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Abstract

This study addressed a new comprehension of inscriptions of a religious building from Bahri 
Mamluk period called the Zawiya al-Adawiyya or Zawiya of Shaykh Zayn al-Din Yusuf (al-Qadariya 
Mosque) near Bab al-Qarafa, this monument was built by the members of the Sufism Adawiyya 
(tariqa العدوية  They are Kurds, supporters of the Umayyad Dynasty who ruled the Muslim .(الطريقة 
world in the first century of Islam, and they are supporters especially Yazid Ibn Muawiyah, so they are 
called Yazidis, and also they were enemies of the family of the Prophet and Shiites.

The study addressed the reasons of the Yazidi coming to Cairo, and why they built the Zawiya of 
this magnificence. Also, the study amended the historical confusion between two contemporary Yazidi 
men, both of them had the same name Zayn al-Din Yusuf. One of them, a revolutionary politician 
with an ambition to rule, and the other a Sufi, the Sufi who came to Cairo and became the head of the 
Sufi shaykhs. The reason for building the Zawiya for them as they was allied with Mamluks, and they 
were brave and strong, and they fighted alongside Mamluks.

The study also addressed the inscriptions of the Zawiya, and explained the reasons why Yazidis put 
the lineage of Sheikh Uday ibn Musafir in a series of descendants Yazid bin Muawiyah and the tribe 
Quraysh, or rather why they plagiarized his lineage. The study discussed the Yazidi doctrine of Shaykh 
Uday ibn Musafir, and what are the boundaries of faith in him. Then the study discussed the method 
of writing Qur’anic verses in the inscriptions by many illustration drawings.
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الزاوية العدوية بالقاهرة 
)الأيزيدية(  اليزيدية  العدوية  للطائفة  الزاوية1  هذه  اأن�شئت 
الكردية، وتقع يف اأول �شارع القادرية،2 �شمال باب القرافة بحوايل 
100مرت تقريًبا، على ميني القا�شد اإىل �رضيح الإمام ال�شافعي، بهذا 
ال�شم كانت تعرف زمن املقريزي، ثم بجامع القادرية على ما ذكر 
ُعَلّي  مب�شجد  العامة  لدى  ا  اأي�شً ت�شمى  وكانت  با�شا،  مبارك  علي 
اململوكية  القاهرة  عمائر  يف  النادرة  املباين  من  وهي  )بالت�شغري(،3 
الباقية التي �شميت بالزاوية4 يف نق�شها الكتابي،5 ويرجع بدء اإن�شائها 
زين الدين  ال�شيخ  وفاة  تاريخ  وهو  1298م(  )697هـ/  عام  اإىل 

املن�شوبة اإليه واملدفون يف مو�شعها قبل اإن�شائها.

الو�سف املعماري والتخطيط
تقع هذه الزاوية )لوحات 1-3( كما �شبق القول على ميني القا�شد 
 نحو قبة الإمام ال�شافعي، وت�شغل م�شاحة م�شتطيله طولها 28 مرًتا × 
16مرًتا، يتقدمها يف ال�شاحة الأمامية بوابة وبقايا بناء قدمي كان يتقدم 
�شنة )736هـ/ 1335م( )لوحة  تاريخه  تاأ�شي�س  الزاوية عليها نق�س 
م�شتطيل  مك�شوف  اأو�شط  �شحن  عن  عبارة  الزاوية  وتخطيط   ،)4
الت�شاع  اأواوين خمتلفة  اأربعة  به  يحيط  اأمتار،   5 × اأمتار  اأبعاده 10 
مبنيتان  واجهتان  ولها  القبلة،  اإيوان  اأكربها  مدببة  بقبوات  مغطاة 
مبداميك من احلجر الف�س النحيت متو�شطة الأبعاد، واجهتها الرئي�شية 
قد  ات�شاعها،  بكامل  ال�شارع  على  تطل  املدخل  وبها  ال�رضقية،  هي 
على  �شحلة  طولية  جتاويف  اأو  دخالت  اأربع  الواجهة  هذه  ازدانت 
ي�شار املدخل، يبلغ ارتفاعها اإىل اأعلى اجلدار، وينتهي اثنان من هذه 
اأ�شفل كل  الدخالت من اأعلى ب�شفوف من املقرن�شات، كما ي�شغل 
منها فتحة �شباك كبري عليه م�شبعات حديدية، وعلى غري العادة فاإن 
اأعلى، واإمنا  هذه الدخالت غري مزودة بنوافذ ذات �شتائر ج�شية من 
هي م�شمتة، ويتوج الدخلتني اليمنى والي�رضى عقدان مف�ش�شان لهما 
اإطار بارز مف�ش�س على ن�شق العقد، يف حني يتوج احلنيتني الو�شطيني 
حطات من املقرن�شات، ويوؤطرها اإطار بارز على هيئة مربعة، ولي�س 
يزخرف  كتابي  �رضيط  املبنى  واجهات  من  لغريها  ول  الواجهة  لهذه 

اأعالها كما جرت به عادة املن�شاآت.

اأما املدخل )لوحة 2( فهو على ن�شق املداخل اململوكية املعا�رضة، 
كتلته بارزة تقوم يف الطرف الأمين من الواجهة ال�شمالية ال�رضقية، وقد 
ارتفاع  م�شتوى  على  الثلث  بخط  كتابي  ب�رضيط  ع�شادتاه  ُزخرفت 
القامة، كتب به جل، الآية الكر�شي )لوحة 5( ون�شه كالتايل: )]ب�شم 

اهلل الرحمن الرحيم اهلل[ ل اإله اإل هو احلي القيوم ل تاأخذه �شنة ول نوم 
له ما يف ال�شماوات /// وما يف الأر�س من ذا الذي ي�شفع عنده اإل 
باإذنه يعلم ما بني اأيديهم وما خلفهم ول يحيطون ب�شيٍء من علمه اإل 
مبا �شاء و�شع(6، وي�شغل املدخل من اأ�شفل جل�شتني )مك�شلتني( عن ميني 
و�شمال، اأما فتحة الباب فيعلوها عتب م�شتقيم مكتوب عليه ال، الآية 
الكرمية )األ اإن اأولياء اهلل ل خوف عليهم ول هم يحزنون( واأكاد اأقطع 
اأنه تاريخ كتابتها لي�س معا�رضًا للمبنى، واإمنا كتبت باآخرة، ويعلو عتب 
الباب عقد عاتق مكون من �شنج حجرية من احلجر الأبلق الأ�شفر 
لوحة  العاتق  العقد  منت�شف  اأعلى  ويوجد  امل�شفر،  والأبي�س  الفاقع 
رخامية غائرة نق�س عليها نق�ًشا كتابيًّا تاريخه )697هـ/ 1297م(، ثم 
يعلو ذلك �شفوف من املقرن�شات تقوم على مثلثني كرويني مقرن�شني، 
ويتوج مقرن�شات املدخل طاقية مف�ش�شة قطاعها مدبب تدبيًبا خفيًفا 

على غرار قطاع القباب وقمم املاآذن املعا�رضة لها.

دخالت؛  خم�س  اإىل  فق�شمت  ال�رضقية  اجلنوبية  الواجهة  اأما 
فتحة  منها  كل  يف  دخلتان،  وي�شارها  ميينها  على  م�شمتة  الو�شطى 
ال�شبابيك  لتلك  العاتقة  العقود  ويزخرف  مب�شبعات حديدية،  �شباك 
واإطارها زخارف نباتية، اأما عتب ال�شباكني اليمنيني في�شغلهما بيتني 
�شاعة  اأن�شدهما  يو�شف  زين الدين  ال�شيخ  اإىل  من�شوبني  ال�شعر  من 
احت�شاره )لوحة 6، �شكل1(، على النافذة الأوىل: )ذنوبي غزار ل 
اأطيق حل�رضها وعفوك يا مولي اأوفا7 واأزيد(، وعلى النافذة الثانية: 
اإله ويل يوم ال�شفاعة اأحمد(،8  )وما هي ذنوبي اأن اأخاف واأنت يل 
وقد تكرر ن�س هذين البيتني يف نق�س اإن�شاء القبة القدمية ويف نقو�س 
هذين  نق�س  يف  ويالحظ  النريان،9  التهمته  الذي  اخل�شبي  التابوت 

ال�شباكني زخرفة هامات احلروف بلفائف نباتية. 

وكان ي�شغل اجلانب ال�رضقي من البناء احلايل بناء به م�شلى ومئذنة 
واأماكن اأخرى ملحقة زالت حديًثا، ومل يبق فيها غري مدخل قدمي بقي 
منف�شاًل عن البناء مطالًّ على �شارع القادرية وعليه نق�س كتابي تاريخه 
هذه  بها  كان  �شاحة  الزاوية  وبني  وبينه  1335م(،  )736هـ/  �شنة 
الأماكن، وقد اأحيط املكان كله ب�شور ق�شري حديث البناء عليه درابزين 
من حديد،10 وكان جوار الزاوية حو�شان موقوفان عليها، وكان يعمل 

لل�شيخ زين الدين مولد كل �شنة وح�رضة كل ليلة جمعة.11

متقاطع،  بقبو  مغطاة  مربعة  دركاة  اإىل  املدخل  فتحة  توؤدي 
حاليًّا،  اندثرت  اأجزاء  اإىل  يوؤدي  كان  باب  ال�شماىل  بجدارها 
اإىل حجرة  وبجدارها اجلنوبي دخلة معقودة، بها فتحة باب يوؤدي 
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ترتيب،  اأما  ومثمنة،  وم�شد�شة  وخمم�شة  مربعة  واأ�شكال  واملعينات 
املقابل  ال�شكل  يف  كما  الزاوية  داخل  م�شارها  ح�شب  على  الآيات 

)لوحات 7-11/ اأ�شكال 2-8( كالتايل:13

انك  احلكيم  والقران  ي�س2-  الرحيم  الرحمن  اهلل  1-ب�شم 
لتنذر  الرحيم  العزيز  تنزيل   -3 م�شتقيم  �رضاط  على  املر�شلني  ملن 
اكرثهم  القول على  لقد حق  اباوهم فهم غافلون 4-  انذر  ما  قوما 
الذقان  اىل  فهي  اغالل  اعناقهم  يف  جعلنا   -5 اإنا  يومنون  ل  فهم 
�شًدا  خلفهم  ومن  �شًدا  ايديهم  بني  من  وجعلنا   -6 مقمحون  فهم 
فاع�شيناهم 7- فهم ل يب�رضون و�شوا عليهم اانذرتهم ام مل تنذرهم 
ل يومنون 8- امنا تنذر من اتبع الذكر وخ�شي الرحمن 9- بالغيب 
)هكذا(  ]ا[ملوتا   -10 نحيي  نحن  انا  كرمي  واجر  مبغفرة  فب�رضهم 
امام مبني  ونكتب ما قدموا واثارهم وكل �شيء اح�شيناه يف 11- 
املر�شلون  جاها   -13 اذ  القرية   -12 ا�شحاب  مثال  لهم  وا�رضب 
اذ ار�شلنا 14- اليهم اثنني فكذبو 15-هما فعززنا بثالث فقالوا انا 
اليكم 16- مر�شلون قالو 17- ا ما انتـ]ـم[ ال بـ]ـ�رض[ مثلنا ]وما 
انزل الرحمن[ 18-من �شـ]ـي[ا]ن[ال ]تكذ[بون ]قـ[ـالـ]وا ربـنـ[ـا 
يعلم انا اإليكم مر�شلون وما علينا ال البالغ 19- املبني قالوا انا تطرينا 
عذاب  منا  وليم�شنكم   -21 لرنجمنكم  ا   -20 تنتهو  مل  لئن  بكم 
قوم م�رضفون وجا  اأنتم  اينذكرمت بل  قالوا 22- طايركم معكم  اليم 
من اأق�شى 23- املدينة رجل ي�شعى قال يا قوم اتبعوا املر�شلني 24- 
اتبعوا من ل ي�شلكم اجرا وهم مهتدون ومايل ل اعبد 25- الذي 
الهة ان 26- يردين )هكذا(  ااتخذ من دونه  فطرين واإليه ترجعون 
ينقـ]ـذ[ون ]اين  الرحمن ب�رض ل تعن عنى �شفاعتهم �شًيا ول 27- 
اذن لفي �شالل مبني اين امنت بربكم فا�شمعون قيل ادخـ[ـل اجلنة 
28- قال يا ليت قومي يعلمون 29- مبا غفر ]يل[ ربي وجعلنـ]ـى[ 
القران  ]بركـ[ـات30 14-  واأعد  اللـ]ـهم[  الـ]ـمـ[ـكر]مني[  من 
العظيم 31- على من ان�شا هذا املقام والنقباء واخلدام بربكة �شيدي 

عد]ي ×××××[«

وقد اختري للعبارة الأخرية من الن�س اأن تكون على اجلدار الغربي 
لالإيوان ال�شمايل فتكون اأو ما تقع عليه عني الداخل اإىل الزاوية. 

م×6.50م،   4.50 اأبعاده  الأواوين  اأكرب  القبلة  اإيوان  ويعترب 
يرتكز  مدبب  بعقد  ال�شحن  على  ويطل  مدبب،  بقبو  مغطى  وهو 
على عمودين رخاميني بتاجني ناقو�شيني، وب�شدر هذا الإيوان حمراب 
�شغري ن�شبًيّا، ويوؤطر عقده �رضيط كتابي بخط الثلث به ن�شب ال�شيخ 

اأخرى، وبال�شلع  ملنافع  اأو  الزاوية  لبواب  مربعة رمبا كانت خم�ش�شة 
الغربي من هذه احلجرة فتحة باب توؤدي اإىل الإيوان ال�شمايل، ومنه 
الأربعة،  الأواوين  به  وحتيط  الزاوية  يتو�شط  الذي  لل�شحن  يتو�شل 
وهو �شحن م�شتطيل كان فيما م�شى مك�شوًفا ولكنه غطي حديًثا، 
واأول ما تقع عليه عني الناظر وي�شد انتباهه �رضيط كتابي من اجل�س 
يوؤطر  القراآن الكرمي، �شورة ي�س،12  اآيات من  وا�شح وعري�س ي�شم 
ال�رضيط على  يقع هذا  الأربعة وال�شحن وطاقية املحراب،  الأواوين 
ارتفاع 3 اأمتار من الأر�شية احلديثة، عر�شه 75 �شم، ويبلغ عر�س 
الق�شم الذي ي�شم الكتابة 40�شم، اأما طوله فيبلغ نحًوا من50 مرًتا، 
جدران  على  ينعطف  ثم  لل�شحن،  الغربي  ال�شمال  احلائط  من  يبداأ 
اإيوان  دخوله  قبل  اأخرى  مرة  ال�شحن  يف  يظهر  ثم  الغربي  الإيوان 
القبلة، وي�شتمر مت�شل�شاًل ليدور حول املحراب وحول امتداد اإيوان 
الإيوان  يدخل  اأن  قبل  ال�شحن  يف  يظهر  ثم  ال�رضق،  نحو  القبلة 
ثم يدور حول جدران  ال�شحن  ثم يظهر يف  ال�رضقي ويدور حوله، 
تكون  بحيث  منه  بداأ  الذي  الطرف  عند  وينتهي  ال�شمايل،  الإيوان 
واأجمل  اأهم  الكتابي من  ال�رضيط  الداخل، وهذا  يراه  ما  اأول  نهايته 
الأ�رضطة الكتابية يف عمائر املماليك البحرية، وقد كتب باحلفر البارز 
داخل �شل�شلة من البحور اأو احلقول املت�شلة ببع�شها عن طريق ُعرى 
و�رضر زخرفية، وت�شتقر الكتابة على مهاد م�شتقل من الفروع النباتية 
ومتقاطعة  ومتما�شة  متداخلة  دوائر  هيئة  على  املر�شومة  النحيلة؛ 
وال�رضر  احلقول  واأطرت  لعبة(،  )عروق  ومتحلزنة  ومت�شابكة 
هند�شية  بزخارف  ال�رضر  وملئت  مف�ش�س،  اأو  جمدول  بارز  باإطار 
معقدة قوامها الأطباق النجمية والنجوم املتعددة الأ�شكال واملثلثات 
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زين الدين يو�شف )�شكل 9(، ُغطيت كو�شتاه وطاقيته بزخارف ج�شية 
قوامها الأرابي�شك والفروع النباتية املتحلزنة، ويوؤطر ذلك كله ال�رضيط 
الكتابي القراآين من القراآن الكرمي، �شورة ي�س( ال�شابق ذكره، وميتد هذا 
الإيوان ناحية ال�رضق مب�شاحة م�شتطيلة يتقدمها عمودان مغطيان بقبو 
متقاطع، وبهذا يكون اجلدار ال�رضقي لإيوان القبلة جزء من الواجهة 
الرئي�شية، ويطل على ال�شاحة التي تتقدم الزاوية وال�شارع بنافذة نراها 

من اخلارج �شمن الدخلة الأخرية من دخالت الواجهة.15

املحراب مال�شًقا جلدار  على ميني  يقع  قرب  الإيوان  بهذا  وكان 
اإليه  اأ�شار  الذي  القرب  وهو  الواقف،  حممد  ال�شيد  قرب  له  يقال  القبة، 
ال�شخاوي بقوله: ’وبهذه الرتبة قرب – باإيوان - �رضقي باب القبة، به 
ال�شيخ ال�شالح العارف بهاء الدين اأبو الفتح حممد بن اأحمد العدوي، 
اأحد خلفاء ال�شيخ ال�شالح زين الدين اأبي املحا�شن يو�شف، تويف يف 

ثالث ع�رض ربيع الأول �شنة �شبع وثالثني و�شبعمائة.16‘

مدببة،  باأقبية  ومغطاة  الت�شاع  فمختلفة  الأواوين  باقي   اأما 
حيث  املوتى؛  لدفن  الزاوية  لتاأ�شي�س  لحقة  مرحلة  يف  وا�شتخدمت 
ُوجد بها قبور قدمية واأخرى حديثة، فالإيوان الغربي م�شتطيل اأبعاده 
5.50 م × 5.20 م كان به قربان قيل اأن اأحدهما قرب ال�شيخ ح�شنني 
وفاة  وتاريخ  ا�شم  عليه  خ�شبي  تابوت  عليه  قدمي  والآخر  الغمري 
�شاحبه قراأه اأحمد تيمور با�شا كالتايل: ’توفا العبد الفقري اإىل اهلل ال�شيد 
حممد بن ال�شيخ علي بن ال�شيخ ح�شني بن ال�شيد �شم�س الدين حممد بن 
ال�شيد احل�شيب  ال�شيخ عبد العزيز بن  ال�شيخ ح�شام الدين �رض�شيق بن 
الن�شيب ].....[ الفرد احلاج حمي الدين عبد القادر الكيالين احل�شني 
اأربع واأربعني وثمامناية،17‘ اأما الإيوان  توفا )هكذا( ليلة ال�شبت �شنة 
ال�رضقي فم�شتطيل اأبعاده 5.10 م × 2.80 م وكان به قربان، قيل اإن 
اأحدهما قرب ال�شيخ علي الق�شالن املدفون يف نهاية القرن التا�شع ع�رض 
بال�شلعني  ويوجد  ف�شاحبه جمهول،  الثاين  والقرب  )1880م(،18  �شنة 
ال�شمايل واجلنوبي لهذا الإيوان فتحة باب توؤدي كل منهما اإىل حجرة 
ا اأبعاده 4.80 م × 3 م مل  �شغرية، اأما الإيوان ال�شمايل فم�شتطيل اأي�شً

يكن به �شيء لأنه مير منه اإىل �شحن الزاوية.19

وبالن�شبة لل�رضيح فيدخل اإليه من مدخلني، اأحدهما يف الإيوان 
الغربي يغلق عليه باب خ�شبي، والآخر يف اإيوان القبلة وهو املدخل 
نق�س  يعلوه  حيث  عليه؛  و�شعت  الكتابية  النقو�س  اإن  اإذ  الرئي�شي، 
كتابي تاريخه �شنة )725هـ/ 1325م(، ويوؤطره �رضيط كتابي بخط 
الثلث منفذ باحلفر الغائر وملئت كلماته مبعجون �شمغي اأ�شود اللون 

)لوحة 12( ن�شه كالتايل: )اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ب�شم اهلل 
ما  هذا  قالوا  الأحزاب  املوؤمنون  )هكذا(  راأ20  وملا  الرحيم  الرحمن 
وعدنا ]اهلل ور�شوله و�شدق اهلل ور�شو[له من املوؤمنني رجال �شدقوا 
ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من ق�شى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديال ليجزي ال�شادقني ب�شدقهم ]ويعذب املنافقني ان �شاء او يتوب 
اله  وعلى  النبيني  وخامت  املر�شلني  �شيد  على  اهلل  و�شلى  عليهم21[ 
وازواجه وذريته اأجمعني(، ويوجد ميني الداخل يف ممر هذا املدخل 
اإىل القبة )حيث اإن �شمك اجلدران خلق دهليًزا ق�شرًيا( الن�س التايل: 
ويل  عدي  �شيدي  اهلل  اإل  اإله  ل  اهلل،  ر�شول  حممد  اهلل  اإل  اإله  ’]ل[ 
اهلل �شيدى عدي ظهر ‘xxxx وعلى ي�شار الداخل: ’]�شيدى عدي 
ي�شفـ[ـع اإىل اهلل �شيدي عدي به الو�شيلة اإىل اهلل و�شلى اهلل على �شيدنا 

حممد واآله و�شلم‘ )�شكل10( وبع�س كلمات اأخرى اندثرت.22

اأمتار،   5  × اأمتار   5 اأبعادها  مربعة  فهي  الداخل  من  القبة  اأما 
يت�شدرها حمراب يف جهة القبلة يكتنفه عمودان ذوا تيجان كورنثية، 
الأ�شكال  ذي  الكويف  باخلط  بكتابة  املحراب  هذا  جانبا  وُزخرف 
الهند�شية ت�شم ال�شمني امليمونني )حممد، علي( )�شكل 11(، مكتوبة 
بطريقة الت�شاد اللوين الذي ُيظهر كالهما الآخر بقطع رخامية بي�شاء 
متعددة  رخامية  وزرة  اأ�شفل  من  ال�رضيح  بجدار  ويحيط  و�شوداء،23 
الألوان يعلوها اإزار خ�شبي، اأما املحراب فم�شغول بالرخام وال�شدف، 
عليه تاريخ جتديد �شنة )1031هـ/ 1621م(، ويتو�شط القاعة تركيبة 
�رضيح ال�شيخ زين الدين وهو جمدد حديًثا؛ لأنه يف الأ�شل كان يحيط 
به مق�شورة خ�شبية مزخرفة بالأطباق النجمية امل�شغولة ال�شدف24 كان 
يغطيه يف اأوائل القرن املا�شي �شرت اأخ�رض مطرز بقما�س اأحمر واأبي�س مبا 
ن�شه: ’مقام �شيدى علّي ابن عبد القادر الكيالين‘ وقد احرتق كل ذلك 

عام 1907 م كما �شياأتي بيانه.25

مف�ش�شة من )29(  الآجر  من  قبة  ال�رضيح  مربع  ويعلو جدران 
ا، ت�شتقر على منطقة انتقال، من اأربع حطات من املقرن�شات يف  ف�شًّ
الأركان الأربع، كل حطة مكونة من ثالثة �شفوف من احلنايا ذات 
عقود منك�رضة، ويوؤطر هذه احلنايا اأطر من، الآيات القراآنية املكتوبة 
بخط الثلث، ويتبادل مع هذه احلنايا ثالثة �شفوف من نوافذ هرمية 
تقع فوق منت�شف كل جدار، يتكون ال�شف ال�شفلي من ثالث نوافذ، 
يعلو ذلك نافذتان ثم نافذة واحدة، وهذه النوافذ مغ�شاة ب�شتارة ج�شية 
خمرمة وم�شكلة من زخارف الأرابي�شك وموؤطرة ب�رضيط كتابي ي�شم 
التي يف  الو�شطى  النافذة  جانبي  على  توجد  كما  )ا(مللك هلل،  عبارة 
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ال�شموات والأر�س وان تبدو ما يف اأنف�شكم او تخفوه يحا�شبــكم 
به اهلل فيغفر ملن ي�شاء ويعذب من ي�شاء]واهلل على كل �شيء قدير[ امن 
الر�شول مبا انزل اليه من ربه واملوؤمنون كل امن باهلل ومالئكته وكتبه 
ور�شله ل نفرق بني احد من ر�شله وقالوا �شمعنا واطعنا غفرانك ربنا 
واليك امل�شري، ]ل يكلف اهلل نف�شا اإل و�شعها لها[ ما ك�شبت وعليها 

ما اكت�شبت ربنا ل توؤاخذنا ان ن�شينا او اخطانا(.30

النقو�ش الكتابية بالزاوية
التي جت�شد دور  اأهم العمائر  تعترب زاوية زين الدين يو�شف من 
النقو�س الكتابية الت�شجيلي والزخريف، فقد اأك�شبت النقو�س الكتابية 
هذا املبنى قيمة اإىل قيمته وخطًرا اإىل خطره، فهناك ثالثة نقو�س توؤرخ 
العدوي،  البيت  ن�شب  وت�شجل  تطوره،  مراحل  وتر�شد  للمبنى 
وبالإ�شافة اإىل ذلك �رضيط كتابي زخريف على ع�شادتي باب الزاوية؛ 
و�رضيط ُيحزم رقبة القبة من اخلارج ومن الداخل، واإزار كتابي ُيحزم 

املبنى كله من الداخل حول الأواوين وحول ال�شحن.

خالل  من  املبنى  تطور  اإبراهيم  ليلى  الدكتورة  ر�شدت  وقد 
1297م(  )697هـ/  النقو�س  اأقدم  اأن  فوجدت  الإن�شائية؛  نقو�شه 
القدمية  القبة  وهي  وفاته،  بعد  ال�شيخ  قرب  على  القبة  اإن�شاء  اإىل  ي�شري 
التي هدمت حني اأن�شئ املبنى احلايل عام )725هـ/ 1325م(، ومن 
هذا الإن�شاء يرجع نق�شان كتابيان اأحدهما بالطة رخامية على مدخل 
املحراب،  عقد  حول  كتابي  �رضيط  والآخر  القبلة،  اإيوان  يف  القبة 
وميكن من خالل ال�رضيط الكتابي على املحراب وتطابقه مع النق�س 
ن�شبة  ميكن  1325م(  )725هـ/  واملوؤرخ  القبة  باب  على  املوجود 
املبنى  الذي ُيحزم  القبة من اخلارج والإزار  الذي ُيحزم رقبة  الإزار 
كله حول الأواوين وال�شحن والإزارات على رقبة وباطن القبة من 
الداخل اإىل �شنة )725هـ/ 1325م(، اأما النق�س الثالث فريجع اإىل 
الذي  اخلارجي  املدخل  اأعلى  ويوجد  1335م(،  )736هـ/  عام 

يتقدم �شاحة الزاوية على حد ال�شارع.31 

• يو�شف 	 زين الدين  ال�شيخ  �رضيح  على  القدمية  القبة  اإن�شاء  نق�س 
)697هـ/ 1297م(:

هو اأقدم النقو�س بالزاوية، عبارة عن بالطة رخامية اأبعادها 38 
�شم × 67 �شم مثبتة يف دخلة الباب الرئي�شي للزاوية فوق العقد العاتق 
وبني املقرن�شات التي حتمل طاقة الدخلة، حتمل 17 �شطًرا بخط الثلث 
بارزة،  �شطورها خطوط  يف�شل بني  البارز، ل  باحلفر  املنفذ  الركيك 

يوجد  الأو�شط؛  ال�شف  يف  النافذتني  وبني  وفوقها  ال�شفلي  ال�شف 
ذي  الكويف  باخلط  مكتوب  )علي(  امليمون  لال�شم  كتابية  زخرفة 

الأ�شكال الهند�شية داخل اأ�شكال �شدا�شية )�شكل13-12(.

ال�شكل،  م�شنم  قطاع  ذات  نافذة  بع�رضين  مثقوبة  القبة  ورقبة 
ومغ�شاة ب�شتائر ج�شية خمرمة مكونة من زخارف الأرابي�شك املع�شق 
اإزار ج�شي عري�س بخط الثلث  بالزجاج امللون، ويعلو ذلك �رضيط 
املنفذ باحلفر البارز على اأر�شية من فروع نباتية كتلك التي يف الإزار 
املوجود حول ال�شحن والأواوين ولكنها بدون بحور ول ُعرى، ن�شه 
كالتايل: )ب�شم اهلل الرحمن الرحيم �شهد اهلل انه ل اإله ال هو واملالئكة 
واولوا العلم قائًما بالق�شط ل اله ال هو العزيز احلكيم ان الدين عند 
اهلل ال�شالم وما اختلف الذين اوتوا الكتاب،(26ويجرى فوق الإزار 
ال�شابق �رضيط كتابي �شيق عر�شه ربع عر�س ال�رضيط ال�شابق، مكتوب 
بخط الثلث املنفذ باحلفر البارز على اأر�شية ب�شيطة خالية من الفروع 
واللفائف حتمل اآيات من القراآن الكرمي، �شورة ي�س( من اأولها حتى 
قوله تعاىل: )وكل �شيء اح�شيناه يف امام مبني(،27 وقد زخرف قطب 
القبة ميدالية حماطة ب�رضيط من كتابة اإ�شعاعية دائرية عري�شة بخط ثلث 
حروفه مطمو�شة العيون منفذ باحلفر البارز )�شكل 16( ن�شه: )ب�شم 
اهلل الرحمن الرحيم ال ان اولياء اهلل ل خوفا )هكذا( عليهم ول هم 

يحزنون لهم28 )هكذا( الب�رضى.(29

 )29( من  مف�ش�شة   )3  ،1 )لوحة  اخلارج  من  القبة  وتظهر 
ا ُيحزم رقبتها طراز كتابي ج�شي عري�س، ي�شم اآيات من القراآن  ف�شًّ
الكرمي بخط الثلث على اأر�شية نباتية منفذ باحلفر البارز، يبلغ عر�شه 
85 �شم، يعلوه �رضيط كتابي كويف منفذ باحلفر البارز ومكون من عبارة 
مزدان  اإطار  اأعلى  من  كله  ذلك  يوؤطر  15�شم،  بعر�س  هلل(  )امللك 
بزخارف هند�شية عر�شه 15 �شم، ومن اأ�شفل اإطار مزدان برخارف 
العلوي،  الإطار  اأ�شفل  العلوي، ويجرى  الإطار  بنف�س عر�س  نباتية 
والطراز الكتابي العري�س نفذ بخط الثلث على اأر�شية قوامها فروع 
نباتية على �شكل دوائر حلزونية يخرج منها الأوراق النباتية املختلفة 
الأ�شكال والأحجام، وهذه الفروع مزخرفة بالتعريق الداخلي وهذه 
الأوراق مل ترتك ب�شيطة خالية؛ واإمنا ملئت �شطوحها بالتخرمي الذي 
ومتيل،  وتعتدل  وت�شغر  تكرب  لوزية  وفراغات  نباتية  زخارف  يظهر 
ال�شكل  وبع�س عالمات  الهند�شية  اجلدائل  بع�س  اإىل  بالإ�شافة  هذا 
والإعجام، وقد نق�س يف هذا الطراز خامتة القراآن الكرمي، �شورة البقرة 
)لوحة13 - �شكل 17( كالتايل: )ب�شم اهلل الرحمن الرحيم هلل ما يف 
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اآخره واحرتاق كل الأثاث اخل�شبي  اإىل احرتاقه عن  اأدى  1907م( 
كثرية،  اأخرى  ومقتنيات  الرخامية  الوزرة  وت�رضرت  ال�رضيح،  يف 
وكان يزخرف التابوت املذكور اأ�رضطة بخط الثلث على اأر�شية من 
الزخارف النباتية م�شمونها، الآية الكر�شي، ون�شب ال�شيخ، وتاريخ 
الأ�شتاذ  وكان  بال�شدف،  حمالة  جنمية  بزخارف  ومزخرف  وفاته، 
يو�شف اأحمد خطاط جلنة حفظ الآثار العربية املعروف قد قراأ هذه 
النقو�س، و�شجلها قبل اأن ياأتي عليها احلريق37 وهي كالتايل ح�شب 

ترتيب الأ�شطر يف ال�شكل املقابل:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم اهلل ل اإله اإل هو احلي القيوم ل تاأخذه - 1
�شنة ول نوم.... )اإىل اآخر، الآية الكر�شي(

زين الدين - 2 ال�شيخ  العارف  العامل  الإمام  ال�شيد  �رضيح  هذا 
�شم�س الدين  ال�شيد  حممد بن  �رضف الدين  ال�شيخ  يو�شف بن 

احل�شن بن ال�شيد الإمام ال�شيخ �رضف الدين عدي بن اأبي الرب

مروان - 3 ابن  مو�شى  ابن  ا�شمعيل  م�شافر بن  ابن �شخر بن  كات 
ابن احل�شن بن مروان ابن احلكم الأموي قد�س اهلل روحه ونور 

�رضيحه انتقل اإىل رحمة اهلل يوم الثنني ثالث ربيع

الأول �شنة �شبع وت�شعني و�شتمية ذنوبي غزار ل اأطيق حل�رضها - 4
وعفوك يا مولي اأو

اأنه  وحدث بها تلف ب�شيط مل يوؤثر على قراءة النق�س، واأغلب الظن 
�شنع ليثبت فوق القبة الأوىل التي دفن فيها ال�شيخ زين الدين قبل جتديد 
القبة واإ�شافة املبنى احلايل، ويعترب وثيقة جامعة لن�شب ال�شيخ زين الدين 

مرفوًعا اإىل اأجداده الأمويني )لوحة 14(، ن�شه كالتايل:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم اأن�شاأ32 هذه القبة املباركة على �رضيح - 1
ال�شيد الإمام 

العامل العارف املحقق اإمام املوحدين تاج العارفني زين العابدين - 2
اأبي ال�شمائل

ال�شيخ زين الدين يو�شف ابن ال�شيد الإمام العامل العارف القدوة - 3
�رضف

الإ�شالم غوث الأنام ال�شيخ ]�رض[ف الدين حممد بن33 )هكذا( - 4
ال�شيد الإمام العامل 

]الدين[ - ٥ �شم�س  البدعة  قامع  ال�شنة  نا�رض  احلقيقة  �شيخ  العارف 
اأبي حممد

�شم�س الدين ال�شيخ احل�شن ابن ال�شيد الإمام العامل العارف علم - ٦

الأبرار غوث العباد تاج الزهاد �شيخ �شيوخ الإ�شالم- ٧

اأبي احل�شن �رضف الدين عدي ابن ال�شيد الإمام العامل العارف - ٨
ال�شيخ

اأبي الربكات ابن �شخر ابن34 )هكذا( م�شافر ابن ا�شماعيل ابن - ٩
مو�شى ابن 

مروان ابن احل�شن ابن مروان ابن احلكم الأموي القر�شي- 1٠

قد�س اهلل روحه ونور �رضيحه وكان انتقاله اإىل دار اخللود - 11

وجوار امللك الودود يف ثاين �شاعة من نهار يوم- 12

الثنني35 ثالث ع�رض ربيع الأول �شنة �شبع وت�شعني و�شتماية - 13

ومما اأن�شده يف حال عبوره ذنوبي غزار ل اأطيق حل�رضها- 14

وعفوك يا مولي اأوفى واأزيد، وما هي ذنوبي - 1٥

اأن اأخاف واأنت يل اإله ويل يوم ال�شفاعة اأحمد- 1٦

وكان فراغ القبة يف �شهر �شوال �شنة �شبع وت�شعني و�شتماية.36- 1٧

وكان بالقبة تابوت خ�شبي مطعم بالعاج رائع ال�شنع، ولكن ل�شوء 
احلظ اندلع حريق مروع يف الزاوية يف �شهر يونية �شنة )1325هـ/ 
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فا38 )هكذا( واأزيد وما هي ذنوبي اأن اأخاف واأنت يل اإله ويل - ٥
يوم ال�شفاعة اأحمد.39 

• احلايل 	 البناء  وتاأريخ  الدين  زين  ال�شيخ  مقام  تعيني  نق�س 
)725هـ – 1325م(:

اجلدار  يف  املوجود  القبة  مدخل  فوق  مثبتة  رخامية  بالطة  هو 
× 75 �شم، حتمل  اأبعادها 110 �شم  اجلنوبي الغربي لإيوان القبلة، 
خطوط  بينها  تف�شل  البارز،  باحلفر  املنفذ  الثلث  بخط  اأ�شطر  اأربعة 
)لوحة  امل�شاحة  ل�شيق  باخت�شار  ولكن  ال�شيخ،  ن�شب  بارزة، حتمل 

15/ �شكل 18( ون�شه كالتايل: 

اأولئك املقربون - 1 ال�شابقون  ال�شابقون  ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
يف جنات

النعيم40 هذا مقام ال�شيد الإمام القدوة �شيخ �شيوخ الإ�شالم �شيخ - 2
الطريقة ومعدن

احلقيقة فريد الع�رض �رضفت باإقدامه م�رض اأوحد �شيوخ امل�شلمني - 3
زين الدين بن ال�شيخ حممد بن احل�شن بن

الأموي - 4 م�شافر  بن  �شخر  بن  الربكات  اأبو  بن  عدي  ال�شيخ 
�شنة خم�س  الأول  ربيع  وذلك يف  امل�شلمني  بربكاتهم  اهلل  نفع 

وع�رضين و�شبعماية.41 

يوؤطر  يو�سف  الدين  زين  ال�سيخ  ن�سب  يحوي  كتابي  �سريط 
املحراب )527هـ/ 1325م(

طاقية  عقد  يوؤطر  الثلث  بخط  �شيق  كتابي  �رضيط  عبارة  هو 
املحراب، وثم يدور حول جتويف املحراب اأ�شفل الطاقية مبا�رضة، وهو 
يطابق الن�س ال�شابق، وهو برهان قوي اأن تاريخهما واحد مما ي�شاعدنا 

يف تاأريخ الأ�رضطة الزخرفية )لوحة 16/ �شكل 9( ون�شه كالتايل:

ال�شيخ  بن  يو�شف  الدين  زين  القدوة  الإمام  ال�شيد  مقام  ’هذا 
ابن  ابن �شخر  الربكات  اأبي  ابن  ال�شيخ عدي  ابن  ابن احل�شن  حممد 
ابن مروان بن احلكم الأموي قد�س  ابن احل�شن  ا�شمعيل  ابن  م�شافر 

اهلل روحه ونور �رضيحه42.‘

• فيما 	 الأمام  من  باملبنى  اأحلقت  التي  الزيادة  باب  تاأ�شي�س  نق�س 
بينها وبني ال�شارع )736هـ/ 1335م(:

وهو عبارة عن بالطة حجرية حتمل خم�شة اأ�شطر بخط الثلث 
املنفذ باحلفر الغائر، مثبتة اأ�شفل مقرن�شات دخلة املدخل املتقدم الذي 
اأن�شئ عام )736هـ( ليكون باًبا ملبنى اأحلق مبقدم الزاوية )لوحة3(، 
اأدرك  ملا  ثم  الآن،  زالت  به م�شلى ومئذنة  ي�شتمل على ملحق  كان 
للدفن،  ك�شاحة  ا�شتعمل  للزاوية  اأ�شيف  الذي  اجلزء  هذا  اخلراب 
ولي�س  �رضيح  جمرد  ولي�س  زاوية  املبنى  اأن  مرة  لأول  النق�س  وي�شري 
حتول  املكان  اأن  الأول:  اأمرين؛  يحتمل  وهذا  خانقاه،  ول  مدر�شة 
من قبة �رضيحية مفردة اإىل زاوية �شنة )725ه – 1325م( ولكن مل 
يذكر يف النقو�س لأن الأمر كان اأو�شح من اأن يحتاج اإىل تو�شيح، 
والثاين: اأن املبنى كان بحاجة لزيادة مرافق ليقوم بدور الزاوية على 
الوجه الأمثل؛ ولذا مت اإ�شافة بناء اأمامه �شنة )736هـ/ 1335م( ومن 

هنا اأطلق عليه زاوية يف النق�س اجلديد.

وكان من نتيجة حجب املبنى القدمي )الباقي( وجعله بعيًدا عن 
اإعادة كتابة ن�شب  اأن مت  )املندثر(؛  باملبنى اجلديد  ال�شارع واجلمهور 
ال�شيخ زين الدين يو�شف وا�شم املن�شاأة مرة اأخرى يف نق�س جديد يكون 
بدياًل للنق�س املوجود على املدخل القدمي، ويالحظ اأن هناك فرًقا يف 
تاريخ وفاة ال�شيخ زين الدين يو�شف يف هذا النق�س عن التاريخ الوارد 
يف النق�س القدمي املوجود على مدخل املبنى املوؤرخ ب�شنة )697هـ/ 
1297م( الذي ذكر تاريخ وفاة ال�شيخ زين الدين )يوم الثنني ثالث 
النق�س  الوفاة يف  تاريخ  املذكورة(، وبني  ال�شنة  من  الأول  ربيع  ع�رض 
الذي نحن ب�شدده )يوم الثنني رابع �شهر ربيع الأول(، فيكون الفارق 

بينهما ت�شعة اأيام، )لوحة 17/ �شكل 19( ون�شه كالتايل:

الإمام - 1 ال�شيخ  )هكذا(  الزاوية43  هذه  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 
زين الدين يو�شف بن ال�شيخ �رضف الدين حممد بن ال�شيخ الثقة44 

الربكات - 2 اأبي  ابن  ال�شيخ عدي  ابن  الدين ح�شن  �شم�س  والإمام 
امللك  عبد  ابن  مو�شى  ابن  ا�شماعيل  ابن  م�شافر  ابن  �شخر  ابن 

ابن الوليد

احلكم - 3 ابن  الوليد  بن  اإبراهيم  ابن  امللك  عبد  ابن  مروان  ابن 
ابن  �شليمان  ابن  ابن احلكم  ابن مروان  العزيز  بن عبد   ابن عمر 

عبد امللك ابن معاوية ابن

ابن - 4 اأمية  ابن  مرة  ابن  حرب  ابن  �شخر  ابن  معاوية  ابن   يزيد 
عبد �شم�س ابن عبد مناف وهو ابو جد النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

وت�شاف الن�شبة اإىل الإمام 
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عثمان ر�شي اهلل عنه تويف يوم الثنني رابع �شهر ربيع الأول �شنة 
�شتة45  �شنة  املبارك  الباب  هذا  ابتداء  وكان  و�شتماية،  وت�شعني  �شبعة 

)هكذا( وثالثني و�شبعماية.46

ولكي نفهم النقو�س فهًما �شليًما يجب فهم الظروف والأحداث 
التي خلقت كل هذا الزخم الذي انتهى وطوته الأيام، ولكن بقي منها 
هذه الزاوية ونقو�شها الكتابية لذلك وجب التعريف بالفرقة اليزيدية، 
ثم  اململوكي،  الع�رض  يف  م�رض  اإىل  جميئهم  واأ�شباب  العدوية  والطائفة 
حماولة فهم اأ�شباب بناء الزاوية بهذا النمط من البناء ويف ذلك التوقيت 
و�شنحاول  تخليط،  من  املوؤرخني  روايات  �شاب  وما  التاريخ،  من 
ا�شتك�شاف من�شئ الزاوية؛ لأن النقو�س تخلو من ذكر املن�شئ، ونظًرا 
كتب  ويف  النقو�س  يف  العدوية  الأ�رضة  ن�شب  يف  ا�شطراب  لوجود 
امل�شادر ف�شنحاول �شبط هذا الن�شب ونبني الأ�شباب التي دعت اإىل 
هذا ال�شطراب، ثم نلقي ال�شوء على عقيدة اليزيدية لدى ال�شيخ عدي 
نظًرا لورود نق�س يف ذلك، ثم نحاول اأن نف�رض نق�س ا�شم علي بن اأبي 
طالب  يف الزاوية مع اأن اليزيدية اأعداء لآل البيت، ثم نلقي ال�شوء 

على، الآيات القراآنية وعالقتها بر�شم امل�شحف.

الفرقة اليزيدية
وتتع�شب  الأمويني  توايل  اإ�شالمية  فرقة  الأ�شل  يف  اليزيدية47 
و�شيعتهم  البيت  اآل  ناواأت  كما  الدين،  با�شم  اخلالفة  اأمر  يف  لهم 
- اأقوى حزب نا�شل الأمويني - ومن ثم تعترب هي وال�شيعة طريف 
نقي�س، كل ذلك يف �شبيل اإرجاع احلكم وال�شيادة لبني اأمية؛ واإحياء 
تنكيل  اأ�شد  بهم  والتنكيل  دولتهم  �شقوط  بعد  جديد  من  اأجمادهم 
الع�شور  الطائفة على مر  العبا�شيني، وتطورت هذه  واأق�شاه على يد 
فاأخذت بعًدا دينيًّا، وحتولوا اإىل طريقة �شوفية �ُشنّية معتدلة الت�شوف 
تعرف بالعدوية؛ ن�شبة اإىل �شيخهم عدي بن م�شافر الأموي اأحد اأفراد 
اإليها  ومال  والفرو�شية  بال�شجاعة  اأتباعها  وا�شتهر  الأموية،  الدوحة 
القرن  اأمرها يف  ا�شتفحل  ال�شواء؛ حتى  الدنيا والآخرة على  طالب 
النحالل  حيث  الإ�شالمي  العامل  حمنة  وقت  يف  الهجري،  ال�شابع 
الرتهات  و�شيطرة  الفرجنة  مع  واحلروب  العبا�شية؛  للدولة  ال�شيا�شي 
يف  الطائفة  هذه  بالغت  ثم  ال�شليم،  العقلي  املنهج  على  واخلرافات 
واآمنت  لل�شيخ عدي،  تقدي�شها  معاوية، ويف  بن  يزيد  واإطراء  حب 
وتنا�شخ  كاحللول  الو�شطى  الع�شور  يف  �شاعت  وعقائد  باأفكار 
الأرواح، ثم حتولت اإىل فرقة من�شلخة عن الإ�شالم خارجة عليه تغلو 

ا فاح�ًشا يف يزيد، ثم اإىل ديانة كاملة م�شتقلة نقي�شة لالإ�شالم.48 غلوًّ

والزراية  يزيد؛  وابنه  معاوية  اليزيدية يف  اأ�شباب غلو  وكان من 
غلو  قابلوا  ولهذا  لل�شيعة،  ومناوئتهم  بغ�شهم  هو  البيت؛  اآل  على 
اأبي  بن  يزيد وبخ�س علي  بالغلو يف  احل�شني؛  وابنه  ال�شيعة يف علي 
طالب ون�شبته اإىل املمالأة على قتل عثمان ، حتى اإنهم اأخرجوه 
احل�شني خارجًيّا  ابنه  الفنت، وجعوا  اأئمة  اإىل جملة  الهدى  اأئمة  من 
�شاقًّا لع�شا امل�شلمني، وا�شتدلوا بقول النبي : ’من خرج على اأمتي 

وهم جميع فاقتلوه كائًنا من كان49.‘

ال�شيعة  لعن  كما  منابرهم  على  وبنيه  عليًّا  اليزيدية  لعن  وهكذا 
القرن  نهاية  لعلي حتى  لعنهم  وا�شتمر  منابرهم،  على  ويزيد  معاوية 
بالبكاء  عا�شوراء  يوم  ال�شيعة  يحيي  الهجري50، وكما  احلادي ع�رض 
احل�شني،  عن  تثاقلهم  على  وندًما  حزًنا  ال�شدور  و�رضب  والنواح 
يتخذه اليزيدية يوم عا�شوراء يوم فرح و�رضور ورق�س �رضب طبول، 
يزعمون اأن اإمام الوقت )يزيد( ظفر بعدوه )احل�شني( وقتله يف ذلك 
يف  اليزيدية  يعتقد  املنتظر؛  املهدي  يف  ال�شيعة  يعتقد  وكما  اليوم،51 
ال�شفياين املنتظر الذي يظهر اآخر الزمان، ويكون اأمره كاأمر املهدي 
املنتظر على حد زعمهم،52 وكما اتخذ املختار الثقفي الذي ثار على 
وك�شاه    علي  الإمام  خملفات  من  اأنه  ادعى  كر�شيًّا؛  احل�شني  قتلة 
بالديباج، واأنه مبثابة تابوت مو�شى لبني اإ�رضائيل، ل يحمله جي�س اإل 
كتب له الن�رض، يف مقابل ذلك قد�س اليزيدية تخت يزيد؛ اّدعوا اأنه 
كان يجل�س عليه يزيد اأيام اخلالفة، وعليه يجل�س اأمريهم،53 واإذا كان 
م�شهد احل�شني مقد�س عند ال�شيعة؛ فاإن تربة ال�شيخ عدي بن م�شافر 

مقد�شة عند اليزيدية )لوحة 18(.54

املو�شل  جهات  يف  تقطن  الأكراد  من  طائفة  اليوم  واليزيدية 
�شنجار  اأنحاء: جبل  من كرد�شتان  اجلنوب  العراق يف  �شمال غربي 
وجزيرة ابن عمر ولل�س )ليل�س(55 اأو يف قرية ال�شيخني وباعذري 
بجبل هكار56 وناحية بع�شيقة، وكان قد جلاأ من �شلم من الأمويني بعد 
�شقوط دولتهم اإىل اجلبال املنعزلة احل�شينة يف اإقليم املو�شل بالعراق 
موطن الأكراد، واعت�شموا بتلك الأماكن النائية عن بط�س العبا�شيني 
ومطاردتهم، وتنت�رض جماعاتهم يف �شورية نواحي دم�شق ويف �شمال 
ا بجبل �شمعان وعفرين، ويوجد جماعات منهم يف تركيا  �شورية اأي�شً
اإيران، واأخرى يف  �رضق الأنا�شول مبلطية ومرع�س، وجماعات يف 
من  اجلمهور  تخالف  خا�شة  عقائد  لهم  وهوؤلء  واأولئك  اأرمينيا، 
تقاليد  توارثوا  فهم  جميًعا،  ال�شماوية  والديانات  بل  امل�شلمني، 
والفرق  الأديان  من  بالعديد  وتاأثروا  �شوفية  ودينية  وقومية  جاهلية 
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والطوائف املختلفة يف النواحي التي �شكنوها كالربهمية والزراد�شتية 
والثنوية املانوية واملزدكية وال�شامانية؛ وما يت�شل بهذا كله من الأهواء 
التي  املبهمة  والكلمات  ال�شاذة  والآراء  والغلو  والتطرف  والأقاويل 
توجب الكفر وال�شالل، مما اأف�شد جوهر اإ�شالمهم وباين بينهم وبني 
جميع الفرق الإ�شالمية، وانحرف بهم وباعد بينهم وبني تعاليم الدين 
القومي، وخرجوا من الإ�شالم جملة، ول يخفى ما يطراأ على النحل 
واملذاهب من التبديل بعد ذهاب الداعني اإليها بالبتداع تارة وتبديل 

الن�شو�س تارة اأخرى وبتاأويل الن�شو�س ح�شب الأهواء والآراء.57 

الطائفة العدوية اليزيدية
رغم تعاقب الدول واختالف الع�شور والأطوار وتتابع املحن 
على  ا�شتمروا  اليزيدية  لكن  املو�شل،  اإقليم  يف  اخلطوب  وازدحام 
بن  ليزيد  واإكبارهم  لالأمويني،  ومنا�رضتهم  من ولئهم  عليه  هم  ما 
معاوية واعرتافهم له بالإمامة وال�شالح؛ ومناواأة اآل البيت والغ�س 
القرن  اأظلهم  اإذا  حتى  حتقريه،  يف  والغلو  طالب  اأبي  بن  علي  من 
القدوة؛  ال�شالح  ال�شيخ  ال�شام  من  عليهم  قدم  الهجري،  ال�شاد�س 
اأفا�شل عباد اهلل ال�شاحلني؛  عدي بن م�شافر الأموي ال�شافعي اأحد 
�شلك  قد  وكان  اأمية،  بني  من  املرواين  الفرع  اإىل  ن�شبه  يعود  الذي 
والنقطاع  املجاهدة  ولزم  احلياة  يف  والزهد  ال�شالح  طريق 
مبواعظه  وتاأثروا  ب�شالحه  فاأعجبوا  والقفار،  الرباري  يف  والتنقل 
اإىل  تدعو  التي  التعاليم  تلك  القومية،  واإر�شاداته  لتعاليمه  وانقادوا 
وحدة امل�شلمني وعدم التفريق بينهم اإل بالتقوى، والكف عن لعن 
يف  احلديث  عن  والإم�شاك  عموًما،  اللعن  وحترمي  كانوا  اأيًّا  النا�س 
والعتدال  بينهم  فيما  ال�شالح  ال�شلف  واختالف  الكربى  الفتنة 
ويخفف  الق�شد  اإىل  يردهم  اأن  عدي  ال�شيخ  ا�شتطاع  وقد  فيهم، 
على  وت�شنيعهم  لالأمويني،  وتع�شبهم  ليزيد  حبهم  يف  غلوائهم  من 
واأ�شبحت  طالب،  اأبي  بن  علي  بغ�شهم  يف  وال�رضف  البيت  اآل 
الأكراد  ’�شيخ  عليه  اأطلق  حتى  عندهم  رفيعة  عدي  ال�شيخ  منزلة 

واإمامهم‘، ومن ذلك الوقت غلب عليهم ا�شم )العدوية(.58

وما من �شك اأن اهلل كتب لل�شيخ عدي القبول بني الأكراد وغر�س 
حبه يف قلوبهم، فتاأثروا بدعوته وارتدع ب�شببه قطاع الطرق واأهل 
الف�شاد، وكان النا�س اإذا اأقبل اإىل قرية من القرى يتلقونه تائبني، وجاء 
احلاكم  اإليه  زاوية خارجها، فخرج  املو�شل ونزل يف  اإىل  مرة  ذات 
واأ�شحاب الوليات وامل�شايخ والعوام حتى اآذوه وهم يقبلون يده، 

فو�شع بينه وبني النا�س �شباك بحيث ل ي�شل اإليه اأحد اإل روؤية.59 

اأمرهم كانوا على  اأول  اأتباعه يف  اأن  وال�شيء الذي ل �شك فيه 
العبادة  يف  خطاه  ويرت�شمون  ب�شيخهم  يتاأثرون  م�شتقيمة،  طريقة 
ال�شالح،  ال�شلف  نهج  كله على  ذلك  وال�شلوك، وهو يف  والطريقة 
ثم خلف ال�شيخ عدي يف اأتباعه اأخيه )�شخر بن م�شافر(، وكان هذا 
عاملًا عاماًل على جانب كبري من التقوى، ثم خلف �شخر بن م�شافر 
ابنه اأبي الربكات �شخر بن �شخر، وخلف اأبو الربكات ابنه )عدي 
بن �شخر(؛ وكان ل يقل عن اأبيه واأجداده يف العلم والورع، وكان 
اأجل م�شايخ العراق واأ�شحاب كرامات،  هوؤلء امل�شايخ جميًعا من 
الغلو  يف  اأتباعه  اأوقع  �شخر(  بن  عدي  بن  )ح�شن  ال�شيخ  ولكن 
ونرًثا  نظًما  طريقته  يف  باطلة  اأ�شياء  وزاد  الإ�شالم،  منه  حذر  الذي 
واألف كتاب  الأرواح،  وتنا�شخ  الوجود والرجعة  كاحللول ووحدة 
اأن  فقال  معاوية،61  بن  يزيد  يف  وغاىل  اخللوة(،60  لأرباب  )اجللوة 
من  بل  ال�شحابة  من  كان  واأنه  مهديًّا؛  هاديًا  عادًل  اإماًما  كان  يزيد 
اأكابر ال�شحابة، واأنه كان من اأولياء اهلل تعاىل، وقال: )من وقف يف 
يزيد وقفه اهلل على نار جهنم(،62 كما جاوز بهم اعتقادهم يف تعظيم 
ال�شيخ عدي الأكرب �شاحب احلق ال�رضعي يف وراثة الأمويني، بحيث 
اإليه  ال�شاحلني، ون�شب  اأن ي�شاويه من كبار الأولياء  اأحد  ل ي�شتطيع 
ي�شلون  اإليها  التي  قبلتهم   )18 )لوحة  مرقده63  وجعل  اخلوارق، 

وذخريتهم يف الآخرة التي يعولون عليها.64

عرب  الزيدية  عقائد  تطور  ا�شتمر  فقد  الأمر  من  يكن  ومهما 
الزمن، واأخذ انحرافهم يزداد رويًدا رويًدا، ول �شيما اأن جلهم كان 
من الأميني؛ لأن روؤ�شاءهم الدينيني حرموا عليهم الكتابة والقراءة من 
قبل، ودخل عقائدهم التج�شم واحللول والحتاد والقول بالتنا�شخ، 
وخارجية  و�شابئة  ووثنية  وم�شيحية  يهودية  اأخرى  عقائد  ودخلت 
وعقائد كفرية اأخرى؛ وكان ال�شيخ عدي بن م�شافر ملا وجد تفاقم 
بعده يف  من  غالوا  ثم  اللعن،  عليهم  اأبي طالب؛ حرم  بن  لعن علي 
قد�شوا  ثم  ال�شيطان،  لعن  حرموا  حتى  منه  والحرتاز  اللعن  حترمي 
ال�شيطان وهو امل�شمى عندهم )طاوو�س ملك( اأو )طاوو�س املالئكة( 
لل�شجود لآدم،65 ولهم يف  ان�شياعه  خوًفا من �رضه وبرروا من عدم 
كتم نحلتهم والحتفاظ باأ�رضارهم مبالغة �شديدة، وهذا طوى اأمرهم 

و�شرت دخائلهم عن النا�س زمًنا بعيًدا.66

عظيم  بجاه  يتمتعون  م�شافر(  )اآل  العدوي  البيت  اأفراد  وكان 
النا�س عليهم  وقدر رفيع، ويعي�شون يف ترف ورخاء ونعيم، لإقبال 
والتقرب لهم ب�شفوة اأموالهم، وكان العلم والأدب �شائًعا بينهم،67 
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واأول من اختلجت اأمنية احلكم يف �شدره ال�شيخ )احل�شن بن عدي 
بن �شخر بن �شخر بن م�شافر(، واأي غرابة يف ذلك والدولة العبا�شية 
منت�رضين  كانوا  الأكراد  من  ال�شيخ  واأتباع  ال�شعف،  غاية  يف  كانت 
يف الهالل اخل�شيب ويف الأنا�شول و�شمال �شورية، ومكانته ل حد 
لها لديهم وطاعته عندهم مطلقة، لذا كان هو فعليًّا �شاحب الكلمة 
النافذة يف البالد، فاإ�شارة منه تكفي اأن يخربوا املو�شل وما جاورها 
عليهم  بعدها  خرج  مدة،  اأتباعه  عن  انقطع  قد  وكان  اأقطار،  من 
البدع وال�شاللت وت�شديق خوارق  فيها  بتعاليم جديدة وخطرية، 
بالد  اإىل  الثورة  باأعالم  دعاته  اأر�شل  ثم  له،  التام  والنقياد  العادات 
�شيا�شية حتت  اإىل حركة  العدوية  الطريقة  فتحولت  وال�شام،  اجلزيرة 
�شتار ديني، تهدف اإىل اإعادة احلكم للبيت الأموي، فاأقلقت حتركاته 
حاكم املو�شل اآنذاك بدر الدين لوؤلوؤ )631 - 657هـ(، ثم ارتكب 
العدوية اآنذاك حماقة كربى، حني اأقدموا على نب�س قرب اأحد غرمائهم 
ويدعى ال�شيخ اأبي اأحمد عبد اهلل بن احل�شن بن املثنى املعروف بابن 
احلداد وخربوا قربه واأحراقوا عظامه، فاتخذها بدر الدين لوؤلوؤ ذريعة 
ذلك،  له  اأتيح  وقد  وطائفته،  عدي  بن  احل�شن  ال�شيخ  على  للق�شاء 
)644هـ/  �شنة  املو�شل  بقلعة  وقتله  ال�شيخ  على  قب�س  حتى  احتال 
1246م( و�شن حمالت مدمرة على جبل لل�س مما ا�شطر العدوية 

اإىل الهجرة اإىل م�رض وال�شام.68 

حاول  فقد  عدي  بن  احل�شن  بن  حممد  ال�شيخ  وخليفته  ابنه  اأما 
اأبيه بدر الدين لوؤلوؤ، فات�شل  اأن يجد حليًفا يكون عوًنا له على قاتل 
بال�شلطان ال�شلجوقي عز الدين كيكاو�س بن كيخ�رضو وحاز منه على 
اإقطاع بلدة )خرتربت(، وحارب هو واأتباعه اأعداء هذا ال�شلطان من 
املغول، ولكنه قتل عام )655هـ/ 1257م( يف اإحدى تلك املعارك،69 
كثري،  خلق  واتبعها  ال�رضق  يف  ذاعت  قد  العدوية  الطريقة  وكانت 
فاعتمد عليهم عماد الدين زنكي وابنه نور الدين حممود يف حروبهما 
الأيوبية  اجليو�س  عماد  �شكلوا  اأنهم  غرابة  ل  ولذلك  الفرجنة،  �شد 
التي نا�شلت الفرجنة وجاهدتهم جهاًدا كبرًيا، 70ول نن�شى اأن الأ�رضة 

الأيوبية كردية الأ�شل وجل جي�شها كان من الأكراد.

العدوية يف الع�سر اململوكي
الع�رض  يف  ال�شام  وبالد  م�رض  يف  والرخاء  ال�شتقرار  �شجع 
اململوكي اإىل هجرة كثري من الأكراد من اأتباع الطريقة العدوية، ول 
نن�شى �شيوع الت�شوف يف ذلك الع�رض �شمح بوفود الطرق ال�شوفية 
اأهم  قل  اأو  هذا،  اإىل  اأ�شف  قيود،71  بال  م�رض  يف  �شعائرها  وممار�شة 

يتميزون  كانوا  الأكراد  من  العدوية  الطريقة  اأتباع  اأن  هذا  كل  من 
بال�شجاعة و�شدة الباأ�س والفرو�شية وتفوقهم يف مهارة الرمي، حتى 
قيل لهم بدًل من: مريدي ال�شيخ عدي )مردة ال�شيخ عدي(، ونظًرا 
حل�شن بالئهم و�شفهم معا�رضوهم اأنهم من خرية جند امل�شلمني ومن 
اأن يعتمد املماليك عليهم ويقربوا  اأن�شار الإ�شالم، فلي�س غريًبا  اأ�شد 
�شيخهم، وما ينبغي اأن نن�شى ما امتدحهم به �شيخ الإ�شالم ابن تيمية 
يف ر�شالة الو�شية الكربى التي وجهها لهم حيث قال: ’وما زال يف 
ع�شكر امل�شلمني املن�شورة وجنوده املوؤيدة منكم من يوؤيد اهلل به الدين 

ويعز به املوؤمنني72.‘ 

ويلب�شون  اأكتافهم  على  وي�شدلونها  �شعورهم  ي�شفرون  وكانوا 
ولبا�ًشا  ال�رضاويل  ويلب�شون  عالية  خمروطية  قبعات  روؤو�شهم  على 
اأبي�س، وقد ا�شتطاع العدوية ا�شتمالة بع�س اأمراء دم�شق من املماليك 
الأمريين  وكذا  به73  وانتفعوا  الأقرعي  بكتوت  بدر الدين  كالأمري 
اأمري علم، ونا�رض الدين حممد بن عز الدين  الكرجي  اأيبك  عز الدين 

اأيدمر النائب.74 

العدوية  الطريقة  اأتباع  انحراف  فاإن  الأمر،  من  يكن  ومهما 
التي  للتحولت  نظًرا  لدى اجلمهور؛  املاألوف  ال�شويف  امل�شلك  عن 
وتبجيل  يزيد  ال�شديد يف  الغلو  من  بن عدي  احل�شن  ال�شيخ  اأدخلها 
ال�شيخ عدي؛ قد �شار م�شدر قلق للمحافظني من جمهور امل�شلمني، 
اأمورهم،  عليهم  فاأنكروا  لذلك،  تبًعا  اإليهم  الفقهاء  نظرة  وتغريت 
فاألفوا الكتب والر�شائل التي تر�شد �شاللتهم وتفند ترهاتهم، فاألف 
واليزيدية،  الراف�شة  على  للرد  كتاًبا  اجلبي  اأبو فرا�س  الإمام  ال�شيخ 
ويعيب  فيه؛  والغلو  له  واإطرائهم  ليزيد  حمبتهم  على  فيه  يوؤاخذهم 
�شالة  عن  وتاأخرهم  اجلمهور؛  اأئمة  خلف  �شالتهم  عدم  عليهم 

اجلمعة وقولهم اأن النقط والت�شكيل من القراآن.75

 - تيمية  ابن  الإ�شالم  �شيخ  جعلت  التي  البواعث  نف�س   وهي 
البدع  لأهل  ال�شارم  وت�شديه  خمالفيه  على  ب�شّدته  املعروف 
وال�شخافات واخلرافات - يكتب لهم ر�شالة تعرف بالو�شية الكربى 
اأو بالر�شالة ال�شنية اإىل الطائفة العدوية، عار�شهم فيها معار�شة هينة 
اأخرى،  تارة  والرتهيب  وبالرتغيب  تارة  وبالت�رضيح  بالتلميح  لينة، 
و�شطر فيها موؤاخذاته العقائدية، كما جادلهم فيها باحلجة ونا�شلهم 
اأو  �رضاحة،  اآراءهم  ي�شفه  اأن  دون  قلوبهم  ليوؤلف  احل�شن،  بالوعظ 
ح�شناتهم  من  ذكر  واإمنا  �شيوخهم،  من  النيل  اإىل  مبا�رضة  يتعر�س 
اأولياء  منهم  اأن  العبارة  ب�رضيح  ونوه  ال�شنة،  لأهل  ينت�شبون  كونهم 
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يقاتلون  �شجعان  ومنهم  و�شالح،  جماهدة  اأهل  وفيهم  متقني،  هلل 
بن  الأكرب وقدوتهم )عدي  ب�شيخهم  اأ�شاد  الإ�شالم، كما  مع جي�س 
العارف  )بال�شيخ  فو�شفه  يثلج �شدورهم،  مبا  عليه  وترحم  م�شافر( 

ا بع�س خلفائه الأدنني.76 القدوة(، وامتدح اأي�شً

ا اأن ما داخلهم من غلو  كما بني لهم �شيخ الإ�شالم ابن تيمية اأي�شً
ومن مظاهر �رضك؛ قد ف�شت فيهم منذ اأيام �شيخهم احل�شن بن عدي 
ابن �شخر، وح�شهم اإىل التم�شك بالكتاب وال�شنة ال�شحيحة دون 
زيادة اأو نق�شان، ونهاهم عن الأحاديث املو�شوعة والقول باحللول 
يف  الغلو  من  وحذرهم  ال�شاذة،  والآراء  احلماقات  وتلك  والحتاد 
الأكرب  عدي  ال�شيخ  يف  احلد  وجتاوزهم  لهم؛  وال�شجود  ال�شاحلني 
كالعكوف على �رضيحه وجعله قبلتهم وحجهم، كما نبههم اإىل ترك 
كل ما من �شاأنه تاأجيج الفرقة بني امل�شلمني؛ كالنت�شاب اإىل الطرق 
وكموالة فريق والإيغال يف معاداة فريق،77 ودعاهم اإىل الو�شطية يف 
تع�شبهم لبني اأمية، والقت�شاد يف اأمر ال�شحابة والإم�شاك عما �شجر 
غلوائهم  من  والتخفيف  الق�شد  على  وح�شهم  خالف،  من  بينهم 
وعداوتهم لآل البيت، كما نهاهم عن ال�رضف يف حمبة واإطراء يزيد بن 
معاوية؛ كقولهم عنه اأنه من كبار ال�شحابة ومن اأولياء اهلل، واعتقاد 
بع�شهم اأنه نبي من اأنبياء اهلل، وكقولهم: ’من وقف يف يزيد وقفه اهلل 
على نار جهنم‘، وبني لهم راأي اأهل ال�شنة واجلماعة يف يزيد من اأنه 

ملك من ملوك الإ�شالم ل يحب ول ي�شب.78

كانوا  الذين  ال�شوفية  العدوية  طائفة  اأتباع  اأن  الظن  واأغلب 
حتى  رويًدا،  رويًدا  وانحرفوا  واجلماعة  ال�شنة  اأهل  اإىل  ينت�شبون 
عليهم  اأتى  حتى  الغالة  حملهم  وحل  الزمن،  مع  اعتدالهم  تال�شى 
حنٌي من الدهر رف�شوا الإ�شالم، وحتولوا يف مرحلة لحقة اإىل ديانة 
لي�س بينها وبني الإ�شالم �شلة،79 ولأمر ل نعرفه انتهت الطريقة من 
م�رض واآلت الزاوية مبناها وحقوقها ومنافعها اإىل جماعة القادرية من 
بهذه  اإىل م�رض ونزلوا  الذين نزحوا  ال�شيخ عبد القادر اجليالين  ذرية 
الزاوية، وتولوا �شئونها والنظر على اأوقافها، وكان من عاداتهم دفن 
موتاهم فيها، و�شميت منذ ذلك احلني بالزاوية القادرية، وقد تلقينا 
الن�شف  فيها يف  كانوا موجودين  اأنهم  تفيد  مهمة من حلب  اإ�شارة 
نق�س كتابي  الهجري، وذلك كما ورد يف  التا�شع  القرن  الأول من 
لإن�شاء الزاوية التي اأن�شاها ال�شيخ اأحمد بن مو�شى ال�شعدي احلنفي 
الق�شريي جوار جامع بانقو�شا �شنة )828هـ/ 24– 1425م( با�شم 

الأيايزيدية ن�شه كالتايل:

مو�شى - 1 بن  اأحمد  الكرمي  ربه  رحمة  فقري  الرباط  هذا  اأن�شاأ 
ال�شعدى على نف�شه مدة حياته 

بتاريخ - 2 الآفاقية80  الغرباء  الأيايزيدية  الفقراء  على  بعده  من  ثم 
�شهور �شنة ثمان وع�رضين وثمامناية81 

ويف  البناء  من  النمط  بهذا  العدوية  الزاوية  بناء  اإ�سكالية 
ذلك التوقيت من التاريخ

الزاوية  در�شوا  الذين  معظم  عن  ُعمّيت  اأو  جتاهلها  ق�شية  هذه 
بالبحث وال�شتق�شاء؛ فهذه  تناولها  بالقاهرة على كرثة من  العدوية 
القوة  من  الوقت  ذلك  يف  لأتباعها  اأو  لبانيها  اأن  على  تدل  الزاوية 
بناء هذه  لهم  ما يخول  النا�س  نفو�س  وال�شلطان على  والرثاء  واملنعة 
الزاوية ذات البناء املتقن على ن�شق عمائر امللوك والأمراء، وذات القبة 
العالية املبنية التي ت�شعر بالهيبة واجلالل، كما تدل على وئام الباين اأو 

البناة مع ال�شلطة ما ل �شبيل اإىل نكره.

فلي�س من الي�رض، بل لي�س من املمكن فهم بناء قبة ال�شيخ زين الدين 
القبة  بناء  مت  حيث  وجتديدها؛  وتطويرها  1297م(  )697هـ/  �شنة 
بعد �شبعة اأ�شهر من وفاة ال�شيخ زين الدين مما يدل اأن البناء له متويل، 
فهل يت�شنى له ذلك يف وقت �شخطت الدولة هذه الطائفة - على حد 
زعم كثري من املوؤرخني والباحثني - فهم نقلوا عن قدامى املوؤرخني 
اأن الدولة حاربت الطائفة العدوية و�شجنت �شيخها زين الدين؛ لأنه 
حاول اإرجاع امللك للبيت الأموي، واأن ال�شيخ �شجن يف قلعة دم�شق 
ا على ابنه وخليفته  �شنة )681هـ/ 1282م( ومات بها، وقب�س اأي�شً
ال�شيخ عز الدين و�شجنته يف قلعة دم�شق، وتتبعت العدوية القاطنني 
)731هـ/ 1330م(،  �شنة  وال�شجن82  بالقب�س  بالقاهرة  القرافة  يف 

كل ذلك يف وقت قريب اأو قل معا�رض لتجديد الزاوية.

فكيف ميكن فهم هذا وتاأويله؟ �شوؤال ينبغي اأن يلقى، واأن جنتهد 
يف الإجابة عنه.

ال�شيخ  على  القب�س  رواية  الباحثون  يذكر  اأن  يف  غرابة  ول 
اأن  وعذرهم  م�رض؟  يف  العدوية  الطائفة  على  والت�شييق  زين الدين 
الأحداث؛  تلك  من  عهًدا  القريبني  الأخبار  واأ�شحاب  املوؤرخني 
كنف  اإىل  وجاء  العراق  ترك  الدين(  )زين  العدوية  �شيخ  اأن  حتدثوا 
عليه،  مزيد  ل  ما  والحرتام  التاأييد  من  فلقي  ال�شام،  يف  املماليك 
ومنح رتبة الإمارة، وعا�س هناك عي�شة امللوك، بل انغم�س يف اللذات 
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والأ�شمطة  امللوكية  واملالب�س  والغلمان  اجلواري  اقتناء  من  والنعيم 
الفاخرة والأواين الذهبية والف�شية ومظاهر الزينة التي يحر�س امللوك 

على اإظهارها؛ حتى �شار فتنة للن�شاء وللرجال جميًعا.

ونقل ابن ف�شل اهلل العمري خرًبا يو�شح مدى قوة ونفوذ �شيخ 
العدوية، نقله عن �شيخه حممود احللبي الكاتب، قال اإنه اأُر�شل ذات 
مرة اإىل ال�شيخ زين الدين هذا مع الأمري عز الدين �شنجر الدوادري؛ 
قالوون  بن  خليل  الأ�رضف  توىل  حني  الطاعة  ميني  على  لتحليفه 
مل  قلعته  يف  كامللك  عجرفة  يف  جال�س  وهو  عليه  فدخال  ال�شلطنة؛ 
مل  يديه  بني  واقًفا  وظل  يده  بتقبيل  �شنجر  الأمري  وقام  بهما،  يحفل 
يجروؤ على اجللو�س اإىل اأن اأمره ال�شيخ بعد وقت طويل؛ وحني جل�س 
الأمري؛ جل�س على ركبتيه تاأدًبا، ويف نهاية الزيارة اأنعم ال�شيخ عليهما 

مبا يقارب خم�شة ع�رض األف درهم.83

ويف احلق اأن ال�شيخ زين الدين امل�شار اإليه كان �شاحب مطامع 
الأموي  للبيت  امللك  ا�شرتجاع  رام  فقد  ومنافع، وجموح مطامح، 
يف �شخ�شه، ولقي تاأييًدا وا�شًعا من الأكراد وات�شعت دعوته التي بثها 
بينهم حتى خافه احلكام، كما ا�شتطاع ا�شتمالة بع�س اأمراء املماليك 
يف دم�شق ومناهم بالإقطاعات والنيابات الكبار، كالأمري عز الدين 
اأيبك الكرجي اأمري علم والأمري نا�رض الدين حممد بن عز الدين اأيدمر 
عليه  قب�س  باملر�شاد، حيث  له  كانت  ال�شلطة  عيون  ولكن  النائب، 

و�شجنته ومات يف احلب�س.

فقد  )اأمريان(  عليه  يطلق  كان  فقد  عز الدين  وخليفته  ابنه  اأما 
ذلك  ترك  ثم  بدم�شق،  ثم  ب�شفد  ثم  بدم�شق،  الإمارة  رتبة  اأعطي 
بني  دعاته  وبث  امللك،  يف  والده  رام  كما  ورام  باملزة،  وانقطع 
باعوا  اإليه،  تقرًبا  اأموالهم  ب�شفايا  قطر  كل  من  فجاوؤوه  الأكراد 
بالغايل  بالرخي�س وا�شرتوا اخليل وال�شالح واآلت احلرب  اأموالهم 
اإنهم  وقيل  م�رض،  حكم  يرمون  كانوا  اإنهم  وقيل  للثورة،  ا�شتعداًدا 
يبغون حكم اليمن، فحدث ب�شبب ذلك قلق وخوف �شديد، لكن 
النا�رضي نائب دم�شق كان لهم باملر�شاد، حيث طالع  الأمري تنكز 
ال�شلطان بالأمر وا�شتاأذنه يف القب�س على ال�شيخ واأتباعه، وقد اأتيح 
وفرق  �شنة )731هـ/ 1330م(،  دم�شق  قلعة  واعتقله يف  ذلك  له 
جموعه وُقب�س على اأتباعه الذين كانوا بالزاوية العدوية يف القرافة 

بالقاهرة، وظل �شيخهم يف احلب�س حتى مات.84

واإذا كان ال�شيخ زين املدفون بالزاوية العدوية هو بطل هذه الق�شة 
ا واملغ�شوب عليه – ونحن نعتقد اأنه لي�س بحق - فكيف ال�شبيل اإىل  حقًّ

فهم بناء مقام له ثم زاوية لأتباعه؟ وكيف ال�شبيل اإىل فهم النعوت اجلليلة 
التي وردت يف النقو�س الكتابية بالزاوية؟ وهي نعوت تدل على التقوى 
والورع والزهد وهي: )ال�شيد الإمام العامل العارف ال�شيخ..( و)ال�شيد 
الإمام العامل العارف املحقق اإمام املوحدين تاج العارفني..( و)ال�شيد 
الإمام القدوة �شيخ �شيوخ الإ�شالم �شيخ الطريقة ومعدن احلقيقة فريد 
فهم  وكيف  امل�شلمني..(،  �شيوخ  اأوحد  م�رض  باإقدامه  �رضفت  الع�رض 
الدعاء الذي يتبع ا�شمه: )قد�س اهلل روحه ونور �رضيحه(، وكيف �شمح 
له اأن ينعت بهذه الألقاب يف عا�شمة الدولة واأن تنق�س هذه الألقاب 
على مبنى غري بعيد من قلعة اجلبل مركز احلكم؟ وكيف تواتر لدى 
بع�س املوؤرخني املهتمني ب�شيوخ الطرق ال�شوفية اأن ينعتوه مبا نعته به 
ال�شخاوي الذي قال فيه: ’ال�شيخ ال�شالح العارف املحقق الرباين �شيخ 
اأبو املحا�شن يو�شف...( وقال عنه: )كان  م�شايخ الإ�شالم زين الدين 
له بداية ونهاية، وحتقيق وتدقيق ومعرفة تامة بطريق القوم،85 ويعرف 
ب�شاحب احلورية(86‘ لعلك تعلم الآن مدى التناق�س بني الواقع وما 
يرويه املوؤرخون، فاأي�رض النظر والتفكري يف ذلك ي�شري اإىل اأن هناك لب�ًشا 

ما فل�شنا نطمئن اإىل �شيء من هذا.

اأثبت  بالعناية،  جديًرا  �شيًئا  اأثبت  البحث  اأن  املحقق  وال�شيء 
امل�شاألة،  التب�س عليهم يف هذا الأمر، ووهموا يف هذه  اأن املوؤرخني 
فهم خلطوا بني ال�شيخ ال�شويف الكردي )زين الدين يو�شف العدوي 
الكردي  ال�شيخ  بالقاهرة وبني  العدوية  الزاوية  املدفون يف  الأموي( 
الدنيا والطامع  الثائر طالب  الأموي(  العدوي  ال�شيا�شي )زين الدين 
ن�شب  الأموية، ولكن  العدوية  الأ�رضة  �شليل  نعم كالهما  امللك،  يف 
عي�شى بن  بن  )زين الدين  كالتايل:  هو  الثائر  ال�شيا�شي  زين الدين 
اأبي الربكات �شخر بن �شخر بن م�شافر(، ذكر اليونيني خرب اعتقاله 
يف حوادث �شنة )681هـ/ 1282م( مبا ن�شه: ’ويف يوم عرفة قب�س 
اأبي الربكات،  ابن  عي�شى  ال�شيخ  ذرية  من  زين الدين  على  بدم�شق 
عليه،  اهلل  رحمة  م�شافر -  بن  عدي  �شيدنا  اأخو  هو  واأبو الربكات 
مقبو�س  اأمراء دم�شق  اأمريان من  امل�رضية، و�شحبته  الديار  اإىل  و�شري 
الدين  �شيف  املن�شور  امللك  مر�شوم  به  ورد  ح�شبما  ا  اأي�شً عليهما 

قالوون من الديار امل�رضية87.‘

بالزاوية  واملدفون  القاهرة  نزيل  يو�شف  الدين  زين  ال�شيخ  اأما 
ال�شاحلني  كبار  ومن  الآخرة  طالب  من  زاهد  �شيخ  فهو  العدوية 
الأتقياء يف ع�رضه؛ ومن اأفا�شل ال�شالكني املجتهدين يف زمانه، كان 
يو�شف بن حممد  الدين  له عبادات و�شياحات ون�شبه كالتايل: )زين 
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ابن احل�شن بن عدي بن �شخر بن �شخر بن م�شافر(، رحل مع كثري 
من  باأبيه وجده  ما حل  ملا  القاهرة  اإىل  العراق  من  اأتباع طريقته  من 
احلروب وما اآل اإليه حال العدوية من الت�رضيد يف البالد، ويف القاهرة 
الوعظ  على  جهده  وق�رض  والتقوى،  والعلم  النقطاع  جانب  لزم 
والإر�شاد، كما ترك ما كان عليه جده )احل�شن( من الغلو، وقد تاأكد 
اإقامة  وبني  واأتباعه  بينه  فخلوا  ق�شده،  وح�شن  �شاحته  براءة  للدولة 
ال�شعائر وا�شطفاء املريدين، حتى تويف يف �شنة )697هـ- 1297م( 

ودفن يف مكان الزاوية العدوية بالقرافة.

وما ظنك ب�شيخ عراقي قدم اإىل م�رض فاأكرمت مثواه وحاز فيها 
على لقب )�شيخ م�شايخ الإ�شالم(، معناه كبري ال�شيوخ اأو الرئي�س الأعلى 
ل�شيوخ ال�شوفية يف م�رض وال�شام و�شائر اأقاليم الدولة، وهو لقب فخري 
اخلانقاوات  �شيوخ  من  غريه  على  �شاحبه  يتقدم  واعتباره،  قيمته  له 
والطرق يف املنا�شبات ويف جمل�س ال�شلطان، ورمبا قيل ل�شاحبه )�شيخ 
�شيوخ الإ�شالم اأو �شيخ �شيوخ العارفني(88 ويكون �شاحب هذا اللقب 
ال�شلطان  وقفها  التي  ال�شعداء(،89  )�شعيد  ال�شالحية  للخانقاه  �شيًخا 
�شالح الدين لغرباء ال�شوفية الآفاقية )القادمني من الآفاق(، ومن مزايا 
�شاحب هذا اللقب اأن ينعت يف املكاتبات بالنعوت التالية: ’املجل�س 
الأوحدّي،  ال�شالكّي،  العاملّي،  العاملّي،  الكبريّي،  ال�شيخّي،  العايل، 
الزاهدّي، العابدّي، اخلا�شعّي، النا�شكّي، املفيدّي، القدوّي، الإمامّي، 
يف  ال�شلحاء  �رضف  وامل�شلمني،  الإ�شالم  جالل  املالذّي،  الّنظامّي، 
العاملني، �شيخ �شيوخ الإ�شالم، اأوحد العلماء يف الأنام، قدوة ال�شالكني، 

بركة امللوك وال�شالطني90.‘

معنى هذا اأن ال�شيخ زين الدين اأبا املحا�شن يو�شف ملا قدم م�رض؛ 
نزل يف خانقاه �شعيد ال�شعداء وهي خانقاه غرباء ال�شوفية من العرب 
وم�شيخة  العدوية  م�شيخة  جانب  اإىل  م�شيختها  وتوىل  والعجم، 
واأنت  الإ�شالم(،  م�شايخ  )�شيخ  لقب  على  حاز  هنا  ومن  ال�شيوخ، 
�شيوخ  اأوحد  بلقب  الزاوية  نقو�س  يف  ا  اأي�شً نعت  ال�شيخ  اأن  ترى 

امل�شلمني و�شيخ الطريقة وغريها من األقاب اجلالل وال�شالح.

وهكذا يت�شح لنا اأن هناك خلًطا بني �شيخني من �شيوخ العدوية 
حتارب  مل  اململوكية  الدولة  اأن  ويت�شح  زين الدين  يدعى  كالهما 
مبمار�شة  العدوية  للطائفة  �شمحت  بل  ال�شوفية،  العدوية  الطريقة 
�شعائرهم وجتديد زاويتهم واأن ي�شيفوا عليها، واإمنا حاربت الأطماع 
فهم  ميكن  كما  العدوي،  البيت  اأفراد  لبع�س  ال�شيا�شية  والنزعات 
ال�شماح بتجديد الزاوية اأنه نوع من اأنواع تاأليف القلوب واحلر�س 

م�شهورين  حماربني  كانوا  لأنهم  العدوية؛  الطريقة  اأتباع  ولء  على 
ذلك  امتدح  كيف  راأيت  وقد  الباأ�س،  وقوة  والفرو�شية  بال�شجاعة 

فيهم �شيخ الإ�شالم ابن تيمية.

من  وهوؤلء  اأولئك  اململوكية  الدولة  ت�شانع  اأن  يف  غرابة  واأي 
العراق  يف  املغول  بالد  تخوم  على  القاطنني  العدوية  الطريقة  اأتباع 

واملنت�رضين يف م�رض وال�شام جميًعا؟ 

ول�شنا يف حاجة اأن نقف بك عند طبيعة احلياة الدينية يف الع�رض 
هذا  يف  دوره  تعاظم  - الذي  الت�شوف  ب�شبغة  امل�شبوغة  اململوكي 
الفعلي  التدين  هو  اأ�شبح  حتى  كبرًيا،  ات�شاًعا  نطاقه  وات�شع  الع�رض 
اعتبار  على  وتقدي�شهم  ال�شوفية  �شيوخ  العتقاد يف  و�شاع  للدولة، 
والعوام  واملريدين  وال�شيوخ  احلكام  من  كل  اأولياء هلل، ووجد  اأنهم 
يغنينا عن  ما  تف�شيل ذلك  تعرف من  فاأنت  الت�شوف -  ماآربهم يف 
مثل هذا ال�شتطراد، ولي�س اأدل ذلك العمارة اململوكية املتنوعة التي 
القاهرة من خوانق وربط وزوايا والأوقاف الكثرية املر�شودة  تزين 

عليها91 ومعنى كل هذا اأن الدولة مل تكن �شد �شوفية العدوية.

ا بعد كل هذا اأن هناك �شخ�شني خمتلفني ومتعا�رضين  ووا�شح جدًّ
ثائر  �شيا�شي  اأحدهما  العدوية،  الأ�رضة  من  كليهما  زين الدين  بلقب 
حاربته الدولة، تويف �شنة )681هـ/ 1282م(، والآخر �شويف زاهد 
اللب�س  اأ�شل  وهذا  1297م(،  )697هـ/  �شنة  تويف  الدولة،  اجتبته 
ا  ومن�شاأ التخليط وم�شدر الوهم عند املوؤرخني، فقد جعلوهما �شخ�شً

واحًدا، ونقل الباحثون عنهم فوقعوا يف مثل ما وقعوا فيه. 

اإ�سكالية من�سئ الزاوية
ولكن ال�شيء الذي يدعو اإىل ال�شتغراب؛ اإنه رغم �شخامة وثراء 
الروعة وفق  باأجود الأحجار وزخرفته بطريقة غاية يف  املبنى؛ وبنايته 
التاريخية  وامل�شادر  النقو�س  فاإن  اآنذاك؛  ال�شائد  الفخم  البنائي  الطراز 
الأخرى مل تك�شف لنا عن ا�شم راعي البناء �شواء اأكان من �شلطان اأو اأمري 
اأو اأو وجيه اأو �شيخ من �شيوخ الطريقة العدوية، ول ميكن بالطبع اأن يكون 
مثل هذا البناء املتنا�شق اأن�شئ عبًثا بدون راٍع وبدون منظومة خططت 
ور�شدت الأموال واأعدت املهند�شني والفعلة، ثم راجعت الأعمال، ثم 
بنت واأمتت البناء، ثم ر�شيت عن البناء اآخر الأمر، ثم اأ�شافت اإليه جزًءا 
ا اأن نن�شب بناء الزاوية اإىل ال�شيخ زين الدين  جديًدا، وبالطبع ل ميكن اأي�شً
يو�شف فهذا خطاأ وقع فيه بع�س الباحثني،92 لأن ال�شيخ كان متوفًيا منذ 

ثمان وع�رضين �شنة؛ حني �رضع يف تاأ�شي�س هذا البناء.
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فاإذا كان من�شئ الزاوية غري معلوم؛ مل يذكر يف النقو�س وكتب 
النذور  واأموال  الوقف  اإيراد  من  البناء  مت  فرمبا  التاريخية؛  امل�شادر 
واأهلها،  للزاوية  املح�شنني  وتربعات  مريات  من  اأو  العامة  والهبات 
واأنت ترى انتهاء ال�رضيط الكتابي الذي يجري على حوائط الأواوين 
القراآن  بركات  واأعد  ’اللهم  التايل:  بالن�س  الزاوية  داخل  وال�شحن 
�شيدي  بربكة  واخلدام  والنقباء  املقام  هذا  اأن�شاأ  من  على  العظيم 
املق�شود  هل  فهمه؟  ميكن  كيف  ولكن  مهم،  ن�س  وهو  عد]ي[‘، 
بـ)من اأن�شاأ( فرًدا اأم جماعة؟ لو كان فرًدا فلماذا اأحجم عن ذكره؟ 
ولو كانوا جماعة فما ال�شبب يف عدم ذكرهم، واإ�شافة لفظ الإن�شاء 
اإليهم؟ واإذا الراجح اأنهم جماعة فهل ال�شبب يف عدم ذكر اأ�شمائهم 
اأنهم مت�شاوون يف الرتب لي�س لأحد منهم ف�شل خطري يف البناء؟ اأم 

اأن عدم ذكرهم نوع من الزهد؟ 

ولكن هل ميكن اأن ن�شتطرد لنلتم�س من�شئ الزاوية – ولو على 
الحتياط  يف  واحدة  للحظة  ولو  نفرط  اأن  دون  الرتجيح -  �شبيل 

امل�شوب باحلذر واحلذر امل�شوب بالحتياط؟

اأول ما اأفجوؤك به واأكاد اأقطع به اأن هذا املبنى املوؤرخ )725هـ/ 
1325م( اأن�شئ بهمة اأحد خلفاء ال�شيخ زين الدين يو�شف، وهو ال�شيخ 
حممد بن اأحمد العدوي املتوفى �شنة )737هـ/ 1336م(، وقد دفن 
بالزاوية، وكان قربه موجوًدا على ميني املحراب اإيوان القبلة مال�شًقا 
جلدار القبة، وكان م�شهوًرا بقرب ال�شيد حممد الواقف، وهو القرب الذي 
اأ�شار اإليه ال�شخاوي بقوله: ’وبهذه الرتبة قرب باإيوان �رضقي باب القبة، 
به ال�شيخ ال�شالح العارف بهاء الدين اأبو الفتح حممد بن اأحمد العدوي، 
اأبي املحا�شن يو�شف، تويف يف  اأحد خلفاء ال�شيخ ال�شالح زين الدين 
ثالث ع�رضي ربيع الأول �شنة �شبع وثالثني و�شبعمائة93،‘ وقد بقي القرب 
املذكور حتى راآه العالمة اأحمد تيمور با�شا،94 وقيل له اأنه قرب ال�شيد 
حممد الواقف، واأنه اأطلق عليه ذلك لوقفه اأوقاًفا على الزاوية - على ما 

زعم - القائلون لأحمد تيمور با�شا.

ا�شتخدموا  القدماء  لأن  بالطمئنان  امل�شوب  ترجيحنا  وياأتي 
م�شتقات كلمة الوقف )وقف واأوقف ووقفه(95 على وجهني، مرة مبعنى 
حب�س العقارات والأرا�شي واحلوانيت واملعا�رض وغريها؛ وتاأبيدها على 

ما وقفت عليه من جهات الرب،96 وهذا املعنى ل نريده الآن.

ا  اأي�شً ووقفه(  واأوقف  )وقف  ا�شتخدموا  املقابل  يف  ولكنهم 
وقالوا  معينة،  لوظيفة  وتخ�شي�شه  املبنى  اإن�شاء  للفظ  واإ�شمار  كناية 
فالن واقف البناء الفالين اأي من�شئه وبانيه، اإذ اإن اإن�شاء تلك العمائر 

على  ال�رضيف  العلم  لتدري�س  اأو  لل�شالة  ووقفها  ق�رضها  لأجل  هو 
الرب  من وجوه  لوجه  اأو  معينة  �شوفية  طائفة  اأو  معني  فقهاء مذهب 
املختلفة على ح�شب ما تقت�شيه وظيفة املن�شاأة، كقول الإمام الذهبي 
عن الوزير الفاطمي: )... طالئع بن رزيك الأرمني امل�رضي الراف�شي 
جامع  من�شئ  �شمنيًّا  يعني  بال�شارع(97  الذي  ال�شالح  جامع  واقف 
ال�شالح طالئع، وكما يذكر النعيمي املدار�س ودور احلديث والقراآن 
وبع�س امل�شاجد بدم�شق يقول عن املدر�شة اأو اجلامع: من�شئها فالن، 
ما  ا  اأي�شً ذلك  ومثال  واحد،  مبعنى  عنده  وكالهما  فالن98  وواقفها 
اأ�شار اإليه ال�شخاوي اأن الإمام بدر الدين العيني املوؤرخ املعروف كان 
ال�شالة يف الأزهر لكون واقفه راف�شيًّا �شباًبا99 يريد  ي�رضح بكراهة 

املعز لدين اهلل الفاطمي املن�شئ.

لثقافة  وا�شًحا  انعكا�ًشا  تعترب  الكتابية  النقو�س  كانت  وملا 
كناية  الوقف  لفظ  منها  كثري  يف  جاء  فقد  فيه؛  كتبت  الذي  الع�رض 
بدياًل  و�شار  ال�شتعمال  هذا  و�شاع  والتخ�شي�س،  الإن�شاء  عن 
الإن�شاء  كلمة  حملته  ما  ال�شتعمال  كرثة  مع  وحمل  الإن�شاء  للفظ 
هذه  اأوقف  اأو  وقف  يقال:  الب�شملة  فبعد  املخاطب،  بفهم  ثقة 
املدر�شة اأو اخلانقاه الفالنية فالن الفالين على فقهاء املذهب الفالين 
الباحثني يتوهمون  اأو على �شوفية كذا وغري ذلك، مما جعل بع�س 
و�شنفوا هذه النقو�س التي تبداأ بهذا اللفظ؛ �شمن نقو�س الأحبا�س 
التي تتناول الأوقاف املر�شودة لالإنفاق على �شيانة املن�شاآت ودفع 
القراآن  وقراءة  التعليمية  العملية  على  وال�رضف  املوظفني  مرتبات 
واحلديث وك�شوة الطالب ورعاية الأيتام وغري ذلك من وجوه الرب 

و�شنوف اخلري.100 

كان  التي  الواقف(  حممد  ال�شيد  )قرب  عبارة:  فهمنا  الآن  لعلنا 
النا�س يطلقونها على �شاحب القرب املذكور، فرمبا يق�شدون به من�شئ 

ا اأن حياته ووفاته معا�رضين لوقت البناء. البناء، خ�شو�شً

مع  ال�شواب،  اإىل  اأدنى  عندي  وهو  اإليه  نذهب  ما  �شح  واإن 
التدرع ب�شيء من الحتياط وال�شك غري قليل، يكون قد ظفرنا با�شم 

من�شئ هذا البناء. 

وكتب  النقو�ش  عاجلتها  كما  العدوية  الأ�سرة  ن�سب  اإ�سكالية 
امل�سادر

وجمهرة  التاريخ  اأهل  اأن  �شيء  كل  قبل  نالحظ  اأن  يجب 
بن  عدي  ال�شيخ  ن�شب  يف  ويختلفون  يتكرثون  الرتاجم  كتاب 
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- فيما  راجع  وذلك  �شديًدا،  يكون  اأن  يو�شك  اختالًفا  م�شافر 
من  طويلة  فرتة  بعد  جاءت  عنه  بالبحث  العناية  اأن  اإىل  يظهر - 
قليلة،  عنه  املعلومات  فكانت  اأتباعه،  اأمر  ا�شتفحل  حني  وفاته 
عرف  ولذا  يتزوج  مل  الأكرب  عدي  ال�شيخ  اأن  املعروف  ومن 
بن  اأخيه �شخر  ذرية  ذريته يف  يجعل  اأن  اهلل  دعا  واأنه  بالأعزب، 
اأخيه  م�شافر،101 ومن ثم فاإن ن�شب ال�شيخ عدي ثابت يف ن�شب 
جممعون  واملوؤرخون  )م�شافر(،  الأ�رضة  جد  من  بدًءا  اأخيه  وابن 
يقت�رضون  اأو  اأحياًنا  ن�شبه  يف  يطيلون  عدي،  ال�شيخ  ا�شم102  على 
الختالف،  بع�س  ذلك  يف  يختلفون  ولكنهم  اآبائه،  بع�س  على 
ففي ن�شخة كتاب اجللوة املحفوظ باأمريكا هو: )�رضف الدين اأبو 
بن  مروان  بن  مو�شى  بن  اإ�شماعيل  بن  م�شافر  بن  عدي  الف�شائل 

احل�شن بن مروان بن احلكم(.103

من  الكثرية  الكرثة  تتفق  يكاد  اأو  يتفق  يكاد  الن�شب  هذا  على 
املوؤرخني القدماء والباحثني الذين كتبوا باآخرة،104 وهو نف�س الن�شب 
القدمية  القبة  اإن�شاء  نق�س  يو�شف يف  زين الدين  قريبه  ن�شب  الوارد يف 
التابوت اخل�شبي الذي  املوؤرخ ب�شنة )697هـ/ 1297م(، ويف نق�س 
اأوائل القرن املا�شي، ويف  النريان يف  اأكلته  كان بالقبة نف�شها، والذي 
ال�رضيط الكتابي الذي يوؤطر طاقية حمراب اإيوان القبلة بالزاوية امل�شار اإليها 
)725 هـ/ 1325م(، وهي نقو�س كما تعلم ل متحى ول تزول بتلك 

املوؤثرات التي متحو وتزيل الكتب ول تخ�شع لأهواء واأغالط الن�شاخ. 

ن�شب  لإثبات  و�شيلة  النقو�س  اأحد  ي�شتخدم  مل  ذلك  ورغم 
كاتبو  حر�س  الذي  ال�شميم  الأموي  الن�شب  وهو  عدي،  ال�شيخ 
كتبت  النقو�س  لعل  اأو  النق�س،  ما يف  اأهم  لأنه  اإثباته،  على  النقو�س 
يف الأ�شا�س لأجل كلمتي )الأموي القر�شي(، وانظر كيف ف�شل اأن 
يزخرف عقد املحراب �رضيط كتابي به هذا الن�شب ومل يزخرفوه باآي 
من القراآن الكرمي كما تعودنا اأن نرى؛ لأن الأ�رضة العدوية مل ت�شد يف 
الأكراد ومل تظهر عليهم اإل بهوؤلء ال�شفوة من خل�س قري�س الذين 
جاء ذكرهم يف النقو�س، وهو ن�شب كرمي رفيع ل ت�شوبه نقي�شة ول 

تتعلق به اآفة من الآفات التي تتعلق بالأن�شاب. 

ولكن النق�س الكتابي املوجود يف الباب املتقدم واملوؤرخ ب�شنة 
عدي،  ال�شيخ  لن�شب  اأخرى  رواية  يزعم  1335م(  )736 هـ/ 
تيمية  فابن  املوؤرخني،  من  اأخرى  عند جماعة  الرواية جندها  وهذه 
عدي  ال�شيخ  بني  الزمنية  الفرتة  طول  مع  النفو�س  عدد  ا�شت�شغر 
املتوفى  احلكم  بن  مروان  وبني  1073م(  )465هـ/  �شنة  املولود 

اأبو  الدين  )�رضف  الن�شب:  ذكر  بعد  وقال  684م(،  )65هـ/  �شنة 
بن  مروان  بن  مو�شى  بن  اإ�شماعيل  بن  م�شافر  بن  عدي  الف�شائل 
احل�شن بن مروان بن احلكم، وهذا كذب قطًعا فاإنه ميتنع اأن يكون 
اأنف�س فقط(،105 وتقدير ال�شيخ  بينه وبني مروان بن احلكم خم�شة 
ولًدا  ثالثة ع�رض  وله  بن احلكم مات  تيمية �شحيح لأن مروان  ابن 
الباحثني  بع�س  افرت�س  ولذا  احل�شن،106  ي�شمى  من  منهم  لي�س 
م�شافر بن  ’عدي بن  كالتايل:  الأكرب  عدي  ال�شيخ  ن�شب  �شبط 
اإبراهيم بن  مروان بن  احل�شن بن  مروان بن  مو�شى بن  اإ�شماعيل بن 
جاء  ما  توافق  وهي  احلكم107‘  مروان بن  عبد امللك بن  الوليد بن 
يف نق�س املدخل املتقدم النق�س وتوافق راأي ابن تيمية 108 كما يف 

�شل�شلة الن�شب يف ال�شكل املقابل.

ومن املوؤرخني من غاىل يف ن�شب عدي بن م�شافر واأو�شله اإىل 
عدنان جد النبي  قال: ’... بن مروان بن احلكم بن اأبي العا�س بن 
اأمية بن عبد �شم�س بن عبد مناف بن ق�شي بن كالب بن مرة بن كعب 
ابن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن الن�رض بن كنانة بن خزمية بن 
مدركة بن اإليا�س بن م�رض بن نزار بن معد بن عدنان109‘ ومن اجلائز 
اأن يكون هذا ما اأراده اليزيدية من اإي�شال ن�شب ال�شيخ عدي اإىل اآدم 
وق�شي  مناف  عبد  �شفو  من  ليكون  �شخ�شه110  لتقدي�س  الب�رض  اأبو 

وم�رض وعدنان والعرب و�شفو الإن�شانية كلها. 

وتكلف  الن�شب  يف  تخليط  املتقدم  املدخل  نق�س  يف  ويالحظ 
العمري؛  اهلل  ف�شل  ابن  اتبعه  الذي  نف�شه  الأ�شلوب  وهو  والتواء، 
حيث ن�شب عدي بن م�شافر اإىل الفرع املرواين من بني اأمية ثم اإىل 
الفرع ال�شفياين يف وقت واحد، وهما بيتان م�شتقالن ل يلتقيان اإل 
اأن  اإىل  اأن تف�شري ذلك ال�شطراب يرجع  يف اجلدود، واأغلب الظن 
مل  الو�شطى  الع�شور  يف  النقد  ومنهج  ال�شليم  العلمي  املنهج  قواعد 
يكن قد بلغا اأجلهما بعد، فمثاًل كان اإذا اجتمع لدى موؤرخ روايتان 
خمتلفتان كان يجمع بينهما يف كثري من الأحيان دون نقد اأو ترجيح 
ظلوًما  ’كان  الفالين:  احلاكم  عن  اأحدهم  كقول  بينهما،  توفيق  اأو 

غ�شوًما عادًل رحيًما‘.

ن�شب  العمري  اهلل  ف�شل  ابن  �شاق  فقد  �شيء،  من  يكن  ومهما 
ال�شيخ كالتايل: ’عدي بن م�شافر بن اإ�شماعيل بن مو�شى بن مروان بن 
احل�شن بن مروان الهكاري م�شكنا القر�شي الأموي من ولد معاوية بن 
اأبي �شفيان‘،111 ومن اجلائز اأن ابن ف�شل اهلل العمري ق�شد بذلك؛ ملا 
كان يجيزه القدماء من اعتبار الأخوال اآباًء ي�شافون اإىل اآباء الأ�شالب.



عر�ش جديد للنقو�ش الكتابية بالزاوية العدوية بالقاهرة )زاوية زين الدين يو�سف(

159 العدد الرابع ع�رش

التي  الأغرا�س  ومن  والتكلف  التخليط  من  النحو  هذا  وعلى 
ال�شيخ  ن�شب  ورد  وانتحالها،  الأن�شاب  و�شع  اإىل  تدعو  كانت 
اأمام الزاوية  عدي ابن م�شافر يف نق�س بوابة املبنى املندثر الذي بني 
بن   ....’ هكذا:  1335م(  )736 هـ/  ب�شنة  واملوؤرخ  العدوية 
م�شافر ابن اإ�شماعيل بن مو�شى بن عبد امللك بن الوليد بن مروان بن 
عبد امللك بن اإبراهيم بن الوليد بن احلكم/// بن عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن احلكم /// بن �شليمان بن عبد امللك/// بن معاوية بن يزيد 
بن  �شم�س  عبد  بن  اأمية  بن  مرة  بن  حرب  بن  �شخر  بن  معاوية   بن 
عبد مناف وهو جد النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وت�شاف الن�شبة اإىل 

الإمام عثمان بن عفان ر�شى اهلل عنه‘.

ونحن ل ن�شتطيع اأن نقبل هذا الكالم اإل با�شمني، واأل نقف منه 
اإل موقف التحفظ والتحرج والرتدد وال�شك، بل ل نقبله بحال من 

النق�س  ال�شيخ عدي بن م�شافر يف هذا  فاأنت ترى ن�شب  الأحوال، 
يخالف املنطق ول ي�شتقيم ويناق�س ما ا�شتهر عند جمهرة املوؤرخني 
اأوًل يف  ال�شيخ عدي  ن�شب  فقد جعل  والإخباريني،  ال�شري  وكتاب 
ذرية عبد امللك بن مروان يف بع�س ال�شطراب، ثم جعله يف ذرية 
عمر بن عبد العزيز بن مروان، ثم التوى به اإىل �شليمان بن عبد امللك 
ابني  اآباء عمر بن عبد العزيز و�شليمان وعمر  ابن مروان فجعله من 
اإىل يزيد  لينتهي به  ال�شفياين  البيت  عمومة، ثم عطف به فاأدخله يف 
لتعظيم  الت�شفية  هذه  اإثبات  وا�شتمر يف  �شفيان،  اأبي  بن  معاوية  ابن 
اإىل عبد  ن�شبه من قري�س، حتى و�شل بهم  اآل عدي من ناحية  �شاأن 
اأمية وبني ها�شم(، وهما رهط النبي  مناف جد �شنوي قري�س )بني 
من ناحية؛ وا�شتقر امللك فيهم من ناحية اأخرى، وهما ميثالن روح 

العروبة احلقيقية وع�رضهما ع�رض البطولة العربية.

والأمر ل يقف عند هذا احلد، فلم يرتك النق�س الفر�شة متر دون 
اأن يذكر القرابة باخلليفة عثمان بن عفان ، فال غرابة اإذن اأن يرد 
احلجر  على  به  كتب  طاملا  املتاأخرين  كتب  يف  الن�شق  بهذا  الن�شب 
العليمي )ت926 هـ/  الدين  مبثله جمري  كتب  فقد  متقدم،  تاريخ  يف 
يف  غرب(؛  من  اأنباء  يف  املعترب  )التاريخ  كتاب:  �شاحب  1519م( 
ن�شب ال�شيخ عدي؛ حيث جعل مروان بن احلكم بن اأبي العا�س من 
اأولد عثمان بن عفان بن ربيعة بن عبد �شم�س،112 ووا�شح اأن البيت 
ا اأن كل هذا مرده اأخذ - بق�شد  ال�شفياين غري البيت املرواين، ووا�شح اأي�شً
الطائفة  اإليه  تن�شب  الذي  معاوية  يزيد بن  اإىل  الن�شب  ق�شد -  بغري  اأو 

اليزيدية والذي يرون فيه الإمامة وال�شالح.

من  وهو  به،  نعتد  ول  اإليه  نطمئن  ول  ذلك  يف  نثق  ل  ونحن 
ا ول جداًل، وهو اأمر  قبيل التكلف والغلو الوا�شح الذي ل يقبل �شكًّ
اأمثاله وي�شتوجب العناية ويدعو  ي�شتحق الدر�س والبحث عنه وعن 

اإىل كثري من التفكري.113

م�شاألة  فيه، وهو  مبا نحن  يتعلق  به لأنه  باأ�س  اآخر ل  وا�شتطراد 
اأثارها بع�س الباحثني وتلعب النقو�س الكتابية دوًرا كبرًيا يف ح�شمها؛ 
وهو اأنه على الرغم من اإجماع اأكرث املوؤرخني والباحثني على ن�شب 
يرون  ل  الباحثني  بع�س  فاإن  العربي؛  القر�شي  الأموي  ال�شيخ عدي 
النقو�س،  يف  ول  امل�شادر  كتب  يف  ورد  مبا  يعتدون  ول  الراأي  هذا 
ويزيديون،  اأكراد  حمدثون  باحثون  املذهب  هذا  اأن�شار  واأغلب 
الديانة  رموز  بع�س  يف  النظر  اإعادة  اإىل  تهدف  احلديثة  درا�شاتهم 
القناعات  زعزعة  اإىل  �شعًيا  املوروث،  وتراثها  وطقو�شها  اليزيدية 
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الرا�شخة حول الفرقة اليزيدية، فهم ل ينفون الن�شب الأموي العربي 
عرقية  اأ�شول  اإىل  ويرجعونه  واإمنا  فقط؛  م�شافر  بن  عدي  لل�شيخ 
كما  والرتاجم،  ال�شري  كتاب  جمهرة  بذلك  خمالفني  كردية،  يزيدية 
ا تقدي�س اليزيدية  ينفون عالقة ديانتهم بيزيد بن معاوية، وينفون اأي�شً

لل�شيطان امل�شمى عندهم بطاوو�س ملك.

وقناعات  اأحكام  تثبيت  اإىل  ا  اأي�شً الدرا�شات  هذه  ت�شعى  كما 
�شعيفة  واأ�شانيد  بق�ش�س  التاريخ  حقائق  اإرباك  واإىل  �شلًفا،  مو�شوعة 
ال�شند ل اأ�شا�س لها، ومعتمدين يف درا�شاتهم على التخمني والنتقائية 
التاريخية  والروايات  وال�شواهد  الأدلة  توؤيدها  ل  التي  وال�شتنتاجات 
ا اإىل اأمور ل ت�شتقيم للعقل والنقد ول ينبغي  ب�شكل قطعي، وم�شتندين اأي�شً
اأن تقام عليها اأمور التاريخ، وكل هذا حماولة منهم اإثبات اأن كل ما ن�شب 
اإىل اليزيدية من انحراف عقائدي ل يعدو – على حد زعمهم - اأن يكون 
اأ�شاطري واأوهام ومزاعم من�شوؤها احلقد العرقي والبغ�س الطائفي والع�شبية 
الدينية، ونق�شان يف العقل العربي الذي ل يقدر على قبول الآخر بكل ما 

تعنيه كلمة الآخر من اختالف وتباين.114 

احُلجج  ول  الدرا�شات  هذه  نناق�س  اأن  حاجة  يف  ول�شنا 
الن�شب  اأن  املحقق  ال�شيء  بها عليها، ولكن  الرد  التي ميكن  الكثرية 
يف  واخل�شب  واجل�س  احلجر  على  منقو�س  عدي  لل�شيخ  الأموي 
لنهاية  ترجع  نقو�س  ثالثة  يف  ب�شددها  نحن  التي  العدوية  الزاوية 
واأقدمها  الهجريني  الثامن  القرن  من  الأول  والن�شف  ال�شابع  القرن 
ماثل  بع�شها  نقو�س  وهي  1297م(  )697 هـ/  ب�شنة  موؤرخ  نق�س 
كتب  من  اأقدم  وهي  واحد،  يقروؤها كل  الطريق  قارعة  على  للعيان 
الوردي  الفدا وابن  العمري واأبي  املوؤرخني كابن ف�شل اهلل  جمهرة 
 واليافعي وابن كثري وال�شفدي وابن �شاكر والذهبي واملقريزي وابن 

تغري بردي وال�شخاوي واأ�رضابهم من املوؤرخني. 

عقيدة اليزيدية يف ال�سيخ عدي كما و�سحتها النقو�ش
م�شاألة اأخرى لي�شت اأقل مما �شبق اأهمية، فقد ذكرنا اآنًفا اعتقاد 
الأمر  يتعلق  حني  ولكن  اململوكي،  املجتمع  يف  وكراماتهم  الأولياء 
بال�شيخ عدي بن م�شافر وراأي العدوية فيه فهذا اأمر يجب الوقوف 
عنده ونطيل الوقوف، لنفهم النق�س املوجود على جانبي الداخل يف 
ممر باب القبة من اإيوان القبلة على ميني الداخل وهو: ’ل اإله اإل اهلل 
عدي  �شيدي  اهلل  ويل  عدي  �شيدى  اهلل  اإل  اإله  ل  اهلل،  ر�شول  حممد 
اإىل  ي�شفـ[ـع  �شيدى عدي   [’ عبارة:  الداخل  ي�شار  ظهر...‘ وعلى 
اهلل، �شيدي عدي به الو�شيلة اإىل اهلل و�شلى اهلل على �شيدنا حممد واآله 

الباقية ت�شري  الكلمات  اأخرى دثرت، ولكن  و�شلم‘ وهناك كلمات 
اإىل عقيدة اأتباع الطريقة العدوية ومنهجهم العقدي. 

لي�شت  واأبانها،  كراماته  اأظهر  اأي  اهلل.... ظهر(  )ويل  وعبارة 
غريبة على ثقافتنا، فالولية من�شو�س عليها يف القراآن الكرمي يف قول 
يحزنون115‘  عليهم ول هم  اهلل ل خوف  اأولياء  اإن  ’األ  تعاىل:  اهلل 
ومذكورة يف احلديث النبوي ال�شحيح يف قوله : اإن اهلل تعاىل قال: 
من عاد يل وليًّا فقد اآذنته باحلرب، وما تقرب اإيل عبدي ب�شيٍء اأحب 
اإيّل مما افرت�شته عليه، وما يزال عبدي يتقرب اإيل بالنوافل حتى اأحبه، 
فاإذا اأحببته كنت �شمعه الذي ي�شمع به، وب�رضه الذي يب�رض به، ويده 
التي يبط�س بها، ورجله التي مي�شي بها، ولئن �شاألني لأعطينه، ولئن 
املوؤمن  نف�س  يف  ترددي  �شيء  يف  ترددت  وما  لأعيذنه،  بي  ا�شتعاذ 

يكره املوت واأنا اأكره ُم�شاءته116.‘ 

والولية يف الفكر ال�شويف قدمية بداأت مع مت�شويف القرن الثاين 
794م(  178هـ/  )ت  عيا�س  بن  الف�شيل  مع  الهجريني،  والثالث 
امل�رضي )ت  النون  الكرجي )ت 200هـ/ 815م( وذي  ومعروف 
واجلنيد )297 هـ/ 909م( وغريهم،117 وعّرف  245هـ/ 868م( 
القدماء واملحدثون من املوؤرخني والباحثني )ويل اهلل(: اأنه العامل بدين 
اهلل املواظب على طاعته املخل�س يف عبادته، وويل اهلل عند ال�شوفية هو 
�شفوة خلق اهلل ا�شطفاه لوليته وا�شتخل�شه من بني اأ�شفيائه وخا�شته، 
عباده  هم  والأولياء  وعلمه،  اأ�رضاره  وخازن  اأر�شه  يف  اهلل  اأمني  وهو 
احلقيقيون واأولياوؤه املتقون،118 والويل هو من يتوىل اهلل اأمره ويحفظه 
من الع�شيان قال تعاىل: ﴿وهو يتوىل ال�شاحلني﴾، ول يكون له خوف ول 
يحزن من �رضوف الوقت، وهو �شادق م�شدق �شديق يوؤثر الفقري على 
الأمري والقليل على الكثري، وهو من عمر الأوقات باأنواع القربات، 
وقيل: الويل هو الفاين يف حاله الباقي يف جماهدة احلق، توىل اهلل �شيا�شته 
فتوالت عليه اأنوار التويل، ومن عالمته ال�شرب على اأذية اخللق والتجاوز 
بل  يغلط ول يخطئ،  اأن يكون مع�شوًما ل  عنهم، ولي�س من �رضطه 
يجوز اأن يخفى عليه بع�س علم ال�رضيعة ويجوز اأن ي�شتبه عليه بع�س 

اأمور الدين، واأن يظن بع�س اخلوارق اأنها من كرامات اهلل.119

ولكن احلق اأن املوؤرخني يحدثوننا اأن اأتباع طائفة العدوية غالوا 
الإ�شالم،  منه  حذر  الذي  الغلو  ذلك  م�شافر،  بن  عدي  ال�شيخ  يف 
وجاوز اعتقادهم فيه احلد منذ اأيام �شيخهم احل�شن بن عدي بن �شخر، 
حيث تو�شلوا به وجعلوه جاههم عند اهلل، وقبلتهم التي اإليها ي�شلون 
وذخريتهم يف الآخرة التي يعولون عليها فال ي�شتطيع اأحد اأن ي�شاويه 
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ا يف كثرية من  يف الطبقة الأوىل من كبار امل�شايخ،120 ويظهر الغلو اأي�شً
اخلوارق التي ن�شبوها اإليه، حتى ادعوا اأنهم اإذا ذكروا ا�شمه على الأ�شد 
الهاجم وقف، واإذا ذكر على موج البحر الهائج �شكن، واإذا �رضب 
ال�شيخ  قاله  �شعر  ذلك  يف  وقيل  حفظ،121  للقراآن  غافل  �شدر  على 

ال�شديق بن حممد املقري املعروف والده باملدوخ يف و�شيلته اجلامعة:

به ت�شكن الأمواج يف جلج البحر  بجاه عدي ذاك ابن م�شافر  

ول �شرب من قاع ول القاع من �شرب122 واإن قلته لليث مل يخط خطوة  

وهكذا اأ�شبح مقام ال�شيخ عدي الأكرب عند اليزيدية غري منكور، 
اإليه  يحجون  كالكعبة  عندهم  يزيدي، وهو  على كل  فر�س  وزيارته 
يف اخلام�س ع�رض من �شهر اأيلول اإيل يوم الع�رضين منه كل عام، بل هو 
اأف�شل من احلج، ويعترب �شيخ اليزيدية الأعظم �شادن هذا املقام،123 وعند 
اإىل القرى يخرجون من عند قربه باحتفال عظيم  ال�شناجق  اإر�شالهم 
ورق�س وغناء وزمر ونقر على الدفوف والطبول ويعجنون من ترابه 

كرات �شغرية حتمل مع ال�شناجق فتفرق يف القرى للتربك بها.124

ولهم يف ال�شيخ عدي مزاعم متطرفة يف م�شحف ر�س،125 منها 
اأن اهلل تعاىل اأر�شله من اأر�س ال�شام اإىل جبل لل�س يف �شنجار بالعراق 
قبل خلق اآدم، ويقولون اأنه حتمل عنهم �شومهم و�شالتهم و�شيذهب 
اأو  م�شريه  اأو  اهلل  وزير  واأنه  عقاب،  دون  اجلنة  اإىل  القيامة  يوم  بهم 
ال�شيخ  بيد  الأر�س  بيد اهلل وحكم  ال�شماء  اأن حكم  اأو  له،  م�شارًكا 
- تعاىل  اهلل  ميلكه  مما  اأكرث  عدي  ال�شيخ  ميلكه  ما  كان  ورمبا  عدي، 
اهلل عما ي�شفون - ومن ذلك اأن اهلل زار ال�شيخ عدي يف لل�س فقام 
ب�شيافته خري قيام؛ ثم زار ال�شيخ عدي اهلل يف ال�شماء - تعاىل اهلل عن 
ا كبرًيا - هو واأتباعه ومريدوه؛ فلما حلُّوا يف ال�شماء مل يكن  ذلك علوًّ
اأن يذهبوا اإىل بيادره يف  اأتباعه  عند اهلل علف خليولهم؛ فاأمر ال�شيخ 
لل�س وياأتوا منها بالعلف، ففعلوا و�شقط التنب يف ال�شماء فكان منه 

جمرة درب التبانة.126

فهل هذا يجعلنا نفهم عبارة )�شيدي عدي ظهر( فهمنا اآخر؟ 

اأما لفظ الو�شيلة الواردة يف النق�س الذي نحن ب�شدده؛ فمعناها 
ما  كل  القراآن  يف  ومعناها  به  يتقرب  ما  كل  اأي  والقربة  ال�شبب 
تعاىل:  اهلل  قال  ير�شيه،127  مبا  والعمل  بالطاعات  اهلل  اإىل  به   يتقرب 
﴿يا اأيها الذين اآمنوا اتقوا اهلل وابتغوا اإليه الو�شيلة وجاهدوا يف �شبيله 
ا: ﴿اأولئك الذين يدعون يبتغون  لعلكم تفلحون﴾،128 وقال تعاىل اأي�شً

الدين  اأ�شل  يف    بالنبي  التو�شل  ورد  وقد  الو�شيلة﴾،129  ربهم  اإىل 
ويذكرون اأن عمر بن اخلطاب تو�شل بالعبا�س عم النبي  يف طلب 
ال�شت�شقاء، ولكن للو�شيلة فهم اآخر عند اأهل الت�شوف؛ فهم يعتقدون 
بهم معمول  والت�شفع  تعاىل وخلقه  اهلل  الوا�شطة بني  الأولياء هم  اأن 
عند اأئمة الدين، واأن املنح الإلهية والربكة جارية ل تنقطع عن عنهم 
اأحياًء واأمواًتا؛ لأن املوت يف زعمهم طراأ على اجل�شد فقط، كما اأن 
الدعاء عند قبور ال�شاحلني حمبوبة لديهم لأجل التربك والعتبار،130 
واملُ�شّلم  زائرها  واأن  بركة  من  تخلو  ل  ال�شاحلني  قبور  اإن  ويقولون 
على اأهلها والقارئ عندها والداعي ملن فيها؛ ل ينقلب اإل بخري ول 
يرجع اإل باأجر، وقد يجد لذلك اأمارة وتبدو له ب�شارة تنك�شف له131 
وهذا هو من�شاأ واأ�شل ال�شفر اإىل املقامات والكتابة يف الزيارات التي 

اأفا�س فيها فريق من املوؤرخني.

يذهبون  اأو  الأولياء  من  بالأحياء  يتربكون  ال�شائلون  كان  لذا 
اإىل قبور الأبرار والأ�رضاف والزهاد والتابعني واأ�شحاب الكرامات 
م�شاألته  ح�شب  كل  وي�شاأل  الدعاء،  باإجابة  ا�شتهرت  التي  والبقاع 
ويقول وهو يقبل ويتم�شح ويطوف: يا �شيدى فالن اأنا م�شتجري بك 
واأتو�شل بك اأن يح�شل كذا وكذا، اأو اأطلب منك اأن يح�شل يل كذا 
وكذا، اأو يقول يارب اأ�شاألك مبنزلة ال�شيخ فالن اأو ب�رضه اأو بعلمه اأن 
تفعل يل كذا وكذا، اأو يقول متى ح�شل يل كذا وكذا اأجيء لك بكذا 

وكذا وينذر له من النذور ما �شاء اهلل له اأن ينذر.132

تعك�س  التي  العدوية  الزاوية  العبارات يف  ومن هنا جاءت هذه 
اتباع  تيمية  ابن  الإ�شالم  �شيخ  نهى  وقد  عدي  ال�شيخ  يف  اعتقادهم 
الطريقة العدوية من الغلو يف امل�شايخ وال�شاحلني يف ر�شالته التي وجهها 
اإليهم، كغلوهم يف �شيخهم عدي بن م�شافر وجعله نوًعا من الألوهية 
مثل قولهم: كل رزق ل اأرزقه من ال�شيخ عدي ل اأريده، اأو ال�شجود 
عند قربه والتم�شح به واحللف با�شمه، اأو قولهم عند ذبح الذبيحة با�شم 
�شيدي عدي، اأو قولهم: يا �شيدي عدي اغفر يل وارحمني اأو ان�رضين، 
اأو اأجرين، اأو توكلت عليك، اأو اأنت ح�شبي، اأو اأنا يف ح�شبك، ونحو 
هذه الأقوال، وقد بنيَّ �شيخ الإ�شالم موقف اأ�شحاب هذه العتقادات 
الباطلة فقال لهم: من اعتقد يف ب�رض اأنه اإله، اأو دعا ميًتا، اأو طلب منه 
الرزق، والن�رض والهداية وتوكل عليه، اأو �شجد له، اأو ادعى اأن اأحًدا 
ل  منهم يكون منزلته مع حممد  كمنزلة اخل�رض من مو�شى، ومن ف�شَّ
اأحد من امل�شايخ على النبي، اأو اعتقد اأن اأحًدا ي�شتغني عن طاعة ر�شول 

اهلل اأ�شتتيب فاإن تاب واإل �رضبت عنقه.133
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اإ�سكالية نق�ش ا�سم علي بن اأبي طالب  يف الزاوية
من النقو�س الغريبة واملثرية لالهتمام يف قبة �رضيح هذه الزاوية؛ 
نق�س ا�شم علي )ر�شي اهلل عنه( مكتوب باخلط الكويف الهند�شي، مكرر 
�شت مرات داخل �شكل هند�شي �شدا�شي الأ�شالع )�شكل13(، وهذا 
ال�شكل ال�شدا�شي نف�شه مكرر اأربع مرات بني كل جمموعة من النوافذ 
الأربع املوجودة يف منت�شف اجلدران بني منطقة انتقال قبة ال�رضيح، 
اأي يوجد مبنطقة النتقال )16( �شكاًل من ا�شم علي، وهذا ال�شكل 
هو اأقدم منوذج معروف من هذا الت�شميم الذي ي�شمى )�شتة علي اأو 
�ش�س علي بالفار�شية( ولكنه ورد على بع�س الآثار التالية: منها على 
لوح خ�شبي يف جامع تغري بردي بحلب املعروف بجامع املوازيني 
من كتابة اخلطاط اأحمد الكتبي 134تاريخه )799 هـ/ 96: 1397م( 
)�شكل14(، ومنه منوذج يف جامع اأ�شفهان من القرن الثامن الهجري، 
ا فوق عقد املدخل بق�رض امللك �شريفان�شاه�س  ويوجد هذا ال�شكل اأي�شً
 Şirvanşahlar( اأو   )Shirvanshahs( �رضوان  �شاهان(  )کاخ 
Saray( مبدينة باكو باأذربيجان حوايل القرن اخلام�س ع�رض امليالدي 
اأكرا  مدينة  اأتاجا خان يف  )�شكل15(، وعلى واجهة مدخل �رضيح 
الهندية )970 هـ/ 1562م(،135 وقد قدمت لك �شابًقا اأن على جانبي 
املحراب كتابة باخلط الكويف الهند�شي الأ�شكال بال�شمني امليمونني 
)حممد( و)علي( اأحدهما ي�شكل واجهة باللون الأ�شود والثاين ي�شكل 

خلفية باللون الأبي�س. 

يف  بذاته  م�شتقالًّ  علي  ا�شم  وجود  نفهم  اأن  الي�شري  من  ولي�س 
الأ�شا�س  اأن  حني  منذ  لك  قدمت  وقد  الزاوية،  هذه  مثل  يف  نق�س 
ال�شيا�شي والدينى الذي قامت عليه الطريقة العدوية والطائفة اليزيدية 
هو حبها لالأمويني وتقدير مكانة ن�شبهم من قري�س، ومناواأة اآل البيت 
والزراية عليهم يف اهلل، وغلوها يف يزيد بن معاوية، وبغ�شهم لعلي 

بن اأبي طالب وبنيه.

فماذا يعني ا�شم علي يف زاوية هوؤلء؟ ومل ُوجد ال�شم مكرًرا 
فتنريه؟ وملاذا  ال�رضيح  اإىل داخل  ال�شوء  منها  ينطلق  التي  النوافذ  بني 
اأنق�س على علم  الزاوية؟  اأخرى من  اأماكن  ال�شم يف  يتكرر هذا  مل 
يف  الطريقة  اتباع  نهج  على  اأيدل  عليها؟  القائمني  الزاوية  اأهل  من 
اأكان  ت�شاحمهم والكف عما �شجر من خالف بني ال�شلف ال�شالح؟ 
نوًعا من التقية ودرء ال�شبهات؟ اأكان نوًعا من التملق واملداراة التي 
ل بد منها لدفع غوائل املتع�شبني والغالني وذر الرماد يف العيون؟ اأم 
هو مما تكلفه النقا�شون واملزوقون فاأ�شافوه اإىل الزخارف كيًدا وعبًثا، 

اأقل ل حتتمل  اأكرث ول  اأم هو زخرفة ل  الزاوية؟  اأهل  دون علم من 
)�شتة  الذي يحتوي على  ال�شكل  تكرار هذا  والتف�شري؟ هل  التاأويل 
الواحد من اجلوانب الأربعة  اأربع مرات يف اجلانب  علي(؛ تكراره 
بني النوافذ له رمزية ما؟ اأو تكراره بني النوافذ يف الأربع جدارن مرة 

له دللة ما؟136 

كتابة الآيات الكرمية وعالقتها بر�سم امل�سحف
ر�شم  وجود  الزاوية  هذه  يف  الآيات  ر�شم،  خالل  من  يظهر 
العثماين  الر�شم  مل�شهور  خمالف  وبع�شها  مطابق  بع�شها  لكلمات 
بقراءة  عالقة  له  منها  عديدة  لأ�شباب  وذلك  ال�رضيف،  للم�شحف 
القراآن ال�شائدة اآنذاك، ومنها ما له عالقة بلهجات العرب، ومنها ما 
له عالقة مبا جرت به عادة الكتاب من ظواهر اإمالئية ونحوية ف�شت 
اأو �شحيح  �شارد مهجور وقدمي جمهول،  يف ع�رضهم، ومنها ما هو 
عن  تك�شف  وا�شحة  موؤ�رضات  وهي  م�شتقبح،  وغريب  م�شتملح 
العالقة  العراقيني للم�شحف ور�شمهم له، كما هي  ال�شلة بني قراءة 
الظواهر  بع�س  تناول  وميكن  العراق  موطنهم  وبني  اليزيدية  بني 

كالتايل: 

• ت�سهيل الهمزة اأو تليينها، تركها اأو تخفيفها	

الهمزة حرف من حروف هجاء العربية خمرجها من اأق�شى احللق، 
واأبعدها  نطًقا  احلروف  اأثقل  من  وهي  م�شتثقل  �شديد  �شوت  وهو 
خمرًجا، لها اأحكام خا�شة؛ وهي اإما تقع يف الكلمة مبتداأة مثل )اأخ، 
واإبراهيم(،  واإبرة،  واأترجة،  واأخت،  واأذن،  واأحمد،  واأحد،  واأب، 
اأو متو�شطة مثل )راأ�س، وفاأ�س، وفاأل، و�شاأل، وبوؤ�س، وتوؤل، يوؤذن، 
مثل  متطرفة  اأو  وبئ�س(  وذئب،  وبئر،  وتوؤمل،  وكوؤو�س،  و�شئون، 
)قارئ، ومن�شئ(، وهي اإما تكون حمققة اأي اأن تعطى الهمزة حقها يف 
الإ�شباع اأو مبدلة اأو حمذوفة اأو بني بني، وهي اإذا اأبدلت تبدل بثالث 
حروف، األف نحو: )ناكل، ورا�س، وبا�س، وقرات( واأ�شلها )ناأكل، 
وراأ�س، وباأ�س، وقراأت( اإذا فتح ما قبلها، وتبدل واو نحو )يومنون، 
ويوؤمرون(  ويوؤاخذكم،  )يوؤمنون،  اأ�شلها  ويومرون(  ويواخذكم، 
اإذا كان م�شموًما ما قبلها، وتبدل ياء نحو: )بري، وخبيت، وقريت( 

واأ�شلها )بئر، وخبئت، وقرات( اإذا ك�رض ما قبلها.137

فمن  قدمية،  ظاهرة  وت�شهيلها  الهمزة  تخفيف  ظاهرة  واإن 
الهمز خا�شية ح�رضية  اأن عدم  العربي  النطق  امل�شهورة عن  احلقائق 
احلجاز  اأهل  واأن  وغربيها،  اجلزيرة  �شمال  يف  قبائل  بها  وامتازت 
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مكة واملدينة وهذيل - اإل قلياًل منهم - ل يحققونها اإل اإذا ا�شطروا 
لبعد  باجتهاد  تخرج  بها وهي  النطق  عند  �شعوبة  فيها  لأن  لذلك؛ 
خمرجها، ومن ثم جلاأوا اإىل تخفيفها طلًبا للخفة وال�شهولة والتي�شري 
فقد كان من اخل�شائ�س  الهمزة  اأما حتقيق  الع�شلي،  واقت�شاد اجلهد 
و�رضقيها  العربية  اجلزيرة  و�شط  بها  ا�شتهرت  احل�رضية،  دون  البدوية 
قبائل مغنى وعكل واأ�شد وعقيل وبني �شالمة  متيم وما جاورها من 
من اأ�شد، وقد بالغ بع�شهم بتحقيق الهمزة حتى قلبوها عيًنا اإذا كان 
)اأنك(  يريدون  اهلل،  ر�شول  عنك  اأ�شهد  يقولون:  قبلها  ما  مفتوًحا 
اإياك  ومنهم من يقلب الهمزة املكالقراآن الكرمي، �شورة هاء كقوله: 
يف  كانت  ت�شهيلها  اأو  الهمزة  حتقيق  ظاهرة  اإن  اإذن،  )هياك(،138 
الأ�شل من الأمور التي فرقت بني لهجات العرب، فلما ن�شاأت اللغة 
النموذجية قبل الإ�شالم اتخذت حتقيق الهمزة �شفة من �شفاتها، وملا 

جاء الإ�شالم وجد اأن التحقيق �شفة من �شفات الف�شاحة.139 

ويف  املتاأخرة  وحتى  املبكرة  العربية  النقو�س  يف  �شاع  لذا 
من  ذلك  كان  وقد  الهمزة،  ر�شم  اإهمال  ا  اأي�شً املبكرة  امل�شاحف 
اإعجام  من  ذلك  وغري  الهمزة  اإهمالها  الكوفية  النقو�س  خ�شائ�س 
ا  اأي�شً الهمزة  اإهمال  وجرى  الت�شكيل،  ورموز  وحركات  احلروف 
يف نقو�س خط الثلث حتى فيما يخت�س بر�شم، الآيات القراآنية، ومن 
)اأبطاأ، وبداأ،  املهموزة نحو:  الأ�شماء  التي تهمل همزتها  الكلمات 
وبراأ، وترباأ، وحناأ، وخباأ، ودراأ، وذراأ، ورزاأ، و�شباأ، و�شباأ، وطراأ، 
وظماأ، وعباأ، وفاجاأ، وفقاأ، وقراأ، وكافاأ، وجلاأ، ومتراأ، ونباأ، وهداأ(، 
ا همزة الأ�شماء املمدودة مثل: )ح�شناء، وبناء، واأمراء،  اأي�شً وتهمل 
والفقراء، وابتغاء، والدعاء، والنداء، الثلثاء، والحياء، وي�شاء، والفناء، 
ولقاء، و�شاء( وكتابتها هكذا )ح�شنا، وبنا، واأمرا، والفقرا، وابتغا، 
والدعا، والندا، والثلثا، والحيا، وي�شا، والفنا، ولقا، و�شا(،140 لذا 
فلن جتد يف، الآيات الكرمية بال�رضيط الكتابي بالزاوية العدوية الذي 
القراآن  من  اآيات  وهي  املحراب  ويوؤطر  وال�شحن  الأواوين  يحزم 
الكرمي، �شورة ي�س141 ر�شم الهمزة يف )اإنك( ول )اأنذر، واآباوؤهم( 
ول يف )جاء، وجاءها( ول يف كلمة �شيء: )وكل �شي اح�شيناه( ول 
يف كلمة ي�شاألكم: )ي�شلكم اجرا( ول يف كلمة �شيًئا: )�شفاعتهم �شيا( 

ول يف غريها من الكلمات.

املق�شور  ال�شم  ومد  املمدود  ال�شم  همزة  ترك  ظاهرة  وتوؤدي 
اإىل ا�شتباه يقع بني املق�شور واملمدود الذي تركت همزته، يبدو ذلك 
وا�شًحا اإذا كان هناك كلمتان مبعنيني خمتلفني اأحدهما ممدودة والأخرى 

مق�شورة لهما نطق واحد مثل: )الرثى( مق�شورة مبعنى الرتاب الرطب 
)الرثا(  الرثى هكذا:  كلمة  فاإذا مدت  الغنى،  مبعنى  و)الرثاء( ممدودة 
ومثل  واحًدا،  �شيًئا  الكلمتان  �شارت  الرثاء  كلمت  همزة  وحذفت 
كلمتي )اخلال( مق�شورة اأي احل�شي�س الرطب و)اخلالء( ممدودة مبعنى 
الف�شاء، وكلمتي )الغنى( مق�شورة اأي الرثاء و)الغناء( ممدودة وهو من 
الطرب، وكلمتي )الهوى( مق�شورة اأي هوى النف�س و)الهواء( ممدودة 
العني والقلب  اأي عمى  الإن�شان، و)العمى( مق�شورة  يتنف�شه  ما  اأي 
اأي اجلوف  الغيم اخلفيف )اخلوى( مق�شورة  و)العماء( ممدودة وهو 
اأي  مق�شورة  و)الفتى(  �شيئني  بني  فرجة  كل  اأي  ممدودة  و)اخلواء( 
واحد الفتيان و)الفتاء( ممدودة من ال�شباب )الورى( مق�شور اأي اخللق 
و)الوراء( ممدودة اأي اخللف و)الردى( مق�شورة اأي الهالك و)الرداء( 

ممدودة من الثياب وغري ذلك.142 

غريب  ول  مبنكر  لي�س  تليينها  اأو  تخفيفها  اأو  الهمزة  وت�شهيل 
يف لغة العرب، واملراد به: هو تغيري يدخل على الهمزة يجعل الهمزة 
بينها وبني احلرف املجان�س حلركتها اأثناء النظق، فينطق املفتوحة بينها 
وبني الألف، واملكالقراآن الكرمي، �شورة بينها وبني الياء، وامل�شمومة 
ا على كل تغيري يدخل الهمزة  بينها وبني الواو، ويطلق الت�شهيل اأي�شً
كالإبدال وبني بني واحلذف، وقد قراأ حمزة وور�س واأبو عمرو واأبو 
باحلذف  تليينها  اأو  ت�شهيلها  اأو  الهمزة  بتخفيف  والك�شائي  جعفر 
تارة وبالقلب تارة وبالنقل العار�س وبالإبدال وبالتغيري والتدبري تارة 
اجتمعت  واإذا  )ا�رضاييل وجرباييل(،  ياء كما يف  اأخرى،143 وهمزة 
الهمزة مع اأختها فاإنها تكون اأ�شد ثقاًل كما يف )اأاإنا واأاإذا( فالعرب 
ذكرمت(  )اأِئن  امل�شاحف  اأمهات  ويف  واأيذا(144  )اأينا  ياء  يحولونها 
وقد  ياء،  كتابتها  اأي  الهمزة  بتليني  ذكرمت(  )اأين  ا  اأي�شً ور�شمت 
هكذا:  ف�شاًل  ل  و�شاًل  الزاوية  نقو�س  يف  الكلمتني  هاتني  ر�شمت 
)اأينذكرمت(، وقد ذكر ال�شيخان اأبو عمرو الداين واأبو داوود رحمهما 
اهلل اأن )اأينكم( بالياء والنون وردت يف اأربعة موا�شع من امل�شحف، 
ويف  الرجال(،146  لتاأتون  )اأينكم  ويف  لت�شهدون(،145  )اأينكم  يف 
اأبو  وقال  لتكفرون(،148  )اأينكم  ويف  الرجال(،147  لتاأتون  )اأينكم 
عمرو الداين اأنه تتبع هذه احلروف يف م�شاحف اأهل املدينة والعراق 
الأ�شلية القدمية فوجد منها )اأين ذكرمت( يف ي�س وكذا ر�شمه الغازي 
بن قي�س وعطاء اخلرا�شاين،149 وقراأ الأعم�س بهذه القراءة يف القراآن 

الكرمي، �شورة ي�س.150

*
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• مد املق�سور 	
لزمة  لفًظا  باألف  منته  معرب  ا�شم  كل  هو  املق�شور:  ال�شم 
ماأوى،  م�شت�شفى، ر�شى، ملهى،  )فتى،  مثل  املمدود  نق�س عن  اأو 
منادى، هوى، ر�شى، رحى، حبلى، ب�رضى(، وقد �شمي مق�شوًرا 
األفه مهما كانت موقعه  تتغري  اأي حب�س فال  الإعراب  لأنه ق�رض عن 
ذلك  ويظهر  واو  اأو  ياء  عن  منقلبة  اإما  الألف  وهذه  الإعراب،  من 
)فتيان(  تثنيتها:  لأن  ياء  اأ�شلها  )فتى(  فمثاًل:  الكلمة  تثنية  عند 
وع�شى اأ�شلها واو لأن تثنيتها )ع�شوان(، وقد تكون الألف مزيدة 
)امراأة غ�شبى وحبلى،  فيقال:  للتاأنيث مثل غ�شبى وحبلى وف�شلى 
ا كل ما كان من ذوات الياء من الأ�شماء  وف�شلى(، ويجرى عليها اأي�شً
والأفعال )املوتى، واإحدى، وال�شلوى، واملر�شى، والأ�رضى، و�شتى، 
وب�رضى،  وللع�رضى،  وللي�رضى،  واحل�شنى،  وطوى،  و�رضعى، 
وفتى،  واأزكى،  واأدنى،  والعمى،  والهوى،  واإحدى،  ومو�شى، 
وعذارى،  وكربى،  �شغرى،  وقرى،  وم�شمى،  وموىل،  وم�شلى، 
وح�شى،  ونوى،  ووحى،  وعى،  ووغى،  ومرت�شى،  و�شكارى، 
و�شكارى،  وزمنى،  وجرحى،  ومر�شىن  ورحى،  وح�شى، 
واأ�شار،ى وك�شاىل، وقوى، وحلى، وكنى، وعرى، وربى، وذرى، 
ر�شى، واأعلى، واأدنى، واأدعى، واأق�شى، واأ�شعى، ومرمى، ومثوى، 
وم�شى،  وهوى،  ورمى،  اهتدى،  )اأعطى،  وملقى(  وم�شطفى، 
واأخفى، وتهوى، وير�شى، واعتدى، وا�شتعلى( والأ�شماء الأعجمية 

مثل )مو�شى، وعي�شى، وك�رضى(.151 

من الظواهر التي برزت يف ر�شم بع�س كلمات، الآيات ويف 
بيت  يف  )اأوفى(  كلمة  ر�شمت  فقد  املق�شور،  مد  بالزاوية  غريها 
يو�شف  زين الدين  ال�شيخ  اأن�شده  الذي  العدوية  بالزاوية  ال�شعر 
وعفوك  حل�رضها  اأطيق  ل  غزار  )ذنوبي  هكذا:  بنف�شه  يجود  وهو 
�شورة  الكرمي،  القراآن  لآيات  بالن�شبة  اأما  واأزيد(،  اأوفا  مولي  يا 
ما  ر�شم  على  امل�شاحف  اتفقت  فقد  الزاوية،  داخل  املنقو�شة  ي�س 
الإمالة  مراد  على  بالياء  والأفعال  الأ�شماء  من  الياء  ذوات  من  كان 
وتغليب الأ�شل )اأي الدللة على اأ�شلها( �شواء ات�شل ذلك ب�شمري 
اأو مل يت�شل، نحو )املوتى - اإحدى - ال�شلوى - املر�شى - الأ�رضى- 
�شتى - �رضعى - طوى - احل�شنى - للي�رضى - للع�رضى - ب�رضى- 
مو�شى - عي�شى- اإحدى - الهوى - العمى - اأدنى - اأزكى- 
وقاعدتها  رمى(   - قرى   - م�شمى   - موىل   - م�شلى   - فتى 
وم�شى(  )رمى  ياء  عن  منقلبة  األفه  ثالثي  فعل  كل  اأن  الإمالئية 

يكتب اآخره األف لينة، وكل ا�شم زائد عن ثالثة لي�س قبل اآخره ياء 
تكتب  ومرت�شى(  و�شكارى،  وعذارى،  وكربى،  )�شغرى،  مثل 
وك�رضى(  وعي�شى،  )مو�شى،  مثل  الأعجمية  والأ�شماء  لينة،  األفه 
ياء  اآخره  قبل  لي�س  ثالثة  زائد عن  فعل  لينة، كل  األف  اآخره  يكتب 
مثل الأحرف الأربعة )اإىل على بلى حتى( لنقالبها ياء مع ال�شمري 

)اإليه، عليه(.152

اأن تنحو بالفتحة  قد قراأ حمزة والك�شائي وخلف باإمالة )اأي 
الكلمات:  هذه  مثل  يف  قلياًل(  الياء  نحو  وبالألف  الك�رضة  نحو 
وك�شاىل،  واإحدى،  وطوبى،  واملوتى،  وعي�شى،  )مو�شى، 
وب�رضى،  والأيامى،  ون�شارى،  وفرادى،  ويتامى،  واأ�شارى، 
وزكى،  و�شوى،  و�شعى،  والأعلى،  واأزكى،  الأدنى،  وذكرى، 
وا�شتعلى،  واعتدى،  �شئتم،  واأنى،  وير�شى،  وتهوى،  ويخفى، 
ويـٰـحسرتى، ويـٰـأسفى(،153 وهكذا جتد كلمة املوتى يف الإزار الكتابي 

ر�شمت هكذا: )املوتا(.

كلمات  ر�شم  على  امل�شاحف  اإجماع  من  العك�س  على  ولكن 
 – ال�شلوى   – اإحدى   – )املوتى  الإمالة  مراد  على  الياء  ذوات  من 
املر�شى – الأ�رضى - رمى( ا�شتثنت بع�س املوا�شع؛ فر�شمتها بالألف 
وهي )وجاء رجل من اأق�شا املدينة ي�شعى(،154 )وجاء رجل من اأق�شا 
اإىل  احلرام  امل�شجد  من  بعبده  اأ�رضى  الذي  و)�شبحان  املدينة(،155 
امل�شجد الأق�شا(،156 فاإن الكلمة يف اآيات القراآن الكرمي، �شورة ي�س 

بالزاوية هكذا: )اأق�شى( على خالف امل�شهور.

•  ق�رص املمدود 	
ال�شم املمدود: هو كل ا�شم وقعت اآخره همزة قبلها األف زائدة 
حركات  تغري  مع  اختالف  عليه  يجرى  ل  وهو  والرداء(  )كالك�شاء 
الإعراب يف الرفع واخلف�س والن�شب، ويدخله التنوين نحو)هذا رداٌء 
وحذاءٌ( و)راأيت رداءً وحذاءً( و)مررت برداٍء وحذاٍء(، اأما اإذا اأ�شيف اإىل 
�شمري مكنى فاإنه يرفع بالواو )اأعجبني حياوؤك( وين�شب بهمزة مفتوحة 
)كرهت حياءك( ويخف�س بهمزة مكالقراآن الكرمي، �شورة وقفت على 
ا همزة الأ�شماء املمدودة مثل: )ح�شناء، وبناء،  حيائك(، 157 وتهمل اأي�شً
اأمراء، الفقراء، ابتغاء، الدعاء، النداء، الثلثاء، الأحياء، ي�شاء، الفناء، لقاء، 
�شاء رداء حذاء، �شهداء، ظرفاء، نداء، رغاء، ثغاء، بكاء، غناء، ور�شاء، 
فراء، بناء، �رضاء، �رضاء، نعماء، قباء، هواء، فناء، غلواء، اأغنياء، �شقاء، جواء، 
غالء، �شقاء(، وكتابتها بدون همزة هكذا )ح�شنا، بنا، اأمرا، الفقرا، ابتغا، 

الدعا، الندا، الثلثا، الحيا، ي�شا، الفنا، لقا، �شا ..........(.
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• اإثبات الألف الو�سطى للكلمة	
على  الر�شم؛  �شيوخ  وباتفاق  امل�شاحف  اأمهات  اجتمعت 
لالخت�شار كما  اإما  الكلمات  لبع�س  الو�شطى  الألف  حذف حرف 
يف الكلمة امل�شار اإليها، وحذف حرف الألف الوارد بعد حرف ياء 
الأ�شماء  يـٰــشعيب(، ومن  يـٰــلوط،  هارون،  يـــٰـأخت  ابلعي،  )يـٰـأرض  النداء 
الأعجمية نحو )ابٰرهيم، امسـٰـعيل، هٰرون، عمـٰرن( وهي كثرية يف القراآن 
قراءة  يف  القراء  لختالف  لالإ�شارة  الألف  وحذفت  احل�رض،  تفوق 

كلمة ما مثل: )مـٰــلك يوم الدين(.158

الكرمي،  القراآن  من  بالزاوية  املنقو�شة  الآيات  يف،  ولكننا 
عك�س  على  للكلمات  الو�شطى  الألف  اإثبات  وجدنا  ي�س  �شورة 
يف  كما  )َأْعَنِقِهْم(  كلمة:  مثل  امل�شاحف  اأمهات  يف  امل�شهور 
فر�شمت  الثالثة،  الآية  ال،  ال�شعراء  َأْعٰنقِهْم(  )فظلت  تعاىل:  قوله 
عنهم  )وي�شع  )َأْغٰلًل(  كلمة  ومثل  )اعناقهم(،  هكذا  بالزاوية 
)اغالل(،  هكذا:  بالزاوية  ر�شمت  التي  واألغلـــٰـــل(159  اإ�شهرهم 
وكلمة  )فاع�شيناهم(  هكذا:  ر�شمت  )فاغشيـٰـنهم(  وكلمة 
النداء  األف  واأثبت  )�شفاعتهم(  هكذا:  ر�شمت  التي  )شفـٰـعتهم( 
على  الر�شم  �شيوخ  اتفق  وقد  ليت(،  )يا  هكذا:  النداء  ياء  بعد 

)يـٰـليت(. يف:  حذفها 

• كلمة اأاأنذرتهم	
ر�شمت كلمة )اأاأنذرتهم( يف الطراز الكتابي من اآيات القراآن 
الكرمي، �شورة ي�س بالزاوية مو�شوع الدرا�شة باألفني حقيقيني على 
امل�شاحف  �شائر  اتفقت  فقد  امل�شاحف،  عليه  اتفقت  ما  خالف 
الر�شم ورد  فاإن  اأو ثالثة  األفان  ال�شتفهام  بالكلمة من  اإذا كان  اأنه 
متفقتني  اجتماع �شورتني  لكراهة  بها  اكتفاء  واحدة  األف  باإثبات 
الر�شم منها مما تدخل فيه همزة ال�شتفهام على  فما فوق ذلك يف 
اأوىل  فهي  الكلمة  عن  زائدة  ال�شتفهام  همزة  لأن  وذلك  اأخرى، 
للحاجة  اأثبتت  الأ�شلية  فهي  الكلمة  ا�شتفهام  األف  اأما  باحلذف 
6، وي�س،  الآية  البقرة،  �شورة  الكرمي،  بالقراآن  )ءاأنذرتهم(  اإليها: 
املتفرقات يف  اآل عمران، وغريها من الكلمات  الآية، و)ءاأقررمت( 
ءاألقي(  عليه،  ءاأنزل  ءاإله،  ءاإذا،  ءاأ�شفقتم،  )ءاأنتم،  الكرمي  القراآن 
األف  على  دخلت  مفتوحة  همزة  كل  وكذلك  مثله،  كان  وما 
ءا�شن،  ءازر،  ءادم،  )ءامنوا،  نحو:  زائدة  األف  اأو  همزة  اأ�شلها 

ءاذن لكم( و�شبهه.160  البيت،  ءاآمني  ءانًفا، 

• كلمة اأغ�سيناهم	
ر�شمت يف امل�شاحف باتفاق �شيوخ الر�شم هكذا: )فاغشيـٰـنهم(، 
يو�شف  زين الدين  بزاوية  الكتابي  الطراز  يف  نظرت  اإن  ولكنك 
جتدها ر�شمت: )فاع�شيناهم( بالعني ولي�س الغني، وهي قراءة احل�شن 
لأن  الب�رض؛  اأفقدناهم  اأي  اأع�شيناهم  ومعنى  اهلل161  رحمه  الب�رضي 
الأع�شى هو فاقد الب�رض اأو �شيئ الب�رض يف النهار والذي اإذا جنه الليل 
ل يب�رض،162 ومنها ا�شم الكتاب الفريد )�شبح الأع�شى( للقلق�شندي.

• كلمة طائركم	
اأما  )طايركم(،  الزاوية هكذا:  نقو�س  الكلمة يف  هذه  ر�شمت 
يف امل�شاحف فقد ر�شمت باتفاق �شيوخ الر�شم املجمع على اتباعه 
الطاء والياء املهموزة، وهي من  هكذا: )طـٰـِئركم( بحذف الألف بني 
نافع  عن  قالون  عن  ب�شنده  الداين  عمرو  اأبو  رواها  التي  احلروف 
طـٰـِئرهم عند اهلل(،163 وقد وجدت يف  اإمنا  )األ  باحلذف ونظريها يف 
)فيكون  ياء يف  اإىل  الهمزة  وتليني  الألف  امل�شاحف حذف  اأمهات 
اأما )طايركم(  باإذن اهلل(،165  باإذن اهلل(،164 ويف )فيكون طرًيا  طرًيا 
باإثبات الألف وتليني الهمزة؛ فقد وجدت يف كل الأ�رضطة الكتابية 
اململوكية التي اطلع عليها الباحث ومثال وا�شح يف ال�رضيط الكتابي 
كتابة  طريقة  وهي  1342م(،  )742هـ/  دنوك  اأم  خانقاه  بواجهة 
الإمام حممد بن طيفور ال�شجاوندي املتوفى �شنة )560 هـ/ 1164م( 

وطريقة احل�شن الب�رضي لكنه حذف األفها هكذا: )طريكم(.166 

• كلمة يردن 	
املتطرفة  الياء  حذف  للم�شحف  العثماين  الر�شم  ظواهر  من 
اتبعن(168،  )ومن  األلبـٰـب(167،  ٰيـأوىل  )واتقون  نحو:  للتخفيف  ر�شًما 
و)فال تخافوهم وخافون(169، و)فال تخ�شوا النا�س واخ�شون(170، 
يردن  و)اإن  كيدون(172،  و)ثم  هدان(171،  وقد  هللا  يف  و)احتـٰـجوين 
مو�شع  اأربعني  كلمات يف  ذلك  من  ا�شتثنوا  ولكنهم  الرحمن(173، 
ياأتي  اهلل  و)فاإن  نعمتي(،174  ولأمت  )واخ�شوين  منها:  القراآن  يف 
بال�شم�س(،175 و)فاإن الله ياأتي بال�شم�س(.176 وممن قراأ )اإن يرديَن( 

بفتح الياء طلحة بن م�رضوق وعنه اأخذ الأعم�س.177

• كلمة خوفا	
نق�شت هكذا يف الكتابة التي تزين قطب قبة ال�رضيح بالزاوية )ب�شم 
اهلل الرحمن الرحيم األ اإن اأوليا اهلل ل خوفا عليهم ول هم يحزنون(، 
اتفقت امل�شاحف على ر�شمها )خوٌف( وقد قراأها القراء �شم التنوين، 
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�شوى احل�شن الب�رضي الذي قراأها بالفتح هكذا: )خوَف عليهم(، 178 
واأكرب الظن اأن قراءتها بالفتح هو ال�شبب يف كتابتها )خوفا( بالن�شب 
اأن اخلطاط  يوؤكد  الدين يو�شف، وكل ذلك  قبة زاوية زين  يف قطب 

كتب بر�شم م�شحف اأهل العراق اأو املدينة وبقراءة احل�شن الب�رضي. 

نتائج الدرا�سة
حاولت هذه الدرا�شة فهم النقو�س الكتابية يف الزاوية العدوية 
عر�س  طريق  عن  جديًدا  فهًما  بالقاهرة  يو�شف(  زين الدين  )زاوية 
متخ�س  ولكن  انتهت  التي  الدينية  والتعقيدات  التاريخية  لالأحداث 
منها هذه الزاوية الرائعة، فو�شفت الزاوية و�شًفا معماريًّا وعر�شت 
للنقو�س الكتابية بها، ثم األقت ال�شوء على الفرقة اليزيدية وعر�شت 
عن  منهم  كثري  حتول  و�شبب  والدينية،  ال�شيا�شية  وميولها  ملعتقداتها 
الزنكي  الع�رض  منذ  لهم  ال�شام موطًنا  واتخاذهم م�رض وبالد  العراق 
ثنايا  تلتم�س ذلك يف  اأن  والع�رض الأيوبي والع�رض اململوكي، وميكن 

البحث وكان اأهم النتائح التي تو�شلت لها هي:

• العدوية 	 للطائفة  الزاوية  هذه  بناء  اأ�شباب  الدرا�شة  و�شحت   
بالقاهرة بهذا ال�شكل الرائع ال�شخم والفخم.

•  اأ�شارت اإىل اأن املوؤرخني والباحثني من بعدهم خلطوا بني ال�شيخ 	
زين الدين يو�شف العدوى الأموي �شيخ الطريقة العدوية، والذي 
جاء اإىل القاهرة ولقي فيها قبوًل وترحيًبا و�شمح له ولأتباعه مبمار�شة 
�شعائرهم؛ خلطوا بني هذا ال�شيخ اجلليل وبني �شيخ اآخر من �شيوخ 
العدوية يقال له زين الدين اأراد الثورة على الدولة وا�شرتجاع احلكم 
ا واحًدا، وبالتايل كان من  لبني اأمية، وقد جعلهما املوؤرخون �شخ�شً
ال�شعب فهم التناق�س بني القب�س على ال�شيخ وغ�شب الدولة على 

اأتباعه وال�شماح لهم ببناء الزاوية يف وقت واحد.

•  نظًرا خللو النقو�س الكتابية يف الزاوية وكذا عدم وجود اإ�شارات 	
الدرا�شة  حاولت  فقد  لها؛  الزيادة  ومن�شئ  الزاوية  من�شئ  عن 
التما�س املن�شئ، ورجحت اأن يكون هو ال�شيخ حممد بن اأحمد 
العدوي اأحد خلفاء ال�شيخ زين الدين يو�شف والذي تويف ودفن 

يف الزاوية يف �شنة )737 هـ/ 1336م(.

• الوارد 	 والنتحال  والتكلف  والتخليط  لال�شطراب  نظًرا   
يو�شف  الدين  زين  ون�شب  م�شافر  بن  عدي  ال�شيخ  ن�شب  يف 
هذا  �شبب  الدرا�شة  تناولت  امل�شادر؛  كتب  ويف  النقو�س  يف 

الوارد  ال�شحيح عن  الن�شب  اإىل  ال�شطراب واخللط وتو�شلت 
يف النقو�س وامل�شادر التاريخية.

• عدي 	 �شيدي   .... اهلل  ويل  عدي  )�شيدي  عبارة  لورود  نظًرا   
الكتابية  النقو�س  يف  اهلل(  اإىل  الو�شيلة  عدي  �شيدي  ظهر... 
بالزاوية؛ اأ�شارت الدرا�شة اإىل عقيدة العدوية يف ال�شيخ عدي بن 
م�شافر وغلوهم فيه ويف كراماته، وبالتايل فهمنا هذه العبارات 

كما فهمها القدماء من مريدي الطائفة العدوية.

• اأبي طالب 	 بن  ا�شم علي  الزاوية وجود  الغريبة يف  النقو�س  من   
مكرر �شت مرات يف �شكل �شدا�شي ومكرر كثرًيا يف قبة ال�شيخ 
الأمويني  ينا�رضون  الذين  العدوية  زاوية  يف  يو�شف  زين الدين 
ويكرهون اآل البيت، وقد طرحت الدرا�شة عدة ت�شاوؤلت عن 
اأ�شباب ذلك دون الإجابة عليها يف حماولة لإثارة البحث حولها، 
لأن البحث يف هذا الأمر يحتاج اإىل تف�شيل اأو�شع واأ�شمل واإىل 

كثري من التحقيق والتاأين بعيًدا عن اإر�شال الأحكام.

• امل�شحف 	 ور�شم  القراآنية  الآيات  ر�شم،  بني  الدرا�شة  ربطت 
ور�شدت الظواهر الإمالئية من تليني الهمزة وق�رض املمدود ومد 
املق�شور وغريها ووجدت اأن ر�شم، الآيات جاء على قراءة الإمام 
اأي على  ال�شجاوندي  بن طيفور  والإمام حممد  الب�رضي  احل�شن 

طريقة �رضق العامل الإ�شالمي.

اللوحات والأ�سكال

اللوحات

)زاوية  العدوية  الزاوية  ومدخل  الرشقية  الشمايلة  الواجهة  الواجهة   )1  )لوحة 
زين ادلين يوسف بالقاهرة(.
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)لوحة 4( املدخل اذلي يتقدم الزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف بالقاهرة(.

)لوحة 6( نقش بيتني من الشعر مما قاهلما الشيخ زين ادلين يوسف حني احتضاره.

)زاوية  العدوية  الزاوية  تزخرف عضاديت مدخل  الكريس  آية  )لوحة 5( جزء من 
زين ادلين يوسف(. )لوحة 2( مدخل زاوية زين ادلين يوسف بالقاهرة.

)لوحة 3( قبة رضيح الشيخ زين ادلين يوسف بالزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(.
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)لوحة 7( أجزاء من اإلزار الكتايب اذلي حيزم الصحن واألواوين داخل الزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(.

)لوحة 8( أجزاء من اإلزار الكتايب اذلي حيزم الصحن واألواوين داخل الزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(. 
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بالزاوية  القبلة  إيوان  يف  القبة  مدخل  يؤطر  اذلي  الكتايب  الرشيط   )12 )لوحة 
العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(. 

بالزاوية  الرشيق   الشمال  اإليوان  الكتايب يف جدران  اإلزار  من  أجزاء   )10 )لوحة 
العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(. 

)لوحة 9( أجزاء من اإلزار الكتايب يف جدران إيوان القبلة وحول املحراب  بالزاوية 
العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(.

العدوية  بالزاوية  الغريب  الشمال  اإليوان  اإلزار ىلع جدران  11( أجزاء من  )لوحة 
)زاوية زين ادلين يوسف(.
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)لوحة 14( نقش إنشاء القبة األوىل القديمة ىلع رضيح الشيخ زين ادلين )697ه/ 
1297م(.

)لوحة 16( رشيط كتايب حيوي نسب الشيخ زين ادلين يوسف يؤطر حمراب الزاوية 
)725ه/ 1325م(.

)لوحة 15( نقش تعيني مقام الشيخ زين ادلين يوسف وتأريخ ابلناء اجلديد احلايل )725ه/ 1325م(.

)لوحة 13( جانب من الرشيط الكتايب ىلع رقبة القبة بزاوية زين ادلين يوسف  )الزاوية العدوية(. 
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)لوحة 17( نقش تأسيس باب الزيادة اذلي أحلق باملبىن من األمام فيما بينها وبني الشارع. 

)لوحة 18( مرقد الشيخ عدي بن مسافر يف وادى اللش باملوصل بالعراق.
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شلك )2( أول الرشيط اذلي حيزم الصحن واألواوين بالزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(، تفريغ ابلاحث.

شلك )1( تفريغ بلييت الشعر ىلع عتب نافذتني جبدار القبلة من اخلارج يف الزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(، تفريغ ابلاحث.

شلك )3( أجزاء من الرشيط اذلي حيزم الصحن واألواوين بالزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(، تفريغ ابلاحث.

الأ�سكال
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شلك )4( أجزاء من الرشيط اذلي حيزم الصحن واألواوين بالزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(، تفريغ ابلاحث.

شلك )5( أجزاء من الرشيط اذلي حيزم الصحن واألواوين بالزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(، تفريغ ابلاحث.

شلك )6( أجزاء من الرشيط اذلي حيزم الصحن واألواوين بالزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(، تفريغ ابلاحث.
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شلك )7( أجزاء من الرشيط اذلي حيزم الصحن واألواوين بالزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(، تفريغ ابلاحث.

شلك )8( أجزاء من الرشيط اذلي حيزم الصحن واألواوين بالزاوية العدوية )زاوية زين ادلين يوسف(، تفريغ ابلاحث.
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شلك )10( نص اتلوسل بالشيخ عدي بن مسافر بمدخل قبة زين ادلين يوسف، تفريغ ابلاحث.

شلك )9( الرشيط اذلي يؤطر عقد املحراب اذلي حيوي نسب الشيخ  زين ادلين يوسف، تفريغ ابلاحث.
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شلك )13( تشكيل للكمة يلع باخلط الكويف ذي األشاكل اهلندسية بني نوافذ قبة زين ادلين يوسف، تفريغ ابلاحث.

شلك )12( تشكيل للكمة يلع باخلط الكويف ذي األشاكل اهلندسية بني نوافذ قبة 
زين ادلين يوسف، تفريغ ابلاحث.

اهلندسية ىلع  األشاكل  ذي  الكويف  باخلط  للكميت حممد ويلع  تشكيل   )11( شلك 
جانيب حمراب قبة زين ادلين يوسف، تفريغ ابلاحث.
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شلك )15( تشكيل للكمة يلع باخلط الكويف يف شلك سدايس ثالث لكمات بارزة 
وثالث لكمات اغئرة فوق عقد مدخل قرص امللك رشوان شاهس، يف مدينة باكو 

بأذربيجان، عن: 
M. Ahuja and A.L. Loeb, ‘Tessellations in Islamic 
Calligraphy’, Leonardo, Vol. 28, No. 1 (1995), Fig. 1.

شلك )14( لوح خشيب جبامع تغري بردي ‘‘جامع املوازيين’’ حبلب باخلط الكويف 
مرات،  اسم يلع يف شلك سدايس مكرر ست  به  )799ه/ 96-1397م(،  اهلنديس 

تفريغ ابلاحث.

تفريغ  يوسف،  ادلين  زين  قبة  قطب  يزخرف  اذلي  الكتايب  الرشيط   )16( شلك 
ابلاحث.
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شلك )17( الرشيط اذلي حيزم رقبة قبة زاوية زين ادلين من اخلارج، تفريغ ابلاحث. 

شلك )18( نقش تعيني مقام الشيخ زين ادلين وتأريخ ابلناء اجلديد احلايل )725ه/ 1325 م(، تفريغ ابلاحث.
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الهوام�ش
.faragelhussiny2021@yahoo.com باحث يف الآثار الإ�شالمية؛  *

ل الأثر في عداد الآثار وعمل المقاي�شات  1 اأثر رقم 172، وقد �ُشِجّ
ال�شيانة  اأعمال  له  اأجريت  ثم  1892م،  �شنة  والر�شومات 
1915م.  و�شنة  1906م،  �شنة  التعديات  واإزالة  والترميمات 
انظر: اأحمد تيمور با�شا، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، المطبعة ال�شلفية 
مدينة  مو�شوعة  زكي،  الرحمن  عبد  30؛  1928م(،  )القاهرة، 
اأحمد  العربي  117؛  1987م(،  )القاهرة،  عام  األف  في  القاهرة 
ن�شاأته  منذ  ح�شارية  اأثرية  درا�شة  القادرية  �شارع  علي،  رجب 
وحتى نهاية الع�شر العثماني )ر�شالة ماج�شتير غير من�شورة، جامعة 

القاهرة، 1998م(، 71-70.

�شارع القادرية يبداأ من باب القرافة بميدان ال�شيدة عائ�شة وينتهي  2
اإلى جهة الخالء قبلي القاهرة من جهة الإمام ال�شافعي والإمام الليث 
زين الدين  )زاوية  القادرية  لوجود جامع  بذلك  �شعد، وعرف  ابن 
الآثار.  من  به  وما  ال�شارع  هذا  عن  ب�شددها(،  نحن  التي  يو�شف 
انظر: علي مبارك با�شا، الخطط التوفيقية، الخطط الجديدة لم�شر 
)مطبعة  الثاني  الجزء  وال�شهيرة،  القديمة  وبالدها  ومدنها  القاهرة 

بولق، 1304 هـ(، 112.

1442م(،  3 845 هـ/  ت  علي،  بن  اأحمد  الدين  )تقي  المقريزي 
بالخطط  المعروف  والآثار،  الخطط  بذكر  والعتبار  المواعظ 
1270هـ/  )القاهرة،  بولق  مطبعة  الثاني،  الجزء  المقريزية، 
الجزء  التوفيقية،  الخطط  با�شا،  مبارك  علي  435؛  1853م(، 
الثاني، 112؛ عبد الرحمن زكي، مو�شوعة مدينة القاهرة في األف 

عام، 177؛ العربي اأحمد رجب علي، �شارع القادرية، 41.

شلك )19( نقش تأسيس باب الزيادة اليت أحلقت بالزاوية من األمام وتقدمتها حنو الشارع )637ه/ 5331م(، تفريغ ابلاحث.

الزاوية: مكان النزواء، ويقال زاوية ال�شيء اأي اأنها جمعت قطًرا  4
الزوايا  وكانت  بع�س،  اإلى  بع�شهم  ان�شم  اأي  القوم  وانزوى  منه، 
فيه  ينزوي  مكاًنا  اأمرها  واقع  في  الجامعة  الم�شاجد  في  الأولى 
جماعة من الطلبة وي�شتغلون بالدر�س والعلم ممن يتحلقون حول 
�شيخ، فقد كان لل�شافعي زاوية بجامع عمرو بالف�شطاط عرفت به 
در�س بها فقه مذهبه، وكان بالجامع نف�شه عدة حلقات درا�شية اأطلق 
عليها زوايا، وكان الدين هو الغر�س الأول منها، ولكنها تطورت 
مع الزمن وحكمها قوانين التطور ما حكم كل �شيء فكان ظاهرها 
الدين لكن في حقيقتها طابع عقائدي اأو �شيا�شي، وانت�شرت في كل 
واأخرى  متعددة  لطوائف  زوايا  الإ�شالمي، ووجدت  العالم  اأرجاء 
ل�شيوخ يعتقد فيهم، ولما انت�شر الت�شوف وتعددت طرائقه وتباينت 
م�شاربه ودخل عليه كثير من البدع والترهات؛ اتجه اأتباع الطرق 
اإلى اتخاذ زوايا لهم، يحيون فيها طريقتهم الخا�شة بهم، وعرف 
يجدون  حيث  الزوايا؛  تلك  لمالزمتهم  المجاورين  بزوايا  بع�شها 
في رحابها الراحة وال�شكينة التي تدفعهم اإلى العكوف فيها كزاوية 
الكوراني وزاوية الركراكي في اأر�س المق�س وزاوية ال�شيخ خ�شر 
باب  خارج  ن�شر  وزاوية  منظور  ابن  وزاوية  الن�شر  باب  خارج 
دولت  الن�شر.  قبة  وزاوية  والقلندرية  اليون�شية  والزاوية   الفتوح، 
الأيوبي  الع�شر  في  م�شر  في  النفو�س  تزكية  معاهد  اهلل،  عبد 
اأمين  محمد  محمد  )القاهرة، 1980م(، 52-57؛  والمملوكي 
المملوكية  الوثائق  في  المعمارية  الم�شطلحات  اإبراهيم،  وليلى 
)648: 923 هـ/ 1250: 1517م(، )القاهرة، 1990م(، 59. 
وت�شميم الزاوية من الناحية المعمارية اأقرب اإلى مخطط المدار�س 
األحقت  وقد  كالخانقاه،  وهي  الم�شجد،  اإلى  منه  الإيوانات  ذات 
بها قاعات خا�شة لتاأمين خدمات متعددة، ويكون بها في الغالب 
�شريح موؤ�ش�شها اأو اأحد رجال اهلل ال�شالحين، تقام فيها ال�شلوات 
الخم�س ما عدا �شالة الجمعة والعيدان، ومن الناحية الإدارية يكون 
والوافدين،  المقيمين  لرعاية  وموظفون  وخدم  م�شئول  �شيخ  لها 

ُِ
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 Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts
Abteilung, Kairo 34 (1978), 80-81; D. Behrens-
 Abouseif, Cairo of the Mamluks, A History of the
 Architecture and its Culture, I.B.Tauris (New York,
 2007), 16;
ح�شارية،  اأثرية  درا�شة  القادرية  �شارع  علي،  رجب  اأحمد  العربي 

.56-54

اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 32. 9

اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 30.  10

علي مبارك، الخطط التوفيقية، ج5، 68.  11

القراآن الكريم، �شورة ي�س، الآيات )من 1-اإلى 27(.  12

لوحظ اأن ر�شم، الآيات في كثير منها يوافق قراءة الح�شن الب�شري  13
بن م�شروف وكلهم  الأعم�س عن طلحة  ال�شجاوندي عن  ور�شم 

من العراق اأو اإيران. 

القراآن  14 بركات  اأعد  )اللهم  الدعاء  وهذا  الباحث  من  الن�س  تكملة 
العظيم( �شائع في الثقافة الدينية اآنذاك، وورد في توابيت الأ�شرحة 
كتابوت تربة ال�شادات الثعالبة، وتابوت اأبي ن�شلة في تربة الخلفاء 
العبا�شيين. انظر: كرا�شات لجنة حفظ الآثار العربية، الكرا�شة الثانية 

)1884م(، 46. 

كرا�شات لجنة حفظ الآثار، الكرا�شة التا�شعة، 1892 م، 61؛ 15
 Ibrahim, The Zawiya of Shaikh Zain al-Din Yusuf in 
 Cairo, 79;
ح�شارية،  اأثرية  درا�شة  القادرية  �شارع  علي،  رجب  اأحمد  العربي 

51-52؛
 Behrens-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo, 111-
 112; Sheila Blair, Sufi Saints and Shrine, Architecture
 in the Early Fourteen Century, vol. 7 (Muqarnas,
 1990), 37-38; Behrens-Abouseif, A History of the
 Architecture and its Culture, 152; Behrens-Abouseif,
Cairo of the Mamluks, 152.

ال�شخاوي )نور الدين على بن اأحمد بن عمر بن خلف بن محمود،  16
من علماء القرن العا�شر(، تحفة الأحباب وبغية الطالب في الخطط 
تيمور،  اأحمد  190-191؛  المباركات،  والبقاع  والمزارات 

اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 33.

اتخاذ  17 في  وال�شبب   .33 نحلتهم،  ومن�شاأ  اليزيدية  تيمور،  اأحمد 
م�شر  اإلى  العراق  من  نزحوا  عندما  الزاوية  هذه  القادرية  جماعة 
ال�شيخ  اأ�شدقاء  اأخ�س  الجيالني كان من  ال�شيخ عبد القادر  اأن  هو 
عدي بن م�شافر، وكانا رفيَقي درب الزهد والمجاهدة وكان ال�شيخ 
ال�شيخ  لنالها  بالمجاهدة  تنال  النبوة  كانت  ’لو  يقول:  عبد القادر 
ال�شعراني )عبد الوهاب  الم�شايخ بعده‘. انظر:  اأعجز  فاإنه  عدي، 
اأو  الكبرى  الطبقات  1565م(،  973 هـ/  ت  علي،  بن  اأحمد 

وتك�شيتهم  الجميع  واإطعام  والمتعبدين  والفقراء  الغرباء  ولإيواء 
و�شرف رواتب �شهرية لهم واأجرة الحمام العام وما يحتاجون اإليه 
التنظيف وتوزيع الحلوى عليهم في  من زيت الم�شابيح و�شابون 
كل ليلة جمعة، فهي مخ�ش�شة اأ�شاًل ل�شتقبال المت�شوفة المنتقلين 
عبر البالد من زاوية لأخرى، �شعًيا وراء المعرفة ورغبة في العطاء، 
الأرامل  اأو  العزاب  للن�شاء  واأخرى  للرجال  زوايا  هناك  وكانت 
واأخرى للمتزوجين، وكان الأمراء في م�شر ب�شكل خا�س يتناف�شون 
في بنائها. عبد الرحيم غالب، مو�شوعة العمارة الإ�شالمية، جرو�س 

بر�س )بيروت، 1988م(، 211. 
الأذكار وخالوي  للدر�س وقراءة  قاعات  ا  اأي�شً الزوايا  كما �شمت 
يعتكف فيها الطالب، ومزودة بجميع الم�شتلزمات ال�شرورية من 
فر�س واأدوات ف�شاًل عن المخازن لحفظ الموؤن والأثاث، وتلحق 
ببع�س الزوايا دور لل�شيافة مفتوحة على الدوام ل�شتقبال المريدين 
الطعام  بتقديم  بع�شها  يقوم  بل  اأجر،  دون  ال�شبيل  واأبناء  والفقراء 
الذي ياأتي عن طريق واردات الوقف وتبرعات المح�شنين، وعادة 
ما يتوفر في هذه الأبنية مرافق اأخرى مكملة كالمي�شاأة والحمامات 
الوقف  وتحفر في �شحونها �شهاريج، وفي بع�س الأحيان يكون 
وخانات  واأ�شواًقا  وعقارات  واأطياًنا  اأرا�شَي  الزوايا  هذه  على 
التي  النذور  من  ا  واأي�شً الزاوية  على  ريعها  من  ي�شرف  وحمامات 
تجتمع في �شناديق النذور الموجودة في �شريح الولي التي ير�شدها 
النا�س رجاء ق�شاء الحاجات. وفي النهاية يجب اأن نذكر اأن الزاوية 
قامت بدور الت�شوف والتعليم والإيواء وكفالة المت�شوفة المنقطعين 
وكان  الجهاد،  على  والحث  الروحية  والتربية  الإ�شالمية  والدعوة 
لها دور كبير في تطور فن الإن�شاد الديني والمو�شيقى الم�شاحبة له 
والأ�شعار التي تقال فيه. �شعدى اإبراهيم الداراجي، زليتن درا�شة في 

العمارة )بنغازي، 2012م(، 108-104.
5   D. Behrens-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo: An

 Introduction (Cairo, 1989), 149; Behrens-Abouseif, A
History of the Architecture and its Culture, 294.

ومن العمائر الأخرى التي عرفت بالزاوية في نق�شها الإن�شائي زاوية 
كان  حين  برقوق  ال�شلطان  اأن�شاأها  الذي  ال�شيرازي  رجب  ال�شيخ 

اأتابكا للع�شاكر عام 781هـ/ 1379م؛ ون�شها كالتالي:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم اأمر باإن�شاء هذه الزاوية المباركة من

ف�شل اهلل وح�شن توفيقه �شيدنا المقر الأ�شرف ال�شيفي برقوق اأعز 
اهلل اأن�شاره و�شاعف اقتداره بجاه محمد واآله بر�شم 

خادم الفقراء والم�شاكين ال�شيخ رجب ال�شيرازي الحيدري
وجعلها وقًفا ل يبدل ول يغير فاإنما اإثمه على الذين يبدلونه �شنة اأحد 

وثمانين و�شبعماية
1914م،  ل�شنة  رقم31،  العربية  الآثار  حفظ  لجنة  كرا�شة  انظر: 

.66

القراآن الكريم، �شورة البقرة، الآية )255(.  6

مد للمق�شور وال�شحيح )اأوفى(.  7

8   K.A.C. Creswell, The Muslim Architecture of Egypt
 (M.A.E.) (Oxford, 1952-60), 229; L.A. Ibrahim,
 ‘The Zawiya of Shaikh Zain al-Din Yusuf in Cairo’,

ً
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لواقح الأنوار القد�شية في مناقب العلماء وال�شوفية، تحقيق اأحمد 
عبد الرحيم ال�شايح وتوفيق على وهبة، الجزء الأول، ط1 )القاهرة، 
2005م(، 244. كل هذا مع مالحظة تطابق الطريقة القادرية مع 
في  اإل  بينهما  ال�شوفي، ول خالف  الم�شلك  في  العدوية  الطريقة 
الأوراد والأدعية، ومن الذين دفنوا في هذه الزاوية من ذرية ال�شيخ 

عبد القادر الجيالني ما ياأتي:
بن  �شر�شيق  بن  الأكحل  محمد  بن  ح�شين  بن  علي  بن  محمد   -
محمد بن عبد العزيز بن عبد القادر الجيالني، توفي في �شفر �شنة 
اأحمد  )�شهاب الدين  الع�شقالني  بن حجر  )840 هـ/ 1437م(. 
ابن علي، ت 852 هـ/ 1448م(، الدرر الكامنة في اأعيان المائة 
الثامنة، تحقيق محمد عبد المعيد خان، ط2، مطبعة مجل�س دائرة 
المعارف العثمانية، الجزء الثالث، ترجمة رقم 1219 )حيدر اآباد، 
1972م(، 452؛ ال�شخاوي )محمد بن عبد الرحمن بن اأبي بكر 
القرن  لأهل  الالمع  ال�شوء  1496م(،  902 هـ/  ت  عثمان،  ابن 
ت.(،  بدون  )بيروت،  رقم 445  ترجمة  الثامن،  الجزء  التا�شع، 

 .180-179
في  العدوية  الزاوية  في  القبلة  باإيوان  موجوًدا  القبر  هذا  كان  وقد 
اأحمد  انظر:  با�شا.  تيمور  اأحمد  راآه  ع�شر  التا�شع  القرن  اأواخر 

تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 36. 
بن  الأكحل  محمد  بن  ح�شين  بن  علي  بن  محمد  بن  مو�شى   -
توفي  الجيالني،  عبد القادر  بن  عبد العزيز  بن  محمد  بن  �شر�شيق 
�شنة )841 هـ/ 1438م(. انظر: ال�شخاوي، ال�شوء الالمع، الجزء 
ومن�شاأ  اليزيدية  تيمور،  اأحمد  رقم 791، 189؛  ترجمة  العا�شر، 

نحلتهم، 36. 
- ح�شن بن محمد بن عبد القادر بن علي بن محمد الأكحل بن 
توفي  الجيالني،  القادر  عبد  بن  عبد العزيز  بن  محمد  بن  �شر�شيق 
في جمادى الآخرة �شنة )867 هـ/ 1462م(. انظر: ال�شخاوي، 

ال�شوء الالمع، الجزء الثالث، ترجمة رقم 482، 125.
- عبد القادر بن علي بن محمد بن عبد القادر بن علي بن محمد 
عبد القادر  بن  عبد العزيز  بن  محمد  بن  �شر�شيق  بن  الأكحل 
1474م(.  )879 هـ/  �شنة  القعدة  ذي  من   16 توفي  الجيالني، 
ال�شخاوي، ال�شوء الالمع لأهل القرن التا�شع، الجزء الرابع، ترجمة 

رقم 738، 278؛ اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 36.

- محمد بن مو�شى بن محمد بن علي بن ح�شين بن محمد الأكحل 
بن �شر�شيق بن محمد بن عبد العزيز بن عبد القادر الجيالني، توفي 
ال�شوء  ال�شخاوي،  انظر:  1475م(.  )880 هـ/  �شنة  الأول  ربيع 
اأحمد  62؛   ،207 - 206 رقم  ترجمة  العا�شر،  الجزء  الالمع، 

تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 36. 
بن  بن ح�شين  بن علي  بن محمد  مو�شى  بن  العزيز محمد  عبد   -
محمد الأكحل بن �شر�شيق بن محمد بن عبد العزيز بن عبد القادر 
ال�شخاوي،  انظر:  1485م(.  )890 هـ/  �شنة  توفي  الجيالني 
التادفي  233؛   ،602 رقم  ترجمة  العا�شر،  الجزء  الالمع،  ال�شوء 
)محمد بن يحيى التادفي الحنبلي، ت 963 هـ/ 1555م(، قالئد 
وبهام�شه  الجيالني،  عبد القادر  محيي الدين  مناقب  في  الجواهر 
كتاب فتوح الغيب لل�شيخ عبد القادر الجيالني، مطبعة عبد الحميد 

اأحمد  الع�شرين(، 54-55؛  القرن  اأوائل  )القاهرة،  حنفي  اأحمد 
تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 36.

ال�شيخ علي الق�شالن هو اأحد اأعيان الطريقة القادرية اأقام في زاوية  18
الم�شتهى بجزيرة الرو�شة المعروفة بزاوية ال�شيخ الكازروني وتقع 
الخديوي  اأم  با�شا  والدة  وكانت  اإ�شماعيل  الخديو  ق�شر  جوار 
هذا  علي  ال�شيخ  وجعلت  الم�شتهى،  زاوية  جددت  قد  اإ�شماعيل 
مقيًما بها ومعه �شبعة دراوي�س ورتبت لها مولًدا �شنويًّا وكل �شهر 
ثالثماية قر�س ديوانية. اأحمد تيمور با�شا، الم�شتهى، مجلة الر�شالة، 

العدد 31 )1934م(. 

اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 33.  19

�شحيحها )راأى(.  20

القراآن الكريم، �شورة الأحزاب،، الآيات )من 22- اإلى 24(.  21

22  M. Van Berchem, Matériaux pour un Corpus  
 Inscriptionum Arabicarum, Egypt, part II, (Mémoires
 publiés par les Membres de la Mission Archéologique
Française au Caire) (Cairo, 1894), no. 99, 151;

اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 31.

23   Blair, Sufi saints and shrine, 38; Behrens-Abouseif,
 Islamic Architecture in Cairo, 112; Behrens-Abouseif,
Cairo of the mamluks, 152;

اأثرية ح�شارية،  القادرية درا�شة  اأحمد رجب علي، �شارع  العربي   
 .64-62

علي مبارك، الخطط التوفيقية، الجزء الخام�س، 68.  24

ل�شنة  25  )32( رقم  الكرا�شة  العربية،  حفظ  لجنة  كرا�شات 
1915 – 1919 م، 66؛ اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 32. 

القراآن الكريم، �شورة اآل عمران، الآيتان )19-18(.  26

القراآن الكريم، �شورة ي�س، الآيات )من 1- اإلى 12(.  27

�شحيحها )ول هم يحزنون الذين اآمنوا وكانوا يتقون لهم الب�شرى(.  28

القراآن الكريم، �شورة يون�س، الآيتان )63-62(.  29

30  .)286 اإلى   -284 )من  الآيات  البقرة،  �شورة  الكريم،  القراآن 
القاهرة  عمائر  في  الج�شية  الزخارف  الرحيم،  عبد  جمال  انظر: 
القادرية  �شارع  اأحمد رجب علي،  العربي  الدينية، 153-154؛ 

درا�شة اأثرية ح�شارية، 66. 

31   Blair, Sufi saints and shrine, 39; Behrens-Abouseif,
Islamic Architecture in Cairo, 150.
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�شحيحها )اأن�شئت(.  32

�شحيحها )ابن(.  33

�شحيحها )بن(.  34

ذكر موؤلف كتاب، »التوفيقات الإلهامية« اأن ربيع الأول في العام  35
الثالث ع�شر منه يوم  الثالثاء، وبذلك يكون يوم  بداأ يوم  المذكور 
ال�شديق حليف  اثنين،  يوم  اأنه كان  ين�س على  النق�س  اأحد، ولكن 
با�شا،  مختار  محمد  انظر:  �شك.  ذلك  في  ما  الكتابي  النق�س 
التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بال�شنين الإفرنجية 
العربية  الموؤ�ش�شة  ط1،  عمارة،  محمد  دكتور  تحقيق  والقبطية، 

للدرا�شات والن�شر، 1980م، 730. 

36  Van Berchem, Matériaux pour un Corpus  
Inscriptionum Arabicarum, Egypt, part I, no 96, 148؛

ا: كرا�شات لجنة حفظ العربية، الكرا�شة رقم )32( ل�شنة   انظر اأي�شً
1915 – 1919 م، 65. 

  E. Combe, J. Sauvaget, G. Weit, (RCEA) Répertoire
 chronologique d’épigraphie arabe, tomeXIII, Impr. de
 l’Institut français d’archéologie orientale (Le Caire,
 1944), no. 5042, p. 170-171.

الدملوجي،  �شديق  34؛  نحلتهم،  ومن�شاأ  اليزيدية  تيمور،  اأحمد 
اليزيدية، مكتبة التحاد )المو�شل، 1949م(، 113.

ول�شت  النق�س،  في  جاء  لما  مخالًفا  ا  ن�شًّ الباحثين  اأحد  ذكر  وقد 
رواية  فذكر  عليه  التب�س  ولعله  ذلك،  في  عليه  اعتمد  ما  اأدري 
اأنها  على   )190 الطالب،  وبغية  الأحباب  )تحفة  في  ال�شخاوي 
هذا النق�س. انظر: العربي اأحمد رجب علي، �شارع القادرية درا�شة 

اأثرية ح�شارية، 54-53.

اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 32.  37

مد للمق�شور وال�شحيح )اأوفى(.  38

 كرا�شات لجنة حفظ العربية، الكرا�شة رقم )32( ل�شنة 1915 –  39
1919 م، 66، اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 33-32، 

�شديق الدملوجي، اليزيدية، 112.

القراآن الكريم، �شورة الواقعة، الآيات )من 10- اإلى 12(.  40

41   Van Berchem, Matériaux pour un Corpus
 Inscriptionum Arabicarum, Egypt, part II, no 97,
 149-150; E. Combe, J. Sauvaget, G. Weit, (RCEA)
 Répertoire chronologique d’épigraphie arabe, tomeXIV,
 no. 5504 (1945), 208-209.

�شريف عالم،  عادل  نحلتهم، 32؛  ومن�شاأ  اليزيدية  تيمور،  اأحمد 
بمدينة  الباقية  المملوكية  الدينية  العمائر  على  التاأ�شي�شية  الن�شو�س 
بالم�شادر  ورد  وما  التخطيط  �شوء  في  مقارنة  درا�شة  القاهرة، 

والوثائق،  )ر�شالة دكتوراه غير من�شورة، جامعة اأ�شيوط، 1986م(، 
رجب  اأحمد  العربي  112؛  اليزيدية،  الدملوجي،  �شديق  441؛ 

علي، �شارع القادرية درا�شة اأثرية ح�شارية، 57؛

العربي اأحمد رجب علي، �شارع القادرية درا�شة اأثرية ح�شارية، 57. 42

ال�شحيح ) هذه زاوية( اأو ) هذه الزاوية لل�شيخ(.  43

كلمة الثقة تقراأ لأول مرة.  44

ال�شحيح )�شت(.  45

46    Van Berchem, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum
 Arabicarum, Egypt, part II, no 98, 151; Combe,
 Sauvaget, Weit, (RCEA) Répertoire chronologique
d’épigraphie arabe, tomeXV, 1946.

اليزيدية اأو )الإيزيدية ح�شب اللهجة الكردية( في هذه الدرا�شة غير  47
باأن اهلل  قال  الذي  الخارجي  اأني�شة  بن  يزيد  اأتباع  الخوارج  يزيدية 
به  ين�شخ  ال�شماء  من  كتاًبا  عليه  وينزل  العجم  من  نبيًّا  ير�شل  تعالى 
القراآن الكريم، ال�شهر�شتاني )اأبو الفتح محمد بن عبد الكريم، ت 
548 هـ/ 1153م(، الملل والنحل، تحقيق اأحمد فتحي محمد، 
ط2، دار الكتب العلمية، الجزء الأول )بيروت،1992م(، 133؛ 
ال�شفراييني )عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، ت 429 هـ/ 
1037م(، الفرق بين الفرق، ط2، دار الآفاق الجديدة )بيروت، 
الإ�شالمية  المذاهب  تاريخ  زهرة،  اأبو  محمد  263؛  1977م(، 
في ال�شيا�شة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار الفكر العربي 

)القاهرة، د.ت(، 75.

الر�شالة  48 مجلة  وتطورها،  اليزيدية  عقيدة  من�شاأ  جي،  الديوه  �شعيد 
اليزيدية  تاريخ  الغزاوي،  عبا�س  22؛  1944 م،   ،557 العدد 
13-14؛  1935م(،  )بغداد،  بغداد  مطبعة  عقيدتهم،  واأ�شل 
محمد نا�شر �شديقي، تاريخ اليزيدية، الن�شاأة والفكر والمعتقدات 
والعادات والطقو�س، ط1، دار الحوار )الالذقية، 2008م(، 29.

عبا�س الغزاوي، تاريخ اليزيدية واأ�شل عقيدتهم، 19-18. 49

الر�شالة  50 مجلة  وتطورها،  اليزيدية  عقيدة  من�شاأ  جي،  الديوه  �شعيد 
العدد 557، 25؛ �شعيد الديوه جي، �شعيد الديوه جي، اليزيدية، 
2003م(،  )بيروت،  والن�شر  للدرا�شات  العربية  الموؤ�ش�شة  ط1، 

 .39

الر�شالة،  51 اليزيدية وتطورها، مجلة  من�شاأ عقيدة  الديوه جي،  �شعيد 
العدد 557، 23.

الر�شالة،  52 اليزيدية وتطورها، مجلة  من�شاأ عقيدة  الديوه جي،  �شعيد 
عبا�س  34؛  اليزيدية،  جي،  الديوه  �شعيد  24؛   ،557 العدد 

الغزاوي، تاريخ اليزيدية واأ�شل عقيدتهم، 25. 

46
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الر�شالة،  53 اليزيدية وتطورها، مجلة  من�شاأ عقيدة  الديوه جي،  �شعيد 
العدد 558، 18؛ عبا�س الغزاوي، تاريخ اليزيدية واأ�شل عقيدتهم، 

21؛ �شعيد الديوه جي، اليزيدية، 42،166-41.

�شعيد الديوه جي، اليزيدية، 43.  54

لل�س اأو ليل�س قرية في اللحف من اأعمال �شرقي المو�شل ومعنى  55
ال�شم خميرة الأر�س. ياقوت الحموي )�شهاب الدين اأبو عبد اهلل 
ياقوت، ت 626 هـ/ 1229م(، معجم البلدان، دار الفكر، الجزء 

الخام�س )بيروت، 1984م(، 38.

هّكار، - بالفتح وت�شديد الكاف وراء - بلدة وناحية وقرى فوق  56
المو�شل في بلدة جزيرة ابن عمر ي�شكنها اأكراد يقال لهم الهّكارية،  
الجزء  البلدان،  معجم  الحموي،  )ياقوت  هّكاري  اإليها  والن�شبة 

الخام�س، 408(.

اأحمد تيمور با�شا، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 4-5، عبا�س الغزاوي،  57
تاريخ اليزيدية واأ�شل عقيدتهم، 7-6.

1363م(،  58 764 هـ/  ت  اأيبك،  بن  خليل  الدين  )لح  الفدي   
الوافي بالوفيات، تحقيق اأحمد الأرناوؤوط وتركي م�شطفى، ط1، 
التا�شع  الجزء  والتوزيع،  والن�شر  للطباعة  العربي  التراث  اإحياء  دار 
ع�شر )بيروت، 2000م(، 353؛ �شعيد الديوه جي، من�شاأ عقيدة 
�شعيد  20-21؛   ،558 العدد  الر�شالة  مجلة  وتطورها،  اليزيدية 
م�شافر  بن  عدي  كاظم،  زهير  49-50؛  اليزيدية،  جي،  الديوه 
والن�شر  للدرا�شات  العربية  الموؤ�ش�شة  اليزيدية، ط1،  الديانة  مجدد 

)بيروت، 2005م(، 17-16. 

ت  59 قايماز،  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  )اأبو  الذهبي 
تحقيق  ال�شابع،  الجزء  النبالء،  اأعالم  �شير  1347م(،  748 هـ/ 
)بيروت،  الر�شالة  موؤ�ش�شة  ط11،  نعيم،  ومحمد  اأرناوؤط  �شعيب 
�شيخ  ر�شالة  الكبرى  الو�شية  مقدمة  3430/20؛  1996م(، 
الإ�شالم ابن تيمية اإلى اأتباع عدي بن م�شافر الأموي، تحقيق محمد 
ال�شديق  مكتبة  ط1،  ال�شميرية،  جمعة  وعثمان  النمر،  اهلل  عبد 
تحقيق  العمري،  طاهر  نبيل  محمد  26؛  1987م(،  )الطائف، 
باليزيدية،  �شلته  ومدى  م�شافر  بن  عدي  ال�شيخ  عقيدة  في  القول 
 ،18 العدد  الأردن،  والقانون،  ال�شريعة  علوم  درا�شات  مجلة 

المجلد الأول )2011م(، 131.

يت�شمن  60 اليزيدية  الديانة  الخلوة( من كتب  لأرباب  )الجلوة  كتاب 
البارئ )المق�شود هنا طاوو�س ملك( وفي قدمه وبقائه  كالًما في 
اأن  وفيه  الأرواح  تنا�شخ  عن  وكالم  ووعيده،  ووعده  وقدرته 
تيمور،  اأحمد  باطلة.  الأخرى  الديانات  اتباع  بيد  التي  الكتب 
اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 6؛ عبا�س الغزاوي، تاريخ اليزيدية واأ�شل 
�شديق   ،137 اليزيدية،  جي،  الديوه  �شعيد  183؛  عقيدتهم، 

الدملوجي، اليزيدية، 115.

ت  61 الهيتي،  التغلبي  فرا�س  اأبي  بن  �شبل  بن  اهلل  )عبيد  الجبي  ابن 
المخالفين  واليزيدية  الراف�شة  على  الرد  1259م(،  658 هـ/ 
ال�شلفي  عبد المجيد  حمدي  تحقيق  المحمدية،  الإ�شالمية  للملة 

اأحمد  248؛   -  247 ت،  بدون  الدو�شكي،  اإبراهيم  وتح�شين 
من�شاأ  جي،  الديوه  �شعيد  18؛  نحلتهم،  ومن�شاأ  اليزيدية  تيمور، 
25-26؛   ،559 العدد  الر�شالة  مجلة  وتطورها،  اليزيدية  عقيدة 
عبا�س الغزاوي، تاريخ اليزيدية واأ�شل عقيدتهم، 21؛ �شعيد الديوه 

جي، اليزيدية، 42،166-41.

الر�شالة  62 مجلة  وتطورها،  اليزيدية  عقيدة  من�شاأ  جي،  الديوه  �شعيد 
العدد 557، 24.

 مرقد ال�شيخ عدي بن م�شافر )لوحة 18( الموجود في قرية عين  63
�شفني في وادي جبل لل�س ق�شاء ال�شيخان على بعد 51 كم �شمال 
غربي المو�شل بمحافظة نينوى بالعراق، وهو مرقد مقد�س يرجع 
مربع  متر   4000 م�شاحتها  اأبنية  على  ي�شتمل  الأتابكة  ع�شر  اإلى 
تعلوها قبتان مخروطتان م�شلعتان ب�شلوع قطاعها محدب، يدخل 
اإليه عن طريق باب �شغير على جانبه الأيمن على �شكل حية �شوداء 
واأ�شدين،  طاوو�شين  اأ�شكال  الباب  عتب  وفي  الجدار.  عن  بارزة 
خالق  الرحيم  الرحمن  اهلل  )ب�شم  عبارة،  المدخل  على  كتب  وقد 
ال�شموات والأر�س احفظ هذا المنزل محل ال�شيخ عدي الهكاري 
�شيخ اليزيدية 695هـ( )1295م(. وهناك نقو�س كتابية عربية من 
بن  المرقد علي بك  بتجديد هذا  �شعى  )قد  منها،  العثماني  الع�شر 
يزيد  )ال�شلطان  اأخرى،  وكتابة  ال�شيخان 1324هـ(،  اأمير  ح�شين 
الحاجي  رحمه اهلل( و)ال�شيخ عدي رحمه اهلل( و)اإن هذا �شريح 
اآمنين  ب�شالم  فادخلوها  ال�شعادة  باب  على  دونت  ا�شماعيل 
1195هـ( )1780م( و)هذا �شريح �شعد بن خاولر �شت زبانت 
كونا  فار�س  ويا  بك  على  �شم�س  و)اأيا  )1781م(  1196هـ(  في 
ويدخل  والآخرة(،  الدنيا  هذه  في  الح�شين  الح�شن وحظ  ن�شيبي 
من الباب اإلى دهليز يف�شي اإلى فناء به بركة ماء وعلى ي�شار المدخل 
يوجد خوخه في الجدار خلفها قبر ال�شيخ عدي بن م�شافر محاطة 
الجميل.  الثلث  بخط  الكر�شي  الآية  عليه،  كتبت  جليل  برخام 
قطاعها  ب�شلوع  م�شلعة  مخروطية  قبة  عليه  �شغير  مرقد  ويوجد 
ال�شيخ  قبر  بها  ال�شكل  مربعة  غرفة  منه  اأكبر  قبر  وبجانبه  محدب 
الح�شن بن عدي بن �شخر بن م�شافر المعروف بح�شن الب�شري، 
م�شلعة  مخروطة  قبة  تعلوها  منها  اأو�شع  غرفة  توجد  وبالجانب 
�شاهًقا  ارتفاًعا  مرتفعة  م�شتديرة  قاعدتها  قطاعها محدب  ب�شلوع 
ينتهي بهالل من الذهب تعلق عليه الرايات. وللمرقد اأوقاف كثيرة 
وب�شاتين  ومزارع  قرى  المو�شل  نواحي  اأق�شية  في  منت�شرة  كانت 
ومياه وواردات كثيرة. �شديق الدملوجي، اليزيدية، 203-204؛ 
اإ�شبارة  وفق  م�شافر  بن  ال�شيخ عدي  مرقد  العلي،  اإ�شماعيل  منهل 
مديرية اأوقاف نينوى، مجلة اآداب الرافدين، العدد 52 )2008م(، 

 .157-149

ابن الم�شتوفي )�شرف الدين المبارك بن اأحمد اللخمي الأربيلي،  64
ت 637 هـ/ 1239م(، تاريخ اإربل، الم�شمى نباهة البلد الخامل 
ال�شقار،  خما�س  ال�شيد  بن  �شامي  تحقيق  الأماثل،  من  ورده  بمن 
من�شورات وزارة الثقافة والإعالم، الجزء الأول )بغداد، 1980م(، 
114؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، الجزء الثالث، 254؛ عبا�س 

الغزاوي، تاريخ اليزيدية واأ�شل عقيدتهم، 17-16. 
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عند  65 ال�شيطان  ذكر  من  والحتراز  اإبلي�س  تقدي�س  عقيدة  من�شاأ  اإن 
وكل  مذموم،  اللعن  واأن  تعالى  اهلل  من  وال�شر  الخير  اأن  اليزيدية، 
بكلمة  يتلفظون  ول  محرم  عندهم  اللعن  كلمة  من  ي�شتق  لفظ 
رمزوا  لذا  الذم،  على  تدل  عندهم  لأنها  وم�شتقاتها؛  ال�شيطان 
اإلى  الغلو  ت�شرب  ثم  المالئكة،  طاوو�س  اأو  ملك(  )بطاوو�س  له 
ال�شوفية  ب�شوف�شطائية  متاأثرين  ملك،  طاوو�س  باحترام  عقيدتهم 
التوحيد من  يتعلم  ’من لم  اأحدهم:  ال�شيطان، كقول  وغالتهم في 
اأعبد  كان  واأنه  �شيده!‘،  لغير  ي�شجد  اأن  اأبى  زنديق،  فهو  اإبلي�س 
ترك  ما  واأنه  �شنة،  اآلف  �شتة  وحده  العر�س  حمل  واأنه  المالئكة، 
فيها �شجدة وركعة،  اإل وله  بقعة  الأر�س  ال�شماء رقعة ول في  في 
كلمة  على  ال�شمع  ي�شعون  اأن جعلوا  العقيدة  في  غلوهم  من  وبلغ 
ذكرها.  من  تجنًبا  المتعددة  ب�شيغها  الكريم  القراآن  في  ال�شيطان 
اليزيدية  تاريخ  الغزاوي،  انظر: عبا�س  الق�شية؛  لال�شتزادة عن هذه 
واأ�شل عقيدتهم، 52-53، 58؛ �شعيد الديوه جي، اليزيدية، 41؛ 

�شديق الدملوجي، اليزيدية، 6-5. 

كان هذا قبل الثورة الرقمية للمعلومات وقبل �شيوع مواقع التوا�شل  66
مي�شرة  �شارت  فكتبهم  الأخيرة،  القليلة  ال�شنوات  في  الجتماعي 
و�شهلة المنال وعقائدهم اأ�شبحت معروفة غير م�شتورة، و�شدرت 
لموؤلفين  اليزيدية  الدرا�شات  حقل  في  حديثة  عديدة  موؤلفات 
عبود،  كاظم  وزهير  حبيب  كاظم  مثل  اأنف�شهم؛  اليزيدية  من 
 وموؤلفين اآخرين من الكرد؛ اأمثال خليل جندي وخدر بير �شليمان 
اأفكاًرا جديدة،  الدرا�شات  المزوري؛ حملت هذه  الرحمن  وعبد 
اليزيدية.  حول  الرا�شخة  القناعات  بع�س  زعزعة  اإلى  منهم  �شعًيا 
والتخمينات  والفجاجة  بالبراجماتية  ا  اأي�شً الدرا�شات  هذه  وتت�شم 
قبل  ما  اإلى  عقائدهم  كل  واإرجاع  الحيادية  وعدم  والنتقائية 
الإ�شالم. كما اأنهم اأطلقوا عدة ف�شائيات تبث معتقداتهم وتراثهم، 
وقد جعلهم هذا كله يلجاأون اإلى تب�شيط عقائدهم وتاأويل ن�شو�شهم 
ليزيد  تاأليههم  وتف�شيرها تف�شيًرا يالئم محيطهم الإ�شالمي، وينفي 
بن معاوية، بل وينفي �شلة ديانتهم به وينفي عبادتهم لل�شيطان. وقد 
نكبوا في العام الفائت بغلو اآخر، من جماعة اأخرى وهي الجماعة 
تنكيل  �شر  بهم  نكلت  والتي  بداع�س  اخت�شاًرا  الم�شماة  المتطرفة 

واأقبحه.

�شديق الدملوجي، اليزيدية، 86. 67

ذلك  68 تفا�شيل  انظر   .80-75 اليزيدية،  جي،  الديوه  �شعيد 
الذهبي  117؛  الأول،  الجزء  اإربل،  تاريخ  الم�شتوفي،  ابن   في: 
)�شم�س الدين محمد بن قايماز التركماني، ت 748هـ/ 1347م(، 
عمر  تحقيق  ط2،  الأعالم،  الم�شاهير  ووفيات  الإ�شالم  تاريخ 
)بيروت،  والأربعون  ال�شابع  الجزء  العربي،  الكتاب  دار  تدمري، 
بن  الحي  )عبد  الحنبلي،  العماد  ابن  247-249؛  1993م(، 
1679م(،  1089هـ/  ت  الدم�شقي،  العكري  محمد  بن  اأحمد 
�شذرات الذهب في اأخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناوؤط 
ال�شابع )دم�شق -  الجزء  ابن كثير،  الأرناوؤط، ط1، دار  ومحمود 
بيروت، 1986م(، 397 -398؛ مقدمة كتاب اعتقاد اأهل ال�شنة 
والجماعة، لموؤلفه عدي بن م�شافر وتحقيق حمدي عبد المجيد 

ال�شلفي وتح�شين اإبراهيم الدو�شكي، 9.

ت  69 المالطي،  هارون  بن  غريغوريو�س  الفرج  )اأبو  العبري  ابن 
اأنطون  تحقيق  الدول،  مخت�شر  تاريخ  1286م(،  685هـ/ 

�شالحاني، المطبعة الكاثولكية )بيروت، 1890م(، 466. 

ذكر الأ�شفهاني قبيلة الهكارية التي كانت ت�شكن جبل لل�س �شمن  70
الأ�شفهاني  انظر:  الأيوبية.  الجيو�س  عماد  �شكلت  التي  القبائل 
579هـ/  ت  الدين،  �شفي  بن  محمد  بن  محمد  الدين  )عماد 
1183م(، الفتح الق�شي في الفتح القد�شي، تحقيق محمد محمود 

�شبح، الدار القومية )القاهرة، 1960م(، 328. 

درية عوني واآخرون، الأكراد في م�شر عبر الع�شور، ط1 )القاهرة،  71
2011م(، 70. 

ابن تيمية )اأحمد بن عبد الحليم بن عبد ال�شالم الحراني الدم�شقي،  72
ابن  الإ�شالم  ل�شيخ  الفتاوي  مجموعة  1327م(،  728 هـ/  ت 
للطباعة  الوفاء  دار  ط3،  الباز،  واأنور  الجزار  عامر  تحقيق  تيمية، 
والن�شر والتوزيع )المن�شورة، 2005م(، 233؛ �شعيد الديوه جي، 

اليزيدية، 49.

ابن الجزري )اأبي عبد اهلل محمد بن اإبراهيم بن اأبي بكر القر�شي،  73
ووفيات  واأبنائه  الزمان  حوادث  تاريخ  1337م(،  738هـ/  ت 
المكتبة  تدمري،  عمر  تحقيق  ط1،  اأبنائه،  من  والأعيان  الأكابر 

الع�شرية، الجزء الأول )بيروت، 1998م(، 270.

الق�شم  74  - الثالث  الجزء  الملوك،  دول  لمعرفة  ال�شلوك  المقريزي، 
الأول، 709. 

ابن الجبي، الرد على الراف�شة واليزيدية، 243-260؛ ابن تيمية،  75
مجموعة الفتاوى ل�شيخ الإ�شالم ابن تيمية، 245-236.

تيمية،  76 ابن  الإ�شالم  ل�شيخ  الفتاوى  مجموعة  تيمية  ابن  راجع،   
ال�شالم  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  )اأحمد  تيمية  ابن  236-245؛ 
الكبرى  الو�شية  1327م(،  728 هـ/  ت  الدم�شقي،  الحراني 
اأتباع عدي بن م�شافر الأموي،  اإلى  ر�شالة �شيخ الإ�شالم ابن تيمية 
تحقيق محمد عبد اهلل النمر، وعثمان جمعة ال�شميرية، ط1، مكتبة 
اليزيدية  تيمور،  اأحمد  25-34؛  1987م(،  )الطائف،  ال�شديق 
ومن�شاأ نحلتهم، 43-45؛ عبا�س الغزاوي، تاريخ اليزيدية واأ�شل 

عقيدتهم، 18-17. 

راجع: يا�شر بن عبد الرحمن الأحمدي، ر�شالة ابن تيمية اإلى اأتباع  77
عدي بن م�شافر، درا�شة و�شفية تحليلية، مجلة الحجاز للدرا�شات 
�شديق  173-190؛  )2017م(،  العدد20  والعربية،  الإ�شالمية 

الدملوجي، اليزيدية، 427-422.

انظر: ابن تيمية، الو�شية الكبرى، 56-58؛ يا�شر بن عبد الرحمن  78
-173 م�شافر،  بن  عدي  اأتباع  اإلى  تيمية  ابن  ر�شالة  الأحمدي، 

 .190

اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 13.  79
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الآفاقية اأي الرحل ال�شفار اأو ال�شارب في اآفاق الأر�س ول ين�شب  80
اإلى وطن، فالآفاق هي نواحي الأر�س اأو اأطرافها �شرقها وغربها، 
يقال �شخ�س ي�شرب اآفاق الأر�س، ورجل اأفقي من�شوب اإلى الآفاق 
اأو اإلى الأفق اإذا كان من اآفاق الأر�س اأي نواحيها. انظر: ابن منظور 
711 هـ/  ت  الم�شري،  الإفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  )محمد 
بدون ت.،  بيروت،  �شادر،  دار  العرب، ط1،  ل�شان  1311م(، 

الجزء الثاني، 96( . 

81   Gaube, Arabische Inschriften aus Syrien (Beirut,
 1978), 31, no. 46, pl.V,i

القائمة  82 العدوية  الزاوية  هنا  بالزاوية  المق�شود  يكون  اأن  يجوز 
يكون  وقد  الكتابية.  نقو�شها  درا�شة  ب�شدد  نحن  والتي  الموجودة 
العدوي  زين الدين  ال�شيخ  اأن�شار  فيها  اأخرى  زاوية  بها  المق�شود 

ال�شيا�شي وابنه، فالقرافة كانت تعج بالمن�شاآت الدينية. 

ابن ف�شل اهلل العمري )�شهاب الدين اأحمد بن يحيى، ت 749 هـ/  83
كامل  تحقيق  الأم�شار،  ممالك  في  الأب�شار  م�شالك  1348م(، 
الثامن  الجزء  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  الجبوري،  �شليمان 
)بيروت،2010م(، 113؛ ال�شفدي، اأعيان الع�شر واأعوان الن�شر، 
الجزء الأول، 621-622؛ ابن حجر الع�شقالني، الدرر الكامنة 
الخطط،  المقريزي،  الأول 414؛  الجزء  الثامنة،  المائة  اأعيان  في 
الملوك،  دول  لمعرفة  ال�شلوك  المقريزي،  435؛  الثاني،  الجزء 
الجزء الثالث - الق�شم الأول، 709؛ ال�شخاوي، تحفة الأحباب 
وبغية الطالب في الخطط والمزارات والبقاع المباركات، 190-

 .191

الق�شم  84  - الثالث  الجزء  الملوك،  دول  لمعرفة  ال�شلوك  المقريزي، 
في  الطالب  وبغية  الأحباب  تحفة  ال�شخاوي،  709؛  الأول، 
وممن   .192-191 المباركات،  والبقاع  والمزارات  الخطط 
ومن�شاأ  اليزيدية  تيمور،  اأحمد  المحدثين  من  الق�شية  هذه  اأورد 
�شديق  91-97؛  اليزيدية،  جي،  الديوه  �شعيد  26؛  نحلتهم، 

الدملوجي، اليزيدية، 101-104، وغيرهم كثير. 

ال�شخاوي، تحفة الأحباب وبغية الطالب في الخطط والمزارات  85
والبقاع المباركات، 191-190. 

قيل في �شبب الت�شمية اأنه كان ذات مرة في اإحدى �شياحاته ي�شير في  86
الطرقات، وقد اأ�شابه عط�س �شديد، واإذ به يرى كوز ماء مرطب في 
كوة اأحد المنازل فا�شتهى اأن يروى به غلته، وجل�س تحت الكوة 
ريثما يخرج �شاحب الدار فياأذن له ال�شرب، ولكنه ينام ويرى في 
منامه هذا حورية عظيمة، فقال لها، يا �شتي لمن اأنت؟ قالت، لمن 
يخالف عن نف�شه ويترك �شهوة الماء، فقال: ما بقي لي حاجة في 
اإثر  ال�شيخ على  وا�شتيقظ  فانك�شر  الكوز  الحورية  الماء، و�شربت 
وقعه على الأر�س. ابن الزيات )اأبو عبد اهلل محمد بن نا�شر الدين 
الأن�شاري، ت 814هـ/ 1411م(، الكواكب ال�شيارة في ترتيب 
الزيارة في القرافتين ال�شغرى والكبرى، جمع وترتيب اأحمد تيمور 

با�شا )القاهرة، 1907م(، 187-186. 

اليونيني )قطب الدين مو�شى بن محمد بن اأحمد البعلبكي الحنبلي،  87
ت 726 هـ/ 1326م(، ذيل مراآة الزمان، الجزء الرابع، ط2، دار 

الكتاب الإ�شالمي )القاهرة، 1992م(، 148. 

1417م(،  88 821هـ/  ت  اأحمد،  بن  علي  بن  )اأحمد  القلق�شندي 
�شبح الأع�شى في �شناعة الإن�شاء، �شل�شلة الذخائر، الجزء الحادي 
للكتاب،  العامة  الم�شرية  الهيئة  طبعة  عن  م�شورة  طبعة  ع�شر، 
370؛   ،121 2005م(،  )القاهرة،  الثقافة  لق�شور  العامة  الهيئة 
الفنون  البا�شا،  ح�شن  415؛  الثاني،  الجزء  الخطط،  المقريزي، 
الإ�شالمية والوظائف على الآثار العربية، الجزء الثاني، دار النه�شة 

العربية )القاهرة، 1966م(، 643-639.

�شالح  89 ال�شلطان  وقفها  ال�شعداء(  )�شعيد  ال�شالحية  الخانقاه 
الواردين  ال�شوفية  على  1173م(  )569هـ/  �شنة  الأيوبي  الدين 
باب  رحبة  بخط  في  الآن  اإلى  باقية  زالت  ما  وهي  الآفاق،  من 
وهي  اندثارها،  قبل  الفاطمية  الوزارة  دار  مقابل  في  كانت  العيد، 
الفاطمي  الق�شر  خدام  اأحد  ال�شعداء  ل�شعيد  دار  هي  الأ�شل  في 
الوزير  رزيك  بن  ال�شالح طالئع  اإلى  اآلت  ثم  باهلل،  الم�شتن�شر  اأيام 
الفاطمي ثم لولده ثم للوزير �شاور، ثم حولها �شالح الدين خانقاه 
م�شايخ  رئي�س  �شيخها  ينعت  اأن  ور�شم  ال�شوفية،  بدويرة  وعرفت 
ال�شوفية ويلقب ب�شيخ ال�شيوخ، وكان ينزل بها الأكابر من ال�شوفية 
الأكابر والأعيان  الدولة من  اأعاظم رجال  اإل  يتولى م�شيختها  ول 
ب�شيخ  ينعت  ال�شعداء  �شعيد  �شيخ خانقاه  ا�شتمر  وقد  ال�شوفية،  من 
ال�شيوخ؛ اإلى اأن اأن�شاأ ال�شلطان النا�شر محمد بن قالوون الخانقاه 
النا�شرية ب�شرياقو�س �شنة )725 هـ/ 1325م(؛ فجعل �شيخها هو 
التا�شع  اأوائل القرن  من �شاحب هذا اللقب، ثم تدهور اللقب في 
الهجري، فاأ�شبح كل �شيخ من �شيوخ الخوانق ينعت به. المقريزي، 

الخطط، الجزء الثاني، 415. 

القلق�شندي، �شبح الأع�شى، الجزء ال�شاد�س، 163. 90

محمد عبد ال�شتار عثمان، نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية المملوكية  91
والتوزيع  والن�شر  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  القاهرة،  بمدينة  الباقية 
من�شور،  �شبحي  اأحمد  176 - 177؛  )الإ�شكندرية،2000م(، 
العقائد الدينية في م�شر المملوكية بين الإ�شالم والت�شوف، �شل�شلة 
تاريخ الم�شريين )186(، الهيئة الم�شرية العامة للكتاب )القاهرة، 

2000م(، 39-38. 

لالآثار،  92 الأعلى  المجل�س  القاهرة،  بمدينة  الإ�شالمية  الآثار  دليل 
بمجل�س  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز  الثقافة،  وزارة 
رزق،  محمد  عا�شم  62؛  )2000م(،  الأول  الإ�شدار  الوزارء، 
اأطل�س العمارة الإ�شالمية والقبطية بالقاهرة، الجزء الثالث، الق�شم 

الثاني، ط1، مكتبة مدبولي )القاهرة، 2003م(، 288. 

ال�شخاوي، تحفة الأحباب وبغية الطالب في الخطط والمزارات  93
والبقاع المباركات، 191-190.

اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 33. 94
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ا اأو  95 الوقف في ال�شريعة الإ�شالمية، هو حب�س العين »عقاًرا اأو اأر�شً
غير ذلك«. ويرجع اأ�شله اإلى فكرة ال�شدقة الجارية التي تت�شح من 
منها  ثالث  من  اإل  عمله  انقطع  اآدم  ابن  مات  ’اإذا   : النبي  قول 
الع�شر  بداية  منذ  النظام  هذا  انت�شر  وقد  الحديث.  جارية‘  �شدقة 
الإ�شالمي في كل الأقطار، ويكون الوقف في حياة الواقف وي�شتمر 
بقاوؤه بعد مماته، ويمنع الت�شرف في العين الموقوقة بالبيع اأو ال�شراء 
الجهات  على  ريعها  من  ي�شرف  الرهن،  اأو  التوريث  اأو  الهبة  اأو 
التي �شرطها - التي هي  ال�شروط  الواقف على مقت�شى  التي عينها 
الفقراء  كاإعانة  الخير  و�شروب  البر  وجوه  من  ال�شارع -  كن�س 
اأو  الأرقاء  اإعتاق  على  اأو  مدر�شة  اأو  م�شجد  بناء  اأو  والمحتاجين 
القر�س الح�شن، و�شمل الموؤ�ش�شات الدينية وطلبة العلم وال�شوفية 
ال�شريفين ونظافة �شوارع المدينة  ال�شبيل والأيتام والحرمين  واأبناء 
وغير ذلك من الأمور، وكل اأنواع القربات التي يتعبد ويتقرب بها 
اإلى اهلل. وقد تجاوز ذلك اإلى الوقف اإلى ذوي القربى الذين ح�س 
الدين على �شلتهم والإح�شان اإليهم من الأهل والأقارب والذرية، 
وتح�شينها  الأموال  لحماية  ذريعة  الوقف  واتخذ  ذلك،  �شابه  وما 
وال�شتيالء  م�شادرتها  من  والمتغلبين  الظالمين  يتمكن  ل  حتى 
عليها وذلك بوقفها على الم�شاجد والمدار�س ووجوه البر بال�شم؛ 
في  وذريته  الواقف  تمكن  �شروًطا  الوقف  كتاب  في  وي�شترط 
اأبو زهرة، محا�شرات في  اأجيال متعاقبة من النتفاع بها. محمد 
الوقف، ن�شر معهد الدرا�شات العربية العالية، جامعة الدول العربية 
الأوقاف  اأمين،  )القاهرة، 1959م(، 7-8، 58؛ محمد محمد 
والحياة الإجتماعية في مر )648: 923هـ/ 1250: 1517م(، 
درا�شة تاريخية وثائقية، دار النه�شة العربية )القاهرة،1980م( 1، 
عالم  �شل�شلة  الإ�شالمية،  المدينة  عثمان،  ال�شتار  عبد  محمد  16؛ 
للثقافة والفنون والآداب  الوطنى  العدد 128، المجل�س  المعرفة، 

)الكويت، ذو الحجة 1408هـ/ اأغ�شط�س 1988م(، 79.

المدر�شة  96 نق�س  الح�شر،  ل  المثال  �شبيل  على  النقو�س  هذه  من 
باإن�شاء  اأمر  )ب�شمله  ن�شه  بما  بدم�شق )567هـ/ 1171م(  النورية 
هذه المدر�شة المباركة.. محمود بن زنكي. واأوقف عليها جميع 
الب�شتان...( ) RCEA, t.IX, no.3291, 65(، نق�س المدر�شة 
باإن�شاء  اأمر  )ب�شمله  ن�شه،  بما  بحلب)567 هـ/ 1171م(  النورية 
عليها..  ووقف  زنكي..  بن  محمود  المباركة..  المدر�شة  هذه 
نق�س   ،)RCEA, t. IX, no. 3293, 66 ( الحمام..(  جميع 
بما  1252م(  )650هـ/  بدم�شق  )المر�شدية(  الخاتونية  المدر�شة 
ن�شه، )ب�شملة هذا ما اأوقفت.. خديجة خاتون.. وذلك ح�شة من 
حمام..( )RCEA, t. XI, no. 4350, 233 ( نق�س البيمار�شتان 
القيمري بدم�شق )654 هـ/ 1257م(، بما ن�شه، )ب�شمله هذا ما 
فمن  البيمار�شتان  هذا  على  القيمري..   ... واأبده  وحب�شه  وقفه 
م�شهد  نق�س   ،)  8  ،4411.RCEA, t. XII, no( المرج...( 
)ب�شمله  ن�شه،  بما  1268م(  )666هـ/  بحم�س  الوليد  بن  خالد 
الم�شهد  بيبر�س.. على م�شالح  ال�شلطان..  بما وقفه  هذا مكتوب 
 RCEA, t. XII, no.( وهي..(  الوليد  بن  بخالد  المعروف 
بدم�شق  بيبر�س  الظاهر  المدر�شة  التربة  نق�س   ،)  4593 , 128
)676 هـ/ 1277م( بما ن�شه، )ب�شمله الذي وقفه على هذه التربة 
 )RCEA, )....والمدر�شتين ودار الحديث النبوي الح�شة من قرية
دم�شق  خارج  لجين  خان  نق�س   ،t. XII, no. 4743, 220(
)690هـ/ 1291م( بما ن�شه، )ب�شمله اأن�شاأ هذا الخان المبارك.. 

فيه  الم�شجد  وعمارة  وعمارته  م�شالحه  على  ووقف  لجين.. 
 RCEA, t. XIII, no. 4946,( جميع..(  فيه  الماء  وم�شنع 
98(، نق�س الخانقاه العزية بدم�شق )696هـ/ 1297م( بما ن�شه، 
الفقراء  على  الظاهري  اأيدمر  به..  وت�شدق  وقفه  ما  هذا  )ب�شمله 
والم�شاكين وعلى ما ن�س و�شرح في كتاب الوقف.. ال�شد�س من 

 .)RCEA, t, XIII., no. 5034, 164 ( )جميع

97  ،397 والع�شرون،  الحادي  الجزء  النبالء،  اأعالم  �شير  الذهبي، 
ترجمة 272.

النعيمي )عبد القادر بن محمد الدم�شقي، ت 927هـ/ 1521م(،  98
والحديث  القراآن  دور  اأحوال  اإلى  الدار�س  واإر�شاد  الطالب  تنبيه 
تحقيق  المدار�س‘،  تاريخ  في  ’بالدار�س  المعروف  والمدار�س، 
بدم�شق،  العربي  العلمي  المجمع  الأول،  الجزء  الح�شني،  جعفر 
الترقي )دم�شق، 1367–1948م(، 253، 519. وانظر  مطبعة 
الدين  ركن  واقفها  قال،  البرانية  الركنية  المدر�شة  عن  حديثه 
لنف�س  البرانية  الركنية  المدر�شة  عن  وحديثه  عتيق..  منكور�س 
المن�شئ قال: من�شئها ركن الدين منكور�س... وهكذا في اأمثلة ل 

تح�شى.

ال�شخاوي، ال�شوء الالمع لأهل القرن التا�شع، الجزء العا�شر، ترجمة  99
رقم 545، 133.

لمعنى  100 مرادًفا  الوقف  لفظ  ذكر  فيها  جاء  التي  النقو�س  اأمثلة  من 
بدم�شق  الريحانية  المدر�شة  نق�س  والق�شر،  والتخ�شي�س  الإن�شاء 
المدر�شة  هذه  وقف  )ب�شمله  ن�شه،  بما  11180م(  )575هـ/ 
مذهب..  على  بها  المتفقهة  على  اهلل  عبد  بن  ريحان  المباركة.. 
اأبي حنيفة..( )RCEA, t.IX, no.3342, 97(، ونق�س مدر�شة 
)ب�شمله هذا  ن�شه،  بما  بدم�شق )577 هـ/1182م(  الجوزي  ابن 
ما وقف ال�شاحب ....محمد بن الح�شن الجوزي بر�شم المتفقهة 
 RCEA, t.IX,( عليها..(  واأوقف  اأحمد..  الإمام  مذهب  على 
no.3375، 120(، ونق�س المدر�شة الأكزية بدم�شق )587 هـ/ 
1191م( بما ن�شه: )ب�شمله وقف هذه المدر�شة على اأ�شحاب.. 
ال�شافعي الأمير اأ�شد الدين اأكز والدكان التي �شرقيها وقف عليها..( 
)RCEA, t.IX, no.3449, 176( ونق�س خانقاه طيبغا بحلب 
)650 هـ/ 1252م( بما ن�شه، )وقف هذا الرباط.. اأبو �شعيد طيبغا 
وال�شالح  الدين  اهل  من  بها  المقيمين  الم�شتعربة  ال�شوفية  على 
 ،)RCEA, t. XI, no.4353, 235  ( والجماعة..(  وال�شنة 
بما  بالإ�شكندرية )678 هـ/ 1279م(  ’اأبو علي‘  م�شجد  ونق�س 
العبد  المبارك ودار الحديث  الم�شجد  ن�شه: )ب�شمله.. وقف هذا 
الأحاديث  وقراءة  العزيز  الكتاب  لتالوة  التكريتي  ر�شيد  الفقير.. 
 RCEA,( )..النبوية وطلب العلم ال�شريف على مذهب.. ال�شافعي

t. XII, no.4772, 248( واأ�شراب هذه النقو�س كثيرة.

ال�شخاوي، تحفة الأحباب وبغية الطالب في الخطط والمزارات  101
والبقاع المباركات، 187.

اآدي  102 اأو  هادي  اأو  عادي  اأو  )عدي  اليزيدية  الموؤلفات  ت�شميه 
العرب  بين  النطق  اختالف  اإلى  مرجعه  وذلك  ال�شيخاآدي(،  اأو 
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والأكراد، فهم ل يتقنون نطق حرف العين فيقلبونها هاء اأو همزة 
اليزيدية  تيمور،  اأحمد  واآدي.  ال�شيخ  كلمتي  ويدغمون  ممدودة، 
ومن�شاأ نحلتهم، 12؛ محمد نبيل طاهر العمري، تحقيق القول في 

عقيدة ال�شيخ عدي بن م�شافر ومدى �شلته باليزيدية، 124.

اأحمد تيمور، اليزيدية ومن�شاأ نحلتهم، 13، وقد التب�س على بع�س  103
الموؤرخين لما �شاع عن الزاوية باأنها زاوية القادرية فن�شب ال�شيخ 
)علي  ال�شكري  راجع:  الجيالني،  عبد القادر  ذرية  اإلى  زين الدين 
قبور  اإلى  ال�شيار  الكوكب  ابن جوهر، ت 1201هـ/ 1786م(، 
الجامعية  المعرفة  دار  عثمان،  ال�شتار  عبد  محمد  تحقيق  الأبرار، 

)الإ�شكندرية، 1992م(، 67.

بن  104 محمد  بن  اأحمد  الدين  �شم�س  العبا�س  )اأبو  ابن خلكان  انظر: 
الزمان،  واأنباء  الأعيان  وفيات  بكر، ت 681 هـ/ 1282م(،  اأبو 
تحقيق اإح�شان عبا�س، الجزء الثالث )بيروت، بدون ت(، ترجمة 
رقم 415، 254؛ ابن كثير )اأبو الفداء اإ�شماعيل بن كثير القر�شي 
الثاني  البداية والنهاية، الجزء  الدم�شقي، ت 774 هـ/ 1372م(، 
ع�شر، مكتبة المعارف )بيروت، 1991م(، 243؛ الذهبي، تاريخ 
والع�شرون،  الثامن  الجزء  والأعالم،  الم�شاهير  ووفيات  الإ�شالم 
-342 الع�شرون،  الجزء  النبالء،  اأعالم  �شير  الذهبى،  230؛ 

خير  435؛  الثاني،  الجزء  المقريزية،  الخطط  المقريزي،  343؛ 
الدين الزركلي، الأعالم، الجزء الرابع، ط 15، دار العلم للماليين 

)بيروت، 2002م(، 22.

الجزء  105 تيمية،  ابن  الإ�شالم  ل�شيخ  الفتاوى  مجموعة  تيمية،  ابن 
الحادي ع�شر، 103.

وب�شر  106 العزيز  وعبد  معاوية  عبد  هم:  الحكم  بن  مروان   اأولد 
وعبد الرحمن واأبان وعبد اهلل وعبيد اهلل واأيوب وعثمان وداوود 
ت  الزهري،  منيع  بن  �شعد  بن  )محمد  �شعد  ابن  ومحمد.  وعمر 
تحقيق  ال�شابع،  الجزء  الكبير، ط1،  الطبقات  230هـ/ 844م(، 

علي محمد عمر، مكتبة الخانجي )القاهرة، 2001م(، 40.

�شامي �شعيد الأحمد، اليزيدية اأحوالهم ومعتقداتهم، الجزء الأول،  107
عبود،  كاظم  زهير  242؛  1971م(،  )بغداد،  بغداد  جامعة  ن�شر 
34؛  1994م(،  )بغداد،  النه�شة  مكتبة  اليزيدية،  عن  لمحات 
تاريخ  �شديقي،  نا�شر  محمد  74؛  اليزيدية،  الدملوجي،  �شديق 

اليزيدية، 557.

ال�شيخ عدي  108 القول في عقيدة  العمري، تحقيق  نبيل طاهر  محمد 
ابن م�شافر، 123.

ال�شخاوي، تحفة الأحباب وبغية الطالب في الخطط والمزارات  109
والبقاع المباركات، 190.

والمعتقدات  110 والفكر  الن�شاأة  اليزيدية،  تاريخ  �شديقي،  نا�شر 
والعادات والطقو�س، 158.

ابن ف�شل اهلل العمري، م�شالك الأب�شار في ممالك الأم�شار، الجزء  111
الثامن، 112.

�شديق  112 28؛  عقيدتهم،  واأ�شل  اليزيدية  تاريخ  الغزاوي،  عبا�س 
الدملوجي، اليزيدية، 74.

وفي  113 النقو�س  في  واأمثالها  الظاهر  هذه  اإلى  الباحثين  اأنظار  نلفت 
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