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كةسَيتى  �نيابينيى حةلال�كةسَيتى  �نيابينيى حةلال�
لة شيعر� كالسيكي كو��يد�لة شيعر� كالسيكي كو��يد�

سةبو� عةبد	لكة�يم (شكا�)

ئاستة سة��كييةكة�  سَى  هة�  بة  ئيسال�،  ئاينى  بة  بو��  كا�يطة�  ئيسالمى،  طةالنى  � سة�جة� ��  �كو� طة� 
(شة�يعة'، تة�يقة'، حةقيقة') بةتايبةتى ��� ئاستى شة�يعة' � تة�يقة' � ثَيد�ضَى لة بو!�� كولتو��� ئة��بياتد! 
 كا�يطة�بو�3 بة تة�يقة' 2ياتر لة شة�يعة'، ضونكة طة� بابا تاية�� هةمة�!نى ��كو 

َ
2ياتر سة��تا� نزيك بَيت لةطة4

�!بنرَيت، ئة�! مَيذ���  ��ة�!نى كو�� ِ�!يا3 �!ية بة سة��تا� �يا�� كا�يطة�� ئة��بياتى كو�
َ
2;�ينة� توَيذ��!3 � لَيكؤل

كو ها�كاتة 
َ
 سة���مى ئيسالميد!، بةل

َ
ئة��بى كو��� بة ثَيضة�!نة� طةلَيكى ��� عة��بة��، تةنها ها�كا' نيية لةطة4

 ِ��نطد!نة��� كولتو��� سؤفيطة�� لة ئة��بياتد!(1)، لة� ����شة�� 2ياتر لة ئة��بياتى فا�سى ��ضَيت، كة 
َ

لةطة4
 ِ��نطد!نة��� كا�يطة�يى سؤفيطة�� � عرفا3 2ياتر لة شة�يعة'(2)، 

َ
ِ��نطد!نة��� ئاييني ئيسال� نزيك � ها�كاتة لةطة4

ِ��نطد!نة���  لة  ِ��نطد!نة��� شة�يعة' 2;� 2ياتر�  نيية، كة  � ئة��بى عة��بى �� ��بةآل� �!��2!نֵר ئة��بى كو�
ِ��نطد!نة���  لة  2ياتر�  عرفا3   � سؤفيطة��  ِ��نطد!نة���  كة  نيية،  فا�سيش  ئة��بى   ��� ها�كا'  سؤفيطة��(3)، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة�!ني عة��J ثؤلَينيا3 كر����، لة ��!H ئيسالمة�� ثؤلَين ��بَيت بة ئة��بى سة��تاH ئيسال� � 

َ
(1) ئة��بى عة��بى ��� 2;�ينة� توَيذ��!3 � لَيكؤل

ئة��بى سة���مي �!شيدين � سة���مي ئةمة�H � عةباسى � تا��!يي....، كة ئة��بى سؤفيطة�� 2ياتر لة سة���مي عةباسيد! ثةيد! ��بَيت.
(2) ئايني ئيسال� لة ئة��بياتى فا�سيد! لة سة��� ضو!��مي كؤضى بة ضو!�ينةكاني ئةبو سةعيد ئةبولخةير، كة سؤL � عا�فَيكى طة���ية، ِ��نطي 
�!��تة��� ��!تر بة��!� يةكديد! ال� شاعֲר� طة���كا3 (سةنائي، عةتا�، مة�النا جةاللة�يني �;مي، � ... هتد) ِ��نطي �!��تة��، كة 2ياتر ئةمانة سؤفى � 

عا�P بو�3 � ئةمة باسَيكي سة�بةخؤية.
 H!�� � Qسؤفى ناسر!��، ئةطة�ضى هةندَيك لة سؤفييةكا3 هة� لة ثَيش حةلال Hبي عة��بيد! 2ياتر (!بن فا��) بة شاعֲר��(3) لة سة�!ثاH مَيذ��H ئة

حةلالجة�� تا ��طاتة ئيֶר عة��بى � ��!تر ئيֶר سةبعֵר شيعر� سؤفيطة��R عֲרفانيا3 هةية، بةآل� ئةمانة 2ياتر سؤفى � عا�فن تا شاعֲר.
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�! ِ��نطد!نة��� شة�يعة' � سؤفيطة�� 2;�جا� بة ئا�َيتةيى ��بينرَيت، طة�ضى  ��كو لة ئة��بى كو�
َ
شة�يعة'، بةل

.(4) ��بينرَ�َ Uبينرَ�، بةآل� بةطشتى ِ��نطد!نة��� عرفا3 كةم�� U
َ
2;�جا� شة�يعة' 2ياتر� 2!ل

 ��� W ،يى هةية�� حةلالQ لة ئة��بى كو��يد! ��� 2;�ينة� ئة��بياتى ميللةتانى تر� ئيسالمى ئاما
َ

بةهة�حا4
�نيابينى، كة ئةمةيا3 كةم�U، ئةمةY 2ياتر لة ئة��بى كالسيكى كو��يد! ��بينرَيت، هة���ها لة  ��� W ،كةسَيتى
كالسيكى  ئة��بياتى  لة  ئَيمة  كا��   !�لَير� هةية،  ئاما��يى   �;2 تا  كة�   Qحةلال كو��يد!  ها�ضة�خى   � نوَ�  ئة��بى 
بة  كة�  النى  يا3   Pعا�  � سؤفى  بة   Uث كة   ،����بذ!�

َ
هةل شاعֲר!نةما3  ئة�  2ياتر  ئة��بةشد!  ئة�  لةنَيو  كو��يد!ية� 

شوَينكة�تو�� تة�يقة' ناسر!�3، ئةمةY لة ئة��بياتى كرمانجى \��� � كرمانجى خو!��� (سلَيمانى، هة��!مى) � بة 
ِ��ضا�كر�نى ئة��� ئة� شاعֲר!نةY لة سة���مد! ثَيش مةحو� كة�تو�3.

بابا تاية� 	 حةلال�
بَيطوما3 بابا تاية�� هةمة�!نى ثَيش ئة��� شاعֲרَيكى سؤفيطة� بَيت، عا�فَيكي طة���ية� لة سة���مى خؤيد! � لة 
ئَيستاشد! ثلةيةكى طة���� ال� ئايند!�!3 هةية� بؤ 2!نينى ئة��Y تةنها باسكر�نى ئة� ِ����!�� ثاية� بابا تاية�ما3 بؤ 
�!طֲר��كا' � ��ضَيتة نا�  3!� بة[) هةمة

َ
��خا'. كاتَيك سوثا� تو�كةكانى عوسمانلى بة سة�كر�!يةتيى (توغر�4���

نديى شاعֲר � عا�فى طة���� كو�� (بابا تاية�� هةمة�!نى) 
َ
 بة[) ��� سياسيية� كة هةست بة ثايةبل

َ
شا����، (توغر�4

كر�نة��� ِ��ضا�كر�نى 
َ
 بة[) بابا تاية� بَى هيض سل

َ
 بينֵר � نزيككة�تنة��� (توغر�4

َ
��كا' سة��!نى ��كا'، هة� لةطة4

كى خو!ية�! بكةيت؟ ئة�يش -كة 
َ
 ئة� خةل

َ
َيت: ئة� تو�� ئةتة�َ� ضى لةطة4

َ
نا�بانط � ثلة� ثايةيةكى نا�بر!�، ثَيى ��ل

َيت: 
َ
َييت. بابا تاية�يش ��ل

َ
َيت: هة�ضى تؤ بيل

َ
ة\َيت � ��ل

َ
��شل -�����يا�� بة ثَيو��� با��كا3 ضا��ِ�َيى ئة��� نةكر

َيم كة خو! ��فة�موَ�: [�� �هللا يأمر بالعد� ��الحسا� � �يتا� �� �لقربى �ينهى عن �لفحشا� ���نكر 
َ
��� من ئة�� ��ل

�ثة����� � ضاكة � �!نى مافى خزما3 � قة��غةتا3 ��كا' !���لبغي لعلكم تهتد��] �!تة: خو! فة�مانتا3 ثَيد�كا' بة 
لة خر!ثة � ستة� تا هيد!يةتد�!� بن(5).

 لة �تنى حةh نةكاتة�� ئاسايية، كة بة 
َ

كة�!تة بابا تاية�َيكى عا�P � حةقخو!2، كة تةنها حةh (خو!) بناسَى � سل
�;j ئاشنا� سيما� حةلالQ بَيت.

َيت:
َ
بابة تاية� لة ضو!�ينةيةكد! ��ل

�طر �# �لִר� �لִר كد�مى                        طر �لִר �� �لر� ضةنامى
 �لִר بةهم �ميته ينم                      ند�نم �# كى  �لִר كد�مى (6) #�

��2!نֵר، ئة� شيعر�� بابة تاية�، لة ئاستى �نيابينيد! هةما3 ئة� شيعر�� حةلالجة: !�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) نمو�نة� بةشَيك لة شيعر�كاني ��� مةالH جزير� � مةحوH � ضةند ئة2مو�نَيكي ��طمةني نَيو شيعر� فا�سييةكانى مة�النا خاليدH نةقشبةنديي 

��بينرَيت. !� H�لَي ���ضَيت، عֲרفا3 2;� بةكةمي لة ئة��بى كالسيكي كو�
��� بةيتييةكانى بابا تاية�� هةمة�!نى، ضاثى يةكة�، ضاثخانة� فر�هر، 1361، ال14. ،(��(5) صديق بؤ��كةيي (صفى 2!

(6) صديق بؤ��كةيي بة� شَيو�ية ئة� شيعر�H بابا تاية�� لة 2!�� لوِ�يية�� ���طَيِر!��تة سة� شَيو� 2!�� سلَيماني:

طة� �َ# �لَبة�+، �لَبة� بؤ ��مة
طة� �لَبة� �لَة، ئة� �َ# بؤ ,�مة

+ �لَبة�0 تَيكةآل بو #َ�
نا,�نم �َ#  �لَبة�0 كامةية

 !�طونجا� فؤ�مَيكي  ���ستكر�ني   Hلةثَينا� 2;�جا�  �!بِرَيذَيتة��،  بة شيعر  تاية�  بابا  ئة���! شيعر�كاني   Hثَينا� لة  بؤ��كةيي  مامؤستا  ��2!نֵר   !�
�يا��� �!تا ِ�!ستةكة� �!��2!نֵר ئةمةية: !�نا��ِ�;كةكة� ثشتطوHَ خستو��، ئةمةY لة ���طَيِر!نى ئة� بةيتة

ئةطة� �َ# �لَبة�+، �لَبة� كَييت
ئةطة� �لَبة� �لَى، ئة� �َ# 2 ناَيكي هةية

 �لَبة� ثَيكة+ بة ئاَيتة �+بينم #َ�
نا,�نم �َ# كَيية �لَبة� كاميانة

كو �!تاكةشى 
َ
بةمجؤ�� ��بينֵר �شة� (2!مة) كة مامؤستا بؤ��كةيي لة نيو� �َيِر� ����مد! هَينا�يةتى، نة� لة شيعر�كة� بابا تاية��! نيية، بةل

شَيو!ند���.



25

حةلال�

خو��+ند0 بة ضا� �َ# بينى
ثَيمطو5 تؤ كَيى، تى، تؤ

بؤ تؤ (شوَينَيك) (شوَين) نيية
ئة+� (تؤ)� لَيية (شوَين) نامَينَى

لة مانة+مد� نةمانة+مد�
+لة فةنابونما (تؤ)0 �;,ية

َينة� جةستةمد� (0لة نةمانى (نا
ثرسيا�0 لة با�+� خؤمة+ كر� تم: تؤ (7)

 (8)!�لةاليةكى تر���، لة ضاثَيكى تر� �يو!نى بابا تاية�
كةسَيتيى  -�!تة   Qحةلال بةنا��  ئاما\�  شوَينَيكد!  لة   �

حةلالQ- كر!��.

من C@ �ند0 كة طֲר0 �, شها@ با� 
بثوشم جوشن  برسر نهم تا�
فرئايد سرمر��@ بة نامر� 

Cطر ���0 كشند مانند حال� (9)

مةال� جزير� 	 حةلال�
تيشكد����،  شة�ضر!  ئة�  جزير�   ��ئةحمة شَيخ 

كة خو�! لة ِ�;\طا�َيكد! بؤ طة� كو��� نا�����، لة سَى ال�� تيشكى �!��� تا�يكيى لةسة� ِ���!ند�ين، يةكةمينيا3، 
سَيية�:  بةشى  غة4�2.  �!تا  د!�!نة، 

َ
�ل تةِ��  شيعر�  ����مينيا3  عرفا3.  لَينا��  نا�ما3  كة  بةِ�!ستى  خو�!ناسينى 

طرتֵר(10).
َ
طֲר بؤ هةل

َ
��كا�هَينانى 2مانى خو�!ثَيد!�� خؤيةتى، كة كو��يية� 2مانةكة� بة شيعر� ناسك � �ل

ئةطة� ��� ثَيشU طوتما3، ئة��بياتى كو��� 2;� بة كةمى شيعر� عرفانى نة� سؤفيطة�يى هةبَيت، ئة�! �! ��2!نֵר 
كو �! ��2!نֵר تاكة شاعֲר� عرفانى 

َ
مةال� جزير� نة� هة� لة� شاعֲר� ��طمةنانةية، كة شيعر� عرفانى �تو��، بةل

كو���، كة ئة��بياتى كو��� بةبَى جزير� كةلَينَيكى يةكجا� طة���� �!� تَيد! ���ست ��بَيت، كة لة� بو!���! بة كةسى 
�يكة ثِر ناكرَيتة��.

 Qلَير��� طة� جزير� شاعֲרَيكى عرفانيى طة��� بَيت، ئة�! بَيطوما3 كةسَيتى � بֲר� عا�فانى طة��� لة�!نة حةلال
��بَيت لة شيعريد! ِ��نطد!نة��� هةبَيت.

 � Qكة يةكَيكة لة تايبةتمةندييةكانى عرفانى جيهانى عرفا3، كة لة عرفانى ئيسالميد! حةلال ،(�بֲר� يةكَيتى (!تحا
��نرَين، ئة�� ال� جزير� هةية، بةتايبةتى ��� ئة��� ال� حةلالQ هةية، جزير� !�باية2يد بة سة��تا� �!مة�2َينة�� 

َيت:
َ
��ل

+عاشق ئة+ �لَبة� ئة
+ظاهر ئة+ مه ظهه � ئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                              (7)

فقلُت: من Cنت؟ قا#: Cنت �Cيت �بي بعֵר قلبي              
ليس �ين حيث Cنت فليس لألين منك Cين                    

P فنائي جدC 5نت ففي بقائي ال بقائي    
(32 ،Qيو!3 !لحال�سألت عني فقلُت  Cنت     ( P محو�سمي �سم جسمي                 

(8) �باعيا' باباطاهر عريا3، بامقدمة مهدH !لهي قمشة H 1، ضاt سو�، !نتشا�!' سعد�، 1370، 1214
��طر� � جلوبة�طي ئاسنيى جةنطى ��� Qشايا3 با�(9) من ئة� ��ند��- ��ند بة كةسَيكي ياخى � ���ضو� لة ياسا� نة�يتة با��كا3 ���ترHَ، كة لة ثا

لةبة�كة� � تاQ بخةمة سة� سة��، سة� شؤِ� نابَيت سة�H مة��!3 بؤ نامة��!3، ئةطة� ��� حةالQ لةسَيد!��شم بد�3.
�يو!ني مةالH جزير�، ئاما��كر�3 � لَيكد!نة��� هة\!�، ضاثى يةكة�، !نتشا�!' سر�Y، تا�!3، 1361، 114. (10)
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+ بة�+@ طةهة� ئة V�
ِ���نة��  (11)� Y+هة� شاهد�

ئةمةY هةما3 �نيابينيى (يةكَيتى) حةلالجة، كة 
َيت:

َ
��نَيت � ��ل!� �عاشق � مةعشوh بةية

�;حت ئاَيتةكر� لةطةَ# �;حمد�
+Y مة� كة ئاَيتة� ئا� سا,طا� �+كرَيت

5��+�بد�5 لة منيش �ئةطة� شتَيك لة تؤ ِ�
(تؤ) لة هةمو با�َيكد� هة� (منى) (12)

جزيريد!  شيعر�  لة   Qحةلال �نيابينيى  هة���ها 
2;� بةِ���نى ��بينرَيت، بةتايبةتى ئة� �نيابينيانة� 
قوآل�3، يةكَيك 

َ
كة لة قوآليى �نيابينيى حةلالجة�� هةل

 (خو!) 
َ

لة� بֲר!نةY تَيِر�!نينى حةلالQ بؤ ئة��� خا4
سةنتة�� با2نة� بو�نة� هةمو� ثيتةكانى تر� بو�3، 
َيك(13)، 

َ
خال ضةند  يةكطرتنى  لة  بريتֵר   !�لة جة�هة�

َيت: 
َ
مةال� جزيريش ��ل

نوسخةئى عالة0 هةمى عنو�نة كة
نوقطهيةY نابت �عنو�نى غةلة� (14)

:(4�ة� (مةنصو�� 
َ
كو حةلالQ الH جزير� �ل

َ
حةلالQ ال� جزير� نة� تةنها ��� كةسَيتى � �نيابينى ئاما��يى هةية، بةل

هؤستايي عيشقَى �# هةخؤ5 سة�تا قة�+0 هنطي �صو5
�+مز� (Cنا �لحق) هة� �طؤ5 با+ِ� بكن مةنصو�+ �# (15)

لة�َيو�  ناسر!�3،  تة�يقة'  ئةهلى  بة  كة   ،����كر كو��ما3   Hشاعֲר!نة ئة�  �يو!ني  سؤ�!خَيكي   Hهَيند� ��!جا� 
��2!نֵר ال� كةسيا3 هَيند�� مةال� جزير� ِ��نطد!نة��� �نيابينيى حةلالQ 2ياتر لة كةسَيتيي حةلالQ نابينرَيت.!�

خاني 	 حةلال�
خا��ني (مة� � 2ين)يش، كة خؤH هَيند�� (مة�) عاشق � ئة�يند!��� ضَيذ� عيشقى حةقيقيى كر����، شةثؤلةكاني 
�نيابينيي   � عيشق  (مةنصو�)�كة�  ناتو!نَي  ئة�يش   ،��!� بةسة�يد!  خؤيا3  عرفا3   � سؤفيطة��  بَيثاياني   Hيا���

عاشقانة� مةنصو� لةبֲר بكا'.
خاني ثَيش ضو�نة نَيو باسى �!ستاني مة� � 2ين، 2;�َيك لة �نيابينيية سؤفيطة�� � عرفانييةكاني 2ياتر لة ِ�َيطة� 
ى 

َ
قول بة  كةسَيتى-   �  Hنا�  �-نة  Qحةلال �نيابينيي  شوَيند!  ضةندين  لة  لة�َيد!   �  ���ِ خو!�! خستؤتة   

َ
لةطة4 �يالؤ[ 

��بينرَيت � بةطشتي �!��2!نֵר ئة� سة��تاH مة� � 2ينة يةكَيكة لة شيعر� عرفانيية بة��2كاني خاني، كة ��كرHَ ثَيي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
594 ،2000 ،�(11) محمد !مֵר ��سكي، فلسفة !لعشق !اللهى فى شعر !لجزير�، مر!جعة �تقديم �.محمد بكر، مطبعه ها�!�، �هو

   (12)
تمز� �لخمر+ با�ا� �لزال# حي كما  � P حك      مزجت �

(584 ،Qيو!3 !لحال�فا�� Cنت Cنا P كل حا#           ( فا�� مسك شيئ مسني   
(13) بِر�!نة: !لحالQ، �لطو�سֵר، طاسֵר �لنقطة.

��طةَينَي، بِر�!نة  �َيكد!، ضونكة ئة� يةكة� �!تاH ية
َ
ة� تيا بكرَيت، تةنانة' لة خال

َ
(14) �!تة بو�3 هةمو�� كتَيبَيكة ية� نا�نيشاني هةية، نابَيت هةل

هة\!�، �يو!نى مةال� جزير�، 694.
 مةنصو�� حةالجد!، با��ِ� بكة3 

َ
��كَينَي � بويتة ها���نط ��طة4�� (�!� سة�تاثاH بؤتة ئاطر� طِر� بة���2 (هة� خؤ� خو

َ
4�(15) �!تة: لة� سا�� 

َى ثَيويستة با��ِ�� ثَي بكة3. هة\!�، �يو!ني مةال� جزير�، 353-354.
َ
م هيض تا�!ني نيية� لة ئة�يند! سة�كة�تو� (منصو�)� هة�ضى بل

َ
�ل

خاني
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ند ببَيتة�� بؤ ئاستى مةالH جزير�. خاني-H مة32 ��� حةلالQ عا�فانة باy لة �!ستاني طة����نيي ئا��� � ئيبليس 
َ
بل

��كا' � سؤ2�!�!نة � عا�فانة بة�طر� لة ئيبليس ��كا'(16).

ئا�+0 كر+ قيبلة طاهو مةسجو� 1 بَي سةجد+ تة ئة� جةنابي مةعبو�  
هيندf تةهة بو �طة# عيناية5 2 ئيبليسَي فةقֲרfَ بَي جيناية5  

لة ِ��كوتة ��f ئيستيطاعا5 3   �هة� �;fَh �كر هة,�� طاعه 
4 �طَيِر�تة h بة��+�fَ خو+مة�� f سجد+ نةكر لغةيرfَ مةعبو�  

قةهر� تةكر+ موخةللة�ننا� 5 يةY سةجد+ نةكر لثَيشَي ئةغيا�  
6 jتةبا�+كةلَآل f�مةنة Y+�فة�   jحيكمةتا تة ئاطا h ئةلقيصة

7 (Yماعرفنا) :حةققَي تةطؤتي�+�   Yعرفا@ �ـةلهبَي � صاحيب ئيد��
8 oئةلحة +�طومر� هةبيت نة�   oخاني بنة,�نيا خو�+ �+�حة
f موصطـةفابت 9 fَيا��هبة� ئيلال كومةطة� مةعֵר خو�� بت  

10 (خاني)p خو+ِ�� تو ئاشناكي  يا�+p توبحةقى موصطـةفا كى  

�نيابينيي حةلالQ بة ئاشكر! ��بينرَيت، يةكة�،  �نيابينيي حةلالQ سةبا��'  ��� !���2!نֵר لة� شيعر�� )خاني( !�
�نيابينيي حةلالQ لةبا��� نةتو!نينى نةناسيني حةقيقةتي خو!��، كة ئةمةY هة� ثةيو�ستة  ،�����بة ئيبليس(17). 
َيت ئَيمة بة كةمَيك ناسينى خو!� هةستكر�3 بة نزيكي لة خو!�� 

َ
بة يةكةمة��، ضونكة خاني ��� حةلالQ ثَيما3 ��ل

ئيU فريو نةخؤين � �!بز!نֵר خو!ما3 ناسيو�� مافى خو!ثة�ستيما3 �!��، ئة��تا ئا��� بَي سوجد�بر�نَيك، ئة� ثلة� 
ثاية طة���ية� ثَيبةخشر!، كة فريشتةكا3 � ئيبليس، (كة  ئة� ثلة� نزيكييةيا3 هةبو� لة خو!��)، فة�ماني كِرنو�شى 

ِ�َيزيا3 بؤ ئا��� بةسة��! كر!.
ئة�2لة���  لة  طة���   H!ية خو!� ثَيي  كة   ،Qبا��ِ��� حةلال ئة�  �!تة،   (���نيابينى (حةقيقةتي محةمة هة���ها 
مر;ظي  سيفاتي  كاتة��  لة�   �  ���ئا ثَيش  ئةمة   .�������ستكر ِ���ناكى   ���  ({.�)  H�محةمة ثَيغةمبة�  يةكةمجا� 

���ستكر�����!(18) ئة� �نيابينييةH حةلالQ، الH خاني هةية: !�خو�!يى لة�
1 Y+ئيعتبا� �تةعد�� تةعة�  Y+جا� p @حيد�بَي شةيئةكي 

نو�+Y بوية مةعني يا موحةمة� 2 +َ# بة�قى h حوسنَي سة�مة�  ئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يا، 1983، ال 21.

َ
(16) بِر�!نة: مة� � 2ين، ئاما��كر�R3 ثة�!�َيز نو�سينى هة\!�، ضاثى يةكة�، ئةنيستيتؤ� كو��� ثا�يس، ضاثى ئيتال

!�!Uبة قيبلةطا� ثة�س '�1.ئة� مةعبو� (خو!) بَي ئة��� ئا��� سوجد�يةكي بر�بَيت، تؤ كر
.Hبَيتا�!3، هَيند�� تؤ كؤمةكيت هةبو� بؤ H�!\2.ئيبليسى هة

.�3.هة� ِ�;\� هة2!� خو!ثة�ستى بةهؤH يا�مةتى � تو!نا ثَيد!ني تؤ�� ��كر
.����' كر �����4.ئة� كِرنو�شى بؤ كةy جطة لة مةعبو� (خو!) نةبر�، تؤ كا��كة� ئة�' ِ��تكر

5.ية� كِرنوشى نةبر� لة بة�!مبة� بياني (ئا���)، تؤ خةشمت لَيطر' � كر�' بة ها�ِ�َيي �;�2} بؤ هةتاهةتايي.
يى حيكمةتي كا��كاني تؤ بَيت، ثا� � بَيطة��H بؤ تؤ.

َ
6.ثوختة� �تا� كةسَيكما3 نة�H ئاطا�!�� طة���يى � قول

ئاما\�ية بة  نةناسى) كة ئةمة  لة حةقى تؤ�! طوتى (تؤما3   -({.�ثَيغةمبة�� ( تَيطةيشتنة -مةبةستى  7.خو!ناسى (عرفا3) �!�!كا�َيك، كة خا��3 
.(Hثَيويست بو� بتناسֵר نةمانناسيو �فة�مو��� (ئة� خو�!H ئَيمة، ��

���� نيية طومِر! بَيت. hبة تؤ، ئةلحة hهة�����(خاني)ية� لة نة2!ني خؤية�� .8
9.مةطة� يا�مةتيد��� خو! بَيت، يا3 ِ�!بة�� ئة� مصطفى ثَيغةمبة� (�.}) بَيت.

10.خو�!ية، بةخاتر� ثَيغةمبة� (�.}) بكة� خاني بة خؤ' بناسَينة.
 !�خو  R(�ِشة (خَير�  ����مي   Hجةمسة� ببَيتة  تا  بو�  طة���ني  ثَيويستييةكي  (شيطا�)  ئيبليس  �!ية  ثَيي  ة�� 

َ
قول بة�نيابينييةكي   Q(17)حةلال

ثَيشو�خت بِريا�H لةسة� ئة� �!بو�، لة� ������ نو�سة�H ئة� بابةتة توَيذينة��يةكي سة�بةخؤH هةية.
���با�� باسَيكي سة�بةخؤية. Yئةمة .����.}) بو�� نة� ئا) �(18)حةلالQ ثَيي �!ية حةقيقة' ئة��ية يةكة� مر;~ (مر;ظي خو�!يي) محةمة

كو 
َ
) بة� �!تا �����طر3، بةآل� ئة�!نة لة ية� جيامةكة����، بةل

َ
ى يةكةمة الH هة�سَيكيا3 (يةكة�، �;j، عةقل

َ
1.�!تة: ئة� (خو!)يةكة� � ِ�;j � عةقل

بة� جؤ�� ئة�!3 ها�تا� يةكبخة. بِر�!نة: مة� � 2ين، 184.
2.�!تة: هةمو� شتةكا3 لة بناغة� حةقيقةتد! (يةكن) \ما��� \ما��كر�نيا3 ئيعتبا�� (جؤ�َيك بؤ ضو�3 � ثؤلَينكر�نن) يةكةمֵר ِ�;شنايية� كة لة 

سة�مة�ية' � هةميشةييد! جو!ني بر�سكة� �!، ِ�;شنايي محةمة� بو�. هة\!�، مة� � 2ين، ال 18.
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��2!نֵר ��� حةلالQ هةمو� جياكر�نة��  !� كو 
َ
بةل ��كا'،  ��باسى حةقيقةتى محةمة  Qحةلال ��!تة خانى، ��

ة ��2!نيت � با��ِ�� بة يةكَيتى (!تحا�) هةية:
َ
(تفريق)ية�، بة هةل

#+ عةقَلى ئة V�  #+ئةr ئة
#++� موئةهة�سَينةp ئة

ئةممامة كة�@ hهةr تو تةفريق
ئةr ِ�+نطة ئة�@ بطَيِر+ تةفيق(19)

.!���كرَيت، بةآل� لة �نيابينييةكي عا�فانة� حةلالجيانة H�ى يةكة�)H ئةفالتؤ3 بة
َ
هة� لَير�شد! تؤ�H بֲר� (عةقل

4-1-2 بَيسا��ني 	 حةلال�
 R  ���!شَيو�2!�� طؤ�!3  (هة��!مي)، كرمانجي خو ��ند�كاني كو�

َ
 ئة��� يةكَيكة لة شاعֲר� ثايةبل

َ
بَيسا�!ني، لةطة4

 ئة��� بة 2;�� شيعرH سؤفيطة�� � نا� بةنا� عرفانيشى 
َ

مو�يدH شَيخ عوسما3 سֲِר!جة�يني نةقشبةنديي بو��� لةطة4
�نيابينى 2;� بة كة� ��بينرَيت لة سة�!ثاH شيعر�كانيد!، تةنها  ��� W � كةسَيتى ��� W ،Qيي حةلال��هةية، بةآل� ئاما

.(20)����لةية� شوَيند! ئاما\�� بة �)نا !لحقH( حةلالQ كر

@��لَة هونا
@�+t �+�+0 نةجة�s بة� تة� هونا

@�+t شةهيد0 كة�، بةند+ بَي تا
@�+t نا0 كة0 كة�، جةناf نا

+t �+�+0 نةجة�s نَيشى ئةلَماسا@
+t ضو@ قةيسم كة� جة,َيد هة��سا@

با+t بكَيشو@ سز�f (Cنا �لحق)
(21) o+,;� ئاير + @با+t بسؤ,

لَير��! ئاما\�� بَيسا�!ني بة حةلالQ، ئاما\�يةكي طشتيية� لة ميانةH باسكر�ني عيشق � مةترسييةكانيد!ية(22)، 
َيֵר ئة2مو�نَيكة لةنَيو ضةند ئة2مو�نَيكد!، نة� خؤH ميحو�� 

َ
�نيابينى لقَيك يا3 بل �� كةسَيتى � ���� !�حةلالQ لَير�

 باسكر�ني ضةند ئة�يند!�َيكي بةهَيمابو� 
َ

وَيستةكر�3 بَيت، ضونكة شاعֲר باسى حةلالQ لةطة4
َ
بَيت � جَيطة� لةسة� هةل

��كا'، كة بةشَيكيا3 ئة�يند!�� مةجا�2 (مر;يى)3، ��� مةجنو�3 � فة�ها� � بةهر!� � خةسر��� شَيخى سةنعا3، كة 
��كا':  yبا !� خا��نى �)نا !لحق(

َ
��!جا� هةمو� ئةمانة لةطة4

نةكة��+@ عيال� �+��+���� �َ#
تامةنزَ# بة��+@ بةسة�حة�� طَل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19) هة\!�، مة� � 2ين، ال 18.

ى -1375
َ
(20) لة� �يو!نة�!، كةكيومة�y نيك ِ��فتا� كؤيكر�;تة��� ساخيكر����تة��، ئة� ئاما\�Y نيية، بةآل� لة� �يو!نة نوَيية�!، كة لة سال

ح كؤيكر����تة�� هاتو��. بِر�!نة: �يو!نى بيسا�!نى، ئاما��كر�نى حةكيم مةال صالح، ثَيد!ضو�نة�� حسَين 
َ
21997 لة سنة لة ضاثد�!��� حةكيمى مةال سال

سبحانى، ضاثى يةكة�، ضاثةمةنى ميهن، سنة، 1375، 2694.
ةخوَينا�يةكة، بةy بمكَيشة بة� تة��� جة�[ خوَينا�يا3، بةy شةهيد� بكة، من بةند�� بَيتا�!3، بةy نا��  كةمكة���� لةنَيو نا�!ند!، 

َ
(21) �!تة: �ل

� مةجنو3 لة 2َيدH خؤ� هة�!سا3 � بَيز!�� بكة، با بةy سز!H (�نا !لحق) طوتن بكَيشم، با بةy بسوتَيم �� yماسة تيذ�كاند!، بة
َ
بةy بمكَيشة بة H���ِ ئةل

بة ئاطر� �;�2}. بِر�!نة هةما3 سة�ضا��، 2684.
(22) سة�ضا��� ثَيشو�، 2694.
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ساتؤ 2 حاصَل جةفا بة��+نت
هة� ئا+ بكَيشة تا ِ�;� مة��+نت.(23)

هةما3  كو 
َ
بةل ��طرَيت، ��� عرفانى  �!تايةكى   �نة ثة��!نة   � حةلالQ شة�   ��� بَيسا�!نى  ال�  شيعرَيكد!  لة   �

َ
بةال

�نيابينيى حةلالQ بؤ ئة� �يا���ية ��بينرَيت.
َيت:

َ
بَيسا�!نى ��ل

شةقى شة0 بةَيش ثة��نة يؤ,+@
ضو@ بَى ثة��نة، هة� ثِر نة سؤ,+@

تا ثة� ثة��نة نمة سؤضؤ شة0
ثة��� ثة��نة هيض نمة بؤ كة0

سؤ,� شة0 ثة�َ� ثة��نة بَى شؤ@
+�نة ثة��نة� بَى شة0 سؤ, جةكؤ@؟

�يش كة ثة��نة ئاَيز�نشة@
بَى ثة��ثة�َ� ئة سؤ,�نشة@ (24)

��بينَى،  !�لَير��! بَيسا�!ني ��� حةلالQ ترسى ِ�!ستةقينة لة ����يى لة شة� )مةعشوh-خو!�( نةبو�ني ِ�;شنايي ئة�
نة� نزيكي � سوتا3 بة عيشقي ئة�:

خؤشةيستى تا شا��+ بَيت لة مةترسيد�ية
لوتكة� ئا��مي لة نزيكبونة+��ية لة مةترسى
شֲרينwين خؤشةيستى ئة+ية باt بكرَيت

+Y ئاطر بَي سو�+ طة� لةبة� �+ستَيكة�� بَيت (25)
ثاx ئة+� ,يند�نة�نة كة هاتو

 خا+ني (هة�َ#) ناf نوسيم+�+ست  ثَيو+ند�@ كؤبونة
�f بَيبة�� بو@ �+كة0 لة خؤشةيستيا@؟��

 لة ضاf خؤ0! (26) fَ0 لة طوكة�تة بَيبة�� بو
5-1-2 مة	لة	! 	 حةلال�

�يو!ني مة�لة�يد!، ��� نا� � ئاما\� باسى حةلالQ نابينرَيت، بةآل� لة ضةند شوَينَيكي شيعر�  Hطة�ضى لة سة�!ثا
��بينرَيت، لة� ِ������ مة�لة�H لة ��آلمي طلةيي نامةيةكي  Qنيابينيي حةلال�سؤفيطة�� � عرفانييةكانيد! بة ِ���ني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) تا ِ�;\� مر�نت هة� ئا� بكَيشى هيض 

َ
4� ِ�;يشتن، ��تؤY (ئة� 

َ
يا3 نةكر� � تا سة�لَيو!�� مة�[ � طل

َ
�!�يى �ل�����(23) �!تة: ئة�!3 ضا��سة�� 

بة�هةمَيك � ئةنجامَيكت نابَيت. هةما3 سة�ضا��، 2694
َيت، �!تة ثةثو�لة ئة�كاتة ترسى هةية كة مؤ� نةسوتَي 

َ
(24) �!تة: تيشك � ِ�;شنايي مؤ� بؤ خؤH ثة��!نة ئة�;2َيتة��، ضونكة بة�� ترسى ثة��!نة نايةل

و!سيو� ئيU بَي ترy بؤH ئةسوتَي. سة�ضا��� ثَيشو�، 3504
َ
كو كاتَي كة مؤ� بيني شة� خؤH ثَيد! هةل

َ
نة� ترسى لة سوتا3 هةبَيت، بةل

(25) بة���ستَي، ئة� بة���ية، كة بةيةكد!كَيشاني ئاطر ���ستد�كا'.
َيت:

َ
(26) ئةمة شيعرH حةلالجة، كة ��ل

�لحب، ما+�* مكتوما، على خطر
7غاية �آلمن 23 تدنو� من �لحذ�
37طيب �لحب مانم �لحديث به

كالنا� ال تأ� نفعًا 7هي : �لحجر
من بعد ما حضر �لسجا2 �7جت

مع �ألعو�2 �7ختط �سمي صاحب �لخִר
�3جو لنفسي بر�ً� من محبتكم

.Mمن سمعي 7من بصر �2�O تִר3
1404 ،Qيو!3 !لحال�        

��نَيت.!�لَير��! حةلالQ بَيبة�يبو�3 لة خؤشة�يستى، بة بَيبة�يبو�3 لة ضا� � طوَ� 
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(تؤ)   Hنا�!�ِ بة  بة�!مبة��كةيد!  ��!ندنى  ميانة�  لة  سة��تا���  لة  هة�   ،!�ة
َ
تة�َيل نةقشبةنديي  سֲِר!جة�يني  شَيخي 

��بينرَيت: Qحةلال H(��نيابينيي (نو�� محةمة

f�لَةمةند بةهر+� سة�مةشَيخي �+
(27) f�ياطة� حةقيقة5 جيلو+� ئةحمة

ثَيغةمبة�  ِ�;شنايي  نو���  بو�ني حةقيقةتي  با��ِ�� بة سة�مة�H بو�3 � هةميشةيي  تةنها   �لَير��! مة�لة�H نة
كو ��� (�نا !لحق) حةلالQ، كة ماناH ���طرتني سيفاتي خو!يانة� نةماني سيفاتي مر;ظانةية، ئة�يش 

َ
�.}) هةية، بةل)

�نيابينيى  �
َ
لَير��! ثَيي �!ية شَيخةكة� بةهر�� سة�مة�يةتي � جيلو�� حةh � حةقيقةتي خو!يي ���طرتو��، بةال

��كة�َيت، ��� Hبة ضِر !�طرتنى منيةتى) لة كؤتايي شيعر�كة�!� لة بةيتى (29)� بةيتى (30)
َ
ى حةلالQ � بֲר� (هةل

َ
قول

َيت:
َ
كة ��ل

تةنياf حةقيقى نة��fَ بشانؤ
من  تؤجة �+t من  تؤ سا نؤ
تؤ بَي تؤ لوطفت ثة� من ,يا� بؤ

من بَي من �;حم +خزمة5 شا� بؤ (28)

بطرHَ � هة����كيا3 فةنابن لةنيؤ 
َ
�!�! لة خو! ��كا'، كة (من � تؤ)يةتيي خؤH � بة�!مبة��كة� هةل Hمة�لة� !�لَير�

َيت:
َ
خو!�!� لة�َيد! ِ�;حيا3 يةكبطرَيتة��، ئةمةY هةما3 �!�!H حةلالجة، كة ��ل

لةنَيو�@ من  تؤ�� (من)يةتي ِ�َيطريم �+كا5
خو��ية بة ميهر+بانيت، (من)يةتى لةنَيو�ند� الببة(29)

 '!���� ضا��كاني لة��ستد� Hكرَيت لة كؤتايي تةمةنيد!، كة مة�لة���نديية ِ�;حي � عرفانيية هةست 
َ
كو ئة� بل

َ
بةل

َيت:
َ
��نَيֵר ��ل!�2;� بةهَيزتر ��بَيت، بؤية لة شيعرَيكد! كة ئَيمة بة شيعرH كؤتاييةكاني \ياني 

+خت ضة0 نةضة0 شَيو+5 �يا� بي
جةال0 فةصَل +صَل بة,0 ئةغيا� بي

 �يد+ئَيسة لَيآليي طرتة@ �
خةلَو+تة@، سا بؤ ئة� بة�طو,يد+(30)

�!بِر!3 لة يا� بة  � 
َ

لَير��! ضا� الH مة�لة�H يةكسانة بة (منيةتي)، بؤية نةماني ضا� � �َينة ثضِرثضِر�كاني ��سل
نةماني منيةتي � طةيشتن بة مةعشوh (خو!) ��2!نَي.

 
َ

لةطة4  ��بة�� بكةين، كة ثاY ئة��� سؤ�!خَيكي �يو!ني صةيدH هة��!ميما3 كر ئاما\�   Hَمانة��� !�لَير� هة� 
��آلمي  لة  كة  ئة�َيك،  بو���  تة�يقة'  ئةهلى  بو���  ة 

َ
تة�َيل عوسما3 سֲר!جة�ينى  ئة� خةليفة� شَيخ  كة  ئة��شد!، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،Hيو!ني مة�لة�����كة�تني نو�� ِ�!ستةقينة� ثَيغةمبة��. بِر�!نة  Hجَيطا � Hةمةند

َ
���ل !�(27) �!تة: ئة� شَيخَي كة لة بةY � بةهر�� نةبِر!��

كؤكر�نة��� لَيكد!نة��� مةال عبد!لكريمى مد�y، ضاثخانة� !لنجاj، بةغد!، 1961، 3184
 من 

َ
كو تؤ هة� لة خؤتة�� لوتفت لةطة4

َ
د! من � تؤ لة من -من � تؤ- تؤ 2�ِطا� بكا، بةل

َ
(28) �!تة: هيو!� �!ية تةنياH ِ�!ستةقينة كة خو!ية، 2!�َ� هةل

2يا� ببَي � منيش بةبَي ئاطاH خؤ� ِ�;حم بطاتة خزمةتت. بِر�!نة هةما3 سة�ضا��، 3204.
.644 ،Qيو!3 !لحال�بيني| بينك Cنيي يز�حمني    فا�فع بلطفك �نيي من �لبֵר،          (29)

(30) �!تة: كاتَيك كة ضا�� هةبو� شَيو�' لة نا� ضا�ما ���ئةكة�'، لةبة� ئة�� خؤشى كاتى بة تؤ طةيشتن بؤ� بَيطانة بو�، كة شَيو�تة، ضونكة 
ييم 

َ
لة جياتى ئة��� من بتبينم �َينةكة' كة لةنا� ضا�ما بو� ئةيبينيت، ئةكة�تة نَيو!نما3 � نةيئةهَيشت هة����كما3 بةتةنها ِ�!بوَيرين، بةآل� ئَيستا لَيال

�!هاتو��� شَيو�' ناضَيتة نا�ضا�� تا ببَي بة كؤسث لة نَيو!نما3، فرسةتة تا�َيك ���� ال� ثَيكة�� �!نيشֵר. �يو!نى مة�لة��، 2874.
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َيت: 
َ
د!�يية  ��ل

َ
كد! الH شَيخةكة� كة تا�!نبا�� ��كة3 بة��� شيعر�كاني باسى عيشق � �ل

َ
سكاآلH خةل

طشت جةمن فَيشتw حالَشا@ فةنا@
��خم هة� ئَيد+@ هة� ثة� من مةنا@
ئة� عاشق نةبا@ يةكسة� مةلَال شَيخ
فتو� بؤ (صةيدf) سة�بِر�@ بة تَيخ(31)

كو مةالكانيش ��بَي 
َ
كو ثَيي �!ية هةمو� ئةهلى ئايֵר نة� تةنها شَيخ � مو�يد�كا3، بةل

َ
ئة�َيك كة نة� عاشقة، بةل

�نيابينيى حةلالجما3  � Qبة حةلال �عاشق بن � ئةطة� �!Y نيية ئة�! صةيدH سة�بِر3، كةضى لة شيعريد! هيض ئاما\�ية
نةبينى.

مة	النا خاليد	 حةلال�
�كة����� طة���ترين ِ�!بة�� تة�يقةتي نةقشبةنديية لة كو��ستا3، بةتايبةتى 

َ
مة�النا خاليدH نةقشبةندH كة بال

 ،Hهلة�����لهي يا3  �
َ
ال

َ
�!� ���طرتني تة�يقة' لة شا عةبد�ل �ى 1226

َ
ثاY طةِ�!نة��� لة هيند بؤ سلَيماني لة سال

 ���  � كةسَيتى   ���  Qشيعر�كانيد! حةلال لة  ند 
َ
بل ثاية  � شاعֲרَيكي ��  � تة�يقة'  طة����  ِ�!بة�َيكي   ��� ئة�يش 

�نيابينى ئاما��يي �يا�� هةية.
��ستثَيد�كا' بة: ({.�مة�النا لة شيعرَيكد!، كة سة�!ثاH ستايشى ثَيغةمبة�� (

fَ�بؤ من لة كؤهسا� �شنؤf نةشئة� نيشانة� شةئنة 
(32) fَ�يا� f5 كة بؤلةطةَ# باf بة�بةيانا بؤ0 �+�كة

 Qحةلال �(��نديي ثَيغةمبة� ��كا'، تا ��طاتة �َيِرَيك، كة �نيابينى (حةقيقة' � نو�� محةمة
َ
ستايشَيكي ثايةبل

َيت:
َ
بةِ���ني الH مة�النا ��بينرHَ، كة ��ل

�لَة شيا� بة ناf ثِرتةf حوسني ئة,+# لَير+
(33)fَ�شيا�تةجةللى �+0 بة�+0 بؤ هةمد+مي قةلبَيكي 

لة ئة�2لة��  �.}) ئة�2ليية، �!تة خو! ) ��!ية ثِرتة�H (ِ�;شنايي) جو!ني محةمة  H!�ِ  Qحةلال �لَير��! مة�النا ��
��!تر � ثاY ئة�يش �نيابينييةكي تر� حةلالQ سةبا��' بة (حةQ) الH مة�النا ��بينرَيت: ،�������ستيكر

�f كةعبة طه Q مةكة حاجي بةبَيهو�+ئة+ند+ ِ�َيي �
.(34)fَ� فى قةلبى �لَد���كة بيت �هللا ئة� خؤf بؤ طه

 � yكةعبة ثة�ست مةبة ئة� بَيئاطا لة خو!، تؤ خو!نا ������!'، كة ِ�َيي ��� حةلالQ هؤشيا�� �� !�مة�النا لَير�
ت ��سوِ�َيت، لةبر� ئة��H تؤ 

َ
�ل �����ى خو! لة 

َ
ي خو!ثة�ست، ضونكة كة خو!ناy بو�يت مال

َ
خو!ثة�ست بة نة� مال

لة ����� بسوِ�َييت(35).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا3 لة من 2ياتر بة�با�� لة عيشقا، �!خم هة� ئة�� كة هة� لؤمة� من ئةكة3. ئةطة� هةمو� مةال� شَيخةكا3 هةمو� عاشق 
َ
(31) �!تة: هةمو�يا3 حال

نةبن، فتو!بَي (صةيديش) سة�بִِר3. بِر�!نة �يو!ني صةيدH، كؤكر�نة��� لَيكد!نة��� محمد !مֵר كا��;خى، ضاثى يةكة�، ضاثخانة� كامة�!نى، سلَيمانى، 
84 ،1971

(32) ثֲר�مَير�، ِ�;حى مة�النا خاليد، ئاما��كر�نى محمو� !حمد محمد، ئةمانةتى طشتى ِ�;شنبֲר� � ال�!3، بةغد!، 1987، 1294
(33) هةما3 سة�ضا��، 1304
(34) هةما3 سة�ضا��، 1324
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ةتى (�نا !لحق)H عرفانيي حةلالQ، بة بةشَيك 
َ
��هَينَي � حال Qحةلال Hستة�خؤ نا�!�ِ !���!تر مة�النا  لة هةما3 شيعر 

��نَيت:!� ({.�ةتى عرفاني ثَيغةمبة� (
َ
لة هةنا�H حال

ناكي ئةنوَينَي�ِ +f ئةبَلَي ِ�;h ثِرتةَيكي ِ�
fَ� خسا�f ئة تنؤكَيكي لة ِ�بَلَيي طوَ# ئا�+قى ِ�
تةجةللى ئة بو، كةتة سة� ��+ختى ��f ئةيمة@

fَ� لة طو�� خو�ستى �يد�� �بةضا لَي كة�� ية )موسا(
غر�� قة��� ئة بو باية,يدf نا��+ سة� �;,+�

(36) fَ����لةسة� �لة�+0 مةنصو�++ بانطى C)نا �لحق( 

��هلة�H لة هيند نو�سيو�، �نيابينى  H
َ
ال

َ
هة���ها مة�النا خاليد لة نامةيةكي شيعريد!، كة بؤ ثֲר�كة� شا� عةبد�ل

� كةسَيتيى حةلالQ تَييد! ��بينرَيت. سة��تاH شيعر�كة بةمة ��ستثَيد�كا':

توخو� سا بؤ0 بَلَين بة شاهي جو�نانة بة ثةنهاني
بونة+: عالة0، بة فه يضى هة�� نيساني(37)كة ,يند

H ثֲר� 
َ
ال

َ
��كة�َيت، مة�النا ��ية�َيت مذ�� بد!' بة شا� عةبد�ل���كة �!��2!نֵר ئة� شيعر�� ��� لة سة��تاكةيد! 

كي كو��ستا3 (عالة�) بة با�!ني هة��� تة�يقةتي نةقشبةند� 
َ
كة ثاY طةِ�!نة��� مة�النا بؤ سلَيماني � كو��ستا3، خةل

َيت:
َ
ئة� 2يند��بو�نة��، ��!تر سَيبة�� �نيابينيي حةلالQ لة ��سفى ثֲר�كةيد! ��بينرَيت، كة ��ل

لة يومنى مةقد+مي ئةمني يةمن هيندستانَيكة
+كو ��يي ئةيمة@ جَيي تةجةللى فه يضى �حاني(38)

 � كا���كا'  ئةيمة3-  ي 
َ
�;ل لة  موساية   H�!����ِ -كة  حةلالجد!  �نيابينيى  طة� 

َ
كَيل لة  ثֲר�كة�  مة�النا   !�لَير�

ى ئةيمة3 � ���ختةكة ��بينَي(39)، كة خو! تَييد! جيلو� (تجلي)H كر�� �تى (!نى �نا !هللا)(40) ��!تر ثَيي 
َ
شَيخةكة� بة �;ل

� حةلالQ � باية2يد هةية:�� Hند
َ
�!ية الH شَيخةكة� كةسانَيكي ثايةبل

طةلَيكي � هةية الf (بوسطامه) يا (مةنصو�)
بة تةمكينن (Cنا �لحق) نابية� يا جؤشى سوبحاني(41)

َيت:
َ
��!تر مة�النا ��ل

طةلَي تو�نجي ئة�� لَيم ئةهلى تو��@  خو��ساني
كة بؤضى ئةضية (��� �لكفر)++ طة� تؤ موسَلماني

ئةيا@ طو5 �+هلَي ظولَماتَيكي كوفر+ من تم ئة� �َ#
سكةند+� كةتة نا ظولَماتة+ بؤ ئاf حةيو�ني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
���با�� باسَيكي سة�بةخؤية. Qلةسة� حة Qحةلال H!� (35) بؤ

(36) ثֲר�مَير�، سة�ضا��� ثَيشو�، 1334
(37) سة�ضا��� ثَيشو�، 1424

(38) هةما3 سة�ضا��، 1444
َي، بؤ ناكرHَ لة ِ�َيطة� بةند�يةكي 

َ
َين، بؤضى ��كرHَ خو! لة ِ�َيطة� ���ختَيكة�� جيلو� بكا' � (�نا !هللا) بل

َ
(39) هةندَيك لة سؤفيية حةلالجييةكا3 ��ل

.2144 ،Qحسֵר بن منصو� حال ،�َي (�نا !لحق). بِر�!نة: يشا� !�2تر
َ
خو!ناسى ��� حةلالجة�� بل

(40) سو��تى طه، ئايةتى (12).
(41) ثֲר�مَير�، سة�ضا��� ثَيشو�، 1454
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بة طوS صوحبةتى نا ئةلياf بةطحا7 يةثريب ��
نةكةتة �+ست ئة+� لَير+ +�0 طرتو+ بة هة�,�ني(42)

��نَي � لة �َيِر� شيعر�كانيد! ئاما\�يةكي بؤ !� Qبة ها�ئة2مو�ني حةلال Hخؤ H�!بة تة� !���2!نֵר مة�النا لَير� !�
َيت:

َ
شيعرَيكي بةنا�بانطي حةلالQ هةية، كة ��ل

بةخؤشةيستانم ِ��بطةَينة كة
 كةشتييةكةx تَيكشكا 0سو��� �+�يا بو

مر�نم لةسة� ئاينى عيسا �+بَيت
 نةمة�ينة! (43) fَنة مةككة0 �+

نَيو ���ياH بَي كؤتايي � ثِر مةترسيى عيشقى خو!� كةشتييةكةشم شكا��� بة  َي، من كة�تو�مة 
َ
بل  Qطة� حةلال

ي خو!ثة�ست نيم � مةككة� مة�ينة ثة�ست 
َ
��طةِ�َيم � مال !�م ���!سن � من بة��!H خو!

َ
شَيو�� عيسا ثَيغةمبة� هةل

َيت:
َ
نيم، ئة�! مة�الناY بة ئاشكر! نا�H (به طحا� يةثريب) ��هَينَيت � ��ل

بةطو� صوحبةتى نا ئةلياf بةطحا7 يةثريب ��
نةكةتة �+ست ئة+� لَير+ +�مطرتو+ بة هة�,�ني(44)

لَيكضو�نى ئة2مو�ني مة�النا بة حةلالQ ئة��ية، ئة�يش ��� حةلالQ لة��!� حةجة�� ضو�� بؤ  طة� بةهَيز� 
َ
بةل

هيندستا3(45).

نا" 	 حةلال�
كو مةال بو��� شيعر� سؤفيطة�H � ئاينييةكاني 

َ
(نا�) طة�ضى شاعֲרَيكي سؤL نيية � ئةهلى تة�يقة' نةبو��، بةل

ةتى عرفاني لة هةندHَ بةيتة شيعريد! 
َ
ة تَيياند!، بةآل� ها�كا' جطة لة شيعرH سؤفيطة�ييانة، حال

َ
2ياتر شة�يعة' 2!ل

بةتايبةتى لة شيعر� سؤفيطة�ييةكانيد! ��بينرَيت، بةتايبةتى ئةمة لة� شيعر!نة�!، كة�! ��2!نֵר لة شيعر�كاني كؤتايي 
�نيابينيي حةلالQ بؤ حةQ لةالH نا� ��بينرَيت. Yيا�� � لة�!نة�\ياني )نالي3( 

��كا': Qبة� شَيو�ية ��سفى كةعبة� حةلال U-يةكي شة�يعةتي، ثَيش�سة��تا نا

2 مةككة؟ ���بة��f قاعيد+� ئة�كاني ئيسالمة
2 �ـةيبه؟ ما|  خاكي مائيد+� ئةنو��� ئيمانة

فيد�كا�� تة@  جا@ بة، لة ئاساني هة��سا@ بة
+��f مة���نة(46) كة ���  �+��f ِ�َيطة� مةككة با� 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(42)هةما3 سة�ضا��، 1464

ال Cبلغ Cحبائي بأني َيت:.   
َ
��ل Q(43)حةلال

�نكسر �لسفينة �كبت �لبحر
على �ين �لصليب يكو@ موتي
 ال �لبطحا �Cيد ال ��دينة. 

694 ،Qيو!3 !لحال�
(44) ثֲר�مَير�، سة�ضا��� نا�بر!�، 1464

.44 ،Hيو!نةكة� Hلة سة�ضا��كاند!، لة�!نة سة��تا Q(45) بِر�!نة \ياني حةلال
�يو!ني نا�، كؤكر�نة��� لَيكد!نة��� مةال عبد!لكريمى مد�y � فاتح عبد!لكريم، ضاثى يةكة�، ضاثخانة� كؤِ�� 2!نيا�� كو��، بةغد!، 1976،  (46)

.4854
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 H�;2 2;�ينة�   ���  � شة�يعةتييةكة�  بينيية  ة' 
َ
ِ��!ل تَيِر�!نينة   ��� ستايشة���  بة�  نا�  كة   ،Hمةككةية ئة� 

�يد!�يةتى � ��!جا� لة ئاR3ساتي ثَيش ���خاني مֲרنشيني بابا3 �! هة� بؤ ئة�Hَ كؤضد�كا' �  H2!مانا3 ئا�!تةخو
َ
موسل

��بينَيت: H!� !���بينَيت، كةضى لة ساتَيكي عرفانيي حةلالجيانة 
َ

هةمو� ماند��بو�نَيك لةثَينا�يد! بة با} � طو4

كةعبة ئيشر�قي +كو خو�شيد+، من ضا0 ضهعيف
لَيم بو+ ِ�;شن كة بوعدf قو�بة، قو�بى بوعد+ بؤ0
بؤ جيو��� حةo لة هة�جَي صيدقى نيية5 كافيية

من لة (بيت �هللا) ئينشةلَآل (بأ�2 �هللا) �+ِ�;0
لَيم حة��مة ��نة ئاf حةماماتي حة�+0

من كة با,f �يد+ با,0 نةY شة��+� �+ستة مؤ0(47)

 !�� ئة��H، كة بة��!H مةعشوقةكة� )خو!(�� ،Hَلة� Hمانة�� R2;يد!�� كةعبة� ثֲר�لَير��! نا� ثاY طةيشتني بة 
��مَينَيتة��، بةآل� بة ��2يي هةست ��كا'  Hَكا' � لة��� Qحة Qحةلال �ى خو!)� ��

َ
��طةHَ�ِ، بؤية ��ضَيت بؤ (مال

كة خو! 2;� طة���تر� لة (شوَين)� ثا� � بَيطة��� لة (شوَين) بؤ �!نا3 � هةستد�كا' خة�يكة لة (خو!ثة�ست)��� 
��خاتة�� لة  ������ بة�� ��كا' ����� لة كةعبة �����بَيت بة (كةعبة)ثة�ست، بؤية ��� ضا�H ِ�;شن ��بَيتة��� 
��خاتة�� لة خو!بيني، لة هةمو� شوَيند!، بؤية بة  �����شوَينثة�ستى � نزيكي ��خاتة�� لة خو!� نزيكي لة كةعبة 
ى خو!) ثشت بة خو!� 

َ
 خو!�!بو�3 لة ِ�!ستطؤيي نيا2�!ية، بؤية من لة (مال

َ
َيت: ها�ِ�!H2 � لةطة4

َ
تَيِر�!نينَيكي تر��� ��ل

ةتى خو! ��ِ�;�. ئة� سَي �شةية، سَيطؤشة� سة��كيي سؤفيطة�� � عرفانما3 بֲר ��خاتة��: (�� !هللا، مع !هللا، 
َ
بة مؤل

� كؤتَريكي �����بة�� كةعبة بَيت، �� Hَناية� �تة فةنابو�3)، بؤية نا!� -!� خو!� لةنَيو خو!
َ

L !هللا –بؤ الH خو! � لةطة4
ند�يةكي 

َ
كة �!ني بؤ �;بكرَيت بةئاساني كة ئة� با2َيكي �يد�با2، �!تة ضا�كر!بَيت � بتو!نَي بؤ الH حةh (خو!) بفِرَيت � بال

(;ـة��فى)  بطا'  بة� حةقيقةتة  نا�  ئة���   �لَير��� �� لَير�؟.  ئيU ضى ��كا'  نةبَي،  � شة�!��كر!�   �!��ضا�فريو
َيت:

َ
��ل ،!�د!ية بة����� خو!

َ
حةقيقى لة سوِ�!نة��� �ل

+Y سانيية، سَي ثة# شكا ِ��يية  Y+تا بةكة� 
 هة� بخؤ0! 0 سةعى  عةمر+ هة� بخة ��بَى طـه

 خو!بو�ني 
َ

طؤ2بَيت � خزمةتي كةعبة بكا' � ����بَي لة لةطة4
َ
نالي ناية�َيت ��� حوش�U ئا�هَين � حوشHU ئا� هةل

ِ�!ستةقينة�! بة (طــه�!P)� (سةعي)� (عةمر�). ِ�!ستة ئة� شيعر� بة�يوَيكد! ِ��نطة هةست بة نامؤيي نا� ���بخا'، 
بةآل� ئة� نامؤيية نامؤييةكي عرفانيية ثU لة��� نامؤييةكي ئاسايي بَيت � �!��2!نֵר ِ��نطة ئةمةY تيشكَيك بخاتة سة� 

 .Hَني لة�� � مر
َ

هؤكا�� كؤضكر�ني نا� لة مةككة�� بؤ ئةستةنبو4
لةاليةكي تر���، لة سة�جة� �يو!ني ناليد!، تةنها لة ية� شوَيند! ئاما\� بة (مةنصو�) كر!��، ئة�يش لة شيعر� 

��كا': hيد!�� مةعشو�د!�!، كة نا� ��� مةنصو� لة� ��َيذترين شة���! ضا��ِ�َيي 
َ
بةنا�بانطةكة� شة�H يةل

شةf يةلَد�ية، يا �+يجو�+ ئةمشة
كة �يد+0 �� لة تؤ بَي نو�+ ئةمشة
�لَم +Y حاكمى مةعزلة، قو�با@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(47) هةما3 سة�ضا��، ال 301.
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خةآلتي +صَلى تؤf مةنظو�W ئةمشة
�لَيش مايل بة �يد+� تؤية، بؤية

�+ ئةمشة� لة من +حشى  �+ميد+
كة تؤf شاf كة2 كوالهي �يد+ مةستا@

2 باكم قةيصة�  فةغفو�+ ئةمشة
5لةخة هةلَسا+، يا ئالَؤ,+ ضا
هةميشة �ية، يا مةخمو�+، ئةمشة

سو�شكم نةقشى ضا� تؤ �+كَيشَى
جَيطة0 سة����+كة� (مةنصو�)+ ئةمشة

موسَلمانا@ �+ثرسن حالَى (نا�)
(48)لةكونجي بَي كةسى مةهجو�+ ئةمشة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ينة	+يةكي ئة%+بي بة نا	! (كةسَيتى 	 %نيابينيي حةلال� لة شيعر! 
َ
*ئة/ نو	سينة بةشَيكة لة لَيكؤل

ِ�	شد)�  (ئيֶר  كؤلَيذ� ثة�	+�%+�  ئةنجومةنى  ثَيشكةشى  �، كة نو	سة� %(!<�	 (حافز� شֲר (مةحو�) 
>مانى  لة  ماجستَير  ثلة�  بة%+ستهَينانى  ثَيويستييةكانى  لة  بةشَيك   B+	 كر%		+،   �%�بةغد �نكؤ� <

.(�كو�%يد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(48) سة�ضا��� ثَيشو�، 388-390


