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 ااِلجتاه اإلسالمي يف شعر مرزا أسد هللا غالب
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ABSTRACT 
Mirza Ghalib is a renowned poet of subcontinent. He is a pre-eminent poet 

of Urdu and Persian Literature of all the times. He was born in 1797 in 

Agra (Dehli). He started his poetry when he was 7 years old. He made 

worthy and esteemed contribution in Urdu and Persian Literature. He has 

all qualities to express inner feelings in verse as he explained love, sorrow 

and unreciprocated emotions like no one else did. Mirza Ghalib has 

versatility in his poetry. It is a false assumption that he was a poet of vine 

and love, the reality is contrary to it. This article will spread light on the 

Islamic thoughts and teachings that he mentioned in his poetry. It will be 

established with references that he has also done precious and valuable 

discussions on Islamic conceptions and perceptions. It is because of his 

matchless and elegant contributions in Urdu and Persian Literature that he 

is living in the heart of people till now. 
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يالزم الشاعر اإلسالمي يف   بل يقتصر على املوضوع اإلسالمي فحسب،إن االجتاه اإلسالمي ال 

فيجب على الناقد أن يكشف األسرار والغوامض اليت توجد يف   اليت يتناوهلا يف شعره، اتـموضوعـال مجيع

ة  شعره، كما اشتهر عن مرزا غالب أبنه كان شاعر احلب، والعشق، واحملبة، واخلمر، وشاعر الفلسف
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أن مرزا علی  دل  سي . ولكن هذا املقال ضوعات املتداولة يف شعر شبه القارة اهلندية آنذاكمن املو  وغريها

 أثناء نظم الشعر.  اإلسالمية  يعّبر مشاعره وأحاسيسهوهو إسالمية، فكرية و غالب له مكانة علمية و 

فيما يلي من الصفحات نذكر معىن االجتاه لغة واصطالحا، مث تطور فن االجتاه اإلسالمي يف  

 األدب األردي، مث نذكر بعد ذلك ترمجة الشاعر ونظائر االجتاه اإلسالمي يف شعره.  
 معىن االجتاه لغة:

 يذكر ابن منظور اإلفريقي معىن االجتاه: 

  فيهما واو  ي توجهت ألن أصل التاءجتهت إليك أجته أا’’
وجهت وجهي هلل  ووجه إليه كذا أرسله ووجهته يف حاجة و 

 3‘‘۔. والتجاه: الوجه الذي تقصدهوتوجهت حنوك وإليك 

 يذكر الفريوزآابدي معىن االجتاه: 

جتهت إليك أجته ووجهت إليك توجيها توجهت وبنو  او ’’
وجيهة بطن وأوجهه جعله وجيها ووجهتك عند الناس  

 4‘‘۔أجهك

 وفا علي معىن االجتاه قائال: ذكر  ي

االجتاه واجته له رأي أي سنح، وهو من ابب افتعل، صارت  ’’
 5‘‘۔الواو ايء لكسر ما قبلها، وأبدلت منها التاء وأدغمت

 
 557-13/556 (،۔ن،سدار صادر، بريوت، لبنان )ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، لسان العرب 3
 1620ص: ، م(۲۰۰۱،مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان )احمليطالفريوزآابدي، حممد بن يعقوب، القاموس  4
 86:ص  (،هـ1431الرايض، السعودية،  )وفا علي وفاء، االجتاه اإلسالمي يف أدب علي الطنطاوي 5
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 معىن االجتاه اصطالحا:
لفظ ’’االجتاه‘‘ اصطالحا. وقد ذكر كامل السوافريي معىن االجتاه   فيما يلي نذكر تعريف

 اصطالحا: 

’’هي جمموعة مبادئ وأسس فنية يدعو إليها النقاد ويلتزم هبا  
الكتراب والشعراء يف إنتاجهم، تربط األدب يف شكله ومضمونه  

 6‘‘۔مبطالب العصر وتياراته الفكرية

 يذكر سيد قطب عن االجتاه اإلسالمي: 

ن األدب واالجتاه اإلسالمي هو التعبري الناشئ عن امتالء  ’’إ
 7‘‘۔النفس ابملشاعر اإلسالمية

 يذكر عبد الرمحن رأفت الباشا عن االجتاه اإلسالمي اصطالحا: 

’’األدب واالجتاه اإلسالمي هو التعبري الفين اهلادف عن وقع  
احلياة والكون واإلنسان على وجدان األديب تعبريا ينبع من  

صور اإلسالمي للخالق عزر وجل وخملوقاته، وال جيايف القيم  الت
 8‘‘۔اإلسالمية

 يقول بريغش عن االجتاه اإلسالمي: 

 
 (،م1973مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، مصر.  )كامل السوافريي، االجتاهات الفنية يف الشعر الفلسطيين املعاصر 6

 210:ص
 9:ص (،۔ن ،سدار الشروق، القاهرة، مصر)د قطب، النقد األديب أصوله ومناهجهسي 7

 92:ص (،۔ن ،سدار األدب اإلسالمي، القاهرة، مصر)عبد الرمحن رأفت الباشا، حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد 8
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’’إن األدب اإلسالمي هو التعبري الفين اجلميل لألديب املسلم  
 9‘‘۔عن جتربته يف احلياة من خالل التصور اإلسالمي

 يقول حممد قطب عن االجتاه اإلسالمي: 

الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور  ’’هو 
 10‘‘۔اإلسالمي هلذا الوجود

جتاه اإلسالمي لغة واصطالحا لنعرف أن مجيع الشعراء لألدب  لال التعاريف املختلفة  إىللو ننظر 

أهداف واضحة جلية لتبليغ وترويج األفكار اإلسالمية والدعوة لألمة املسلمة إىل   هلم األردي كانت

 سالمية. األسس اإل

أن هذا الفن هو منهج إسالمي فيه يعّبر األديب والشاعر نفسه وعقله عندما يتأثر   ومن املؤكرد

حبدث ما يف جماالت احلياة اليت تعج هبذه األحداث واألفكار وأبياته تتبلور وتدور حول األفكار  

 11وغريها. واالجتاهات اإلسالمية أم توضيح موقفه من جمموعة من القيم واملبادئ واملثل 

قائم على مبادئ   هوو  طابع إسالمي  فن ذوأن نقول أبن فن االجتاه اإلسالمي هو من ال بدر لنا 

يعّبر الشاعر   لفن ا  ذاه يفوهي ترتبط ابلقواعد اإلسالمية اليت تغرس معاين اخلري والفضيلة، و  ،إسالمية 

 اإلسالمية. وينظم أبياته عن مبادئ وقيم وأخالق وفق النظرية 
 االجتاه اإلسالمي يف األدب األردي:فّن    تطّور

لقد نشأ فن االجتاه اإلسالمي يف األدب األردي منذ تطور اللغة األردية يف شبه القارة، كما  
درد،  واالجتاهات اإلسالمية منهم: مري  بدأ الشعراء ينظمون األبيات املختلفة اململوءة ابلقيم اإلسالمية 

 
 107:ص، (م1992 ،دار البشري، عمان )بريغش، حممد حسن، األدب اإلسالمي أصوله ومناهجه 9

 6:ص  (،م1973 ،دار الشروق، بريوت، لبنان )حممد قطب، منهج الفن اإلسالمي 10
 5عقيالن، أمحد فرح، االجتاه اإلسالمي)دون السنة واملطبعة(، ص: 11
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والعالمة حممد إقبال، وحفيظ جالندهري، وحفيظ اتئب، الذين  غالب،  هللا أسد ومرزاآبرو، وبيدل، و 
 نظم الشعر عن االجتاهات اإلسالمية خاصة وعامة يف شبه القارة.    يفأسهموا إسهامات كثرية  

قد تطورت مبرور الزمن  ها ـنوأيف شبه القارة،  توجد من اللغات احلديثة اليت  تعد   إن اللغة األردية 
  معىن الكلمة   كثري من الباحثني عن قد اختلَف  وأصبحت لغة كاملة اليت تُنَطُق وتـُْفهُم يف أكثر البلدان، و 

 ’’األردو‘‘: لغة قائال عن   ويذكر الدكتور محيد هللا اهلامشي ‘‘أردو’’

تناول كتب التاريخ أن ملوك املغول يف عهد جنكيز خان  ’’
، وكذلك  ‘‘أُردو’’وأوالده كان يطلق على مستقر حكومتهم 

حني كانوا يقيمون يف مقاٍم ما مع عسكرهم كانوا يسمون ذلك  
ن اخليم الذهبية اليت كانوا ينزلون فيها  إ، ويقال: ‘‘أُردو’’املقام 

انتشر االسم آنذاك يف   وقد ى‘‘ مطل  ـاألردو ال’’كانت تسمى 
 12‘‘۔شبه القارة اهلندية فكانوا يستعملونه يف معىن املعسكر

 األردية:  نشأة اللغة عن  ويذكر الشيخ فريوز الدين 

إن كلمة أردو هي جاءت من أصل لغة تركية ومعناها اللغوي  ’’
اجليش أو املعسكر، أو مكان إقامة املعسكر، وهي اللغة  

ابكستان واهلند الناشئة مبزيج من لغات  املشرتكة بني 
 13‘‘۔أخرى

 :  عن بداية اللغة األردية قائال  نصري الدين اهلامشي  يذكر األستاذ 

لوجود روابط جتارية قائمة   ‘‘دَك ن’’”ابتدأت اللغة األردية يف 
بني جتار العرب واهلنود، ونتيجة اختالطهم ظهرت بوادر اللغة،  

 
 54 :محيد هللا اهلامشي، بدون سنة الطبع، ص  12

 96 :م، ص2006فريوز الدين،  13
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ِقبل بعض احملققني وهو: الدكتور غالم  إال أن الرأي رُد  من 
بقوله: أبن العالقات العربية اهلندية كانت   حسن ذو الفقار

سطحية بني التجار، إال أننا ال ننكر النتائج الفكرية على اللغة  
جراء هذا االختالط، ويضيف أن عالقة اللغة األردية بدكن  

 14“۔ليست عالقة ابتداء، بل عالقة ارتقاء

فكونت هيئتها من خالل أتثريات   اوصلت مع املسلمني أينما حل و  لغة األردية هيواحلق أبن ال 

مث وصلت بعد مائيت سنة  ، املنطقة اللسانية عليها، تكو نت يف السند وملتان، مث ارتقت قليال يف بنجاب 

على أن   يل، وهذا دلاهلندية ومن هناك اختلطت ابللغات احمللية وانتشرت يف شبه القارة تقريبا إىل دهلي 

األردية اقتبست نورها واكتسبت فيضها من مجيع املناطق واللغات السائدة فيها مث انفرَدت هبيئتها  

 15. اللغات املوجودة يف شبه القارة اهلندية حدیإ  اجلميلة، لذا هي

هي منتسبة إىل أمكنة خمتلفة مثل  األردية اللغة أن  واحلقيقة اليت تكشف لنا األسرار هي 
، ولغة األردية هي اللغة  البنجابية، والدكنية، والكجراتية، والدهلوية مثل  الـمناطق اليت توجد يف شبه القارة 

 الـمكورنة من لغات كثرية منها: اللغة العربية واللغة الفارسية واللغة اهلندية وغريها من اللغات األخرى. 
واإلسالمية،  م اخللقية واحلكمية إن الشعر األردي حيتوي على مضامني كثرية وتوجد فيه القي

وية بطريقة واضحة.  نب الحاديث األو  القرآنية  ايت اآلاستخدموا يف شعرهم معاين صر والشعراء يف ذلك الع
 16القواعد والعروض الشعرية حتت ظل علوم البالغة العربية.  واهتموا حبفظ 

انية والفضيلة اإلنسانية  وقد تناول الشعراء موضوعات جادة مثل الدنيا الفانية واحلياة اإلنس
وحسن األخالق واحلكمة وحسن السلوك، وكان الشعراء جيتمعون يف األسواق اهلندية ويتناشدون الشعر  

 
 87:م، ص 1975نصري الدين اهلامشي،  14

 1/133م، 1998مجيل جاليب،  15

 133/ 1م، 1998مجيل جاليب،  16
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األردي والفارسي وهذه األسواق هي كانت ممتلئة ابلناس. وقد ذكر الدكتور اهلامشي عن هذه األسواق  
 قائال:  

األسواق   قد انتشرت جمالس املشاعرة والشعر والغناء يف”
واحلواري واحلدائق العامة ويف املهرجاانت وحىت يف املساجد  
واملدارس والبيوت ودور الوعظ كما تنافس الشعراء يف بالطات  

 17. “ امللوك واألمراء
. إن الشعر  يف شعرهم ونذكر اآلن بضع النماذج من أبياهتم اليت تدل على االجتاه اإلسالمي

الشعراء  کان و  الـمغول وكانت األسواق تُعقد يف أمكنة خمتلفة يف اهلندشاع منذ عصر  اإلسالمي والديين
شعر اإلسالمي واإلصالحي والديين وغري ذلك من مثل احملبة والعشق والعواطف. كما يقول  الينظمون 

   : حفيظ جالندهري قائال
 انمت ےہ ہک اس داین ںیم وکیئ اکم رک اجؤں 

ارگ وہ ےکس وت دختم االسم رک اجؤں 

18

 

   هذه احلياة الدنيا وإن كان يف أن أعمل  ی أتـمن ترمجة البيت:
 . من املمكن، فأقوم خبدمة اإلسالم 

 يف مقام آخر عن الشعر اإلسالمي قائال:   وقد ذكر حفيظ جالندهري
 ںیہن رکات دنسپ اہلل یتخس رکےن واولں وک 

ہک تنج یک اشبرت ےہ دخا ےس ڈرےن واولں وک 

19

 

للذين  ة اجلن ۃأبن بشار، الظاملنيفاهلل ال حيب  ترمجة البيت:
 هللا  اتقوا

 
 56 / 2هامشي فريد الدين، بدون سنة الطبع،  17

  62:جالندهري، بدون سنة الطبع ، ص18

 231:جالندهري، بدون سنة الطبع ، ص 19
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 يف مقام آخر مفتقرا إىل رمحة هللا تعاىل:   ويقول حفيظ جالندهري
 ات وہں ایہل ااہتنیئ زجع اک ارقار رک

اطخ، وہس اک التپ وہں اافغتسر رکات وہں 

20

 

 

أعرتف بعجزي وضعفي، أان مرتكب اخلطأ والنسيان، فاغفر يل اي   ، اي إهلي  ترمجة البيت: 
 رمحن. 

لفاظ والرتاكيب اجليدة يف شعرهم وهذا كان منوذج من شعرهم يف  يستخدمون األ الشعراء فکان 

 احلمد والنعت والغزل وغري ذلك. 
  ومن الشعراء الـمصلحني الذين بدرلوا جهة الـمجتمع اإلسالمي بشعرهم هو ألطاف حسني 

 ايل الذي قد نظم الشعر يف االجتاهات اإلسالمية وهو يقول: ح
 دویار ےہ داین رتی یک یس 

 ر ےہ داین اوےھچ اک اسرا ایپ

 دھک ےک اہیں ےس ربھگاان ایک 

ھکس ہپ اہیں ےک ارتاان ایک 

21

 

 

 ترمجة األبيات: 
 الدنيا كجدار من الرمل 
 وهي كحب من نوع رديء 
 ال داعي للخوف من املتاعب فيها 

 داعي للتبخرت على نعمها ومسراهتا وال 
 

 
 54:جالندهري، بدون سنة الطبع ، ص 20

 54:جالندهري، بدون سنة الطبع ، ص 21
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  الجتاه اإلسالمي اب اليت تتعلقيف األدب األردي هكذا جند مناذج األبيات الكثرية املنظومة 
، ونذكر أوال التعريف واآلن نعود إىل صلب موضوعنا وهو االجتاه اإلسالمي يف شعر مرزا أسد هللا غالب 

 ابلشاعر وهو كما يلي: 
 د هللا غالبالتعريف ابلشاعر مرزا أس

كما أنه يُعتّب    قد أسهم إسهامات كثرية يف األدب األردي وهو شاعر عظيم إن مرزا غالب
  بطرف من سرية هذا الشاعر  بد لنا أن نلمر  وذاع صيته يف العالـم وال مؤلف للشعر األردي والفارسي،

 م. العظيم الذي اشتهر يف العالَـ
 مولده، مسقط رأسه وأسرته:

غالب إىل سلجوق الذين كانوا ملوكا يف ذلك الوقت يف وسط آسيا  أسد هللا نسب مرزا يتصل 
مع أبنائه يف  انضمر مرقند و ـجد مرزا غالب مدينة س إال أهنم افرتقوا يف طول البالد. وأقام ترسم خان

ه  مدينة الهور قد أعجبت ألن  ، هندـلقد ارحتل مرزا قوقان بيك خان جد مرزا غالب إىل ال الـجيش. 
وأقام فيها. وكان اسم والد مرزا غالب عبد هللا بيك   لإلقامة، ولكن األحوال قد نقلته إىل مدينة دهلي 

 22وزوجته هي ’’عزت النساء بيكم‘‘ أم غالب.  خان
م،  1797موافق ـهـ ال1212يف الثامن من رجب من عام  ولد مرزا غالب يف مدينة آكره

ويف تلك األايم كان مرزا غالب   .منية ـوافته ال ولكن فكفرله نصر هللا بيك ،وتويف أبوه وكان يف صغر سنه 
رتبيته جده ألمه، وكان ذلك الرجل أي جده هو واحد من حكام  بيف السنة التاسعة فقط، وقد اعتىن 

 23مدينة آكره، وهلذا السبب قد ترعرع مرزا غالب يف النرعم. 

 
 121 ص:حالی، بدون سنة الطبع،  22

د )وقنی، فینح، اغبل،أوحال وآاثر 23
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 ۱۷-۱۶:، ص،س۔ن(رصنت  رشلبپز، 
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 شهرته  دراسته وسبب
ا. ويف تلك األوقات عرف  ه اللغة الفارسية ودرس آداهبت لو اية عهد طفقد تعلرم مرزا غالب يف بد

إال أنه مل يقتصر على ذلك، بل درس شىتر العلوم   أبياهتا حفظ نكات اللغة الفارسية و  مرزا غالب أهم
الشعري   ذوق اليُوجد  کانوالفارسية.اإلسالمية يف عصره، وبرز خالل دراسته ابلفصاحة يف اللغة األردية 

 24. نفسه منذ صغر سنه  يف
کان  أسري شوكت وغري ذلك. و و  ختلف الشعراء الفارسية مثل بيد ـم بيات نظم األ يفوقد تبع 

عقد يف  يف الندوات الشعرية اليت كانت تُ عنده ملكة كاملة يف نظم الشعر إال أنه مل يقدر على أن يشارك 
يف نظم الشعر ألن شعراء عصره كانوا يكرمونه إكراما   متميز له مقام کان . و آنذاك هندية ـال شبه القارة

 يف عصره الذهيب األردي.  شاعرا شهريامرزا غالب عره أبعماق قلوهبم. وهذا ما جعل  ابلغا ويودرون ش

 ألقابه
’’غالب‘‘ وكذلك   ستخدمـبـــ’’غالب‘‘ يف األكثر، كما كان ي يلقربإن مرزا غالب كان 

 25۔ يف أبياته ’’أسد‘‘

 ونظمه الشعر  غالب
كما ذكر الدكتور محيد أمحد    ،صغر سنه ابللغة األوردية يف  نظم االبيات مرزا غالب  بدأ قد 

 يف كتابه قائال عن نظمه الشعر:   خان

عمره سبع أو مثانية سنوات   كان و ينظم الشعر  بدأ غالب ’’

 26‘‘۔آنذاك

 

24
   ،

 

ي

 

 ۱۷۔۱۶:، صاغبل،أوحال وآاثر وقنی، ح

 ۳:صس۔ن(،اعسدت آرٹ رپسی ، الوہر،)دیمح أدمح اخن، رمعق اغبل   25

 ۱۰:ص،س۔ن(،دار انیفنصمل، یلبش اڈیکیم، امظع ڑگھ، اڈنای  )دیس ابصح ادلنی دبع ارلنمح، اغبل دمح دقح یک روینش ںیم    26
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أيضا يف عصر  وقد تزورج  حادي عشر.ـكان عمره ال  حينماابللغة الفارسية وقد نظم الشعر 
 27ر. اـغـوهم ص وا ـاتـمميعا ـلكنرهم جو من األطفال  َوُوِلَد له  شبابه

 زواجه
وكان عمره  هـ يف سن مبكرة، 1225من أغسطس سنة التاسع عشر  يف  قد تُزوِرَج مرزا غالب 

مرزا غالب  وكان عمر زوجته احلادية عشر سنة. بعد عالقة الزواج قد نقل ر، يف ذلك الوقت الثالثة عش
 28وأحب اإلقامة فيها أبدا.  إىل دهلي   من آكره
 وفاته:

وله من العمر   ،م1869خامس عشر من شهر فّباير عام ـ لقد وافته الـمنية حينما كان يف ال
 29ثالثة وسبعون عاما. 

 مؤلفاته
الفارسية  م الشعر ابللغة له قدرة كاملة يف نظ كان   غالبأسد هللا مرزا  عر الشهرياالش إن

  ه يف اللغة الفارسية مث طُبعت. وأول ديوان  ونظم ابلفارسية أكثر مما نظم ابألردية. وقد نظم أبيااتً  واألردية. 
نوان:  ـحت عـمثنوي ت رى منها: ـم، وقد نظم مرزا غالب منظومات أخ1845يف عام  مر طباعهـقد ت

 30وغري ذلك.  ‘‘ابر رہگرب ا’’ ‘‘ ،دعاء الصبح’’
 :الشعرية  هأغراض

م  ـأنه ل من شعره ونالحظ أيضا  .على األغراض الشعرية الـمختلفةديوان مرزا غالب حتوي ـي
واألغراض الشعرية اليت قد ، هندية ـ بيئة الالكس ـعـوأبياته ت . م ينظم األبيات تقليدايـول ،ينشد الشعر 

 

 ۳:ء، ص2003محي  أدمح اخن،  27

 ۴:ء، ص2003محي  أدمح اخن 28
، ، ص 29

 

ي

 

 ۳۷:وقنی، ح

 ۱۶:صس۔ن(،اشد یلبپ زنشیک، وکہٹئ ،  )اطمہعل اغبل و اابقل،اطرہ دمحم اخن، 30
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الـمحب، والتفكر يف الكون  يف أبياته ابلكثرة هي: وصف الـمحبوب، وأحوال خفقان قلب حد ث ـت
 31فكرة فلسفية وفكرة عميقة. 

توجد يف غزليات مرزا غالب أفكار كثرية اليت تدل على نظر فلسفي يف احلقيقة، وكما  هكذا 
وهكذا توجد يف أبياته االجتاهات   ،بدون إهبام  ابلكثرةتوجد يف شعره رموز عن التصوف اإلسالمي 

  أدرك احلقائق اليت تتعلرق قد أنه و نيه، غالب على سعة ودقة معا مرزا يتضمن شعر . ابلكثرة اإلسالمية
معرفة بنفس البشرية، وأنه عّبر عن ألوف من هذه املالحظات النفسية يف قالب  ـابحلياة والكون، وال
عنه   ، كما يذكر ه بيات معاين يف أ ـالالكلمات و ع تنو  جهة من أعظم شعراء العامل من  شعري، وأنه اُْعتّب 

 مشس الرمحن الفاروقي: 

وعنده سعة  رض الشعر م يف قَ ـشعراء العال معظم من هو غالب  أأتكرد أبن مرزا ’’

 32‘‘۔معاين والكلمات يف نظم الشعرـال

يقول مرزا غالب بتعبري خياله عن وسيلة الشعر وعن فكرته العميقة اليت تدور يف خواطره  وهلذا 

الشعراء يف عصره إبنشاد الشعر يف حسن البيان واملعاين ولطافة اخليال  العميقة الصادقة. وهذا أنه فاق 

 وغريه. 
 االجتاهات اإلسالمية يف شعر مرزا غالب:

  إىل  اللغة األردية  من  حينما تطورت اللغة األردية وذاع صيتها وبدأ الناس يرتمجون األبيات
واألديب  ، اللغات األخرى لی إقد تُرمجت كلها  ودواوين أشهر الشعراء يف شبه القارة األخری  لغات العامل 

عنده ملكة وقدرة اتمة يف  كان له مكانة مرموقة يف األدب األردي كما   غالبخان  مرزا أسد هللاالشهري 
عن   کثريامن شعره محبة ولكنه نظم  ـالعشق والنظم الشعر األردي والفارسي وأكثر شعره يدور حول 

 . االجتاه اإلسالمي كما نذكر اآلن مناذج من شعره

 

، ص 31

 

ي

 

 ۱۳۸:وقنی، ح

د  )دبع ارلنمح،احمنس الكم اغبل 32

 

هن
ل

 ۱۰-۵:ص،س۔ن(،وبطمہع انمجن رتیق اردو اورگن آابد، دنك، ا
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وعلى هذه املعاين واملفاهيم املدلولة أن املقصود ابالجتاه اإلسالمي يف شعر مرزا أسد هللا غالب  
ومن تلك   .اهات واألفكار اإلسالمية يف شعرههو: بيان الدالالت املوضحة اليت تدل على االجت

 ما يلي: االجتاهات واألفكار اإلسالمية ك
 :التوحيد

التوحيد هو إفراد هللا عز وجل مبا يستحقه وخيتص به من الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات،  
 كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: ابلعبادة ونفيها عما سواه،   تعاىل  فالتوحيد هو إفراده 

ُ لََفَسَدتَا فَُسبْ ﴿ ِ َرَبِ الَْعْرِش َعَمَا  لَْو كَاَن فِيِهَما آلَِهٌة إِلََا اّلَلَ َحاَن اّلَلَ
 33﴾ يَِصُفوَن 

وهو يعتقد   ،هذه اآلية السابقة اليت مررت بنا آنفا إىل  نااعران الشهري مرزا غالب هو يوجِرهوش
 : ذات هللا تعاىل وتوحيده قائال  لی إأبن هللا هو واحد ووحيد ليس مثله وال مثال له وهو يشري  

 اےس وکن دھکی اتکس ےہ، ہک اگیہن ےہ وہ اتکی  

وج دویئ یک وب یھب وہیت وت ںیہک دو اچر وہات 

34

 

 

  كان إله آخر يف هذا الكون لوقعتِ   . لوأحد من يستطيع أن ينظر إليه؟ وهو واحدترمجة البيت: 
 الـمنازعة بينهما. 

وهذا البيت يعكس عقيدة مرزا غالب عن توحيد هللا تعاىل وهو يسلرم توحيد هللا بقلبه ويقررر  
 يقدرم أفكاره بصورة الشعر أمام الناس. و بلسانه 

 :وحدة الوجودوموقفه ب  غالب
عقائد اإلسالمية هو التوحيد هو إفراد هللا تعاىل بـما خيتص  به. سواء إبفراده  ال إن من أهمر 

بتوحيد العبادة أبن ال تصرف إال له وحده، أو إفراده سبحانه وتعاىل أبفعاله أي توحيد الربوبية كاخللق  
 

 21/22سورة األنبياء 33
34

 ۱۵:اغبل، ص
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ند كبار  وحدة الوجود فهي عقيدة عأول أساس من أسس اإلسالم. أما  والرِرزق والتدبري، والتوحيد هو
 الصوفياء، فوحدة الوجود هي: 

حالة وجدانية روحانية سامية يعيش فيها العبد املسلم حقيقة  ’’

التوحيد هلل، فتصبح عقيدته ممارسة فعلية وإدراكا حقيقيا يقينيا  

 35‘‘ ۔وليس جمرد ادعاء

 : يقول  عقيدة وحدة الوجود حيث وتؤيِرد أبيات غالب 
 بج ہک ھجت نب ںیہن وکیئ وموجد

رھپ ہی اگنہہم اے دخا ایک ےہ 

36

 

 
 ؟ الغوغا اي رب ا هذافم، الکون يف  غريك إذا ال يوجد  ترمجة البيت: 

 وقال يف مقاٍم آخر: 
 ہن اھت ھچک وت دخا اھت ھچک ہن وہات وت دخا وہات 

ڈوبای ھجم وک وہےن ےن ہن وہات ںیم وت ایک وہات 

37

 

 
ذا  اــــمــف م أکن؟ـل لو  ،کوين  ينـــــرقــــأغ، فکان هللا ئما کان ش ،فکان هللا يءما کان شترمجة البيت: 

 ون؟ـــکـــــي
 :له  حبةـمالـو ملسو هيلع هللا ىلصاإلميان ابلنيب

  حمبة  هلل ورسوله وأناب  مياناإل  ورسوله هو أساس اإلميان وال يكمل اإلميان بدونإن اإلميان ابهلل
 :  ملسو هيلع هللا ىلص كما قال الرسول   اإلميان من الرسول 

 

 15اغبل، ص 35
36 http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=50672 

 ۹۸:اغبل، ص 37
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  ورسوله  هللا  يكون  أن : اإلميان  حالوة وجد  فيه  كن  من ’’ثالث

 38سوامها‘‘  مما  إليه أحب
 : ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  قال :مالك قال  بن  أنس حديث  مفهوم آخر يف   وقد جاء

  وولده  والده من إليه  أحب أكون حىت أحدكم  يؤمن ’’ال
 39‘‘۔أمجعني  والناس

  . اإلميان وال يكمل اإلميان بدونه  هي أساسملسو هيلع هللا ىلصوتدل على ذلك أحاديث كثرية أن حب النيب 
  أبياته قائال: يفغالب  مرزا وإىل هذا يشري  

 اغبل انثےئ وخاہج ہب زیداں ذگایتش 

اکں ذاِت اپک رمہبت داِن دمحم اَس 

40

 

 

 : هعن  هللارضی  مرزا غالب عن احلبِّ لسّيدان عليموقف 
. وقد  كما وردْت األحاديث ابلكثرة عنه  الـحب  مع أهل بيت الرسول هو أساس لإلميانإن 

 قال:  ه عن هللا رضی الناس يف حبِر أهل بيته كما جاء يف احلديث عن زيد ملسو هيلع هللا ىلصرغ ب النيب  

يوما فينا خطيبا مباء يدعى مخا بني مكة   هللاقام رسول ’’

أال   ،أما بعد  :قال واملدينة فحمد هللا وأثىن عليه ووعظ وذكر مث 

  ، فإمنا أان بشر يوشك أن أييت رسول ريب فأجيب  ،أيها الناس 

ر  والنو  ،أوهلما كتاب هللا فيه اهلدى  :وأان اترك فيكم ثقلني 

فحث على كتاب هللا   ، فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به

 

 ۴۱:اغبل، ص 38

 1/12 ،(م۲۰۱۰ور،ہال، هرمحاني همکتب )حممد بن امساعيل،اجلامع الصحيح خباري، 39

 1/12، اجلامع الصحيح خباري،  40
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  ، أذكركم هللا يف أهل بييت ، وأهل بييت  :مث قال  ه.ورغب في 

 41‘‘. أذكركم هللا يف أهل بييت ،أذكركم هللا يف أهل بييت 

  ه عن  هللا رضی حبه لسيدان علي  إىل  واآلن نستعرض األبيات الـمختلفة فيها أشار مرزا غالب 
 : ه عن هللارضی كما هو يقول يف مدح سيدان علي 

 بہ   دشمنان     بخالف    وبدوستاں      ز    حسد

 42با      روزگار     کیں      دارمبحکم    مہِر    تو       

إنين أعيش يف الزمن ألجلك، واألعداء هم خيالفونين حببك الشديد، واألصدقاء هم   : ترمجة البيت
 حيسدونين ألهنم مـحرومني من حبك. 

، أبنه هو حيب   ه عن هللارضی لقد عّبر الشاعر الشهري يف هذا البيت عن حب سيدان علي و 
أن ذكر علي   واحلقأعداءه وأصدقاءه هم حمرومون عن هذه النعمة. مع أن  هعن  هللارضی  اسيدان علي

ألجل   جزيال أجرايف احلقيقة يعبد هللا ويعطيه هللا  وهو   هعن  هللارضی  عبادة، ومن يذكر عليا هعن هللارضی 
 . ه عن هللارضی ذكر علي  

 قائال:  ه عن هللارضی  غالب سيدان احلسني بن علي مث يذکر مرزا أسد هللا 
 رفوِغ وجرہِ اامیں نیسح اِنب لع 

ہک عمشِ انمجنِ ربکای  ںیہک اُس وک

43

 

 
 ضوء ثراي هللا تعاىل. ترمجة البيت: إن احلسني ابن علي  هو ينشر ويبلرغ جوهر اإلسالم وقولوا له أبنه هو  

 

 ۱۷۴:اغبل، ص 41

  (۔ن،س دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان  )الصحيح اجلامع أبو احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري، القشريی، 42
1873/4 

 ۲/۵۸۶مسبت، وصیف الغم یفطصم، 43
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يعتقد اعتقادا حسنا لـجميع أهل بيت رسول  كان لو نالحظ هذا البيت لنعرف أبن مرزا غالب  ف

وهو يعرتف أبن اإلسالم نُشر يف مجيع العامل ألجل آل بيت الرسول الذين أسهموا إسهامات كثرية ملسو هيلع هللا ىلصهللا

 وقدرموا تضحيات عظيمة لنشر اإلسالم. 

 ان والكفر آبرائه الفلسفية والعقلية والنقلية ويقول: مث يبنير مرزا غالب اإلمي
 یبن اک وہ ہن ےسج ااقتعد، اکرف ےہ

رےھک اامم ےس وج ضغب، ایک ںیہک اُس وک؟ 

44

 

 
  هللا رضی  ا هو يعدر كافرا، ومن يبغض اإلمام سيدان علير  ملسو هيلع هللا ىلص ترمجة البيت: من ال يعتقد وال يؤمن ابلنيب 

 ماذا نقوله وماذا نسمريه؟  عنه

،  ملسو هيلع هللا ىلص ما أمجل وأحسن هذا البيت من أبيات مرزا غالب الذي يدلر على حب أهل بيت رسول هللا 

نقول له كافرا، وماذا نقول للشخص الذي هو ال   ملسو هيلع هللا ىلص لنيب اب ويقول للناس أبن الرجل الذي هو ال يؤمن 

أبن  ب ، وال يعتقد اعتقادا حسنا وخيالفه ويشاجره. ويؤكرد مرزا غالبل يبغضه  العلم مدينة ابب حيب

 وهو يف احلقيقة يـجري يف أودية الضالل.   هعن  هللا رضی سيدان علي الرجل الذي ال يظن ظنا حسنا ب

 :التوّکل على هللا
إن التوكل هو من أرفع مقامات اليقني والتوكل على هللا تعاىل هو من اإلميان كما قال هللا تعاىل  

ِ ﴿ يف القرآن الكرمي:  45﴾ فََتَوكََلُوا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن َوعَلَى اّلَلَ
  ضُعف  وإذا أكّب،  توكله  كان   العبد، إميان  قِوي  فكلما  اإلميان،  شروط  من هو شرط  والتوكل 

ِ فَلَْيَتَوكََِل الُْمْؤِمُنوَن ﴿: وجل  عز هللا قال  التوكل؛  ضُعف   اإلميان  46  ﴾َوعَلَى اّلَلَ
َ يُِحَبُ الُْمَتَوكَِلِيَن ﴿: التوكلوقد ذكر هللا تعاىل يف مقام آخر عن   47﴾إَِنَ اّلَلَ

 

 ۵۵۷:صء(۲۰۰۰أردو ابزار، اله ر،  )دویان اغبل)أردو(،اغبل، رمزا أدس اهلل اخن 44
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 يف الشعر اآليت مفهوم التوكل على هللا تعاىل قائال:   ويشري غالب
 اُس یک اتم ںیم وہں ںیم، ریمے ںیہ ویکں اکم دنب

ہ ہ ےک اغبل 

 

ش
دبنگِ ےب در الھک  واےطس سج 

48

 

 
أموري؟ إنك قد خلقَت هذا العالَـم  واي رب، لـماذا توقرفتملسو هيلع هللا ىلصإنين من أمة رسول هللا ترمجة البيت: 
 . ملسو هيلع هللا ىلص لسيد األنبياء 

 :جتناب عن الزوراال
حينما يكذب الرجل املؤمن ال   وأصل مجيع الرذائل يف اجملتمع،  إن الكذب والزور هو جزر 

والسنة عن قول الكذب كما جاء يف  ة يف نفسه. وقد هنى القرآن بعدم الراحيراتح يف قلبه ويشعر 
: ما  هعن  رضی هللا قلت للحسن بن علي  :قال  السعدي  احلَْورَاء أيب  احلديث النبوي الشريف، عن

 :  ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: حفظت من رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص حفظَت من رسول هللا
’’دع ما يريبك إىل ما ال يريبك؛ فإن الصدَق طمأنينة، وإن  

 49الكذَب ريبة‘‘
  وضيق  البال، هدوء  وعدم النفس،  طمأنينة وانعدام  وإزعاج،  قلقو  واضطراب،  فالكذب شك 

 . الصدر يف
عن أيب   توجد اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ابلكثرة اليت تنهى الناس عن الكذب  منها:

 قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب   هريرة

  والدعاء  الرزق، ينقص  والكذب العمر، يف  يزيد الوالدين  ’’بر  

 50. القضاء‘‘ يرد 

 عن الكذب ويدل عليه شعره وهو يقول:  االجتنابهو كان يريد  ومرزا غالب 

 
 3/122سورة آل عمران  47
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 دخا وگاہ اصدق وہں اےنپ وقل ںیم اغبل

اتہک وہں چس ہک وھجٹ یک اعدت ںیہن ھجم 

51

 

 
 . على الكذبنفسي   وال أقول إال صدقا، وما تعو دتْ   إن ريب شاهد أنين صادق يف قويل ترمجة البيت: 
 :ثبات  ها  ـ ل  الدنيا ليس

هلا ثبات وال بقاء، وال يفرح العاقل ابملال الكثري يف الدنيا وال حيزنه قلرته ولكن   إن الدنيا ليس 
نيا مييل   كما جاء يف القران الكرمي:   طوياًل، وعمراً  نعيشها  وليالٍ  أايم  عقله عن الدنيا ألن الدنيا الدر

لَعِ ﴿ نَْيا إِلََا َلْهٌو َو َر  َوَما َهِذهِ الَْحَياُة الَدُ ا ٌب َوإَِنَ الَدَ
لْآِخَرَة َلِهيَ الَْحَيَواُن لَْو كَانُوا يَْعلَُموَن   52﴾ ا

 وقال تعاىل يف مقام آخر:  

َيْبقَى َوْجُه َربََِك ذُو الَْجلَاِل   0كَُلُ َمْن عَلَْيَها فَاٍن ﴿ َو
ْكَراِم  لِْإ  53﴾ َوا

هم حقيقة الدنيا  أن نف على  يـحررضنا و إىل هذا األمر  ناأن يوجه شاعران مرزا غالب يريد و 
 للبقاء.   تالدار لألعمال وليسونعرفها ألن هذه 

 اہں، اھکویئ تم رفبیِ تسہ 

 رہ دنچ ںیہک ہک ’’ےہ‘‘ ںیہن ےہ 

 تسہ ےک تم رفبی ںیم آاجؤ ادَس 

اعمل امتم ہقلح دام ایخل ےہ 

54
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ولو يقول الناس أبنه يوجد شيء فإنه ال يوجد، أسد، ال   أنفسكم يف هذه الدنيا  ال تنخدع  ترمجة البيت: 
 . شبكة خيال كلها ، ألن هذه الدنيا  تتورط يف خداع الكون

 :للذنوبستغفار  احلياء واال
إن احلياء هو شعبة من اإلميان وذهابه ذهاب اإلميان من قلب اإلنسان. حينما يستحي  

 .  ـًاصاحلإنسااًن يكون ذنوبه من هللا تعاىل  لاإلنسان من هللا تعاىل ويستغفر  
هو يرجو رمحة هللا تعاىل ابلقلب والروح وهلذا هو يستحي من   أن الشاعر غالب وال شك يف

 ه راجيا إىل رمحة هللا تعاىل: ذنوبلستغفر ذنوبه ويبسبب  تعاىل  هللا 
 آات ےہ داِغ رسحت دل اک امشر اید 

ریمے انگہ اک اسحب اے دخا ہن امگن  ےس ھجم

55

 

تطلب  ال  ،اي رب ابلکثرة،  قليب  حسرةذکر أ ترمجة البيت: 
 . ي معاصبسبب حساب 

 :تذكُُّر الـموت
،  بعلمه  استأثر هللاُ تعاىلوأن علم املوت هو الذي ، وال علَم لنا به، لكل حي النتهاِء هو ا املوتإن 

 وهناك آايت وأحاديث كثرية اليت تدل على الـموت. و، إال ه أحد عن وقت املوت  فال يعلم 
. وإىل هذا يشري الشاعر الشهري مرزا أسد  كما قلنا وال مفر لنا منه نتهاء كل حي  فالـموت هو ا 

 الـموت. ذاكرا   هللا غالب
 واف ابدناھ وت ایک  رمع رھب اک وتےن امیپِن 

رمع وک وت یھب ںیہن ےہ اپدیئاری اہےئ اہےئ 

56

 

،  الفائدة فما  ، للوفاء تـماَم العمر اهدت لو ع ترمجة البيت: 
 ر، وا حسرات! معوليس الثباُت لل
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 :فُقداُن القيم اخللقية
السلوك اإلنساين وتنظمه، وينبغي لإلنسان أن  إن القيم اخللقية هي الـمجموعة السلوكية اليت حتدد 

يزيرن نفسه ابخللق العالية يف حياته، فاملؤمن جيب له أن يزين نفسه ابألخالق اإلسالمية العالية مثل الوفاء  

إىل صفات   يشري مرزا غالبو الزور والبغي واخلدع واألخالق الـرذيلة، عن جتناب الوالكرم واملروءة وا

 : الناس وأخالقهم قائال
 ہکسب دوشار ےہ رہ اکم اک آاسں وہان 

آدیم وک یھب رسیم ںیہن ااسِنں وہان 

57

 

 
 . الكلمة  نسان يف معىناإل كون لإلنسان أن ي  ميكن: ال يتيسرر كل أمر وهذا مستحيل، وال ترمجة البيت

 :وإميانه ابلبعث بعد الـموت  غالب
لبعث الذي يؤمن ابهو  واملسلم الكامل   ،هلا االنتهاء لكل حي  احلياة الدنياإن هذه  

، وهذا الكون سوف عمال اىل اإلنسان لكي يعلم أيهم أحسنبعد املوت وقد خلق هللا تع
 ينتهي وحيشر هللا تعاىل الناس يوم القيامة للحساب، كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

يَْوَم يَْحُشُرُهْم َجِميًعا يَا َمْعَشَر الِْجَنِ ﴿ 58﴾ َو
 

ومن ال يؤمن ابلبعث بعد املوت هو ليس بـمؤمن ألن هذا جزء اإلميان، فيجب على كلر  
 ث بعد الـموت، وإىل ذلك يشري الشاعر غالب: مسلم أن يؤمن ابلبع

ثر  سجدہ    ز    سیما   جویند  
َ
 چوں   بہ    محشر   ا

59 داغ       سودائے     تو         نا      چار     ز       سر       بنمایم   

 . لك حبرـــــــي أثر فيجب علي  أن أُظهر  أثر السجود بسيماهم،إذا يُطلب العباد يوم القيامة  ترمجة البيت: 
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 يف مقام آخر:   ويقول غالب
محشرم    فریاد           زاں          شرمندگی      کا                 رند                چو                       در                    

60 گویند     اینکہ    خیرہ     سر،  کز     دوست     فرماں    خوش    نہ      کرد   

أسفا، لـم ا أُدَعى يوم القيامة أمام هللا تعاىل، ويُقال يل: هذا هو الرجل الـمتمرد الذي لـم  وا ترمجة البيت: 
 يقبل أمر صديقه. 

 :إميانه ابلقدر خريه وشره
  املسلم هو يعتقد كثريا من الشعر عن القضاء واإلميان ابلقدر خريه وشره، ألن   لقد تناول غالب

وهو يرضى القضاء من ِقَبل هللا تعاىل وال يشكو لقدره من   تعاىل من هللا القضاء والقدر خريه وشره أن 
قدر خريه وشره ألنه كان مؤمنا بقضاء هللا وقدره كما هو يقول  ابل هللا تعاىل. وتؤيد أبيات غالب ابإلميان 

 عن القدر: 
جل گر       بود    کوتہی      از    عم

َ
ر، تو     دانی    و    ا  

61 گفتہ        کار         بہ           ہنگام،      روا           نیز             کنند  

ختصار، أنَت تعلم أم يعلم املوت، وقد قُلَت أن األمر يُعمل يف وقت  لو كانت احلياة ابال  ترمجة البيت: 
 مناسب. 

 اآلية القرآنية قائال: وهو يعرتف ويرتجم معىن ومفهوم 
راز          دار       تو        و       بدنام       کن         گردش         چرخ  

62 ہم       سپاس   از    تو        وہم        شکوہ       ز     اختر   دارم   

اء، يف احلقيقة  ة اليت تصيُبين هي من جانبك، ولكن أشكو السمسرًّا، الـمصيب إنين أعرف   ترمجة البيت: 
  شاكٌر لك وابلظاهر أشكو النجم. أنين 
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 :وعقيدته عن اجلنة والنار  غالب
عقائد اإلسالمية أن يؤمن الرجل ابجلنة والنار، وأن اجلنة هي تكون دار املؤمنني والنار  الإن من 

 هي تكون دار الكفار وهم يسكنون فيها دائما. كما ذكر هللا تعاىل عن اجلنة والنار يف القرآن الكرمي:  

َونَاَدى أَْصَحاُب الَْجَنَِة أَْصَحاَب الَنَاِر أَْن قَْد َوَجْدنَا َما  ﴿
لُوا  َوعَ  َدنَا َربََُنا َحَقًا فََهْل َوَجْدتُْم َما َوعََد َربَُُكْم َحَقًا قَا

لِِميَن  ا ِ عَلَى الَظَ  63﴾ نََعْم فَأَذَََن ُمَؤذٌَِن بَْيَنُهْم أَْن لَْعَنُة اّلَلَ
 واجلنة هي من عامل الغيب، فشاعران هو يعتقد ابجلنة واجلهنم وهو يقول عن اجلنة واصفا: 

 ولعمم ےہ تنج یک تقیقح کیل مہ وک 

ہی ایخل ااھچ ےہ  دل ےک وخش رےنھک وک اغبل

64

 

 

 .فقطجيد إلفراح القلب ل الـخيا  هذاولکن قة الـجنة،  حنن نعرف حقيترمجة البيت: 

 :عن إجابة الدعاء عند هللا تعاىل نظرية غالب
عبده   هأيِر وقت يدعو إن هللا تعاىل هو الرحيم الكرمي وهو يقبل ويستجيب دعاء عباده يف 

 : ابلتواضع والعجز. كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي 

اِع  ﴿ يٌب أُِجيُب َدْعَوَة الَدَ َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي عَنَِي فَإِنَِي قَِر
ُهْم   لُْيْؤِمُنوا بِي لََعَلَ إِذَا َدعَاِن فَلَْيْسَتِجيُبوا لِي َو

 65﴾ يَْرُشُدوَن 
 ستجابة دعاٍء يف حضرة هللا تعاىل: وهو يقول عن ا  البد هذا قول الشاعر غويؤکِ 

و  ےہ نیقی ااجتب داع ہن امگن 
 ھک
ج

 

ت

 رگ 
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امگن   ہن  ےب دماع ینعی ریغب کی دِل 

66

 

الذي ال  اب قلب المن هللا شيئا للدنيا وسْل منه  فال تسأل  أنت متيقن إبجابة الدعاء لو  ترمجة البيت: 
 يوجد فيه شيء سوى هللا. 

 :عذاب جهنَّم  غالب عنموقف مرزا 
و يريد أن يدخل اجلنة ولكن هو يستحي من هللا  هلود فيها و اخلعن اجلنة و  غالب تكلم مرزاقد 

يعذب  هللا ألنه يعلم أن  ، وتوجد الشواهد الشعرية اليت تدل على صدق إميانه، ذنوبه وأعمالهبسبب 
إىل شفاعة النيب  يشري سبب أعماهلم، وتدل على ذلك أبياته الكثرية كما هو ب ةاملذنبني يف يوم اآلخر 

 ة هللا تعاىل وهو يقول: رمح   هو يفتقر إىلو ا  وأيض
ز       وعدہ       دوزخیاں     را        فزوں      نیاز      ارند   

67  توقعے     عجب       از        آِہ        آتشیں         دارم 

 ال يُعذ ُب أهل النار مزيدا من استحقاقهم، وإنين أتوقع )من رمحة هللا( ابلعجب.  البيت: ترمجة 
 :ُخُلِق العاليةـلابتمّسك  ال

إن اإلسالم هو دين متني وهو أيمر الرجل حبسن السلوك والقيم العالية مع اآلخرين وحسن  
  ملسو هيلع هللا ىلص ، ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  وعند الرسول اخللق هي زينة الرجل املسلم. واخللق احلسن له مكانة عظيمة عند هللا

أكمل الناس إمياان أحسنهم خلقا  حيث قال: ابجلنة قد بشر الرجل الذي يعامل الناس ابخللق احلسن 
 68  .وإن حسن اخللق ليبلغ درجة الصوم والصالة 

 إىل اخللق احلسن يف التكلم مع اآلخرين قائال:   مرزا غالب   ناذا احلديث يوجره هبو 
 رہ اِک ابت ہپ ےتہک وہ مت ہک وت ایک ےہ 

یہمت وہک ہک ہی ادناِز وگتفگ ایک ےہ 

69

 

 
 : أنَت تقول على كلِر  قوٍل وكالم َمْن أنَت؟ فهل هذا سلوك التكل م مع اآلخرين؟ ترمجة البيت
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  سلوك احلسن على الهذه األبيات اليت حتتوي وتتضمن على القيم العالية اليت حيرضنا اإلسالم 
 مع اآلخرين واخللق احلسن هو روح ومغز اإلميان واإلسالم. 

 موقفه عن الـمال واحلكمة
إن هللا تعاىل هو الـمعطي يف احلقيقة مجيع األشياء مثل املال واألوالد واحلكمة وغري ذلك  

املسلم أن يعتقد أبن هللا تعاىل هو الوهاب كل  شيء. إن الـمال والفضل هو نعمة من هللا  وجيب على 
 تعاىل، وإىل هذا يشري الشاعر غالب قائال: 

ست 
َ
 دانش    و گنجینہ    پنداری       یکے     ا

70 حق    نہاں   داد     آنچہ     پیدا      خواستیم   

 والعقل مها من عند هللا تعاىل. ن املال أ فافهم ترمجة البيت: 
ظاهرا، وهو يشري يف   عنه هللا تعاىل ُت بيت، قد أُعِطيُت مـختفيا عما سأليف هذا ال   يقول غالب

 . منها   األغنياء هم مـحرومون من وكثري أن احلكمة هي نعمة عظيمة من عند هللا تعاىل إىل  هذا البيت 
 العبادة هلل تعاىل بدون الطمع واحلرص:

ألن األولياء ما كانوا حيرصون  الصلحاء يعبدون هللا تعاىل بدون احلرص والطمع، األولياء و كان 
هللا   ى ى أن يرضعلى والسخاوة بل هم كانوا حيرصون العبادة والرايضة  بسبب اجلنة  علىأن حيصلوا على 
 ، كما نقل اإلمام الغزايل قول السيدة رابعة البصرية قائال: عنهم

وال حبا   ،ما عبدته خوفا من انره :قالت  ؟ما حقيقة إميانك :لرابعة  يقال الثور ’’

 71‘‘جلنته فأكون كاألجري السوء بل عبدته حبا له وشوقا إليه
 إىل هذه احلقيقة يشري مرزا غالب يف شعره قائال: 

 اطتع ںیم ات رےہ ہن ےم و اںیبگن یک الگ 

دوزخ ںیم ڈال دو، وکیئ ےل رک تشہب وک 

72
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هللا تعاىل فقط، ال ألجل احلصول على اجلنة وال ألجل اخلوف لوجه الطاعة تكون معناه أن  : البيتترمجة 
 من النار.  

 التسامح للناس:
مع الناس،  والتسامع يف اإلسالم هو التيسري والتسهيل إن اإلسالم هو دين التسامح والعفو، 

ت املختلفة بتيسري كما قال هللا تعاىل يف  وجيب للمسلم أن يقوم مع املسلمني وغري املسلمني يف املعامال 
 القرآن الكرمي: 

ُ يُِحَبُ   ِفيَن َعِن الَنَاِس َواّلَلَ ﴿َوالْكَاِظِميَن الَْغْيَظ َوالَْعا
 73الُْمْحِسِنيَن﴾ 

والعفو وسعة القلب والصدر وضبط النفس عند الغضب، والصّب على ما يكرهه   التسامحفإن 
والتسامح جيعل اجملتمع منظرما ويقلع املشاكل  األمور العادية من مكارم األخالق احلميدة. اإلنسان يف 

 وإىل هذه األخالق العالية يشري مرزا غالب يف شعرهبني األشخاص.  اً حبر  ينشرو  بني الناسمن العديدة 
 قائال: 

 ونس ! ارگ رُبا  ےہک  وکیئ،   ہن  وہک  رگ  رُبا رکے  وکیئ 

روک ول، رگ طلغ ےلچ وکیئ، شخب دو، رگ اطخ رکے وکیئ 

74

 

 

وسدروا لو   . وءا لِـَمْن يسيُئ إليكس ، وال تقْل ِاسـمعوا! لو يقول أحد لك سوءا  ترمجة البيت: 
 أحد.  يـخطو أحٌد ابلـخطأ، واسـمحوا لو يـَخطأ 

 الدنيا سجن املؤمن:
فإهنا للمؤمن مبنزلة السجن  ن الدنيا مهما عظم نعيمها وطابت أايمها وزهت مساكنها إ

وأما ابلنسبة للكافر فإهنا جنته ألنه ينعم فيها وينسى  املؤمن يتطلع إىل نعيم أفضل وأكمل وأعلى  ألن
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والشدة والضنك، فيها الكدر وعدم الصفو،  فإن هللا سبحانه وتعاىل خلق الدنيا دار الألواء ، اآلخرة
الشدائد، حىت يذكر العباد أن هنالك  فخلق هللا يف الدنيا  والتعب والكدح والنصب، فهذا من طبيعتها،

 :  ملسو هيلع هللا ىلص م وهلذا قال النيب ا أخرى ليس فيها هذه الشدائد، ليس فيها مهوم وال غمو دارً 
 75’’الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر‘‘

  مرزا غالب: رياحلديث النبوي الشريف يشإىل هذا 
 دیقِ ایحت و دنبِ مغ الص ںیم دوونں اکی ںیہ

ومت ےس ےلہپ آدیم مغ ےس اجنت اپےئ ویکں؟ 

76

 

 
   إن قيد احلياة واهلم هلما أصل واحد، ال يليق للرجل أن ينجي من اهلم قبل املوت. ترمجة البيت: 

يف هذا البيت يشري مرزا غالب  ، هي قيد يف الدنياهذه هي احلقيقة املؤملة أبن احلياة يف احلقيقة 
 مفرر منها ألحد. وهذه هي احلقيقة اليت ال حلياة هو سجن املؤمن وجنة للكافر.  ن اإىل أ

 العرفان ابحلقيقة:
ال ابلتخلي عن الرذائل  إيتم  ميان املطلق به ال ىل الكماالت واإل إ ن سلوك طريق هللا والوصول إ

حىت   شيئا فشيًئا نسان عن ربه من خالل االنغماس يف طريق الشيطان واليت بدورها تبعد اإل ، خالقية األ
  ، اجلب ، البغض، اجلور، اجلهل: احلسد، اهلوى، ومن هذه الرذائل  ،يصبح يف خانة العصاة والعياذ ابهلل

  مر صعب أنسان بل هو على نفس اإل سهال  ا أمر يس والتخلي عن هذه الرذائل ل  .وغريها  الظلم ، الشر
 77. كّب  هو اجلهاد األجهاد النفس هو  ملسو هيلع هللا ىلص لقد عدر النيب   وهلذا جدا 
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وإىل ذلك يدعو مرزا غالب الناس برتك الرذائل األخالقية اليت تبعد اإلنسان من هللا تعاىل وهو  
 يقول: 

 اک  تقیقح وک وسپن رگ اتشمق ےہ اینپ انف

 رپ رفوغِ 

 

ن

 

خ
گل

اطعلِ اخاشک ےہ وموقف 

78

 

 

فال فالح لإلنسان إال بتزكية  أعِط نفسك إىل الفناء لو تريد مشتاقا إىل احلقيقة،  ترمجة البيت:
 النفس وهتذيبها كما قال هللا تعاىل: 

 79﴾ ﴿قَْد أَفْلََح َمْن َزكََاَها 
 يذكر اإلمام السيوطي تفسري هذه اآلية قائال: 

الصاحل وخاب من دس نفسه   نفسه ابلعمل أفلح من زكى ’’
 80‘‘ابلعمل السيء

تنزيه الباطن وتطهريه من الصفات الرذيلة، وكلر ما ال يالئم احلياة  تزكية النفس واملقصود من 
 .األخرى

 خالصة البحث
لنظم   الشاعر الشهري مرزا أسد هللا غالب عنده مكانة عظيمةأبن  هذا البحثنستخلص من 

الشكر له،  ، كما كان عنده أفكار عن توحيد هللا ووجوده و الشعر وفق النظرايت واالجتاهات اإلسالمية 

هل بيت الرسول وهكذا القيم اإلسالمية اليت تؤكد أبن  واحملبة له واحملبة ألملسو هيلع هللا ىلصوالتوكل عليه، واإلميان ابلنيب 
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األبيات املختلفة من دواوينه الشعرية اليت تدل  أُخذْت هذه أبياته املنظومة مملوءة ابالجتاهات اإلسالمية. 

على املفاهيم واالجتاهات اإلسالمية وأثبت يف هذه املقالة أبن الشاعر مرزا أسد هللا غالب هو مل يكن  

شاعر احلب والفلسفة والعشق ولكن كان شاعرا إسالميا أيضا وعنده أفكار واجتاهات إسالمية اليت تدل  

 لقيم اإلسالمية واألخالقية.  على أفكاره العالية حسب ا 
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