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تقديم الدكتور محمد شريف أحمد
رئيس منتدى الفكر اإلسالمي
لما كان الدين بمفهومه ال ام واللزومى هو ف ل ال قىل والقلى  ،وهمىا الحىافزان
األساسىىان لحركىىة اإلنسىىان فىردا أو جماعىىة ،يصىىا القىىون بىىين الحيىىاة الدينيىىة لكىىل أمىىة
أوش أو منطقة ان كاس للوجه الحضارى لىه ،فالىدين محىرف فاعىل لتشىكيل عالقىة
اإلنسان بربه وبنفسه وباآلخرين من غيره.
وإذا كان الدين في ب ىده اإللهىى توحيىديا لى ات الخىالب البىاري ت ىالى ،وإنسىانيا
فى ال القة مع اآلخر كما هى الحان فى اإلسالم ،فقد يتجلى مظهره فى صور الحرية
والسلم االجتماعى ورفض الم لة والمهانة.
فمن لوازم التوحيد اإللهى أن يستغني الفرد المىممن عمىا سىواه ،ويكىون النىاس
أمامه سواء ،فيتوسع فضاء حريته ليخترق حدود الجبىابرة الموهىومين دون االنتقىا
من حريات اآلخرين ،ومن لوازم ب ده اإلنسانى مجتمع عادن ،ليس للقوى فيه تهمىي
الض يف أو اذالله ،فالكل عباد هللا فى محاريبهم ،وهو الى ي يحكىم بيىنهم فيمىا اختلفىوا
فيه من الدين فىى يىوم القيامىة ،فهىو مالىي يىوم الىدين وحىده ،والكىل أحىرار وسىواء فىى
منازلهم وأسواقهم وعالقاتهم فى إطار القيم المت ارف عليها دينا أو شرعا أو قانونا.
وإن مشىىهد ( الحيىىاة الدينيىىة مىىن نهىىرى الىىى بىىارزان ) كمىىا عر ىىه الباحىى
األلم ىىى الىىدكتور عرفىىات سىىتونى البىىارزانى فىىي بحمىىه البىىديع الموسىىوم به ى ا ال نىىوان
كشف ه ه الحقيقىة ،وفسىر السىر فىى ريىادة بىارزان التاريخيىة للنضىان المتواصىل مىن
أجىىل حريىىة الش ى الكىىوردى ،واسىىت ادة المكانىىة الالئقىىة بىىه بىىين األمىىم رغىىم بط ى
السالطين والحكام الجائرين.
لم يكن الشيخ عبد السالم البارزانى التي احتفى بىه الباحى الكىريم مجىرد شىيخ
طريقة ،بل كىان شىيخ مىنهه نهضىوى لشى به الكىوردى ،رشىحه لهى ا الىدور التىاريخى
إسالمه الخالص ،وم رفته ال ميقة ب لومه ،ووجدانه الفيىا بحى هللا وخلقىه ،وبدا
التصىىوف التىىى عودتىىه علىىى التيمىىل والتفكيىىر والبح ى عىىن الحقيقىىة ،كىىل ذلىىي ج لىىه
يضحى بنفسه من أجل قضية ش به.
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وقد أرسى ه ا المنهه النهضوى لمشايخ بىارزان فلسىفة الت ىاي بىين األديىان،
والتوزيىىع ال ىىادن للمىىروة ،وفكىىرة الكرامىىة االنسىىانية ،والقوميىىة الكورديىىة فىىى بىىارزان
لتكون بارزان نواة صلدة قوية للحركة التحررية الكورديىة ،وليبقىى هى ا المشى ل ينيىر
الدر لطالبي الحب والحرية.
وقد تجسد كل ه ا فى القائد األسطورى الخالد المىال مصىطفى البىارزانى الى ى
قىىاد نضىىان ش ى به أكمىىر مىىن نصىىف قىىرن دون أن يحيىىد قيىىد ش ى رة عىىن همىىوم ش ى به
الكوردى المظلوم.
أمىىا اذا أردت م رفىىة التفاصىىيل باسىىلو مو ىىوعى مشىىوق ف ليىىي قىىراءة هى ا
البح القيم فإنه جدير بالقراءة المتيملة وممتع.
وفب هللا الباح ال افات م رفية قيمة أخرى كما عودنا على ذلي .
الدكتور محمد شريف أحمد
رئىىىيس منتىىىدى الفكىىىر االسىىىالمى فىىىى اقلىىىيم
كوردستان
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المقدمة
3

قبل بض ة أشهر دعيي للمشاركة في ممتمر بارزان ،وطل مني كتابىة بحى
عن فلسفة الت اي الديني في بارزان ،والسقف الزمني ال ي حدد لي لم يكن كافيا ،فقد
كىىان أقىىل مىىن شىىهر ،فرفضىىي المشىىاركة ،ألن دأ المىىمتمرات إعطىىاء مهلىىة كافيىىة
للباحمين تكون أكمر من أرب ة أشهر ،ثم إن كتابة بحوث في أي مجان في مىدة كهى ه -
أقىىل مىىن شىىهر -لىىن تكىىون علميىىة وال أكاديميىىة ،وخاصىىة فىىي المجىىان الى ي اختيىىر لىىي،
حي ى نىىدرة المصىىادر والمراجىىع فىىي ه ى ا المو ىىوه ،وك ى لي ص ى وبته ألن باحمىىا لىىم
يتطرق إليه بدراسة علمية ،بل هىي شى رات ومقتطفىات نجىدها مىن هنىا وهنىاف ،لى لي
رفضىىي المشىىاركة فىىي البدايىىة ،لكىىن االخىىوة أعضىىاء المىىمتمر أصىىروا وألحىىوا علىىي،
لسىىببينأ أحىىدهما أن هىى ا المجىىان مىىن صىىميم تخصصىىي ،وثانيهمىىا ،أننىىي مىىن أبنىىاء
المنطقة ،فمملي أولى بغيري في الكتابة عن ه ا المو وه المهم الجلل ،فلبيي طلبهم،
واسىىتط ي كتابىىة بحى متوا ىىع ،وشىىاركي بىىه فىىي المىىمتمر ،وقىىد كىىان بحىىب مىىمتمرا
ناجحا ،وخاصة أنه كان ألون مرة يقام ممتمر كه ا في المنطقة.
ومىىن خىىالن مطىىال تي ودراسىىتي له ى ا المو ىوه ألفيىىي أن الحيىىاة الدينيىىة فىىي
بارزان بصورة عامة بحاجة ماسة إلى دراسىة وبحى  ،وخاصىة كمىا قلىي أن أحىدا لىم
يتناولها مىن الناحيىة األكاديميىة ،فىيكمر الدراسىات والبحىوث تناولىي الجانى السياسىي
واالجتماعي واالقتصادي والبيئي فقط ،أمىا الحيىاة الدينيىة فنجىد حىديما وجيىزا مىن هنىا
وهناف ،فه ا الجان الحيوي كىان مهمىال ،بىل الحظىي أن ب ىض البىاحمين حىاون عىن
قصد وأد ه ا الجان  ،وإبراز الجوان األخىرى ،حتىى ال يكىون هنىاف أي حىدي عىن
الدين وما له صلة به ،وال ري أن إبراز ه ا الجان المهم في دراسة علميىة سىي طي
صورة وا حة وجلية للحياة الدينية في بارزان.
ثم إن الحدي عن الحيىاة الدينيىة فىي بىارزان لىه صىلة وعالقىة مباشىرة بالحيىاة
الدينية في شمدينان ،وخاصة في نهري ،مركز السادات النهرية ،ل ا ال يمكىن الحىدي
عن بارزان بغض الطرف عن نهري ،فلقىد كىان لشىيو نهىري إسىهامات عظيمىة فىي
تاريخ الكرد وكردسىتان ،وخاصىة فىي الجانى الىديني الى ي نحىن بصىدده ،وسنكتشىف
من خالن دراسة ه ا الجان في تيني القريتين التحون التاريخي للسادات النهريىة مىن
الطريقىىة القادريىىة إلىىى الطريقىىة النقشىىبندية ،وتىىيثير ذلىىي كلىىه علىىى مسىىار الطريقىىة فىىي
كردستان وخاصة في نهري وبارزان.
وسنحاون في دراستنا ه ه الحدي عن الحالة الدينية بصورة وجيىزة جىدا لىدى
اليهود والمسيحيين في منطقة بهدينان ،وخاصة في بىارزان ،وكى لي الصىراه ال نيىف
والطويل بىين المشىيخة البارزانيىة وأغىوات الزيبىاريين ،وانتصىار المشىيخة فىي نهايىة
المطاف.
لقد احتل الحدي عن مال مصطفى البارزاني مجىاال واسى ا فىي البحى  ،وذلىي
إلسىىهاماته الواس ى ة فىىي ه ى ا المجىىان ،وخاصىىة مواقفىىه الم روفىىة وقراراتىىه ال مليىىة،
وك لي موقفه من الت ددية الدينية ،والت اي الديني السلمي بين أتباه الديانات الىمالث،
وبين الم اه اإلسىالمية ،والقوميىات المت ىددة فىي كردسىتان ،نالحىذ ذلىي مىن أقوالىه
ومواقفه وقراراته.

2

من بين مشيخة بارزان لم يترف واحد منهم بثارا علمية عدا الشيخ عبد السالم
األون ،فقد ترف لنا قصيدة دينية رائ ة تتكون من خمسة وتس ين بيتا ،تناولي مختلىف
المسىىائل ال قديىىة ،وقىىد قمىىي بترجمىىة القصىىيدة وشىىرحها والت ليىىب عليهىىا ،فىىي نهايىىة
الكتا .
وال أدعي أنني أعطيي المو وه حقه ،وتناولته بصورة شىاملة كاملىة ،بحيى
لم أترف مجاال لغيري للبح فيىه ،ودراسىته ،فالمجىان واسىع فسىيا ،وأرجىو أن تكىون
محاولتي هى ه بدايىة حسىنة لدراسىات أخىرى واسى ة فىي مجىاالت أخىرى ذات الصىلة،
ولقد حاولي بقدر استطاعتي التركيز علىى الجانى الىديني ،وذلىي حتىى ال يلىه البحى
في السياق التاريخي السياسي المحض.
وهللا نسين التوفيب والسداد.
عرفات كرم ستوني
0000/7/07

قرية نهري
كاني قرية نهري ت ىد المركىز الىرئيس للسىادات النهريىة ،وكانىي بحىب القريىة
األكمر أهمية في قل شمدينان ،وشمدينان نسبة إلى األمير شمس الدين (شىمو) ،يقىون
شىىرف خىىان البدليسىىيأه كىىان هنىىاف ثالثىىة إخىىوة يىىدعون (شىىمس الىىدين ،بهاءالىىدين،
ومنتشا) فحكىام هكىاري هىم مىن نسىل شىمس الىدين ،يقىان لهىم (شىمو) فىي االصىطال
الكىىردي ،وحكىىام ال ماديىىة الى ين هىىم مىىن نسىىل (بهىىاء الىىدين) ويطلىىب علىىيهم (بهىىدين)،
نزحوا من شمدينان من قل ة (تاروت) وأما حكام (كليس) ال ين هىم مىن نسىل (منتشىا)
فيطلب عليهم مندو).1
 1شرفخان البدليسىيأ شىرفخانه فىي تىاريخ الىدون واإلمىارات الكرديىة ترجمىه إلىى ال ربيىةأ محمىد
علي عوني(دمشب ،دار الزمان ،ط0006 ،0م)  ،002/0وقارن مع مو ع بخر من الكتىا نفسىه
.067/0راجىىىع النسىىىخة الكرديىىىةأ شىىىةرةفنامةيا شىىىةرةفخان َى بدليسىىىيأ تةرجىىىةما مىىىةال مىىىةحموود
بازيدي(دهوف ،اثخانا خانى )0007 ،0 ،ث.087
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وت رف شمدينان (ناظضيا) بين الجبان ،وهي تاب ىة لواليىة هكىاري ،وهىي
منطقة تتكون من مئات القرى ،ومن قبائلها الكبيرة الهركيىة والطىرديىة ،وت تىرف كىل
قبيلة بسلطان شيخها ،وتخضع كلها لسلطان أسرة شيو نهري(سادات نهري).2
أمىىىا بخصىىىو اسىىىم (نهىىىري) ،فهنىىىاف رأي يربطىىىه باالسىىىم نيىىىري ،ويقىىىون
مينورسكي Minorskyأ إن النصارى ربما كانوا قد جاءوا به ا االسم في تاريخ متيخر،
وقىد أسىه ديالتىر  Delaterفىي بيىان الخىالف حىون موقىع نهىري ،وهىو مو ىوه لىه
أهميته البالغة في دراسة الجغرافية اآلشورية ،وليس من رأيه إطالق اسىم بحىر نيىري
األعلىىى علىىى بحيىىرة وان ،وبحىىر نيىىر األسىىفل علىىى بحيىىرة أورميىىة ...والى ي يجى أن
نالحظىىه فىىوق ه ى ا كلىىه هىىو أن سمسىىرمان  Samsiramanيحىىدد موقىىع إقلىىيم نيىىري إلىىى
الشىىرق مىىن نهىىر الىىزا األكبىىر علىىى تخىىوم بىىالد الجبىىان ،علىىى أن تىىورو ودانطىىن
 Thureau and Danginيقوالنأ إن القرائن كلها تدن علىى أن (نىائري) أو هبوشىكيه هىي
واد بهتان ،وهي ذلي الجزء من إقليم نيري القديم ال ي ظل مستقال عىن ملىوف أرارتىو
.3 Urartu
وحىىون أصىىل النهىىريين ،فىىإن ثمىىة اختالفىىا وا ىىحا بىىين البىىاحمين ،وإن كانىىي
ال ائلة تزعم أن أصولها ترتد إلى الشيخ أبي بكر المىدفون فىي قريىة سىتوني الهركيىة،
وهو حفيد الشيخ عبد القادر الجيالني .ويبىدو أن منطقىة شىمدينان تتقاسىمها ال شىيرتان
الرئيسىىىتان الهركيىىىة والطىىىرديىىىة ،أمىىىا فيمىىىا يخىىىص عشىىىيرة بطىىىزادة فىىىإن هىىى ه القبيلىىىة
المتوسطة الصىغر ،شىديدة القرابىة مىع الهركيىة ،وتحتىل جىزءا مىن وديىان (ترطىةور،
مرطةور ال الية والخصيبة ،وقد كان (زيىرو بىي) الهركىي زعيمىا لبطىزادة حسى مىا
ذكره وليام إيغلتون.4
ولو ثبي أن السادات النهريىة مىن أسىرة (سىيدان) فهى ا ال يىده مجىاال للشىي أن
النهريين ينتمون إلى ال شيرة الهركية ،وألن ال ائلة نفسها تدعي أنهم جاءوا مىن قريىة
سىىتوني الهركيىىة ،فلىىو كىىان ذلىىي كى لي ،أي كىىون ال ائلىىة مىىن بطىىن سىىيدان ،فممىىة اتفىىاق
 2دائرة الم ارف اإلسىالمية ترجمىة لفيىف مىن ال مىاء (بيىروت ،دار الم رفىة ،د.ط.ت) -060/03
.060
 3المرجع السابب  .360-360/03قارن مع النسخة اإلنجليزيةأ
Bosworth C. E, van Donzel, Lewis, B, & Pellat, CH, (Eds). The Encyclopaedia of
Islam, (Leiden: E. J. Brill (cheack the word: Shamdinan.

4ويليام ايغلتونأ القبائل الكردية ،ترجمة الدكتور أحمد محمود خليل (أربيل ،مطب ىة التربيىة ،ط،0
0006م(  .85دائرة الم ارف اإلسالمية  .060-060/03كان دأ جل أمىراء الكىرد االنتسىا
إلى أصون عربية ،تكريما وتشىريفا لسىاللتهم وأصىولهم ،حيى كانىي هى ه ال ىادة شىائ ة ،فيقولىون
ممال فالن من أصون عباسىية أو أمويىة أو مىا شىابه ذلىي ،وهى ه ال ائىدة السىيئة أثىارت غضى مىال
سى يد ،حيى نقىىل عنىىه باسىىيل نيكيتىىين قولىىهأه بمجىىرد أن يشىىقوا طىىريقهم ،ويسىىمكوا ب تلىىة القيىىادة،
يسرعون إلى اختالق األنسا ألنفسهم ليمبتوا أنهم ليسوا كردا بىل عىر  ،وكىان – أي مىال سى يد-
ي بر عن أحاسيسه به ا الخصو بصىورة ت ريضىية واسىتهزائية ،ويقىونأ كىل مىن يصىبا بيكىا،
ي لن وينشر بىين المىأ أن عباسىي أو علىوي أو خالىدي ،أو ينتسى إلىى فىالن أو مىن أحفىاد عىالن،
ويختلب ألف تحفذ بشين نسبه الكرديه .انظرأ باسيل نيكيتينأ الكرد .053-050
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مجمع عليه أن سيدان بطن من بطون ال شيرة الهركية ،وه ا مىا أكىده وذكىره كىل مىن
عباس ال زاوي ،5وباسيل نيكيتين ،6ووليام إيغلتون ،7وهنري فيلد ،8ودائرة الم ىارف
اإلسىالمية ،9وهى ا الىرأي أكىده وأيىده ب ىىض البىاحمين اآلخىرين .10ولكىن السىمان الى ي
يطىىر نفسىىه ،لمىىاذا لىىم ينتسىىبوا إلىىى ال شىىيرة الهركيىىة ،واشىىتهروا بقريىىة صىىغيرة،
والجوا أنه إذا كان مشايخ طريقة مىا أو كبىار قبيلىة مىا أو رءوسىاء عشىيرة يسىكنون
في قرية م ينة ،تطغى القرية ألهميتها بيهلها على ال شيرة أو القبيلة ،ول ل خير ممان
على ذلي قرية بارزان ،فهي قرية زيباريىة ،لكىن وجىود واسىتقرار المشىيخة فىي قريىة
بارزان ،ج ل القرية طاغية على ال شيرة ،وال ري أن ثمة أسبابا أخرى فيمىا يخىص
قرية بارزان ،سنتطرق إليها الحقا.
وعليه ،فلو ثبي أن السادات النهرية من أبناء ال شيرة الهركيىة ،فىاألولى كتابىة
سطور عن ه ه ال شيرة.
ت د ه ه ال شيرة من أ خم ال شائر الكرديىة ،وهىي مشىتتة بىين تركيىا وإيىران
وال راق ،ت ي األغلبية في تركيا وإيران ،أما األقلية فاستقرت في ال راق ،وهىي أي
ال شيرة قسمان ،األون يسمون (هركى كوجر) الهركيىون الرحىل ،وهىم متفرقىون فىي
ال راق ،بينما القسم الماني( ،هركي بنةجي) فهم الهركيون األصىليون يتوزعىون علىى
قىىراهم السىىبع الم روفىىة فىىي ال ىىراق(شىىيوة هركىىى ،كىىي ،بيىىداو ،أردويىىل ،ناظض ىةن،
دري ،سىىتوني) ،وقىىد كىىانوا تىىاب ين للطريقىىة القادريىىة ،وب ىىد أن حلىىي النقشىىبندية محىىل
القادرية ،احتفظوا بطىريقتهم بصىورة رمزيىة فقىط ،ولهى ا نجىد مىن بىين الطىاعنين فىي
السىىىن ،مىىىن ال يحلىىىف فىىىي أوقىىىات الشىىىدة والجىىىد إال بىىىالغوث ،أي الشىىىيخ عبىىىد القىىىادر
الجيالني ،ومن ناحية الوالء كاني قرية نهري قبلتها المقافية وال لمية ،وب د تض ضىع
سلطان السادات النهرية في المنطقة ،وخاصة في عهد الشيخ محمد صىديب ومىن تىاله
من السادة من أبناء ال ائلة ،وبروز المشيخة البارزانيىة ،أصىبحي ال شىيرة فىي و ىع
شىىبه مسىىتقل ،وبمىرور الىىزمن ،قىىوي سىىلطان المشىىيخة البارزانيىىة وتض ضىىع سىىلطان
النهريين ،وخاصة عندما قويي المنافسة بين الشىيخ عبىد السىالم المىاني والشىيخ محمىد
صديب ،مىع كىون السىادات النهريىة هىم األصىل والمشىيخة البارزانيىة هىي الفىره فيمىا
يخىىص قيىىادة وزعامىىة الطريقىىة النقشىىبندية الصىىوفية فىىي المنطقىىة ،والى ي يبىىدو لىىي أن
ال شىىيرة الهركيىىة أصىىبحي تاب ىىة لبىىارزان لظىىروف واق يىىة ،وتحديىىدا فىىي فتىىرة الشىىيخ
أحمد البارزاني ،وخاصة ب د ترسخ مفهوم (الملة) التي كلما أطلقي أريىد بهىا كىل مىن
ينتمي إلى بارزان ،ومصطلا (الملة) مصطلا ديني يراد به كىل مىن ي تقىد بمىا ي تقىده
5ال زاويأ قبائل ال راق (بغداد ،مطب ة الم ارف ،د.ط0995.م) .330
 6باسىىيل نيكيتىىينأ الكىىرد دراسىىة سوسىىيولوجية وتاريخيىىة ،ترجمىىةأ نىىوري طابىىاني (السىىليمانية،
ممسسة حمدي ،ط3،0007م) .000
 7وليام إيغلتونأ القبائل الكردية .85
 8هنىىرى فيلىىدأ جنىىو كردسىىتان دراسىىة انمروبولوجيىىة ،ترجمىىة جىىرجيس فىىتا هللا (أربيىىل ،مطب ىىة
التربية ،ط0000 ،0م) .33
 9دائرة الم ارف اإلسالمية .369/03
 10حىىاجى رمضىىان بيسىىكىأ بح ى عىىن عائلىىة شىىمدينان ودورهىىا فىىي الحركىىة التحرريىىة الكرديىىة
(السليمانية ،مطب ة رومان ،ط0007 ،0م) .50
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شيو بارزان من الناحية األيدولوجية ،ولهى ا توسىع مصىطلا البىارزاني بهى ا األطىار
ليشىىمل ال شىىائر السىىبع الم روفىىة (دولمىىري ،شىىيرواني ،مىىزوري ،نىىزاري ،بىىروزي،
طةردى ،هركي بنةجى) .والدليل الرمزي الظاهري على صحة االنتماء إلىى بىارزان
لىىبس ال مامىىة الحمىىراء ،ولهى ا لىىم يلىىبس أي هركىىي فىىي حياتىىه هى ه ال مامىىة ،ألنىىه كىىان
ينتمي إلى السادات النهرية طريقة وعقيدة ووالء وإدارة ،وعنىدما حصىل هى ا التحىون
الج ى ري ،وظهىىرت المشىىيخة البارزانيىىة كقىىوة سياسىىية ودينيىىة قويىىة ،سىىلكي ال شىىيرة
الهركية مسلي أخواتها من ال شائر األخرى وخاصة ال شيرة الطردية ،ولكن بصىورة
تدريجية بطيئة ،ألنها أي ال شيرة الطردية حس التسلسل الزمني كانىي قبىل الهركيىة
انتماء إلى بارزان.
وي ى ه كميىىر مىىن البىىاحمين أن ه ى ه ال شىىيرة كانىىي مسىىيحية نسىىطورية ،يقىىون
القس ويطرامأه وكدليل على قدم نصرانية الهركية ما قيل عن حملهم حتىى يومنىا هى ا
رأس القىىىديس جرجيىىىوس أحىىىد شىىىهداء النصىىىرانية األسىىىطوريين فىىىي الشىىىرق علىىىى
صدورهم ،واعتباره حرز عشيرتهم األقدس ،ويكون إما عند زعيمهم األكبىر ،أو عنىد
مال عظيم الكرامة في ال شيرة ،ثم يقون ...ونحن هنا ننقىل األقىوان التىي سىم ناها مىن
كهنة النساطرة الطاعنين في السن ال غيره.11
ولقد تحدث باسيل نيكيتىين 12عىن أسىرة األميىر شىمس الىدين الى ي تنسى إليىه
شىىمدينان ،حي ى قىىانهأ كانىىي أسىىرته تمىىارس رعىىي المواشىىي بىىين بغىىداد والموصىىل،
وحىىدث أن نش ى نىىزاه بينهىىا وبىىين عشىىيرة (شىىمر) ال ربيىىة القويىىة ،فانهزمىىي أمامهىىا
وا طرت للجوء إلى الجبان الكردية في شمان ال ىراق ،واسىتقر فىي بىادم األمىر فىي
قرية (ستوني) من قىرى عشىيرة الهركىي أي القسىم الشىرقي مىن شىمدينان ،حيى يمىر
خط المواصالت من الموصل عبر بميدي (ال مادية) ،وقد استطاه شمس الدين بفضل
ذكائه وسم ته الطيبة أن يكسى ود واحتىرام عشىيرة الهركىي وجوارهىا ،ثىم جىاء ابنىه
ووريمىىىه (عزالىىىدين) الىىى ي اسىىىتطاه بسىىىط نفىىىوذه علىىىى منىىىاطب واسىىى ة (مرطىىىةور،
ترطةور ،طةردي ،برادوسي ،دوسىكان ،أورامىار ،ريكىان) ،واسىتمرت هى ه األسىرة
خالن ستة أو سب ة أجيان ت ي في قرية (ستوني) ،ولكن خالن فتىرة زعامىة (ناصىر
الىىدين) نقىىل مقىىر إقامىىة األسىىرة إلىىى قريىىة(بيتكار) التىىي ت ىىد مىىن قىىرى عشىىيرة هركىىي
أيضىىا ،ويحمىىل أحىىد جوامىىع (نهىىري)  -التىىي ت تبىىر حاليىىا مركىىزا لشىىمدينان -اسىىم هى ا
 11دبليو .أي .ويطرام وادطار .تي.أي.ويطرام أ مهد البشرية ،الحياة في شىرق كردسىتان ،ترجمىة
جرجيس فتا هللا (أربيل ،دار براس ،ط0000 ،3م)  .035وانظرأ
Michael M.Gunter; Historical Dictionary of Kurds (The Scarecrow Press,
Inc.Lanham, Maryland, and Oxford, 2004) Pp63.

 12باسيل نيكيتين قنصل روسيا السابب في إيران ،عضو الجم ية اآلسىيوية ،وجم يىة علىم اإلنسىان
فىىي بىىاريس ،وال ضىىو الىىدائم فىىي الممسسىىة ال الميىىة ل لىىم السىىالالت البشىىرية ،وال ضىىو المراسىىل
ألكاديميىىة الدبلوماسىىية ال الميىىة ،ألىىف ه ى ا الكتىىا عىىن الكىىرد  Le Kurdesباللغىىة الفرنسىىية عىىام
 ،0923اعتمد باسيل نيكيتين في م لوماته حون كردستان الوسطى وخاصة النهريين على أستاذه
الخا مىال سى يد القا ىي ،الى ي كىان م لمىا دينيىا فىي نهىري فىي عهىد الشىيخ محمىد صىديب ،فىر
هاربا من تركيا ،ولجي إلى أورمية ،والتقىى بىه باسىيل ،فىت لم اللغىة الكرديىة منىه ،وكىان م جبىا بىه،
ي كره في كتبه ويمني عليه خيرا ،توفي باسيل نيكيتين عام .0960
8

األميىىر ،وب ىىد مىىرور ثالثىىة أو أرب ىىة أجيىىان ،عنىىدما كىىان األميىىر زيىىن الىىدين زعيمىىا
لأسىىرة ،انتقىىل مركىىز األسىىرة إلىىى قريىىة (هارونىىان) التىىي تقىىع فىىي منطقىىة (هومىىارو)
جنوبي شمدينان ،وقد بنىى هى ا األميىر قل ىة صىغيرة مني ىة مىا تىزان بثارهىا باقيىة إلىى
اآلن ،وكان له ا األمير ولدانأ أحىدهما األميىر( عمىاد الىدين) الى ي اختلىف مىع والىده،
فنىىىز إلىىىى (أورميىىىة) حيىىى منحتىىىه حكومىىىة األفشىىىاريين  -ورثىىىة نىىىادر شىىىاه أفشىىىار-
مقاط تي (برده سور) و(ترطىةور) ،ومىا تىزان بثىار الحصىن الى ي بنىاه فىي المقاط ىة
األولى باقية إلى اآلن ،أما االبن الماني فكىان األميىر (سىيف الىدين) ،وقىد خلىف والىده،
وكان أون أمير في األسرة يحمل اسم أمير شمدينان رسميا ،وب ىد لقىاء األسىرة جيلىين
أو ثالثة أجيان في قرية (هارونان) تولى الزعامة (بهرام بي) فانتقل بها إلى (نهىري)
التي صارت منى ذلىي الوقىي مركىزا لهىا ،وقىد بنىي هى ه األسىرة علىى أنقىا كنيسىة
قديمىىة علىىى التىىل الوسىىطى لنهىىري حصىىنا مني ىىا أطلىىب عليىىه اسىىم (فىىال) ،ولبى أمىىراء
شمدينان يحكمون المنطقىة حتىى جىاء الشىيخ عبىد هللا فىي أواسىط القىرن التاسىع عشىر،
فانتقىىل الحكىىم إلىىى أسىىرته أسىىرة الشىىيو الم ىىروفين باسىىم (سىىادات نهىىري) أي أسىىياد
نهري.13
ثم تطرق باسيل نيكيتين إلىى أصىل ال شىيرة الهركيىة قىائالأه كىان جىد ال وائىل
الحاكمة له ه ال شيرة شخصا يدعى (أبا بكر) اشتهر ببسالته ،حتى إنه لم يكن ليخشىى
منازلة عشرين مقاتال في بن واحد ،وكىان بىين هى ا الفىارس واألميىر زيىن الىدين أميىر
(شمدينان) عداوة ،فكان يسطو على رجان األمير وأتباعه ،وقد بلغي جرأته ذات مرة
حدا كبيرا عندما قتل وشتي وحده عشرين شخصا من أتباه األمير ال ين نصبوا كمينا
له لإليقاه به ،فيخ أسلحتهم وأمت تهم وحملها على بغلين يكونان كىل ثروتىه ،ومضىى
مباشرة نحو خيمة األمير (زيىن الىدين) ،فلجىي األميىر إلىى الحيلىة ،وخبىي عىن أبىي بكىر
حقيقىىة نوايىىاه ،ورح ى بىىه قىىائالأ إن رجىىالي أ ى ف مىىن النسىىاء ،وأنىىي رجىىل شىىجاه
وفقير ،وأود أن يكون م ي رجل مملىي رئيسىا للخىدم ،وبىات أبىو بكىر تلىي االليلىة لىدى
األمير على أن ي ه في اليوم التالي ليحضر عائلته ويباشىر وظيفتىه الجديىدة ،وهكى ا
أزان األمير ح ره وعدم ثقته به ،وسهل لرجاله عندما أغمض أبو بكر عينيه مطمئنىا،
أن يتقىىدموا منىىه ويقيىىدوه ،وفىىي اليىىوم المىىاني جىىاءوا بىىه وفكىىوا وثاقىىه لي ىىدموه ،فىىتمكن
بسرعة من اختطاف خنجر أحد رجان األمير وط نه به ط نىة كانىي مىن القىوة بحيى
نفى النصىل مىن بطنىه وظهىره إلىىى شىجرة ،وحىاون أبىو بكىر أن يسىتل الخنجىىر ،إال أن
مقبضىىه وحىىده طاوعىىه ،فبىىات أعىىزن وا ىىطر لإلستسىىالم ،وقىىد طلى قبىىل إعدامىىه أن
يىىدلي بوصىىيته األخيىىرة ألوالده ،وسىىمحوا لىىه بى لي ،فقىىانأ أوال ،ال تركبىىوا نصىىال فىىي
مقبض خنجر دون أن تسمروه تماما ،ثانيا ،ليتزوج كل واحد منكم أربع نساء لتكمىروا
ذراريكم 14وتتمكنوا من األخ بميري ،ثالما ،ال تصغوا أبدا إلى األقوان الم سولة التىي

 13باسيل نيكيتين أ الكرد  ،000-000وانظرأ دائرة الم ارف اإلسالمية  366 /03وما ب دها.
 14ه ه ال ادة جد متفشية في ال شيرة ،فيكمر رجالها لديهم على األقل زوجتان ،وفي ب ض بطونهىا
ي د من له زوجة واحدة في رأي ب ض كبارها يفا ،وه ا بال ري من أسبا تكاثر ال شيرة.
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تصدر من بطزاده شمدينان ،أي ال ائلىة الحاكمىة هنىاف ،وكىان ألبىي بكىر أرب ىة أوالد
هم (مندو) و (سيدو) و (سرهات) و(مام شير).15

قرية ستوني
ت د ه ه القرية التاريخيىة مىن أهىم القىرى ال شىيرة الهركيىة ،ويبىدو مىن بثارهىا
القديمة الماوية قرية مسيحية ،حي فيها بثىار الكنىائس القديمىة ،وتتجلىى أهميتهىا أيضىا
من خالن لجوء ب ض األمراء والشيو واآلغوات إليها عند األزمىات والشىدائد ،ولقىد
ذكرنا سب لجوء األمير شمس الدين إليها ،ب د نزاعىه مىع قبيلىة الشىمر ال ربيىة ،وقىد
حكمي األسرة في ه ه القرية ستة أو سب ة قرون ،وتشير مصىادر عديىدة أن السىادات
النهرية يرتد أصلهم إلى الشيخ عبد القادر الجيالني ،وب د وفاته جاء نجله إلى (عقرة)
ليبشر بطريقة والده ،فمات هناف ،ودفن ،وال يزان قبره مزارا للناس ،16ثىم قصىد ابنىه
الشيخ أبو بكر قرية (ستوني) الهركية ،وعاش فيها ،وخلفه من ب ده مال حيدر ،وثالثة
أو أرب ة من أخالفه.
ول ل ه ه األدلة وغيرها دف ي الممر الكردي الشهير محمىد أمىين زكىي بىي
إلىىى اعتبىىار قرية(سىىتوني) إمىىارة مسىىتقلة ،وانتقىىد شىىرف خىىان البدليسىىي فىىي كونىىه لىىم
يتطىىرق إليهىىا ،17ولقىىد اعتمىىد المىىمر علىىى دائىىرة الم ىىارف اإلسىىالمية ،حي ى فيهىىا
التفصيل الكامل عن ه ه القرية ،إال أنها لم تقل بين قرية (ستوني) إمارة.18
وسىىواء كانىىي (سىىتوني) إمىىارة أو قريىىة ،فإنهىىا بىىال ري ى كانىىي منطقىىة مهمىىة،
حكمىىىي لقىىىرون طويلىىىة منىىىاطب واسىىى ة فىىىي كردسىىىتان ،هىىى ا مىىىن الناحيىىىة السياسىىىية
واإلدارية ،ومن الناحية ال لمية فإن حفيد الشيخ عبد القىادر الجيالنىي توجىه إليهىا ،مىن
أجل نشر الم ارف وال لوم وخاصة الطريقة القادرية ،وبقي مىال حيىدر يىدرس ال لىوم
والم ارف لفترة من الزمن ،وه ا ربما يدف نا إلى السىمان التىالي ،لمىاذا اختىار األميىر
شمس الدين ،وحفيىد الجيالنىي هى ه القريىة دون غيرهىا مىن القىرى الكميىرة فىي منطقىة
الهركيين؟ وه ا سمان عويص ،ولكننا ندرف من خالن السمان المطرو أهمية القرية
التاريخية.

 15باسيل نيكيتينأ الكرد .000-000
 16تشير ب ض المصادر إلى أن الشيخ عبد ال زيز بن الشيخ عبد القادر الجيالني مات فىي سىنجار
قرية جيان ،وليس في عقرةأ
Martin Van Bruinssen: The Sadate Nehri or Gilanizade of Central Kurdistan Pp.2
http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications.

 17محةمىىىةد ئىىىةمين زةكىىىي بىىىةطأ خوالصىىىةيةكى تىىىاريخى كىىىورد وكوردسىىىتان ( هىىىةوليَر،
ىىاثخانةى وزارةتىىى ثىىةروةردة  )0006 ،ث  .070وقىىارن مىىع بح ى عىىن عائلىىة شىىمدينان
 ،70حي اعتمد الباح كليا علىى رسىالة محمىد أمىين زكىي بىي .وانظىر رسىالة ماجسىتير
مخطوطة حون حركة الشيخ عبيد هللا النهريأ
Mhmet Firat Kilic; Sheikh Ubeydullah’s Movement (2003).Pp36.

 18دائرة الم ارف اإلسالمية  366/03وما ب دها.
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وال يزان ريحا كل من الشيخ أبي بكر ومال حيدر في قرية ستوني ،وقد بلى
من تقديس أهالي القريىة بىل المنطقىة لهمىا إلىى درجىة الغلىو فيهمىا ،كاالسىتغاثة وطلى
الدعاء وقضاء الحوائه وغيرها من األمور الم روفة بين الناس.
وب د مىوت مىال حيىدر ،وفىي أيىام (مىال حىاجي) انتقلىي األسىرة مىن (سىتوني)
لتستقر في قرية (مياليان) الواق ة في منطقة (هومارو) ،ثم انتقل أحفىاد (مىال حىاجي)
إلى قرية (ديماني سونيا) حتى أيىام مىال صىالاه .19وحسى مىارتن فىان برونسىن فىإن
(مال صالا) هو والد كىل مىن الشىيخين (عبىدهللا وأحمىد) ،20إال أن مىارتن فىي مو ىع
بخر أ اف (الشيخ إبراهيم) بين مال حاجي ومال صالا ،في كونه والد مال صىالا،21
فالشيخ عبد هللا كان الخليفة الشرعي للطريقة القادرية بن اف ،وقىد تخلىى عنهىا ليتحىون
إلى الطريقة النقشبندية ،وهي قصة سن كرها حين يحين حينها.
فالشىىيخ عبىىد هللا لىىم ي قى  ،بينمىىا أخىىوه أحمىىد خلىىف ولىىدين ،أحىىدهما السىىيد طىىه
األون ،والسىىىيد صىىىالا ،وقىىىد كىىىان األبىىىن األون الخليفىىىة الشىىىرعي ،والمممىىىل الرسىىىمي
للطريقة النقشبندية في المنطقة ،وهىو الى ي عىين الشىيخ عبىد الىرحمن البىارزاني أخىي
الشىىيخ عبىىد السىىالم األون خليفىىة لىىه فىىي بىىارزان ليقىىف ىىد أطمىىاه أغىىوات الزيبىىار،
وسنتحدث عن ذلي في وقته ،خلف السيد طه النهري ولىده عبيىد هللا النهىري(0878م-
0880م) صاح أعظم ثىورة كرديىة فىي التىاريخ ،قىاد الشىيخ عبيىد هللا النهىري ثىورة
لتحرير الكرد واستقالن كردستان ،وقد كان ذلي قبل ظهور ثورة(جىون تىرف) (تركيىا
الفتىىاة) (الفتيىىان التىىرف) انىىدل ي المىىورة فىىي األرا ىىي اإليرانيىىة المجىىاورة لشىىمدينان،
تحديدا في أورمية ،وكاني ثورة مزدوجة تهدف الحكومتين اإليرانيىة وال ممانيىة ،وقىد
فشلي المورة ،واقتيد الشيخ عبيد هللا إلى القسطنطينية ،ومن ثم نفي إلى مكة المكرمىة،
وقضى نحبه هناف عام(0883م).
 .أما أخوه اآلخر (عالء الدين) فال ي كر له دور مهم في مسيرة التىاريخ ،تىرف
الشيخ عبيد هللا ولدين ،أحدهما ممقف وناشط يحمل هم أمتىه ووطنىه ،وهىو الشىيخ عبىد
القىىادر ،أمىىا الولىىد اآلخىىر (الشىىيخ محمىىد صىىديب) فقىىد تسىىلم زعامىىة السىىادات النهريىىة
سنة(0883م) ،وقد اغرورق الرجل في مل ات الدنيا ،حي حىاون السىيطرة علىى كىل
شيء من أجل تحقيب أطماعه الشخصية ،مىرة فىي إيقىاه الفتنىة بىين ال شىائر ،22ومىرة

 19دائرة الم ارف اإلسالمية  366/03وما ب دها ،وباسيل نيكيتينأ الكرد .356
 20مارتن فان برونسونأ األغىا والشىيخ والدولىة البنىى االجتماعيىة والسياسىية لكردسىتان ،ترجمىةأ
أمجد حسين (بيروت ،دراسات عراقية ،ط.670/0)0008 ،0
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 22ذكر مارتن مماال قيمىا حىون أطمىاه الشىيخ ،وإيقاعىه الفتنىة بىين زعمىاء القبائىل مىن أجىل حطىام
الدنيا والنفىوذ والسىلطة ،والممىان عبىارة عىن حكايىة سىاتو وتىاتو ،أه لقىد كىان سىا تىو وتىاتو بغىوين
لقبيلتي أورامار وريكاني على التوالي ،وكانا منخرطين في نزاه عنيف ،فلجي الشيخ محمد صديب
– ال ي كاني رغبته على الدوام هي الحصون على طحين ناعم مىن بىين صىخرين جلمىودين -إلىى
التدخل في النزاه ،بين عر على تاتو – زعيم قبيلة ريكان -حميتىه لقىاء ثمىن ،واسىتفزاز سىاتو،
فا طر األخير إلى القبون بتسوية وفب شروط الشيخ ،ففقد كال الىزعيمين الكميىر مىن هى ا النىزاه،
وكاني المكاس كلها من نصي الشيخ ،إذ خشي ساتو وتىاتو مىن أن تىمون جميىع ممتلكاتهمىا إلىى
00

في منافسة الشيخ عبد السالم الماني ،وقد بلغي المنافسة ذروتها سىنة (0900م) .يقىون
مىىارتن فىىان برونسىىنأه فمىىع بدايىىة القىىرن ال شىىرين كىىان (محمىىد صىىديب) ي ىىي فىىي
نهري ،وكان ي د الشيخ األوسع نفوذا في كردستان الوسطى ،ولقد تسب تنافسىه علىى
النفوذ مع شيخ بارزان عبد السالم الماني في شيوه اال طرا فىي منطقىة (أورمىار)
الواق ىىة بىىين أرا ىىي الشىىيخين ،وكىىان يمىىارس حكمىىا مباشىىرا علىىى قبائىىل الهركىىي
والطرديه.23
أمىىا ويطىرام فقىىد تحىىدث عىىن الشىىيخ محمىىد صىىديب بصىىورة سىىيئة جىىدا ،وبىىال
الرجل في ذلي ،واتهمه بتهم خطيرة وعديدة ،منها ما لىه صىلة بحىديمنا ،حيى يقىونهأ
فقد كت مرة لواحد من مملفي ه ا الكتا رسالة توصىية إلىى بنىي إنكليىزي قىائالأ إن
لديىه مبىال مىن المىان يرغى فىي إيىىداعها ،فزكينىا لىه بنكىا أو اثنىين ،ولمىا كنىا ن لىىم أن
سىىيادته يطل ى مىىن البنىىي فائىىدة تتىىراو بىىين عشىىرة بالمائىىة وخمىىس عشىىرة ،ويشىىترط
سىىح الودائىىع عنىىد الطل ى  ،فقىىد رجحنىىا أن القضىىية لىىن تىىمدي إلىىى نتيجىىة مىىا ،ولكىىن
سرعان ما وجدت بض ة بالف من البارونىات سىبيلها ف ىال إلىى شىاره لومبىارد بلنىدن
 Lombard Streetثم قان ويطرامأ حقا إن أمير المهربين ه ا كان فىي سى ة مىن الىرزق،
زعيم عصابة تهري كردي ذو رصيد ملي كبير فىي إنكلتىراه .24إال أن أحىد البىاحمين
دافىىع عىىن الشىىيخ محمىىد صىىديب ،وانتقىىد ويط ىرام فىىي وصىىفه الشىىيخ بتلىىي الصىىفات،
وخاصة وصفه بيمير المهربين.25
وأغل الظن أن الشيا محمد صديب هو أحد األسبا الرئيسة في تغيير مسىار
ه ه ال ائلة نحو الشىقاق وتقلىص سىلطتهم وانكماشىها ،ألنىه ركىز علىى الجانى المىادي
فقط ،وأهمل قواعد الطريقة وبدابها وسلوكياتها ،أما الحىس الىوطني والشى ور القىومي
فقىىد كىىان ب يىىدا عىىن ذلىىي جىىدا ،بىىل كىىان همىىه الوحيىىد السىىلطة ،وتوسىىي ها علىىى حسىىا
اآلخرين ،وكان جمع الضرائ واألموان من أهم مبادئه األساسية.
وب د انتصار ثورة (تركيا الفتاة) سىما للشىيخ عبىد القىادر النهىري بىال ودة مىن
مكىىة المكرمىىة إلىىى اسىىطنبون بىىدن كردسىىتان ،وب ىىد وفىىاة أخيىىه الشىىيخ محمىىد صىىديب
سىىنة(0900م) نش ى صىىراه عىىائلي بىىين الشىىيخ عبىىد القىىادر ،وابىىن أخيىىه (السىىيد طىىه
الماني) فقىد عىاد الشىيخ عبىد القىادر مىن أسىطنبون ،وادعىى المشىيخة ورئاسىة األسىرة،
وهىىي مىىن حقىىه بموجى التسلسىىل الىىوراثي ،فنشى قتىىان بىىين ال ىىم وابىىن أخيىىه ....وقىىد
توصىال إلىىى اتفىىاق ،حيى ر ىىي الشىىيخ عبىىد القىىادر بم ىىاش سىنوي ىىخم مىىن أمىىالف
األسىىرة علىىى أن يتخى مىىن أسىىطنبون المدينىىة الميلوفىىة لديىىه مسىىكنا ثابتىىا ،مفضىىال إياهىىا
على منص شيخ بدوي في كردستان ،26عاد الشيخ عبد القادر النهري إلىى أسىطنبون
ليصبا عضوا في مجلس المب وثان ال مماني ،وقىد شىارف فىي جم يىات عديىدة ،وكىان
الشيخ في بخىر المطىاف ،تصىالحا لكىي يتحىررا مىن الشىيخ محمىد صىديب ،وو ى ا نفسىيهما تحىي
حماية شيخ منافس هو عبد السالم من بارزان .مارتنأ اآلغا والشيخ والدولة .290-289/0
 23مارتن فان برونسنأ اآلغا والشيخ والدولة .685/0
 24ويطرامأ مهد البشرية .036
 25السىىندي ،بىىدرخانأ المجتمىىع الكىىردي فىىي المنظىىور االستشىىراقي(أربيل ،مطب ىىة وزارة المقافىىة،
ط.087 )0000 ،0
 .039وقارن مع مارتن فان برونسن .685 /0
 26ويطرامأ مهد البشرية
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ناشطا كرديا مهما ،في خريف عىام( )0909أقىدم الشىيخ عبىد القىادر بجولىة فىي أنحىاء
شمدينان ،وعمل وهو رئيس مجلس الدولة على عقىد مىمتمر كىردي – أرمنىي ،وألقىى
فيه خطبة ،أكد فيها إخالصه لأتحاديين ،وتمسىكه بميىادئهم ،إال أنىه أقلىب بىالهم عنىدما
تطرق فيها إلى ال القة بين األرمن وبين ش به الكردي ،إذ قانأأه علينىا أن ن ىي مىع
األرمىىن كىىاخوة ،علينىىا أن ن يىىد لهىىم تلىىي األرا ىىي التىىي يىىدعون بهىىا ،والتىىي لىىم تىىتم
اسىىت ادتها ب ىىد ،وسىىن مل م ىىا علىىى تقويىىة التفىىاهم واالتحىىاد مىىع إخواننىىا ال ممىىانيين
اآلخىىرينه 27وذكىىر أنىىه عقىىد اجتماعىىات خاصىىة مىىع الزعمىىاء المحليىىين ،واعتقىىل حىىان
عودتىىىه إلىىىى أسىىىطنبون ،وب ىىىد أن فشىىىلي ثىىىورة الشىىىيخ سىىى يد بيىىىران عىىىام (0905م)،
أصدرت المحكمة التركية حكما بىالموت شىنقا علىى اثنىين وخمسىين ،مىن بيىنهم الشىيخ
عبد القادر النهىري ،ال ضىو السىابب فىي مجلىس األعيىان ال ممىاني ،وأحىد كبىار رجىان
الدولة في الحكومة التركية .28بقىي الشىيخ عبىد هللا األفنىدي النهىري فىي شىمدينان ب ىد
إعدام والده يضع الكمائن للجي التركي حتىى أرغىم فىي ب علىى عبىور الحىدود إلىى
ال ىىراق مىىع مىىيتي عائلىىة ،اسىىتقر فىىي ال ىىراق ،وأرسىىل ولىىده عبىىد ال زيىىز إلىىى الكليىىة
ال سىىكرية فىىي بغىىداد ،فىىي عىىام  0920قصىىد الوالىىد إيىىران ،واسىىتقر فىىي (مرطىىةوةر)
جنو غر أورميىة ،أمىا ابنىه عبىد ال زيىز فقىد أصىبا ىابطا فىي الجىي ال راقىي،
وكانىىي لىىه اتصىىاالت بىىدوائر الحركىىات الكرديىىة القوميىىة ،وقىىد شىىارف هىىو ووالىىده فىىي
جمهورية مهاباد الكردية عام  ،0926وقد كاني قبائىل المنطقىة تفضىل الشىيخ عبىد هللا
األفنىىدي علىىى القا ىىي محمىىد للقيىىادة ،وب ىىد انهيىىار الجمهوريىىة الكرديىىة الفتيىىة ،أعىىدم
القا ي محمد من قبل اإليىرانيين ،ولجىي مىال مصىطفى إلىى روسىيا ،كىان عبىد ال زيىز
هاربا من الجي ال راقي ،ف ه مع البارزاني إلى روسىيا ،بقىي سىنتين فىي سىيبيريا،
وسنحي له الفرصة للدراسة في (لينين طارد) ،ومن ثم عاد مع البارزاني إلى ال راق
ب د ثورة عبد الكريم قاسم عام  ،0958وقد أصبا عضوا ناشطا في المكتى السياسىي
للحىىز الىىديمقراطي الكردسىىتاني ،لكىىن تصىىرفاته ونشىىاطاته غيىىر المتزنىىة أزعجىىي
البارزاني ،فحبسه لفترة ،ثم أطلىب سىراحه ،ت ىي بقايىا هى ه ال ائلىة اآلن فىي أورميىة
في قرية (مرطةوةر).29

الطريقة القادرية
30

ه ه الطريقة نسبة إلى الشيخ عبد القىادر الجيالنىي  ،وهىي أون طريقىة تنتشىر
في كردسىتان ،تليهىا الطريقىة النقشىبندية ،وبمىا أن السىادات النهريىة قىادريون طريقىة،
 27يبدو أن الشيخ عبد القادر النهري يطبب سياسىة والىده تجىاه المسىيحيين ،ف نىدما قىام الشىيخ عبيىد
هللا النهري بمورته ال ظيمة ،طل منه أنصاره أن يسما لهم بتقتيل نصارى أورميىة ،فقىانأه نحىن
الكرد ننفع الترف في شيء واحد ،وهوأن نكون أسلحة في أيديهم د المسىيحيين ،وعنىدما ال يبقىى
مسيحي في الساحة ،فإنهم يقلبون ظهر المجن لنا ،ويبيدوننا جمي اه .انظىرأ باسىيل نيكيتىينأ الكىرد
.303
 28جرجيس فتا هللاأ يقظة الكرد(أربيل ،ط ،0مطب ة وزارة التربية0000 ،م) .305
Martin Van Bruinssen: The Sadate Nehri Pp.7-8.

29

 30هىىو عبىىد القىىادر بىىن موسىىى بىىن عبىىد هللا بىىن جنكىىي دوسىىي الحسىىني ،أبىىو محمىىد ،محيىىي الىىدين
الجيالنىىىىي ،أو الكيالنىىىىي ،أو الجيلىىىىي الحنبلىىىىيأ ممسىىىىس الطريقىىىىة القادريىىىىة .مىىىىن كبىىىىار الزهىىىىاد
والمتصوفين .ولد في جيالن (وراء
03

لكونهم ينحدرون من ساللة الشىيخ ،لكىنهم فىي فتىرة مىن الفتىرات تحولىوا مىن القادريىة
إلى النقشبندية ،ولوال ه ا التحون الج ري لكاني المشيخة البارزانية اليوم قادريىة قلبىا
وقالبا ،ولربمىا أثىر ذلىي فىي المشىايخ اآلخىرين أممىان شىيخ بريفكىان وبىامرني ولىوالن
وشمان كردستان عامة.

من القادرية إلى النقشبندية
كاني الطريقىة القادريىة هىي السىائدة فىي كردسىتان ،وبظهىور موالنىا خالىد مىن
عشىىيرة الجىىاف فىىي السىىليمانية بىىرزت الطريقىىة النقشىىبندية ،31كىىان موالنىىا خالىىد رجىىال
عاديا ،ب د أن أنهى دراسته الدينية أصبا يىدعى بمىال خالىد ،وأخى يىدرس فىي مسىاجد
السليمانية ،وكان بين قبيلته والبرزنجيين صراه وعداوة ،ل لي لىم يىدخل فىي الطريقىة
القادريىىة علىىى يىىدهم ،بىىل بثىىر الىىدخون فىىي الطريقىىة علىىى يىىد السىىادات النهريىىة ،ف نىدما
استقر أمره ورأيه فىي السىفر إلىى الهنىد ،التقىى بالشىيخ عبىد هللا النهىري شىيخ السىادات
النهرية في قرية نهري ،و مه إلىى الطريقىة القادريىة ب ىد أن أمضىى وقتىا هنىاف ،ثىم
سيله الشيخ عبد هللا النهري عن سب سفره ،قائال لهأ إنها سفرة بدون فائدة ،وإذا كىان
سىىفرف ىىروريا فسىىيرافقي فيىىه ،فكىىان جىىوا خالىىد لىىه االستشىىهاد به ى ا البيىىي ألحىىد
ش راء الفرسأ
ادي من جليس شود در حلقة رندان
به كوش كر رسانم ناله مستانه خودرا
أي يغدو ناصىحي جليسىي فىي حلقىة الالمبىالين ،لىو همسىي فىي أذنىه بهى ياناتي
المخمورة ،وب د أن استمع إلى البيىي ،وافىب علىى السىفر م ىه إلىى الهنىد ،وبقيىا هنىاف
سنة كاملة ،ومن ثم تلقيا اإلجازة بنقل الطريقة النقشبندية إلى ال راق.32
طبرسىىىتان) (270هىىى – 0078م) ،وانتقىىىل إلىىىى بغىىىداد شىىىابا سىىىنة  288هىىى فاتصىىىل بشىىىيو ال لىىىم
والتصوف ،وبره في أسالي الىوعذ ،وتفقىه ،وسىمع الحىدي  ،وقىرأ االد  ،واشىتهر .وكىان ييكىل
من عمل يده .وتصدر للتدريس واالفتاء في بغداد سنة  508ه وتوفي بها .له كتى  ،منهىا ه الغنيىة
لطالى طريىىب الحىىب ه و ه الفىىتا الربىىاني ه و ه فتىىو الغيى ه شىىرحه ابىىن تيميىىة الحرانىىي ه و ه
الفيو ات الربانية ه وللمسشرق مرجليوث االنجليزي رسىالة فىي ترجمتىه نشىرها ملحقىة بالمجلىة
االسىىياوية االنكيزيىىة .ولموسىىى بىىن محمىىد اليىىونيني كتىىا ه مناق ى الشىىيخ عبىىد القىىادر الجيالنىىيه
ول لىىي بىىن يوسىىف الشىىطنوفيه بهجىىة االسىىراره فىىي مناقبىىه ،ولمحمىىد بىىن يحيىىى التىىاذفي ه قالئىىد
الجواهر في مناق الشيخ عبد القادر ه وترجم عبد القادر بن محيي الدين االربلي عىن الفارسىية ه
تفريه الخاطر فىي مناقى الشىيخ عبىد القىادره تىوفي رحمىه هللا ولىد سىنة  560هى 0066م) أنظىرأ
خير الدين بن محمود الزركليأ األعالم (بيروت ،دار ال لم للماليين ،ط0000 ،05م).27/2
 31الطريقة النقشبندية نسبة إلى ممسسىها الشىيخ بهىاء الىدين محمىد األويسىي البخىاري شىاه نقشىبند،
ولد عام (707ه ) في قصىر ال رفىان ،وهىي قريىة بىالقر مىن بخىارى ،مىن كتبىه (تنبيىه الغىافلين)
و(سلي األنوار) و(هدية السالكين وتحفىة الطىالبين) تىوفي رحمىه عىام(ت790هى ) .أنظىرأ د.محمىد
أحمىىد درنيقىىة(د.م.ت.ط.جروس بىىريس) الطريقىىة النقشىىبندية وأعالمهىىا  08ومىىا ب ىىدها ،وعبىىد
المىىىن م الحفنىىىيأ الموسىىىوعة الصىىىوفية (د.م .دار الرشىىىيد ،ط0200 ،0هىىى 0990،م)  393ومىىىا
ب دها.
 32باسىىيل نيكيتىىينأ الكىىرد  ،356ومىىارتنأ اآلغىىا  ،277-276اعتمىىد مىىارتن علىىى باسىىيل
نيكيتىىين ،لكنىىه زاد عليىىه أمىىورا لىىم يى كرها باسىىيل ،خى مىىمالأ )0ذكىىر مىىارتن أن موالنىىا خالىىد دخىىل
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وممىىا دف ىىه إلىىى السىىفر إلىىى الهنىىد ،أنىىه رأى فىىي حلمىىه ب ىىد ذلىىي الشىىيخ عبىىد هللا
الدهلوي ،في شكل صوفي بسيط ،فيمره ه ا قائالأ إذه يىا خالىد إلىى الحىه ،وسىترى
هناف في الك بة درويشا مملي يبح عن القمل في ثيابه ليقتله ،ال تغض من ذلي ،بل
قبل طرف عباءته ،وسيساعدف على تحقيب أمانيي ،غير أن خالدا لم يهتم بهى ا الحلىم،
ومضي سنوات عديدة ،نسي خاللها خالد حلمه تماما ،وعنىدما ذهى إلىى الحىه ،وبلى
الك بىىة ،أبصىىر درويشىىا بالصىىورة التىىي ربهىىا فىىي حلمىىه ،فىىدنا منىىه بغضى  ،وقىىان لىىهأ
حس أي قواعد دينية ت مل ذلي أيها الفاسب ،فيجابه الدروي بهدوء ،يا خالىد أنسىيي
رءياف القديمة ،إن لم ت ه إلى دلهي فستكون طريب الخىال أمامىي طىويال ،فى هل
خالد من كالم الدروي  ،ثم عاد إلى السليمانية ،وهيي نفسه لسفر طويىل ،رغىم نصىائا
رجىىان الىىدين لىىه لردعىىه مىىن السىىفر ،ولكىىن دون جىىدوى ،فقىىد صىىمم علىىى السىىفر إلىىى
دلهيه.33
وقىىد عىىاد كىىل مىىن موالنىىا خالىىد والشىىيخ عبىىد هللا النهىىري إلىىى كردسىىتان ،لنشىىر
الطريقة النقشىبندية ،فاسىتقر موالنىا خالىد فىي السىليمانية ،بينمىا الشىيخ عبىد هللا النهىري
رجع إلى قريته الم روفة (نهري) ،لكىي ينشىر الطريقىة النقشىبندية بىدن القادريىة التىي
كانوا على طريقتها ،وتشير ب ض المصادر كما يقون مارتنأ أن السيد عبىد هللا وأخىاه
السيد أحمىد أصىبحا يمتلكىان الطريقىة النقشىبندية فىي نهىري ،وب ىد وفىاة السىيد عبىد هللا
أصبا ابن أخيه السيد طه النهري ابن السيد أحمد الخليفة النقشبندي في شمدينانه.34
كان السيد طه النهري واسىع النفىوذ فىي المنطقىة ،فقىد خضى ي لسىلطته الدينيىة
والزمنية األصقاه النائية ،فقد كان بحب حاكما مطلقا ،وقد اشتهرت القرية بىه ،فحيممىا
ذكر قرية (نهري) أريد بها السيد طه ،لشهرته وسلطته ونفوذه.
أمىىا موالنىىا خالىىد فقىىد أصىىبا المممىىل الىىرئيس للطريقىىة ،وحينئىى كمىىر أعىىداءه
وحسىىاده ومنافسىىوه ،وب ىىد أن ذاعىىي صىىيته ،وانتشىىرت شىىهرته ،وقىىف كىىل مىىن الشىىيخ
م روف النودهي البرزنجي ده ،وك لي (مىال محمىد بالىي) واتهمىاه بمختلىف الىتهم،
ومما قااله بحب موالنا خالدأه إن الكرد أناس س ج ومممنون ،ل لي سىيقدمون ال طايىا
الجزيلة إلى خانقات النقشبنديين ،وسيمري همالء من تلي ال طايىا ،ويترتى علىى ذلىي
حدوث مشاكل كميرة على النطاقين الروحي والزمني ،وسي ي أوالد أولئىي المشىايخ
الطريقة القادرية على يد الشيخ عبد هللا )0 .أن موالنا خالد والشىيخ عبىد هللا سىافرا م ىا إلىى الهنىد.
 )3إنه حدد فترة بقائهما في الهند سنة واحدة ،بينما حددها باسيل لسىنوات ،ثىم إن مىارتن فىي بحى
بخر له منشور على موق ه ي كر أنه غير متيكد كىون موالنىا خالىد دخىل الطريقىة القادريىة علىى يىد
الشىيخ عبىد هللا أم علىىى يىد غيىىره ،ويى كر أنىه لىىم يجىد المصىىادر الممكىة فىي كىىون السىادات النهريىىة
تحولي إلى الطرية النقشبندية .أنظىرأ Martin; The Sadate Nehri Pp.2والى ي يميىل إليىه الباحى
أن موالنا خالد ترف السليمانية ،ولم يدخل الطريقة القادريىة فىي بلدتىه بسىب الشىيو البىرزنجيين،
مع كونه كان متلهفا للدخون فيها ،ثم لما التقى الشيخ عبد هللا النهري الشىمزيني فىي نهىري ،وذهبىا
م ا إلى الهند ،وبقيا هناف لسنوات ،عادا وهما يحمالن الطريقة النقشىبندية ،ولكننىا نجهىل األسىبا
التي دف تهم إلى ه ا التحون الكلي من القادرية إلى النقشبندية ،وه ا بال ري مو وه يحتىاج إلىى
دراسة مستقلة.
 33باسيل نيكيتينأ الكرد .357-356
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النقشبنديين في الن مة والرفاهيىة بفضىل ثىروة ببىائهم ،ويشىبون متكبىرين را ىين عىن
أنفسهم ،مما يمدي بهم إلى نسيان مبادم ببائهم وأجىدادهم والحيىاة البسىيطة التىي كىانوا
يحيونهىىا ،ولىىن تكىىون األولويىىة عنىىدهم لأمىىور الدينيىىة ،إذ سىىيحاون هىىمالء المشىىايخ
التدخل فىي الشىمون السياسىية ،ويىيملون الوصىون إلىى السىلطة ،وباسىتغاللهم لنفىوذهم
على الناس البسطاء من أتباعهم يج لون مىنهم عبيىدا لهىم ،وي ملىون علىى حىرفهم عىن
حقيقة دينهم ،فال يفكرون إال فىي إبقىائهم فىي الخىوف والهلىع والخضىوه التىام لهىم ،إن
خططهم األنانية تلي ستكون غير مقبولة من الحكومة فترسل جيوشىها إلىى كردسىتان،
وألجىىل ذلىىي يجى قتلىىه ،ولىىن تبقىىى ب ىىد ذلىىي سىىكينة أو عدالىىة ...ثىىم لىىم يكتىىف خصىىوم
موالنىىا خالىىد بهى ه التىىيويالت ،بىىل انتهىىوا إلىىى فكىىرة القيىىام بقتلىىهأ إن ذلىىي سىىيكون أمىىرا
طبي يىىا إذا كىىان خالىىد رجىىال شىىريرا ،أمىىا إذا كىىان رجىىال طيبىىا ،فىىإن نتىىائه نفىىوذه تكىىون
شىىمما بالنسىىبة لكردسىىتان ،وألجىىل ذلىىي يج ى قتلىىه ،ألن ارتكىىا القبىىيا ل ىدفع األقىىبا
واج ه.35
ولقد قان البيطار أحد تالم ة الشيخ يحيى المىزوري عىن قصىة كيفيىة المىمامرة
على قتل موالنا خالد قائالأه وفي عام (6221ه ) لما شرف حضرة موالنا خالىد شىيخ
الحضىىرة مىىن الهنىىد إلىىى السىىليمانية صىىمم الجماعىىة البرزنجيىىة ال ى ين هىىم أكىىابر بلىىدة
السىىليمانية وأصىىحابهم وأتبىىاعهم ،وكىىانوا نحىىو مىىائتي رجىىل علىىى قتىىل الشىىيخ خالىىد
الم كور ،واتفب رأيهم أن يقفوا بالسىال يىوم الجم ىة خىارج بىا المسىجد ،فىإذا خىرج
قتلوه وقط وه إربا إربا ،فلما جاء يوم الجم ة قام حضرة الشيخ قىدس هللا سىره ومشىى
إلىىى المسىىجد ،وكىىان م ىىه ب ىىض مريديىىه وجماعىىة مىىن الحيىىدريين ،فلمىىا تمىىي صىىالة
الجم ة وقف األعداء على البا ينتظرون خروج الشيخ وهىم بالسىال الكامىل ،وكىان
من عادة الشىيخ أنىه ال يخىرج مىن المسىجد إال ب ىد خىروج النىاس ،فلمىا تكامىل خىروج
الناس ،ولم يبب فىي المسىجد أحىد ،خىرج حضىرة الشىيخ والتفىي إلىى صىفوف األعىداء
ب ىىين الجاللىىة ،فمىىنهم مىىن هىىر ومىىنهم مىىن سىىقط مغمىىى عليىىه ،ومىىنهم مىىن صىىا
وانج  ،ومشى حضرة الشيخ إلى أن وصل إلى الزاوية بجماعتىه بىدون أن يت ىر
لهم أحد ،وه ه القضية وق ي على رءوس األشىهاد ،فلىم يبىب أحىد مىن أهىل السىليمانية
إال وعلمها.36
ولما استييسي المشيخة البرزنجيىة مىن عمىل شىيء ىد موالنىا خالىد ،أرسىلي
كتابىىىا إلىىىى الشىىىيخ يحيىىىى المىىىزوري ،ومضىىىمون الكتىىىا كىىىاآلتيأه مىىىن كافىىىة علمىىىاء
السليمانية إلى عالمىة الىدنيا علىى األطىالق والىدين ،حجىة اإلسىالم والمسىلمين ،موالنىا
وشيخنا الشيخ يحيى المزوري ال مادي متع هللا ت الى المسلمين بطون حياتهأ أما ب د،
فقد ظهر عندنا خالد وادعى الواليىة الكبىرى واإلرشىاد ،ب ىد عىوده مىن الهنىد إلىى هى ه
الىىبالد ،وهىىو رجىىل قىىد تىىرف ال لىىوم ب ىىد تحصىىيلها علىىى وجىىه الكمىىان ،واختىىار سىىبيل
الضالن ،ونحن قد عجزنىا عىن إلزامىه ،وقهىره وإفحامىه ،فيجى عليىي أن تتوجىه إلىى
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طرفنا إلفحامه ،ودفع الله ومرامه ،وإال فقد عم الضالن بين ال باد ،وانتشر الفسىاد
في البالد ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.
فلما وصل الكتا إلى الشيخ يحيى وقرأه ،قام ورك بغلته مع جملة من طلبته
الفحىىون ،وتوجىىه إلىىى السىىليمانية وقىىد استحضىىر فىىي فكىىره عىىدة سىىماالت مىىن أشىىكل
المشىىكالت ،فىىي الم قىىون والمنقىىون ،وفىىي الفىىروه واألصىىون ،فلمىىا قىىر الشىىيخ مىىن
السليمانية خرج ال لماء كافة وأكابر البلدة الستقباله ،وتقبيل يديه ورجليه وأذياله ،فلمىا
دخىىل البلىىدة دعىىاه كىىل إلىىى منزلىىه مىىن السىىادة األعيىىان ،فىىيبى وقىىان ال بىىد أن أالقىىي هى ا
الرجىىل اآلن ،فتوجىىه إلىىى زاويىىة الشىىيخ قىىدس هللا سىىره ،فلمىىا دخىىل عليىىه وسىىلم وحيىىاه،
استقبله الشيخ وصافحه وأحسىن لقيىاه ،فجلىس الشىيخ يحيىى بجانى موالنىا خالىد وتهيىي
للسمان ،فابتدره الشىيخ فىي الحىان ،وقىان لىه إن فىي ال لىوم مشىكالت كميىرة ،منهىا كى ا
وجوابه ك ا ومنها ك ا وجوابه ك ا ،وعدد له جميع األسىئلة التىي أعىدها للسىمان عنهىا،
وأجا عن كل منها بيحسن جوا بحي لم يبب لإلشكان بىا  ،فانكى المتىرجم علىى
قدمي حضرة الشيخ وعرف إجالله ،وطل منه ال فو والسما والتوجه له بمىا يصىلا
بماله.37
ويبدو أن المنافسة بين البرزنجيين وموالنا خالد وأتباعه بقيي على حالهىا ،لى ا
ترف موالنا خالد مدينة السليمانية متجهىا إلىى القسىطنطينية ،ومىن ثىم توجىه إلىى الىبالد
ال ربية،و استقر في سوريا ،حي توفي هناف عام (0806م) ،ودفن في الصالحية.38

قرية بارزان
بارزان قرية تاب ة ل شيرة الزيباري ،اكتسبي أهميتهىا التاريخيىة واالجتماعيىة
في البداية نتيجة الصراه المرير والطويل بىين شىيو بىارزان وأغىوات الزيبىار ،وقىد
كان شيو بارزان متمركزين في قرية بىارزان ،كىان أهىالي القريىة ومىا جاورهىا مىن
القىىرى يشىىكون مىىن ظلىىم األغىىوات ،فيلجىىيون إلىىى الشىىيو لكىىي ينق ى ونهم مىىن الظلىىم
والجور ،فيتحون ذلي إلى صراه وخصام ،وكانىي األغىوات يسىتمدون شىرعيتهم مىن
الدولىىة ال ممانيىىة التىىي خىىولتهم فىىي إدارة المنطقىىة لجمىىع الضىىرائ واألمىىوان لخزينىىة
الدولة ،أما المشيخة البارزانية فقد كاني تستمد شرعيتها من الدين ال ي يرفض جميىع
أشكان الظلم والجور ،وخاصة تلي األموان التي كاني تمخ منهم قسرا لصالا الدولىة
ال ممانية ،ذات يوم سمع الشيخ محمد البارزاني جة وصياحا خىارج كوخىه ،فخىرج
ليواجه يهود بارزان ،وقد تجم وا حىون داره يسىتنجدون بىه ويطلبىون منىه االنتصىاف
مىىن وكيىىل فتىىا بغىىا الزيبىىاري المىىدعو(بىىاثير طراظىىي) وخدمىىه الىى ين دأبىىوا علىىى
اسىىىتخدامهم وتسىىىخيرهم واسىىىتغاللهم زمنىىىا طىىىويال حتىىىى طفىىىا الكيىىىل ،ومىىىا عىىىادوا
يتحملىىون ...قىىان الشىىيخ محمىىد ألحىىد مريديىىه(فقي عبىىد الىىرحمن الىىدالني)أ ال مبىىرر
لسكوتنا عن الظلم ،وعلينا أن ن مل شيئا لوقفهه.39
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والى ي يهمنىىا هنىىا أن بىىارزان غىىدت م قىىال ومنطلقىىا للمظلىىومين والمستضى فين
للتمىىرد علىىى األغىىوات وظلمهىىم ،فىىدام ه ى ا الصىىراه بىىين المشىىيخة واألغىىوات زمنىىا
طىىويال ،كانىىي النتيجىىة النهائيىىة انتصىىار المشىىيخة علىىى األغىىوات فىىي السىىيطرة علىىى
المنطقىىة ،ومىىن ثىىم غىىدت القريىىة (بىىارزان) مصىىطلحا يطلىىب علىىى كىىل مىىن ينتسى إلىىى
بارزان ،والمصطلا يحمل في طياته مفهوما دينيا ،وخاصة ب د أن تحون البارزانيون
من القادرية إلى النقشبندية ،ول ا يقان لكل من ينتس إلى بارزان باللغة الكردية (ميلىه
ت) وهي كلمة عربية ت ني (الملة) حي فيها داللة دينية تشير إلى كل بارزاني يىممن
بالطريقة النقشبندية ،وال ري أن ال شائر السبع الم روفة ،والتي هي تاب ىة لبىارزان،
ال ت ىىرف عىىن ه ى ه الطريقىىة شىىيئا باسىىتمناء ب ىىض ممقفيهىىا ،فاالنتمىىاء لىىيس مىىن أجىىل
الطريقة ،بل هي انتماء صن ته الظروف التاريخية المتقلبة.
تنحدر ال ائلة البارزانية من األمير بهاء الدين أمير ال مادية ،وهو أخىو األميىر
شمس الدين ال ي تحدثنا عنه سابقا ،فب د أن ت مر األمير مس ود مىن اإلمىارة ،وتخلىى
عن مل ات الدنيا ،ترف ال مادية ،واستقر في قرية (هظنىدكا) الزيباريىة ،وأسىس أسىرة
هناف قريبا من قرية بارزان ،وبمرور الىزمن اسىتقرت ال ائلىة فىي نهايىة المطىاف فىي
قرية بارزان ،ال ري أن شجرة ه ه ال ائلىة م روفىة ذكرهىا الممرخىة ،ولكىن ال أرى
جدوى في ذكرها ،بل سنشير إلى أهم الشخصيات في مجان مو وعنا.

علماء اإلسالم في بارزان
يبدو أن قرية بارزان كاني مركزا م رفيا وعلميا مهما ،لل لوم الدينيىة لأديىان
المالثىة ،وخاصىىة لل لىىوم اإلسىىالمية ،فقىىد عىىاش أشىىياه هى ه الىىديانات الىىمالث فىىي أمىىان
وسالم ووئام ،وسنبدأ أوال بالحدي عن علماء اإلسالمأ
أوال) الحافذ ال راقي ،أبو الفضىل زيىن الىدين عبىد الىرحيم بىن حسىين بىن عبىد
الىىرحمن الشىىهرزوري ،ولىىد سىىنة(705ه ى 0305،م) بقريىىة (رزيىىان) وهىىي قريىىة تقىىع
بىالقر مىىن قريىىة بىىارزان ،وهىىو شىىيخ ابىىن حجىىر ال سىىقالني ،وصىىاح أشىىهر تحقيىىب
لأحادي الواردة في كتىا اإلمىام الغزالىي (إحيىاء علىوم الىدين) ب نىوان(المغنىي عىن
حمل األسفار في األسفار في تخريه مىا فىي اإلحيىاء مىن األخبىار) ،وتىوفي رحمىه هللا
سنة(806ه 0202،م).40
ثانيا) يحيىى المىزوري ،وهىو عبىد هللا بىن يحيىى بىن خالىد بىن حسىين ،ولىد عىام
(0025ه 0773،م) في قرية (باله ته) ،وقيل إنه من قرية (ئةرطوش) التاب ة ل شيرة
المزوري البارزانية ،41توفي رحمه هللا في بغداد عىام(0025هى 0838،م) ،ودفىن فىي
مقبىىرة بىىا األزج بجىىوار الشىىيخ عبىىد القىىادر الجيالنىىي ،ومىىن أشىىهر تالم تىىه البيطىىار
 40ولقىىد تىىرجم ال ديىىد مىىن علمىىاء اإلسىىالم لىىه فىىي الطبقىىات والتىىراجم ،وخاصىىة تلمي ى ه ابىىن حجىىر
ال سقالني فىي كتابىه (الىدرر الكامنىة فىي أعيىان المائىة المامنىة)  .72/0وأنظىرأ الزركلىيأ األعىالم
 .332/3ولكن الزركلي ذكر بدن (رزيان) كلمة (رازنان) ثىم قىانأ مىن أعمىان أربىل ،ومىا ذكرنىاه
هو الصحيا ،لوجود القرية الم كورة في منطقة بارزان.
 41ثمة خالف حون أصل يحيى المزوري ،هل هو من قرية (بالةتة) ،أم من قرية (ئةرطوش)،
وعلى افترا كونه من القرية المانية أدرجته في قائمة علماء بارزان ،وإن كان الباح غير
متيكد من ذلي.
08

صاح (حلية البشر في تاريخ القرن المال عشىر) ،وقىد أثنىى علىى شىيخه كميىرا فىي
كتابه ،وممىا قالىه بحىب شىيخه يحيىى المىزوري أه بحىر ال لىوم ،وحبىر ذوي المنطىوق
والمفهوم ،جامع المنقون والم قون ،وحاوي الفىروه واألصىون ،أسىتاذ علمىاء ال ىراق
على اإلطىالق ،ومىالذ فحىون فضىالء اآلفىاق فىي حىل المشىكالت بىال شىقاق ،النحريىر
الهمام حجة اإلسالم ،الناسي ال ابد والتقي الزاهد ،المتوجه بكله إلى هللا والم تمد عليه
ال على سواه...كان من أكابر ه ه األمة المحمدية ،وقىد بلى درجىة التىرجيا فىي الفقىه،
مع كونه بحر جميع ال لوم النقلية وال قلية والريا ية ،كما شهد له بى لي حضىرة شىيخ
الحضىىرة موالنىىا خالىىد النقشىىبنديه .42ومىىن تالم تىىه شىىها الىىدين محمىىود بىىن عبىىد هللا
الحسىىيني اآللوسىىي المفسىىر صىىاح تفسىىير (رو الم ىىاني فىىي تفسىىير القىىربن ال ظىىيم
والسبع المماني) .وقد تحدث هو اآلخر عن شيخه قائالأه هو إمام عالمة أشهر مىن أن
ينبه عليه ،وأجل من ي رف باإلشارة إليه ،ال يجاذ رداء فضله ،وال تدور ال ىين فىي
أصحابه على ممله ،حامل أعباء التدريس والم ون عليه في م ه اإلمام ابن إدريس،
بل ل مري أنه كان واسطة قالدة علماء عصىره ،ي جىز البليى عىن وصىف فضىله ولىو
بل النمرة بنمره ،والشى ري بشى ره ،كىان عليىه الرحمىة لل لمىاء جمىاال ،لكىن إذا رأيتىه
حسبته ل دم اعتنائه بنفسه حمااله.43
ثالما) الشيخ عبد هللا البارزاني ،أخ اإلجىازة ال لميىة والدينيىة مىن شىيخه يحيىى
المزوري في ال مادية عام(0802م) ،يقىون الشىيخ يحيىى المىزوري وهىو يتحىدث عىن
تلميىى ه عبىىد هللا البىىارزاني ،قىىائالأه المىىولى األجىىل ،الفا ىىل األممىىل ،الكامىىل الهمىىام
اللوذعي ،المحقب الفرد األلم ي ،اإلمام ذوالفضائل الباهرة ،والفوائد الزاهىرة ،موالنىا
ال المة المال عبدهللا بن الحاج المال محمد الشاف ي الكردي الشهير بالبارزانيه.
ونجد في نص اإلجازة التي منحهىا يحيىى المىزوري لتلميى ه مىال عبىد هللا ثنىاءه
عليىىه قىىائالأه اإلمىىام الهمىىام ،الفا ىىل الكامىىل ،التقىىي النقىىي ،م ىىدن البيىىان والم ىىاني،
المحقب المدقب ،المال عبد هللا البارزانيه.44
خلف مال عبد هللا وراءه ثالثة أوالد (عبد الرحيم ،عبد الرحمن ،عبىد السىالم)
وسنركز هنا على الشيخ عبىد السىالم ألنىه تىرف بثىارا علميىة يمكىن ال ويىل عليهىا ،أمىا
الشيخ عبد الرحمن فإنه لم يترف بثارا علمية ،مع كونه قد أخ اإلجازة قبل أخيه الشيخ
عبد السالم على يد السيد طه النهري ،وفيما يخص أكبر أبنائه (عبد الرحيم) فإنه حيل
بينه وبين االقتداء بآبائه ،فاشتغل بالزراعة ،وفي بخىر سىني حياتىه كىف بصىره ،فكىان
مو ع رعاية شقيقهه.45
راب ا) الشيخ عبد السالم البارزاني.
أرسل مال عبد هللا ابنه الشيخ عبىد الىرحمن إلىى (نهىري) لتلقىي ال لىوم الدينيىة،
وك لي الطريقة النقشبندية على يد السيد طىه النهىري ،يقىون مىارتنهأ لقىد أمضىى تىاج
 42البيطارأ حلية البشر في تاريخ القرن المال عشر  082/0وما ب دها.
 43اآللوسيأ غرائ االغترا .9/0
 44أنظرأ طوظارا ظةذين ( دهوف ،اثخانا هاوار ،ه مار  )0998 ،0208 ،00ث.020-039
وقد نشرت ه ه المجلة نص الوثيقة ،وهي وثيقة تاريخية مهمة.
 45بي رةشأ بارزان .07
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الدين ال ي كان قد تلقى أصال ت ليما بصىفته (مىال) مىرة أخىرى مىن الت لىيم الىديني فىي
نهري ،حي أدخله السىيد طىه فىي الطريقىة النقشىبندية ،وبقىدر كىاف مىن الت لىيم أعىاده
م لما إلى بارزان ،حي كان ن مة هللا بغا من قبيلة الزيباريين يمارس في ذلي الوقىي
حكما استبداديا على منطقة واس ةه.46
ومىىا ذكىىره مىىارتن حىىون تلقيىىه الت لىىيم الىىديني أصىىال مىىن بىىارزان صىىحيا ،ألن
بارزان كاني تضاهي نهري من الناحية ال لمية والم رفية،كيف ال وفيها والىده الشىيخ
عبد هللا البارزاني تلمي الشيخ يحيى المزوري ،ولكن مىن عىادة طلبىة ال لىم التنقىل فىي
البالد للتفنن في طل ال لوم ،وأخ التجار من أهالي األصقاه المختلفة.

بين تاج الدين وعبد الرحمن
لقد وقع كمير من الباحمين في خلط شديد حون الشيخ عبد الىرحمن ،ولى لي قىان
مارتنأه إن الم لومىات المت لقىة بيوائىل شىيو بىارزان غالبىا مىا تكىون مشىاي ة مليئىة
بالتناقضاته .47ومن ه ه التناقضات الخلط بين عبد الىرحمن وتىاج الىدين ،فم لىوم أن
48
كال االسمين لشخص واحد ،فإن الشيخ تاج الدين كان يدعى أحيانا ب (عبد الرحمن)
ول ى لي نجىىد أكمىىر البىىاحمين يقولىىون بىىين تىىاج الىىدين هىىو أون مىىن نشىىر التصىىوف فىىي
بارزان ،بينما باسيل نيكيتين يسمي الشيخ عبد الرحمن بدن (تىاج الىدين) ،والحقيقىة أن
عبد الرحمن هو االسم الحقيقي ،بينما تاج الدين وصىف ولىيس اسىما ،فهىو عنىدما عىاد
من نهري إلى بارزان ،وتلقى ال لوم الدينية وصفه أهالي القرية بتىاج الىدين ،لكونىه ذا
علم وتقى وما إلى ذلي من صفات ال لماء الم روفة.
ولقد ألفيي التي عند مايكل  Michael M.Gunterحي ذكىر بىين أه تىاج الىدين
أحيانىىا يطلىىب عليىىه عبىىد الىىرحمن ،تىىم ت يينىىه مىىن قبىىل السىىيد طىىه النهىىري خليفىىة لىىه فىىي
بارزان ،فكان أون شيخ صوفي نقشبندي ينشىر التصىوف فىي بىارزانه .49أمىا الكاتى
ثى رةش فيقونأه والغمو ال يزان يكتنف الم لومات حون المكان ال ي تم فيه تلقي
الطريقة منه ،ثم ي كر اآلراء المتباينةه .50وال ي يىراه الباحى أن الغمىو ال يكتنىف
مكان تلقىي الشىيخ عبىد الىرحمن ،وإنمىا يكتنىف الشىيخ عبىد السىالم األون ،فالشىيخ عبىد
الرحمن تلقى ال لىوم والطريقىة مىن نهىري ،ولكىن ال نىدري مىن أيىن تلقىى عبىد السىالم
األون الطريقة؟ وإن كاني ثمة مصادر تشير إلىى تلقيىه مىن نهىري أيضىا ،.ألن نهىري
كاني المركز الرئيس للطريقة النقشبندية في المنطقة بن اف.
ومن التناقضات قون ب ضهم بين تاج الدين (عبىد الىرحمن) هىو خليفىة موالنىا
خالد النقشبندي ،وه ا ال صحة له على اإلطىالق ،ألن الشىيخ عبىد الىرحمن تىم إرسىاله
من قبل والده إلى نهري ،ومن ثم ب د تلقيه تلي ال لوم أو نقون ب د تخرجه عينه السىيد
 46مارتن فان برونسنأ اآلغا والشيخ والدولة .689-688/0
 47مارتن فان برونسنأ اآلغا والشيخ والدولة .688/0
 48ننبه القارم إلى أنه كلما ورد اسم عبد الىرحمن البىارزاني فهىو تىاج الىدين ،ولى ا سنقتصىر علىى
االسم األون أو نقون على االسم دون الصفة.
Michael M.Gunter; Historical Dictionary of Kurds Pp.146.
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طه النهري خليفة له في بارزان ،لمقارعة ظلم وجور أغوات الزيبار كما ذكىر مايكىل
 Michaelقبل قليل.
ثم إن مارتن متردد كدأبىه فيمىا يخىص الشىيخ عبىد الىرحمن البىارزاني ،فيحيانىا
يجىىزم بىىين عبىىد الىىرحمن هىىو األ األكبىىر ل بىىد السىىالم األون ،حيى يقىىونأه فىىإن عبىىد
السىىالم األون لىىم يكىىن ابىىن عبىىد الىىرحمن بىىل أخىىاه األصىىغره .51ثىىم فىىي مكىىان بخىىر مىىن
الكتا نفسه ،نراه مترددا ،وال يجزم بما جىزم بىه سىابقاه .52وال ريى أن عبىد السىالم
هو األ األصغر بحس وثائب التاريخ.
وفي ه ه األثناء أي عندما تم ت يين الشيخ عبد الرحمن البىارزاني خليفىة للسىيد
طىىه النهىىري أي فىىي سىىنة(0906م) انضىىمي أربىىع قبائىىل أخىىرى للمشىىيخة البارزانيىىة
لتكىىىىىون قىىىىىوة منافسىىىىىة للزيبىىىىىاريين ،وهىىىىىي قبائل(شىىىىىيرواني ،مىىىىىزوري ،بىىىىىةروذي،
دولمىىري) ،53أمىىا بخصىىو القبائىىل المتبقيىىة وهىىي ثىىالث قبائىىل(طىىةردي ،نىىزاري،
وهركىىي بن ىةجي) فلمىىا ينضىىموا ب ىىد ،ف شىىيرة هركىىي بن ىةجي كانىىي تاب ىىة للسىىادات
النهرية ،ولم تكن لها عالقة بالمشيخة البارزانية ،وقد حدث االنضمام لل شائر المتبقية
في فترات متيخرة.
لقد كاني ال القة بين نهري وبىارزان طيبىة وجيىدة للغايىة ،وخاصىة مىن ناحيىة
التبادن الم رفي وال لمي ،فقىد كىان الشىيخ عبيىد هللا النهىري(0880- 0880م)  -علىى
سبيل الممان -يدرس في بارزان ،ويطالع مكتبة بارزان الضخمة ،وفي ليلىة مىن ليىالي
الشتاء القار التهمي النار المكتبة ،ويروى سب اشت ان النار فيها ،أن الشيخ عبيىد
هللا النهري كان يطالع ليال علىى نىور مصىبا زيتىي فغلبىه الن ىاس ،وسىقط المصىبا ،
فانتشر زيته والتهى  ،ولمىا اسىتيقذ الشىيخ وجىد ألسىنة النىار تتصىاعد حوليىه ،فصىر
مستغيما ،وجاءت متىيخرة ،إذ كانىي النىار قىد بلغىي صىفوف الكتى  ...وبهى ه المناسىبة
نظم الشيخ عبد السالم األون قصيدة ال يزان أهل بارزان يت كرون ب ض مقاط ها ،إذ
أن نسختها الكاملة مفقودة ،ومطلع ه ه القصيدةأ
شةظةف ن شةظيَي زس تان َى
ةفرو باران َي
وةخت َى ب
ئاطر بةربية حجرا ب ارزان َى
في ليلة من ليالي الش ت اء
وقي سقوط المله والمط ر
54
التهمي النار حجرة بارزان .
وب د وفاة الشيخ عبد الرحمن ،خلفه ابنىه (مىال محمىود) ولكىن يبىدو أن مريىدي
الطريقىىة بثىىروا أن يخلفىىه أخىىوه الشىىيخ عبىىد السىىالم األون ،لكونىىه عالمىىا متمكنىىا ،وذا
 51مارتنأ اآلغا .688/0
 52المرجع السابب .689/0
 53وليام إيغلتونأ القبائل الكردية .50
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خبىىرة ،ولديىىه شخصىىية كارزماتيىىة اجتماعيىىة دينيىىة ،ل ى ا ينبغىىي ألممالىىه أن يتزعمىىوا
الطريقة ،لكي تبقى الطريقة حية وف الة ،يقون ثى رةشأه وكان لتوليه زعامة المشيخة
أثر هام في تحقيب المزيد من النجا للطريقةه.55
إال أن مىىارتن ي طىىي صىىورة مغىىايرة لهى ه المسىىيلة ،حيى يىىرى أن الشىىيخ عبىىد
السالم األون أعلن نفسه خليفة ب د وفاة أخيه ،يقون مارتنأه وحينما توفي –أي الشيخ
عبد الرحمن -خلفه أخوه –أي عبد السالم األون -ببساطة ،بىل حتىى أعلىن نفسىه شىيخا
بحكم حقه الشخصي ،ما ولد غيظا كبيرا لدى عبيد هللا خليفة طهه.56
وي كر مارتن في مو ىع بخىر أن الشىيخ عبىد السىالم األون أعلىن نفسىه خليفىة
للسيد صالا -وهو أخو السيد طه النهري -واعتر كل من السىيد طىه وتىاج الىدين –
يقصد عبد الرحمن أخي عبد السالم األون-ه .57وهى ا مىا دفىع الشىيخ عبيىد هللا النهىري
أن يرسل جيشا قبليا قويا د بارزانه.58
وال ي يىراه الباحى أن الشىيخ عبىد السىالم األون كىان عالمىا متمكنىا ،ولىم يكىن
زعيما سياسيا يتلهف للسلطة والزعامة ،وعلى افترا كونه قد أعلن نفسه خليفة ،إال
أن ذلي كان ب د وفاة أخيه عبد الرحمن ،ولم يكن في فترة حياته ،وكونه قد أعلن نفسه
خليفة أمر طبي ي ،ألن مريدي الطريقة طلبىوا منىه ذلىي ،وقىد قسىم الشىيخ عبىد السىالم
األون وقتىىه بىىين قريتىىه (بسىىتى) وقريىىة أخيىىه (بىىارزان) ب ىىد وفاتىىه ،إللقىىاء الىىدروس
والخط والمحا رات ،فقد تفرغ رحمه هللا لل لوم والم ارف الدينية.
لقد كان الشيخ عبد السالم األون بحب عالما متوا ا ال ي رف البطر والترفىع
علىىى النىىاس ،ييكىىل ممىىا ييكلىىه النىىاس ،ال يختلىىف بيتىىه عىىن بيىىوت النىىاس ،وقىىد تحىىدث
ويطرام عنه قائالأه كان تنىازال عظيمىا مىن رجىل عظىيم أن يخىرج للقاءنىا علىى رأس
الدرج ،إن أغلى الشىيو البىارزين يت مىدون أن يكونىوا خىارج الغرفىة عنىدما يىدخلها
الزوار األوربيون كيال ينهضوا في استقبالهم ممكدين ب لي تقدمهم علىيهم ،لكىن الشىيخ
البىارزاني كىىان يىىدخر لنىىا تكريمىىا أسىىمى مىىن هى ا بتنازلىىه إلىىى تنىىاون ط امىىه م نىىاه.59
وكان الشيخ يحمل هم ال لم والم رفة ،حي يهتم كميىرا بالطلبىة ،ويسىتقدم ال لمىاء إلىى
المنطقة من أجل نشر ال لوم الدينية ،ومن ال ين استقدمهم إلىى بىارزان ،مىال أحمىد بىن
عبد الخالب ال قراوي.60
ترف الشيخ بثارا طيبة ،حي ألف كتابا في شر ال قائد في قريته (بستى) سنة
(0062ه ) حي يقون رحمه هللا أه قد وقع الفراغ من تسوية هى ه الحاشىية الموسىومة
ب بد الحكيم الواق ة على الحاشية الموسومة بالخيان الواق ة على شر ال قائد على يىد
الحقيىىر الفقيىىر عبىىد السىىالم بىىن مىىال عبىىد هللا بىىن مىىال محمىىد البىىارزاني قريىىة ،الزيبىىاري
عشيرة ،في شهر جمادى اآلخرة ،في قريىة (بسىتى) ألربىع وسىتين مضىين ب ىد األلىف
 55ثى رةشأ بارزان
 56مارتنأ اآلغا .503/0
 57المرجع السابب .689/0
 58المرجع السابب .690/0
 59ويطرامأ مهد البشرية .000
 60ثى رةشأ بارزان .90
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والمائتين من هجرة رسون المقلينه .61وقبل وفاتىه بىمالث سىنوات ألىف كتابىا قيمىا فىي
الفقىىىه اإلسىىىالمي .62وكتىىى رسىىىالة باللغىىىة الكرديىىىة ،ب نوان(عقيىىىدة اإليمىىىان) .63وقىىىام
بترجمىىة رسىىالة (القدسىىية) وهىىي كلمىىات الشىىيخ خواجىىه بهىىاء الىىدين النقشىىبندي مىىن
الفارسية إلى الكردية.64
ولقد ترف لنا الشيخ عبد السالم األون قصيدة رائ ة تتكون مىن خمسىة وتسى ين
بيتىىا ،نظمهىىا بتىىيريخ(0058ه ى ) ،وسىىننقل القصىىيدة كىىامال فىىي نهايىىة الكتىىا ترجمىىة
وشرحا وت ليقا.
وب ىىد وفىىاة الشىىيخ عبىىد الىىرحمن سىىاءت ال القىىة بىىين نهىىري وبىىارزان ،أي بىىين
الشيخ عبيد هللا النهري ،والشيخ عبد السالم البارزاني ،واتخ ت ال القة منحا خطيىرا،
لوال تدارف ولده الشىيخ محمىد البىارزاني ب ىد وفىاة أبيىه (0870م) ،حيى تىرف الشىيخ
عبد السالم ب ده (قاسم ومحمد) وكان الشيخ محمد قد تربى فىي بيئىة علميىة وصىوفية،
واستطاه في ري ان شبابه ،أن يلطىف األجىواء بىين نهىري وبىارزان ،أي بىين األصىل
والفىىره ،بىىين الشىىيخ عبيىىد هللا النهىىري والمشىىيخة البارزانيىىة ،ي ى كر مىىارتن أن الشىىيخ
محمىىد البىىارزاني( عىىر خان ىىا والءه للشىىيخ عبيىىد هللا ،ورجىىاه أن يمنحىىه اإلجىىازة
لتدريس الطريقة ،وأثبي عملية است ادة ال القات الودية مع المركز النقشبندي الرئيس
في المنطقةه.65
ودأ هىى ه المشىىيخة أعنىىي البارزانيىىة أنهىىا دومىىا تقىىف ىىد الظلىىم ،وتحىىاون
ترسيخ مفهىوم ال دالىة االجتماعيىة لجميىع شىرائا المجتمىع ،بغىض الطىرف عىن هويىة
الشىىريحة الم ينىىة ،وخاصىىة ألتبىىاه الىىديانات الىىمالث السىىماوية ،وممىىان ذلىىي ،أن يهىىود
بارزان لجيوا إلى الشخ محمد البارزاني يشكون من ظلىم أغىوات الزيبىار ،وقىد سىبقي
القصة .وقد كان يهود بارزان و واحيها يصفون الشيخ محمد البارزاني بينىه بمنزلىة
أحد كبار أحبارنا ،وهك ا المسيحيون حي كانوا يقولونأ إنه ال يختلف عىن واحىد مىن
روحانيينا ،نرجىع إليىه فىي أمورنىا الخاصىة كمىا نرجىع إلىيهم .66وقىد كىان طبي يىا عنىد
الشيخ أن ييكل في بيىي مسىيحي ،ويتو ىي ويصىلي .67وهى ا الموقىف ينبىن عىن متانىة
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 61المرجع السابب
 62مةسىىى ود بىىىارزانيأ بىىىارزاني وبزووتنىىىةوةى رزطىىىاريخوازى كىىىورد (هىىىةوليَر ،وةزارةتىىىى
ثةروةردة.06/0)0002 ،
 63وقد تمىي طباعىة رسىالة الشىيخ عبىد السىالم األون ،والتىي كتبهىا باللغىة الكرديىة ،ب نوان(عقيىدة
اإليمان) في مط بة وزارة المقافة بيربيل عام .0999
 64وهي رسالة مطبوعة طب تها وزارة المقافة في أربيل عام .0000
 65مارتنأ اآلغا .536/0
 66ثى رةشأ بارزان .83
 67شىىىةوكةت مىىىةال ئيسىىىماعيل حةسىىىةنأ ر َوذانىىى َى لىىىة ميَىىى ووى ش َورشىىىى ئىىىةيلون 0975-0960
(هىىةوليَر ،ىىاثخانةى وةزارةتىىى ثىىةروةردة0208 ،0 ،ف )0007 ،ث  .082ثبىىي فىىي ب ىىض
اآلثار عن صحابة رسون هللا (صلى هللا عليه وسىلم) أنهىم تو ىيوا وصىلوا وأكلىوا فىي بيىوت أهىل
الكتا  ،فقد صلى سلمان وأبو الدرداء ر ي هللا عنهما في بيىي نصىرانية فقىان لهىا أبىو الىدرداء أ
هل في بيتي مكان طاهر فنصلي فيه فقالي أ طهرا قلوبكما ثم صىليا أيىن أحببتمىا فقىان لىه سىلمان أ
خ ها من غير فقيه .انظرأ محمد بن أبي بكر أيو الزرعي أبو عبد هللا ابن القىيم الجوزيىةأ إغاثىة
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ال القىىة بىىين المسىىلمين والمسىىيحيين ،وبه ى ه الم املىىة ال ادلىىة والحسىىنة غ ىدا أبنىىاء ه ى ه
القرية (بارزان) من الديانات الىمالث مخلصىين لشىيوخهم ولقىومهم وووطىنهم ،ف نىدما
احترقي مكتبة بارزان ،وقد سبب ذكر القصىة ،بسىب الشىيخ عبيىد هللا النهىري ،اقىتحم
أحد مسيحي بارزان المكتبة ب د أن لف جسده باللباد ،وصار يقى ف مىا تصىل إليىه يىده
من الكت إلى الخىارج .68وممىان بخىر علىى إخىال أتبىاه الىديانتين لشىيو بىارزان،
موقىىف تلىىي المىىرأة اليهوديىىة البارزانيىىة التىىي كشىىفي الرجىىل ال ى ي أرسىىلته المشىىيخة
السورجية الغتيان الشىيخ محمىد البىارزاني ،فقىد أرسىل شىيو السىورجيين فىدائيا إلىى
تكيىىة بىىارزان ،مىىدعيا أنىىه طالى توبىىة ،لكىىن أنصىىار الشىىيخ شىىكوا فيىىه وو ى وه تحىىي
الرقابىىة ،ولمىىا ىىيقوا عليىىه ،وأيقىىن بىىين أمىىره افتضىىا حىىاون الهىىر باتجىىاه البسىىاتين،
وكاد يفلي من المطاردين لوال امرأة يهوديىة دلىتهم علىى مخبئىه ،واالتجىاه الى ي سىلكه
فيدركوه ،وهو مختف في خرج ،فيطلقوا عليه النىار وأصىابوه ،واكتشىفوا مسدسىا كىان
يحمله في طيات ثيابه لتنفي ما أوكل له تنفي هه.69
أمىىا األغىىوات فىىيكمرهم علىىى ال كىىس مىىن ذلىىي تمامىىا ،يقىىون صىىموئيل أتينجىىر
وهو يتحدث عن و ع يهىود كردسىتان قىائالأه أمىا فىي كردسىتان فىإن قىادة القبائىل لىم
يتوقفوا في ا طهاد اليهود أكمر مما كان عليه األمر في البالد األخرىه.70
ممل ه ه المواقىف الجريئىة للمشىيخة كانىي ىربة موج ىة ألغىوات المنطقىة،
فتآمرت األغوات علىى المشىيخة ،وخاصىة علىى الشىيخ محمىد ،فىي كونىه حىالن الىدم،
ألنه خرج عن دائرة اإلسالم ،وارتد عن دين هللا ،وجاء بدين جديد ،وما إلىى ذلىي مىن
التهم ال قدية الخطيرة ،وقد أوصلوا ه ه التهم إلى السلطات ال ممانية ،فاستدعي الشىيخ
إلىىى الموصىىل عىىام(0885م) ،ففر ىىي السىىلطات اإلقامىىة الجبريىىة عليىىه ،وبقىىي هنىىاف
لفترة ،ثم فر وعاد إلى بارزان ،ويبدو أن السلطات غضي الطرف عن فراره.
إال أن األغوات استمروا في عدائهم للشيخ ،ألن عودته سالما انتصار للض فاء
والمظلىىومين ،ممىىا دفىىع أهىىالي المنطقىىة إلىىى اإليمىىان بالطريقىىة أكمىىر ،فكمىىر أتباعهىىا
وأشياعها ،حي انضىمي قبيلىة(طىةردي) إلىى المشىيخة ،وي نىي هى ا ربمىا أن عشىيرة
طةردي انضمي إلى المشيخة البارزانية في نهايات عهد الشىيخ محمىد البىارزاني ،ثىم
بدأت عشيرة نزاري باالنضمام ب د تض ضع سلطان األغوات ،وبروز دور المشيخة
البارزانية ،ولقد انضمي ال شائر السي إلى المشيخة ،عدا الهركىي بنىه جىى ،فقىد بقىي
والئها للنهريين ،أو ربما مسىتقلين فىي ب ىض الفتىرات ،ول ىل تحىولهم وانضىمامهم تىم
فىىي الفتىىرات المتىىيخرة ،وإن كنىىا نجهىىل تىىاريخ تلىىي الفتىىرة تمامىىا ،والىى ي ن رفىىه أن
االنضمام تم بصورة جد بطيئة ،وتدريجية ،وخاصة من ناحية تبىديل ال مامىة الهركيىة
اللهفان من مصائد الشىيطان ،تحقيىب أ محمىد حامىد الفقىي (بيىروت ،دار الم رفىة ،ط6931،6هى -
6391م)619/6.
 68ثى رةشأ بارزان .08
 69ثى رةشأ بارزان .65
 70جماعىىة مىىن ممرخىىة اليهىىودأ اليهىىود فىىي البلىىدان اإلسىىالمية ،ترجمىىةأ جمىىان الرفاعي(الكويىىي،
المجلس الوطني للمقافة والفنون واآلدا 0205 ،ه 0995،م) .07
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القديمة ،بال مامة الحمراء الم روفىة ،فى لي رمىز البارزانيىة الظىاهري .وأغلى الظىن
أن ه ه ال شيرة انضمي إلى الملة البارزانية في عهد الشيخ أحمد البارزاني.
وقد حاولي األغوات تنسيقا مع شيو بجيل السورجيين – عنىدما د الخىالف
بينهم وبين شيو بارزان بسب المرأة المخطوفة  -71الى ها م ىا إلىى الشىيخ (محمىد
صديب النهري) ليشكوا إليه بمهم و فهم ومظلىوميتهم ،وقىد نظىم شىيخ بجيىل (محمىد
السورجي) قصيدة أنشدها بحضرة الشيخأ قان فيهاأ
تويى صةديق َى صادقي
تويى دةثرسي لة حةقي
 71وقصىىة المىىرأة المخطوفىىة كىىاآلتيأ أقىىيم فىىي (روظ ى َى)  -وهىىي قريىىة يسىىكنها رءوسىىاء عشىىيرة
الطىىوران – حفلىىة رقىىص مختلطىىة (رةش بةلىىةف) بمناسىىبة عقىىد قىىران دعىىي إليهىىا الوجهىىاء ،ومىىن
بينهم (محمد حافذ) ابن الشيخ محمد السورجي ،وفي أثناء الرقص وق ىي عينىا محمىد حىافذ علىى
إحدى المشاركات في الرقص ،وش رت هي بما يكنه ،فبادلتىه ال اطفىة ،ونمىي ال القىة مىع األيىام،
وكاني المرأة ذات ب ل ،له مقامه ومكانته في الوسط الطورانى ،أخيرا وب د لقاءات سرية اتفقىا أن
يقوم محمد حافذ بخطفها ،ولم يكن خطف المرأة المتزوجة عند ال رف القبلىي بىاألمر الهىين ،ألنىه
ي د انتهاكا ألقدس الحرمات ،وعلىى أيىة حىان سىمحي (رةشى َى) لنفسىها بىين تختطىف ،فتركىي دار
زوجهىىا لىىيال ،ونزلىىي مىىن القل ىىة خلسىىة حي ى كىىان حبيبهىىا ينتظرهىىا فىىي مشىىارف القريىىة فيسىىره
وأردفها خلفه ،وانطلب بجواده فغا في أحشىاء الظىالم ،ومىا لبى األمىر أن انكشىف ،فتوجىه زوج
المخطوفىىة (شىىريف بغىىا) إلىىى الشىىيخ محمىىد السىىورجي ال ى ي روعتىىه الحادثىىة ،وأصىىابته بصىىدمة
مملمىىة ،فحىىاون ه ى ا إقنىىاه ابنىىه بىىرد الزوجىىة إلىىى ب لهىىا ولكىىن دون جىىدوى ،وعىىاد الشىىيخ محمىىد
السورجي يلتمس من الزوج تسريا المخطوفة بالطالق مخيرا إياه بين أن بختار لنفسىه الفتىاة التىي
يريدها من بين ال شيرة أو أن يطل ما شاء من مان ،إال أن شريف بغا رفض رفضا قاط ا ،ولمىا
أعيي الشيخ الحيل طرد ابنه ،وحرم على القبيلة إيواءه ،فالذ (محمد حافذ وحبيبته بكهف ،وصار
ي ي عزلة تامة حافلة بالقلب والتوجس مىن طالبى ي المىير (مىا زان هى ا الكهىف يسىمى باسىمه إلىى
يومنا ه ا) وفي بخر ربيع تلي السنة احتمىى (محمىد حىافذ) بقبيلىة (الهركىي) فىي رحلتهىا الصىيفية
إلى مراعيها ،سقط في يد شريف بغىا ،وتبىين لىه عجىز الطىورانيين عىن المىير لىه مىن محمىد حىافذ
لض ف عشىيرته بالمقارنىة مىع السىورجيين ،فسىكي علىى مضىض ،متربصىا بفرصىته،وقد جىاءت
بشكل غير متوقع عندما حشر الشيخ محمد البىارزاني فىي القضىية مىن حيى ال يىدري ،فقىد ارتىيى
ب ض الفضالء أن يوسىطوه فىي األمىر ،وزعىم ب ضىهم بىين أقار (شىريف بغىا) قصىدوه فىي عىام
( )0890وطلبوا منه أن يجد حىال للمشىكلة ،فىيفتى بىين يفصىل الخىاطف عىن المخطوفىة ،ولىو أدى
ذلي إلى است مان القوة ،ومن ثم رد الزوجىة إلىى زوجهىا ،فيوكىل تنفيى األمىر إلىى ب ىض خاصىته،
ومىنهم (أحمىد بغىا بيرسىىيافي) كىان الوقىي خريفىىا،و قىد نىزن الهركيىون الرحىىل لتىوهم ،ومىن بيىىنهم
محمد حافذ فىي الىوادي الم ىروف ،بىوادي سىوران ،وأنىاخوا فىي مو ىع منىه ي ىرف اليىوم (طىرب
ئاظدةل َى روم َى) القري من قرية شاندر البارزانيىة ،فتىب هم رجىان الشىيخ ،وتنكىر أحىدهم واخىتلط
بالرعاة خارج المضار  ،وتوصل إلى ما يريىد م رفتىه مىن الم لومىات ،وفىي سىاعة متىيخرة مىن
الليل اقتحموا خيمة محمد حافذ الى ي كىان يغىط فىي نومىه مىع (رةشى َى) فيمسىكوا بهمىا ،وأبلغوهمىا
بين شيخ بارزان قد أمرهم بيخ هما إليه ،ثم وق ي الميساة ،فقتلوا محمد حافذ ،ولىم يكىن الشىيخ قىد
أمىىر بقتلىىه ،ولكىىن يبىىدو أن مىىن بىىين النفىىر المكلفىىين به ى ه المهمىىة أحىىد المريىىدين المتهىىورين ،حي ى
تصور أن عقا ه ا الف ل هو القتل ال غير ،وقد وقع الشيخ محمد البارزاني في حرج شديد ،ألنىه
أصىىبا قاتىىل ابىىن الشىىيخ محمىىد السىىورجي .انظىىرأ ثىىى رةشأ بىىارزان  .63-60باسىىيل نيكيتىىينأ
الكرد  .368وقد علب باسيل على ه ه الحادثة قائالأه ه ا النزاه ال ي دن بجالء علىى أن القىيم
واالعتبارات الدينية تيتي دوما ب د المصالا ال شائرية التي تتصدر كل القيم واالعتباراته.
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ى مطلقى
تويى سةيد َ
تةمبى دكةى ناحةقي
وترجمة ه ه األبيات كاآلتيأ
أني الصديب الصادق
أني طال الحب
أني السيد المطلب
72
أني تمد المارق .
وقد أخرجوا قائمة بجرائم شيخ بارزان ،وكىان أهمهىا كال ىادة ،اإلنحىراف عىن
جادة الدين ،نقل باسيل نيكيتين عن الشيخ محمىد السىورجي قولىه للشىيخ محمىد صىديب
النهري وهو يتهم مشيخة بارزانأه إنني ال أستطيع قون شىيء يىا سىيدي ،إنىي ت ىرف
كل ما وقع ،وأنا أفو ي عني كامل الصالحيات ،وأخضع مقىدما ألي قىرار تصىدره،
إن الخسائر المادية التي لحقىي بىي ،والتىي ال يمكىن تقىديرها ،أنسىاها إكرامىا لمقامىي،
ولكىىن األمىىىر يختلىىف بسىىىب الم لىىة والمهانىىىة التىىي أوق هىىىا بنىىا رجىىىان هىى ه ال شىىىيرة
الوقحىىون ،وه ى ه األسىىرة القبيحىىة التىىي ال أتحمىىل سىىماه اسىىمها ،وهنىىا ألىىتمس أمىىركم
المطىاه ،إنىي ت ىرف أنهىم لىم يحرقىوا قدسىية القىربن الكىريم ،وقىد رمىوا بصىفحاته فىي
الوحىىل ،ودنسىىوا مصىىالي باألوسىىا والقىىاذورات ،لقىىد قط ىىوا بذان زوجىىاتي وخىىادمي
ليستحوذوا على أقراطهن التي في بذانهن ،إن كل ما أمر به أني أقبله منى اآلن بقلبى ي
ولسانيه .73وال يخفى مبالغة الشيخ السىورجي وتطرفىه فىي وصىف مشىيخة بىارزان،
وهم بال ري ب يدون الب د كله عن ه ه الصفات الشني ة.
فاستدعى الشىيخ محمىد صىديب النهىري الشىيخ محمىد البىارزاني ،وأودعىه فىي
سىىجن بىىدليس ،ب ىىد أن أفه ىم الشىىيخ النهىىري السىىلطات ال ممانيىىة أن ه ى ا الرجىىل مجىىرم
ومىتهم ومىا إلىى ذلىي ،ولقىد كىان الشىيخ النهىري حاكمىا مطلقىا بنى اف ،وقىد تحىدثنا عنىه
سابقا ،بقي الشيخ محمد في السىجن إلىى سىنة (0892م) ،ثىم أفىرج عنىه ب ىد أن علمىي
السىىلطات حقيقىىة األمىىر ،واسىىتمر الصىىراه بىىين األغىىوات والمشىىيخة إلىى أن انتصىىرت
المشىىىيخة ،وانهىىىار نظىىىام األغىىىواتفي المنطقىىىة ،تىىىوفي الشىىىيخ محمىىىد البىىىارزاني عىىىام
(0900م).
كان للشيخ محمد البارزاني خمسة أوالد وهم (عبد السالم الماني ،أحمىد ،بىابو،
محمد صديب ،74مال مصطفى البارزاني) ،وقد أوصى الشيخ الخالفة البنه الشيخ عبد
السالم الماني ،ي ىد هى ا الشىيخ أون مىن جمىع بىين المشىيخة الدينيىة واليقظىة السياسىية،
حي ى ت ىىد فتىىرة زعامتىىه نقطىىة تحىىون فىىي تىىاريخ مشىىيخة بىىارزان ،فمىىن الصىىراعات
المحلية الضيقة بين مشايخ الطىرق إلىى الشى ور بالمسىملية الوطنيىة والشى ور القىومي
مىىن أجىىل اسىىتقالن كردسىىتان ،لكىىن المشىىكل أن خصىىومه كىىانوا يشىىكون م ىن نوايىىاه،
 72ثى رةشأ بارزان .69
 73باسيل نيكيتينأ الكرد .369-368
 74ال أسىىتب د أن يكىىون الشىىيخ محمىىد البىىارزاني قىىد سىىمى أحىىد أبنىىاءه محمىىد صىىديب إر ىىاء للشىىيخ
محمد صديب النهري ،وربما حاون به ه السياسىة الحكيمىة أن يهىدأ تشىنه األو ىاه وتورمهىا بىين
مشيخة بارزان ،وبين سادات النهري ،وربما سماه لسب بخر.
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فيحىىاولون عرقلىىة مشىىروعه السياسىىي ،وكىىانوا يتصىىورون أن الشىىيخ يهىىدف مىىن وراء
ذلي إلى فر مشىيخته علىى اآلخىرين ،وقىد صىورت المركىز (السىادات النهريىة) مىا
يقوم به الشيخ عبد السىالم المىاني مىن تحركىات وجىوالت فىي المنطقىة تهديىدا صىريحا
لهم ،وهو ما كان ي تقده جازما الشيخ محمد صديب النهري ،يقون مارتنأه فمىع بدايىة
القرن ال شرين كان محمد صديب ي ىي فىي نهىري ،وكىان ي ىد الشىيخ األوسىع نفىوذا
في كردستان الوسطى ،ولقىد تسىب تنافسىه علىى النفىوذ مىع شىيخ بىارزان عبىد السىالم
المىاني فىي شىيوه اال ىطرا فىي منطقىة أورامىار -الواق ىة بىين أرا ىي الشىيخين –
وكان يمارس حكما مباشرا على قبائل الهركي والطرديه.75
إال أن الشىىيخ محمىىد صىىديب النهىىري تىىوفي عىىام(0900م) ولىىم يحقىىب أهدافىىه
وخططه د الشيخ عبد السالم الماني ،فخلفه ابنه السيد طىه المىاني ،ب ىد صىراه قىوي
علىىى الخالفىىة مىىع عمىىه الشىىيخ عبىىد القىىادر ،لكىىن الخالفىىة اسىىتقرت للسىىيد طىىه المىىاني،
وبالرغم من أن الشيخ عبد السالم االثني كان في نزاه مستمر مع الشيخ محمد صديب
إال أن ال القة أصبحي وطيدة وجيدة بمجيء ابنه السيد طىه المىاني ،حتىى إنىه لجىي إلىى
بارزان عندما كان مطلوبا من قبل السلطات ال ممانية.76
ولقد قام الشيخ عبد السالم الماني بجوالت عديدة لتحسين ال القات بين ال شائر
الكرديىىة ،أو بت بيىىر بخىىر إصىىال البيىىي الكىىردي مىىن أجىىل تحقيىىب الحلىىم الكىىردي فىىي
تيسيس كيان كردي مستقل ،ل ا زار الشيخ بهاء الدين النقشىبندي فىي بىارمني ،مىع أنىه
كان في نزاه دائم م ه.77
لقىىد تجىىاوز الشىىيخ عبىىد السىىالم المىىاني األطىىر الطائفيىىة والم هبيىىة والمشىىيخية
الضحلة ،حي نجده فىي جوالتىه متىنقال فىي منىاطب بهىدينان مىن أجىل األمىة الكرديىة،
وه ا مو وه تاريخي ال نله في مضامينه ،بل سنركز على ما له صلة ببحمنا.
لقىىد قىىدم الشىىيخ وثيقىىة تاريخيىىة مهمىىة للسىىلطات ال ممانيىىة ،وهىىي ت ىىد مىىن أهىىم
مطال الكرد في تلي الفترة ،وقد تم رف ها عام (0908م) ووق ها شيو المنطقة.
أهم بنود تلي الوثيقة
 )0ج ل اللغة الكردية لغة رسمية.
 )0ج ل الت ليم باللغة الكردية.
 )3ي ىىىين القائمقىىىامون ومىىىدراء النىىىواحي ،وبقيىىىة المىىىوظفين ممىىىن
يتقنون اللغة الكردية.
 )2تجرى األحكام بمقتضى الشري ة اإلسالمية.
 )5ي ين لمنص القضاء واإلفتاء ممن على الم ه الشىاف ي ،ألن
الم ه الحنفي هو الم ه الرسمي للدولة ال ممانية.
 )6تمخ الضرائ من المكلفين بمقتضى الشره.

 75مارتنأ اآلغا .685/0
 76المرجع السابب .690/0
 77كاميران عبد الصمد أحمد الدوسكيأ بهدينان في أواخر ال هد ال ممىاني ( 0902-0876أربيىل،
مطب ة خاني ،ط0007 ،0م)  023وقارن مع مارتنأ اآلغا .690/0
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إال أن السلطات ال ممانية عدت الوثيقة إعالن دولىة مسىتقلة ،فرفضىي الوثيقىة،
وأعدمي الشىيخ عبىد السىالم المىاني فىي (0902/00/02م) ،78أمىا بخصىو الشىيو
اآلخرين ال ين وق وا على الوثيقة ،فقد ألقي القبض على الشيخ نور محمد البريفكاني،
وزج فىىي سىىجن الموصىىل ،فلىىم يلب ى أن تىىوفي فيىىه ،أمىىا الشىىيخ بهىىاء الىىدين النقشىىبندي
البىىامرني فإنىىه خلىىي عىىن سىىبيله ،ب ىىد أن نصىىا الىىوالي سىىليمان نظيىىف بال ىىدون عىىن
إعدامه.79
من أهم ما أنجزه الشيخ عبد السالم الماني
 )0القضاء على النظام اإلقطاعي.
80
 )0توزيع األرا ي على الفالحين .
 )3منع الزواج القسري وأكل المهور والشغار.
 )2بناء المساجد في القرى.
 )5ال دالىة االجتماعيىىة بىين جميىىع طوائىىف كردسىتان ،وخاصىىة فىىي
قرية بارزان و واحيها ،لوجود أتباه الديانات المالث.
بخصو النقطة األخيرة ،يقون دينيس كوماروفأه ينتمي سكان بارزان إلى
طوائف مت ددة من حي تركيبها القومي والديني ،إلى جان األكىراد كىان اآلشىوريين
واليهود يشكلون جزءا من سكانها ،ف اشي ه ه األقوام مع األكراد بوئام وسالم ،فكىان
شيو البارزانيين ي املون اليهود والنصارى م املة حسنةه.81
وقد بل من تساما الشىيخ مىع المسىيحيين ،أنىه سىمي بشىيخ النصىارى ،وكانىي
الحكومىىة دائمىىا تنظىىر ب ىىين الحقىىد والكىىره إلىىى تسىىاما الشىىيخ مىىع النصىىارى .82بىىل لقىىد
كاني جهات عديدة تشاطر الحكومة فىي نظرتهىا الحاقىدة تجىاه الشىيخ ،ممىا دفىع بنائى
القنصل البريطاني في ديىار بكىر إلىى القىونأه إن الشىيخ عبىد السىالم بحىب مىن أحسىن
شيو المنطقة ،فلم يكن له مىع الحكومىة إلىى فتىرة قريبىة أيىة مشىاكل ،وهىو عىادن فىي
م املة رعيته ،وحام للنصارىه.83
وقد تحدث ويطرام عن قرية (أردن) المسيحية في منطقة بارزان كنمىوذج مىن
ه ا التساما وال دالة ،قائالأه والحىب يقىان إن (أردن) تسىتحب التهنئىة مىن عىدة نىوا ،
فيهلها يقرون أنهم ال يجدون سببا للشىكوى مىن الناحيىة السياسىية ،ألن صىاح القريىة
 78إسىىماعيل ،زبيىىر بىىالنأ ثىىورات بىىارزان 0907م0935 -م (كوردسىىتان ،مطب ىىة وزارة المقافىىة،
ط0988 ،0م) .36
 79جرجيس فتا هللاأ يقظة الكرد .72
 80بخصو النقطة المانية وهي (توزيع األرا ي على الفالحين) كتى مىال مصىطفى البىارزاني
رسىىالة مىىن بىىاكو إلىىى مسىىمون فىىي الحىىز البلشىىفي بتىىيريخ (0927/00/05م) قىىان فيهىىاأه تتىىيلف
عشىيرتنا مىن خمسىين ألىف شىخص ،ال يوجىد إقطىاه بيننىا ،يملىي كىل واحىد منىا أرا ىيه ومواشىيه
الخاصة به ،وزه شقيقي الشيخ عبىد السىالم فىي عىام (0902م) األرا ىي علىى الفالحىين بصىورة
متساويةه .انظرأ ممتمر ال كرى المئوية لميالد البارزاني .708/0
 81البىىارزاني وشىىهادة التىىاريخ ،ترجمىىه عنىىه الروسىىية بىىافي نىىازي وعبىىدي حىىاجي(بيروت ،دار
ال ربية ،ط0207 ،0ه 0006،م) .09
 82ويطرامأ مهد البشرية .305
 83الدوسكيأ بهدينان .039
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وهو بغا سواريي ،فيكون سيدهم األعلى والحالة ه ه شىيخ بىارزان الى ي عىرف بلقى
شيخ النصارى ،ألنه ي امل النصارى وأتباعه المسلمين على قىدم المسىاواة ،وتسىامحه
ه ا ج لهم ين مون باألمن والحصانة من اال طهاد والنه والسل ه.84
وكىان هنىاف أه نىىزاه قبلىي طويىل األمىىد بىين قبيلىة (التخومىىا) المسىيحية ،وبىىين
ب ض جيرانهم الكرد المسلمين ،تفجرت براكينىه مىمخرا ،وبىات ينى ر بشىر مسىتطير،
وحىىاون الطىىرف المسىىلم محىىاوالت غيىىر مسىىتحبة إلقنىىاه إخوانىىه اآلخىىرين فىىي الىىدين
باإلنضمام إليه لشن حر (جهاد) ،لكن الشيخ عبد السىالم فىض النىزاه ،ومنىع أتباعىه
بالقيىام مىىن أي حركىة ،مىىع أن قبيلىة التخومىىا رفضىي إيىىواء الشىيخ عنىىدما كىان الجىىي
التركي يطارده ...ثم ذكر ويطرامأه أن تتو بغا كان يخرج عن أوامىر الشىيخ ،وينىوي
مهاجمة المسيحيين ،فيرسىل الشىيخ عبىد السىالم أحىد أتباعىه يحى ره ،إال أن اآلغىا كىان
عنيىىدا فلىىم يطىىع الشىىيخ ،فيعىىاد الرسىىون التح ى ير ،لكىىن تتىىو بغىىا بقىىي مصىىرا ،فقىىان لىىه
الرسىىونأ كلمىىة الشىىيخ يجى أن ال تكسىىر ،الشىىيخ أرسىىلني إليىىي إلبلغىىي بىىين تبقىىى فىىي
دارف ،فيجا اآلغا راكبىا رأسىه ،أنىا مىا علىي مىن الشىيخ ،فليرسىل أمىره إلىى غيىري،
ألني ال أطي ه ،فقفز موفد الشيخ ورمى بنفسه على ال اصي ال نيد ،وب د دقيقة واحىدة
خرج من الغرفىة مشىهرا خنجىرا تقطىر منىه الىدماء ،فخلىف تتىو بغىا ميتىا فىي مجلسىه،
وهو يقونأ كلمة الشيخ يج أن ال تكسره.85
وقد كان الشيخ ح را جدا من أن تستغل ب ض المواقىف الطائشىة مىن الطىرفين
أي المسلم والمسيحي ،من قبل ب ض األغوات ،ومن ثم تحويلها إلى جهاد مقدس ىد
الكفار كما يتصورون .كتى نائى القنصىلية البريطانيىة فىي (وان) رسىالة بتىيريخ 06
مايس (0902م) إلى سىفير بريطانيىا فىي أسىطنبون لىويس ماليىي قىائالأه ويشىار إلىى
الشيخ عبد السالم من قبل رءوساء الكرد اآلخرين أحيانىا بالشىيخ النصىراني كمحاولىة
للتقليل من قيمته ،وذلي لما يتصف به ه ا الشيخ من التساما وال دالة فىي الت امىل مىع
النصىىرانيين فىىي منطقتىىه ،ولكنىىه أصىىبا متهمىىا مىىن قبىىل الحكومىىة ،وذلىىي لقيىىام ب ىىض
أتباعه بالهجوم على قرية نصرانية بشورية حي قتل ال ديد من الرجان والنساءه.86
وقد يبدو للقارم أن الشيخ عبد السالم الماني كان متسامحا مع المسيحيين فقط،
ولكن الحقيقة أن ال القة بينه وبين ال وائل اليهودية كانىي بالدرجىة نفسىها ،إن لىم تكىن
أكمر ،وممان ذلي ال القة المتينة بين مشيخة بارزان وعائلة (غباي) أو (كباي) ف ندما
ألقي الدولة ال ممانية القبض على الشىيخ عبىد السىالم المىاني ،وحكمىي عليىه باإلعىدام،
قدمي عائلة (غباي) بن اف – وقىد كانىي أغنىى عائلىة فىي كردسىتان -كيسىا مىن ذهى ،
وأرسلته مع (إلياهو غباي) إلى أسطنبون من أجل إنقاذ حياة الشىيخ ،وقىد عىاد (إليىاهو
غباي) مع أمر يلغي عقوبة اإلعدام ،87ولكن ال ملية نف ت بحب الشيخه.88
 84ويطرامأ مهد البشرية .009
 85ويطرامأ مهد البشرية .000
 86ممتمر ال كرى المئوية لميالد البارزاني .57/0
 87ول ىىل له ى ا الس ى أو غيىىره عجىىل الىىوالي سىىليمان نظيىىف بإعدامىىه ،فلىىم ينتظىىر التصىىديب مىىن
أسطنبون ،فربما سمع شيئا من ه ا القبيل ،ل ا اتخ إعدامه طاب ا شخصيا ،حي يشىم مىن تصىرف
الوالي الم كور رائحة االنتقام من الشيخ ،والغري أن الوالي الم كور كان كرديا.
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ثم ذكر الكات أن هى ه ال القىة بقيىي بىين مىال مصىطفى البىارزاني وأبنىاء تلىي
ال ائلة ،وخاصة مع (ديفيد غباي) الى ي زار البىارزاني فىي جبىان كردسىتان ،لقىد كىان
(ديفيد) غنيا مىن أغنيىاء عقرة(بكىرى) وصىاح بسىاتين ،وفىي السىادس مىن بذار عىام
(0975م) عنىىىدما انهىىىارت المىىىورة ،واسىىىتقر البىىىارزاني فىىىي أمريكىىىا بسىىىب مر ىىىه
ال ضىىان ،وتىىوفي ب ىىد ذلىىي فىىي إحىىدى مستشىىفياتها عىىام (0979م) ،حىىزن عليىىه ديفيىىد
حزنا عميقا ،أمر ه ذلي الخبر ،تتحىدث سىلمة بنىي ديفيىد غبىاي قائلىةأه عنىدما سىمع
والدي بنبي وفىاة البىارزاني جلىس علىى األر  ،وبىدأ يبكىي ،كىان حزينىا لىم ييكىل ولىم
يشىىر ولىىم يمىىارس عملىىه ،كىىان يجلىىس لي تكىىف ،وب ىىد ذلىىي بسىىتة أشىىهر تىىوفي هىىو
أيضاه.89
إن ه ى ه ال القىىات االجتماعيىىة الطيبىىة بىىين األسىىر الكرديىىة المسىىلمة ،وخاصىىة
البارزانيىىة وال وائىىل اليهوديىىة فىىي تقىىديري أمىىر طبي ىىي ،كيىىف ال؟ فقىىد عاشىىي ه ى ه
ال وائل م ا في كردسىتان آلالف السىنين ،وقىد كىانوا أبنىاء وطىن واحىد ،يحملىون م ىا
همىىىىه ،ويىىىىداف ون عنىىىىه ،ويت ىىىىاونون مىىىىع ب ضىىىىهم الىىىىب ض عنىىىىد الشىىىىدائد والرزايىىىىا
والمصىىائ  ،90وقىىد طىىوروا كردسىىتان م ىىا مىىن النىىواحي الم رفيىىة والمقافيىىة وال لميىىة،
فتجىىد القريىىة الواحىىدة جم ىىي بىىين البتيهىىا المسىىجد والكنيسىىة والم بىىد ،فظهىىر أعىىالم
وأحبىىار وحاخام ىات خلىىدهم التىىاريخ ،فهىىل ي قىىل ،وهىىل مىىن المنطقىىي أن تنسىىى ه ى ه
ال القىىات ،وتنهىىار لمجىىرد سياسىىة عنصىىرية متقلبىىة تقىىرر طىىرد هى ه ال وائىىل زرافىىات
ووحدانا من كردستان.91
وعلىىى أسىىاس هى ه ال القىىات االجتماعيىىة المتينىىة القديمىىة بىىين ال وائىىل الكرديىىة
المسلمة وال وائىل اليهوديىة يتى ره ب ىض البىاحمين ال ىر وخاصىة اإلسىالميين مىنهم
بىىىين ال القىىىة الكرديىىىة اإلسىىىرائيلية قويىىىة ،وأن كردسىىىتان غىىىدت سىىىاحة للصىىىهايينة،
والموساد وما إلى ذلي من التهم الخطيرة.
وال ي يراه الباح أن ثمىة فرقىا واسى ا بىين ال القىة االجتماعيىة ال ائليىة وبىين
ال القة السياسية االستراتيجية ،فاألولى  -أعني ال القة االجتماعيىة – قديمىة وسىتبقى،
 88ي قىىو يوسىىف كوريىىهأ يهىىود ال ىىراق ،تىىاريخهم ،أحىىوالهم ،هجىىرتهم (األردن ،األهليىىة ،ط،0
0998م) .006-005
 89ي قو كوريهأ يهود ال راق .007
 90كان يهود كردستان أحيانا يسحبون أموان الكنيس لمصالا إنسىانية عامىة ،ال عالقىة لهىا بىاليهود
والكنيس ،فمرة في منطقة ( اال) سحبي اليهود أموان الكنيس لتسىديد ديىة قتيىل إلحىدى ال ىائالت
المسلمة ،وفي قرية (قردا) جاء إلى الكنيس ذات مرة كردي مسلم يند المصيبة التي ألمي به ،إذ
كان سيدخل السجن إن لم يدفع دينا مسىتحقا عليىه يبلى خمسىن فرنكىا ،فمىا كىان مىن الطابىاى إال أن
نقده المبل من أموان الكنيس ،وكان ل لي أثر عميىب فىي المسىلمين .إريىي بىراورأ يهىود كردسىتان
.075
 91كانىىي الهجىىرة األولىىى ليهىىود كردسىىتان عىىام(0800م) وفىىي عىىام (0950-0929م) هىىاجر مىىا
يقىىار مائىىة ألىىف يهىىودي مىىن ال ىىراق وكردسىىتان إلىىى إسىىرائيل .انظىىرأ يهىىود البلىىدان اإلسىىالمية
 .022-039طرد أغل ال وائل اليهودية مىن ال ىراق قسىرا وجبىرا ،ولكىن مىع ذلىي كانىي ثمىة
عوائل هاجرت بكامل رغبتها ومحض إرادتها ،ولكن مع ذلي كان الخوف من الحكومات ال راقية
سيد الموقف بالنسبة لليهود.
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وال ىىير فىىي بقائهىىا ،فىىاليهود الكىىرد الى ي هىىاجروا إلىىى إسىىرائيل يحتفظىىون ب القىىاتهم
االجتماعية مع الكرد المسلمين ،وهي ال تدخل في اإلطار السياسي ال ام ،بل تبقى فىي
إطارها االجتماعي ال ائلي.92

يهود بارزان
مر اليهود بيحقا مختلفة وأطوار متنوعة ،وسنتحدث عىن عصىر الملكيىة مىن
بين ال صور اليهودية المتباينة لصىلتها ببحمنىا ،تيسسىي المملكتىان الشىمالية والجنوبيىة
في ه ه الفترة ،فالمملكة الشمالية وعاصمتها السامرة- ،وتسمى إسىرائيل -تكونىي مىن
عشر قبائل ،وكان زعيمها يرب ام  900-930( Jeroboamق.م) ،أما المملكىة الجنوبيىة
فقىىد تكونىىي مىىن قبيلتىىي (يهىىوذا وبنيىىامين) وعاصىىمتها (أورشىىليم) (القىىدس) ،وقىىد بقىىي
االنفصىىان بىىين تينىىي المملكتىىين قىىرنين(900ق.م700-م) ،وفىىي عهىىد سىىرجون المىىاني
اآلشىىىوري ،هىىىاجم اآلشىىىوريون عىىىام (700م) مملكىىىة إسىىىرائيل الشىىىمالية ،وحاصىىىروا
عاصمتها السامرة ،ودمروها ،وأجلوا زهرة رجان المملكة إلى بال (ميديا).93
ولقد قدر ب ىض البىاحمين عىدد اليهىود الى ين تىم طىردهم إلىى كردسىتان بمالثىين
ألفا ،ومن هنا ندرف أن الرحالة اليهىود وغيىرهم الى ين جىابوا كردسىتان كىانوا يبحمىون
عن ه ه القبائل ال شر  .The Ten Lost Tribes of Israelيقىون إريىي بىراور وهىو يتحىدث
عن الرحالة بنيامين التوديلي ،وبيتاحيا الراتسبوني في القرن الماني عشىر المىيالديأه
وكىىان هىىدفهما ال مىىور علىىى األسىىباط (األسىىطوريين) ال شىىرة إلسىىرائيل ،وهىىو الهىىدف
ال ى ي أغىىرى بالبح ى ال ديىىد مىىن الرحالىىة غيىىر اليهىىود ،وك ى لي الرحالىىة اليهىىود إلىىى
عصىىرنا الحىىدي ه .94وقىىد ذكىىر باسىىيل نيكيتىىين أن المبشىىر األمريكىىي (كرانىىي) ال ى ي
اعتقد ب د زيارته للنسطوريين الجبليين عام (0820م) أنه اكتشىف أحفىاد سىبايا اليهىود
أيام البابليين ،وسماهم ب (ال شائر الضائ ة).95
 92وفي زيارتي لجمهورية مصر ال ربية في السنوات األخيرة تحدثي مع ب ض المفكىرين ال ىر
مىىىن مصىىىر ،ومىىىن هىىىمالء األسىىىتاذ فهمىىىي هويىىىدي ،وكىىىان أون سىىىمان يوجهىىىه إلىىىي ،مىىىاذا يف ىىىل
اإلسىىىرائيليون فىىىي كردسىىىتان؟ وهىىى ا سىىىمان مستنسىىىخ جىىىاهز لكىىىل كىىىردي يىىىزور الىىىبالد ال ربيىىىة
واإلسىىالمية ،أو يجىىري حىىوارا مىىع ممقفىىيهم فىىي مناسىىبة أو لقىىاء ،وخاصىىة مىىن الطبقىىة السياسىىية
والممقفة ،ولقد استغربي ه ا السمان ،ثم تناقشنا المو وه بإسها  ،وبيني له حقيقة ه ه الزوب ىة،
وذكرت أنه على افترا وجىود اليهىود ،فهىو يىدخل فىي اإلطىار الى ي ندنىدن حولىه ،وهىو اإلطىار
االجتمىىىاعي ال ىىىائلي ،وال يىىىدخل فىىىي اإلطىىىار السياسىىىي والبروتوكىىىولي ،ف القىىىات مىىىال مصىىىطفى
البارزاني مع اليهود كاني من ه ا القبيل ،ولىم تكىن فىي اإلطىار الى ي يق قىع حولىه ب ىض البىاحمين
ال ر  ،واإلسالميين على وجه الخصو  ،وخاصة إذا علمنا أن تلي ال وائل اليهودية أصيلة مىن
كردستان.
 93عرفان عبد الحميد فتا أ اليهودية عر
.80
 94إريىي بىروار ورفائيىل باتىاىأ يهىود كردسىتان ،ترجمىةأ شىاخوان كركىوكي وعبىد الىرزاق
.30
بوتاني(أربيل ،مطب ة وزارة التربية ،ط0000 ،0م)
 95باسيل نيكيتينأ الكرد .370

تاريخي(األردن ،دار عمىار ،ط0200 ،0هى )0000،
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تفىىرق اليهىىود وأعنىىي بال ى ات القبائىىل ال شىىر فىىي أرجىىاء كردسىىتان مىىن أجىىل
االستقرار والسكن ،وال تفتي بثارهم ثاوية وخاصة في القرى التي كانوا يقطنونهىا ،أمىا
بخصىىو يهىىود بهىىدينان ،فإنىىه قىىد جىىاء فىىي رحلىىة بنيىىامين التىىوديلي فىىي القىىرن المىىاني
عشىىر المىىيالدي أن يهىىود بهىىدينان هىىم بقايىىا الجاليىىة األولىىى التىىي أسىىرها (شلمنصىىر)
اآلشىىوري فىىي القىىرن المىىاني عشىىر قبىىل المىىيالد ،وقىىدر الرحالىىة عىددهم خىىالن زيارتىىه
لمنطقىىىة ال مادية(بميىىىدي) بحىىىوالي خمسىىىة وعشىىىرين ألىىىف شىىىخص ،ويتحىىىدثون لغىىىة
التاركوم  Taragomأي اللغة الجبليةه.96
ومن أهم قىرى اليهىود فىي بهىدينان( تىل كبىر فىي زاخىو ،سىندور وشىندوخا فىي
دهوف ،بيي النور في ال مادية ،وسوندو في ريكان.97

حاخامات كردستان
 )0الحاخىىام ي قىىوف بىىن يهىىودا مزراحىىي مىىدير مدرسىىة يهوديىىة فىىي
ال مادية.98
 )0الحاخىىام علىىوان أفيىىداي مىىن ال ماديىىة ،وهىىو المصىىدر الىىرئيس
لم لومىىىات رفائيىىىل باتىىىاي ،يقىىىون رفائيىىىلأه وقىىىد كىىىان المصىىىدر الىىىرئيس
لم لوماتي هو الحاخام علوان أفيداي حاخام ال مادية السابب ،والى ي يتمتىع
بم رفة شاملة ،واطاله واسع على األمور الحياتية لمجتم ه ،وهو مصىدر
لم يبخل علي بيي م لومة طلبتهاه.99
 )3الحاخىىام رحىىاييم بىىن حىىاييم هكىىوكين ،هىىاجر مىىن كردسىىتان إلىىى
القدس ،ورأس الطائفة اليهودية بها (0767-0752م).100
أمىىا بخصىىو قريىىة بىىارزان ،فىىإن الم مىىرين مىىن أهىىل القريىىة ي ى كرونأه أن
اليهود كانوا أكمر عددا من المسيحيين والمسلمين مجتم ا ،وتدن أسىماء البسىاتين التىي
تتجاوز المائتين على ذلي ،فهي ما زالي تحمل أسماء مالكيها األوائله.101
لم تكىن بىارزان مركىزا علميىا لل لىوم اإلسىالمية فقىط ،بىل كانىي مركىزا علميىا
ألتباه الديانتين اليهودية والمسيحية ،يقون إرييأه في السابب كانىي سىندور وبىارزان
مركزين رئيسين لت لم الحاخامات والم كين ،وحتى اليىوم يقىون النىاس فىي كردسىتانأ
التشىريع مىىن سىىندور ،وكلمىىة الىىر مىىن بىىارزان ،وفيمىىا ب ىىد بلىىي المرتبىىة األولىىى إلىىى
نيىىروه ،أمىىا اليىىوم فتحتلهىىا زاخىىو ،ويجىىري تىىدري الم ى كين ف ىي ال ماديىىة وفىىي عقىىرة
ودهوف أيضاه.102
 96إريىىي بىىروارأ يهىىود كردسىىتان  .60وقىىارن مىىعأ أحمىىد محمىىد أحمىىدأأكراد الدولىىة ال ممانيىىة
تىىاريخهم االجتمىىاعي واالقتصىىادي والسياسىىي ( 0903-0880أربيىىل ،مطب ىىة حجىىي هاشىىم ،ط،0
0009م)  ،009وزبيىىىدة محمىىىد عطىىىاأ اليهىىىود فىىىي ال ىىىالم ال ربي(د.م.مركىىىز عىىىين للدراسىىىات
والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،ط0003 ،0م) .88
 97إريي بروارأ يهود كردستان .06
 98المرجع السابب .080
 99المرجع السابب .03
.039
 100يهود البلدان اإلسالمية
 101ثى رةش أبارزان .02
 102إريي بروارأ يهود كردستان .078
30

ومن األهمية بمكان أن نشير إلىى الرحالىة جوزيىف إسىرائيل بنيىامين (بنيىامين
المىىىىىاني)(0862-0808م) الىىىىى ي زار كردسىىىىىتان كرحالىىىىىة ،ومىىىىىن المنىىىىىاطب التىىىىىي
زارها(زاخو ،سندور ،دهوف ،بيىي النىور ،ألقىوش ،عقىرة ،ثىم بىارزان) ،ولقىد تحىدث
الرحالة عن قرية بارزان وأهلها قائالهأ إن الجهل الي ي انيه إخواننا اليهىود هنىا كبيىر
لدرجة أنهم ال يقدرون م ىه علىى تىالوة صىلواتهم ،وعلىي اإلقىرار هنىا متيلمىا بىيني لىم
أرهم في أي مكان في ممل ه ا الو ىع المىزري غىارقين فىي ممىل هى ا الفسىاد الخلقىي
كما رأيتهم هناه .وقد عق إريي براور على كالمه ه ا قائالأ وه ا بالطبع تجىن علىى
الواقىع عنىد مالحظىىة بىروز ال ديىد مىىن الحاخامىات فىي بىىارزان ...ولقىد ذكىر إريىىي أن
الرحالىىة بنيىىامينأ مك ى فىىي بىىارزان فتىىرة وجيىىزة جىىدا ال تكفىىي للت ىىرف علىىى حيىىاة
الناس ...ثم يبرر إريي للرحالة قائالأ وينبغي األخ في الحسبان بين من شىهد ممىل مىا
شهده ،وعاش فىي فتىرة حافلىة بيمملىة كميىرة عىن كمى الىرحالت ،كىان يفتىر بىه أن
يخلف وراءه وصفا مختلطا ،وغير علمي لرحالته ،وال شي أن الكتىا يحىوي الكميىر
مىىن الموا ىىيع المهمىىة ،ولكىىن مادتىىه ال يمكىىن اسىىتخدامها فىىي ال مىىل ال لمىىي إال ب ىىد
إخضاعها لتمحيص منهه نقديه.103

حاخامات وأحبار بارزان
 )0الحاخام شىم ون بىن يونىا البىارزاني ،ألىف كتابىا باللغىة الكرديىة
ب نوان (شيهيطات البارزاني) ،وال يزان الكتا مخطوطا.104
 103المرجع السابب .26-25
 104إريىىي بىىروارأ يهىىود كردسىىتان  078وقىىد جىىاء ولتىىر فيشىىل بنسىىخة مىىن ه ى ه المخطوطىىة
الممرخىىىة فىىىي (0660م) مىىىن كردسىىىتان .وم نىىىى الشىىىوهيط أو الشىىىوحيط المىىى كي الىىى س يىىى با
الحيوانىىات ،وهىىو منصى رفيىىع قىىل مىىن يتقلىىده ألهميتىىه عنىىد اليهىىود ،وهىىي مهنىىة مربحىىة ومغريىىة،
يحاون اليهود الحصون عليها بجميع الوسائل ،وقد ذكىر الرحالىة بنيىامين أن يهوديىا أميىا قريبىا مىن
بىىارزان اشىىترى هى ا المنصى المغىري مىىن أحىىد زعمىىاء ال شىىائر مقابىىل مبلى مىىن المىىان يدف ىىه لىىه
سىنويا ،وذلىي ألنىه ال يسىتطيع كىل واحىد أن يبى الحيىوان ،ال بىد أن يكىون قىد تخىرج مىن مدرسىىة
علمته الت كية (الشوهيط) ،وه ا األمر في الواقع صى تطبيقىه ،فقىديما فىي منطقىة الهركىي عىاش
حاخام ،وكان في الوقي نفسه شىوحيطا ،وكىان هنىاف سىب ة حاخامىات بخىرين ي يشىون فىي منطقىة
هركي ،وذات يوم خرج الحاخىام لتفقىد حقولىه ،ألن يهىود منطقىة هركىي يمتلكىون أرا ىي كميىرة،
أثناء غيابه ذبحي أخته ثمىاني دجاجىات بنفسىها ،وطبختهىا فىي قىدر اسىت ارته ،ودعىي الحاخامىات
السىىب ة لل شىىاء ،وعنىىدما عىىاد أخوهىىا فىىي المسىىاء ،ووصىىل الحاخامىىات السىىب ة إلىىى داره ،و ى ي
األخي النبي والمىزه أمىامهم ،ثىم جىاءت بالىدجاجات الممىاني المطبوخىة ،وعنىدما انتهىوا مىن تنىاون
عشائهم ،سيلتهم قائلةأ كيف وجدتم م اق لحم الىدجاج؟ أجابهىا الجميىع ،جيىد جىدا ،ومضىي األخىي
في حديما قائلةأ ليس هناف شيء غري بشين الدجاجات ،أليس ك لي؟ فكما ترون مىا تتطلى مىنكم
وقتا طويال كي تت لموه تل مته أنا في ساعة واحدة ،فها أنىا قىد ذبحىي الىدجاجات بنفسىي ،وطبختهىا
في الزبدة ،عندها صر الحاخامات في أخيها ،ماذا ف لي؟ فيجىابهم مرتاعىاأ لقىد ظننىي أن أحىدكم
هو ال ي ذبا الدجاجات ،إذن فقد ظن كىل مىنهم أن اآلخىر هىو الى ي ذبىا الىدجاجات ،ونتيجىة لى لي
فر الحاخامات على أنفسهم صيام ستة وعشرين يوما ك قوبة ،وحطموا القىدور ،وحبسىوا الفتىاة
ثالثة أشهر في بيي منفصل (جودا) وقد شاه حينها أن جميع الحاخامىات توفىوا خىالن تلىي السىنة،
وهك ا انقر جنس الحاخامات في منطقة هركي .إريي براورأ يهود كردستان .080-080
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 )0الحبىىىىر ناثانيىىىىل هىىىىاليفي البىىىىارزاني ،وابنىىىىه الحبىىىىر شىىىىموئيل
البارزاني ،وقصتهما الشهيرة مع شيخ بارزان ،وت رف القصة بشجرة الرمان
الشافية.105
 )3الحاخام أهارون البارزاني ،وقد عينته السىلطات ال ممانيىة كبيىر
حاخامات كردستان ،وب د وفاته خلفىه الحاخىام (إليىاهو سىاي ) ،ولكىن فىي سىنة
(0903م) عادت الزعامة الحاخامية إلى ال ائلة البارزانية.106
 )2بسىىيناز البىىارزاني ،ربيىىة وعالمىىة يهوديىىة ،وهىىي ت ىىد أون رابيىىة
في تاريخ اليهود الشرقيين(السفارديم)،و قد الفي كتابا عن األممان الكردية.107

قصة شجرة الرمان الشافية
سيورد ه ه القصة  -مع طولها -لصلتها بشيو بارزان ،وللت ليب عليها ،ألنها
بحاجة إلى ت ليب وكالم ،وذلي مىن بىا األمانىة ال لميىة .قبىل مائىة وخمسىين سىنة فىي
كردستان ،وفي يوم الجم ة من منتصف عيد (السوكوت) جلس الحبر ناثانيل هاليفي،
الى ي كىىان قىىد تجىىاوز المائىىة ،وابنىىه الحبىىر شىىموئيل جالسىىين فىىي كشىىي لهمىىا فىىي قريىىة
بىىارزان ،وهمىىا غارقىىان فىىي دراسىىة مقالىىة (حكيكىىة) مىىن التلمىىود ،ويناقشىىان مو ىىوه
(المركافا) أي الملكوت أو عالم ال رش اإللهي ،وتاهىي بهمىا األفكىار ،وهمىا يحىاوالن
حل م ضلة م رفة ما يوجىد فىوق (المركافىا) ،وفجىية هىبط شى اه أخضىر توقىف فىوق
(السىوكه) ،فىىي تلىىي السىىاعة كىىان شىىيخ بىىارزان جالسىىا فىىوق سىىطا داره فىىرأى الشى اه
األخضر ،فوق كو اليهىودي ،فىدعا خادمىه علىى عجىل ،وأرسىله لم رفىة مىا يجىري،
ذلي أنه كىان مت جبىا ألمىر الشى اه الى ي كىان يرتفىع إلىى السىماء دون أن يىدمر شىيئا،
أسىره الخىادم إلىىى الموقىع ،ولدهشىته ال ظيمىىة رأى هىو اآلخىر عمىىود النىار الخضىىراء
فىىوق (السىىوكا) ،والحبىىر وابنىىه جالسىىان منكبىىان علىىى كتبهمىىا ال تلمسىىهما النىىار ،ف ىىاد
الشيخ وأخبره بما رأى ،وحان انتهائه من روايته ابتدره األخير قىائالأ األمىر الوا ىا
الوحيد ،هو أن ه ين اإلثنين ليسىا حبىرين بىل سىيدان مىن نسىل محمىد (صىلى هللا عليىه
وسلم) ،وإال كيف تنزن ش لة خضراء من السماء على بيي يهودي دون أن تلتهمىه أو
تدمره ،إذه واحضرهما في الحان ألسيلهما عن شجرة نسبهما .امتمل الخادم لأمىر،
وعاد إلى الشيخ وم ه الحبىر ناثانيىل وابنىه الحبىر شىموئيل ،فسىيلهما الشىيخأ مىا م نىى
النىىار الخضىىراء التىىي وقفىىي سىىاكنة فىىوق سىىقيفتكما؟ أجابىىه الحبىىر ناثاني ىلأ ال علىىم لنىىا
ب مود النار ،ولم نالحذ شيئا الستغراقنا في قراءة كتبنا المقدسة ،لكىن الشىيخ قىانأ ال،
ليس صحيحا ،لقد رأينا جمي ا تلي النار ،والنار الخضراء هي نار السادة ،فاذكروا لي
شجرة نسبكم ،إذ ال بد أن تكونوا من ذرية محمد(صىلى هللا عليىه وسىلم) فيجابىه الحبىر
ناثانيلأ أني مخطيء ،وه ه شجرة نسب ي ،ورا يى كر لىه شىجرة نسىبه ،وي ىد أسىماء
أجىىداده ،لكىىن الشىىيخ لىىم يصىىدقه ،وقىىانأ أنتمىىا مىىن أوالد محمد(صىىلى هللا عليىىه وسىىلم)
 105إريي بروارأ يهود كردستان
 106يهود البلدان اإلسالمية .99
 107فرسي مرعيأ دراسات في تاريخ اليهودية والمسيحية في كردستان (أربيل ،دار براس ،ط،0
0008م) .09-08
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ويج أن تتحوال عن دينكما إلى اإلسالم ،وإال لقيتما حتفكما ،قان الشىيخ هى ا ،ثىم أمىر
بحبسىىهما فىىي زريبىىة الحيوانىىات ،ولكىىي ي ى بهما أمىىر بإشى ان نىىار مىىن الىىروث اليىىابس
بالقر منهما ،فجلس االثنان في الزريبة والدخان الخانب يدخل عيونهمىا ،فكىر الحبىر
ناثانيل مع نفسه قائالأ دعهم يقتلونني ،لكني خائف على ولدي ،ويجى أن أنقى حياتىه،
ونادى الحبر األ خادم الشيخ يطل لقاء الشيخ ،ولما حضر بين يدي الشىيخ قىان لىهأ
يا شيخي ،إني ت لم بينه محرم علينا ال مل ،ومغادرة منازلنا في السبي ،فاسما لنىا أن
نمضي يوم السبي في بيتنا كي نىتمكن مىن التفكيىر ب نايىة فيمىا سىنتختاره ممىا تفر ىه
علينا ،أننقلى إلىى دينىي أو نختىار المىوت ،وسىن ود يىوم األحىد لنبلغىي بقرارنىا ،وافىب
الشيخ على اقترا الحبر ناثانيل ،فيسىره األخيىر مىع ابنىه إلىى دارهمىا وطفقىا يىرددان
الصىلوات والتبريكىات ،ألن السىبي كىان قىد بىدأ ف ىال ،وجلسىا فىي البيىي لتنىاون وجبىة
السبي ،وكانا خالن ذلي يتىيمالن مصىيرهما المحتىوم ،سىين الحبىر شىموئيل والىده ،أال
يلغي خطر الموت الداهم قانون السىبي؟ أجابىه الوالىدأ ن ىم يلغيىه ،وعنىدها نظىر اإلبىن
إلى السقف حي كان قد علب (رشىكه) خفىه الصىيفي ،ثىم نهىض وأنزلىه وانت لىه ،فبىدأ
الحبىىر ناثانيىىل بالبكىىاء ،فقىىان لىىه ولىىدهأ ال تبىىي ،ألىىيس اليىىوم يىىوم السىىبي؟ أولىىيس البكىىاء
محرما اليوم ،فيجابه الوالدأ دعني ،فقد صار بكائي تسلية في ه ا السبي ،ألنىه يخفىف
ع ا روحي ،خرج الولد إلى وجهته ،وسار الليل كله خوفىا مىن أن يتب ىه أحىد ،وفىي
الصبا بل نهر الىزا فىرأى أمامىه قريىة صىوريا ،لكنىه لىم يلمىا أي عبىارة ت بىر بىه
النهر ،ثم أجان بصره فىي األنحىاء فىرأى علىى الضىفة المقابلىة للنهىر يهىوديين جىاءا –
جريا على عادة الكرد -إلى فة النهىر لقضىاء الحاجىة واإلغتسىان ،فناداهمىا ،وتولىي
المى كورين دهشىىة كبيىىرة لرءيتهمىىا الحبىىر شىىموئيل الى ي كانىىا ي رفانىىه جيىىدا ،فيسىىرعا
بإرسان الكلي الى ي ي مىل عليىه أحىد المسىلمين إلىى الضىفة ،حيى شىموئيل ،لنقلىه إلىى
الضىىفة المقابلىىة ،ومىىا أن وصىىل حتىىى تلقيىىاه بهى ه الكلمىىاتأ يىىا إلهىىي ،شىىموئيل إنىىه يىىوم
سبي ،كيف جئي إلى هنا في يوم سبي هللا؟ يمكن لنا إذن أن ن ه لل مىل علىى أنىوان
حياكتنىىىا ،فاستشىىىاط الحبىىىر شىىىموئيل غضىىىبا ،ونظىىىر إليهمىىىا ب ينىىىين تقىىىدحان شىىىررا،
وقانأأنتما شريران حقا ،فتحوال على الفور إلى شجرتي صفصىاف يابسىتين ال أوراق
عليهمىىا إال بضىىع وريقىىات صىىغيرة فىىي قمتيهمىىا كىىيثر يىىدن علىىى أنهمىىا كانىىا ذت يىىوم
شجرتين خضراوين تطفحان بالحياة ،في ذلي الوقي كان الحبر شيمون م لما وقا يا
فىىي ال ماديىىة ،وكىىان ك ى لي منجمىىا عظيمىىا ،فاسىىتنته مىىن قراءتىىه تجم ىىات النجىىوم أن
زائرا هاما سىييتيه يىوم السىبي ،لى ا أخبىر زوجتىه التىي كانىي علىى وشىي إعىداد ط ىام
السىىبي أن ت ىىد للوجبىىة المالمىىة دجىىاجتين محشىىوتين ب ىيرز بىىدال مىىن واحىىدة إ ىىافة إلىىى
جرتين من أفخر أنواه النبي  ،وفي مساء السبي جلس يهود ال مادية كما كاني عادتهم
صيفا ،في باحة كنيس عزرا النسا  ،وكان المجتمع اليهودي في ال مادية كبير ال ىدد،
فكان عدد الجالسين في المكان حوالي أرب مائة رجل يستم ون لخطبة الحبر شىيمون،
وفي منتصف خطبة الحبر شيمون ،دخل رجل ي لو مالبسه غبار الطريب عبر الباحة
خلسة ،ثم جلس في الكنيس الخالي بجان تابوت ال هد المقىدس ،وت ىرف الحا ىرون
على الفور على ابن الحبر ناثانيىل بىارزاني ،وهىم مندهشىون لحضىوره المفىاجيء فىي
السبي ،ويتسائلون ما إذا كىان متواجىدا فىي المدينىة منى الليلىة الفائتىة ،ولمىا انتهىوا مىن
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صالة المنحة نهض الحبر شموئيل من مكانه في الكنيس ،ووقف أمام المحفل اليهودي
في ال مادية ،وقانأ أتوسل إليكم أن تنطقوا بالحكم دي ألنني انتهكي حرمة السبي،
عندها قان الحبر شيمونأ أنا أعرف عقوبتىي ،ت ىان إلىى داري فقىد أعىددنا لىي الوجبىة
المالمة ،أعرف بين خطرا قاتال كان يتهددف ،ولى لي انتهكىي حرمىة السىبي ،وفىي يىوم
األحىىد أرسىىل شىىيخ بىىارزان خادمىىه لجل ى الحبىىر ناثانيىىل وولىىده ،فيحضىىر م ىىه الحبىىر
ناثانيل وحىده ،وهى ا أخبىر الشىيخ بهىرو ولىده وبقىراره الى ي اتخى ه بتفضىيله المىوت
على التحون إلىى اإلسىالم ،فيوشىي الشىيخ بسىب غضىبه أن يىيمر بقتىل الحبىر المسىن،
لوال أن رفع أحد مستشاريه  -وكان رجال مسىنا يجلىس بجانبىه -صىوته قىائالأ لىم تريىد
قتل ه ا الرجل المسن طالما إن رجله باتىي أصىال علىى حافىة قبىره ،األمىر ال يسىتحب
سفي الدماء ،بإمكانىي صىرف جهىدف للقىبض علىى ابنىه ،اقتنىع الشىيخ بكىالم مستشىاره
ال جوز ،واطلب سرا الحبر ناثانيل ،وب برسائل إلى جميىع شىيو الكىرد متقصىيا
مكىىان تواجىىد اليهىىودي شىىموئيل ال ى ي هىىر منىىه ،طالبىىا إرسىىاله حىىان القىىبض عليىىه
مخفورا إلى بارزان ،ألنه بخىالف ذلىي سىيالحقهم وسىيفه بيىده ،لكىن كىل الىردود التىي
بلغته قالي بينهم لم يروا أي أثر لليهودي شموئيل ،إال أن شيخ بارزان لم ي دم الحيلىة،
فقد كان يضر الرمل ،فكت عددا مىن الم ىادالت واسىم الحبىر شىموئيل علىى رملىه،
وعلىم مىىن النتيجىة بىىين الحبىىر شىموئيل مختبىىن فىي ال ماديىىة ،فقىىام علىى الفىىور بتحريىىر
رسالة لشيخ ال مادية طالبا منه اعتقان وتسىليم الحبىر شىموئيل ،أمىا الحبىر شىيمون فقىد
كان ي رف بينه ال بىد وأن يىيتي إلىى ال ماديىة مىن يبحى عىن الحبىر شىموئيل ،لى ا فقىد
اصطحبه إلى كنىيس عىزرا النسىا  ،وطلى منىه االختبىاء فىي غرفىة الجنيىزا الخاصىة
بجان الكنيس ،فهناف ثالث غرف كه ه ملحقة بالكنيس ،وفي أوالهما يخزنىون النبيى
الخا بالكنيس ،وفي المانية يحفظون رقوق التىوراة شىتاء ،وفيهىا نافى ة ىيقة تىمدي
إلى المالمة ،واألخيرة مظلمة يخزنون فيها الرقوق القديمة المقدسة المخزنة منى مئىات
السىىنين للت ىوراة وكت ى الصىىالة التىىي لىىم ت ىىد تصىىلا للقىىراءة واإلسىىتخدام لطىىون فتىىرة
تخزينها ،وتسمى ه ه الغرفة األخيرة الجنيزا ،ادخل الحبر شيمون الحبر شموئيل عن
طريىب النافى ة الوحديىىة فىي الجنيىىزا ،وزوده بالط ىام والشىىرا  ،ثىم أغلىىب عليىه النافى ة
ب نايىىة ،ولىىدى تسىىلم شىىيخ ال ماديىىة رسىىالة شىىيخ بىىارزان أمىىر بىىإجراء بحى دقيىىب بىىين
اليهود ،ولكن دون جىدوى ،ألن بحمىه لىم يطىل غرفىة الجنيىزا التىي ظلىي عصىية علىى
االكتشاف ،فلم يتمكن ل لي من ال مور على الحبر الهار  ،فكتى بى لي لشىيخ بىارزان
إال أن األخيىىر لىىم يكىىن مقتن ىىا ،فسىىين الرمىىان السىىحرية ثانيىىة ،فجاءتىىه اإلجابىىة بىىين
اليهىودي الى ي يبحى عنىىه موجىىود فىىي ال ماديىىة ،فيرسىىل لى لي رسىىالة ثانيىىة إلىىى شىىيخ
ال مادية فيها من الوعد والتهديد أكمر مما في األولىى ،علىم الحبىر شىموئيل مىن مخبئىه
بين شيخ بارزان لجي إلى السحر لكشف مكىان اختبائىه فىي ال ماديىة ،كمىا علىم بانسىداد
مناف الهر في وجهىه ،فسىين الحبىر شىيمون بىين يسىما لىه بتىرف مخبئىه،وأن بىزوده
بالتاليىىي (وشىىا الصىىالة) والتفللىىين ،ثىىم رسىىم دائىىرة حىىون ال مىىود الشىىمالي الغربىىي
للكنيس ،وتضره إلى هللا لييخ روحه في الحىان حتىى ال يقىع فىي يىد مطارديىه ،فمىات
مىىن فىىوره ،وهكى ا وجىىده يهىىود ال ماديىىة ميتىىا فىىيخبروا شىىيخهم الى ي أعلىىم بىىدوره شىىيخ
بارزان ،ثم دفىن الحبىر شىموئيل فىي مقبىرة األتقيىاء والقديسىين ،وأقىيم نصى تى كاري
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على ريحه ،ونمرت حوله ب ور الرمان ،ومن تلي البى ور نمىي حديقىة رمىان كميفىة
اشتهرت ثمارها بين اليهود والمسلمين.108
ولنا مالحظات نقدية حون ه ه القصة.
 )0فترة وقوه ه ه الحادثىة الحزينىة غيىر م لومىة ،حيى لىم يىمر
لها المملف ،وإنما قان قبل مائة وخمسين عاما.
 )0ذكىىر المملىىف شىىيخ بىىارزان مطلقىىا غيىىر دقيىىب ،ألن مجىىرد ذكىىر
شيخ بارزان ال يحدد الشخصية المقصودة ،ألن شىيو بىارزان كميىرون ،فىيي
شيخ يقصد به المملف ،وإذا أطلب أريد به الشيخ محمىد أو الشىيخ عبىد السىالم
األون أو المىىاني ،وهىىم ب يىىدون الب ىىد كلىىه عىىن هىى ه الصىىفات المنافيىىة ل قائىىد
اإلسالم القط ية.
 )3ال ي قىىل أن يلجىىي الشىىيخ إلىىى الرمىىان والسىىحر مىىن أجىىل القىىبض
على الحبر الهار  ،ألن ذلي مخالف ومناقض ألبسط قواعد اإلسالم وأصوله
ال قدية.
 )2غير م روف في أي فترة كان شىيخ بىارزان قويىا يهىدد الشىيو
اآلخىىرين ،فم لىىوم أن شىىيو بىىارزان كىىانوا فىىي صىىراه مسىىتمر مىىع أغىىوات
الزيباريين ،ولم يكونوا أقوياء إلى الدرجة التي ذكرها المملف ،بحيى يهىددوا
شيخ ال مادية.
 )5تاريخ شيو بىارزان حافىل بمىواقفهم الطيبىة والجديىة مىع أتبىاه
الديانات األخرى ،ألم يسمى الشيخ عبد السالم الماني بشىيخ النصىارى ،وبحىام
النصىىارى ،ألىىم ينظىىر يهىىود بىىارزان إلىىى الشىىيخ محمىىد البىىارزاني كحبىىر مىىن
أحبارهم ،وذلي لمواقفه الطيبة وال ادلة م هم.
 )6ال أشي أن للقصة أصال ،ولكن عر ها وسىوقها بهى ه الصىورة
غير دقيب ،وخاصىة أن ب ىض فقراتهىا مبىال فيهىا أيمىا مبالغىة .ثىم إن المملىف
ذكر في موا ع أخرى من كتابه ما يناقض ما ذكره هنا.
 )7ومما يدعوني إلى الشي في تفاصيل ه ه القصة ،أن ه ا الكتىا
نفسه فيه تناقضات صريحة ،مما يج لنا نشي في ب ىض تفاصىيلها ،ول ىل هى ه
التناقضات من المترجمين أو ربما من المملفين ،وسىنتطرق إليهىا ههنىا كممىان
علىىى مىىا نحىىن بصىىدده فىىي سىىرد قصىىة الرمىىان الشىىافية ،يى كر الكتىىا بىىين قبىىر
ناثانيىىىل هىىىاليفي البىىىارزاني فىىىي قريىىىة بىىىارزان ،بينمىىىا قبىىىر ابنىىىه شىىىموئيل فىىىي
ال ماديىىة ،ثىىم نجىىد فىىي مو ىىع بخىىر مىىن الكتىىا نفسىىه يقىىون بىىين قبىىر شىىموئيل
البارزاني في الموصل ،وأنه كىان ي ىي فىي بىارزان ،وأجبىر علىى مغادرتهىا
في شىيخوخته ،ولجىي إلىى بشىور (الموصىل) ،ثىم يقىون عىن شىموئيل بينىه والىد
شىىيمون البىىارزاني المسىىمى بى (شيرى ديىىن) األسىىد المجنىىون ،الى ي هىىر هىىو
اآلخر من بارزان إلى ال مادية التي مات فيهىا ،ثىم يى كر قصىة شىجرة الرمىان
الشافية ،وكينه هو من أبطالها .والحقيقة أن شموئيل الهار من بىارزان مىات
في ال مادية ولم يمي في الموصل ،وقد ذكر المملف ذلي ،ثىم إن شىموئيل هىو
 108إريي براور أ يهود كردستان
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الم روف باألسد المجنون وليس شيمون ،ثىم إن شىموئيل تىرف بىارزان هاربىا
من شىيخ بىارزان فىي ري ىان شىبابه ،بينمىا والىده الشىيخ الطىاعن فىي السىن لىم
يستطع الهر والفىرار فبقىي فىي بىارزان حتىى يىوم وفاتىه ،وقىد قىان المملىف
نفسه إنه قد تجاوز المائة سنة ،ثم إن شىموئيل لىيس والىد شىيمون ،ألن شىيمون
كىىان م لمىىا وقا ىىيا فىىي ال ماديىىة ،ومنجمىىا عظيمىىا ،كىىان قىىد اسىىتقبل شىىموئيل
كصديب قديم ،وه ا ما نالحظه في الحوار ال ي جرى بينهما ،ثىم إن شىموئيل
لم يلجي إلى الموصل بل لجي إلى ال مادية ،ومات فيها.109
 )8ثىىم إن هى ا األسىىلو الىىي عومىىل بىىه الحبىىران اليهوديىىان مخىىالف
ألبسىىط قواعىىد اإلسىىالم وأصىىوله ،وهىىي م لومىىة لىىدي المسىىلمين ،فكيىىف يخفىىى
على شيو بارزان ،ثم إني أتصور أن هى ا ربمىا ف لىه أحىد اإلغىوات الى ين ال
ي رفون من ال قيدة الدينية إال رسمها ،ومىن اإلسىالم إال اسىمه ،علىى أيىة حىان
االحتماالت كلها واردة ،وعليه فإن الباح يشي في ه ه القصة.

المسيحية في بارزان
إن المصادر والمراجع حون المسيحية في كردستان متوفرة وكافيىة ،وسىنركز
هنا على مسىيحي بىارزان ،فقىد كىان فىي القريىة كنيسىة م روفىة باسىم (مىريم ال ى راء)
وكتىىا ال هىىد الجديىىد(قراءات طقسىىية مىىن اإلنجيىىل) لمملفه ىا القىىس يوسىىف بىىن القىىس
جىىورجيس بىىن القىىس إسىىرائيل بىىن القىىس هرمىىزد األلقوشىىي قىىد اشىىترته (شىىوني بنىىي
أوش ني وأمها نسرت) من تلي الكنيسة في بارزان.110

رهبان وقسس بارزان
 )0القس داود بن الشماس يوحنان البارزاني صاح كتىا
(ال هد الجديد) قراءات طقسية من اإلنجيل.
 )0القس ي قو بن شىماس كىانون بىن أ مزو(هرمىز) بىن
إبراهيم البارزاني صاح تفسير سفر الرءيا.
 )3القس ي قو بن القىس كىانون البىارزاني بن نجىار حيى
كت فصال من إنجيل متى باللغة الكردية ،وألف أيضا كتىا طقىس
القداس وصلوات.
 )2القس داءد البارزاني ،ألف عديدا من التراتيىل والمراثىي
الحزينة ،وهي أكمر من عشرين.111
وال جىىىرم أن مىىىا ذكرنىىىاه مىىىن نمىىىاذج عىىىن علمىىىاء اإلسىىىالم وحاخامىىىات
وأحبىىار اليهىىود ،ورهبىىان وقسىىس المسىىيحية فىىي بىىارزان يىىدن داللىىة جليىىة أن
 109إريي براورأ يهود كردستان وقارن بين ه ه الصفحات مقارنة دقيقة ستجد ما ذكرنىاه
صىىحيحاأ  .087-350-302-303وهىىي تناقضىىات عديىىدة ال مجىىان لىى كرها ،وهىىي
ت طينىىا فكىىرة أن ه ى ه القصىىة سىىيقي مىىن غيىىر تىىدقيب وال تمحىىيص علمىىين ،بىىل أوردهىىا
المملف نقال عن يهودي كردي يستنطب ذكراته ،ويستدعي ذكرياته السالفة ،القابلة للخطي
والنسيان.
 110فرسيأ اليهودية والمسيحية .000
 000وما ب دها.
 111المرجع السابب
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بىىارزان كانىىي مركىىزا م رفيىىا مهمىىا فىىي التىىاريخ ،مىىن حيىى انتشىىار ال لىىوم
والم ارف على اختالف اتجاهاتها ومشاربها ومسالكها الدينية والم هبيىة ،ولىم
تتحون بارزان فىي تاريخهىا إلىى صىراه طىائفي ودينىي ،بىل كانىي دومىا بىمرة
للمىىورة واالنتفا ىىة بشىىتى اتجاهاتهىىا ىىد الظلىىم والجىىور والطغيىىان واالسىىتبداد
علىىى مىىدار التىىاريخ ،ولقىىد أنجبىىي ه ى ه القريىىة ق ىادة وزعمىىاء ثىىوريين خلىىدتهم
صفحات التاريخ.

نهاية المشيخة البارزانية
وب د إعدام الشيخ عبد السالم الماني خلفه أخوه الشيخ أحمىد البىارزاني،
بخر من يحمل ه ا اللقى الىديني ،112ال جىرم أن الشىيخ أحمىد مىن الشخصىيات
المميرة للجدن في التاريخ ،حي نجد ب ض الباحمين يتهمونه بشتى التهم ،منها
على سيبل الممانأ إدعاءه األلوهية ،وأنه إله بارزان ،وتحويل القبلة من الك بة
إلىىىى ذاتىىىه أثنىىىاء الصىىىالة ،وإحراقىىىه المصىىىحف الشىىىريف ،وتحليلىىىه أكىىىل لحىىىم
الخنزير ،وتحوله من اإلسىالم إلىى المسىيحية ومىا شىابه ذلىي مىن الىتهم ال قديىة
الخطيرة ،113ولقد دافع كوماروف عن الشيخ أحمد في كونه توصل إلى قناعىة
مفادهىا أن اإلسىالم ل ى دورا سىىيئا للغايىة فىي تىاريخ الكىىرد ،وغىدا سىالحا فىىي
اسىىىت باد الكىىىرد ،لىىى ا كىىىان يىىىود الىىىتخلص مىىىن تىىىيثيره ،وذلىىىي بتشىىىكيل مىىى ه
خا (دين خىا ) للكىرد ،وإمىا إجىراء إصىالحات فىي اإلسىالم علىى أر ىية
الواقع الكردي ويغدو مفهوماه.114
وه ى ا الىىدفاه لىىيس فىىي محلىىه ،ولىىيس صىىحيحا مقارنىىة بىىيقوان وأحىىوان
الشيخ الم روفة ،وهى ه الىتهم ال قديىة الخطيىرة سىبب أنىه اتهىم بهىا والىده الشىيخ
محمىىىد البىىىارزاني ،فهىىىي ليسىىىي غريبىىىة علىىىى مشىىىايخ بىىىارزان ،وذلىىىي لكمىىىرة
منافسىىيهم مىىن شىىيو الطىىرق األخىىرى ،وكى لي عىىداء اإلغىىوات الم روفىىة ،بلىىه
عناد الحكومات المت اقبىة علىى بىارزان وأهلهىا ،والى ي يبىدو لىي أن هى ه الىتهم
لصقي بالشيخ أحمد البىارزاني مىن قبىل أعىداءه وخاصىة مىن قبىل البريطىانيين
ال ين كانوا يكنون الحقد وال داء والكراهية للشيخ بسب مواقفه ال نيدة ،ف ندما
قام اإلنكليىز سىنة(0908م) بإسىكان النسىاطرة قىر بىارزان ،استشىاط غضى
الشيخ أحمد ،ورفض ذلي بشدة ،وه ا مىا أثىار غضى وحقىد بريطانيىا ،وحتىى
تلىىىىي الحىىىىر التىىىىي وق ىىىىي بىىىىين البىىىىارزانيين واآلشىىىىورين كانىىىىي بريطانيىىىىا

 112لقد حمل أوالده من ب ده لق الشيخ وخاصة كىل مىن الشىيخ عممىان ومحمىد خالىد ،إال أنىه كىان
رمزيا ،ولم يكن يحمل الم ني الديني الرسمي ،كما كان في السابب ،ثم إن الفترة لم تكن كافية ،فقىد
اعترتها اال طرابات والتقلبات السياسية المفاجئة.
 113ديفيىىد مكىىدونأ تىىاريخ األكىىراد الحىىدي  ،ترجمىىةأ راج بن محمىىد (بيىىروت ،دار الفىىارابي ،ط،0
.235وقىىارن
 083ومىىا ب ىىدها ،مىىارتنأ اآلغىىا  690/0وانظىىر فىىي الكتىىا نفسىىه
0002م)
 .09وانظىرأ ميهىرداد ئيىزةدىأ ئىايين وتايفىة ئىايينى يىةكان لىة
معأ البارزاني وشهادة التىاريخ
كوردستاندا ،وةرطيَران لة ئنطليزيةوةأ كامةران فةهمي(سليَمانى )0000 ،0 ،ث .00
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وراءها ،115تحقيقىا لمصىالحها االسىتراتيجية فىي المنطقىة ،وقىد حمىي بريطانيىا
الحكومة ال راقية على مهاجمة بارزان عام(0930م).
وي ترف مىارتن بىين المصىادر البريطانيىة ال تحىاون أن تخفىي تحاملهىا
على الشيخ أحمد ونفورها منه.116
ومن األسبا التي دف ي بالشيخ أحمد إلىى كراهيىة اإلنكليىز الت ىديالت
اإلداريىىة التىىي قىىاموا بهىىا فىىي اإلدارة ال ممانيىىة القديمىىة ،حيى ألحقىىي بريطانيىىا
بىىارزان ب قىىرة ،بينمىىا كىىان الشىىيخ يفضىىل إلحاقهىىا براونىىدوز ،ألن عقىىرة كانىىي
قل ىىة الزيبىىاريين بن ى اف ،ومركىىز نفىىوذهم .117يبىىدو أن بريطانيىىا به ى ه السياسىىة
القسىىرية ىىىربي صىىىفحات مجيىىدة مىىىن نضىىىان شىىيو بىىىارزان ىىىد أغىىىوات
الزيبىىاريين عىىر الحىىائط ،ألن ه ى ه السياسىىة ت نىىي أن بىىارزان سىىتبقى تاب ىىة
للزيباريين ونفوذهم ،لكونها قريىة مىن قىرى عشىيرة الزيبىار ،فكىل ذلىي مجىرد
خالف عائلي يمكن م الجته وحله به ه الوسيلة اإلدارية.
وممىىا يىىدن علىىى بغىىض الشىىيخ أحمىىد لإلنكليىىز قولىىه للكىىابتن (هولىىي)
الضابط السياسي البريطانيأهأفضل مائة مرة أن أسلم نفسي لأتراف ،أعىدائي
المكشوفين ،على أن أسلم نفسي ل بيد اإلنكليزه.118
وقد دف ي ه ه التهم الشيخ رشيد لوالني البرادوستي إلى إعالن الجهىاد
ىىد شىىيو بىىارزان لكىىونهم خىىارجين عىىن اإلسىىالم ،ومرتىىدين عىىن الىىدين،119
وب ىىد أن انتصىىرت المشىىيخة البارزانيىىة علىىى أعىىدائها ومنافسىىيها وخصىىومها
أرسل الشيخ أحمد البارزاني أخاه مال مصطفى مع جماعىة كبيىرة مىن أتباعىه،
فطردت الشيخ رشيد من لوالن ،ألنه كان ي تقد بزندقة الشيخ أحمد البىارزاني،
ففىىىر الشىىىيخ رشىىىيد البرادوسىىىتي إلىىىى إيىىىران ،كىىىان ذلىىىي فىىىي تشىىىرين المىىىاني
عام(0903م).120
ويبدو لي من الناحية ال لمية المنهجية أن ممل التهم ال قدية الخطيرة ال
تيت من فىراغ ،فىال بىد مىن وجىود شىيء وراء ذلىي ،والحقيقىة التىي ال جمجمىة
فيها أن الشيخ أحمد بىريء مىن هى ه الىتهم ،إال أن مريىدي الطريقىة ربمىا غىالوا
وتطرفوا فوق وا في ه ه الشطحات والمخالفات ،وه ه هي طبي ىة التصىوف،و
خاصة عندما يدخل أشىياعه فىي حالىة الفنىاء والسىكر ،وهىي حالىة م روفىة فىي
علم التصوف ت رف بالشطحات الصوفية ،وقد حصل لكمير مىن الصىوفية فىي
 115مةسى ود بىىارزانيأ بىىارزاني وبزووتنىىوى رزكىىاريخوازي كىىورد
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التاريخ ،وهى ا مو ىوه شىائي ال مجىان للحىدي عنىه ،وعنىدما يصىل األتبىاه
والمريىىدون إلىىى ه ى ه الحالىىة ،ال يمكىىن للشىىيخ وال لغيىىره أن يىىوقفهم وبزجىىرهم
وينهاهم ،ألنهم في حالة غيبوبة ال ي رفون ما يقولون وال ما يقومون به ،وه ه
ظىىاهرة م روفىىة فىىي عىىالم التصىىوف فىىي جميىىع األديىىان السىىماوية وخاصىىة فىىي
التصوف الهندي والبوذي.
وهمالء ي رفون بالديوانة ،وهىم طبقىةأه تمىارس مىن الحريىة أكمىر ممىا
ينبغي حتى تصل ممارستها ه ه حىد االعتىداء علىى حريىات اآلخىرين ،وكميىرا
ما وقف الشيخ مكتوف اليدين أمام تطرفها ،وعجز عىن كىبا جمىا أعضىائها،
والسيطرة على تصرفاتهم،و قد ذكر الكات ثي رش مماال على ذلي ،حي قام
أتباه الشيخ محمد البارزاني بطرد أخي الشىيخ الوحيىد(مال قاسىم) مىن بىارزان
بالرغم من اسىتنكار الشىيخ محمىد وم ار ىته ،وعللىوا عملهىم هى ا بقىولهمأ إن
الت اليم النقشبندية لىم ترو ىه ،ولىم تتىرف فيىه بصىماتها لتج لىه شىبيها بشىقيقه،
ولم يستطع الشيخ محمد البارزاني ف ل شيء ألخيه.121
وعنىىدما يكىىون الشىىيخ مطبقىىا للت ىىاليم اإلساسىىية فىىي الطريقىىة ومتب ىىا لهىىا
بحىىى افيرها ،فإنىىىه ي ظىىىم فىىىي نظىىىر مريديىىىه ،فيق ىىىون فىىىي الطاعىىىة ال ميىىىاء،
ويسىىتجيبون لكىىل أمىىر صىىادر مىىن الشىىيخ ،ولىىو كىىان فيىىه ىىرره ،ولقىىد تحىىدث
مارتن عن أتباه شيو بارزان قىائالأه وكميىرا مىا كىان يقىان بىين أتبىاه شىيو
بارزان كانوا مست دين وبال أي نقاش أن يق فوا بينفسهم من على جرف شاهب
إذا ما طل الشيخ منهم ذليه.122
وال ي يريد الباح أن يصل إليه أن الشيخ أحمىد البىارزاني بىريء مىن
ه ه التهم الخطيرة ،وأنها لفقي من قبل اإلنكليىز وخصىوم مشىيخة بىارزان فىي
ذلي الوقي ،للحط من شخصيته االجتماعية والسياسية والدينية.
كان الشيخ كسىلفه مىن شىيو بىارزان بحىاون تحقيىب ال دالىة والمسىاواة
بىىين شىىرائا المجتمىىع ،وال يفىىرق بىىين النىىاس لالختالفىىات الدينيىىة والم هبيىىة،
ويحمل في الوقىي نفسىه حسىا وطنيىا وشى ورا قوميىا ،فلقىد وجىه إليىه أنىدرانيي
األرمني عام(0900م) رسىالة يطلى منىه إنقىاذ عائلتىه المهىددة بىالموت حسى
ت بيره ،من مجازر األتراف ،فلبى طلبه ،وشكل فصيلة بقيادة (وليد بي) ،وكان
مال مصطفى شابا من من الفصيلة ،فصارت الفصيلة بىين ال شىائر المواليىة
لأتراف على أنها بطريقها إلى م بحة األرمن ،123ه ه الحيلة مكنتهىا مىن إنقىاذ
 121ثى رةشأ بارزان
 122مارتنأ اآلغا .500/0
123من األمملة ال ظيمة في تيكيىد ال القىة الطيبىة والمتينىة بىين الكىرد واألرمىن موقىف الشىيخ سى يد
النورسي ،فقد كان الشيخ بمرا عسكريا على قوات الفرسان الحميدية فىي منىاطب مىوش ،وفىي هى ه
األثناء أمره الجنران التركي(نوري ويسي) بجمع كل األرمىن الموجىودين فىي تلىي المنىاطب سىواء
من الرجىان والنسىاء أو األطفىان وقىتلهم ،فجمىع بىديع الزمىان قرابىة ألىف وخمسىمائة ( )0500مىن
األرمىىن ،وذه ى بهىىم سىىرا علىىى مقىىدمات الجبهىىة ،وخطىىوط التمىىاس مىىع الىىروس فىىي واد ،وأمىىر
بإط ىىامهم ،ومىىا أن حىىل ال صىىر ،حتىىى أمىىر أحىىد األرمىىن بالى ها إلىىى الجىىي الروسىىي ،ونصىىحه
بصياحه باستمرار (أرمن ،أرمن) لكي ال يقتلوه ،بخ ا وجهىة نظىرهم ،هىل هىم علىى اسىت داد لفىتا
 57بتصرف شديد.
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عائلىىة أنىىدرانيي ،ونقلهىىا إلىىى األرا ىىي السىىورية .124وقىىد قتىىل مىىن جىىراء هى ه
ال ملية ( )02أرب ة عشر شخصا من الفرسان البارزانيين.125
وحون مواقفه القومية والوطنية ،فقد أرسل الشيخ أحمد البىارزاني أخىاه
مال مصطفى البارزاني للقاء كل من الشىيخ عبىد القىادر النهىري والشىيخ سى يد
بيران لمساعدتهم في المورة د الكماليين.126
وقد تىوفي الشىيخ أحمىد البىارزاني فىي مستشىفى ابىن سىينا ببغىداد ()00
كانون الماني (0969م) ،وأصبا الشىيخ عممىان خليفتىه ،وشىيخ بىارزان ،وقبىل
استئناف الحر بين الحركة الكردية والحكومة ببضى ة أيىام فىي (بذار-مىارس
0972م) غادر الشيخ عممان بارزان ،وانتقل مع أقر أتباعه إلىى بغىداد ،ولىم
ي ىىد إلىىى بىىارزان مطلقىىا ،واختفىىى هىىو اآلخىىر فىىي عىىام (0983-0980م) ممىىل
البىىارزانيين اآلخىىرين فىىي بغىىداد ،وكىىان الشىىيخ محمىىد خالىىد (أخىىوه األكبىىر) فىىي
غضون ذلي قد بقي في المناطب المحررة خالن (0975-0972م) ،ثم لجي إلى
إيران ب د انهيار الحركة.127

مال مصطفى البارزاني
ثمىىىة دراسىىىات وأبحىىىاث ورسىىىائل وكتىىى عديىىىدة حىىىون شخصىىىية مىىىال
مصىىىطفى البىىىارزاني مىىىن الناحيىىىة السياسىىىية واالجتماعيىىىة والتاريخيىىىة ،ولكىىىن
الجان ى ال ى ي سىىتناوله لىىم يتطىىرق إليىىه باح ى بدراسىىة أكاديميىىة مسىىتقلة ،وهىىو
الجانى الىىديني ،128لى ا سىىنركز عليىىه لضىىرورته وأهميتىىه فىىي الوقىىي الىىراهن،
وخاصة أن هناف من يحاون تجريد مال مصطفى مىن كىل مىا لىه صىلة بالىدين،
وإظهاره وإبرازه في صورة زعيم ثوري ال عالقة له بالمجاالت الدينية البتىة،
الطريىىب أمىىام األرمىىن ،ي ى كر أن األرمنىىي وصىىل إلىىى صىىفوف الجىىي الروسىىي ال ى ي أبىىدى قائىىده
ترحيبىا بى لي ،وبهى ه الطريقىىة تمكىن بىىديع الزمىىان مىن إنقىىاذ أروا قرابىة ( )0500أرمنىىي بىىريء.
انظىىىرأ مىىىارتنأ اآلغىىىا  ،550/0وقىىىارن مىىىع ماجىىىد محمىىىد زاخىىىويىأ الفرسىىىان الحميديىىىة -0890
(0903دهوف ،مطب ة خاني ،ط.087 )0008 ،0
 124البارزاني وشهادة التاريخ .33
 125حةسةنى دانيشفةرأ بارزاني لة وي داني ر َوذهىةالتي كوردسىتاندا(هةوليَر ،0 ،ىاثخانةى
وةزارةتىىىى ثىىىةروةردة .005/0 )0003 ،وانظىىىرأ مةسىىى ود بىىىارزانيأ بىىىارزاني وبزووتنىىىةوةى
رزطاريخوازى كورد ث .02
 126مةس ى ود بىىارزانيأ بىىارزاني وبزووتنىىةوةى رزطىىاريخوازى كىىورد  .00-00بىىارزانى لىىة
مىىةهابادةوة ب ى َو ئىىاراس ،وةرطيَىىرانأ شىىةوكةت ش ىيَخ يىىةزدين (هىىةوليَر ،ىىاثخانةى وةزارةتىىى
ثىىةروةردة )0000 ،0 ،ث .080البىىارزاني وشىىهادة التىىاريخ .03ذكىىر مملىىف ه ى ا الكتىىا أن
البارزاني التقى بالشيخ س يد بيران بمدينة (موش) الت ركية.
 127مس ود البارزانيأ البارزاني والحركة التحررية الكردية(بيروت ،رابطىة كىاوه ،ط0،0997م)
 .008/3ومارتنأ اآلغا .692/0
 128قىىدم السىىيد محمىىد مىىال قىىادر عضىىو المكت ى السياسىىي للحىىز الىىديمقراطي الكردسىىتاني مقىىاال
ب نىىوان (البىىارزاني والىىدين) لمىىمتمر الى كرى المئويىىة لمىىيالد البىىارزاني ،لكنىىه لىىم يكىىن بحمىىا علميىىا
يدخل في اإلطار األكاديمي ،بل هو شهادات تاريخية لرجل عاصر األحداث والوقائع ،فهىو يىروي
مواقف البارزاني حون ب ض الجوان الدينية ،ولقد استفدت من مقاله.
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ولسي هنا أبغي إبىراز الرجىل فىي صىورة شىيخ م مىم ،وعىالم ديىن روحىاني،
قىىىابع فىىىي مسىىىجد يلقىىىي الىىىدروس والمحا ىىىرات ،ألن ذلىىىي مخىىىالف للحقىىىائب
التاريخية والواقع ،فإن الرجل لم يكن عالمىا دينيىا بم نىى الكلمىة ،ولكنىه حىاون
بكل بساطة الجمع بين الدين والقومية ،أي بين الش ور الىديني والحىس القىومي
والوطني في صورة واق ية م تدلة ،نالحذ ذلىي مىن خىالن مواقفىه وسىلوكياته
وتصرفاته وأقواله.
ولد مال مصطفى البارزاني في  0903/3/02في قريىة بىارزان ،وكىان
عمره ثالث سنوات عندما دخل السجن ،أنهى دراسته اإلبتدائية السىي سىنوات
في بارزان ،ثم درس الفقه والشري ة ألربع سنوات فىي القريىة نفسىها ،وعنىدما
نفىىي إلىىى السىىليمانية اسىىتمر علىىى هىى ا المضىىمار ،وركىىز علىىى دراسىىة الفقىىه
اإلسالمي إلى أن نان اإلجازة ال لمية في التفسير والحدي .129
وتشير ب ىض المصىادر أن البىارزاني درس ال لىوم اإلسىالمية علىى يىد
علماء الىدين فىي مدينىة السىليمانية أممىان مىال عبىد هللا جروسىتاني وبخىرين.130
ودرس ك لي شر التفتازاني في علم البالغة على يد والىد الىدكتور عىز الىدين
مصطفى ،وعلى يد الشيخ محمد خان .131يقون هىةذارهأ البىارزاني مىن عائلىة
صوفية زاهدة ،درس ال لوم ال ربية ،حفذ م ظم القىربن ،كىان يىممن باإلسىالم
دينا ،وبالقضاء والقدر عقيدةه.132
وي ىىود سىىب اهتمىىام البىىارزاني به ى ه ال لىىوم أن بيئتىىه ربتىىه علىىى ه ى ا
السىىلوف ،فإنىىه ينتم ىي إلىىى عائلىىة عريقىىة أنجبىىي علمىىاء أجىىالء ،وعلىىى رأسىىهم
الشيخ عبد هللا البارزاني تلمي ال المة يحيى المزوري ،وقد سبب الحىدي عىن
ذلىىىي ،فىىىال حاجىىىة إلىىىى إعادتىىىه ،والىىى ي يبىىىدو للباحىىى أن الظىىىروف القاسىىىية
والمضطربة والمتقلبة غيرت مسار البىارزاني مىن االنشىغان بىال لوم الشىرعية
إلى االهتمام بالجوان السياسية ،خدمة ألمته ووطنه ،ولو تهييت له الظروف،
ولم تحدث تلي اال طرابات في ال راق لربما ألفينىاه عالمىا متمكنىا فىي ال لىوم
الشىىرعية يشىىار إليىىه بالبنىىان كيسىىالفه ،ولكىىن الظىىروف واألحىىوان واألحىىداث
والوقائع المتقلبة في ال راق ج لته قائدا ثوريا وزعيما وطنيا لم يلب راحة فىي
حياته ،وال ييسا في نضاله ،في سبيل توحيد الكرد وتحرير كردسىتان مىن ظلىم
المستبدين واستبداد الظالمين.
وقد يسين القاريء لماذا عرف البارزاني بلقى (مىال مصىطفى)؟ ألىيس
ذلي دليال على أن البارزاني كان عالما دينيا ال عالقة له بالسياسة؟ .ال شىي أن
ب ض المهتمىين بىال لوم الدينيىة الشىرعية يصىور مىال مصىطفى البىارزاني فىي
129دانا ئادةمز شميدتأ سةفةريَي بوناو ثياوة ئازاكاني كوردسىتانأ وةرطيَىرانأ ئىةبو بىةكر سىالا
ئيسماعيل(دهوف ،اثخانةى خانى )0008 ،0 ،ث .082
 130ممتمر ال كرى المئوية لميالد البارزاني .702/0
 131عباس علي سليمان بابانيأ إسهام علماء الدين الكرد في كردسىتان ال ىراق فىي توجيىه الحركىة
الوطنية الكردية بين عامين 0975-0960م (أربيل ،براس ،ط0009 ،0م) .78-77
 132بارزانى لة مةهابادةوة ب َو ئاراس ث .286
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صورة عالم ديني ممتاز ،بمجرد ه ه الضميمة ،وهي لق (مال) ،وتشير ب ض
المصادر الموثوقة أن البارزاني سىمي (مىال مصىطفى) ألمىر بخىر ،يقىون أحىد
م اصريه ،وهو يسيلههأ فىي سىنة  0966قلىي للبىارزاني ،لمىاذا يطلقىون علىى
والىىدف وإخوانىىي لقى الشىىيخ أممىىان الشىىيخ محمىىد والشىىيخ عبىىد السىىالم والشىىيخ
أحمد والشيخ بابو؟ وال يطلقون عليي لق الشيخ ،فقانأ قبىل أن أولىد ،كىان فىي
قريتنا عالم (مال) تقىي ومخلىص ،يحبىه أهىالي القريىة ويحترمونىه ،فلمىا ولىدت
سىىىموني باسىىىمه مىىىال مصىىىطفىه .133وهىىى ه شىىىهادة تاريخيىىىة مىىىن م اصىىىر لىىىه
لأحىىىداث تمبىىىي حقيقىىىة هىىى ا اللقىىى  ،وكيىىىف جىىىاء ،ومتىىىى أطلقىىىه النىىىاس علىىىى
البارزاني ،وعليه ،فإن البارزاني لم يكن عالما دينيا كما يتصوره الىب ض ،بىل
كىىان لىىه اطىىاله متوا ىىع علىىى ال لىىوم اإلسىىالمية ،وصىىاح خبىىرة وتجربىىة
مصقولة في السياسة والقتان والنضان.
ولقد اهتم البارزاني بالجوان الدينيىة ،وب لمىاء الىدين ،لقناعتىه المطلقىة
أن هى ه الشىىريحة مهمىىة للغايىىة ،وإهمالهىىا ي نىىي إ ى اف المىىورة ،وال ريى أن
علماء الدين بن اف كانوا قوة ال يستهان بها في المورات الكردية.
ب ىىد ( )00مىىن بذار عىىام(0970م) وبنىىاء علىىى طل ى البىىارزاني عىىين
مجموعىىىة كبيىىىرة مىىىن علمىىىاء الىىىدين فىىىي ( )00اثنىىىي عشىىىر فوجىىىا مىىىن حىىىرس
الحدود .134وفي السىنة نفسىها أي ب ىد الحىادي عشىر مىن بذار أسىس البىارزاني
اتحاد علماء الدين في كردسىتان .135لى لي طلى مىن (محمىد مىال قىادر ،فىارس
باوه ،علي هةذار) بالتنسيب ومساعدة علماء الدين أممىان(مال علىي مفتىي ،مىال
طلحة س د ،مال قادر سكتاني ،مال س يد ويسي ،مال محمد خان ،ومىال حمىدي
السىىىلفي ،فىىىىي  0970/00/00عقىىىىد مىىىىمتمر إلعالنىىىه ،وقىىىىد حضىىىىر المىىىىمتمر
البىىارزاني نفسىىه ،مىىع أرب مائىىة شخصىىية دينيىىة فىىي جىىامع طةاللىىة .136وهىى ا
االتحاد ال يزان قائما ،ولكن دوره الريادي تضاءن وانكمى  ،بىالرغم مىن دعىم
القيادة الكردية له ،من الناحية المادية والم نوية.
وفي ثورة أيلون عين البارزاني مجموعة من القضىاة بىين البيشىمرطة،
خىى مىىىمال(مال مصىىطفى الهيراتىىىي ،مىىىال قىىادر سىىىكتاني ،مىىال ويسىىىي روسىىىتي
,وبخرين) .137وفي فترة من الفترات كان مال محمد الباليساني قا ىي المىورة،
وعضوا في مجلس قيادة ثورة أيلون.138
يقىىون الىىرئيس البىىارزانيهأ عنىىدما كىىان البىىارزاني فىىي أع ىالي الجبىىان
يحمل م ه القربن الكريم ،وديىوان أحمىد الجزيىري ،بصىورة دائميىة ،ولىم يب ىد
عن نفسه ه ين الشيئين أبداه .139والجمع بين القربن الكريم وديىوان الجزيىري
 133شةوكةت مةال ئيسماعيل حةسةنأ ر َوذان َى لة ميَ ووى ش َورشى ئةيلون ث .023
 134ممتمر ال كرى المئوية لميالد البارزاني .722/0
 135مةس ود بارزانيأ بارزاني وبزووتنةوةى رزطاريخوازى كورد .006/3
 136ممتمر ال كرى المئوية لميالد البارزاني .722/0
 137المرجع السابب .725/0
 138عباس علي سليمان بابانيأ إسهام علماء الدين الكرد في كردستان ال راق .69
 139ممتمر ال كرى المئوية لميالد البارزاني .957/0
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له دالالت قوية ،لكونىه جمىع بىين الشى ور الىديني المسىتمد مىن القىربن الكىريم،
وبىىين الحىىس القىىومي والىىوطني المسىىتقى مىىن ديىىوان الجىىزري ،وبهمىىا تكتمىىل
الم ادلة ،وهي م ادلة واق ية قل من يتنبه لها من القادة في الحياة السياسية.
وعندما زار عبد الرحمن عارف رئيس جمهورية ال ىراق مدينىة ديانىا،
والتقىىى بالبىىارزاني ،وب ىىد أن تنىىاولوا الغ ى اء ،تبىىادال الهىىدايا ،وكانىىي هىىديتهما
عبارة عن المصىحف الشىريف ،وعنىدما سىين عبىد الىرحمن عىارف البىارزاني
عىىن مطالى الكىىرد ،ومىىاذا تريىىدون منىىا؟ رفىىع البىىارزاني المصىىحف الشىىريف،
فقىىان لىىهأ نحىىن نريىىد مىىنكم أن تطبقىىوا هى ا القىىربن ،وتج لىىوا منىىه مىىنهه الحيىىاة،
وليس لنا مطل بخر سواه ،وال نريد منكم شيئا.140
ال شىىي أن جىىوا البىىارزاني كىىان جام ىىا مان ىىا ،ألن القىىربن الكىىريم قىىد
اعترف بحقوق األمم والش و في بيات قربنيىة عديىدة ،ولىن نتطىرق إلىى هى ا
المو وه ألنه بحاجة إلى دراسة مستقلة ،ولكننا نشىير إلىى اآليىة التىي فصىلي
ه ا المو وه ،وأعطي ال الج الناجع ،والحىل الصىائ لهى ه المشىكلة ،أعنىي
مشكلة األقليات والش و واألمىم وفلسىفة الت ىاي بينهىا ،وعىدم رفىض اآلخىر
وإلغاءه ،قان ت الى{يَا أَيُّهَا النَّاس إِنَّا َخلَقنَاكم ِمىن َذ َكىر َوأنمَىى َو َج َ لنَىاكم شى وبا
هللاِ أَتقَاكم إِ َّن َّ
َوقَبَائِ َل لِتَ َ ا َرفوا إِ َّن أَك َر َمكم ِعن َد َّ
هللاَ َعلِيم َخبِير}.141
ولقىىد كىىان البىىارزاني يحىون كلماتىىه ،والتزامىىه بالىىدين إلىىى واقىىع عملىىي،
ي كر الرئيس البارزاني أنه فىي سىنة  0963وصىل البىارزاني قريىة (بنىاظي)،
وكني م ه ،فوقفي فتاة لم تتجاوز ال شرين من عمرهىا فىي طريقنىا وقاط تنىا،
وهي تبكي وتصر  ،دلوني على البارزاني ،فقان لها البارزانيأ مىاذا تشىكين؟
فقالىىيأ زوجنىي والىىدي ب جىىوز يبلى السىىب ين مىىن عمىىره عىىن طريىىب الشىىغار،
فاسىىىتدعاه البىىىارزاني ونصىىىحه بال ىىىدون عىىىن ذلىىىي ،ألن ذلىىىي مخىىىالف لت ىىىاليم
اإلسالم ،ومخالف للقانونه.142
والحقيقة أن جميع ما ذكرناه كىان قبىل هجرتىه إلىى روسىيا ،فل لىه تغيىر
هناف ،ولم يبب ك ادتىه ،وعلىى دينىه وعقيدتىه الدينيىة ،فل لىه تحىون مىن عقيدتىه
إلى أيدولوجية أخرى م اكسىة ،وخاصىة فىي بلىد طغىى عليىه الفكىر الشىيوعي،
وحكم لمدة زمنية كافية ،وينضاف إليه أن البارزاني قد بقي لحقبة زمنية كافيىة
فىىي روسىىيا ،وهىىي تقىىار اثنتىىي عشىىرة سىىنة ،وهىىي فتىىرة مناسىىبة مىىن الناحيىىة
النفسية ألي تحون أيدولوجي وسياسي واجتمىاعي ونفسىي يطىرأ علىى اإلنسىان
المغتر .
بقي البارزاني مع أتباعه في روسيا ما يقار اثنتي عشرة سنة ،إال أنه
بقي على عقيدته الدينية ،ولم يتيثر من الناحية الدينية باألجواء الالدينيىة ،يقىون

 140عباس علي سليمان بابانيأ إسهام علماء الدين الكرد في كردستان ال راق
 141سورة الحجرات اآلية .03
 142مةس ود بارزانيأ بارزاني وبزووتنةوةى رزطاريخوازى كورد .93/0
25

.69

بدمزأه إن البارزاني مع كمير من أتباعه في روسيا بقوا على عقيدتهم الدينيىة،
واستمروا على ذلي إلى أن عادوا إلى وطنهمه.143
ولقىىىىد أفهىىىىم البىىىىارزاني القيىىىىادة السىىىىوفياتية ،بينىىىىه ال هىىىىو وال الحىىىىز
الىىىديمقراطي الكردسىىىتاني شىىىيوعيون .144وقىىىان لهىىىم بصىىىريا ال بىىىارةأه نحىىىن
مسلمون ،والمسلم المسىتقيم ال يتحىون إلىى شىيوعي ،ولقىد مضىى علىى غربتىي
في روسيا اثنتي عشرة سنة ،ولم أتحون إلى شيوعيه.145
وعندما قام البارزاني في عام( )0956بزيارة أرمينيا للقاء الكىرد ،قىان
لىىه نىىادوي خىىدو محمىىودوف146أ إن طريىىب تحريىىر الشى الكىىردي يمىىر عبىىر
الماركسية اللينينية ،واأليدولوجية الشيوعية ،استاء البىارزاني علنىا مىن كالمىه
ه ا ،ك ادته شد فكيه علىى ب ضىها الىب ض ،قىائال لىهأ نىادو ،نىادو ،نحىن أيضىا
ن رف الماركسية – اللينينيىة ،ون ىرف األيدولوجيىة الشىيوعية ،ون ىرف أيضىا
الطرق والوسائل األفضل لنيل حقوق الش الكرديه.147
والحقيقىىة أن البىىارزاني كىىان متمسىىكا ب قيدتىىه ،فإنىىه بىىالرغم مىىن م انىىاة
الغربة ،غربة الوطن والىدين واللغىة والمقافىة ،فإنىه لىم يتخىل عىن عقيدتىه ،ولىو
كىىان رجىىال يتطلىىع إلىىى المناص ى وح ى الظهىىور ومل ى ات الىىدنيا ،لتنىىازن عىىن
عقيدته في سبيل ذلي ،علمىا أن روسىيا كانىي لهىا كلمتهىا فىي المحافىل الدوليىة،
وفي القرار السياسي الدولي ،ومع موقىف البىارزاني الصىارم تجىاه الشىيوعية،
فإنىىه ر ىىي بالىىدعم الروسىىي ،وأن يكىىون حليفىىا لىىه فىىي سىىبيل دعىىم القضىىية
الكرديىىة ،لىى لي قىىان للقيىىادة السىىوفيتيةأه لىىو يىىدعم االتحىىاد السىىوفيتي الشىى
الكىىردي وحركتىىه التحرريىىة أسىىوة ببقيىىة ش ى و الشىىرق األوسىىط ،فىىإن الكىىرد
مسىىت دون وبشىىكل صىىريا ،وبكىىل الوفىىاء االرتبىىاط م ىىه ،واعتبىىار نفسىىه حليفىىا
لهه.148

الحرية الدينية عند البارزاني
عىىاش أشىىياه الىىديانات الىىمالث فىىي كردسىىتان فىىي وئىىام وسىىالم بصىىورة
عامة ،ولىم تتحىون كردسىتان فىي تاريخهىا إلىى صىراه أيىدولوجي دينىي بحيى
تتحون الصراعات إلى حرو طاحنة ،وقد تحدث مشاكل بين فئام من النىاس،
وبين ب ض أشياه الديانات ،لكنها لم تكن على أساس طائفي ودينىي ،يتفىب كىل
من (مينورسكي وسون وبداموف وويطرام) مع رندو إذ يقونأه كاني المسيلة
 143دانا ئادةم شميدتأ سةفةريَي ب َو ناو ثياوة ئازاكانى كوردستان ث.005
144وزيرى بشوأ دوسية البارزاني في محفظة ستالين الفوالذية ترجمةأ اسماعيل حصاف (أربيىل،
مطب ة خانى ،ط0008 ،0م) .32
 145دانا ئادةم شميدتأ سةفةريَي ب َو ناو ثياوة ئازاكانى كوردستان ث.002
 146نادوي خدو محمودوف هو النائ األون لىوزير المواصىالت فىي حكومىة أرمينيىا ،وهىو أديى
وممر كردي م روف في سنة  0959أصدر كتابهأ الش الكردي باللغة األرمينية.
 147وزيرى بشوأ دوسية البارزاني .20-20
 148المرجع السابب .32
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بين الكرد والمسيحيين مسيلة عشائرية أكمىر مىن كونهىا دينيىةه .149والىدليل أن
قرى كردستان مليئة بالمساجد والم ابد والكنائس ،فقد تجىد فىي القريىة الواحىدة
م ابىىد ألشىىياه الىىديانات الىىمالث ،وخاصىىة فىىي إمىىارة به ىدينان ،يقىىون تومىىاس
بوواأه إن األكراد مجتمع مت ىدد الىديانات واالعتقىادات الروحيىة لوجىود تنىوه
وا ا في ت دد األديان ،وانتشار للم اه الدينية المت ددة ،فغير تلي المنتشرة
في محيطهم ،تنتشر في كردستان م اه خاصة بهم فقىط ،ولهى ا يمتلىي شى
كردستان فيسفاء ديني أشمل من ذلي ال ي يمتلكه البلدان المجىاورةه .150وهى ا
الفسيفساء الديني نجده بصورة جلية في إمىارة بهىدينان ،يقىون المىمر الشىهير
جليلي جليلأه إن إمارة بهدينان كاني من أكمر اإلمارات الكرديىة تنوعىا لجهىة
التركي السكاني ،الىديني والقىومي ،وخاصىة فىي مىدنها الرئيسىة ،حيى عىاش
الكىىرد المسىىلمون واأليزيىىديون واآلشىىوريون واألرمىىن واليهىىود بجان ى أبنىىاء
القوميات األخرىه .151ول ل مدينة زاخو علىى سىبيل الممىان خيىر ممىان يجسىد
حقيقة الت اي الديني في المنطقة ،فقدهأ كىان المسىلمون واليهىود والمسىيحيون
واإليزيديون في أطراف المدينة ي يشون في محبىة ووئىام دون أن يفىرق بيىنهم
دين أو قومية ،ولم يسجل أي نزاه على أساس عرقي أو دينىي أو طىائفي علىى
مدى ال صوره.152
ويتحدث مينورسكي عن ال القة الطيبة بين الكىرد واألرمىن قىائالأه إن
األكراد ي يشون مع النسطوريين في منطقة هكاري من األرب ينيات من القرن
الما ي ،ولكن لم يحدث أي شيء بما يشبه م ابا األرمىن ...ثىم قىانأ أظىن أن
عالقة األكراد باألرمن في األزمنة القديمة كاني جيدةه.153
أمىىىا الحىىىدي عىىىن موقىىىف البىىىارزاني مىىىن الت ىىىاي الىىىديني (الت دديىىىة)
 Pluralismفإنه سىيجرنا إلىى الحىدي عىن قريىة بىارزان ،وقىد تحىدثنا عنهىا بمىا
يكفىىىي ،فقىىىد كانىىىي القريىىىة تحتضىىىن بىىىين دفتيهىىىا المسىىىجد والكنيسىىىة والم بىىىد
(الكنىىيس) ،وبىىرز علمىىاء أجىىالء مسىىلمون أممىىان الحىىافذ ال راقىىي ،وحاخامىىات
عظىىىام أممىىىان أهىىىارون هىىىاليفي كبيىىىر حاخامىىىات كردسىىىتان فىىىي عهىىىد السىىىلطة
ال ممانيىىىة ،ورهبىىىان وقسىىىس أممىىىان القىىىس داءد البىىىارزاني ،عىىىاش هىىىمالء مىىىع
ب ضهم الب ض في وئام وسالم وتضامن وأمان على مر ال صور والدهور.
وال ري أن ه ا الت اي الديني الناجا بين أتباه الديانات المختلفة مما
يفتخر به أبناء كردستان ،وسب هى ا االسىتمرار فىي ال ىي م ىا بسىالم وأمىان
يرتد إلى دور شىيو بىارزان ،فقىد ذكرنىا سىابقا كيىف أنهىم اتهمىوا بشىتى الىتهم
ال قديىىىة الخطيىىىرة لمىىىواقفهم الطيبىىىة تجىىىاه أشىىىياه الىىىديانات األخىىىرى ،وبهىىى ه
 149باسيل نيكيتينأ الكرد .303-300
 150أحمد محمد أحمدأأكراد الدولة ال ممانية .006
 151المرجع السابب .026
 152سىى يد الحىىاج صىىديب الزاخىىوييأ زاخىىو الما ىىي والحا ىىر (دهىىوف ،مطب ىىة الخىىاني ،ط،0
0008م) .355
 153ف.ف.مينورسىىكىأ األكىىراد مالحظىىات وانطباعىىات ترجمىىة م ىىروف خزندار(بغىىداد ،مطب ىىة
النجوم0967 ،م) .79
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المواقىىىف ،وبهىىى ه الفلسىىىفة األخالقيىىىة بقيىىىي المنطقىىىة بمنىىىة مطمئنىىىة مىىىن بفىىىات
الت ص الديني والم هبي.
ويحاون ب ض الباحمين أن ي ىزو نجىا هى ه الت دديىة الدينيىة والت ىاي الىديني
إلى عادات القوم وتقاليدهم وثقافتهم التي رسخي هى ه الفلسىفة ،ويجىرد شىيو بىارزان
من أي تيثير لهم في ترسيخ ه ه المباديء ،والى ي يىراه الباحى أن هى ه الفلسىفة غىدت
راسخة في هى ه المنطقىة بفضىل دور علمىاء الىدين ،وخاصىة مىن قبىل شىيو بىارزان،
ال ي استمدوا ه ه المباديء من فلسفة اإلسىالم الصىريحة ،ففلسىفة اإلسىالم قائمىة علىى
حرية الدين واالعتقاد ،فلو تتب نىا نصىو القىربن الكىريم والسىنة البنويىة ،أللفينىا كمىا
هىىائال مىىن النصىىو الدينيىىة الدالىىة علىىى مىىا نحىىن بصىىدده ،ولىىن نسىىتطيع هنىىا التطىىرق
بتفصيل إلى ه ا المو وه ،فالحدي عىن ذلىي يتطلى دراسىة مسىتقلة ،وإنمىا سنشىير
ىي فَ َمىىن يَكفىىر
نين قَىىد تَبَ ىيَّ َن الرُّ شىىد ِمى َ
ىن ال َغى ن
إلىىى ب ضىىها ،قىىان ت ىىالى { َال إِك ى َراهَ فِىىي ال ىد ِ
صىىىا َم لَهَىىىا َو َّ
ت َويىىىم ِمن بِى َّ
هللا َسىىى ِميع
ىىاِّ فَقَىىى ِد استَم َسىىى َ
ي بِىىىال ر َو ِة الىىىوثقَى َال انفِ َ
بِالطَّىىىاغو ِ
154
ىن َمىن فِىي األَر ِ كلُّهىم َج ِمي ىا أَفَيَن َ
ىره
ي َآلَ َم َ
َعلِيم}  .وقان ت الى{ َولَو َشا َء َربُّى َ
ىي تك ِ
ين سىىورة} .155وقوله(صىىلى هللا عليىىه وسىىلم)هأ إال مىىن ظلىىم
ىاس َحتَّىىى يَكونىىوا مىىم ِمنِ َ
النَّى َ
م اهدا ،أو انتقصه أو كلفىه فىوق طاقتىه ،أو أخى منىه شىيئا بغيىر طيى نفىس منىه ،فينىا
حجيجه يوم القيامةه .وأشار رسىون هللا (صىلى هللا عليىه وسىلم) بيصىب ه إلىى صىدره،
أال ومن قتل م اهدا له ذمىة هللا وذمىة رسىوله ،حىرم هللا عليىه ريىا الجنىة ،وإن ريحهىا
لتوجد من مسيرة سب ين خريفاه.156.
وقصة عمربن الخطىا (ر ىي هللا) لمىا ذهى السىتالم مفىاتيا بيىي المقىدس
دخل كنيسة ،فلما حضرت الصالة خرج منها ،فقان ب ض النصارىأ صل فيهىا ،قىانأ
لىىو صىىليي فيهىىا ألخ ى ها ال ىىر مىىنكم ،يقولىىونأ نصىىلي كمىىا صىىلى عمىىر ،فيحتلونهىىا
وييخ ونها منكم .لىم يمنىع عمىر مىن الصىالة فيهىا إال خوفىه مىن المسىلمين مىن ب ىده أن
ييخ وا الكنيسة من النصارى غصبا ،بحجة أن أمير المممنين صلى فيهىا ،وهى ا يكفىي
لتحويلها إلى مسجد.157
إن ثقافىىىة إلغىىىاء اآلخىىىر ورفضىىىه وعىىىدم قبولىىىه ك ضىىىو مشىىىارف فىىىي المجتمىىىع
اإلنسىىاني ،وذلىىي بنىىاء علىىى تصىىنيف عقىىدي أيىىدولوجي سىىيوقع المجتمىىع أيىىا كىىان ذلىىي
المجتمع في الهاوية ،هاوية اال طرا والفو ى والتمزق الداخلي ،وتتفاقم المشىكلة
عندما تفر األغلبية عقيدتها ودينها وأيىدولوجيتها علىى األقليىة أو اآلخىرين أو ربمىا
تفىىر الغالبىىة المتسىىلطة عقيىىدتها علىىى المغلىىوبين ،تقىىون كىىارين برمسىىترون هأ إن
محاولة إكراه النىاس علىى قبىون األيدولوجيىة المهيمنىة ىد إرادتهىم يىمدي إلىى أفكىار
وممارسات غير مرجوة أبداه.158
 154سورة البقرة اآلية .056
 155سورة يونس اآلية .99
 156رواه أبىىو داود فىىي سىىننه بىىا فىىي ت شىىير أهىىل ال مىىة رقىىم الحىىدي  ،3052والبيهقىىي فىىي سىىننه
الكبرى با ال ييخ المسلمون من ثمار ...رقم الحدي .09000
 157شر بلوغ المرام للشيخ عطية بن محمد سالم نسخة مصورة .072
 158كىىارين برمسىىترون أ الن ى زعات األصىىولية فىىي اليهوديىىة والمسىىيحية واإلسىىالم ترجمىىةأ محمىىد
الجورا (دمشب ،دار الكلمة ،ط0005 ،0م)  .309ن ساال(.30 )0995
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والتاريخ خير شاهد على ه ه الحقيقة ،فإن االيدولوجيات التىي فر ىتها ب ىض
الدون لم تولد إال اال طرابات والفو ى ،ل ا قمن بيشىياه الىديانات أن ال يفكىروا فىي
الهيمنة األيدولوجية على أتباه الديانات األخرى ،بل يج التفكير في الت دديىة الدينيىة
والت ىىاي الىىديني السىىلمي ،وذلىىي مىىن أجىىل مسىىتقبل أفضىىل لإلنسىىانية جم ىىاء ،يقىىون
الالهوتي الكاثوليكي كارن راينرأه إنه يتوج علىى المسىيحيين أن يضى وا بحسىبانهم
مسىىتقبال مسىىيلة الهيمنىىة الدينيىىة علىىى المجتمىىع كمىىا كىىان ذلىىي فىىي سىىالف األزمنىىة ،ألن
مجتمع الغد سيكون ت دديا ،وستنشغل فيىه الكنيسىة موق ىا متوا ى ا ،وسنصىبا عندئى
أر ىىىا صىىىغرى ،بىىىل سىىىيتوج عليهىىىا أن تحسىىى حسىىىا الت دديىىىة داخىىىل المسىىىيحية
ذاتهاه.159
لقد كاني ه ه الفلسفة أعني فلسفة الت اي الديني السىلمي فىي بىارزان م روفىة
في التاريخ قديما وحديما ،وعندما تقع ب ض المشىاكل بىين ب ىض أتبىاه هى ه الىديانات،
تتبىىادر الجهىىود لحلهىىا ،كىىي ال تتفىىاقم وتتخ ى أب ىىادا خطيىىرة ،وه ى ا كىىان صىىنيع شىىيو
بىىارزان ،ثىىم إن أغلى االعتىىداءات علىىى أتبىىاه الىىديانات األخىىرى وخاصىىة المسىىيحيين
واليهود يقوم بها ب ض األغوات أو اف النفوس ممىن ينقصىهم الىوازه الىديني ،وال
يملكىىون ثقافىىة دينيىىة جيىىدة بحي ى تمىىن م وتزجىىرهم عىىن ه ى ه األف ىىان الطائشىىة ،يقىىون
ويطرامأه كان صديب –أي الشيخ محمد صديب -في أيامه األولىى قاسىيا فىي ا ىطهاد
المسيحيين ،وحادثة فتكه عمدا بيحد األساقفة -وهو مار كبريل أسقف أورمية -ب ىد أن
دعاه إلىى بيتىه هىزت ىمائر الكىرد قاطبىةه .160أو قىد تكىون األيىادي الخارجيىة وراء
ب ض الم ىارف بىين المسىلمين والمسىيحيين كىالتي وق ىي فىي عهىد الشىيخ عبىد السىالم
بسىىب طىىي ب ىىض ى اف النفىىوس ،وأخىىرى وق ىىي فىىي زمىىن الشىىيخ أحمىىد كانىىي
بريطانيا وراءها ،وقد سبب ذكر ذلي كله ،بينمىا لىم يمبىي فىي تىاريخ بىارزان أن شىيخا
أمىىر باالعتىىداء علىىى أي صىىاح ديىىن ،بىىل علىىى ال كىىس فقىىد ك ىانوا حمىىاة لهىىم مىىن أي
اعتداء ،وعندما يكون هناف ت اي سلمي بين أتباه الديانات ،سىيمثر ذلىي فىي ترسىيخ
الت ىاي السىىلمي بىىين األمىم والشى و والقوميىىات ،ولقىىد صىدق عىىالم الالهىىوت الىىديني
األلماني (هانز كونه)  Hans Kungعندما قانهأ لن يكون هناف سالم بىين األمىم ،مىا لىم
يكن هنىاف سىالم بىين األديىان ،ولىن يكىون هنىاف سىالم بىين األديىان ،مىا لىم يكىن هنىاف
حوار بين األديانه.161
لقىىد سىىلي البىىارزاني مسىىلي سىىابقيه مىىن شىىيو بىىارزان فىىي التركيىىز علىىى مبىىدأ
الحرية الدينية ،وقبىون اآلخىر وعىدم رفضىه ،ألن إرسىاء هى ه الفلسىفة فىي المجتم ىات
اإلنسانية خير وسىيلة لحفظهىا وصىيانتها مىن اال ىطرا والفو ىى ،وخاصىة عنىدما
يهددها خطر الت ص الديني والم هب ي وال نصىرية القوميىة ،ففىي  9191/9/91فىي
بىىاكو فىىي مىىمتمر ممملىىي كردسىىتان إيىىران وال ىىراق ألقىىى البىىارزاني كلمىىة ،قىىان فيهىىاهأ
 159ألىىيكس جورافسىىكىأ اإلسىىالم والمسىىيحية مىىن التنىىافس والتصىىادم إلىىى الحىىوار والتفىىاهم ترجمىىة
.059
خلف محمد الجراد(دمشب ،دار الفكر ،ط0205 ،0ه 0005،م)
 160ويطرامأ مهد البشرية .037
 161جورافسكيأ اإلسالم والمسيحية .8
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ينبغىىي أن نسى ى ألجىىل أن يتحسىىن حىىان الشى الكىىردي ،ويسىىير نحىىو حيىىاة مدنيىىة...
يج أن تحظى اللغة وال لم والدين والم تقدات عدا الفاشية بالحرية.162
وفي سنة  9199أجرت جريدة اإلطالعات اإليرانية لقاء مع البارزاني سىيلتهأ
هىىل كىىرد ال ىىراق مسىىلمون؟ فقىىان البىىارزانيأ األكمريىىة مسىىلمون ،وسىىكرتير الحىىز
الىىديمقراطي الكردسىىتاني مسىىلم شىىي ي ،وهنىىاف بالف المسىىيحيين ينا ىلون م نىىا ىىد
حكومة بغداد وبساندوننا ،نحن ال نفرق بين السني والشي ي وغير المسلم ،كلهم إخوة،
ننا ل من أجل هدف واحد ،وهو تحقيب ال دالة والديمقراطية لل راق.163
وعندما زار الصحفي الفرنسي (رينيه موريس) كردستان سنة ،0966
توصىىل إلىىى قناعىىة ب ىىد أن اطلىىع علىىى أحىىوان المسىىيحيين ،أن المسىىيحيين فىىي
كردسىىتان ال ي ىىانون مىىن أي مشىىكلة ،ولقىىد شىىاركوا بجىىد فىىي المىىورات الكرديىىة
بقيادة مال مصطفى البىارزاني ...ولقىد سىين الصىحفي المى كور البىارزاني عىن
المسيحيين ،فقان لىه البىارزانيأ المسىيحيون والمسىلمون عاهىدوا م ىا بىإرادتهم
ورغبتهم المشاركة في النضان ،من أجل الحقوق المهضومةه.164
ولقد وقف البارزاني بصرامة تجىاه أطمىاه الم تىدين علىى المسىيحيين،
ف نىىدما هىىاجم محمىىود بغىىا الزيبىىاري - ،وهىىو والىىد زوجىىة البىىارزاني -قىىرى
المسيحيين التي كاني تحي حماية البارزاني ،ممل قرية(دوال نهال ،كليسا مزن
للدومينيكان (مار ياقو)  Mar Yacuوأجلوا أهلها ،فىر مىن المسىيحيين مىا يقىار
خمسىىة بالف إلىىى الحىىدود التركيىىة سىىنة  ،0960فغضىى البىىارزاني مىىن هىى ا
التصرف الطائ  ،وقرر مهاجمة الزيباريين ودحرهم ،ثم لجي الزيباريون إلىى
االسىىت انة بىىالجي ال راقىىي .165وفىىي سىىنة  0963هىىاجم الجىىي قريىىة بىىارزان
وما جاورها ،مما دفع بالمسيحيين إلى الهجرة من قراهم إلى أربيىل والموصىل
وبغداد.166
كان البارزاني ينظر ب ين المسىاواة إلىى موطنيىه ،سىواء كىان كرديىا أو
تركمانيىىا ،مسىىلما أو مسىىيحيا ،سىىنيا أو شىىي يا ،لكىىن تركيىىزه كىىان أكمىىر علىىى
المسيحيين ،ألن ب ىض زعمىاء القبائىل وال شىائر كىانوا يحىاولون إشى ان الفتنىة
الدينية بين المسلمين والمسيحيين ،ل ا كان همه أن يش ر المسيحيون دائما أنهم
اخوة للمسلمين ،أبناء وطن واحد ،وأن مصىيرهم مىرتبط بمصىير إخىوانهم مىن
أبناء الديانات األخرى ،وخاصة المسلمين ،وال غرابة أن نجد من أبنىاء المىورة

 162ممتمر ال كرى المئوية لميالد البارزاني.926/0
 163وريىىىا جىىىافأ هةنىىىديَي ىىىاوثيَكةوتن و وتارةكىىىانى بىىىارزايى نىىىةمر (هىىىةوليَر ،ىىىاثخانةى
وةزارةتى ثةروةردة )0999 ،ث.50
 164رينيَىىىىىة مىىىىىوريسأ كوردسىىىىىتان يىىىىىان نىىىىىةمان وةرطيَىىىىىرانأ ئىىىىىةبو بىىىىىةكر سىىىىىالا ئيسىىىىىماعيل
(دهوف ،اثخانى خانى )0008 ،0 ،ث .059
 165دانا ئادةم شميدتأ سةفةريَي ب َو ناو ثياوة ئازاكانى كوردستان ث .027
 166شةوكةت مةال ئيسماعيل حةسةنأ ر َوذان َى لة ميَ ووى ش َورشى ئةيلون ث.083
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مىىن هىىم مسىىيحيون أممان(فرنسىىو الحريىىري ،هرمىىز ملىىي جكىىو ،بدم قيصىىر،
الوكو).167
ونجىىىىد أشىىىىهر امىىىىرأة مسىىىىيحية تنا ىىىىل فىىىىي سىىىىبيل كردسىىىىتان ،وهىىىىي
(مارطريىي جىورج) ،حيى كانىي فىي عقىرة مضىمدة ،تىرأس خليىة مىن خاليىىا
التنظىىىيم السىىىري الكىىىردي ،وقىىىد قتلىىىي بيىىىد (م اويىىىة عبىىىد الكىىىريم إسىىىماعيل
جولوبي) .168بل نجد في مجلس قيادة ثورة أيلون القس الكلىداني(بولس بيىدار)
عينه البارزاني مممال عن مسيحي كردستان.169
وفىىي خطىىوة غيىىر مسىىبوقة طل ى البىىارزاني مىىن حكومىىة بغىىداد ت يىىين
(فرنسو الحريىري) قائمقامىا لقضىاء ىومان ،ب ىد أن أصىبحي ناحيىة جومىان
قضىىاء ،ب ىىد اتفاقيىىة  00بذار عىىام  ،0970ولقىىد رفضىىي حكومىىة بغىىداد طلبىىه،
لكونه مخالفا للقانون ال راقي ال ي ينص على عدم السىما للمسىيحي تبىوأ هى ا
المنص  ،لكن إصرار البارزاني ر خ حكومىة بغىداد ،وخىرق قانونهىا ،علمىا
أن فرنسىىو الحريىىري كىىان مسىىموال عىىن اللجنىىة المحليىىة لبالىىي ،وم اونىىا لقائىىد
قوات بالي .170وفي قضىاء ال ماديىة طلى البىارزاني مىن حكومىة بغىداد ت يىين
المالزم المسيحي يوسف بطرس قائمقاما للقضاء ،ألنه كان من أبناء المنطقىة،
لكن الحكومة لم تل طلبه.171
وفىي إذاعىىة صىىوت كردسىىتان تىىم تحديىد فتىىرة م ينىىة للبىىرامه السىىريانية
والتركمانية ،تحقيقا لمبدأ المساواة وال دالة.172
وقىىد كىىان وكيىىل وزارة الشىىمان قبىىل ( )00بذار رجىىال تركمانيىىا ،وب ىىد
الحادي عشر من االتفاقية ،بقي الرجىل فىي منصىبه ،ولىم يغيىره البىارزاني.173
مع أن أحدا ال يتبىوأ ذلىي المنصى فىي تلىي الفتىرة إال ب ىد أن يتصىف بصىفات
تقر عين الحكومة ،وتكون حجر عمرة في طريب م ار يها ،أممان البىارزاني
وحركته التحررية المورية ،ومىع ذلىي أبقىاه البىارزاني فىي منصىبه ،وذلىي مىن
أجل الحفاظ على االخوة الوطنية.
وبىىالرغم مىىن األزمىىة الماليىىة التىىي كانىىي ت صىىف بىىالمورة الكرديىىة فىىي
مراحلها وأطوارها المختلفة ،فقد عمر البىارزاني ب ىض الكنىائس علىى حسىابه
الخا  ،خ ممال كنيسة (مار أوراهىام) فىي هوديىان فىي السىب ينيات ،وكنيسىة
(مارطورطيس) في قرية بيديان في منطقة بارزان.174
وكىىىان فىىىي ب ىىىض األحىىىايين يحىىىدد أمىىىاكن مسىىىيحية للقىىىاء الشخصىىىيات
المهمة ،ف ندما وصل الكابتن (ستوكس) مممىل السىفارة البريطانيىة فىي ال ىراق
 167ممتمر ال كرى المئوية لميالد البارزاني .727-726/0
 168دانا ئادةم شميدتأ سةفةريَي ب َو ناو ثياوة ئازاكانى كوردستان ث .90
 169مةس ود بارزانيأ بارزاني وبزووتنةوةى رزطاريخوازى كورد .007/3
 170ممتمر ال كرى المئوية لميالد البارزاني .727/0
 171المرجع السابب .730/0
 172مةس ود بارزانيأ بارزاني وبزووتنةوةى رزطاريخوازى كورد .007/3
 173ممتمر ال كرى المئوية لميالد البارزاني .730/0
 174المرجع السابب .0058/0
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بتىىىيريخ  0925/3/05هوديىىىان ،كىىىان البىىىارزاني بانتظىىىاره فىىىي بيىىىي (ريحانىىىه
شيخو) حي كان مترجما ،بقي البارزاني في هوديان لمالثة أيىام ،وكىان الى ين
يحرسىىىونه مىىىن المسىىىيحيين ،وهم(زيىىىا منصىىىور ،يىىىوبروش تومىىىا ،بدم باويىىىد،
خزيران نيسان ،شمشون سركيز).175
ه ى ه النظىىرة ال ادلىىة والمتسىىاوية ألبنىىاء الىىوطن علىىى اخىىتالفهم الىىديني
والمىىى هبي والقىىىومي نفخىىىي فىىىي ثىىىورات البىىىارزاني الكميىىىرة رو اإلخىىىال
والصىىدق واألمانىىة مىىن قبىىل أبناءهىىا ،ولقىىد عظىىم الرجىىل فىىي نفوسىىهم ،فكىىانوا
مست دين للتضحية بكل شيء من أجل تحقيب ما يصبو إليه البارزاني ،لقد كان
البارزاني يتيلم ألمته وش به ووطنه ،عاش عزيزا كريمىا أبيىا جريئىا صىريحا،
ال يقبىىل الىى ن والصىىغار والهىىوان ،إلىىى أن فىىارق الحيىىاة ،وجىىه وزيىىر المقافىىة
واإلعىىالم عبىىد هللا السىىامرائي كلمىىات مهينىىة إلىىى الكىىرد ،لمىىا كىىان المى كور مىىع
الوفد الحكومي المفاو سنة  ،0968فىيطبب البىارزاني علىى مقىبض خنجىره
قائالأ لو لم احترم حصانة وفدكم لقط ي لساني.176
توفي مىال مصىطفى البىارزاني فىي مستشىفى بيمريكىا فىي ،0979/3/0
تىوفي ولىىم تقىر عينىىه براحىة ،وال طمينينىىة ،وال اسىتقرار ،بىىل عىاش متىىنقال فىىي
فسيا كردستان ،ثم التنقل فىي أر الغربىة بىين الفينىة واألخىرى ،مىات ولكىن
نضىىاله وجهىىاده لىىم يىى ه سىىدى ،فقىىد أعطىىى ثمىىارا يان ىىة ،نجىىدها اآلن فىىي
كردستان ،وهىي حىرة عزيىزة متطىورة ،تضىاره الىبالد المتقدمىة مىن النىواحي
الحضارية والمدنية والتكنولوجية.

 175ممتمر ال كرى المئويىة لمىيالد البىارزاني  .0059-0058/0يى كر الكاتى مليىل متىى هوديىاني
فىىي بحمىىه ب نىىوان (رمىىز الكفىىا األخىىوي بىىين الكىىرد واآلشىىوريين)  -وهىىو ي ت ى علىىى الىىرئيس
البارزاني -في كونه ذكر في كتابهأ البىارزاني والحركىة التحرريىة الكرديىة  ،أن الكىابتن سىتوكس
مممل السفارة البريطانية في ال راق التقىى بالبىارزاني فىي قريىة (شىاورا) أي فىي بيىي مىال يوسىف
الشىىاوراوي ،بىىدن هوديىىان ،إال أن م ىىروف جيىىاووف يمكىىد أن اللقىىاء تىىم فىىي قريىىة هوديىىان .انظىىرأ
مىىىةعروف ىىىياووف أ كارةسىىىاتى (بىىىارزان) ى زولَمليَكىىىراو ،وةرطيَىىىرانأ ئىىىةبو بىىىةكر سىىىالا
ئيسماعيل (دهوف ،اثخانةى خانى )0008 ،0 ،ث .080
 176البارزاني وشهادة التاريخ .006
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الخاتمة
لقىىىد تنىىىاون البىىىاحمون قىىىديما وحىىىديما الجوانىىى السياسىىىية واالجتماعيىىىة
واالقتصادية لأمة الكردية ،وعندما يت لب الحدي بالجان الديني ال نجد ذلىي
الحمىىاس واالهتمىىام واألهميىىة ،بىىل نجىىد إشىىارات وعبىىارات قصىىيرة ،أو حىىديما
مقتضىىبا ،بىىل ربمىىا نجىىد فىىي ب ىىض األحىىايين حىىديما ال بىىيس بىىه ،ولكىىن بصىىورة
عكسية ،أي أنه ينقد الحالة ويصفها وصفا سيئا ،ولقد كان المستشىرقون أحسىن
حاال مىنهم ،أممىان باسىيل نيكيتىين ومىارتن فىان برونسىن وغيىرهم كميىر ،حيى
أبرزوا ه ا الجان في الحياة الكردية ،وركزوا عليه في مملفاتهم.
إن الحياة الدينية في كردستان ثىروة علميىة ثىرة ،ومىادة يمكىن دراسىتها
بتفصىىيل ،ولقىىد حاولىىي بقىىدر اسىىتطاعتي تنىىاون الحيىىاة الدينيىىة مىىن نهىىري إلىىى
بىىارزان ،وتناولىىي ب ىىض الشىىيء الحيىىاة الدينيىىة لىىدي اليهىىود والمسىىيحيين فىىي
بهدينان،وخاصة في بارزان.
لقد تبين لنا من خالن ه ا البح أن نهري كاني مركزا علميا مهما في
شىىمدينان ،وخاصىىة أنهىىا كانىىي مركىىز الطريقىىة القادريىىة للسىىادات النهريىىة قبىىل
تحولها إلى الطريقة النقشبندية على يد السيد عبد هللا النهري شىيخ موالنىا خالىد
النقشبندي ،لقد تخرج من نهري الشيخ عبد الرحمن البارزاني ،وتلقى الطريقىة
النقشىىبندية هنىىاف علىىى يىىد السىىيد طىىه النهىىري ،ثىىم عينىىه خليفىىة لىىه ف ىي بىىارزان
لمقارعة ظلم أغوات الزيباريين.
لقىىىد قىىىدم مشىىىايخ نهىىىري تضىىىحيات كميىىىرة ،فىىىي سىىىبيل تحريىىىر الكىىىرد
واسىىتقالن كردسىىتان ،وعلىىى رأسىىهم الشىىيخ عبيىىد هللا النهىىري ،الى ي قىىاد أعظىىم
ثورة كردية ،وك لي ابنه الشيخ عبد القادر ال ي حى بنفسىه فىي سىبيل األمىة
الكردية ،لقىد أحيىوا وأذكىوا الشى ور الىوطني والحىس القىومي ألبنىاء كردسىتان
د ظلم واستبداد الفرس وال ممانيين.
أما بارزان فكاني مركز ال لوم والم ارف ألتباه الديانات الىمالث ،فقىد
أنجبي القرية أعالما مسلمين ،وحاخامىات وأحبىار ،ورهبانىا وقسسىا ،ي يشىون
م ا في سالم وأمان ووئام ،كل في م بده ،وعلى دينه.
عانىىىي بىىىارزان كميىىىرا فىىىي تاريخهىىىا ،فمىىىن الصىىىراه بىىىين المشىىىيخة
البارزانية وأغوات الزيباريين ،إلى الصراه بين المشيخة البارزانية وشقيقاتها
(نهري ،لوالن ،بجيل ،بارمني) ،ومن ثم تحولهىا إلىى الصىراه مىع الحكومىات
المت اقبىىة ،وبىىالرغم مىىن ذلىىي فقىىد شىىهدت بىىارزان تطىىورا ملموسىىا فىىي الحيىىاة
الدينية ،وخاصة في تمبيىي دعىائم الطريقىة النقشىبندية ،وتوحيىد ال شىائر السىبع
(دولمىىري ،شىىيرواني ،مىىزوري ،نىىزاري ،بىىروذى ،طىىةردى ،هركىىي بنىةجى)
على مفهوم (الملة البارزانية).
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فكما أن نهري أنجبي الشيخ عبيد هللا النهىري ،فقىد أنجبىي بىارزان مىال
مصطفى البارزاني ،ه ا الرجل ال ي لم يلب راحة في حياته ،وال استقرارا في
مسىيرته ،ومىع ذلىىي لىم ييىىيس ولىم يقىىنط فىي نضىىاله وجهىاده ،فىىي سىبيل تحريىىر
األمة الكردية ،ولقد و ع البىارزاني قواعىد وأسسىا للت امىل مىع الحالىة الدينيىة
في كردستان ،وخاصة مسيلة الت اي السلمي بين األديىان المختلفىة والمى اه
المت ىىددة والقوميىىات المتباينىىة ،وبهى ا بقيىىي بىىارزان بمنىىة وم ىىافى وسىىليمة مىىن
بفات التطرف الديني والغلو الم هب ي والت ص القومي.
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قصيدة الشيخ عبد السالم البارزاني
الدينية

ترجمة وشر وت ليب
د.عرفات كرم ستوني

قصيدة الشيخ عبد السالم البارزاني الدينية
دف نىىي إلىىى ترجمىىة هى ه القصىىيدة أمىىران ،أحىىدهما أن هى ه القصىىيدة قىىام
بنشىىرها وترجمتهىىا إلىىى اللغىىة ال ربيىىة أحىىد الكتىىا  ،177ولكننىىي أرى أن ه ى ه
الترجمة غير كافية ألمورأ
 )0إن القصيدة في نسختها الكردية مليئة باألخطاء ،وهي بال ريى
أخطاء مطب ية تخل بالم نى ،ثم إن ثمة خلطىا بىين األبيىات عنىد الترجمىة،
فقد تجد بيتا مترجما لبيي بخىر ال صىلة بينهمىا ،وهى ا سىيوقع القىاريء فىي
مشكلة في فهم مضمون القصيدة.
 )0إن هىىى ه القصىىىيدة دينيىىىة بحتىىىة ،تناولىىىي مو ىىىوعات شىىىرعية،
ومسىىائل عقديىىة ،والكات ى غيىىر مخىىتص فىىي ال لىىوم اإلسىىالمية ،ل ى ا أحيانىىا
نجىىىده يسىىىت مل مصىىىطلحات غيىىىر متناغمىىىة فىىىي ترجمىىىة ب ىىىض الكلمىىىات
والمصىىىطلحات ،وخاصىىىة تلىىىي التىىىي وردت فىىىي القىىىربن الكىىىريم والسىىىنة
النبوية ،وعندما ال تكون تلي المصطلحات مناسبة للمصطلحات الدينية ،ال
 177ثى رةش أ بارزان
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يش ر القاريء بلى ة الم نىى الىديني ،وال يىدرف أنهىا قصىيدة دينيىة شىرعية.
وأعترف باستفادتي مىن ترجمىة الكاتى فىي فهىم مقاصىد الشىيخ فىي ب ىض
األبيات ،حي إن الكات ب ن جهدا جيدا.
 )3إن ترجمىىة الكاتىى كىىادت تكىىون حرفيىىة ،حيىى نجىىد الكلمىىات
ال ربية بقدر الكلمات الكردية في أكمر المواطن ،وه ا بكل تيكيد ال ي طىي
الم نى المقصود لأبيات ،فهو أشبه بترجمة المبنى ال شر الم نى.
 )2نشىىر الكات ى ه ى ه القصىىيدة فىىي الممانينىىات ،ويبىىدو أن كتابىىه لىىم
يطبىىىع مىىىرة ثانيىىىة ،فالنسىىىخة رديئىىىة جىىىدا ،واألبيىىىات فىىىي نسىىىخة األم غيىىىر
وا حة.
األمر الماني ال ي دف ني لترجمة ه ه القصيدة ،أن أخي األستاذ مال
أيو قد قام بنشر القصيدة في كتابه ،178مىن غيىر شىر وال ت ليىب ،وهىي
نسخة وا حة يمكن الت ويل عليها في بط وتصحيا القصىيدة فىي لغتهىا
األم.
تتكىىون هى ه القصىىيدة مىىن خمسىىة وتسى ين بيتىىا ،وهىىي قصىىيدة مفيىىدة
تتنىىاون مختلىىف المسىىائل الدينيىىة ال قديىىة ،وهىىي أشىىبه بت ريىىف عىىام ب قائىىد
اإلسىىالم ال امىىة ،كتبهىىا للناشىىئة والمت لمىىين ليسىىهل علىىيهم ت لمهىىا وفهمهىىا
وحفظها ،كدأ ال لماء السابقين ،ونالحذ من ه ه القصيدة اطىاله الشىيخ
الواسىىع علىىى المسىىائل الخالفيىىة ال قديىىة ،وال ري ى أن القصىىيدة بىىاعتراف
ناظمها ال ترقى إلى مستوى القصىائد الم روفىة وزنىا وقافيىة ،فالهىدف مىن
كتابتهىىىا الفائىىىدة ،ولىىىيس اإلبىىىداه فىىىي المجىىىان الشىىى ري ،والىىى ي يهمنىىىا أن
القصىىيدة تىىراث كىىردي دينىىي نىىادر يرتىىد لمنطقىىة مهمىىة فىىي تىىاريخ الكىىرد
وكردسىىتان ،أال وهىىي بىىارزان ،منطلىىب المىىورات واالنتفا ىىات ،ومركىىز
ال لوم والم ارف لمختلف األديان ،ومدرسة األبطان من الميشمرطة.

نص القصيدة
طوه بدةنة بةحس َى خ َوش
طةلى كةس َى صاح ط َوش
ى نةكةن فةرام َوش
خود َ

الم نىأ
استم وا إلى الحدي الطي والشيب ،يا من تسم ونني بىيذنكم ،إيىاكم أن تنسىوا
ون َوالمنَافِقَىات بَ ضىهم ِمىن بَ ىض
ربكم ،وتهملوا أوامره ونواهيه .قان ت ىالى{ المنَىافِق َ
ون أَي ِديَهم نَسوا َّ
ين
هللاَ فَنَ ِسيَهم إِ َّن المنَىافِقِ َ
وف َويَقبِض َ
يَيمر َ
ون بِالمن َك ِر َويَنهَو َن َع ِن ال َم ر ِ
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ىىاثخانا حىىاجى

179
ين نَسىوا َّ
ي هىم
هللاَ فَيَن َسىاهم أَنف َسىهم أولَئِى َ
ون}  .وقان ت الى{ َو َال تَكونوا َكالَّ ِ َ
اسق َ
هم الفَ ِ
180
ون} .
اسق َ
الفَ ِ

ئةطةر جوان ئةطةر ثي ر
ى بكةت ذبير
كةس َى خ َود َ
ى بيي رير
قيامةت َى د َ

الم نىأ
سواء كنتم شبابا أو شيوخا عجائز فال تنسوا ربكم ،ألن من ينسى ربه سيصىبا
ىان فِىي هَى ِ ِه
يوم القيامة أعمىى ،ال يىرى شىيئا ،ويشىير الشىيخ إلىى قولىه ت ىالى{ َو َمىن َك َ
أَع َمى فَه َو فِي اآل ِخ َر ِة أَع َمى َوأَ َ لُّ َسبِيال} 181وقوله ت الى{ َو َمن أَع َر َ َعن ِذك ِري
فَإِ َّن لَه َم ِ ي َشة َ نكا َونَحشره يَو َم القِيَا َم ِة أَع َمى ،قَا َن َر ن لِ َم َح َشرتَنِي أَع َمى َوقَد كنىي
ي اليَو َم تن َسى}.182
ي بيَاتنَا فَنَ ِسيتَهَا َو َك َ لِ َ
ي أَتَت َ
صيرا ،قَا َن َك َ لِ َ
بَ ِ
ى نةناسي
كةس َى خود َ
رون نابى قةلب َى قاسي
حاصل ن ابى خالصي
الم نىأ
ال ي ال ي رف ربه ،وال يممن به ،لن ينور هللا قلبه القاسي باإليمان ،ولن ينجو
من ع ا هللا ومقته وغضبه.
خالب ئيَكة ب َى هةظالة
نة م انندة نة ميماله
نة مردن ة نةزةوالة
الم نى أ
إن الخالب ال ي خلب كل شيء ،واحد ال شريي له ،وال ند لىه ،ولىيس لىه
مميل أو شبيه ،حي ال يمىوت ،وال يىزون وال يفنىى فهىو اآلخىر ولىيس ب ىده شىيء .قىان
ىاطن َوهى َو بِكىىلن َشىىيء َعلِىىيم} .183وفىىي دعىىاءه
ت ىىالى{ه َو األَ َّون َواآل ِخىىر َوالظَّىىا ِهر َوالبَى ِ
(صلى هللا عليه وسلم) عند النومأه اللهم ر السماوات السبع ،ور ال ىرش ال ظىيم،
ربنا ور كل شيء ،منزن التوراة واإلنجيل والقربن ،فىالب الحى والنىوى ،ال إلىه اال
أني ،أعوذ بي من شر كل شيء أني بخ بناصيته ،أني األون ليس قبلي شيء ،وأني
اآلخر لىيس ب ىدف شىيء ،وأنىي الظىاهر لىيس فوقىي شىيء ،وأنىي البىاطن لىيس دونىي
شيء ،اقض عنا الدين وأغننا من الفقره.184
 179سورة التوبة اآلية .67
 180سورة الحشر اآلية .09
 181سورة اإلسراء اآلية .70
 182سورة طه اآلية .006-002
 183سورة الحديد اآلية .3
 184رواه أحمد بن حنبل في مسنده من حدي أبي هريرة رقم الحدي .9036
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نةمانندة نة نظي ره
نة شةريكة نة مشيرة
نة م ينة نة نص يرة
الم نىأ
هللا سبحانه وت الى ال مميل له وال نظير ،ال شريي له وليس بحاجة إلى أحد ،ال
صىير } .185وقىان
م ين له وال نصير .قان ت الىأ{لَي َ
س َك ِمملِى ِه َشىيءَ ،وهى َو السَّى ِميع البَ ِ
هللا أَ َحدَّ ،
ت الى{ قل ه َو َّ
هللا ال َّ
ص َمد ،لَم يَلِد َولَم يولَدَ ،ولَم يَكن لَه كفوا أَ َحد}.186
ى بلندى
يا ر تو ز َور َ
ب َى ميمان وب َى مانندى
ب َو تةنينة َون ةندى

الم نىأ
يار أني ال لي األعلى ،فليس فوقي شيء ،ال مميل لي وال نظيىر ،أنىي منىزه
عن الكيفية والكمية .وقد وردت صفة ال لو ّ ت الى في بيات عديىدة .187وقىان رسىون
هللا (صىىلى هللا عليىىه و سىىلم) للجاريىىةه أيىىن هللا ؟ قالىىيأ فىىي السىىماء ،قىىانأ مىىن أنىىا ؟
قاليأ أني رسون هللا ،قانأ أعتقها فإنها مممنة .188وه ه المسيلة قد فصل القىون فيهىا
اإلمام ال هبي في كتابه ال لو لل لي الغفار.189
ذظ َى َون َى تيَي خةبةر
ئةو نة جسمة نة جةوهةر
نة عةر ه نة بةشةر
الم نىأ
من ناحية الكيفية ،هللا سىبحانه لىيس ب ىر وال جسىم ،وال جىوهر ،ولىيس
صير }.190
كالبشر .قان ت الىأ{لَي َ
س َك ِمملِ ِه َشيءَ ،وه َو ال َّس ِميع البَ ِ
ئةو خالق ة تن َى
من ةزةهة ذم ردن َى
ى وخارن َى
هةم ذ خةو َ
 185سورة الشورى اآلية .00
 186سورة اإلخال كاملة.
 187سورة البقرة اآلية  ،055سورة الحه اآلية  ،60سىورة لقمىان اآليىة  ،30سىورة سىبي اآليىة ،03
سورة غافر اآلية  ،00سورة الشورى اآلية .2
 188رواه مسلم في صحيحه من حىدي م اويىة بىن الحكىم السىلمي ،بىا تحىريم الكىالم فىي الصىالة
رقم الحدي .0007
 189أبىىىو عبىىىدهللا محمىىىد بىىىن أحمىىىد الىىى هبيأ ال لىىىو لل لىىىي الغفىىىار ،تحقيىىىبأ أبىىىو محمىىىد أشىىىرف بىىىن
عبدالمقصود (الريا  ،مكتبة أ واء السلف ،ط.)0995 ،0
 190سورة الشورى اآلية .00
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الم نىأ
هللا هو الخالب وحده ،منزه عىن المىوت ،فهىو حىي ال يمىوت ،ومنىزه عىن النىوم
واألكل ،ويشير الشيخ إلى قوله ت الى{ َّ
هللا َال إِلَهَ إِ َّال ه َو ال َح ُّي القَيُّىوم َال تَيخى ه ِسىنَة َو َال
نَوم}.191
ى ذو الج الن
ب َو مةعبود َ
رةوا نينة اتصان وانفصان
دطةن عالةما شبه َي ظالن

الم نىأ
هللا هىىو الم بىىود ذو الجىىالن ،يتجلىىى عىىن االتصىىان واالنفصىىان عىىن عىىالم شىىبيه
بالظالن ،فهو سبحانه ليس كممله شيء ،وال يشبه شيئا.
ى وةحيد
رةبى تو ف
ةرد َ
يد
ئيَي لحظ ة نابيي بةع
ئةقرة ترى ن حةبل الوريد.
الم نىأ
ربي أني الواحد األحد ،وأني أقر إلىى أحىدنا مىن حبىل الوريىد ،فلسىي ب يىدا
عنا ،بل أني م نا ب لمي وسم ي وبصرف .ويشير الشيخ إلى قوله ت الى{ َولَقَد َخلَقنَا
ىل ال َو ِري ى ِد} .192قىىان
اإلن َس ى َ
ىوس بِ ى ِه نَفسىىه َونَحىىن أَق ى َر إِلَي ى ِه ِمىىن َحبى ِ
ِ
ان َونَ لَىىم َمىىا ت َوسى ِ
َ
َ
َ
َ
ن
ن
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ىان فليَسىت ِجيبوا لِىي
ي ِعبَا ِدي َعني فإ
ت الى{ َوإِذا َسيل َ
اه إِذا َد َع ِ
ِ193ني ق ِري أ ِجي َدع َوة الىد ِ
ون}  .وقان (صلى هللا عليه وسلم)أه أرب وا علىى أنفسىكم،
َوليم ِمنوا بِي لَ َ لَّهم يَرشد َ
إنكم ال تدعون أصم ،وال غائبا ،إنكم تدعون سمي ا قريبا ،وهو م كمه.194
ى ت َو ش اه َى مةتين
رةب
ين
ئيجاد كر ذ ئاظا موه
ةند صورةتيَي مةزهةر شرين
الم نىأ
ربي أنىي الملىي القىوي المتىين ،خلقتنىا مىن مىاء مهىين ،وخلقىي مخلوقىات ذات
ب
ىن كى َّل َشىيء َخلَقَىه َوبَى َدأَ َخلى َ
جمان وحسن .ويشير الشيخ إلى قوله ت الىأ{ الَّى ِ ي أَح َس َ
195
ىان ِمىىن ِطىىين ،ث ى َّم َج َ ى َل نَس ىلَه ِمىىن سى َىاللَة ِمىىن َمىىاء َم ِهىىين} .وقولىىه ت ىىالىأ{أَلَىىم
اإلن َسى ِ
ِ
196
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ىان ِمىن سىاللة ِمىن ِطىين ،ثى َّم
اإلن َس َ
نَخلقكم ِمن َمىاء َم ِهىين}  .وقىان ت الى{ َولقىد خلقنىا ِ
 191سورة البقرة اآلية .055
 192سورة ق اآلية .06
 193سورة البقرة اآلية .086
 194رواه البخاري في صىحيحه مىن حىدي أبىي موسىى ،كتىا بىدء الىوحي ،رقىم الحىدي ،0990
ورواه مسلم في صحيحه من حدي أبي موسى با استحبا خفض الصوت بالى كر رقىم الحىدي
.7037
 195سورة السجدة اآلية .8-7
 196سورة المرسالت اآلية .00
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َج َ لنَاه نطفَة فِي قَ َرار َم ِكين ،ث َّم َخلَقنَا ال ُّنطفَةَ َعلَقَة فَ َخلَقنَا ال َ لَقَةَ مض َغة فَ َخلَقنَىا المضى َغةَ
ف َّ
ين} .197وقىان
هللا أَح َسن ال َخىالِقِ َ
ِعظَاما فَ َك َسونَا ال ِ ظَا َم لَحما ث َّم أَن َشينَاه َخلقا ب َخ َر فَتَبَا َر َ
ىويم} .198وقىان ت ىالى علىى لسىان النبى ي إليىاس
اإلن َس َ
ان فِي أَح َس ِ
ت الى{ لَقَد َخلَقنَا ِ
ىن تَق ِ
199
ين} .
ون أَح َس َن ال َخالِقِ َ
ون بَ ال َوتَ َ ر َ
عليه السالم { أَتَدع َ
ى هةنة حةفي سيفات
خود َ
قةديمن ئةو وةك ى زات
ئيَي عيلمة يادى حةي ات
الم نىأ
200
إن ّ سىبع صىفات  ،وهىي قديمىىة أزليىة ك اتىه المقدسىىة ،أولىى هى ه الصىىفات
صفة ال لم ،ثم تليها صفة الحياة.
ئيَي قودرةتة يا دى بيستن
ئيَي ئيرادةية ي ادى ديتن
افتن
ساب َى وان ئاخ

الم نىأ
ومىن صىفاته السىبع صىفة القىدرة والسىمع ،واإلرادة والبصىر ،وبخرهىا الكىىالم.
تسىىمى ه ى ه الصىىفات بالصىىفات ال قليىىة الوجوديىىة الم نويىىة ،لكونهىىا تىىدرف بال قىىل ال
بالخبر والسمع والنقل ،وال ي ني أن صىفاته جىل وعىال تقتصىر علىى هى ه السىبع فقىط،
فممىىة الصىىفات الخبريىىة النقليىىة التىىي وردت فىىي القىىربن والسىىنة ،وال مجىىان لىى كرها
والحدي عنها.
كةالم َى وى دورة ذ ح ةرف ودةنط ا
201
زات َى وى منةزةهة ذ تةسليسا فرةنطا
دى ئةلوان ورةنطا
مقدةسة ذ هن
الم نىأ
كالمىىه سىىبحانه لىىيس بصىىوت وال حىىرف  ،وذاتىىه المقدسىىة ب يىىدة عىىن تملي ى
النصارى ،ومنزهة عن جميع األوصاف واأللون.
202

 197سورة المممنون اآلية .02-00
 198سورة التين اآلية .2
 199سورة الصافات اآلية .005
 200ما ذكره الشيخ هنا هو ما ذهبي إليىه المدرسىة األشى رية ،أمىا المدرسىة الماتريديىة فتزيىد علىى
ه ه الصفات السبع صفة (التكوين).
 201ه ى ا المصىىطلا (اإلفىىرنه) كىىان يسىىت مله علمىىاء اإلسىىالم للمسىىيحيين ،وخاصىىة فىىي ال صىىور
الغىىابرة ،وللضىىرورة الشىى رية اسىىت مله الشىىيخ ،ويقصىىد بىى لي المسىىيحيين الىى ي يممنىىون ب قيىىدة
التملي .
 202إن الشيخ ي كر ه ه المسيلة المتفىب عليهىا فىي المى ه األشى ري ،وإال فىإن المىدارس األخىرى
تمبي لكالم هللا ت الى الصوت والحرف ،وقد فصل اإلمام السجزي ه ه المسيلة تفصيال وأو ىحها
بكل و و وجالء في رسالته الم روفة ،أنظرأ السجزي ،أبو نصر عبيد هللا (ت222ه )أ رسالة
60

ذ هندى جوملةي َى مومكيناتان
ةواهر وة زةراتان
ذج
تيَكدا مةزه ةرن بو صفاتان

الم نىأ
إن جميىىع المكنىىات ،مىىن الجىىواهر وال ى رات ،جمي هىىا مظىىاهر لصىىفاته سىىبحانه
وت الى ،ففي كل شيء له داللة وبية على وجوده وصفاته ال لية.
طوت يا هةموو جسمةكن ت َو ج انى
طوت ي ا هةموو دارةكن تو ب انى
طوت يا هةموو شةهرةكن ت َو خاني
الم نىأ
يشير الشيخ إلى عظمة هللا ،فلو كان جميع الوجود جسىما واحىدا فينىي الىرو ،
فلىىوالف لمىىا كىىان ثمىىة شىىيء ،ولىىو كىىانوا جمي ىىا بيتىىا واحىىدا لكىىان أنىىي البىىاني والصىىانع
والخالب ،ولو كانوا جمي ا مدينة ،لكني أني صاحبهم ومالكهم ومليكهم.
بارى ب َو كةن زا مةستور
بطون طيَرا ظه ور
إظهار كر عالةما مةستور
الم نىأ
كىىان هللا البىىاري كنىىزا مخفيىىا ،فىىيظهر هللا نفسىىه ال ليىىة ل بىىاده لكىىي ي رفىىوه حىىب
م رفته ،ويممنوا به ،ثم أظهىر هللا هى ا ال ىالم الخفىي ،وخلىب كىل شىيء بقدرتىه ال ليىة.
وما ذكره الشيبخ ورد في ب ض اآلثار ،ونصهأ كني كنزا مخفيا ألعرف ،فيحببىي أن
أعرف ،فخلقي خلقا وت رفي إليهم فبى ي عرفىوني .203والم نىى يكىون سىليما صىحيحا
مستقيما إن قصدنا ب لي أن هللا كان كنزا مخفيا مستورا ،فلما خلب الخلب ،وأوجده مىن
ال دم ،ت رفوا على الكنز  -وهو هللا  -بواسطة أنبياءه ورسله ،وال جىرم أن م رفىة هللا
واإليمان به من أعظم الكنوز طرا ،فال يضاهيه كنز ،وال يساويه شيء في الوجود.
إظهار كر ذ بطون َى
ما بةينا كاف َى ونون َى
عالةم ئينا ية بوون َى
الم نىأ
السجزي إلى أهل زبيىد فىي الىرد علىى مىن أنكىر الحىرف والصىوت تحقيىب محمىد بىاكريم عبىد هللا
(الس ودية ،مركز البح ال لمي وإحياء التراث اإلسالمي ،ط0،0203ه ).
 203إال أن الحدي ال يصا ،قان ابن تيمية الحرانيأ ليس ه ا من كالم النبي صلى هللا عليىه وسىلم
 ،وال ي رف له سند صىحيا  ،وال ى يف  ،وتب ىه الزركشىي وابىن حجىر  ،ولكىن م نىاه صىحيا
ظاهر  ،وهو بين الصوفية دائر .انظىرأ محمىد بىن خليىل بىن إبىراهيم المشيشىي الطرابلسىيأ اللملىم
المرصوه فيما ال أصل له أو بيصله مو وه ،تحقيب أ فىواز أحمىد زمرلىي(بيىروت ،دار البشىائر
اإلسالمية0205 ،ه ) .023
60

أظهىر هللا مىىن المخفىىي المسىىتور كىىل شىىيء مىن بىىين الكىىاف والنىىون ،وقىىد أوجىىد
ال الم كله ،وأظهره على الوجود ،والمقصود بالكاف والنون(كن فيكون) ،فاّ إذا أراد
أن يخلب شيئا ،أو يف ل شيئا ،فهو هين سهل علي ،ال يص عليىه شىيء ،ألنىه القىادر
ضى أَمرا فَإِنَّ َما يَقون لَه كن
ت َواألَر ِ َوإِ َذا قَ َ
على كل شيء ،قان ت الى{بَ ِديع ال َّس َما َوا ِ
204
ت َواألَر َ بِىال َح ن
ب َويَىو َم يَقىون كىن
فَيَكون}  .وقوله ت الى{ َوه َو الَّ ِ ي َخلَ َ
ب السَّى َما َوا ِ
فَيَكون قَوله ال َح ُّ
ىور َعىالِم ال َغيى ِ َوال َّشىهَا َد ِة َوهى َو ال َح ِكىيم
ب َولَه الملي يَىو َم يىنفَخ فِىي الصُّ ِ
206
ال َخبِيىىر}.205وقولىىه ت ىىالى{ إِنَّ َمىىا قَولنَىىا لِ َشىىيء إِ َذا أَ َردنَىىاه أَن نَقىىو َن لَىىه كىىن فَيَكىىون} .
ان الَّ ِ ي بِيَ ِد ِه َملَكوت
وقوله ت الى{إِنَّ َما أَمره إِ َذا أَ َرا َد َشيئا أَن يَقو َن لَه كن فَيَكون ،فَسب َح َ
207
ضىى أَمىرا
كلن َشيء َوإِلَي ِه تر َج َ
ون }  .وقوله ت الى {ه َو الَّ ِ ي يحيِىي َوي ِميىي فَىإِ َذا قَ َ
208
فَإِنَّ َما يَقون لَه كن فَيَكون} .
ايج اد ك ر وى طرزي
زى
ذ ب َو ب روزا كةن
ئةو دزانيي حكمةتا رةمزي
الم نىأ
أوجد الوجود به ا الشكل والطراز والصورة ،من أجىل إظهىار الكنىز المخفىي،
وهو هللا جل جالله ،وهللا وحده ي لم حكمة ه ا السر واللغز في خلقه.
ى
ئ ادةم ئين
ا وج ود َ
ى
فةرمان كرة مةلةكيَي شهود َ
ى
ب َو ئ ادةمى هةرنة سجود َ

الم نىأ
خلب هللا بدم عليىه السىالم ،وأمىر المالئكىة كلهىم بالسىجود لىه ،ويشىير إلىى قولىه
ي لِل َم َالئِ َكى ِة إِننىي َخىىالِب بَ َشىرا ِمىىن ِطىين ،فَىإِ َذا َسى َّويته َونَفَخىىي فِيى ِه ِمىىن
ت ىالى{إِذ قَىىا َن َربُّى َ
209
ين} .
اج ِد َ
ر ِ
وحي فَقَ وا لَه َس ِ
ئةوان بهيسي ئةو خ ةب ةر
ى نة و دةر
كةس ذ ئةمر َ
ةد نظر
ئيال ئبليس َى ب

الم نىأ
لما سمع المالئكة أمر ربهم بالسىجود آلدم عليىه السىالم ،امتملىوا ألمىره ،فسىجد
الجميع إال الشيطان فإنه أبى أن يسجد له ،مدعيا أنه أفضل من بدم ،ألنه خلب من نار،
 204سورة البقرة اآلية .007
 205سورة األن ام اآلية .73
 206سورة النحل اآلية .20
 207سورة يس اآلية .83-80
 208سورة غافر اآلية .68
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وبدم مىىن طىىين ،وهىى ه وجهىىة نظىىر ىى يفة .ويشىىير الشىىيخ إلىىى قولىىه ت الى{فَ َسىى َج َد
ين}.210
ان ِم َن ال َكافِ ِر َ
يس استَكبَ َر َو َك َ
ال َم َالئِ َكة كلُّهم أَج َم َ
ون ،إِ َّال إِبلِ َ
فةرمان كر شاه َى وةدود
دطةن ئيبليس َى م ةردود
تة ب َو ى نةب ر سجود

الم نىأ
سين الملي الودود ،وهوهللا سبحانه - ،وهوأعلم بكل شيء -إبليس الل ين ،ل َم لم
ي
تسجد آلدم عليه السالم كبقية المالئكة؟ ويشير إلى قوله ت الى{ قَا َن يَا إِبلِيس َما َمنَ َ ى َ
ت أَم كن َ
ي أَستَكبَر َ
أَن تَسج َد لِ َما َخلَقي بِيَ َد َّ
ين}.211
ي ِم َن ال َ الِ َ
حوجةت ئين ا لة عيني
ئةز يَترم يةقي ني
ئةز ن ناريمة وئةو ن طيني
الم نىأ لما سين الىر تبىارف وت ىالى إبلىيس الل ىين – وهىو أعلىم بى لي  -عىن
سىىب رفضىىه السىىجود آلدم عليىىه السىىالم ،فىىاحته إبلىىيس أنىىه يقينىىا أفضىىل مىىن بدم عليىىه
السالم ،لكونه خلب من نار ،وخلب بدم من طين .ويشير إلى قولىه ت الى{قَىا َن أَنَىا َخيىر
ِمنه َخلَقتَنِي ِمن نَار َو َخلَقتَه ِمن ِطين} .212
ئةو دكةت قيل وق اال
ف ايدة نةدا دةليال
ئةو طةريا بوو ذ ذيال
الم نىأ
أكمىىر الشىىيطان مىىن القيىىل والقىىان ،ولىىم تكىىن حججىىه دامغىىة وذات فائىىدة ،فخىىا
وخسر ،وجر ذيل ال ن والخيبة والهوان والصغار.
ئيبليس كةفتة ذله ت َى
كر دوعايا موهل ةت َى
هةتا ر َوذا قيام ةت َى
الم نىأ
صار إبليس ذلىيال برفضىه السىجود آلدم عليىه السىالم ،فطىرده هللا مىن رحمتىه،
وقد بيس وقنط من رحمة هللا ،فدعا إبليس هللا أن ينظره ويتركىه حيىا إلىى يىوم القيامىة.
ون}.213
ويشير إلى قوله ت الى{ قَا َن َر ن فَيَن ِظرنِي إِلَى يَو ِم يب َ م َ
ى ئةو نةكر مةحروم
خود َ
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ط وت منتظر بة يا ظلوم
هةتا ر َوذا وةخت َى مةعلوم

الم نىأ
اسىىتجا هللا دعىىاءه ،فلىىم يحرمىىه مىىن ه ى ا الىىدعاء والطل ى  ،فج لىىه مىىن ال ى ين
ىن
ي ِم َ
ي يشون إلى يوم القيامة ،وهو الوقي الم لوم .ويشىير إلىى قولىه ت ىالى{ قَىا َن فَإِنَّى َ
وم }.214
المنظَ ِر َ
ين ،إِلَى يَو ِم ال َوق ِ
ي ال َم ل ِ
حان كو طةريا سةرنط ون
ظاهر بوو سرا مةكن ون
هةر كافر بوو ئةو مةل ون
الم نىأ
وب د تقل األحوان وتغير األطوار اتضىا سىر دعىاء إبلىيس الل ىين ،حيى بىدأ
إبليس الل ين بكفره ،وهو تضليل الناس ،زيادة على كفره السابب.
مةل ون مجد بوو ن ك اري
سووند خار عزةتا ب اري
ى ئينسانا كيَشمة نارى
ئةز د َ
الم نىأ
أصبا إبليس مجدا في عمله وهو تضليل الخلب ،ألنىه حلىف ب ىزة البىاري ،أنىه
ىويَنَّهم
سىىغوي اإلنسىىان ويجىىره إلىىى جهىىنم ،ويشىىير إلىىى قولىىه ت ىىالى{ قَىىا َن فَبِ ِ َّزتِى َ
ي َألغى ِ
ين}.215
أَج َم ِ َ
ةريق َى
ى وان كيَشمة غ
د َ
َى
ى روونمة سةر طه ريق
د َ
هةمى رةنطا وان بةمة حةريق َى

الم نىأ
سىىيجرهم إلىىى الغريىىب ،ول لىىه يقصىىد ح ى الىىدنيا ومل ى اتها ومفاتنهىىا وشىىهواتها
ونزواتهىىا ،وسىىيق د لهىىم بكىىل طريىىب ،وسىىيحاون تضىىليلهم مىىن أجىىل أن يلجىىوا الحريىىب
ي المسىتَقِي َم ،ثى َّم
صى َراطَ َ
والنار ،ويشير إلى قوله ت الى{ قَا َن فَبِ َما أَغى َويتَنِي َألَق ى َد َّن لَهىم ِ
َآلتِيَ ىنَّهم ِمىىن بَىىي ِن أَي ى ِدي ِهم َو ِمىىن َخلفِ ِهىىم َو َعىىن أَي َمىىانِ ِهم َو َعىىن َش ى َمائِلِ ِهم َو َال تَ ِجىىد أَكمَ ى َرهم
216
ون
ىىرب َ
ين}  .وقىىان ت ىىالى { َولَىىو تَىى َرى إِذ يَتَىى َوفَّى الَّىى ِ َ
َشىىا ِك ِر َ
ين َكفَىىروا ال َم َالئِ َكىىة يَض ِ
217
يب}  .وقان ت ىالى{ كلَّ َمىا أَ َرادوا أَن يَخرجىوا
وجوهَهم َوأَدبَا َرهم َوذوقوا َع َ ا َ ال َح ِر
ِ
يب} .218
ِمنهَا ِمن َغم أ ِعيدوا فِيهَا َوذوقوا َع َ ا َ ال َح ِر ِ
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خ طا كر رةب َى عزةت َى
دطةن مستةحةق َى لة عن ةت َى
ى ن وان كةم رةحمةت َى
ئةز د َ

الم نىأ
خاط ر ال زة إبلىيس الل ىين ،الى ي اسىتحب مىن هللا الل نىة والغضى  ،أننىي
سيرحم عبادي الصالحين ،ولن يكون لي سلطان وغلبىة علىى المخلصىين مىن عبىادي،
ل ى لي دخلىىوا فىىي رحمىىة هللا بخىىالف إبلىىيس وأتباعىىه فقىىد طىىردوا مىىن رحمىىة هللا ،وقىىد
اعتىىرف إبلىىيس أنىىه ال يقىىدر علىىى تضىىليل المخلصىىين ،ويشىىير إلىىى قولىىه ت ىىالى{ قَىىا َن
ين }.219
ص َ
ين ،إِ َّال ِعبَا َد َ
ي َألغ ِويَنَّهم أَج َم ِ َ
فَبِ ِ َّزتِ َ
ف ِمنهم المخلَ ِ
ئةطةر بك ةن ذيله ت َى
هندي بكةن ت ةوبةت َى
ئةز ل َى كةم مةغفيرةت َى
الم نىأ
لو ارتك ال بد الم اصي والكبائر والموبقات ،ثم تا إلى هللا متابا ،وعاد إليه
ين
عودة حميدة مخلصة ،فإن هللا سيتو عليه ،ويغفر له مىا اقترفىه ،قىان ت ىالى{ َوالَّى ِ َ
اح َشة أَو ظَلَموا أَنف َسهم َذ َكروا َّ
هللاَ فَاستَغفَروا لِى نوبِ ِهم َو َمىن يَغفِىر الى ُّ نو َ إِ َّال
إِ َذا فَ َ لوا فَ ِ
220
َّ
ين
ي الَّى ِ َ
صىىرُّ وا َعلَىىى َمىىا فَ َ لىىوا َوهىىم يَ لَمى َ
ىون}  .وقىىان ت ىىالى{ قىىل يَىىا ِعبَىىا ِد َ
هللا َولَىىم ي ِ
هللاِ إِ َّن َّ
أَس َرفوا َعلَى أَنف ِس ِهم َال تَقنَطوا ِمن َرح َم ِة َّ
هللاَ يَغفِر ال ُّ نو َ َج ِمي ا إِنَّه ه َو ال َغفىور
َّحيم} .221وقان(صلى هللا عليه وسلم)أه الندم توبة ،والتائ من ال ن كمن ال ذنى
الر ِ
222
لهه .
هةر كةس َى كو سةركةش بيي
ى روو رةش بي ي
شوبهى ت ة د َ
ى ئاتةش بي ي
حةق َى وى د َ

الم نىأ
مىىن تمىىادى فىىي الضىىالن وال صىىيان ،سىىيكون مسىىود الوجىىه كىىإبليس ،وسىىيكون
ين
مصيره نار جهنم خالدا فيها .قىان ت ىالى{ يَىو َم تَبىيَضُّ وجىوه َوتَسى َو ُّد وجىوه فَي َ َّمىا الَّى ِ َ
ون (.223})601
اس َو َّدت وجوههم أَ َكفَرتم بَ َد إِي َمانِكم فَ وقوا ال َ َ ا َ بِ َما كنتم تَكفر َ
ئةو مةل ون َى بةد فةع ان
ب َى ئةدةب َى ب َى خيص ان
اآلية .83-80
 219سورة
 220بن عمران اآلية .035
 221سورة الزمر اآلية .53
 222صحيا الجامع الصغير رقم الحدي .00729
 223سورة بن عمران اآلية .006
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ةند دريَ كر ئةو مةقان

الم نىأ
ه ا الل ين ذو األف ان الشني ة ،ال أد لىه وال خلىب ،أطىان الكىالم مىع ربىه فىي
حواره ،لما امتنع عن السجود آلدم عليه السالم.
دريَ كر دطةن شاه َى مةجيد
ئةو ئيبليس َى وةي َى م ةريد
ذ سةر ريَكان ماى وةح يد

الم نىأ
أطىىان الل ىىين مىىع الملىىي المجيىىد حىىواره وكالمىىه ،ذلىىي اإلبلىىيس المريىىد الطريىىد
ال نيد ،ووقف على طريب الضالن وحده ،مخالفا جميع المالئكة المطهرين.
دةت َى
سةبةب َى وةح
بووية مستةحةق َى لةعن ةت َى
ئةو طةريا بوو سةر مةعصيةت َى

الم نىأ
ولكون إبليس تفرد وش عن جماعة المالئكة ،وعصى ربه ،فاستحب الل نة من
هللا ،ألنه أصر على م صيته وتمرده.
انع
ئبليس كو نةبوو ق
ى بوو م انع
ى خود َ
ذ ئةمر َ
لةعنةت ل َى كر شاه َى صانع
الم نىأ
لما أمر هللا المالئكة بالسجود آلدم عليه السالم ،لم يقتنع إبليس ب لي ،لكونه في
زعمىىه أفضىىل مىىن أن يسىىجد لمىىا خلىىب طينىىا ،فىىامتنع عىىن طاعىىة ربىىه ،فطىىرده هللا مىىن
ي
رحمته ،وبقي ل ينا ،وسيبقى ك لي إلى يوم القيامة ،قان ت الى{قَىا َن فَىاخرج ِمنهَىا فَإِنَّى َ
نين}.224
َر ِجيمَ ،وإِ َّن َعلَي َ
ي لَ نَتِي إِلَى يَو ِم الد ِ
ئةو بوو مةن ا عةجون
فةرمان نةكر ئةو قةبوون
ذ مةرتب َى طةريا ع زون

الم نىأ
لقد كان امتنىاه إبلىيس عىن السىجود قىرارا عجىوال ،حيى لىم يىيتمر بىيمر ربىه،
فيخرجىىه هللا مىىن مرتبتىىه ال ليىىة إلىىى المرتبىىة السىىفلية ،ولقىىد كىىان إبلىىيس فىىي مرتبىىة
المالئكىىة ،بىىل كىىان ملكىىا ،لكنىىه خلىىب مىىن نىىار ،فلمىىا عصىىى ربىىه ،نزعىىي منىىه مرتبتىىه،
وصار أعزن ال مرتبة له ،وال قيمة .قان ابن عباسأه وكان اسمه عزازيل ،وكان مىن
 224سورة

اآلية .78-77
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أشراف المالئكة ،وكان من ذوي األجنحة األرب ة ثىم أبلىس ب ىد .225وعىن ابىن عبىاس
أنه قىانأه كىان مىن أشىد المالئكىة اجتهىادا ،وأكمىرهم علمىا ،فلى لي هىو الى ي دعىاه إلىى
الكبره.226
شةيتان كو نةبر سج ود
فةرمان كر شاه َى وةدود
خارج ببة يا م ةردود
الم نىأ
لما رفض الشيطان السىجود آلدم عليىه السىالم ،أمىر الملىي الىودود ،بطىرد هى ا
المريد من رحمته ،إلى غضبه ومقته ول ائنه.
َى
خ ارج ببة ن جةنةت
يان ذ عةسمان يان رةف ةت َى
ئةظ رةنطة مةرجةعا ئايةت َى

الم نىأ
أمر هللا بطرد الشيطان من الجنىة ،أو مىن ملكىوت السىماء ،أو نىزه منىه منزلىة
ومرتبة الرف ة ،وه ا هو المقصود من اآلية الواردة في ذلىي ،قىان ت الى{قىا َن فَىاخرج
ي َر ِجىىيم} .227يبىىدو أن الشىىيخ متىىردد فىىي مو ىىوعة المكىىان ال ى ي طىىرد منىىه
ِمنهىىا فَإِنَّى َ
الشىىيطان ،ويحىىب لىىه ذلىىي ،فقىىد ذكىىر القرطبىىي االخىىتالف فىىي المقصىىود بقولىىه ت ىىالى
(فاخرج منها) ،وذكر ثالثىة براء ،وهىي فىاخرج مىن السىموات ،أو مىن جنىة عىدن ،أو
من جملة المالئكة.228.
ة ن سةر عةبي دا
الزم
ى سةييدا
قبون بكةن ئةمر َ
دا نةبن ذ زومرةيا مةري دا
الم نىأ
على ال بيد أن يكونوا مطي ين لسيدهم ،وإال غدوا من زمىة المىارقين وال صىاة
والمردة.
ى قصه ت َى
ئةز لةو دكةم و َ
هةر كةس َى طوه دةت َى
 225أبو عبد هللا محمد القرطبي أالجامع ألحكام القربن ،تحقيبأ سمير البخاري(الريا
الكت  0203 ،ه 0003 ،م) .092/0
 226أبو ج فر محمد بن جرير الطبري أجامع البيان في تفسير القربن(د.م.دار هجر ،ط ،6د.ت)
.086/05
 227سورة الحجر اآلية .32
 228القرطبيأ الجامع ألحكام القربن .62/4

 ،دار عىالم
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بخ َو بطريي عيبرةت

َى

الم نىأ
إن الغايىىة مىىن ذكىىر هى ه القصىىة وهى ا الحىىدي لكىىل مىىن يسىىتمع إليهىىا ،أن يىىت ذ
وي تبر.
ارة بالسوء
نةفسا ئةم
هندى موهلةت بدةن ن دوو
تةوبة ناك ةت زوو زوو
الم نىأ
إن الىىنفس األمىىارة بالسىىوء ،ال تتىىو وال ت ىىود إلىىى ربهىىا ،ولىىو أعطيىىي المهلىىة
الكافية.
زووبة راب ة ذ ظ َى نةوم َى
ذ نةفسا خ َو بكة لةوم َى
ذ خالق ى بكة شةرم َى

الم نىأ
ساره ،وقم من غفلتي ،حي شبه الغفلة بالنوم ،ألن اإلنسان حينما يكىون نائمىا
ال يدري وال ي رف ما ال ي يجرى عنده وحوله ،وال تلم إال نفسي ،فهي سب غفلتي،
واستحي من هللا حب الحياء .قان (صلى هللا عليه وسلم)أه استحيوا من هللا حب الحياء،
قانأ قلنا يا رسون هللا إنا نستحيي ،والحمد ّ ،قانأ ليس ذاف ،ولكن االستحياء من هللا
حب الحياء ،أن تحفذ الرأس ومىا وعىى ،والىبطن ومىا حىوى ،ولتى كر المىوت والبلىى،
ومن أراد اآلخرة ترف زينة الدنيا ،فمن ف ل ذلي فقىد اسىتحيا مىن هللا حىب الحيىاءه.229
وقىىان (صىىلى هللا عليىىه وسىىلم)أه إن ممىىا أدرف النىىاس مىىن كىىالم النبىىوة األولىىى ،إذا لىىم
تستا ،فاصنع ما شئيه.230
ذ خال قي تن َى
ترسة ذ م رن َى
تةرف بكة ظ َى دن َى

الم نىأ
البيي األون مكمل لأبيات السابقة ،استحي من هللا وحده ،كن وجال وخائفا من
الموت ،اترف ه ه الدنيا واهجرها.231
 229رواه الترم ي من حدي ابن مسى ود بىا اسىتحيوا مىن هللا حىب الحيىاء ،رقىم الحىدي ،0258
وأحمد في مسنده من حدي ابن مس ود ،رقم الحدي .3670
 230رواه البخاري من حدي أبي مس ود ،كتا بدء الوحي ،رقم الحدي .3282
 231المقصىىود بتىىرف الىىدنيا وهجرهىىا ،عىىدم التلهىىف وراءهىىا ،بحي ى تيخ ى ه ى ه الىىدنيا بيهىىدا قل ى
اإلنسان ،أي يقع حبها في القلى  ،فلىو بقيىي الىدنيا فىي يىد اإلنسىان ،وأصىبحي وسىيلة ال غايىة ،فىال
ير في ذلي ،فح الدنيا ليس م موما ،وإنما ي م عندما تكون الدنيا سيد اإلنسىان ،قىان ت الى{قىل
َمىن َحى َّر َم ِزينَىةَ َّ
ق قىل ِهى َي لِلَّى ِ ينَ ب َمنىوا فِىي ال َحيَىا ِة الى ُّدنيَا
هللاِ الَّتِىي أَخى َر َج لِ ِ بَىا ِد ِه َوالطَّينبَىا ِ
ت ِمىنَ الىرنز ِ
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تةرف بك ة دونياي َى
ائ َى
بترسة ذ ليق
ى خ َو بدة فةناي َى
بةر َ

الم نىأ
أهجر ه ه الدنيا ،واخ لقاء ربي ،وواجه المىوت والفنىاء ،فىإن اإلنسىان مهمىا
طان عمره فهو إلى الزوان والفناء.
ت َو بةس ببة مةغ رورة
سةف ةرا ت ة ز َورا دوورة
ى كوورة
مةنزال تة قةبر َ
الم نىأ
ال تكن مغرورا وال بطرا ،فإن سفرف طويل جدا ،وإن منزلي قبر عميب.
ى تةنط ة
مةنزال تة قةبر َ
رةنط ة
ت َو بزانة ئةو
ي َى ب َى هةوار وب َى دةنطة

الم نىأ
منزلىي قبىر ىيب ،ال تىدري كيىف سىىيكون ذلىي القبىر ،فىالقبر إمىا رو ىة مىىن
ريا الجنة ،أو حفرة من حفر النار ،والقبر منزن ال استغاثة وال نداء وال دعاء فيه،
ىون ،لَ َ لنىي
ألنه ال يسم ي أحد .قان ت الى{ َحتَّى إِ َذا َجىا َء أَ َحى َدهم ال َمىوت قَىا َن َر ن ار ِج ِ
صىىالِحا فِي َمىىا تَ َركىىي َكى َّىال إِنَّهَىىا َكلِ َمىىة ه ى َو قَائِلهَىىا َو ِمىىن َو َرائِ ِهىىم بَىىر َز إِلَىىى يَىىو ِم
أَع َمىىل َ
ون}.232
يب َ م َ
ب َى دةنط وب َى هةوارة
ار كنار ل َى دي وارة
تةذى دووثشي و مارة
الم نىأ
منزن ال يسىمع فيىه شىيء ،حيى هىو عىالم بخىر ال أحىد ي ىرف كنهىه وحقيقتىه،
منزن أو حفرة ذات أرب ة جدران ،مليئة بال قار والم ابين والحيات.
ت ِمىنَ
صة يَو َم القِيَا َم ِة َك َ لِ َ
خَالِ َ
اس ح ُّ ال َّشهَ َوا ِ
ي نفَصنل اآليَا ِ
ت لِقَوم يَ لَمونَ } ،وقان ت الى{ زيننَ لِلنَّ ِ
َ
َّ
ي
ث َذلِى َ
ىام َوال َحىىر ِ
النن َسىا ِء َوالبَنِىىينَ َوالقَنَى ِ
ىل الم َسى َّو َم ِة َواألن َ ى ِ
ير المقَنطَى َر ِة ِمىىنَ الى هَ ِ َوالفِضَّى ِة َوالخَيى ِ
ىاط ِ
َمتَاه ال َحيَا ِة ال ُّدنيَا َو َّ
هللا ِعندَه حسن ال َمآ ِ} ،ولو كىان حى الىدنيا مى موما ،لمىا قىان (صىلى هللا عليىه
وسىىلم)أه حب ى إلىىي مىىن الىىدنيا النسىىاء والطي ى وج ىىل قىىرة عينىىي فىىي الصىىالة ،وبه ى ا ال يصىىا
حدي (ح الدنيا رأس كل خطيئة) .وصدق ابن عقيل الحنبلي عنىدما قىانأه مىن قىان إنىي ال أحى
الدنيا فهو ك ا  ،فإن ثبي صدقه فهو مجنونه .ولضيب المجان ال أستطيع التطىرق أكمىر إلىى هى ه
المسيلة.
 232سورة المممنون اآلية .000-99
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اظا تةمام ظةش ارى
ط
ى تة هشيارى
ى هيَتة سةر َ
د َ
ى نازن بن قاصديَي ب ارى
د َ

الم نىأ
وعندما يدفن اإلنسان ،ويىوارى المىرى عليىه ،ي ىود إليىه رشىده ووعيىه ،وييتيىه
المالئكة ،وهم رسل هللا ،فيقولون لهأ إني قد فىارت الىدنيا وارتحلىي عنهىا ،وأنىي اآلن
في عالم بخر وهو عالم البرز .
ى
طاظ
ا تيَن ة شهود َ
ى
ى تة راكةن حال َى ق ود َ
د َ
ى
سوان دكةن ذ تة مةقصود َ

الم نىأ
وعنىىدما ييتيىىه الملكىىان ،فيق دانىىه ،لكىىي يجي ى علىىى أسىىئلة الملكىىين ،فيسىىيالنه
األسئلة الم روفة.
ى قةصد كةن
ى ئةو د َ
مةقصود َ
الق َى ئةحةد كةن
سواال خ
هةم ث رسا نبي َى(ئةحمةد) كةن

الم نىأ
ما ال ي يسيالنه ال بد في قبره ،إنهما يسيالنه عن الخىالب ،ويسىيالنه عىن النبىي
أحمد (صلى هللا عليه وسلم).233
ئةطةر جةوا نةبيي سةديدة
ورزا وان بيَم حةديدة
ط
ال دكةت قةديدة
ق
الم نىأ
وإذا لم يكن جوا ال بد للملكين سىديدا ،فىإن الملكىين سيضىربانه بمرزبىة مىن
حديد ،ال يمكن تصور حاله ب د ذلي.
طورزا وان بيَم كوب

ارة

 233وفي الحدي أهلي خمسة أسماء ،أنىا محمىد ،وأحمىد ،وأنىا المىاحي الى ي يمحىو هللا بىي الكفىر،
,وأنا الحاشر ال ي يحشر الناس على قدمي ،وأنا ال اق ال ي ليس ب ىده نبى يه .رواه البخىاري فىي
صحيحه با كتا بدء الوحي رقم الحدي  .2896ومسلم في صحيحه با فىي أسىمائه صىلى هللا
عليىىه وسىىلم رقىىم الحىىدي  .6050وعليىىه ،فىىإن األسىىماء األخىىرى المتداولىىة علىىى ألسىىنة النىاس ممىىل
(طىىه ،يىىس) فهىىي مىىن حىىروف الهجىىاء ،وليسىي أسىىماء لىىه ،ولىىو كىىان ذلىىي كى لي ،لصىىا أن يسىىمى
بالحروف األخرى الواردة في بدايات سور القربن الكريم ،وهللا أعلم.
70

ئةطةر ن يا بدةت ئيَي جارة
ارة
ى كةتن توز وغوب
د َ

الم نىأ
إن مرزبة المالئكة كبيرة جدا ،لو ر بها جبل لصار ترابا وغبىارا ،بحيى
ال يبقى منه شىيء .وفىي الحىدي أه ثىم يقىبض لىه أعمىى أصىم أبكىم فىي يىده مرزبىة لىو
ىىر بهىىا جبىىل كىىان ترابىىا فيضىىربه ىىربة حتىىى يصىىير ترابىىا ثىىم ي يىىده هللا كمىىا
كانه.234
ى مينيي وى عةيشى
ئةو د َ
خ َوشى
ةت نامينيي
ق
يراشا ئاتةشى
ذف
الم نىأ
سيبقى ه ا اإلنسان في هى ه الحالىة الرهيبىة المهولىة ،ال تبقىى لىه لى ة وال راحىة
وال س ادة ،بل سيبقى على فراش ال ا والنار إلى يوم القيامة.
ئات ةش وهةم طورى
مةلةف وة ن قةبرى خورى
هةت ا تةنيشي تيَي ثةرى

الم نىأ
يا له من ع ا مملم ونار تتلظى لل اصين ،فالملي يصر في وجهه ،ويضيب
قبىىره إلىىى درجىىة أن تختلىىف أ ىىالعه.وفي الحىىدي أه يضىىيب عليىىه قبىىره حتىىى تختلىىف
أ العهه.235
ئةو م ةيت َى وةى ب َى مةفةر
ت اقةت ن اكةت بيَتة دةر
ى ن ني مينيي كورة وكةر
د َ

الم نىأ
ه ا ال بد الميي ال ي ال مفر له للهرو والفرار ،ال يستطيع الخروج من قبره
وحفرتىىه ،بىىل سىىيبقى وحيىىدا مىىع ملىىي رهي ى مخيىىف ال يىىرى وال يسىىمع ،أي أعمىىى
وأصم .236وفي الحدي أه ثم يقيض له أعمى أصم أبكمه.237
 234رواه أبىىو داود فىىي سىىننه مىىن حىىدي البىىراء بىىن عىىاز  ،بىىا فىىي مسىىيلة القبىىر ،رقىىم الحىىدي
 ،2755ورواه أحمد في مسنده من حدي البراء بن عاز رقم الحدي .08637
 235رواه أحمد في مسنده من حدي أنس بن مالي رقم الحدي .00093
 236لم ي كر الشيخ صفة أخرى من صفات هى ا الملىي المخيىف ،وهىم أنىه ال يىتكلم ،فهىو أبكىم ،وقىد
ورد ذلي في الحدي ال ي ذكرناه في المتن.
 237رواه أحمد في مسنده من حي البراء بن عاز رقم الحدي .08637
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ناظيَي وان بينم تةفس ير
ئيَي مونكةرة ئيَي نةك ير
يان موبةشةرة هةم بةشير
الم نىأ
سىىيذكر أسىىمائهم وأفسىىرها ،أحىىد ه ى ين الملكىىين منكىىر ،واآلخىىر نكيىىر ،وهمىىا
سىىىيقومان بسىىىمان الكفىىىار وال صىىىاة ،بينمىىىا لل بىىىد المىىىممن والمطيىىىع سىىىييتيانه المبشىىىر
والبشير،238ويسيالنه األسئلة الم روفة ،ومن ثم يبشرانه بالجنان والر وان.
جوملةي َى وان ار ئس من
مسةماي َى وان دوو جسمن
تيَكدا ئةموات دوو قس من

الم نىأ
فمجموه المالئكة أرب ة أسماء ،وهي كمىا مىر (منكىر ونكيىر لل صىاة ،ومبشىر
وبشىىير للمىىممنين) ،وهىىم فىىي الحقيقىىة صىىنفان ،صىىنف للكفىىار ،وهمىىا منكىىر ونكيىىر،
وصىىنف للمىىممنين وهمىىا مبشىىر وبشىىير ،وأمىىا األمىىوات فهمىىا أيضىىا صىىنفانأ صىىنف
المممنين ،وصنف الكافرين.
ئةو مةلةكيَي صاح ك ةر
طاظا ن مةيتى دك ةن ه ر
ى نة مةشرق ومةغر
هةوار د َ

الم نىأ
إن مالئكىىة ال ى ا عنىىدما يقومىىون بضىىر ال اصىىي فىىي قبىىره ،فىىإن ال اصىىي
سيصر ويصيا صيحة تبل المشرق والمغر .
ى طول َى بيي دةنطا وان
د َ
خةلق َى عةرد وعاسمانان
غةيرى جين و ئينسانان
الم نىأ

 238ال إخان أن ثمة حديما ثابتا يمبىي أن اسىم الملكىين اآلخىرين الى ين يسىيالن ال بىد المطيىع (مبشىر
وبشىىير) ،وممىىل هى ه المسىىائل عقديىىة ،ال بىىد مىىن نىىص يمبىىي ذلىىي ،وال يجىىوز الت ويىىل علىىى مجىىرد
الرأي ،فالغبيات علمها عند هللا ،ال ي لم ذلي إال هو ،وممل ه ه األمور ت ىرف بىالوحي عنىد نزولىه
لرسىىوله ،ولقىىد ذكىىر ابىىن حجىىر ال سىىقالني وغيىىره ،أن ب ىىض الفقهىىاء قىىانأ إن اسىىم اللى ين يسىىيالن
الم ن منكر ونكير ،واسم الل ين يسيالن المطيع مبشر وبشير .انظرأأحمد بىن علىي بىن حجىر أبىو
الفضل ال سقالنيأ فتا الباري شر صحيا البخاري(بيروت ،دار الم رفة.299/9 )6993 ،
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وعنىدما ي ى ملىىي ال ى ا الكىىافر فىىي قبىره فإنىىه سيصىىر ويصىيا مىىن هىىون
ال ى ا والضىىر بيىىد المالئكىىة ،فيسىىمع صىىرا ت يبىىه وصىىياحه كىىل شىىيء إال الجىىن
واإلنس .وفي الحدي أه فيصيا صيحة يسم ه كل شيء اال المقلينه.239
طةر ن طوه َى وا ب دةت
ى بي تة ترس وهةيبةت
د َ
ى بيي ب َى منةت
ئيمان د َ

الم نىأ
ولىىو سىىمع الجىىن واإلنىىس صىىرا الم ىى بين فىىي القبىىور ،ألصىىابهم الفىىزه والخىىوف
والوجل ،ووقتئ سيدخل في دين هللا كل عنيد كافر ،ولن يبقى على وجه الفسيحة كافر
وال عىىا وال عنيىىد مريىىد .وعليىىه ،فىىإن مىىا عىىدا الجىىن واإلنىىس يسىىمع ع ى ا القبىىر،
كالحيوانات والدوا  ،وفي الحدي  ،عن زيد بن ثابي قانأ بينما النبي صىلى هللا عليىه
و سلم في حائط لبني النجار على بغلة له ،ونحن م ه ،إذ حادت بىه فكىادت تلقيىه ،وإذا
أقبر ستة أو خمسة أو أرب ة ،فقان مىن ي ىرف أصىحا هى ه األقبىر ؟ فقىان رجىل أنىا،
قىىانأ فمتىىى مىىات هىىمالء ؟ قىىانأ مىىاتوا فىىي اإلشىىراف ،فقىىانأ إن ه ى ه األمىىة تبتلىىى فىىي
قبورها ،فلوال أن ال تدافنوا ،لدعوت ّ أن يسم كم مىن عى ا القبىر الى ي أسىمع منىه،
ثم أقبل علينا بوجهه ،فقانأ ت وذوا باّ مىن عى ا النىار ،قىالواأ ن ىوذ بىاّ مىن عى ا
النار فقانأ ت وذوا باّ من ع ا القبر قالوا ن وذ باّ من ع ا القبر.240
يبدو أن الشيخ اطلع على الخالف الوارد في شر الحدي وم ناه ،فقد اختلىف
شرا الحىدي حىون المقصىود مىن قولىه صىلى هللا عليىه وسىلمأه لىوال أن ال تىدافنواه.
وقىىد فصىىل اإلمىىام المنىىاوي 241فىىي ذكىىر اآلراء حىىون م نىىى الحىىدي  ،ويبىىدو أن الشىىيخ
اختار ما بدا له راجحا ،وهو أنه لوال أن ال يدفن أحد ميته ،لدعوت هللا أن يسمع عباده
ع ا الميي ،أي أنه ال يدفنه لهون ال ا  ،فينشىغل ال بىد بالطاعىة وال بىادة والتقىر
والتزلىىف إلىىى هللا ،وال يشىىغل نفسىىه بغيىىر ذلىىي ،ولىىو سىىمع الجىىن واإلنىىس ذلىىي آلمىىن
جمي هم ،ولما بقي على ظهر الفسيحة كافر ،ولما صارت الدنيا دار امتحىان واختبىار،
ولما كاني ه ه الحكمة منفية في البهائم أسم ها ع ا القبركما قان ابن القيم.242
ط اظا مةلةف ل َى دخورى
ى ن جةواب َى حةيرى
كافر د َ
 239رواه أحمد في مسنده من حدي البراء بن عاز  ،رقىم الحىدي  .08637وأبىو داود فىي سىننه
من حدي البراء بن عاز  ،با في المسيلة في القبر ،رقم الحدي .2755
 240رواه مسلم في صحيحه با عر مق د الميي ،رقم الحدي .7390
 241زين الدين محمد بن علىي المنىاويأ فىيض القىدير شىر الجىامع الصىغير (بيىروت ،دار الكتى
ال لمية ،ط6461 ،6ه 6334 -م) .491/1
 242محمد بن أبي بكر أيو الزرعىي أبىو عبىد هللا ابىن قىيم الجوزيىةأ الىرو (بيىروت ،دار الكتى
ال لمية6931 ،ه 6391 - ،م) .11
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ى بيَي ه ا ها ال ئةدرى
د َ

الم نىأ
عندما يصر الملي بوجىه الكىافر ،ويسىيله ب نىف وشىدة عىن ربىه ودينىه ونبيىه
يحتار الكافر ،وال ي رف ماذا يقون في جوابه ،ويكون جوابهأ هاه هاه ال أدري .وفي
الحىدي أه وييتيىه ملكىىان فيجلسىانه ،فيقىىوالن لىهأ مىىن ربىي؟ فيقىىونأ هىاه هىىاه ال أدري،
فيقوالن لهأ ما ديني؟ فيقونأ هاه هاه ال أدري ،فيقوالن لىهأ مىا هى ا الرجىل الى ي ب ى
فيكم؟ فيقونأ هاه هاه ال أدريه.243
ئةطةر ج ةوا سةديد بيي
ى ل َى فةصيا بيي
ئةزمان د َ
ى مةلي ا بيي
حال َى وى د َ

الم نىأ
وعندما يكىون جىوا ال بىد للملكين(بشىير ومبشىر) سىديدا ووا ىحا وفصىيحا،
بحي ي رف أجوبته عن ربه ودينه ونبيه ،فإن قبره سيتحون إلى رو ىة مىن ريىا
الجنة ،وسي ي في س ادة ور وان وطمينينة وراحة بان إلى يوم القيامة.
ى ئةوبى
جةوابا درسي د َ
ى
بيَ يي هللا رةب
ةبيى
ومحمد ن
الم نىأ
إن الجوا الصحيا هو أن يقونأ هللا ربي ،ومحمد نبي ي.
وإن اإلسالم ديني
والق ربن إمام ي
244
والك بة قبلتي .
والمممنون إخ واني
والمممن ات أخواتي
245
وإبراهيم الخليل أبي
طاظا تةم ام بوو جةوا
ذ غةيب َى دى هيَ ي خطا
 243رواه أبو داود في سننه ،وأحمد في سمنده ،وهو تتمة حدي البراء بن عاز الطويل.
 244كت الشيخ ه ه األبيات وما ب دها باللغىة ال ربيىة ،وذلىي ربمىا لو ىوحها وجالئهىا ،وال ي نىي
أنه يج على ال بد أن يجي على أسئلة المالئكة بلغة عربية فصيحة ،فه ا غير وارد أصال ،فكىل
يجي بلغته التي كان يتكلم بها في الىدنيا ،فىاّ هىو واهى اللغىات وخالقهىا ،وقىد فصىلي القىون فىي
ه ه المسيلة في كتابي (تاريخ الن ري الديني) مطب ة جام ة صال الدين .0006
 245الم ىىروف أن بدم عليىىه السىىالم هىىو أبىىو البشىىرية األون ،ثىىم نىىو عليىىه السىىالم ي ىىد أبىىا البشىىرية
الماني ،أما بخصو النب ي إبراهيم عليه السالم فهو أبو األنبياء والمرسلين ،وليس جميع البشر.
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ى من طوت يا صةوا
عةبد َ

الم نىأ
عنىىدما يجيى ال بىىد الصىىالا علىىى أسىىئلة الملكىىين جوابىىا سىىديدا صىىائبا ،فىىإن هللا
سىىيخاط عبىىده قىىائالأ صىىدقي يىىا عبىىدي .وفىىي الحىىدي أه فينىىادى منىىاد فىىي السىىماء أن
صدق عبديه.246
ى من ط َوت يا حةقى
ع
ةبد َ
ب َو راثيَخن فراش َى ئيستةبرةقي
دط ةن سندس و نمرةقي
الم نىأ
يقىىىون هللا ت ىىىالى مخاطبىىىا مالئكتىىىه ،لقىىىد صىىىدق عبىىىدي ،أكرمىىىوه بفىىىراش مىىىن
ين َعلَىىى فىرش بَطَائِنهَىىا ِمىىن
اسىتبرق ،وسىىندس ونمىارق ،ويشىىير إلىى قولىىه ت ىالى{متَّ ِكئِ َ
247
ارق َمصفوفَة}.248
إِستَب َرق َو َجنَى ال َجنَّتَي ِن َدان}  .وقوله ت الى{ َونَ َم ِ
ةلةكا
ذ يمنا طالع وف
ى هيَي ب َو م ةلةكا
خطا د َ
ى من ظةكةن كولةكا
ب َو عةبد َ

الم نىأ
مىىن سىى ادة ال بىىد الصىىالا ،وحسىىن طال ىىه ،أن هللا سىىيخاط مالئكتىىه قىىائال،
افسحوا ل بدي ،وافتحوا له النواف في قبره ليرى مكانه في الجنة.
كولةكا ظةكةن د جةنةت َى
خ َوش بيَي بيَنا رةحمةت َى
دا نةبينيتن زةح مةت َى

الم نىأ
ثىم يىيمر هللا مالئكتىه بفىتا أبىوا الجنىة لكىي يشىم رائحتهىا ،ولكىي يىرى مكانىىه
المهيي له فىي الجنىة ،ولكىي يت ىافى مىن سىفر الىدنيا ومشىقتها ،ويت ىافى مىن هىون القبىر
وشدته.

الم نىأ

ثاش كو بريا ئةو مةق ان
ن ب َو عةبدى خ َوش بوو حان
ى كةتن قةصدا م ان
ئةو د َ

 246رواه أحمد في مسنده ،وأبو داود في سننه من حدي البراء بن عاز الطويل.
 247سورة الرحمن اآلية .52
 248سورة الغاشية اآلية .05
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وب ىىد أن انتهىىى ال بىىد مىىن اإلجابىىة علىىى أسىىئلة المالئكىىة ،وفسىىا لىىه فىىي قبىىره،
وتحون هون القبر إلى رو ة من ريا الجنىة ،يبغىي ال بىد أن ي ىود إلىى أهلىه الى ي
فارقهم ب د موته.
ى بيَنة وى مةاليكة
د َ
عةب د َو ت َو وةنةكة
قةصدا ماال خ َو نةكة

الم نىأ
عندما يحاون ال بد األوبة إلى أهلىه ،تقىون لىه المالئكىةأ ال تحىاون ذلىي يىا عبىد
هللا ،فقد فارقي الحياة ،وانتقلي إلى عالم بخر ،وهو عالم البرز .
ى بيي ئاظا
ى تة د َ
قةبر َ
ي دي تنا اظا
مي قدار َ
بنظة وةف ب ووف وزاظا
الم نىأ
سيصبا قبرف ومنزلي عامرا ،ويفسا إلى درجة مد البصر ،فنم نومة عروس
ال يوقظه إال أح الناس إليه .وفي الحدي أه فيتسع له مد بصىره ،ويفىتا لىه بىا إلىى
الجنةه .249وفي حىدي بخىرأه فيقىوالنأ نىم كنومىة ال ىروس الى ي ال يوقظىه إال أحى
أهله إليه ،حتى يب مه هللا من مضج ه ذليه.250
ئةظ نه ظمه نه نه ظما جةديدة
وبهةت َى وةعد وةعيدة
ش
ئيقت دا كةالم َى مةجيدة

الم نىأ
ه ه القصيدة ،وه ه األبيات ،وه ا النظم الش ري ليس شيئا جديدا ،بل هو وعد
ووعيد ،ترغي وترهي مستمد من كتا هللا المجيد.
ئةطةر عةيبةف تيَدا بى
ك ةس َى يارو براب ى
ذكر نةكةت خراب ى
الم نىأ
ه ه هي قصيدتي ،فإن كان فيها خلل أو نقص أو عيى  ،فرجىائي مىن األحبىا
والخالن واإلخوان ،عدم التركيز على الخلل ،وعدم ذم القصيدة لمجرد خلل أو عيى .

 249رواه الترم ي في سننه من حدي أبي س يد رقىم الحىدي  .0260وأحمىد فىي مسىنده وأبىو داود
في سننه ،كالهما من حدي البراء بن عاز الطويل.
 250رواه الترم ي في سننه من حدي أبي هريرة ،با ع ا القبر ،رقم الحدي .0070
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وال ريىى أن هىى ا مىىن شىىيم ال لمىىاء ،فقىىد كىىان رحمىىه هللا متوا ىى ا وبسىىيطا للغايىىة،
كالسلف الصالا من ال لماء الصادقين المخلصين.
ئةطةر ةندي خرا بى
ى عيتا بى
ح ةق َى و َ
ة صةوا بى
ت َو بيَ
الم نىأ
وإذا كاني القصيدة سيئة النظم ،وتستحب النقد وال تا  ،فاستحسنها أنىي ،وقىل
الصوا .
نه ظم ةندا سةقيم ب ي
ن اظر ئةطةر حةليم ب ي
ى ذ طه عن َى سةليم بي
د َ
الم نىأ
عندما يكون نظم القصيدة سيئا للغاية ،فإن الهدف مضمون القصىيدة ال كلماتهىا
مىىن حيى الىىوزن والقافيىىة ،وعنىىدما يىىدرف النىىاظر الناقىىد أن الهىىدف مىىن هى ه القصىىيدة
إرشاد الناس إلىى الطريىب المسىتقيم ،فىإن نظىرة النىاظر الناقىد سىتكون هادئىة وحليمىة،
سيتغا ى عن الخلل والنقص ،وسيغض الطرف عن ال ي والزلل.
نه ظم ئةط ةر رةواج بي
ن اظر ئةط ةر لجاج بي
ى حةراج بي
ب َى شي ئةو د َ

الم نىأ
أما إذا كاني القصيدة أو نظمها سليما حسنا قويا ،والناظر ناقدا يريد النقد فقط،
وال ينظر إلى مضامين النظم ،فإن القصيدة ستفقد قيمتها ،وتغدو بال فوائد.
ذ هيجرةت َى دةم خ ةبةر
ساال ج ارى ب َو ق ةدةر
251
رابرى بوو لةفظا عةمفةر
الم نىأ
وأما ما أقوله حون ال ام الهجري ،فإنه هو ال ام الجاري ،وهوعام
(عمفر) .أي من ه ه الحروف (ال ين ،الميم ،الفاء ،والراء).

من لفظة

 251في نسىخة مىال أيىو يقىونأ  -ب ىد أن ذكىر هى ه اللفظىة ذات األرب ىة حىروف (عمفىر) – وفىي
األصل (غن حر) وعند ثى رةش نجد اللفظىة نفسىها ،أي (عمفىر) ،وهىي كلمىة ال م نىى لهىا ،فهىي
و ي لتسهيل الحفذ ،وهي تتكون من أرب ة حروف ،ويبدو لي أن كلمة (عمفر) غير صحيحة،
بل األصا (غن حىر) ،وهىي كيختهىا ال م نىى لهىا ،بىل هىي تتكىون مىن أرب ىة حىروف ،وهىي تلىي
الحروف التي ذكرها الشيخ ب د ذلي قائالأ الحاء ،والراء ،والغين ،والنون ،وهللا أعلم.
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جارى ببون ةند سنون
ذ ه يجرةت َى رابى بون
ح ائو رائو غةينو نون
الم نىأ
قد سبقي سنون وأعوام من هجرة رسون هللا (صلى هللا عليىه وسىلم) ،ثىم كىرر
األحرف السالفة ،وهي (الحاء ،والراء والغين والنون).252
رةبى توي َى غافري
ئ ازا بكة شاعرى
ذ ع ةزابا ئاطرى
الم نىأ
ىل التَّىو ِ َشى ِدي ِد ال ِ قَىا ِ
يا ر أني الغافر لل نو  ،قان ت الى{ َغافِ ِر ال َّ ن ِ َوقَابِ ِ
صير} .253اعتب رقبة ه ا الشاعر من ع ا النار.
ِذي الطَّو ِن َال إِلَهَ إِ َّال ه َو إِلَي ِه ال َم ِ
رةب ى ت َو ي َى راحمي
خةال بكةى ناظمى
ر َوذا ئ ه خ ا ظالمى

الم نىأ
يا ر أنىي الىراحم ،الى ي يىرحم عبىاده ،ارحىم نىاظم هى ه القصىيدة ،ونجىه مىن
ال ا يوم يمخ الظالم إلى سواء الجحىيم ،قىان ت ىالى{ َوأَ َّمىا َمىن أوتِى َي ِكتَابَىه بِ ِشى َمالِ ِه
فَيَقون يَا لَيتَنِي لَم أ َ
ي القَا ِ ىيَةََ ،مىا أَغنَىى
وت ِكتَابِيَهَ ،ولَىم أَد ِر َمىا ِح َسىابِيَه ،يَىا لَيتَهَىا َكانَى ِ
صىلُّوه ،ثى َّم فِىي ِسل ِسىلَة َذرعهَىا
َعنني َمالِيَه ،هَلَ َ
ي َعنني سلطَانِيَه ،خ وه فَغلُّوه ،ث َّم ال َج ِحىي َم َ
ىىان َال يىىىم ِمن بِى َّ
ىىام
ون ِذ َراعىىىا فَاسىىىلكوه ،إِنَّىىىه َكى َ
َسىىىب َ
ىىيمَ ،و َال يَحىىىضُّ َعلَىىىى طَ َ ى ِ
ىىاِّ ال َ ِظى ِ
254
ين} .
ال ِمس ِك ِ

الم نىأ

ح ةق َى س َورةتا قاف َى
ه ةم سةبةب َى ظ َى ئيضاف َى
مة خال بكةى ن خةوف َى

 252لقد حاون الباح أن يفهم قصد الشيخ من ه ه الحروف ،فلىم يصىل إلىى شىيء ،وقىد استفسىرت
أحفاد الشيخ من الممقفين فلم أجد جوابا ،وحتى الكات ال ي ترجم القصىيدة لىم ي ىط جوابىا صىريحا
وا ىىحا ،حي ى قىىانأه وبحسىىا السىىنين فىىي السىىطر المال ى مىىن البيىىي ( .ر.غ.ن) بحس ى أرقىىام
األبجديىىة ،يخىىرج لنىىا (0058هى ) وهىىي السىىنة التىىي نظىىم فيهىىا القصىىيدة .33 .وهى ا الكىىالم غيىىر
مفهوم ،ثم سيلي مال أيو ال ي نشر القصيدة عن هى ه الحىروف ،فقىانأ نقلتهىا ونشىرتها مىن غيىر
أن أعرف عنها شيئا.
 253سورة المممن أو تسمى أيضا بسورة (غافر) اآلية .3
 254سورة الحاقة اآلية .32 -05
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يىىا ر نتوسىىل إليىىي بسىىورة ق ،وبسىىب ه ى ه اإل ىىافة والضىىميمة ،نجنىىا مىىن
الخوف والوجل والهلع يوم القيامة.
رةب ى ت َو شاه َى مةتينى
مة خال بكةى ذ لةعيني
َى ك َو ئاظ َى تيني
وةخت

الم نىأ
يا ر أني الملي القىوي المتىين ،نجنىا مىن اإلبلىيس الل ىين أن يضىلنا ويغوينىا،
وخاصة عند غمرات المىوت وسىكراته ،أو عنىدما نشىر مىاء المىوت ،فقىد شىبه نىزه
الرو بشربة ماء.
وةخت َى نةزع ا سةكةرات َى
ى ت َو بدة راحةت َى
رةب
مة خال بكةى ذ زةحمةت َى

الم نىأ
يىىا ر اج ىىل نىىزه الىىرو سىىهال هنيئىىا مريحىىا ،وخاصىىة عنىىد سىىكرات المىىوت
ون
وغمراته ،ونجنا من ع ا النىزه وقىبض الىرو  ،قىان ت ىالى{ َولَو تَى َرى إِ ِذ الظَّىالِم َ
اسىىطو أَي ى ِدي ِهم أَخ ِرجىىوا أَنف َسىىكم اليَىىو َم تج ى َزو َن َع ى َ ا َ
ت َوال َم َالئِ َكىىة بَ ِ
ت ال َمىىو ِ
فِىىي َغ َم ى َرا ِ
255
ون َعلَىىى َّ
هللاِ َغيى َر ال َحى ن
ون}  .وقىىان
ب َوكنىىتم َعىىن بيَاتِى ِه تَسىتَكبِر َ
ىون بِ َمىىا كنىىتم تَقولى َ
الهى ِ
256
ت نَشطا} .
اشطَا ِ
ت َغرقاَ ،والنَّ ِ
از َعا ِ
ت الى{ َوالنَّ ِ
ئوميَد هةر ه ةية عةبدا
ذ لوطف و ئيكراما سةيدا
ةيدا
ئازا بكةى ذ ق
الم نىأ
ال يقىىنط ال بىىد وال ييىىيس مىىن رحمتىىه ولطفىىه وكرمىىه ،فيىىا ر اعتقنىىا مىىن نىىار
ين أَس َرفوا َعلَى أَنف ِس ِهم َال تَقنَطىوا ِمىن َرح َمى ِة َّ
هللاِ إِ َّن
ي الَّ ِ َ
جهنم .قان ت الى{ قل يَا ِعبَا ِد َ
257
َّ
َّحيم}  .وقىان ت ىالى علىى لسىان ي قىو
هللاَ يَغفِر الى ُّ نو َ َج ِمي ىا إِنَّىه هى َو ال َغفىور الىر ِ
هللاِ إِنَّىىىىىه َال يَيىىىىىيَس ِمىىىىىن َرو ِ َّ
عليىىىىىه السىىىىىالم { َو َال تَييَسىىىىىوا ِمىىىىىن َرو ِ َّ
هللاِ إِ َّال القَىىىىىوم
ون}.258
ال َكافِر َ
ى غةري
ئوميَد هةية عةبد َ
 255سورة األن ام اآلية .93
 256سورة النازعات اآلية .0 -0
 257سورة الزمر اآلية .53
 258سورة يوسف اآلية .87
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ى غةري
ه يظى كارة بةند َ
ب َو رةح مةتا رةب َى قري

الم نىأ
إن ال بد المسكين ال يقنط من رحمة ربه ،فهو متفائل برحمته ولطفىه ومغفرتىه
ي ِعبَىىا ِدي َعننىي فَىإِنني
وعفىوه ،ألن هللا قريى منىىه ،يسىم ه ويىىراه .قىىان ت ىىالى{ َوإِ َذا َسىيَلَ َ
259
ون} .
ان فَليَستَ ِجيبوا لِي َوليم ِمنوا بِي لَ َ لَّهم يَرشد َ
اه إِ َذا َد َع ِ
قَ ِري أ ِجي َدع َوةَ ال َّد ِ
ى ك ةم ئي الم
ناظ د َ
ب ةيان و هةم كةالم
ى مضاف سةالم.
عةبد َ

الم نىأ
سىىيذكر اسىىم النىىاظم له ى ه القصىىيدة ،بو ىىو وجىىالء ،إنىىه عبىىد السىىالم ،حي ى
أ اف ال بد السم هللا ت الى (السالم).
ئةط ةر بيَ يي سائل
ئةظ ئسمة نابيي كامل
قةيدا وى نابيي داخل
الم نىأ
وإن سين سائل أن ه ا االسم غير كامل ،فهو مطلب ،وال يمكن تمييزه عن بقية
من تسمى به ا االسم ،أي إنه اسم ال قيد له وال حد.
مةدفوع ةتن ئةو مةسئةن
ى بيي داخل
ق ةيدا وى د َ
ى مورسةن
حوكم َى مةجاز َ

الم نىأ
هى ا المشىىكل حىىون االسىىم سىىيحل ،وسىىيفي قيىىده ،فيمىىا إذا علىىم أن ذلىىي مىىن بىىا
المجاز المرسل.
ئةو خالدي َى زيَبارى
هيظى دكةت ذ بارى
ئ ازا بكةى ذ نارى
الم نىأ
إن النىىاظم له ى ه القصىىيدة خالىىدي الطريقىىة نسىىبة إلىىى موالنىىا خالىىد النقشىىبنيدي،
والزيبارى نسبة إلى عشيرته ،ألن الشيخ من عشىيرة الزيبىاري ،فقريىة بىارزان تاب ىة
لها .وهو يرجو هللا ت الى الباري أن ينجيه من النار.
خ

اليدمة

 259سورة البقرة اآلية .086
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طه ريق ةت

اريمة عةشيرةت
زيب
بارزانيمة مةسكةن و قةريةت
الم نىأ
ثىىىم يىىى كر الشىىىيخ أنىىىه خالىىىدي الطريقىىىة ،نسىىىبة إلىىىى موالنىىىا خالىىىد النقشىىىبنيدي،
وزيباري ال شيرة ،وي ي في قرية بارزان ،لكونها مسقط رأسه.
ى طالا
رةبى ئازا بكةى عةبد َ
ى صالا
ع ةفو بكةى مريد َ
ح ورمةتا نةبي َى فاتا.

الم نىأ
يا ر عفوف ل بدف الطالا الم ن ال اصي ،وللمريد الصالا المطيع ،بحرمة
النبي محمد (صلى هللا عليه وسلم) 260فهو الفاتا لقلىو عبىادف ،والفىاتا ل قىولهم إلىى
نور اإليمان.

المصادر والمراجع
أوال) اللغة ال ربية

أبىىو ج فىىر محمىىد بىىن جريىىر الطبىىري أجىىامع البيىىان فىىي

تفسير القربن(د.م.دار هجر ،ط ،6د.ت).

أبىىو عبىىد هللا محمىىد القرطبىىي أالجىىامع ألحكىىام القىىربن،

تحقيىىىىبأ سىىىىمير البخىىىىاري(الريىىىىا  ،دار عىىىىالم الكتىىىى  0203 ،هىىىى ،
0003م).
أبو عبدهللا محمد بىن أحمىد الى هبيأ ال لىو لل لىي الغفىار،

تحقيىىبأ أبىىو محمىىد أشىىرف بىىن عبدالمقصىىود (الريىىا  ،مكتبىىة أ ىىواء
السلف ،ط.)0995 ،0
 260اختلف علماء اإلسالم حون مسيلة التوسل بجاه النب ي وحرمته ،فمن مجيز ،ومن محرم ،وهىي
مسالة غير أصولية ال تقتضي تكفيرا وال تشريكا ،واألولى في تقدير الباح تجن هى ا النىوه مىن
الدعاء ،ألن األصل في ال بادات المنع ،ولم يمبي ذلي في السنة ،وما توسىل بجاهىه صىحابي ،وهللا
أعلم.
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أحمىىد بىىن علىىي بىىن حجىىر أبىىو الفضىىل ال سىىقالنيأ فىىتا

الباري شر صحيا البخاري(بيروت ،دار الم رفة6993،ه ).

أحمىىىىد محمىىىىد أحمىىىىدأأكراد الدولىىىىة ال ممانيىىىىة تىىىىاريخهم

االجتمىىىاعي واالقتصىىىادي والسياسىىىي ( 0903-0880أربيىىىل ،مطب ىىىة
حجي هاشم ،ط0009 ،0م).
إريي بروار ورفائيىل باتىاىأ يهىود كردسىتان ،ترجمىةأ

شاخوان كركوكي وعبد الرزاق بوتاني(أربيل ،مطب ة وزارة التربيىة،
ط0000 ،0م).
اآللوسيأ غرائ االغترا (د.م.ت.ط).

ألىىىيكس جورافسىىىكىأ اإلسىىىالم والمسىىىيحية مىىىن التنىىىافس

والتصادم إلى الحوار والتفاهم ترجمة خلف محمىد الجراد(دمشىب ،دار
الفكر ،ط0205 ،0ه 0005،م).
البارزاني وشهادة التىاريخ ،ترجمىه عىن الروسىيةأ بىافي

نازي وعبدي حاجي(بيروت ،دار ال ربية ،ط0207 ،0ه 0006،م).
باسىىيل نيكيتىىينأ الكىىرد دراسىىة سوسىىيولوجية وتاريخيىىة،

ترجمةأ نوري طاباني (السليمانية ،ممسسة حمدي ،ط3،0007م).
ثىىىىىىىىى رةشأ بىىىىىىىىارزان وحركىىىىىىىىة الىىىىىىىىوعي القىىىىىىىىومي

الكردي(( )0902-0806د.م0980.م).
جىىىىرجيس فىىىىتا هللاأ يقظىىىىة الكرد(أربيىىىىل ،ط ،0مطب ىىىىة

وزارة التربية0000 ،م).
جماعة من ممرخة اليهودأ اليهود في البلدان اإلسالمية،

ترجمىىىةأ جمىىىان الرفاعي(الكويىىىي ،المجلىىىس الىىىوطني للمقافىىىة والفنىىىون
واآلدا 0205 ،ه 0995،م).
حىىىاجى رمضىىىان بيسىىىكىأ بحىىى عىىىن عائلىىىة شىىىمدينان

ودورهىىا فىىي الحركىىة التحرريىىة الكرديىىة (السىىليمانية ،مطب ىىة رومىىان،
ط0007 ،0م).
خير الدين بىن محمىود الزركلىيأ األعىالم (بيىروت ،دار

ال لم للماليين ،ط0000 ،05م).
دائىىرة الم ىىارف اإلسىىالميةأ ترجمىىة لفيىىف مىىن ال لمىىاء

(بيروت ،دار الم رفة ،د.ط.ت).
دبليىىىىو .أي .ويطىىىىرام وادطىىىىار .تي.أي.ويطىىىىرام أ مهىىىىد

البشرية ،الحياة في شرق كردستان ،ترجمة جىرجيس فىتا هللا (أربيىل،
دار براس ،ط0000 ،3م).
ديفيد مكىدونأ تىاريخ األكىراد الحىدي  ،ترجمىةأ راج بن

محمد (بيروت ،دار الفارابي ،ط0002 ،0م).
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زبيىىدة محمىىد عطىىاأ اليهىىود فىىي ال ىىالم ال ربي(د.م.مركىىز

عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،ط0003 ،0م).
زبير بالن إسىماعيلأ ثىورات بىارزان 0907م0935 -م

(كوردستان ،مطب ة وزارة المقافة ،ط0988 ،0م).
زنىىار سىىلوبىأ فىىي سىىبيل كردسىىتان (م ى كرات) ترجمىىةأ

ر.علي (بيروت ،دار الكتا  ،ط0987 ،0م)
زين الدين محمد بىن علىي المنىاويأ فىيض القىدير شىر

الجىىىىامع الصىىىىغير (بيىىىىروت ،دار الكتىىىى ال لميىىىىة ،ط6461 ،6هىىىى -
6334م).
السجزي ،أبو نصر عبيد هللاأ رسالة السجزي إلىى أهىل

زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت تحقيب محمد باكريم عبد
هللا (السى ودية ،مركىىز البحى ال لمىىي وإحيىىاء التىىراث اإلسىىالمي،ط،0
0203ه ).
سىىىىى يد الحىىىىىاج صىىىىىديب الزاخىىىىىوييأ زاخىىىىىو الما ىىىىىي

والحا ر (دهوف ،مطب ة الخاني ،ط0008 ،0م).
السىىىىندي ،بىىىىدرخانأ المجتمىىىىع الكىىىىردي فىىىىي المنظىىىىور

االستشراقي(أربيل ،مطب ة وزارة المقافة ،ط)0000 ،0
شىىىىىرفخان البدليسىىىىىيأ شىىىىىرفخانه فىىىىىي تىىىىىاريخ الىىىىىدون

واإلمارات الكردية ترجمه إلى ال ربيةأ محمد علي عوني(دمشىب ،دار
الزمان ،ط0006 ،0م).
عباس علي سليمان بابانيأ إسهام علماء الدين الكرد فىي

كردسىىتان ال ىىراق فىىي توجيىىه الحركىىة الوطنيىىة الكرديىىة بىىين عىىامين
0975-0960م (أربيل ،براس ،ط0009 ،0م).
عبد الرزاق بن حسىن بىن إبىراهيم البيطىارأ حليىة البشىر

في تاريخ القرن المال عشر(د.م.ط.ت).
عبىىىىد المىىىىن م الحفنىىىىيأ الموسىىىىوعة الصىىىىوفية (د.م.دار

الرشيد ،ط0200 ،0ه 0990،م).
ال ىىىزاويأ قبائىىىل ال ىىىراق (بغىىىداد ،مطب ىىىة الم ىىىارف،

د.ط0995.م).
ف.ف.مينورسىىىىكىأ األكىىىىراد مالحظىىىىات وانطباعىىىىات

ترجمة م روف خزندار(بغداد ،مطب ة النجوم0967 ،م).
فرسي مرعيأ دراسات في تىاريخ اليهوديىة والمسىيحية

في كردستان (أربيل ،دار براس ،ط0008 ،0م).
كىىارين برمسىىترون أ الن ى زعات األصىىولية فىىي اليهوديىىة

والمسيحية واإلسالم ترجمةأ محمد الجىورا (دمشىب ،دار الكلمىة ،ط،0
0005م).
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ماجىىىىد محمىىىىد زاخىىىىويىأ الفرسىىىىان الحميديىىىىة -0890

(0903دهوف ،مطب ة خاني ،ط)0008 ،0
مىىارتن فىىان برونسىىونأ األغىىا والشىىيخ والدولىىة ،البنىىى

االجتماعيىىىة والسياسىىىية لكردسىىىتان ،ترجمىىىةأ أمجىىىد حسىىىين (بيىىىروت،
دراسات عراقية ،ط.)0008 ،0
محمىىىىد أحمىىىىد درنيقىىىىةأ الطريقىىىىة النقشىىىىبندية وأعالمهىىىىا

(د.م.ت.ط.جروس بريس).
محمد بىن أبىي بكىر أيىو الزرعىي أبىو عبىد هللا ابىن قىيم

الجوزيةأ الرو (بيروت ،دار الكت ال لمية0395 ،ه 0975 - ،م).
أ إغاثة اللهفان من مصائد الشىيطان ،تحقيىب أ

محمد حامد الفقي (بيروت ،دار الم رفة،ط0395،0ه 0975 -م).
محمد بن خليل بن إبراهيم المشيشىي الطرابلسىيأ اللملىم

المرصىىوه فيمىىا ال أصىىل لىىه أو بيصىىله مو ىىوه ،تحقيىىب أ فىىواز أحمىىد
زمرلي(بيروت ،دار البشائر اإلسالمية0205 ،ه ).
مسىىىى ود البىىىىارزانيأ البىىىىارزاني والحركىىىىة التحرريىىىىة

الكردية(بيروت ،رابطة كاوه ،ط0997 ،0م).
هنىىىرى فيلىىىدأ جنىىىو كردسىىىتان دراسىىىة انمروبولوجيىىىة،

ترجمة جرجيس فتا هللا (أربيل ،مطب ة التربية ،ط0000 ،0م).
وزيىىىرى بشىىىوأ دوسىىىية البىىىارزاني فىىىي محفظىىىة سىىىتالين

الفوالذيىىىة ترجمىىىةأ اسىىىماعيل حصىىىاف (أربيىىىل ،مطب ىىىة خىىىانى ،ط،0
0008م).
ويليىىام ايغلتىىونأ القبائىىل الكرديىىة ،ترجمىىةأ أحمىىد محمىىود

خليل (أربيل ،مطب ة التربية ،ط0006 ،0م(.
ي قىىىىو يوسىىىىف كوريىىىىهأ يهىىىىود ال ىىىىراق ،تىىىىاريخهم،

أحوالهم ،هجرتهم (األردن ،األهلية ،ط0998 ،0م).

ثانيا) اللغة الكردية
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بىىىىارزانى لىىىىة مىىىىةهابادةوة بىىىى َو ئىىىىاراس ،وةرطيَىىىىرانأ

شىىةوكةت شىيَخ يىىةزدين (هىىةوليَر ،ىىاثخانةى وةزارةتىى ثىىةروةردة،
.)0000 ،0
حةسىىةنى دانيشىىفةرأ بىىارزاني لىىة وي ى داني ر َوذهىىةالتي

كوردسىىىىىىتاندا(هةوليَر ،0 ،ىىىىىىاثخانةى وةزارةتىىىىىىى ثىىىىىىةروةردة،
.)0003
دانىىا ئىىادةمز شىىميدتأ سىىةفةريَي بونىىاو ثيىىاوة ئازاكىىاني

كوردسىىىىىتانأ وةرطيَىىىىىرانأ ئىىىىىةبو بىىىىىةكر سىىىىىالا ئيسىىىىىماعيل(دهوف،
اثخانةى خانى.)0008 ،0 ،
رينيَة موريسأ كوردستان يان نةمان ،وةرطيَرانأ ئةبو

بةكر سالا ئيسماعيل (دهوف ،اثخانى خانى.)0008 ،0 ،
شىىىىةرةفنامةيا شىىىىةرةفخان َى بدليسىىىىيأ تةرجىىىىةما مىىىىةال

مةحموود بازيدي(دهوف ،اثخانا خانى.)0007 ،0 ،
شةوكةت مةال ئيسماعيل حةسةنأ ر َوذانى َى لىة ميَى ووى

ش َورشىىىىى ئىىىىةيلون ( 0975-0960هىىىىةوليَر ،ىىىىاثخانةى وةزارةتىىىىى
ثةروةردة.)0007 ،0208 ،0 ،
طوظىىارا (ظىىةذين)( دهىىوف ،ىىاثخانا هىىاوار ،هىى مار

.)0998 0208 ،00
فةرةيدون نوورىأ بزاظى بىارزانى (هىةوليَر ،ئىاراس،

.)0007 ،0
مةسىىىىىىىىى ود بىىىىىىىىىارزانيأ بىىىىىىىىىارزاني وبزووتنىىىىىىىىىةوةى

رزطاريخوازى كورد (هةوليَر ،وةزارةتى ثةروةردة.)0002 ،
مىىىىىىىةعروف ىىىىىىىياووف أ كارةسىىىىىىىاتى (بىىىىىىىارزان) ى

زولَمليَكىىىىراو ،وةرطيَىىىىرانأ ئىىىىةبو بىىىىةكر سىىىىالا ئيسىىىىماعيل (دهىىىىوف،
اثخانةى خانى.)0008 ،0 ،
محةمىىىةد ئىىىةمين زةكىىىي بىىىةطأ خوالصىىىةيةكى تىىىاريخى

كىىىورد وكوردسىىىتان ( هىىىةوليَر ،ىىىاثخانةى وزارةتىىىى ثىىىةروةردة ،
.)0006
مال ئةيو أ ثيَدا ونةظةف ن ميَ وويا بارزان (-0800

( )0902هةوليَر ،اثخانا حاجى هاشم.)0007 ،0 ،
ميهىىىىرداد ئيىىىىزةدىأ ئىىىىايين وتايفىىىىة ئىىىىايينى يىىىىةكان لىىىىة

كوردسىىتاندا ،وةرطيَىىران لىىة ئنطليزيىىةوةأ كامىىةران فةهمي(سىىليَمانى،
)0000 ،0
وريىىىىىا جىىىىىافأ هةنىىىىىديَي ىىىىىاوثيَكةوتن و وتارةكىىىىىانى

بارزانى نةمر (هةوليَر ،اثخانةى وةزارةتى ثةروةردة.)0999 ،
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