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 النزعة الصوفية يف شعر خوشحال خان
Khushal's mystical poetry 

 حبيب نواز  د*
  نورحيات خان د**                                                                                                             

Abstract 

This article focuses on the various aspects of Khushal's mystical poetry. Khushal 

was well-read and had a lot of scholarly exposure. He also spent time in the 

company of great scholars. All these factors contributed to his mystical poetry. 

i. According to him the servant of God knows himself. In other words those 

people know themselves who know Allah. 

ii This world becomes a mirage for those who believes  in Allah and the world 

seems a useless place to them. 

iii.There is a universe in the heart of a “darwesh”. 

iv.There are two types of mind; one is worldly and the other is spiritual. They 

both consider each other as the same. 

v. True love does not depend on wisdom but it depends on the passion of the   

individuals. 

In short, Khushal khan khattak has expressed great mystical thoughts in his 

poetry for the benefits of all and sundry, and invites them to think about their near 

future and see what is happening around them and what will be the answer of that 

questions which would be asked on the day of resurrection.  

Keywords: Khushal Khan Khattak, Mystical thoughts, believes in Allah.  
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 خان خوشحال الشاعر ۃنبذة من حيا
 کان وحینذاک ۔یڑبن ملک اکو (عند شهباز خان بن حیی خــــانه۲۲۱۱ولد شاعر خوشحال )فی سنة 

 ملک کان اکرب هشا الوقت ذالک وفی ۔ی کان رجاًل صاحلاً ړو ملک اکو ۔ندملک اهل نگری الدین جها نور
پختون إىل خری آابد )كالمها مدینتا من اقلیم خیرب  راښنو من الطریق سالم یتولی من عن یبحث وکان ند،اهل
 السبیل البن داراً  الطریق ذاه، حیث بنی علی ؤلیة وأدی حقهاملس هذه له تولی الذی وه(، فابكستان-ہخوا
نه علیه فی حفاظ علی إحسا من علیه یکرم اکرب هوابلتالی کان ملک شا املمر ذاهی علی ړأکو ابسم یسمی

لكن هو الذى کان و  ۔أابئه من خان شاعرخوشحال اهوالفضیلة إستمرت إىل أن ورث الرأسة هذهف ۔سالم الطریق
، الذى لعاً ابلصیدوالدقة ولکن مل یتمکن من ذلک النه کان مو  إلی الغایة اهمتمنیاً أن یتربع فی العلوم ویتعمق فی

  :فلم یصل علی بغیته كما كان یقول أیخذ معظم وقته

  وو زما هړ د جهان تحصیل بــــه کل وا

 ( 1) اشتغال په کارښكه اخته نه وایى د 
 -و مل أکن مشتغالً ومولعاً ابلصید، لکنت ملکت مجیع أمور الدنیا:  لالرتمجة

ة الشخصی ہذه و ارحتلت ۔هلکن رغم ذلک حصل علی حظ وافر من العلوم اإلسالمیة کما سیاتی ذکر 
  ۔(2) ھ۲۲۲۲البارزة من سجن الدنیا إلی دار البقاء ىف سنة 

 : داً همتصّوفاً وزا
 دهلز وا ة، یتحلی ابألخالق الكرمية والفضائل الکبری خوشحال مع شاعریته کان سید القومومن املعلوم أن الشیخ 

 :  الطریقة الصوفیة لعععدةة وجوه، ولكن أصبح صاحب البصریة ىفبدایة األمر متصّوفا ىف یكن ومل ۔والتقوی واخلری
 ،اًل: لتوسع مطالعته لكتب الصوفیةأو 

 ، اثنیاً : لعتَـَبُحرّعه العلمى  
 واثلثاً : أنه لَبعَث ُعُمراً ىف جمالسع الُعلماء الكبار

( وغریمها من الذین تشرةَف خوشحال 4موالان عبد احلكیم )( و 3ملتاىن )أمثال: شاه أویس صدیقى 
( 5)ان ابیع على ید كاكا صاحب الصوىف. هذا وإن خوشحال خلتلمذ علیهم واكتسا  الفی  منهمخان اب

فیما بعد أحد موضوعاتعه  أحد الشیوخ الكبار، وأدةى ذلك إىل دخول ُعْنُصرع التصوف ىف شعره والذى أصبح
 :خان خوشحال الشیخ قال ما اه. کما یتجلةى هذا العنصر ىف کثری من أبیاته منریةالشع

https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7_%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7_%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
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  خوشحاله هګڼ هغه خدائخاص بنده د 

 ۔(6) هك سرفراز ئى معرفت په انځچى د 

 الرتمجة املنظومة:
 من أعطی معرفة نفسه ىف كل حال   اعترب املرء عبدا خاصا اي خوشحال
 .خاصا لربه من شرفه ربه مبعرفة نفسه أى خوشحال خان یعترب املرء عبدا

 وقال أیضاً :   
  انځ د وشو شناخت ئى چى ےد هغه ےړعارف س

  (7)سبحان د ےد معرفت ىښك معرفت په انځد 
 الرتمجة املنظومة: 

 ىف معرفة نفسه معرفة ربه  العارف من عرف نفسه
. وفیما تعاىل معرفة ربه سبحانه و آى العارف ىف احلقیقة هو كل من عرف نفسه الن معرفة النفس تؤدى إىل

 :وهو  کثریاً  املتصوفة هأظن أن الشیخ خوشحال أشار إلی احلدیث الذی یذکر 
 ۔(8)«من عرف نفسه فقد عرف ربه » 

هو   ىف األبیات السابقة ُیشری خوشحال خان إىل مقام عال ىف التصوف حیث قال أبنة العبَد احلقیقى
 عارفا یكون أن البد املرء أبن املذکور، ویتضح ذلک من الشعر هللا ومنّعهف معرفة نفسه بتوفیق كل من انل شر 

 اإلنسان فان. النهایة فی وتعاىل سبحانه ربه معرفة إىل سیؤدیه نفسه، ذات وتدبرفی فکر من احلقیقة وفی ۔بنفسه
 ؟همسری  أین وإلی خلقه؟ غایة وماذا ُخلعق؟ شيء أی ومعن أتى؟ أین من نفسه وسأل ذاته، خلق فی تفكر إذا
 ویعمل یرتكب ما كل عن القیامة یوم وُیسأل ُسیحاسبُ  وأنه ۔هنایة و بدایة هلا وأن االمتحان دار الدنیا أن فیعلم
 فی وأخلص التفكری فی جد فإن ۔النار، وذلک ابخللود أو اجلنة فإما اآلخرة، حیاة سیدخل وأنه الدنیا، ہذه فی

 سیتدرج ناه، ومن كون حماَسباً لنفسه قبل أن حیاسب، وسیحیاته ایةغ و نفسه علی سیتعّرف أنه فالشك العمل،
 لإلنسان حصل اذا العظیم الشرف هو هذا احلقیقة وفی ۔ نفسه فی النظر أمعان بعد وتعاىل سبحانه هللا معرفة إىل
( 8/15یة )كما وروى أبونعیم ىف احلل ،ةبقعلیه الذی أشار إلیه الشیخ خوشحال فی أبیاته السا وكرمه ربه وفضل

عن شریك قال: سألت إبراهیم بن أدهم عما كان بني على ومعاویة فبكى، فندمُت على سؤاىل إايه، فرفع رأسه، 
 ۔(9ن عرف ربه اشتغل بربه عن غریه)، ومال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسهوق

 الشیخ وهذا هو   خالقه علی ةدهوجعل الصوفیة أمعان النظر فی اخللق والکون وسیلة لتعرف و مشا
 :یقول حیث الشعریة، أبیاته من رهیظ وه کما ببغیته، لییفوز املخلوق فی التفکری إلی دعا أنه خوشحال



 
 
 
 

 2112دمسرب  -يوليو النزعة الصوفية يف شعر خوشحال خان 2، مشاره 1برجس، جلد 

86 
 
 
 
 

ی ئ داېپ رډېی د چ             مړ ی ننداره د هغه مخ كښپه هر مخ ك

  (11) يد شهناپ
 الرتمجة املنظومة :

 کثرة اخللق بدا الذی أصبح شهودا ل         األثىن ههوج ةفی كل وجه لی مشاهد
 وقال ایضاً: 

نور همه جهان و             شه  رابېهر تشنا چی د وحدت به سيند س

  ۔(11)ده وته سراب شه
 الرتمجة املنظومة: 

 فبد له كل عامل سرا  الَقَنا        كل ظمآن من حبر الوحدة اذا ارتوی 
ا قضی من وقته فی صحبة شیخه ما أعطى لقد اصطبغت شاععرعیةة خوشحال خان ابلصبغة الصوفیةة بفضل م

، فصار یهتم ابلفكر الصوفی ویشعر أمهیته لكفاح لوان جدیدا من التحكم فیهاحیاته احلركیة امللیئة ابلنضال وا
 :طریق القلندرین والدراویش فیقول وضرورته إىل حد أنه یدعو الناس إىل

 یكیوز  هڅ هر په وسواسه ېب ېچ  راشه په دين د قلندرانو شه

  ۔(12)
 الرتمجة املنظومة:

 لنقتحم كل ظالم بنور الیقني   قم وهلم إىل طریق القلندریني
 ورائه أتتى الدنیا وكانت له هللا كان هلل كان إذا املرء أبن خاصة نكتة إىل ُیشری خوشحال الشیخ ناهومن 
ر ملن ُتَسّخرُ  الدنیا أن مبعىن یدا عند ما یشری الدرویش إىل اجلبل . وال تظنه بعوتعالی سبحانه لربه نفسه ُیسخّع

الستعداد ال فیتصدع لشدة اثر نظره وذلك ملا لدیه من قوة اإلميان وما حتلی به من حسن اخللق واإلخالص وا
، مع أنه كامللك یفصل ىف هذا وینفذ ىف ذاك ولكنه ال ینسى نفسه أبنه ، بل خيضع ویتواضعیتكرب معه وال یتجرب

 ۔انه وتعالی  فقری  الی هللا سبح عبد  

 وما أصغر عامل اإلنسان أن: وهی ودقیقة بلیغة نكتة إلی یشری کالصوفیة خوشحال الشیخ السدد ذاهوفی 
 النكتة یهو . اإلنسان أی األصغر العامل فی منطواي موجودا األكرب العامل ذاه ولکن أكرب عامل اخللق، من به حییط
 حیث هری خوشحال خان ختك فی أبیاتع أشعار ُیش القیمة ةالنك هذه وإىل الصوفیني من مجاعة هبا قالت التی
 :یقول
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        ےد مرقوم جهان درست ښېك هړ ز په شېد درو 

 زده نه لغت عربو د ېكه په خله ئ      

 ۔(13)

 :لرتمجه املنظومةا
 ولو كان فی فیه لسان العر  معدوم  والعامل كله فی قلب الدرویش مرقوم

 :السدد ذاهوقال ایضاً فی 
 هك خندا پوری بازی په طفلانو د   یږ كاريښعالم لكه طفلان ورته  دا
 ۔(14)

 : الرتمجه املنظومة
 یضحك منها الدرویش لسوء املآل   تبُدو الدنیا لدیه لعبة األطفال

وکما یتضح من األبیات السابقة أبن الشیخ خوشحال یوازن قلب الدرویش مبثابة كنز العلم واملعرفة مع أنه قد ال 
یشاهد ما فیه لدیه معرفة ابلعلوم العصریة ورمبا مل یتعمق فی تعلم اللغة العربیة ولکنه ميعن النظر فی الكون و تكون 

 . بنور قلبه و بصریته
وفی البیت الثالث یتحدث الشیخ خوشحال خان عن علم الدرویش ومعرفته أبنه أكثر الناس معرفة بغایة الدنیا 

 یتفكرون ال وأهنم اهآهم منهمكىني فی زخرفة الدنیا و جيهلون عن حقیقتومصریها لذلك یتعجب من الناس اذا ر 
 .اآلخرة فی عاقبتهم سوء من سیواجهون فیما

، ونوع یتملکه عامة الناس ویسمیه ابلعقل العام : نوع لدیخوشحال خان ختك العقل إلی نوعني یقسم الشیخ
 وتطرق ۔ ویش یظنه أهَل الدنیا من اجملاينالدر  الدرویش وهو العقل اخلاص ویسمه ابحلکمة الذی ال ميلكه إال

 :یقول حیث اخلاص أبسلوبه املوضوع هذا إىل ختك خان خوشحال
  ےد حكمت هګرن وڅعاقلان سره 

 ۔(15) زده نه حكمت عقل د يو وېونېل

 :الرتمجة املنظومة
 الءأما العشاق فهم من العقل واحلكمة خَ        هناك  ألوان من احلكمة ميلكها العقالء

ىف األبیات املذكورة یبني الشیخ خوشحال أن العقل على القسمني: أحدمها یتعلق مبظاهر الكون أی العامل املادی 
 الدنیا أبمور خمتصا یبقى النوع وهذا ۔ظام اإلداری وآلة احلاسو  وغریهاوهذا یشمل أیضا نظام االقتصاد والن

، وقام بصنع الصواریخ تصیب هدفها عرب فهم وصل إىل القمرلوا العقل من النوع هذا مبثل حازَ  من وكل. وشؤهنا
 .إىل ماذلک من املصنوعات اهلائلة القارات و
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. وأصحا  هذا العقل یتمتعون إبدراك أمور الدنیا واآلخرة فی وقت ىن ما یتعلق أبمور اآلخرة وشؤهناوالنوع الثا
تهم فی الدنیا ولعدم اهتماهم جمانني لعدم رغب، لذلك حیسبهم اجلهلة إن هؤالء حیاهتم فی الظاهر بسیطةواحد. 
، بل أهنم من خریة األرض وأهنم أذكیاء و أولوا األلبا  خان ختك أبن هؤالء لیسوا مبجانني. یقول خوشحال هبا

. ولکن هؤالء ال یتأثرون بزینة الدنیا وزخرفتها وأمثال هؤالء قلیل عرفة أبمور الدنیا وأمور اآلخرةملا لدیهم من  امل
 . اجملانني من مهالناس یراو 

وإذا اكتمل العقل وبلغ ذروته من النضوج أصبح ما ُیسمى فی اصطالح العارفني نوعا خاصا من اجلنون متمیزا 
من اجلنون الذی یسبب االختالل النفسی والدماغی بعبارة أخرى إن أهل اجلنون هبذا املعىن ال یلجئون إىل ما 

 واحلكمة. یقول خوشحال خان هبذا اخلصوص: یـَْلَجأ إلیه أهل الدنیا من العقل
  ےد نه هڅنور  ےد ونتوبېد عشق كار په ل

 ۔(16)راشه واوره نه په عقل نه شعور     

 :الرتمجة املنظومة
 هی ال تقوم على العقل واحلكمة ذات ضری مهمة العشق تقوم على اجلنون ال الغری  

الذی حیرتق فی انر العشق اإلهلی جيدها بردا ، والعارف العشق أبنه انر حترق ما سوی هللالقد عرف العرفاء 
 :فیقول النكتة هذه إىل خوشحال یشری. هبا فیتلذذ األزهار من وکُجَنینةه، و وسالما

 ،چى ئی تاؤ د درونی دی  د دوزخ لمبى به كار په عاشق نه كه 

 ۔( 17) الډ دا

 :الرتمجة املنظومة
َتلى به من الداخل وسقیمإ  ال یؤثر أبدا علی العاشق هلیب اجلحیم  ذ هو ُمبـْ

َما فی النار فی هذا البیت یبني الشاعر أحوال العاشق أبن انر العشق والغرام إذا اشتد فی داخله ال یبقى ضرر لع 
اآلخرة بل تصبح له برداً . و من هنا هو یرتقى إىل مقام حیث ال تضره انُر الدنیا وال انر من احلرارة والشدة

 الشدائد من َعانوا مأهن ذلك بسبب و مهمقام عال یناله العشاق أبن حرارة النار ال أیثر علی . وهذا هووسالماً 
 شدائد أبن األوىف جزاءه هی فهذه ۔وغال نفیس من ميلكون ما بكل وضحوا ۔العشق سبیل فی واملصائب واآلالم
سبحانه  قال وکما ۔عظیم حظ مل من هلالعالیة ال حتصل إال لقلی الرتبة هذه ۔ تضرهم وال ختوفهم ال واآلخرة الدنیا

 :ه السالمعلی یمهو تعاىل فی حق إبرا
ْیَم﴾ ْ بـَْرًدا وةَسل ًما َعل ٰٓي اعبـْر هع َنارُُكـْوينع  ۔(18) ﴿قـُْلَنا یـ 

ملا أنه تشرف بنور  واألرضني السموات أسرار یتضمن أنه حنو على العارف قلب سعة خان خوشحال یبني ناه
 :الیقني فیقول
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 يقين خپل په فرشه عرشه تر  ےد نور هڅانو علم د عارف 

 ( 11)وينی
 :الرتمجة املنظومة

 من الفرش إىل العرش یرى بنور الیقني علم العارفني شیء خمتلف من اآلخرین        
 ميلكها العارف، فی  الىت ةفی هذا البیت یوضح الشیخ ما لدى العارف من علم و یقني مبینا أبن القوة البصری 

 إال بنور الیقني و إميان کامل وتوكله على وهی التی ما حصلت له  ٬نتیجة معرفته أبسرار السموات واألرض احلقیقة
 : کما یقول سبحانه وتعالی  ٬البحر هللا الذی یشق له طرقا فی الرب و
َ جَيَْعْل لةه  بُ . وةیـَْرزُ خَمَْرًجا﴿ َوَمْن یـةتةقع اّللّ   اَْمرعه اَبلعغُ  اّللّ َ  اعنة . َوَمْن یـةتَـوَكةْل َعَلى اّللّ ع فـَُهَو َحْسُبه ْقُه معْن َحْیُث اَل حَیَْتسع

 _(21) ﴾ َقْدرًا
لقد شرف هللا سبحانه وتعاىل خوشحال خان بعلوم عدیدة التی ورثه ابلفکر الثاقب إعرتف هبا شاكرًا هلل  

 :یقولسبحانه وتعالی حیث 
 ۔(21) وړ ك اړ رنملك راته  ئی چی  وړ راك فكر داسی يوخدائ 
 الرتمجة املنظومة: 

 ما أانَر لی امللك ابَسره    لقد شرفنی ربی ابلفكر 
م نعم هللا سبحانه ، من أكرب وأعظوالعلم واحلكمة من أخذ بهالثاقب من متیز به  الفکر ذاهوفی احلقیقة یعترب 
 :تعاىل حیث قال

﴾ )﴿َوَمن یـُْؤَت احلْعْكَمَة فـََقْد أُوتعَى َخیـْرًا َكثعریً   ۔(22ا َوَما یَذةكةُر إعالة أُْوُلواْ األَْلَبا ع

یل على ذلك أنه تعلم لقد أوتى خوشحال خان حظا وافرا من العلم واحلكمة والفكر العالی و من الدل
واملكانة  ة. وإىل هذه املیز وطب وغریها فی فرتة وجیزةمن تفسری وحدیث وفقه واتریخ وسیاسة املدن شىت العلوم 
أشار الشیخ خوشحال خان فی كثری من أبیاته، ویراه منًا علی نفسه؛ کأن الناس یعیشون فی ظالم اللیل العلیا 

؛ من عاداهتا شحال خان ختك یسئم من ضیق الدنیایری أحیاان أن الشیخ خو و  .وأنه یعیش فی صبح منری
 :ا كما یدل علیه من أبیاته ما یلىفیعرب عن مدى اختناقه وتضایقه منهها وتقالید

 لور په كعبی د یېښا مخ مؤمن  ےهندو چی بت ته هسی نسكور د

 ےد

  ےد نور هڅاو ده عالمه مطلب   دی وعادات رسم توكه هړ دا دوا

 لار په حق د ےد ملحد ملا   یښصوفی كافر دی په خپل پندار ك

  یښك
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 یښك چار هره په ےد ڑولا ګرن يك           لری يو ټزار تر رندانو چی مخ س

 ۔(23)

 رتمجه املنظومة:ال
 واملؤمن وىلة وجهه شطر املسجد احلرام  إن اهلندوسی إذا حیرتم الوثن كل احتـرام
 للـــــعالـــــم مـــــعـــىن آخـــــر ومـــــرام  كالهــــما رهــــني الــــعادات والتـــــقالید
 ـــــال إبــــهامواملال ملحد فی أمــر هللا بـ  والصوفی كافر ىف زعـــم املفىت بالشك
 أخذوا بلون واحد فی كــــل طـعن ومقام  فداء علی ندمان استــــــووا وجــــها وظهرا

ید األعمى فی أمور فی هذه األبیات ما نستفید من النكت هو أن خوشحال ختك یـَُنّدد ابلنفاق واْلغعّش والتقل
ملال هم یتمسکون ابلقشور بال لب مبعىن اهنم مَتَسةكوا ، ویبني أن كال من اهلندوكی الوثنی واملسلم واالدین والدنیا
. وهو ُیشری أن كل واحد من أن العامل له حقیقة وغایة األخرى، وجهلوا وأغفلوا املعىن والباطن واحلقیقةابلظواهر 

 الثوا ئة اآلخر ویعترب نفسه على اهلندوكی واملسلم والصوفی واملال حمبوس فی حمبس الظنون واألوهام ویقوم بتخط
 اخلمر، إدمان فی ختك خان خوشحال رفاق أی له الندمان هی هذه وإن ۔كل هذا املنظر من الرؤیة اخلاطئةفی  
واء كانوا فی ، سولون واحد فی كل مكان واحد زی فی یظهرون لكوهنم ونفاق رايء كل من براء هم اللذین

 :وكما یدل علیه من أبیاته ما یلى .املسجد او فی اخلان
 شی نور عارف چی هړ ك اومه مانګ    شی سور سره هړ جهان وا

 ئی ےد مخ هګڼعارف ئی مه         كه نه كار یښكه سمندر غوندی په اور ك

 ۔(24) شی تور

 الرتمجة املنظومة:
 ال تظن أن العارف سیاخذه الـدوار   إن كـــان الـــــعامل أصــبح ُكُله نـار
 إذا مل یكن مفعوله كاملاء فـــی النـار   الال تظنه عارفا ُیْسَودُّ َوْجــــهـه حا

یقر  خوشحال خان ختك هنا إىل األذهان النكتة أن العارف یعیش فی حالة )الثبات( مبعزل عن عامل )املتغری(، 
. إلفادة هذه ما حیدث فی العامل من تغری وتطور. هویبقى على حالة واحدة مهثر بتغیری أوضاع العاملوهو ال یتأ
ستخدم عبارة الكون انرا مبعىن مصرع الفنت واحلرو  ولون العارف ال یـََتَحوةل. مث یعرف خوشحال النكتة هو ی

خان ختك العارف أبن مهمته نشر األمن والسالم يف العامل حیث أن مثله كمثل املاء یطفیء انر احلر  والفتنة. 
یبنه  العارف ميلك الدین والدنیا وهذا ما. إن ملهمة یستحق أن ُیْسَودة َوْجههوإذا مل یكن العارف یؤدى هذه ا
 : خوشحال خان فی أبیاته منها

  سوده له دنيا او دين د ےړلا   مردوده هړ د عارفانو له ز
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 ۔(25) نابوده هړ سعی دی وينم وا  ربهغ شرقه تر یځر ګ كه وڅهر 

 الرتمجة املنظومة:
 ح لدنیافال دیَن متلكه وال َتْصلُ   إذا ما كنت من قلب العارف مردودا 

 كلما تسعى تسعى فی اهلوا   َمَع جتولك من الشرق والغر  
 التی والفضة الذهب من اهوكنوز  اه، حیث ال قصد له إال قصور خوشحال أبن من یسعی رواء الدنیا یقول الشیخ

سبحانه ة وجیزة كما یقول ة هذه األشیاء ال تنفع اإلنسان إال ألجل معلوم ولفرت احلقیق وفی ۔ة وال ثبات هلاذاهب
نـَْیآٰ اع وتعالی    ۔(26)الة َمتَاُع اْلُغُرْورع ﴾ :﴿ َوَما احْلَی وُة الدُّ

ذكیا حىت ال ى املرء املسلم أن یكون كیّعسا و و احلق أن الدنیا هی دار البالء واالمتحان ولیست دار القرار فعل
لسان من سیقوله ىف األخرة أن حیاة ختدعه الدنیا ومبا فیها من املنافع الدنیئة وقال ایضًا سبحانه وتعاىل على 

 :دنیا ىف احلقیقة كانت فرتة وجیزةال
ى َواَل  َرُة َخیـْر  لّعَمنع اتـةق  نـَْیا قَلعْیل  َوااْل خع  ۔(27 ُتْظَلُمْوَن فَتعْیاًل ﴾ )﴿ َلْواَلٰٓ َاخةْرتـََنآٰ اعىل ٰٓ َاَجٍل َقرعْیٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ

 :ىف حقیقة الدنیا ملسو هيلع هللا ىلصو قال رسول هللا
ُع   َاَذا یـَْرجع ْثُل َما جَيَْعُل َأَحدُُكْم إعْصبَـَعُه ىفع اْلَیمّع فـَْلیَـْنظُْر مبع رَةع إعالة مع نـَْیا ىفع اآْلخع  ۔(28)َما الدُّ
 :آلخر السجن بنسبة للمؤمن حیث قالالدنیا ىف حدیثه ا ملسو هيلع هللا ىلصوجعل النىب  
ْجُن اْلُمْؤمع   نـَْیا سع  ۔(29نع َوَجنةُة اْلَكافعرع )الدُّ

ال یتفخم مبا لدیه من قوة و الشیخ خوشحال ینبه املرء املسلم أن ال ميشى وراء شهواته وال یتكرب و  وإن
 :ملسو هيلع هللا ىلص.وكما قال رسول هللا وأن یركز على مقاصد وغایة حیاته بل وعلیه أن خيضع ویتواضع وخيشع هلل تعالی  مال 
ُز َمْن أَتْـَبَع نـَْفَسُه َهَواَها َومَتىنة َعَلى اّللةع قَاَل اْلَكیّعُس َمْن َداَن نـَْفَسُه َوَعمعَل لعَما بـَْعَد اْلمَ    ۔(31)ْوتع َواْلَعاجع

علی التفکری  هوفی احلقیقة أن شاعریة الشیخ خوشحال خان یقود االنسان الی الطریق التصوف والسلوک وجيرب 
ها  هغدًا من االسئلة یواجیدعو االنسان أن یستعد ملا ايتی و  ،فی ذات هللا وفی ختلیق الکون و االنسان ومصری

 : ه الصلوة و السالمعلی واملصدوق الصادق اکما اخرب هب
اْكَتَسَبُه َل َوَعْن َمالعهع معْن أَْیَن اَل تـَُزوُل َقَدَما َعْبٍد یـَْوَم اْلقعَیاَمةع َحىتة ُیْسَأَل َعْن ُعُمرعهع فعیَما أَفْـَناُه َوَعْن ععْلمعهع فعیَم فـَعَ  

ْسمعهع فعیَم أَْباَلُه )َوَعْن  َوفعیَم أَنـَْفَقهُ   ۔(31جع
وعرف الشیخ خوشحال خان ختك حقیقته كما  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه هى حقیقة الدنیا ىف نظر القرآن وىف نظر الرسول 

 أنه بني ىف أبیاته الشعریة الىت مر بنا ذكرها _ 
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 :حواشی
  2115-8-24 - ايد_ ویکیپ (1)
 ایضا ً _  (2)
)أنظر:  رمحان ابابعبد الالذى تلمذ على یده الشیخ املشهور  ،ن إبقلیم بنجا العلماء من منطقة ملتا هو من أشهر_  (3)

 (296ص: ، بدون سنة اتریخ ،بشتو اكادمى بشاور ،عثمان على جمبور ،رقم االصدارخوشحال خان ،جملة بشتو
 على یده )إبقلیم السرحد السابق( الذى تلمذ وترىبخواه ن خیرب خبتو طق امن أشهر العلماء من منكذلك هو   و_  (2)

 یضاً(ان اباب الشاعر الصوىف الشهری )أتالمیذة كثریة ومن أشهرهم رمح
كان من كبار الصوفیة املشهورین ىف موصع نوشهره   –جل اباب ابن حضرت سید هبادر اباب \كل  امسه سید سعید_  (5)

 اً( عبد الرمحان اباب )أیض إبقلیم خیرب خبتون خواه الذى سار على هنجه الشاعر الصوىف الكبری
 _ ٦٩٢ص: ، ابكستان ،لى جمبور، بشتو اكادمي بشاورعثمان ع ،_ جمله بشتو، رقم اإلصدار خوشحال (6)
 – 51ص:  ،ابكستان ،بشاور  ،: دیوان خوشحال ختكخوشحال خان  ،_ ختك (7)
ال یعرف  . وقال أبو املظفر بن السمعاىن ىف القواطع إنه_  قال االمام ابن تیمیه موضوع. وقال النووى قبله لیس بثابت (8)

. وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووى أنه لیس بثابت قال لكن كتب معاذ الرازى یعىن من قولهمرفوعا وإمنا حیكى عن حیىي بن 
. قال وذكره لنا شیخنا الشیخ حجازى الواعظ شارح كالشیخ حمى الدین بن عرىب وغریه  الصوفیة مشحونة به یسوقونه مساق احلدیث

. وذكر بع  األصحا  أن الشیخ حمى الدین قال هذا دود من احلفاظسیوطى أبن الشیخ حمى الدین بن عرىب معاجلامع الصغری لل
. وللحافظ السیوطى فیه أتلیف لطیف مساه القول األشبه طریق الكشف ناحلدیث وإن مل یصح من طریق الروایة فقد صح عندان م

( 2/412و "تنزیه الشریعة")( ’ 516كل من "األسرار املرفوعة" )  ىف حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه  وجعل من املوضوعات
: قال أبو املظفر ( 198قاصد " للحافظ السخاوى ) ص : ال أصل له وقال: قال ىف " امل(وقال االلباىن11رة املوضوعات" )"تذك’ 

 طى ىف.ونقل السیو إنه لیس بثابت :ووىالرازى من قوله وكذا قال الن ال یعرف مرفوعا وإمنا حیكى عن حیىي بن معاذ بن السمعاىن:
( من "احلاوى للفتاوى": هذا  351/  2" )( كالم النووى هذا وأقره، وقال ىف "القول األشبه 213"ذیل املوضوعات" )ص: 
. )سلسلة األحادیث ( عن ابن تیمیة أنه قال: موضوع 83ونقل الشیخ القارى ىف "موضوعاته" )ص:  .احلدیث لیس بصحیح

ة كلاملم -الرايض  ،دار النشر: دار املعارف، صر الدین بن احلاج نوح األلباىنحممد ان’ املوضوعة وأثرها السیئ ىف األمةالضعیفة و 
 –(( 165\1ص:’م 1992’ 1\ط ،العربیة السعودیة
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 _   98\1ص: ، _ أنظر: مسودة كتا  من فضائل وأخبار معاویة دراسة حدیثیة(9)
 ۔132ص: ،ى بشاور ابكستاننسجيبك ا یتیونیورس ٬سید رسول رسا ٬ارمغان خوشحال خان(_ مقدمه 11)
  ۔224ص: ٬الثاىنء اجلز ٬( _ دیوان خوشحال خان11)
 ٬ اپكستان بشاور ٬(سلوریزه كتداور خان داؤد )د خوشحال خان خ ٬ 1رقم االصدار: ٬ 3ج: ٬( _ جمله خوشحال ریویو12)
  ء٦٩٩٢ ٬ ٢٦:ص
  ۔971ص: ٬ید رسول رساس ٬( _ مقدمه ارمغان خوشحال خان13)
  ۔133ص: ٬( _ نفس املرجع 14)
 _ 71ص: ٬ابكستان ٬اتج كتب خانه قصه خواىن بشاور ٬حممد وجیه الدین: د خوشحال مطالعه ٬( _ قاضي15)
  ۔( _ نفس املرجع ونفس الصحفة16)
 _  76ص: ٬و د خوشحال خان مطالعه ا ،181ص:  ٬( _ مقدمه ارمغان خوشحال خان17)
 _  69االنبیاء: رة ( _ سو 18)
 _  67ص: ٬داور خان داؤد  ٬ 1رقم االصدار : ٬ 3ج:  ٬جمله خوشحال ریویو( _ 19)
  _ 3 -2سورة الطالق : ( _21)
 _  44ص: ٬ابكستان  –بشاور  ٬ىاكادم بشتو ٬ ك( _ منتخبات خوشحال خان خت21)
 _  269( _ سورة البقرة: 22)
  ۔م1991 ٬ 65:ص ٬ ابكستان ۔ بشاور ٬سیجدون پر  ٬: خوشحال اورمحان ( _ افكار اقبال23)
 _  71ص: ٬ 1رقم االصدار: ٬ 3ج : ٬( _ جمله خوشحال ریویو24)
 ( _ نفس املرجع ونفس الصفحة _ 25)
 _  185( _ سورة آلع عمران: 26)
 _ 77: ( _  سورة النساء27)
 ء _2111’ضراي ،دار السالم’ 1885ص:’ 2323حدیث منرب:  ،( _ ترمذى ابوا  الزهد28)
 – 1885ص:’ 2324حدیث منرب:  ایضاّ  ( _ 29)
 – 1899ص:’ 2459حدیث منرب:  ایضاّ ( _ 31) 
 ،مسند اجلامع املعلل، االمام ،بلنو امحد بن ح – احلسا  و القصاص اب  ماحاء ىف’  2341حدیث : ،( _ سنن الرتمذى31)
 _  31\1ام عبد الرمحان البناء لالم، أنظر ایضاً الفتح الرابىن على مسند الشیباىن’   246\32

 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي 
 ۔م٦٩٩٦ ٬ابكستان ۔ بشاور ٬سیجدون پر  ٬: خوشحال اورمحاناقبال ٬افكار 

  عالمه اقبال ٬جاوید انمه 

 ابكستان ٬اتج كتب خانه قصه خواين بشاور ،قاضي حممد وجیه الدین ٬د خوشحال مطالعه 
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