �سعر �تف�سير 

للقراآن ي�سمى "زيب التفا�سير". 
�رباعيات(،  )قطعات  مخفي،  ديوان  الن�ساء،  زيب   -(0
الهور، مطبع اإ�سالمية، 12)1هـ/0))1م، �س:0)1. 

1)- اإقبال، كليات اإقبال االأردية، �س:)20.
2)- فيه تلميح اإلى ذلك الحديث القد�سي الذي قال فيه 
جل جالله على ل�سان نبيه: "لوالك لوالك لما خلقت 

االأفالك".
))- اقبال، المرجع ال�سابق، �س:)20.

))- هذه ق�سيدة طويلة �لم اأذكر ن�سها خوًفا من االإطالة  
اأنظر لالأبيات: كليات اإقبال الفار�سية، �س:)21-1. 
اأما ترجمة هذه االأبيات التي ذكرتها فهي لل�سيخ اأبي 
الند�ي،  انظر:  الرحمة-،  -عليه  الند�ي  الح�سن 
المدائح  في  الم�سيئة  ال�سيرة  جوانب  الح�سن،  اأبو 
ال�سحوة  دار  القاهرة،  �االأردية،  الفار�سية  النبوية 
االأ�لى، )0)1هـ/)))1م، �س:)1- الطبعة  للن�سر، 

)1. اأ� نف�س الم�سنف، ر�ائع اإقبال، �س:))-)).
))- اإقبال، كليات اإقبال االأردية، �س:)1).

ر�ائع  الند�ي،  علي  الح�سن  اأبــي  لل�سيخ  الترجمة   -((
اإقبال، �س:))1.

))- اإقبال، المرجع ال�سابق، �س:1)).
لهب  اأبي  ا�سم  اأبياته  من  كثير  في  اإقبال  ا�ستخدم   -((

اهلل  ر�سول  زمن  �ال�سرك  للكفر  زعيًما  كان  الــذي 
�سعره  في  اإقبال  جعله  �قد  ��سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
كل  في  لالإ�سالم  الم�سادة  �القوات  للباطل   رمزا 

االأزمنة �االأمكنة. 
))- اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س: )1).

المباركة:  االآية  هذه  اإلى  تلميح  الم�سراع  هذا  في   -(0
الذي خلق ف�سوى �الذي قدر فهدى)االأعلى:2-)(

1)- اإقبال، المرجع ال�سابق، �س: )2).
2)- نف�س الم�سنف، كليات اإقبال االأردية، �س:)1).

))- نف�س المرجع، �س:10).
))- نف�س الم�سنف، كليات اإقبال الفار�سية، �س:)2).

))- نف�س الم�سنف، كليات اإقبال االأردية، �س:0)).
))- اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:12).

))- �معناها الحرفية: اإن الم�سلم ذلك الفقير الذي قد 
اأّ�د قلن�سوته، �النا�س في �سبه القارة كانوا يلب�سون 
التاأ�يد  من  �سيء  فيه  خا�سة  بطريقة  القلن�سوات 
اأنهم مختلفون عن  على  دليال  كان  �هذا  �العطف، 

االآخرين.
))-اقبال، كليات اإقبال االأردية، �س:))1.

))- نف�س الم�سنف، كليات اإقبال الفار�سية، �س: ))1-
.1(0

0)- نف�س المرجع، �س:)0)
1)- نف�س المرجع،�س:)0).

2)- نف�س المرجع، �س:)0).
))- قال �هو يلفظ اأنفا�سه االأخيرة:

�ـــصـــرود رفـــتـــه بــــاز اآيـــــد كـــــــــــــــــــــــه نــايــد
نــايــد كـــه  اآيـــــد  حـــجـــاز  از  نسيمے 

فقيرے ايــــن  ــارے  روزگ اآمـــــد  �ــصــر 
نــايــد كـــه  اآيـــــد  راز  دانائے  دگــر 

 � تعود؟  ال  اأم  الما�سية  النغمة  تعود  هل  �معناها:   
تهب؟  ال  اأم  من جديد  الحجاز  من  ن�سمة  تهب  هل 
ياأتي  اأيامها، فهل  انق�ست  الفقير قد  اإن حياة هذا 

عارف باالأ�سرار االآخراأم ال ياتي؟ 
جا�يد اإقبال، زنده ر�د، �س:)1).  

))- اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:01).
الذي  اأ�سدقائه  من  �احــًدا  اأن  اأذكــر  اأن  يفوتني  ال   -((
"محمد رم�سان" لما �سمع هذه القطعة  كان ا�سمه 

(c) www.nidaulhind.com
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يمنحه  اأن  منه  �التم�س  اإقبال  اإلــى  كتب  ال�سعرية 
عند  قبره  في  ي�سعها  اأن  يريد  الأنه  مكتوبة؛  اإياها 
هذه  اأن  العجيب  �من  اإياها،  اإقبال  فمنحه  موته، 
اأعده  الذي  ديوانه  في  نجدها  ال  ال�سعرية  القطعة 
تحمل  اأخــرى  �سعرية  قطعة  اإقبال  نظم  ثم  اإقبال، 

نف�س المفهوم، �هي:
پير عــالــم  ايں  ر�ــصــد  چوں  پاياں  بــه 

تقدير پو�صيده  هــر  پـــرده  بے  �ــصــود 
مــكــن ر�ـــصـــوا حــ�ــصــور خـــواجـــه مـــا را

گير نهاں  او  زچــ�ــصــم  مـــن  حــ�ــصــاب 
�معناها: يا رب! ال تخزني اأمام موالي عليه ال�سالة   
�ال�سالم، �حا�سبني �راء اأعينه، يوم ي�سل فيه هذا 
العالم الم�سيب اإلى نهايته )يوم القيامة(، �ينك�سف 
كل ما هو خفي. جا�يد اإقبال )الدكتور(، زنده ر�د، 

�س:)))-0)).
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نف�س الم�سنف، كليات اإقبال الفار�سية، الهور، �سيخ   .2
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