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Abstract

This article deals with analytical studies of ‘’Kulliyat-e-Bullehy Shah کلیات
’’بلھے شاہone of the most important Poetry book of Bullehy Shah Wich has
been set up by Dr.Faqir Muhammad by Punjab Literature Academy and
Published y from Lahore in 1960 . In it, I have presented a short life sketch of
Baba Bullehy Shah, who is recognized as the poet of Punjabi and poet of Islam.
Baba Bullehy Shah is a world renowned personality. His poetry opens new
horizons of knowledge for us. Especially it created ripples in the Arab world .
He is included in great Islamic poets. He was conceiver of Sufiism in Punjab
and proselytizer of Islam, Qura’n and Hadith are the obvious imprints on his
poetry .He had great love for Qura’n.
I intended to introduce it to the readers, particularly the Allusions )(تلمیحات
used in this work. The real and literal meanings of such Allusions have been
elaborated in it. I also have highlighted the Quranic Allusions used by Bullehy
Shah in this work. And also analyzing them .
In this paper it has been picked this aspect in his poetry that how much his
poetry was in flounced by Islamic in junction.
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ٓ
*ألاؾخاط اإلاكاعک ىؿم اللقت الؾغبیت ْ اصابھا الجامؾت ؤلاؾالمیت بھاْلبٓع
ٓ
**الباخث بمغخلت الضکخٓعاۃ ىؿم اللقت الؾغبیت ْ اصابھا الجامؾت ؤلاؾالمیت بھاْلبٓع
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There are eighteen allusions have been made from the Holy Quran only to
show how deeply his poetry was influenced by Islam ,and his poetry is replete
with
such
allusions.
Key words: Qura’n ,Bullehy Shah, Allusions, Suf┘ Poet, Shah Inayat Ulah,
الحمض هلل عب الؾاإلاحن ْالهالة ْالؿالم ؽلى ؤقغل ألاهبُاء ْاإلاغؾلحن ْؽلى آلّ ْصحبّ ْمً جبؾِم
بةخؿان بلى ًٓم الضًً  .ؤما بؾض !
ْنلتها بالكؾب الؾغبي ْبقحرٍ مً الكؾٓب ّ
زانت بحن لقاث الؾالم َّلِاّ ،
ّبن اللقت الؾغبُت مِاهت َّ
نلت
ِّ
ِّ
ِّ
مغٍضة في َّ
الحُتُ ،
ْىضمِا ًدبَٓا جغازا ًّ
الخاعٍشْ ،وؾغل َّؤن الؾغبُت مً ؤىضم اللقاث َّ
زغٍا.
َّ
ُّ
ُّ
الخطٓع الخاعٍخي الطٍٓل ًھ ُب للقت ٍماال خحن جِٓن اللقت ؤَال لّ بما مُھا مً مغْهت ْمً مؼاًا،
ْإطا َان
َّ
َّ
مةن الؾغبُت لھا مثل َظا الُماْ اإلاىنغص بحن حمُؿ اللقاثْ ،ليض زغحذ مؿ الؾغب مً بالصَمْ ،جضميذ
َّ
َّ
َالؿُل املخهب اإلامغؼ في بالص الؾالمْ ،إلاغْهتها ْعْاتها ْعْهيِا ْمائها ْاحؿاؼ صللتها ْصىت بُانها ْمالءمتها
فلبذ حمُؿ اللقاث التي ناصمتها ،بل َّ
ْ
ؤمضث جلّ اللقاث بيؿك ىٓی ّ
ْؤؽطتها خُاة حضًضة طُبت.
حي
جأثيرّاللغتّالعزبيتّفيّالبىجابيتّ :
ْبضؤ جإزحر اللقت الؾغبُت ْالناعؾُت في مىطيت البىجاب الخاعٍسُت مؿ هھاًت ألالنُت ألاْلى النخٓخاث
ؤلاؾالمُت في قبّ الياعة الِىضًت .اللقت الناعؾُت ىضم في قبّ الياعة الِىضًت بًؾت ىغْن في ْىذ الخً
"بحرؾُاهحزًض الترٍُت آلاؾٍُٓت الٓؾطى" ْالؿالالث ألامقاهُت بما في طلّ "مدمٓص فاػوي" املخخلنت.
ْؤصعحذ الؾضًض مً الِلماث الناعؾُت ْالؾغبُت في البىجابُت .البىجابُت باإلانغصاث الناعؾُت ْالؾغبُت ؤٍثر
مً البىقالُتْ ،اإلااعازُتْ ،اللقت القٓحاعاجُت هغغا ليغبها البىجاب بقغب آؾُا﵀
الجضًغ بالظٍغ ؤن اللقت الكبت الياعۃ الھىضیت ميؿمت بلى اللقت الِىضًت ،مؿ مؼٍض مً ؾاوؿُغٍخِؿِكً،
ْألاْعصْ ،مؿ مؼٍض مً بحرؾُاهِؿِكًْ ،لًُ البىجابُت حؿخسضم َلماث اللقت الؿيؿُغٍدُت ْالناعؾُت
مؿ اجباؼ ههج لُبرالُت للقت .في ْىذ الخً ،ؤهّ جإزغ باللقت البرحقالُت ْالاهِلحزًتْ ،ؽلى الغفم مً ؤن َظٍ
الخإزحراث َاهذ طنُنت باإلاياعهت بالناعؾُت ْالؾغبُتْ .مؿ طلّ ،في الِىضَ ،لماث اللقت ؤلاهِلحزًت اللقت
الغؾمُت ؤٍثر اهدكاعا مً اللقت الِىضًت)1( .
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َّ
ْليض ؤزظ بؾٌ الكؾٓب ُؾ ُبل البُان الصحُذ ؽً اللقت الؾغبُتْ ،جإزغْابها بلى مض ٔ بؾُض  ،ممنها اللقت
ُُ
البىجابیت التي بلقذ فی بالص بىجاب ٍمالِا في ّعل الحًاعة الؾغبُت خحن َّ
حؿغب بليها ما ٌؾاصْ زلث ؤلناعِا
َل َاجب ُمبحن ؤْ قاؽغ ُمجُض مً ُ
مً اللقت الؾغبُتْ ،ليض َان ُّ
الن ْغؽ ًُ ْد ِّ ّؿً الؾغبُتَْ ،ان ْاؾؿ الا
ّ
مؾبيغٍخّ ْمٓاَبّ في الحيُيت َّ
َّ
جنخدذ في ِّعل الؾغبُت ْفي
طالؼ ؽلى آصابها ْؤؾالُبها ًُخب ميها ٍْىغم،
َّ
عٍاى الثيامت الؾغبُت ؤلاؾالمُتْ ،الترٍُت ؤزظث ؤلناظ الؾغبُت ْالناعؾُت ْنٓعَما ْزُالِما ْىغًٍِما
ّ
ؤي اؾخمضاصٍْ ،ظلّ ألاعصًت ْالؿىضًت ْالؿغائُُُت.
بلھے قاہ َان مً قؾغاء بىجاب اإلامخاػًٍ في حمِٓعٍت باٍؿخان ؤلاؾالمُتَ َْٓ ،ان ًجُض اللقاث املخخلنت
َالبىجابیت ْالؿغائُُُت ْالناعؾُت ْالؾغبُت ْ ؽلى اإلاؿخٓٔ اإلاطلٓبَْ ،كِض ؽلى بغاؽخّ ميها ؤقؾاعٍ التي
َّ
َّ
اخخل مِاهت ؾامُت في اللقت البىجابیت ْآصابها،
َان ًيكضَا بالطالىتْ ،بهنت زانت فی کالمہ ْ کالم
ْاػصَغ حماْ َظٍ اللقت املحلُت باؾخسضام ؤمِاع الكؾغ الؾغبي في مٓايؿ مخؾضصة.
َْان الكیش بلھے قاہ الكاؽغ الظي خمل عْاًت الكؾغ البىجابيْ ،بلك بّ الظعْة ،بل ىض ؽبض الطغًٍ
لكؾغاء هٓابك مً بؾضٍْ ،ؾاعْا ؽلى زطاٍّ .
ٍْيض ع ؤَل الثيامت ْؽامت الىاؽ قؾغٍ إلاا ًدنل مً الىهائذ
ِّ
ّ
ّ
الطُبت ْؤلاعقاصاث الغاىُت ْاإلآاؽػ الحؿىت ْح ِّب هللا حؾالى ْح ِّب عؾٓلّ الُغٍم ،باإليامت بلى
اؾخسضامّ َلماث آلاًاث اليغآهُت ْألاخاصًث الىبٍٓت ْمؾاهيهما ْالتراٍُب الؾغبُت في مٓايؿ مخؾضصة مً
ّ
ْبظلّ حِٓصا مًِىت طُلت ؽمغٍ في الضؽٓة ؤلاؾالمُت بكؾغٍْ ،اػصاصث ؤَمُت قؾغٍ الباعؼ بما
قؾغٍِّ ،
اقتهغ ؽلى ؤلؿىت الىاؽ نقحرَم ٍْبحرَم ْحاَلِم ْؽاإلاِم.
ىضمّ في الكؾغ البىجابي لم ًدػ بؾىاًت بالقت مً ىبل ّ
ْعفم ؽغمت بلھے قاہ ْعؾٓر ّ
الىياص ْألاصباء ألنهم
لم ًُخبٓا خْٓ شخهِخّ ْقؾغٍ في اللقت الؾغبُتْ ،ما ؤيامٓا قِئا حضًضا في اإلاُخبت الؾغبُت مؿ ؤن
ُ ّ
ًدب الؾغب ْؽاصاتهم ًّ
الكاؽغ بلھے قاہ َان ُّ
ُثر طٍغَم في ؤقؾاعٍ.
خبا فؼٍغاِّ ٍْ ،
ْال قّ ؽىضما هيغؤ ؤقؾاعٍ ،هغاٍ ملُئت بالهٓع الجمُلت ْاإلاؾاوي اللطُنتْ ،ؤٍثر ىهائضٍ ْميطٓؽاجّ
جيغٍباَّ ،جم ْذ بهلت بلى آلاًاث اليغآهُت ْألاخاصًث الىبٍٓت َإنهما اإلاىبؾان ألاؾاؾُان ليامٓؾّ اللقٓي
ْاؾخلِام ؤمِاعٍ.
مِظا البدث اإلاخٓايؿ ٌؿحر في حؾغٍه الكاؽغ الكیش بلھے قاہ ْزيامخّ الؾلمُت ٍْما ًىاىل ؤؾلٓبّ في
ٓ
قؾغٍ ْؤزغ اليغان الکغیم في قؾغبلھے قاہ باإليامت بلى ؤنل اللقت البىجابُت في بضاًت البدث.
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اللغتّالبىجابيت:
ٓ
َلمت البىجابُت مؿخمضة مً َلمت (بىج﵀ اب ) الناعس ي ’’اإلاُاٍ زمؿت‘‘ في بقاعة بلى الغْامض الكغىُت
الغئِؿُت الخمؿت لنهغ اهضْؽ ْاللقت البىجابُت ؤىضم اللقاث ،مؿ ؤن بؾٌ الباخثحن ًؼؽمٓن بإنها مغؼ
مً ؤمغؼ اللقت البىجابُتْ ،لًُ هي لقت مؿخيلت(ْ ، )2جغحؿ آزاعَا الخاعٍسُت بلى ىغوي الؿابؿ ْالثامً
اإلاُالصًحن ()3
البىجابُت هي اللقت ألام إلاياطؾت ؤٍبر مً باٍؿخان ْزانت ؤىلیم بىجاب .ؤنها لِؿذ ميط ْؾُلت لالجهاْ
ْلًُ مهضعا لترازىاْ ،ألانْٓ الضًيُت ْالثيامُت ْالخاعٍسُت للمىطيت ْ .ؤیًا ھظہ اللقتؽباعة ؽً ألامثاْ
ْاملحاْعاث ْاليهو ّ
ْالحُم ُّ
ْالغباؽُاث ْألالقاػ ْألاخاجي ْفحر طلّ ،ختى ًهل ؽضص ألامثاْ الؿائضة في
ِّ
4
َظٍ اللقت بلى ؽكغًٍ ؤلنا مثال( )
ُّ
ْؽلى الغفم مً طلّ ىض هٓاحّ قِئا مً ُّ
ْالخبضْ في ؤؾامي َظا اللقت مغاؽاة ألؾماء ألاماًٍ
الخقحر
ْألاياحي التي ًىطً بها ؤَاليها.
ْ
ْجغب ْذ في خًً اللقت آلاعٍتْ ،التي ُح ُّ
وكإث َّ
ؾض بىنؿِا مً بىاث اللقت
َْظٍ اللقت مً خُث ألانل
الِىضًتْالناعؾیت )ٍْ ، (5غٔ مؾغم الباخثحن ؽالىت ْزُيت بحن اللقت البىجابُت ْؤزٓاتها مً اللقاث
َّ
البكخٍٓت ميها﵀
املحلُت ألازغٔ َالؿغائُُُت ْألاعصیت ،باإليامت بلى ْحٓص بؾٌ الِلماث للقت
ْمما ال َّ
قّ مُّ ؤن اللقت البىجابیت جإزغث مً اللقت آلاعٍت في مجاْ ألالناظ ْالِلماثٍ ،ما ؾُطغث ؽليها
مالمذ الحًاعة الؿمحرًت بلى خض بؾُضْ ،لًُ ؽىضما هالخػ مضٔ ؤزغ اللقت الؾغبُت ميهاْ ،بهنت َّ
زانت
هخؾغل ؽلى الخياعب َّ
بؾض ؤن اؽخىً هاطيٓا َظٍ اللقت ؤلاؾالمَّ ،
الخام ْالخمازل الكامل ْالدكابّ الؾمًُ
بُنهما ()6
َّ
ْمدضصة بمىطيت ْاخضة ْنقحرة ،بإن ًىطً بها ىلت ىلُلت مً الىاؽ،
َْظٍ اللقت لِؿذ يُيت الحضْص
ؽامت ْفي ؤىالُم باٍؿخان ألاعبؾت َّ
بل لِا محزة مخمحزة جىطً في قبّ الياعة الِىضًت َّ
زانت ْألحل طلّ مخذ
"ىؿم اللقت الؾغبیت ْآصابها" ىض بضؤ جضعَـ اللقت البىجابُت ْألاصب في ؽام ۰۷۹۱م مؿ بوكاء ؤلاصاعة
البىجابُت في حامؾت البىجاب .باإليامت بلى صعاؾت اللقت البىجابیت في حامؾت الؾالمت بىباْ اإلانخٓخت
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بةؾالم آباص في يمً اللقاث الباٍؿخاهُتَْ ،ظٍ ألاىؿام َلِا جمىذ الكِاصاث بلى مؿخٓٔ اإلااحؿخحر مؿ
ؤن ؤٍثرَا جمىذ قِاصاث الضٍخٓعاٍ في َظٍ اللقت﵀
حعزیفّالشاعزّبلھےّشاہ:
والدجہّوّاسمہّ :
َٓ ؾُض الؾاقيحن ػبضة الؾاعمحن بلھے قاٍ الياصعي الكطاعي اليهٓعي ﵀بلھے قاہ ْلض بيغٍت ؤچ مىطيہ
ىغب مً مملکت بھاْلبٓع في ؾىت  ٌ۰۱۰۰ما ًيابل ۰۰۹۱م ﵀ ( )7ميض ؾماٍ ؤبٓاٍ ؽبض هللا لًُ اقخھغ مُما
بؾض بةؾم بلھے قاٍ.
ّحعلیمہّالابخذائیہّ :
وشأجهّو
ِ
َان ْالضٍ ؾُض قیش دمحم صعَْل مً الؾلماء الٓىذ ْزطبائّ َْان عحل بؿُطَ .ان ؽائلت بلھے قاٍ مً
ؾاللت الكُش ؽبض الياصع الجُالوي ْحضٍ ؤمجض الكُش دمحم فٓر خاحغ مً خلب الي مٓيؿ اچ بؿىت
َ۸۸۹ـَ .ان ْالضٍ مؾلم ألاْْ لبلھے قاٍ ميغاء اليغآن الُغٍم ْالُخب الناعؾُت اإلاغْحت ؽلي ْالضٍَْ .ان
ْالضٍ مً الؾلماء َْان ًغٍض ان ًِٓن بلھےقاٍ ًدهل الؾلٓم الغاَغة ْالباطىت مإعؾل ابىّ بلھے قاٍ الي
ىهٓع لخدهُل الؾلٓم الكغَؾُت ؽلي ًض الكُش خامػ فالم مغجض ي نضًيي َْان الكُش خُيئظ مً
الؾلماء اإلاخبدغًٍ اإلاخيحن مدهل بلِا قاٍ ؽلٓم الكغَؾت َْان ًدص ى في ػمغة الؾلماء)8( .
الحياةّاملبكزةّوالخلفيہّ :
بلھے قاٍ ٌؾخيض ؤهّ ْلض في ۰۰۸۱م في ىغٍت نقحرة مً اإلاقمٓع بھاْلبٓع البىجاب آلان في باٍؿخانْ .ىض
َاحغ ؤحضاصٍ مً بساعٔ في ؤْػبُؿخان الحضًثت .ؽىضما َان ؽمغٍ ؾخت ؤقِغ  ،اهخيل ْالضًّ بلى) ملکٓاْ)
َ .Malakwalان َىاٌ ْالضٍ قاٍ دمحم صعَْل ْاؽػ ْمؾلم في مسجض ھظہ اليغٍت .خهل ْالضٍ في ْىذ
الخً ؽلى ْعُنت في بخٓکي ؽلى بؾض خٓالي ۱۱مُالصی حىٓب قغو مً بلض ىهٓع مىطيت بالہٓع﵀ ()9
جليى بلھے قاٍ حؾلُمّ اإلابُغ في پىضْکيْ ،اهخيل بلى مضیىت ىهٓع للخؾلُم الؾالي ْ.جليى حؾلُمّ مً مٓالها
مديي الضًً ْ .ؤیًا خهل ؽلٓم الخهٓل ْ َان مؾلمّ الغْخاوي َٓ اليضٌـ الهٓفي الباعػ قاٍ ؽىاًِذ
الياصعي.
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َىاٌ ؤصلت جاعٍسُت ىٍٓت جثبذ ؤن بلھے قاٍ َان باخثا باعػا في اللقت الؾغبُت ْالناعؾُتً .مًُ عئٍت جإزحر
ّ
ّ
ْالهٓمُت في مالناجّ الكؾغٍتْ .ىض ؾاؽضجّ مؾغمت الضًً ْالنلؿنت في الحهْٓ ؽلى
النُغ ؤلاؾالمي
اإلاؼٍض مً ؤلاصعاٌ الغْحي .خيً َظا ؤلاصعاٌ الغْحي بخٓحُّ مً مغقضٍ الغْخاوي الكیش ؽىایذ هللا
الكاہ﵀()10
الكیش ؽىایذ هللا قاٍ لِؿذ باعػة حضا بحن الكؾغاء "البىجابُت الهٓمُت" ٍما َان مؾغم ؽملّ باللقت
الناعؾُت .بل ؤهّ ىض ؤزغث في ألاصب البىجابُت فحر مباقغ مً زالْ ٍخاباجّ ْحؾالُمّ .بلھے قاٍ جلمُظ لّ
َْان جدذ هنٓطٍ اإلاباقغْ ،بؾض حؾلمذ مىّ ىض ؤهخج ألاصب في اللقت البىجابُت مثل ال الكاؽغ الهٓفي
ؤزغٔ َاهذ ىاصعة ؽلى بهخاجَْ .ؾخبر بلھے قاٍ بمكابھت حالْ الضًً الغْمي البىجابیت ْىض جإزغث مُغٍ
بكضة بأعاء قاٍ ؽىایذ﵀()11
ّ
مخٓمغ آلان .ليض ىام بالُثحر مً الؾمل خْٓ
ًياْ بن قاٍ ؽىاًذ ٍخب حؾلُيا ؽلى اليغآن لًُ َظا فحر
الخهٓل ْجطٓعٍ في اإلاغاخل ّ
الخاعٍسُت املخخلنتْ .حكمل ؤؽمالّ الناعؾُت التي ال جؼاْ مدنٓعت ’’ؤلانالح
الؾمل ‘‘ْ’’ لطائه فیبیہ‘‘ ’’ْ،اعقاص الطالبحن‘‘﵀()12باإليامت بلى طلّ ًياْ بن قاٍ ؽىاًذ ىض ٍخبذ
الؾضًض مً الُخب التي ال ًخم الاخخناظ بؿبب الحغًٍ الظي اهضلؿ في اإلاجزْ في بلضٍ ؾلنّ زالْ اإلاًطغبت
مغاث جليها ْماة عاهجُذ ؾىك (جٓفی ؽام ۰۸۸۷م)َ .ان ٌؿتهلّ حؼءا ٍبحرا مً ؽملّ في َظا الحغًٍ حىبا بلى
حىب مؿ اإلاُخبت الٓاؾؾت التي زلنخھا لّ.
أسلىبہّفيّالشعزّ ّ:
جهٍٓغ الخيالُض ؤلاؾالمُت في الكؾغ بلھے قاٍ عبما بؿبب جإزحر ؾُضہ اإلاغقض ؽىایذ هللا قا ؽلُّ مؾغم
ؤؽماْ بلھے قاٍ بالكِل الِافيْ .لًُ ٍما ٍخب في ؤقِاْ ؤزغٔ قؾبُت مً الكؾغٍْ ،ظلّ مثل باعما،
ؾيهاعفي ،الضْخت ،ؤزٓاعا ،فاهضَان ()baramaha, Siharfi, Doha, Athwara, Ghandhanالتي هٓىكذ في
بطاع )13(.ىض هٓىكذ بطاع ’’کافی ‘‘ْ الکافی َْٓ ؤؾلٓب مً الكؾغ البىجابي ْالؿىضي ْالؿغاًِي ال
ٌؿخسضمّ ميط الهٓمُٓن مً الؿىض ْالبىجاب ْ ،لًُ ؤًًا مً ىبل ؾکھ گغْ ﵀ بلھے قاٍ الكؾغ
ْالنلؿنت ًيخيض بكضة الؾيُضة الضًيُت ؤلاؾالمُت مً ًٓمّ.
الِافي هٓؼ مؾغْل حُضا مً الكؾغ البىجابُت التي جخإله خؿحن قاٍ في عىهاجّ ْالتي ىام بلھے قاٍ
ْفالم مغٍض للؿمَٓ .ىاٌ جيلُض ؤن اؾمِا ؾابيا َان َامي (جخهل َام ْالكِٓاهُت ْالحب ) التي جدٓلذ
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مُما بؾض بلى الِافيٌ .ؾخيض ألافلبُت ؤن الِافي ٌؾني َامل ؤْ مثالي " .ليض اؽترل مُان دمحم بسل  ،قاؽغ
نٓفي ؽغُم آزغ في ؽهغٍ ( ، )0011-0381بإَمُت ْؤلَُٓت الِافي في بٓلُّ قاٍ'’’ :الاؾخماؼ بلى الُنُل
باهلل ‘‘
ٓ
الشیخّبلھےّشاہّوّشغفہّبالقزانّالکزیمّ :
ٓ
ٓ
ْمً اإلاؾلٓم ؤن اليغان حامؿ ألقخاث الؾلٓمْ ،مىھا اللقت الؾغبیت ْ اصابھا ْ ،ؤْْ ما هظکغ في ھظا الهضص
ٓ
ىْٓ ابً زلضْن خیث ؤهہ ىض ؤزبذ ؤن اليغان ؤنبذ حؼءا مً حؾغیه ألاصب الؾغبي ْال یخم خضہ بال بہ؛
میيْٓ :زم اهھم بطا ؤعاص ْاخض ھظا النً (ؽلم ألاصب الؾغبي) ىالٓا :ألاصب ھٓ خنػ ؤقؾاع الؾغب ْؤزباعھا
ٓ
ٓ
ْألازظ مً کل ؽلم بطغل یغیضْن مً ؽلٓم اليغان ؤْالؾلٓم الكغؽیت مً خیث مخٓهھا ميط ْھي اليغان ْ
الحضیث بطال مضزل بقحر طلک مً الؾلٓم في کالم الؾغب﵀ ()14
ٓ
مثبذ مً ھظا ؤن ألاصب الؾغبی ال ىیمت لہ بال باليغانْ ،کظلک ماصام الىبى ﷺ مً ؤْْ یٓم یخدضی بہ
ؤؾاطحن ىٓمہ النصحاء ْالبلقاء بإن یإجٓا بؿٓعۃ مً مثلہ ْلٓ کان بؾًھم لبقو عھحراْ ،ألامثل ؤن یياْ
ؤن الي ٓغان ْخضۃ حامؾت بحن ٔ
اإلآمىحن ؾاْث بیىھم ؽلی ھظا اإلانھٓمْ ،ھٓ ؽىضالؾغب مثاْ لألؾلٓب
ْالىغم ْالىثر  ،کما یؾغى الكؾغ في بالفخہْ ،ھظا مایکؿبہ ؽغیم ؤھمیت للحیاۃ الثيامیہ في ؤمت مً ألامم
الغاىیتْ ،مً اإلاؾلٓم ؤن کثحرا مً ألاصباء ْاإلانکغیً اإلاؿلمحن ْفحر اإلاؿلمحن ىض اؾخناصْا بہ في کثحر مً
الؾلٓم ْالنىٓن ْزانت اإلاخهٓمت مىھم :کما یيْٓ في ھظا الهضص حالْ الضیً الغْمي مً ؤقھغ قؾغاء
ٓ
الخهٓل ؽىض النغؽ :ال جغً ؤن الکالم في اليغان عاھغ ،مخدذ الغاھغ باطً باھغ ْ جدذ الباطً بطً
ٓ
ٓ
ٓ
ازغ ،یداع میہ النکغ ْ الىغغ ،یا بني ال جکً بلی اليغان مً الىاعغیً ،مما یغی الكیطان مً اصام بال
ٓ
الطحن مغاھغ اليغان کصخو ؤلاوؿان یبضْ مىہ الؾیان بال ؤن عْخہ في طي الکخمان ()15
ٓ
ٓ
ْمً طلک کلہ وؿخيخج ؤن مؾغم مهطلحاث الهٓمیت اهما اجسظث مً اليغان الکغیم ْاليغان ھٓألانل
الظی اقخيذ مىہ عمٓػ الخهٓل ؤلاؾالمی﵀
ٓ
ٓ
ٓ
ْالكاؽغ الهٓفي بلھے قاہ مً اخاص الكؾغ اء ؤلاؾالمیحن الظی ىض جإزغ ْاؾخناص مً اليغان الکغیمْ ،لظا
ٓ
هجضہ ؤهہ ىضطھب مىض وؾٓمت ؤعامغہ بلی مکخب جدنیػ اليغان خؿب الخيالیض الكغىیت ؤلاؾالمیتْ ،ال
هضعی ھل خنػ قیئا مىہ ؤم ال في ؤیام طنٓلخہْ ،لکً الخلمیداث اإلآحٓصۃ الکثحرۃ في قؾغہ جضلىا ؽلی ؤهہ
ٓ
ٓ
ىض خنػ مىہ حؼء اکبحرؤ ْحؾمً في ؤفٓاعہْ ،کثرۃ اىخباؾہ مً اليغان في هغمہ ْ هثرہ جضْ ؽلی ؤن اليغان
کان ؽلی ىلبہ ْلؿاهہ﵀
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ٓ
ْالٓاىؿ ؤن جنکحرالكاؽغ الهٓفي بلھے قاہ بإکملہ جنکحر اؾالمی ألهہ حمؿ ؤمکاعہ مباقغۃ مً اليغان
ٓ
الکغیم ْ ؤیًا کل کالم یضْع خْٓ اليغان الؾغیم ْ الؾكً الحيیيی بظاث هللا حؾالی ْ بظاث الؿیض ألامحن
دمحم الغؾْٓ هللا ﷺ﵀
ّ
ىبل الاهخياْ بلى اإلآيٓؼ ؾٓل ؤبحن مؾنى الخلمیذ ْ قغخہ البؿیط﵀
معنیّالخلمیحّلغتّ :
یيْٓ في طلک ابً مىغٓع ناخب لؿان الؾغب في ماصۃ (ملح):
ملح الیہ یلمذ ملحا ْاملح :ازخلـ الىغغْ ،ىاْ بؾًہم :ملح هغغ ْاملحہ ھْٓ ،ألاْْ ؤصح﵀ الاػھغی :املحذ
اإلاغؤۃ مً ْحھھا اإلاا خا اطا امکىذ مً ان جلمذ ،جنؾل طلک الحؿىاء جغی مداؾنہا مً یخهضی لہا زم
جسنیھا﵀ ىاْ طْالغمت:
ْاملحً ملحا مً زضْص ؤؾیلت

عْاء

ّ

ّ

زالما

ؤن

حكنؿ

اإلاؾاعـ

ّ

ْالخلمیذ مهضع ملح ،في البضیؿ :ھٓ جًمحن الکالم بلی ىهت مؾغْمت ؤْهدٓ ھا﵀ ؤْ ؤن یكاع في مدٓی
الکالم بلی ىهت ؤْقؾغ ؤْمثل بلنػ میہ طکغ طغل مً طلک ال طکغہ کلہْ ،ھٓ طغیيت باعؽت إلؾماؼ قئى
ؤْامھامہ صْن الخؾبحر ؽىہ بهغاختْ ،ھٓ زالل الخهغیذ﵀ ْالجمؿ (جلمیداث) لقحر اإلاهضعْ (جالمیذ)
کظلک ْ،اللمدت :الىغغۃ بالعجلت ،النغاء في ىٓلہ حؾالی :کلمذ بالبهغ ،ىاْ کسطنت بالبهغ ()16
معنیّالخلمیحّاصطالحاّ ّ:
ىاْ الجغحاوي ناخب کخاب الخؾغیناث :الخلمیذ؛ ھٓ ان یكاع في مدٓی الکالم الی ىهت اْ قؾغ مً فحر
ان جظکغ نغیدا﵀()17
ْىاْ الخنخاػاوی:
‘‘ْاما الخلمیذ صح بخيضیم الالم ؽلی اإلایم مً ملحہ اطا ابهغہ ْهغغ الیہ ْکثحرا ما حؿمؾھم یيٓلٓن ملح
مالن ھظا البیذ مياْ کظا ؤْ في ھظا البیذ جلمیذ بلی ىْٓ مالن﵀﵀﵀ مھٓ ان یكاع في مدٓی الکالم الی ىهت
اْ قؾغ اْ مثل ؾائغ مً فحر طکغہ ای طکغ کل ْاخض مً اليهت اْ اإلاتن’’﵀ ْىاْ الغاػي‘‘ :ھٓ ؤن یكاعفي
مدٓی الکالم بلی مثل ؾائغ ؤْقؾغ هاصع ؤْىهت مكہٓعہ مً فحر ؤن یظکغہ’’ ()18
مالخلمیذ اما في الىغم اْ الىثر ْاإلاكاع الیہ في کل مىھما اما ان یکٓن ىهت اْ قؾغا اْ مثال ْاليهض بظلک
الایجاػ الجمیل الحؿً في الکالمْ ،کظلک البالفت ْالنهاخت میہْ ،لظا ىض کثر اؾخسضام ھظا الهىه
ٓ
مً البالفت ؽىض قؾغاء الؾغب ْفحرھم في کالمھم اإلاىغٓم ْاإلايكٓع﵀
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أھمیتّالخلمیحّ :
٭ الکالم یکٓن حامؾا ْ ّ
حیضا ْ عائؾا ْ مائيا لخلمیذ﵀ ّ
٭ الکالم یبلك إلاغاجب البالفت ْالنهاخت الؾلیا الؾخؾماْ الخلمیذ﵀
ّ
٭ ْ باؾخؾماْ الخلمیذ یترشح الکالم باالحؿً ْالجماْ ْالجظابتْاللطامت﵀
٭ ْبظکغ الخلمیذ ّ
یخؾحن ميام اھل ألاصب ْالنً ْ جظْىھم ْخظاىھم ْ مٓاىھم فی ھظا املجاْ الؾالی اليضع
ْاللمؾان﵀
٭ الخلمیذ یًیه اؾغاع الکالم ْ عمٓػہ ْصىخہ ْلطنہ﵀
ّ
٭ ْالکالم یخمثل ْیدكکل بيطغاث اإلاطغ ،خحن یليی ألاصیب ْالكاؽغ الخلمیداث اليغآهیت ْالحضیثیت فی
کالمہ﵀
٭ الخلمیذ یؿتزیض فی اصعاک اھل البهحرۃ ْالحکمت ْالؾيل فی مھم الؾلٓم ْالنىٓن ْاإلاؾاعل الجلیلت﵀
ْ الكیش بلھے قاہ ھٓ یؾخبرقاؽغا ؽغیما ْ ملیلؿٓما خاطىا ْ مهلحا حلیال ّ
لألمت اإلاؿلمت ْکان
ّ
ّ
اإلاؿلمٓن ىض هامٓا باالدؿاھل ؽً ؤمٓع
الضیيیت فی جلک النترۃالؼمىیت التى وكاء ْ جغؽغؼ میھا بلھے قاہ ﵀
ألاؾغاع ْالغمٓػ مٓحٓصۃ فی ىضع ْامغ فی قؾغ ْؤصب بلھے قاہ ْ ىض یٓحض عْح اليغآن ْالحضیث
ّ
الك ّ
غؽیت فی قؾغ بلھے قاہ ْؽلی ھظا الهضو ْالهنا
ْؽلٓمھما ْْىائؾھما الخاعیسیت ْاليٓاهحن
ْالحيائً ْ ىٓاهحن النطغۃ الؿلیمت ّ
یؼیىٓن ؤصبہ ْقؾغہْ،ىض هغم بلھے قاہ ؽلٓم اليغآن ْالحضیث ْ
حیض عائؿ ّالظی ّ
مًامیىھما فی قؾغہ بطغیً حامؿ ْؤؾلٓب ّ
یخعجب مىہ ؤھل الؾلم ْألاص ب ْألابهاع﵀ْ
یسٓيٓن فی صىائً ْ ؤؾغاع ْ عمٓػفی ھظا الؼمان الؾالی﵀
ّ
شخهیت بلھے قاہ ھٓ قؾغہ ْ ؤصبہ ْ ّ
ّ
مىہ ْ مکغہ ْ طْىہ الظی ال مثل لہ ْال مثاْ
ْصلیل ْ بغھان ؽلی
لہ فی ھظا الیٓم﵀ ْلھظا ىض خهل بلھے قاہ الكھغۃ الٓامغۃ ْالغجبت النائيت ْاإلايام الغمیؿ فی ھظہ ّ
ألامت
مً طبيت الهٓمیاء ْ زهٓنا فی الكؾغاء البىجابیٓن﵀
الانطالخاث البالفیت ْالىکتالضىیيت مٓحٓصجان الی خض کبحر فی کالم بلھےقاہ  ْ،جظْو بلھے قاہ
بااليغآن ْالحضیث ْ ققنہ بھما ھٓ یغھغ مً زالْ ؤصبہ ْ قؾغہ بطغیً ْاضح﵀
ٓ
الخلمیحاثّالقزاهیتّفيّکالمّبلھےّشاہّ ّ:
یيْٓ بلھے قاہ فی کالمہ ّ :
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الؿذ

انسوے

ىالٓا

آپ

اپھچوے

اوہ نگ نگ واتسں درھدا ےہ ()19

بلی

اچوہے

قھضها

ٓ
في الكطغ ألاْْ مً البیذ ْ الكطغ الثاوي یكحر میہ قیش بلھے قاہ بلی ایت الکغیمیت مً ؾٓعۃ ؤلاؽغال
ِ
ِ
ك ِمن ب ِِن ِ
ت بَِربِّ ُك ْم قَالُوا بَلَى َش ِه ْد ََن أَ ْن تَ ُقولُوا
َخ َذ َربُّ َ ْ َ َ
آد َم م ْن ظُ ُهوِره ْم ذُِّريَّتَ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَنْ ُفس ِه ْم أَلَ ْس ُ
﴿ َوإِ ْذ أ َ
ِِ
ِ ِ
يّّ﴾ّ(ّ )20
يَ ْوَم الْقيَ َامة إِ ََّن ُكنَّا َع ْن َه َذا َغافل َ
ًسبر حؾالى ؤهّ اؾخسغج طعٍت بني آصم مً ؤنالبهم  ،قاَضًً ؽلى ؤهنؿِم ؤن هللا عبهم ْملُُِم ْ ،ؤهّ ال

بلّ بال َٓ ٍ .ما ؤهّ حؾالى مطغَم ؽلى طلّ ْحبلِم ؽلُّ﵀
ْإلی ھظا ؤقاع الكیش بلھے قاہ ْ مغاصہ یؾنى ﴿وإِ ْذ أَخ َذ ربُّ َ ِ
آد َم ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم ذُِّريَّتَ ُه ْم﴾ّ( ) ؤزغج هللا
ك م ْن بَِِن َ
َ َ َ
ُ
حؾالى َّ
طعٍت آصم بؾًِم مً عِٓع بؾٌ ؽلى هدٓ ما ًخٓالض ألابىاء مً آلاباء ْحمُؿ طلّ ؤزغحّ مً نلب
َّ
َّ
الظ ّع ْؤزظ ؽليهم اإلاُثاو َّؤهّ زاليِم َّ
ْؤنهم مهىٓؽٓن ماؽترمٓا بظلّ ْىبلٓا طلّ بؾض ؤن عٍب
آصم مثل ِّ
ُ
ِ
ؤلؿذ بغبُم ﴿ قَالُوا بَلَى ﴾
ت بَِربِّ ُك ْم ﴾ ؤي :ىاْ:
ميهم ؽيٓال ْطلّ ىٓلّ َ ﴿:وأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَنْ ُفس ِه ْم أَلَ ْس ُ
َّ
ُّ
بالغبٓبُت ميالذ اإلاالئُت ؽىض طلّ ﴿ قِضها ﴾ ؤ ْي :ؽلى بىغاعٍم ﴿ ؤن ﴾ ال ﴿ جيٓلٓا ﴾ لئال
مإىغْا لّ
21

جيٓلٓا ؤي :لئال ًيْٓ الُناع ﴿ ًٓم اليُامت بها ٍىا ؽً َظا ﴾ اإلاُثاو ﴿ فاملحن ﴾ لم هدنغّ ْلم هظٍغٍ
َّ
ٌ
جظٍحر لجمُؿ اإلاِلنحن طلّ
ٍْظٍغْن اإلاُثاو طلّ الُٓم مال ًمُنهم ؤلاهِاع مؿ قِاصة اإلاالئُت َْظٍ آلاًت

ألنها ْعصث ؽلى لؿان ناخب اإلاعجؼة ميامذ في ُّ
اإلاُثاو َّ
الىنٓؽ ميام ما َٓ ؽلى طٍغ منها.
ّ
ْ ؤیًا ىض ؤقاع الكیش فی الكؾغ الثاوي :
ّ
ََ ُ ُ
أل ْست ِّب َزِّبك ْمّواردوہیۃیۃقالىابلیومھیۃیئ
کنّفیکىنّآوازہوہیۃدتاںایسیھبوکےلآیہ
ویکںڑلیۃںیہویکںڑلیۃںیہریغگۃیہ()22

وّاملزاد ّشیخّبلھےّشاہّفيّالقصيذةّهيّالحبّالحقيقيّيعنيّ’’ألستّّ‘‘ّاعترفّکلّهفىسھمّأهتّربىاّ
وهحنّغافلين۔
ْزالنت ألابیاث ھي ؤن الؾكً الحيیيی عْح لکل حمیؿ الؾباصاث ْالهلٓث ْ بضْن الؾكً الحيیيي
لیـ لطه فی کل امٓع ﵀َْظا ما ًغٍض لكیش بلھے قاہ فی ھظا اإلايام﵀
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الخلمیذ ؤ مغ باإلاؾغْل هھی ؽً اإلاىکغّْ:یيْٓ قاؽغالهٓفي بلھے قاہّ :
یلیباہللوایلامکلوہ

ی
ی
ُتآےپاےنپاسکلوہ
آےپتقلخآےپاخقلوہ
آےپامغ مؾغْلرکایئدا

ہسکںیھتآپاپھچیئدا
ی
ْفي ھظا البیذ ا قاعۃ بلی ىٓلہ حؾالیُ ﴿ :كنْ تم خي ر أ َُّم ٍة أُخ ِرجت لِ
َّاس ََتْمرو َن ِِبلْمعر ِ
ِ
وف َوتَنْ َه ْو َن َع ِن
ن
ل
ْ َ ْ
َ ُْ
ُُ
ُْ ََْ
ٓ
ِ ِ 23
ِ
ِ
ِ
َّ
َّاه ْم ِِف ْاْل َْر ِ
الص ََلةَ َوآتَ ُوا
ض أَقَ ُاموا َّ
ين إ ْن َم َّكن ُ
الْ ُمْن َك ِر َوتُ ْؤمنُو َن ِب َّّلل﴾ ( ) ْ بلی ایت الثاوي مً ؾٓعۃ الحج’’ ﴿ الذ َ
ّلل عاقِبة ْاْلُموِر﴾ ()24ليض الكیش بلھے قاہ ّ
ٌصجؿ الؾمل ّ
ِِ
ِ
َّ
الجُض
الزَكا َة َوأ ََمُروا ِِبلْ َم ْعُروف َونَ َه ْوا َع ِن الْ ُمْن َك ِر َو َّ َ َ ُ ُ
ّ
َْؾبر ؽً ؽغمت َظا الؾمل یؾني ؤمغ باإلاؾغْل ْ هھي ؽً اإلاىکغ ْؽغمخّ في يٓء اليغآن الُغٍم  ،بدُث
حؿخسضم َظٍ آلاًاث في ؤؽمالِا الكؾغٍت .و ؤنبذ ٌؾغل ؤن الكاؽغ َان ٌؾمل مؿ قؾغٍ في املجخمؿ
ْؽمل ٍما في طغٍيت اليغآن الکغیم إلنالح املجمخمؿ ؤلاؾالمي﵀
ویقىلّشاعزالبىجابيّالعظیمّ ّ:
ّ
نھ ِّا ه ا هلل آھک ےک مت رکو داعںیئ

ایپ ای س وہ ایگ دبعاہلل ی ۃںیہ ()25

صيبةٌ قَالُوا إِ ََّن َِِّ
ِ
ْفي ھظا البیذ بقاعۃ بلی ىٓلہ حؾا لی﴿ :الَّ ِذ ِ
ّلل َوإِ ََّن إِلَيْ ِه َر ِاج ُعو َن ﴾ (ْ)26زم
ين إذَا أ َ
َصابَتْ ُه ْم ُم َ
َ

بحن حؾالى مً الهابغْن الظًً قُغَم  ،ىاْ الظًً بطا ؤنابتهم مهِبت ىالٓا بها هلل ْإها بلُّ عاحؾٓن ؤي
 :حؿلٓا بيٓلِم َظا ؽما ؤنابهم ْ ،ؽلمٓا ؤنهم ملّ هلل ًخهغل في ؽبُضٍ بما ٌكاء ْ ،ؽلمٓا ؤهّ ال ًًُؿ
لضًّ مثياْ طعة ًٓم اليُامت  ،مإخضر لِم طلّ اؽترامِم بإنهم ؽبُضٍ ْ ،ؤنهم بلُّ عاحؾٓن في الضاع آلازغة
﵀ ْفي َظا الكؾغ ّ
ْحّ الكاؽغ هنؿّ بلى ؽبض هللا یؾنى ؤلاؾم ألانلي قیش بلھے قاہ ھٓ ؽبضهللا ﵀
قالّالشاعزدمحمّعبذہللاّاملعزوفّبلھےّشاہّ ّ:
وسرۃ یؿحن ّ
مؼمل واال دبال رگج اھبنسیل او یۃر

زفل ایسہ دے وچ ی اضیب دے اکمچر واھکیل او یۃر
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ٓ
في الكطغألاْْ مً البیذ میہ بقاعۃ بلی ؤؾماء الغؾْٓ ﷺ یؾني یؿحن ْ ّ
مؼمل کما فی اليغان الکغیم ’’ ﴿
ٓ
ِ
آن ا ْْل ِكي ِم () إِن َ ِ
ِ
ي﴾ (ََ ﴿ّ’’)27ي أَيُّ َها الْ ُمَّزِّم ُل﴾ ‘‘ ْ ؤیًا ؤؾماء ؾٓعۃ مً اليغان
َّك لَم َن الْ ُم ْر َسل َ
يس () َوالْ ُق ْر َ
الکغیم یؾني ؾٓعۃ یؿحن ْؾٓعۃ ّ
مؼمل ْ ھظان ؾٓعجان فی قإن خبیبہﷺ﵀
ؽؼْحل ٍالَما في ّ
ْزالنت اليْٓ لھظالكؾغبلھے قاہ ؤؽغب ؽً عفبت في اليهُضة ْؤطلب مً هللا ّ
مجض
الىبي ﷺ التي ؤعؾلخُا َظٍ آلاًاث الؾغُمت مُغؾت لِٓهُا جمىذ النياؽتّ .
ویقىلّشاعزالصىفيّ :
نبقت هللا یکرھباکچپریاہللادمصلایپومہہنرپامری
ونریبنداقحےساجریونردمحمیلصاہلل
بلھاۃوشہدیدوھلیچمےہال الہ الا هللا
وہریولیھکںیگہہکرکبؿم هللا()28
اّللِ ومن أَحسن ِمن َِّ ِ
ِ
اّلل صْب غَةً َوََنْ ُن لَهُ
في الكطغ الاْْ مً البیذ الاْْ اقاعۃ الی ىٓلہ حؾالی ﴿ صْب غَةَ َّ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ََ
َعابِ ُدو َن﴾ّ(ّ‘‘ّ)29املزادّمنّ’’ّّ ِص ْبغ ّت ‘‘ صیً هللا ؤْ مطغۃ هللا ﵀ ّ
ْفي الكطغ الثاوي مً البیذ الثاوي میہ اقاعۃ الی ىْٓ هللا حؾالی ’’ :هللا الهمض‘‘ اإلاغاص الهمض مً ؤؾماء
ُ
جهمض بلُّ الخالئً في خاحاتها ،جغحٍٓ ْحؿإلّ ْجًغؼ بلُّ
هللا الحؿنى في ؤلاؾالمْ ،مؾىاٍ :الؿُض الظي
خاحاتهاْ ،ىُل ؤن مؾىاٍ :الظي ال حٓل لّ‘‘ ْ ّىاْ ؤخمض بً ماعؽ بً ػٍغٍا :نمض :ؤنالن :ؤخضَما
اليهضْ ،آلازغ الهالبت في الش يء ّ .ماألْْ :الهمض :اليهضً .ياْ :نمضجّ نمضاْ .مالن مهمض ،بطا َان
ؾُضا ًيهض بلُّ في ألامٓعّ .
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ْنمض ؤًًاْ .هللا حل زىائٍ الهمض; ألهّ ًهمض بلُّ ؽباصٍ بالضؽاء ْالطلب .ىاْ في الهمض :
ؽلٓجّ بدؿام زم ىلذ لّ

زظَاخظًه مإهذ الؿُض الهمض
ْىاْ في اإلاهمض طغمت :

ْإن ًلخيي الخي الجمُؿ جالىني

بلى طعْة البِذ الغمُؿ اإلاهمض

ْألانل آلازغ :الهمضَ َْٓ ،ل مِان نلب .ىاْ ؤبٓ الىجم ٌ :قاصع الهمض ٍغِغ ألاحؼْ (ّ )30
قالّالشاعزّ ّ:
چھدوھجھٹرھبلدییتسبونںرکقشعدیاقمئیتسمونں
ْم ُع ْم ٌي ّ
ےئگچنہپنجسدییتسہونں ڑہیجےوہےئگ ُ
ص ٌّم بُك ٌ
ولچووھکیاوساتسمڑنےونں ()31
ٓ
ْم ُع ْم ٌي فَ ُه ْم ََل يَْرِج ُعو َن﴾ ()32فی الكطغ الثاوي مً البیذ مھي حؼء مً ایت ؾٓعۃ البيغۃ
ىْٓ الكاؽغ ﴿ ُ
ص ٌّم بُك ٌ

﵀َْم مؿ طلّ (نم ) ال ٌؿمؾٓن زحرا ( بُم ) ال ًخِلمٓن بما ًىنؾِم ( ؽمي ) في ياللت ْؽماًت البهحرة ،
ِ
الص ُدوِر ()33ملِظا ال ًغحؾٓن بلى ما َاهٓا
وب الَِِّت ِِف ُّ
ٍما ىاْ حؾالى  :فَِإن ََّها ََل تَ ْع َمى ْاْلَبْ َ
ص ُار َولَك ْن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
ؽلُّ مً الِضاًت التي باؽَٓا بالًاللت﵀ ّ
ْ فی البیذ ألاْْ یيْٓ الكیش بلھے قاہ إلاغقضہ ؽىایذ هللا ىاعصی لنػ’’ اإلاؿخاهڑا‘‘ یؾنى القغیً فی خب هللا ْ
خب الغؾْٓ ﷺ﵀ ّ
ْؤیًا ىٓلہ ّ :
درھای
رجہریتےےنیلھجرکےکیۃل ۃ
ی ی
ْم عُ ْم ٌي وہےکاانپوقاھگنلیۃ
ُ
ص ٌّم بُك ٌ
رکنہرظنرکلدیاسایئںہنرکزورداکھےن
قشعااسںیہکیتیکولکرمدنیےےنعط ()34
وّفی ّھذاالبیت ّيصف ّالشاعزّبلھے ّجىدة ّاملزشذعىایت ّہللا ّ ّالشاہ ّوّمخاطب ّعن ّاملزشذ ّ،أن ّالىاسّ
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يخحذثىن ّعنّاملفارقتّولكنّأهاّقذّجحملتّكلّش يءّفيّالاهفصالّوالحبّعلىّليّآلانّّ،یعنیّکىتّمثلّ
ُ ْ
ٓ
(ص ٌّم ُّبك ٌم ُّع ْم ٌي)ّّوالنّهذاءّقلبیّلھذاّالىقتّأعطنيّالحبّوالىصل۔
وّیقىلّبلھےّشاہّالصىفیّ :
چ
ہنریتاےہہنریماےہ جگافینڑگھجا ھیڑراےہ
ُْ ُ
ُْ
ڑپھ ماطٍ ُغْ ِّوي ؤطٍ ْغٍ ْم (ّ )35
انبںرمدشرربہڑہیکااے
في َظا الخلمیذٌ ،ؾبر الكاؽغ ؽً خبّ إلاغقضہ الكیش ؽىایذ هللا الكاہ﵀ ْھٓ یيْٓ بهّ ؽالم ماوی یؾنى
ّ
الضهیا مىا ْ ،ال ًمًُ مؾلّ بضْن مغقضْ .إلاا َان مغقضا ػؽُما  ،مةهّ ًغقض الطغًٍ الصحُذ للضًً ْميا
باليغآن ْالؿىت الىبٓیت ﷺ ْ ھظا ا إلاؾغاص لكاؽغ الهٓفي﵀
ْالكاؽغ اإلاغاحؿ بلى آلاًت الُغٍمت اإلايضؾت ﴿ فَاذْ ُكر ِوِن أَذْ ُكرُكم وا ْش ُكروا ِِل وََل تَ ْك ُفر ِ
ون﴾ ( )ٌؾني حؾالى طٍغٍ
َ
ُ
َْْ ُ
ُ
ْ
بظلّ :ماطٍغْوي ؤيها اإلاامىٓن بطاؽخُم بًاي مُما آمغٍم بّ ْمُما ؤنهاٍم ؽىّ ,ؤطٍغٍم بغخمتي بًاٍم
36

ْمقنغحي لُم﵀
ْْميا لھظٍ آلاًت ًغٍض الكاؽغ ؤن ًيْٓ طلّ  ،زم ؤهّ ًيبغي ؤن ًخظٍغْن اإلاغقض زم ًجب ؽلُّ ؤن ٌؾُض
طٍغٍْ ،الحيُيت هي ؤن مغقض جظٍغث ؤًًا الؿالک في حمُؿ ألاْىاث ْھظا ھی عْح الخهٓل﵀
ّ
مث َّم ْ ْح ُّ اہللونرریتا

ہرہرےکچیبوہظرریتا

ےہاالِنۃمذموکرریتا

ٓ
ْ ىاْ فی قؾغ ازغّ :

اےھتیاانپرسولاکویئ

ی
نواقربیکیسنہاجبیئنمرعفنفسہیکوککانسیئ
ْ ُ ّ
ّللا یکدوھلاچمیئوچدریۃرروسكاہللﷺ
مث َّم ْحّ ِّ
وہریولیھکںیگہہکرکمسباہلل

ّ
ِِ
اّللِ إِ َّن
ب فَأَيْنَ َما تُ َولُّوا فَثَ َّم َو ْجهُ َّ
في الكطغ ألاْْ مً البیذ ألاْْ میہ بقاعۃ بلی ىٓلہ حؾالی ﴿ َو َّّلل الْ َم ْش ِر ُق َوالْ َم ْغ ِر ُ
ٓ
اّللَ َو ِاس ٌع َعلِ ٌيم﴾ ّ(ْ )37القایت مً ھظا بلھے قاہ ىض ؤقاع الی ملؿنت ْخضۃ الٓحٓص ْ صلیل ؽلی ھظہ الایت
َّ
الکغیمت﵀
ٓ
38
ْفي البیذ الثاوی جٓحض میہ ؤلاقاعۃ بلی ھظہ الایت الكغینت ﴿ :وََنن أَقْرب إِلَي ِه ِمن حب ِل الْوِر ِ
يد ﴾ّ( )ّ مةن َظٍ
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
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ِ
ِ
س بِِه نَ ْف ُسهُ َوََنْ ُن
الجملت حؼء مً آًت ٍغٍمت بضاًتها ىْٓ هللا جباعٌ ْحؾالىَ ﴿ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا ْاْلنْ َسا َن َونَ ْعلَ ُم َما تُ َو ْسو ُ
أَقْرب إِلَي ِه ِمن حب ِل الْوِر ِ
يد﴾ ّ(ْ ّ )39بمؾغمت بضاًت آلاًت الُغٍمت ًخطح اإلاغاص مً َلمت (هدً) ،مًمحر الؾغمت
َ ُ ْ ْ َْ َ
و
و
َىا ٌؾٓص بلى الخالً ؾبداهّ ْحؾالى مِٓ ؤىغب بلى املخلٓ مً خبل ْعٍضٍ الظي َٓ الؾغ الُبحر الِائً في
نندت الؾىً اإلاخهل باليلبْ ،اليغب َىا ىغب ؽلم ْىضعة ..ال ىغب مؿامت.
ْزالنت ألاقؾاع ھی  ْ :ؤن الكاؽغ ًيْٓ ؤن هللا ؽلى َل مً الجاهبحنً ،ىغغ في َل ش يء في بضاًاث هللا ،
ْالكاؽغ ًمضح بلِّ الحيُيي یؾنى طاث هللا ؽؼْحل ﵀
وّقالّالشاعزّ :
کنّفیکىنّاےگدیۃںلگتاۃں
وینہہن ہنڑگلا وچری دا
اک رااھجن ونیمں ولڑی دا ()40
ٓ
ٓ
ّ
یخدضر فی الكؾغ ىطؾت مً ایت الکغیمت ’’ کً میکٓن ‘‘ىض مؾلذ َظٍ الالناظ اليغاهیت في زماهُت ؤماًٍ في
کالم بلھے قاہ (َْ )41ظٍ الِلماث جإحي ؤًًا في زماهُت ؤماًٍ في اليغآن الُغٍم.
ّ’’ ّكنّفيكىنّ مهطلح بؾالمي ْعص طٍغٍ في اليغآن الُغٍم ۸مغاث .اإلاؾنى ؤن هللا ال ًخؾاعم ؽلى ىضعجّ ش يء،
مةطا ما ؤعاص مؾل ش يء مةهما ًنؾلّ ٍْسليّ بإمغٍ الِٓوي لّ :كن ،مال ًخإزغ طلّ الش يء الظي ؤعاصٍ ،بل ًِٓن
مً مٓعٍْ )42( ‘‘.عصث َلمت ًٍ مُِٓن في اليغآن الُغٍم في زماهُت مٓايؿ ْ:ھم کاآلحی)43( :
ِ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ول لَهُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن﴾ ()44
ضى أ َْمًرا فَِإََّّنَا يَ ُق ُ
ض َوإِ َذا قَ َ
۰﵀﴿ بَد ُ
يع َّ َ َ
ال َك َذلِ ِ
ضى أ َْمًرا فَِإََّّنَا يَ ُقو ُل لَهُ ُك ْن
ب أ َّ
َّن يَ ُكو ُن ِِل َولَ ٌد َوََلْ َيَْ َس ْس ِِن بَ َشٌر قَ َ
ك َّ
اّللُ َيَْلُ ُق َما يَ َشاءُ إِ َذا قَ َ
۲﵀ ﴿قَالَ ْ
ت َر ِّ
45
فَيَ ُكو ُن﴾ ( )
۸﵀ ﴿إِ َّن مثل ِعيسى ِعنْ َد َِّ
آدم َخلَ َقهُ ِمن تُر ٍ
ال لَهُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن﴾ ()46
اب ُُثَّ قَ َ
اّلل َك َمثَ ِل َ َ
ْ َ
ََ َ َ
ِ
السماو ِ
ول ُك ْن فَ يَ ُكو ُن﴾ ()47
ض ِِب ْْلَ ِّق َويَ ْوَم يَ ُق ُ
ات َو ْاْل َْر َ
۴﵀ ﴿ َو ُى َو الَّذي َخلَ َق َّ َ َ
ول لَوُ ُك ْن فَ يَ ُكو ُن﴾ ()48
ش ْي ٍء إِذَا أ ََر ْد ََنهُ أَ ْن نَ ُق َ
۱﵀ ﴿إََِّّنَا قَ ْولُنَا لِ َ
ِِ
َّخ َذ ِمن ول ٍ
ّلِل أَ ْن ي ت ِ
ول لَوُ ُك ْن فَ يَ ُكو ُن﴾ ()49
ضى أ َْم ًرا فَِإ ََّّنَا يَ ُق ُ
َد ُس ْب َحانَوُ إِذَا قَ َ
۰﵀ ﴿ َما َكا َن َّ َ
ْ َ
ول لَوُ ُك ْن فَ يَ ُكو ُن﴾ ()50
اد َش ْي ئًا أَ ْن يَ ُق َ
۹﵀ ﴿ إََِّّنَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
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ول لَوُ ُك ْن فَ يَ ُكو ُن﴾ ()51
ضى أ َْم ًرا فَِإ ََّّنَا يَ ُق ُ
يت فَِإذَا قَ َ
۸﵀ ﴿ ُى َو الَّ ِذي ُُْييِي َوُُيِ ُ
ىْٓ الكاؽغ الهٓفي:
ل ًْ جغا ِّوی ومیسٰوبےلدتوکہوطرالجوییئ
ل ًْ جغا ِّوی ڑھجاکںواالآےپمکح انسوییئ
چ
آنجسلگگلااسڈےہکۃ ھیڑراالوییئ()52
ٰ
ال لَ ْن تَ َرِاِن﴾
ك قَ َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َمهُ َربُّهُ قَ َ
ب أَِرِِن أَنْظُْر إِلَْي َ
ال َر ِّ
فی ھظا البیذ ؤقاعۃ الی ىٓلہ حؾالی َ ﴿:ولَ َّما َجاءَ ُم َ
ّ ہ
ہ
الؿالم،ألن ّللا
(ْ )53فی ھظا الخلمیذ اقاعۃ الی ىهت مٓس ى ؽلیہ الؿالم ''کلیم ّللا'' ھٓ ليب مٓس ٰى ؽلیہ
ّ
ؾبداهہ ْ حؾالی ّکلمہ ؽلی حبل طٓع  ْ،لنػ ّ
عب ِّاع ِّوی ؤْ ؤعوی ميط الظی طکغہ کثحر مً الكؾغاء فی کالمھم
ِّ
یؾخبر حؾبحرا عائؾا بغفبت الٓناْ ْ طلب اللياء ْلکً اللنػ '' لً جغاوی '' ّ
یضْ ؽلی اهکاع الٓناْ مً حاهب
ہ
الحبیب﵀ ْىض ؤْمإ بلھے قاہ بحن ّللا ْ مٓس ٰى ؽلیہ الؿالم مً خیث اللياء مً ھظا الكؾغ الی الٓاىؾت
اإلاظکٓعۃ فی اليغآن الکغیم﵀
ىْٓ الكاؽغ بلھے قاہ:
دنویںیۃرکلمنجسدا لہٓ ْلؾبےنھگری
ی
ستگورڑیبیڑھپیولھکےتںینویکںالایئں دبری
آلمیۃراسریےلےلریمیاجمداھکںےنھگری()54
ّ
ٰ ّ
ىْٓ الكاؽغ (لہْٓ لؾغب ) فی الكطغ ألاْْ مً البیذ مھی اللنػ مً آیت ىغآهیت ىاْ ّللا ؽؼْحل ﴿ َوَما ا ْْلَيَاةُ
ِِ
ِ
ِ ِ
ين يَتَّ ُقو َن أَفَ ََل تَ ْع ِقلُو َن﴾ ()55اللؾب َٓ :الؾمل الظي ال ًيهض بّ
الدُّنْيَا إََّل لَع ٌ
ب َوََلٌْو َولَلد ُ
َّار ْاْلخَرةُ َخْي ٌر للَّذ َ
ميهضا صحُدا مً جدهُل مىنؾت ؤْ صمؿ مًغةْ ،اللِٓ َٓ :طلب ما ٌكقل ؽً مؾالى ألامٓع ْؽما يهم
ؤلاوؿان َْؾىُّْ.اإلاؾنى :بن َظٍ الحُاة التي وؾتها الُناع بإنها ال خُاة ؾٓاَا ما هي بال لِٓ ْلؾب إلاً ًطلبها
بإهاهُت ْقغٍ مً فحر اؾخؾضاص إلاا ًِٓن ْعاءَا مً خُاة ؤزغٔ ميها الحؿاب ْالجؼاءْ ،ميها الىؾُم الظي ال
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ًيخهىْ ،ميها الؿؾاصة التي ال جدض ،باليؿبت للظًً اجيٓا عبهمْ ،نهٓا ؤهنؿِم ؽً الِٓٔ .
ْالاماصۃ مً ھظا اليْٓ ًيْٓ بلھے قاہ ؤن َظا الؾالم َٓ مِان لألوكطت الغٍايُت ْالترميهُت ً ،غجى بعياء هللا
ِّ
ْ ،الكاؽغ ًخظٍغ مغقضہ ؤن خُاحي جمغ ؽبر خنغة ْ ،ؤهخم ججيء ْججؾل خُاحي َضما کامال خؿب عيائہ﵀
ىاْ الكاؽغ :
ْليض ّ
کغمىایۃدرکاویالاہلدارپدہالویہ
االّاہللوہکاھجیتیۃوی

رھپبلھاۃیۃلدہراوی()56

ٓ
اه ْم ِِف الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر
ؤقاع الهٓفي بلھے قاہ فی قؾغہ الی ىٓلہ حؾالی ھی فی قإن بني اصم﴿ َولَ َق ْد َكَّرْمنَا بَِِن َ
آد َم َو ََحَْلنَ ُ
ِ
ورزقْ نَ ِ
ضلْنَاهم علَى َكثِ ٍري ِِمَّن خلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ض ًيَل﴾ ّ(ٌّّ)57كحر الكاؽغ بلى ؽغمت ؤلاوؿان ٍْهه
اه ْم م َن الطَّيِّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َََ ُ
ْ َ
ٓ
صؽاء ؤلاوؿان الظي ىالّ هللا هنؿّ فی ھظہ الایت الکغیمت﵀ ّ
ْھٓ یيْٓ:
رپگوہرکوندساوی ادمحوتںوموجدرکاوی
یۃوبدوںرکوبدداھکوی

ََ ْ ُ
وهفختّ ِف ِيهّانسوی()58

ٓ
فی ھظا البیذ جلمیذ بلی ْىؾت جسلیً بنى اصم حكحر الىيطت البكغٍت بلى اإلاغاخل الخطٓعٍت للٓالصة ؤلاوؿان ْ
ٓ
ِِ
الایت الکغیمت ّ﴿ فَِإ َذا س َّوي ته ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ ّ()59مةطا ؾٍٓخّ ؤي ؾٍٓذ
ؽغيذ میہ
َ ُْ ُ َ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَ َق ُعوا لَهُ َساجد َ
زليّ ْنٓعجّْ .هنسذ مُّ مً عْحي الىنش بحغاء الغٍذ في الش يء ْ .الغْح حؿم لطُه  ،ؤحغٔ هللا الؾاصة بإن
ًسلً الحُاة في البضن مؿ طلّ الجؿم ْ .خيُيخّ بيامت زلً بلى زالً ; مالغْح زلً مً زليّ ؤيامّ بلى
هنؿّ حكغٍنا ْجُغٍما﵀ ميؾٓا لّ ؾاحضًً ؤي زغْا لّ ؾاحضًً  َْٓ .سجٓص جدُت ْجُغٍم ال سجٓص
ؽباصة﵀ھظا إلاغاص لكیش بلھا﵀ ّ
وقىلّالشاعزّّ :
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ی
مک
نأقربھکلدوتیئ وھ ع مقبسدوتیئ
نف ک
ویفأ س ممکحوتیکیئ

گ
رھپہکۃ ھتگٹیۃوییئ()60

ٓ
ٓ
ّ
یخدضر فی الكؾغ ىطؾت مً ایت الکغیمت ’’ ْھٓ مؾکم ‘‘ ْ اقاعالی ایت الکغیمت مً ؾٓعۃالحضیض ﴿ ُه َو الَّ ِذي َخلَ َق
ِِ
َّ ِ
استَ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش يَ ْعلَ ُم َما يَلِ ُج ِِف ْاْل َْر ِ
الس َم ِاء َوَما
ض َوَما َيَُْر ُج ِمْن َها َوَما يَْن ِزُل ِم َن َّ
ض ِِف ستَّة أ َََّيٍم ُُثَّ ْ
الس َم َاوات َو ْاْل َْر َ
ِ
اّلل ِِبَا تَعملُو َن ب ِ
صريٌ﴾ّ(ّّْ)61إلاغاص ھىا ’’مؾکم ‘‘َْٓ قاَض لُم ؤيها الىاؽ ؤًىما
يَ ْعُر ُج ف َيها َوُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكْن تُ ْم َو َُّ ْ َ َ
ٍىخم ٌؾلمُمَْ ،ؾلم ؤؽمالُمْ ،مخيلبُم ْمثٓاٍم َْٓ ،ؽلى ؽغقّ مٓو ؾمٓاجّ الؿبؿ﵀ بن ملؿنت
الكاؽغبلھے قاہ ججلب َظٍ الِلماث بلى ازباث الهناث الٓخضة ْالٓحٓصَْ ،م ًجاصلٓن باآلًاث اليغآهُتّ .
ىْٓ الكاؽغ :
ث
ث
ےھلبشۃہاےیۃتاشۃرےدی
دسدنیپیرھگواجنرےدی

ی
جیہاۃںگلیئگیۃھگناظنرےدی
یھ
ےہیاہللوفقای م()62

ِ َّ ِ
اّللِ فَ ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم
اّللَ يَ ُد َّ
ك إََِّّنَا يُبَايِ ُعو َن َّ
ين يُبَايِ ُعونَ َ
في الكطغ الثاوي مً البیذ میہ ؤقاعۃ الی آلایت اإلاؾغمت﴿إ َّن الذ َ
ُ 63
ِِ
ِِ
ِ
ِ
باٌ ُؾٓهّ مً اإلاباٌؾت ؤْ
اه َد َعلَْيهُ َّ
ث فَِإََّّنَا يَْن ُك ُ
فَ َم ْن نَ َك َ
يما﴾ ( )ً ِّ
ث َعلَى نَ ْفسه َوَم ْن أ َْو ََف ِبَا َع َ
اّللَ فَ َسيُ ْؤتيه أ ْ
َجًرا َعظ ً

مً البُؾت ،بمؾنى اإلاؾاَضة ؤْ الؾِضْ ،ؾمُذ اإلاؾاَضة مباٌؾت ،القخماْ َل ْاخضة منهما ؽلى مؾنى اإلاباصلت،

ْالٓماء.
الهضو
ْحٓب
ْؽلى
ّ
ّ
ْاإلاغاص بهظٍ اإلاباٌؾت ،ما َان مً اإلاامىحن في نلح الحضًبُت ،ؽىض ما ؽاَضْا الغؾْٓ نلى هللا ؽلُّ ْؾلم ؽلى
الثباث ْؽلى مىاحؼة اإلاكغٍحن بؾض ؤن ؤقُؿ ؤنهم ىخلٓا ؽثمان -هنع هللا ىضر .-ؤٔ :بن الظًً ًباٌؾٓهّ ؽلى اإلآث ؤْ ؽلى
ؽضم النغاع ؽىض لياء اإلاكغٍحن ،بهما ًباٌؾٓن َْؾاَضْن هللا -حؾالى -ؽلى طلّ ىبل ؤن ًباٌؾٌٓ ؤهذ ،ألن
اإلايهٓص مً َظٍ البُؾت بهما َٓ طاؽخّ﵀
ّ
ہ
ہ
ْ یكغح بلھے قاہ فی ھظا الكؾغ نلت ْ ّ
مٓصۃ بحن ّللا ْ ؽبضہ بإؾلٓب عائؿ ْإلاا یجھض اإلاامً باحابت ؤخکام ّللا
ّ
ہ
النالح ّ
ّْللا کما ھٓ قاهہ یكقل فی ؽٓن ؽبضہ بؾلمیت ِّؾ ّ ِّغّیت لحهْٓ
ْالىجاح ،
حؾالی باالهضو الازالم
ْاإلاامً یکٓن ناوؾا بىهغجہ الخنیت﵀ ْاإلاغاص الخام ھىا بلھے قاہ بهّ ٌكحر بلى خيُيت ؤن ؽمل مغقضؾٓل
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ًخم في َظا الؾالم  ،ألن اإلاغقض َٓ الٓؾُلت للٓنْٓ بلى هللا ؽؼْحل﵀
هخائج البحث:
بؾض َظا الخجٓاْ الؿغَؿ مؿ الكاؽغبلھے قاہ ْقؾغٍ زالْ َظا اإلاياْ اإلاخٓايؿ ميض َّ
جٓنلىا بلى ألامٓع الخالُت:
۰﵀َٓن بإلاام الكاؽغ بلھے قاہ بالؾلٓم ْالنىٓن الُثحرة ْاللقاث اإلاخؾضصة حؾل قاؽغها مطبٓؽا ْؤقؾاعٍ ملُئت
ُّ
باللهٓع الجمُلت ْاإلاؾاوي اللطُنت.
۲﵀ َٓن الكاؽغ بلھے قاہ بالؾلٓم ؤلاؾالمُت حؾل ؤٍثر ىهائضٍ ملُئت بإؾماء الُخب الؿماٍْت ْاإلاهىناث
الضعاؾُت ْالؾلٓم ؤلاؾالمُت.
۸﵀ َٓن ؽالىت الكاؽغ بلھے قاہ الٓزُيت بالؾلٓم ؤلاؾالمُت ْالؾغبُت حؾلذ ؤٍثر ؤقؾاعٍ ميخبؿت مً آلاًاث
اليغآهُت ْألاخاصًث الىبٍٓت ؤْ مؾب عة ؽً مؾاهيها.
َّ
۴﵀ کٓن الؾغبُت لقت الضًً ؤلاؾالمي حؾل مؾغم ؤقؾاعٍ مٓعنت الجمل ْالتراٍُب الؾغبُت.
۱﵀ َٓن الكاؽغ بلھے قاہ قاؽغا ممخاػا حؾل مؾغم ؤقؾاعٍ ًهه مُت ْاإلاضًىت الُثحر في ؤقؾاعٍ ،باإليامت
بلى بُان مًائل الُؾبت اإلاكغمت ْالحغم الىبٓي الكغٍه.
۰﵀ َٓن الحب بالؾغب ْؽاصاتهم لضٔ زٓاحت هغٔ ؤزغ الكؾغ الؾغبي ْاضحا في -قؾغٍ مً ّ
خب البضاْة
ِّ
ْالدكبِب ْالجماْ ْالطبُؾت ْالٓنهٍْ ،ظلّ طٍغ الٓخٓف ْألامطاع ْمكاَض الصحغاء ْالبِاء ؽلى هجغ
الحبِب ْآزاعٍ البالُت.

الھىامش ّ
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