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األلوهية عند اليزيدية
Anas Mohammad Sharif Tahir*
ملخص
 ويهدف اىل بيان اعتقادهم يف األمساء،يتمحور البحث حول األلوهية لدى اليزيدية اليت تعد طائفة دينية ابطنية مغالية منسلخة من العدوية
 فليس هلم كتاب مقدس؛ ولذا اتبع البحث املنهج امليداين وأخذ،والصفات هلل؛ إذ هم يعتمدون على مبدأ املشافهة يف معرفة تعاليمهم العقدية
 مث اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي يف عرض موضوع، فتتبع البحث املوضوع عن طريق االستقراء،األقوال من أفواه رجاالهتم
 ومعظم الصفات واألمساء اليت، وأهنم من بقااي دين ابراهيم اخلليل عليه السالم، وتوصل البحث اىل أهنم يدعون التوحيد.األلوهية لدى الطائفة
 وليس هلم، نرى أهنم يتخبطون يف مسألة التوحيد،يؤمن هبا السنة موجودة كما هي يف أقاويلهم وصلواهتم؛ ولكن عندما نرجع إىل معتقداهتم
 ومعظم تلك اآلهلة متعلقة ابلظواهر الطبيعية؛ وهلم.فكر واضح يف ذلك مع وجود آهلة أخرى متعددة هلم نفوذ مطلق يف اختصاصات متعددة
 أما، وهو الوحيد الذي اجتاز االختبار فلم يسجد لغري هللا فأوكله هللا األرض تكرميا له،تفسري خاص لشخصية الشيطان فهو طاووس املالئكة
، جتسد يف شكل بشر،يد هو هللا بذاته
َ  وتبني أهنم يرون يز،)dew الشيطان املعروف لدى العامل فهو شخص آخر يطلقون عليه اسم (ديو
 وكان عدي، ومن ال يؤمن بعدي كافر لديهم، وهم يؤمنون ابالحتاد واحللول والتقمص،وهو املخلص نزل اىل األرض ليخلص امللة اليزيدية
.موجوداً قبل اخللق كيزيد
 العدوية،عدي،  يزيد،  اليزيدية، هللا:الكلمات املفتاحية

YEZİDÎLERİN ULUHİYET ANLAYIŞI
Öz
Araştırma, Adeviyye tarikatından dönüşmüş gulat batıni bir dini yapılanma olarak kabul
edilen Yezidiler’in Uluhiyet anlayışı üzerine odaklanmıştır. Yezidiler’in Allah'ın Esma
ve Sıfatları hususundaki inançlarının tespitini hedeflemektedir. Onların bir kutsal
kitabının olmaması ve itikadi esaslarının öğretiminde sözlü geleneğe dayanmaları
nedeniyle araştırmada din adamları ile yapılandırılmamış görüşme şeklinde alan
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Uluhiyet ile ilgili görüşleri hakkında elde
edilen bulgular betimleme yöntemiyle tahlil edilmiştir. Çalışmada varılan neticeler
şunlardır: Onlar, Tevhid’i benimsediklerini, İbrahimî bir din geleneğinin devamı
olduklarını, namaz ve dualarında zikrettikleri gibi Ehl-i Sünnet’in Esma ve Sıfat
hususunda benimsedikleri görüşlerin pek çoğunun kendilerinde de mevcut olduğunu
söylemektedirler. Oysa onların inançlarını tetkik edildiğinde Tevhid meselesinde somut
bir görüşlerinin bulunmadığını: aksine bir takım çelişkiler içinde olduklarını tespit
etmek mümkündür. Nitekim inanışlarında, çoğunluğu tabiat ile ilgili belirli alanlarda
mutlak otorite sahibi bazı ilahlar söz konusudur. Yine Melek Tavus olarak
isimlendirdikleri Şeytan hususunda kendilerine özgü bir yorum benimsemektedirler. O,
Adem’e secde etmeyerek özel bir konum kazanmış ve yeryüzünün tasarrufu Allah
tarafından kendisine verilmiştir. Diğer insanların şeytan olarak isimlendirdikleri kişi ise
“Dev” adında bir başka varlıktır. Yine Yezid’i beşer suretinde yeryüzüne gelmiş olan
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Allah’ın zatı olarak kabul ederler. O, Yezidileri korumak ve kurtarmak maksadıyla
yeryüzüne gelen bir kurtarıcıdır. Ayrıca ittihad, hulul ve takammus fikirlerini
benimsemektedirler. Onlara göre Şeyh ‘Adî’ye iman etmeyen mutlak kafirdir. O da
tıpkı Yezid gibi tüm varlıklardan önce mevcuttu.
Anahtar Kelimeler: Allah, Yezidiyye, Yezid, Şeyh ‘Adî, Adeviyye
CONCEPTION OF DEITY IN YAZIDIS
Abstract
The research revolves around the divinity of Yazidis, which is an exaggerated,
Bataninans (mystical), religious sect dissected from Adawiya (a Sunni Sufi group). It
aims to demonstrate their follower’s belief in the names and attributes of God; as they
rely on the principle of receiving and verbalism in knowing their doctrinal teachings.
They have no holy book; therefore the research follows the field approach and takes
words from the mouths of their men. Consequently, the research traces the topic by
induction, then it relies on the descriptive and analytical method in presenting the topic
of divinity to the sect. The research found that they claim calling for monotheism and
that they are the remnants of the religion of Ibrahim Al-Khalil, peace be upon him, and
most of the attributes and names that the Sunnis believe in are present in their sayings
and prayers. However, when we return to their beliefs, it can be seen that they are
floundering in the matter of monotheism, and they have no clear thought about this with
the presence of multiple other deities who have absolute influence in multiple
specialties. Most of those deities are related to natural phenomena, and they have a
special interpretation of the character of Satan, as he is the peacock of angels (Tawoos
Al_mala’ikah) the only one who passed the test and did not prostrate to other than God,
so God entrusted the earth in his honor. As for the devil known to the world, he is
another person they call him (Dio). The research, also, found that Yazid is God himself
in their belief, embodied in the form of human beings, and he is the Savior who
descended to the earth to save the Yazidi sect. Also, they believe in unity, advent and
reincarnation, and anyone does not believe in Ady is an infidel. They believe that Ady
was present before creation as Yazid as well.
Keywords: Allah, Yazidis, Yazid, Ady, Adawiya
املقدمة
)1(

متهيد

-467(  عاش يف القرن السادس اهلجري،) أتباع الشيخ عدي بن مسافر اهلكاري املعروف بـ (األموي، اليزيدية هم:من هم اليزيديون
 مث يف شبابه طاف ابلبالد، تلقى علومه األولية يف بلده، وترعرع يف كنف أمه يف بالد الشام، ولد يف بيت فار من أعمال بعلبك،) 557

 اإلمام العالمة عمدة املؤرخني أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين املعروف اببن، الكامل يف التاريخ: )أنظر ترمجته يف1(
ووفيات األعيان.م1995  الطبعة الثانية، بريوت، دار الكتب العلمية، أيب الفداء عبدهللا القاضي:) حتقيق459/9( ،)هـ630 األثري اجلزري امللقب بعز الدين (ت
 حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز،و سري أعالم النبالء. م1968  بريوت، دار الثقافة، إحسان عباس. د: حتقيق، )254/3( ، ابن خلكان،وأنباء أبناء الزمان
 الشيخ حممد بن حيىي، و قالئد اجلواهر. الطبعة التاسعة، هـ1413  بريوت، مؤسسة الرسالة، شعيب األرانؤوط وحممد نعيم العرقوسـي:حتقيق، )342/20( ،الذهيب
 إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضو بن درع القرشي البصروي، ابن كثري،ابن كثري،والبداية والنهاية.  بغداد،طبعة دار إحياء الرتاث اإلسالمي، ) 85( ، التاديف احلنبلي
. الذهيب،والعرب يف خرب من غرب.- 1410 : سنة النشر، بريوت، مكتبة املعارف،)هـ555( ) حوادث سنة243/12(  عماد الدين،مث الدمشقي أبو الفداء
 مجال الدين أيب احملاسن، والنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة.1948  الطبعة الثانية، مطبعة حكومة الكويت، صالح الدين املنجد. د:حتقيق، )163/4/1(
،)258( ) ترمجة رقم137/1( ، و طبقات الشعراين. مصر، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنشر،) 361/5( ،يوسف بن تغري بردى األاتبكي
 عبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي( ابن،و شذرات الذهب يف أخبار من ذهب. 1954  الطبعة األوىل،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر
 و. بريوت،) دار صادر147/2( ، األستاذ العالمة يوسف بن إمساعيل النبهاين، و جامع كرامات األولياء. بريوت، ) دار الكتب العلمية179/4( ،)العماد احلنبلي
، ومنهل األولياء. املوصل، مطبعة اجلمهورية، سعيد الديوجي:) حتقيق91( ، )هـ1285-1195 أمحد بن اخلياط املوصلي (ت،ترمجة األولياء يف املوصل احلدابء
 شرف الدين ابن أيب الربكات املبارك بن أمحد اللخمي، واتريخ إربل.  م1968  مطبعة اجلمهورية يف املوصل، سعيد الديوجي: ) حتقيق145/2(،حممد ابن العمري
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سائحاً وطالباً للعلم ،زار بقاعاً كثريًة( )2ومكث يف الداير املقدسة فرتة من الزمن حيث كان يتلقى العلم على أيدي كبار علماء احلجاز يف مكة
()3
واملدينة املنورة

 ،وهناك التقى ابلشيخ عبد القادر الكيالين ومجلة من أرابب التصوف ،وبعدها قصد بالد العراق ،زار بغداد واملوصل( )4وإربل(. )5
مث استوطن اللش( )6من أعمال املوصل بعد ذلك  ،فأتبعه خلق كثري ملا رأوا فيه من الزهد والعلم والتقى ،وأسس طريقته يف التصوف،
لتعرف فيما بعد ابلطريقة العدوية نسبة إليه.
كانت هذه الطريقة خالصة من الشوائب ،واالحنرافات ،يف أول أمرها ،و كانت هلا مسامهات حممودة يف التزكية والرتبية ،واجلهاد يف سبيل
هللا ضد الصليبني آخذين تعاليمهم من فكر الشيخ عدي الذي ألف كتباً يف العقيدة والتزكية واحلديث والفقه ضيع أكثرها ،ومل تصلنا إال الندر
النادر من مؤلفاته(.)7
عرف الشيخ عدي أبنه كان حيارب البدع ويدعو إىل أخذ ا لدين من منابعها األوىل (القرآن واحلديث) ،وسلك مذهب السلف يف تبيني
العقيدة اإلسالمية.
رّب الشيخ عدي جـيـالً مؤمناً قـويـاً على أسـاس متـيـن من التقى واملعـرفـة ،ولكن شاء هللا أن يـحـل جبماعته ما كـان يتوجس منها – وهي ظهور
ى
البدع  ،-ففـي عهد الشيخ حسن(591()8هـ644-هـ) ظهرت فيهم آراء منحرفة كتقديس األشخاص والقبور ،وحىت أتليه عدي وحسن
وغريمها من أرابب العدوية ،وفشت فيهم فكرة االحتاد واحللول ،وكان الشيخ حسن يروج هلذه العقائد (.)9
جيش ،وعني الشيخ حسن وال ًة على األقاليم اليت قوت فيها نفوذ العدوين( ،)10فخاف
ويف عهد الشيخ حسن عظم شأن العدوية ،وكان هلم ٌ
()11
منهم أمراء املوصل فقاموا بدس املكائد هلم ،وحارهبم األاتبكي بدر الدين لؤلؤ وايل املوصل ،واستطاع أن يصطاد الشيخ حسن مبكر

اإلربلي (ت 637هـ) املعروف اببن املستويف ،)114/1( ،حتقيق :سامي بن السيد مخاس الصقار .و اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،الذهيب حممد بن
أمحد بن عثمان بن قامياز مشس الدين ،أبو عبد هللا  ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  ،يف حوادث ووفيات سنة ، )260( 557حتقيق :عمر عبد السالم
تدمري ،دار الكتاب العريب ،سنة النشر.،1990 - 1410 :و احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة السابعة ابن الفوطي( ،)274-271بغداد
1351هـ.و هبجة األسرار ومعدن األنوار ،علي بن يوسف الشطنويف ( ،)15-10مصر سنة  1330هـ .واملختصر يف أخبار البشر ،أبو الفداء األيويب عماد الدين
امساعيل بن علي بن حممود بن حممد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب امللك املؤبد صاحب محاه (املتويف 732هـ ) ،)20/3( ،املطبعة احلسينية املصرية  ،الطبعة
األوىل ،مصر1325 ،هـ .ودول اإلسالم ،الذهيب  )72/2( ،حيدر آابد 1364هـ  .و تتمة املختصر يف أخبار البشر ،عمر ابن الوردي )103-100/2(،النجف
 ،سنة الطبع .1969و مرآة اجلنان ،عبد هللا اليافعي  )39/3(،حيدر آابد 1338هـ .وروضة الناظرين وخالصة مناقب الصاحلني ،حممد الوتري  )68/12( ،مصر
1306هـ.
( )2اتريخ إربل،ابن املستويف.)114/1( ،
()3قالئد اجلواهر ،حممد بن حيىي التاديف احلنبلي.)85( ،
( )4املوصل :ابلفتح مث الضم وسكون الواو ،املوصل ،وكانت تسمى بـ(آثور) وقيل (آشور) ،وقيل :هي اسم كورة اجلزيرة أبسرها ،ومسيت ابملوصل ألهنا وصلت بني الفرات
ودجلة .أنظر معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ،عبد هللا بن عبد العزيز البكري األندلسي )109-108/1( ,حتقيق :مصطفى السقا ،عامل الكتب،
بريوت ،الطبعة الثالثة 1403هـ..
()5قالئد اجلواهر ،املصدر السابق.
( )6اللش :قرية يف اللحف من أعمال شرقي املوصل .أنظر معجم البلدان ( ،)27/5وورد يف معجم البلدان بلفظ (ليلش).
( )7جمموعة الرسائل الكربى ،إلبن تيمية ( )280/1الوصية الكربى.
()8هو أبو حممد ،احلسن بن عدي بن أيب الربكات ،بن صخر بن مسافر ،ولد سنة ( 592هـ) ،تزعم الطائفة العدوية ،عرف بدهائه وحنكته ،وكانت بينه وبني
الطوائف األخرى مشاحنات عظيمة حىت أفىت الشيخ اإلمام أبو حامد حممد بن يونس بتكفريه ألنه كان يقول ابلتعشري والتجزئة والتنقيط وإن ذلك كان وحياً ومن
القرآن ،صلبه بدر الدين لؤلؤ وايل املوصل بعد اصطياده بطريقة ماكرة سنة (644هـ).أنظر ترمجته يف :اتريخ إربل ،شرف الدين أيب الربكات املبارك بن أمحد اللخمي
األربلي املعروف اببن املستويف ( ،)116/1سري أعالم النبالء ،للذهيب ( )223/23حتقيق :شعيب األران ؤوط وحممد نعيم العرقوسـي.و إمارة املوصل يف عهد بدر
الدين لؤلؤ ،سوادي عبد حمـمـد الرويشدي )34(،الطبعة األوىل ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد . .وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ابن العماد احلنبلي (.)229/3
( )9اتريخ اإلسالم ،الذهيب (.)499/14
( )10اتريخ إربل ()117/1؛ وفيات األعيان (.)255/3
( ) 11هو امللقب بـ :امللك الرحيم ،بدر الدين ،أبو الفضائل ،لؤلؤ األرمين ،النوري ،األاتبكي ،مملوك السلطان نورالدين أرسالن شاه ،صاحب املوصل ،جعله نور الدين
أستاذ داره وأوالده ،فلما تويف متلك ابنه القاهر ،ومن بعد وفاته قام بدر الدين بتدبري امللك يف املوصل وختلص من أبناء نور الدين واحداً تلو اآلخر لتخلو له الساحة
فيمتلك زمام احلكم يف املوصل ،كان سياسياً جباراً ظاملاً ،وكان يصانع التتار ،قتل عدة أمراء وفتك مبماليك اجلزيرة ،ووقعت يف وقته حمنة عظيمة مع العدويني ،قتل
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وخديعة حيث استضافه يف مركز اإلمارة ،مث خنقه بوتر يف املوصل( ،)12بعدها دارت بني العدويني وبني جيش بدر الدين لؤلؤ حروب طويلة
األمد ،دامت اثنتا عشر سنة ،انتهت ابنتصار بدر الدين لؤلؤ ،وانكسار شوكة العدويني ،فتفرقوا يف البالد ،متشردين هنا وهناك منعزلني يف
()14

سفوح اجلبال( ، )13وأدت العزلة إىل ازدايد العداوة على الغري ،ومبـرور الـزمن عـرف هـؤالء ابليـزيدية ألهنم كانوا يتباهـون إبتباع يزيد بن معاوية
وبيت بين أمية ،ومسوا غريهم من املسلمني بـ (احلسينيني) أي الذين يدافعون عن حسني بن علي ( )وذلك كان انمجاً عن ادعاء بدر الدين
لؤلؤ التشيع وحارهبم حتت اسم الرفض (.)15
وما لبث فيهم الشيخ حسن من أفكار ابطنية مغالية كانت كفيلة ابحنرافهم وخروجهم عن اإلسالم تدرجيياً ،وحصل ذلك ابلفعل ففي
ال َقرن العاشر اهلجري أفىت بكفرهم مفيت الدولة العثمانية ليجر من بعدها عليهم محالت عسكرية هتدف إابدهتم وحموهم أو رجوعهم ابلقصر إىل
اإلسالم ،وما زاد ذلك اليزيديني إال صالبة ومتسكاً مببادئهم  ،وأل هنم أصبحوا داينة مستقلة عن اإلسالم فأصحاهبا حياولون طمس كل معلم
ديين يربطهم ابإلسالم سواء كان فكرايً أم مادايً ،وي ىدعون أهنم بقااي داينة قدمية تسمى ابملثرائية يف األلف الرابع قبل امليالد.
املطلب األول ( :هللا) عند اليزيدية :
إن الباحث يف الفكر اليزيدي ،يرى أن اليزيدية قوم يؤمنون ابهلل الواحد ،وهو املعروف لديهم بـ(خودا) (هللا) الذي خلق كل شيء ،وهو القوة
احملركة يف هذا الكون ،وهو املوجود منذ األزل.
()16
ويفتخر اليزيدي أبنه من أتباع هللا ،وأن امللة اليزيدية ملىة موحدة ،وهم على دين إبراهيم اخلليل عليه السالم كما يدعون .
ولكن عندما نرجع إىل معتقداهتم ،نرى أهنم يتخبطون يف مسألة التوحيد ،وليس هلم فكر واضح يف ذلك مع وجود آهلة أخرى متعددة هلم نفوذ
مطلق يف اختصاصات متعددة ،ويعزون ذلك إىل أن هللا الواحد اخلالق قد وكلهم هبذه األمور ،وأن هللا خالق اآلهلة اآلخرين ،خلقهم إلدارة
شؤون األرض(.)17
ويف قراءة سريعة لبعض نصوصهم الدينية ،يتضح لنا مدى تعظيمهم هللا ،ومعظم الصفات اإلهلية املعروفة لدى املسلمني موجودة يف معتقدهم،
(قةوىل اثدشاىي) (القول اإلهلي)( ،)18ونستخلص منها الصفات التالية:
وقد ذكر صفات الباري عز وجل يف قول
َ
 -1هللا هو اخلالق:
فمن صفات الباري عز وجل أنه هو اخلالق ال خالق غريه ،وجاء ذلك عند اليزيدية يف السبق األول من القول اإلهلي:

الشيخ حسن غيلة ومتكن منه وكسر شوكة العدويني ،وكان احلرب بينهم سجاالً مدة اثين عشر عاماً ،كان حييي أعياد النصارى ألنه كان نصرانياً قبل أن
بدر الدين
َ
يتشيع ،وكان كثري اجملون والرتف ،وكان كثري العطاء فاشرتى قلوب الناس ،تويف يف الثالث من شعبان سنة (657هـ) ،وقد ملك املوصل حنواً من مخسني سنة .أنظر
ترمجته يف :سري أعالم النبالء (.)359-356/23والبداية والنهاية (.)214/13

( )12اتريخ إربل ()117/1؛ وفيات األعيان (.)255/3
( )13فوات الوفيات ()242/1؛ العسجد املسبوك (.)601/1
( ) 14هو أبو خالد القرشي ،يزيد بن معاوية بن أيب سفيان بن حرب بن أمية ،اخلليفة األموي ،الدمشقي ،ولد سنة (25هـ) ،من مناقبه أنه كان على رأس غزو
القسطنطينية وكان أمري ذلك اجليش وفيهم مثل أيب أيوب األنصاري ،عقد له أبوه بوالية العهد من بعده فتسلم امللك عند موت أبيه يف رجب سنة (60هـ) كأول
خليفة يستلم احلكم ابلوراثة يف الدولة اإلسالمية ،جرت يف أايم حكمه أمور عظام منها أنه افتتح دولته مبقتل احلسني ( )واختتمها بواقعة احلرة واستباح احلرمني،
فمقته وخرج عليه غري واحد بعد احلسني كأهل املدينة ،وقيل البن احلنفية يف خلع يزيد فأّب وقال ابن مطيع :إنه يشرب اخلمر ويرتك الصالة ويتعدى حكم الكتاب،
قال :ما رأيت منه ما تذكر وقد أقمت عنده فرأيته مواظبا للصالة متحرايً للخري يسأل عن الفقه ،قال :ذاك تصنع ورايء ،كان فصيح اللسان بليغ الكالم ويقرض
الشعر تويف يزيد يف نصف ربيع األول سنة (64هـ) اتركاً وراءه الناس خمتلفني فيه فمنهم من اهتمه ابلزندقة ومنهم من قال أنه فاسق يتعاطى احملرمات ومنهم من قالوا
أنه ويل من أولياء هللا وحىت أوصلوه إىل مرتبة األلوهية ،ولكنه فاسق عند علماء احلديث وال يؤخذ منه ،ذات يوم قال رجل عند عمر بن عبد العزيز :أمري املؤمنني يزيد

بن معاوية فجلدة عمر عشرين سوطاً .أنظر ترمجته يف :سري أعالم النبالء ( 35/4وما بعدها) ،البداية والنهاية ( 190/8وما بعدها).
( )15ذيل مرآة الزمان ،قطب الدين أبو الفتح موسى بن حممد اليونيين (ت  726هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ط.)1/544( ،2
( )16مقابلة مع :شيخ علو ،يف مركز اللش بدهوك بتاريخ .2001/5/16
( )17مقابلة مع :جاويش سعيد ،ضريح الشيخ عدي ،اللش ،دهوك بتاريخ .2001/7/2
( )18ذكر قول (پهدشی) أو (پهدشێ من) القول اإلهلي أو قول إهلي ابلكامل يف جملة اللش العدد ( )1997 / 7 / 29( ،)8حيث رواها خريي بوزاين.
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() 1

پهدشێ منی پهدشه
چێكهرێ چيا و دهشته

مليكي هو امللك
خالق اجلبال والسهول
ن ىقاش كل النقوش

نهققاشێ ههموو نهقشه
وورد يف السبق الثالث من نفس القول:
خلق مليكي الدنيا
پهدشێ من دنيا چێكر
() 3
ب مه دووسهت درێك وپێكر وأتقنها مائيت مرة
أسعد فيها ابن آدم
بن ائدهم تێدا خنێ كر
 -2الغفار:
من صفات الباري أنه كثري املغفرة ويكفر عن خطااي بين البشر ،فقد ورد يف السبق الثاين من القول املذكور آنفاً صفة املغفرة هلل تعاىل:
مليكي غفار
( )2پهدشێ منی غهففاره
يصدر من عنده القرار
ژابوی تێن بڕايره
بۆ دوونيایێ و ههر چار كناره للدنيا واجلهات األربعة
 -3هللا هو الصمد:
ال حيتاج إىل غريه وهو مستغ ٍن عن خلقه ،وهنا يظهر مدى االضطراب والتخبط يف مسألة التوحيد ،فمن جهة يؤمنون بكل هذه الصفات،
ومن جهة أخرى يؤمنون أبن هللا تعاىل قد خلق بعض املعاونني له إلدارة ملكوته:
مليكي رب الصمد
رب موسى وعيسى وحممد
الكل له سجد

پهدشێ من رب الصمده
رهببێ موسی و عيسی و حممده
()19
ههموو ژێر بر سجوده
 -4هللا هو الواحد األكرب:
واليزيدية يؤمنون بذلك ،وأن هللا واحد ،وال قوة أكرب منه ،وال إله يدانيه يف املنـزلة فهو أكرب اجلميع:
مليكي واحد أكرب
پهدشێ من ئێكێ مهزنه
مالك كل مؤمن
پهدشایێ ههموو موئمنه
()20
رب الدنيا إهلنا
رهببێ دنێ يهزدانێ منه
 -5هللا هو الصبور:
الرب الصبور
پهدشێ من رب الصبوره
مليكي ى
خالق النار والنور
خالقێ ائگر و نووره
()21
دائماً حقاً رّب غفور
ههریێ ب حهق رهببێ غهفوره
 -6األمني:
مليكي واحد أمني
پهدشێ من ئێكێ ئهمينه
أتتينا من عنده البشرى
ژاب وی تێن مزگينه
()22
جلميع املخلوقات وغريهم
بۆ ههموو موخلهقا و چهندی دينه
-7املعبود:

( )19السبق احلادي عشر من قول (پهدشێ من) (إالهي).
( )20السبق الثالث عشر من قول (پهدشێ من) (إالهي).
( )21السبق الرابع عشر من قول (پهدشێ من) (إالهي).
( )22السبق اخلامس عشر من قول (پهدشێ من) (إالهي).
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يؤمن اليزيدي أن هللا هو املعبود حبق ،وجتب العبادة له ،وجيب على املرء أن ميجد هللا ويثين عليه ،ألنه أهل لذلك ،ومع وجود هذا االعتقاد
نرى أهنم يؤدون فروض الطاعة لآلهلة الذين خلقهم هللا أيضاً ـ كما يدعون ـ  ،وهذا من وجوه التناقض يف اعتقاداهتم.

أقر بصفة العبودية يف هذا السبق:
وقد ى
مليكي واحد معبود
پهدشێ من ئێكی مهعبووده
صاحب اللوح احملفوظ
خودانێ لهوحا مهحفوزه
()23
أهل للثناء والسجود
ههر الئقێ سهان وسجووده
الرزاق:
 -8ى
الرزاق ،وهو العالـم أبحوال مجيع خلقه ،فذلك يف قول (پهدشێ من):
يعتقد اليزيدي أن هللا وحده هو ى
مليكي صاحب األرزاق
پهدشێ من خودانێ رزقانه
ذلك اعتقاد مجيع القلوب
ئيعتيقادا ههموو دالنه
ل حالێ ههموو كهسا هايه ( )24عامل حبال كل األفراد
وقد ورد يف السبق الثاين عشر من قول (پهدشێ من) ما يلي:
ل ههموو دهما و ل ههموو وهختا يف مجيع األوقات واألماكن
هو مالك األرض والعرش
ئهو پهدشایێ ئهرد و تهختا
قاسم األرزاق واحلظوظ
ژابوی تێن رزق و بهخته
 -9الرحيم:
هللا هو صاحب الرمحة والرأفة ويرحم عباده:
مليكي رحيم
پهدشێ من رهحيمه
ينـزل من العلى املطر
ابرانهكێ دابرينه
()25
حيي به اخللق والعامل
خهلك و عالهم پێ دژينه
 -10هللا هو الستار واجلبار:
مليكي ستار
پهدشێ من سهتتاره
إله جبار
خودێيهكی جهبباره
()26
موجود يف كل اجلبال واألوطان
جيیێ وی ل ههموو چيا و واره
 -11العامل:
هللا هو العامل الذي ال خيفى عليه شيء ،وعامل بدقائق أمور عباده:
مليكي عليم
پهدشێ من هۆستايه
عامل أبحوال اخلالئق
ل عالهمێ ب ائگا يه
()27
موجود يف كل األحناء
جيیێ وی ل ههموو ئهردايه
 -12القدمي:
أقر ذلك يف السبق التايل:
فاهلل تعاىل أزيل قدمي مل يسبقه العدم أبداً ،وقد ى
مليكي واحد قدمي
پهدشێ من ئێكێ قهدميه
( )23السبق الثامن عشر من قول (پهدشێ من).
( )24السبق احلادي والعشرون من قول (پهدشێ من).
( )25السبق السابع والعشرون من قول (پهدشێ من).
( )26السبق الثامن والعشرون من قول (پهدشێ من).
( )27السبق التاسع والعشرون من قول (پهدشێ من).
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معظم يف األرض والسماء
ل ئهرد و ئهمساان یێ عهزميه
()28
ل ههموو دهردا یێ حهكيمه هو الشايف من كل األسقام
وجل املذكورة يف
وامللحوظ عند قراءة النصوص اليزيدية كالنصوص السابقة ،وهي كثرية وال طائل لذكر مجيعها هنا ،إن مجيع صفات الباري ى
عز ى
الكتب اإلسالمية ،موجودة بينهم ويؤمنون هبا مع تناقضات كثرية بني مدلول اإلميان هبذه الصفات واإلميان ابملعتقدات األخرى ،وال عجب أن
نرى هذه الصفات يف معتقداهتم ،فهم أتباع الشيخ عدي فما نرى اليوم مشوها عند اليزيدية ليس إال بقااي كتاب أو آاثر كتاب عقيدة أهل
السنة واجلماعة للشيخ عدي  ،ومن مث وعرب الزمن أضيفت تناقضات اإلميان ابهلل إىل معتقدهم  ،لذا جند الشرك واترة التوحيد يف املعتقد
اليزيدي.
ومع كل ذلك فاليزيدي يؤمن أبن هللا هو الغين ،ويفتقر إليه مجيع اخلالئق يف طلب احلاجات ،واليزيدي يسعى يف حياته لكسب رضا هلل
سبحانه وتعاىل(.)29
املطلب الثاين  :الشرك ،واألنداد هلل لدى اليزيدية :
لليزيدية فلسفة خاصة هبا يف تربير ظاهرة الشرك واألنداد هلل تعاىل ،فرغم أن هللا هو اخلالق الواحد ،االحد ،القهار ،القوي ،كان من حكمته أن
خلق بعضاً من مساعديه ،ليدير عن طريقهم ملكوته يف السموات واألرض ،وهم مبثابة آهلة أو البعض منهم مبثابة نصف إله ،فكل ما يعملونه
موكل إليهم من قبل هللا (خودا) ،وختصص كل يف عمل معني ،وكم ا جيب العمل على كسب رضا هللا ،فاليزيدي مكلف بكسب رضا اآلهلة
اآلخريني أيضاً ،والدعاء منهم لتحقيق ما يريدونه عن طريقهم( )30وهلم عدد غري قليل من اآلهلة نذكر بعضاً منها مبينني ختصص كل واحد
منهم:
 (-1پريه فات) إله الكوارث :أعتقد أن هذا اإلسم مركب من مقطعني (پر) تعطي معىن الكثري يف اللغة الكردية ،واملقطع الثاين كلمة عربية
وهي (آفات) أي (كثري اآلفات).أو مبعىن (بري) وهو الشيخ أي مبعىن شيخ الكوارث.
( -2خاتوان فهخران) أمرية املفاخر :وهي إهلة النسل واحلوامل.
( -3شێخ عهبروس) :إله الرعد والربق.
( -4شاهسوار) امللك الفارس :إله احلرب والفروسية
(م ْم) يف اللغة الكردية اسم حمور من االسم (حممد) ومعناه( :حممد الراعي) أو (مم الراعي) وهو إله الغنم والرعي ،ورمبا
( -5مهمێ شڤان) َ
أصل هذه الفكرة من مبدأ أن الرسول ( )كان راعياً يف مطلع شبابه وهللا أعلم.
( -6گاڤانێ زوزان) راعي الرايض :إله األبقار.
( -7شێخ موس)  :إله التهاب املفاصل.
( -8مهلهك شێخ ههسن)  :إله اللوح والقلم ،ويتدبر يف األقدار.
( -9مهله ك فخرالدين)  :إله القمر ،وهو مكلف أبمراض األطفال ،أو دورة احلميات الشهرية لدى األطفال ،عند وجود بعض املتاعب
الصحية وتسمى ابلكردية (كێمك).
( -10مهلهك سجادين)  :ملك املوت يف نظرهم ،وهو إله حبد ذاته يقصد األرواح.
( -11مهلهك انصر الدين) :إله اجلالدين ،أيخذ أرواح من جلد رؤوسهم فقط.
( -12مهلهك عزرائيل) :إله أخذ األرواح أيضاً.
( -13اباب دين) و (ائمادين) :إهلان ألمراض اجلهاز اهلضمي.
( -14شرف الدين) :اله اجلدري ويرقان الكبد (أبو الصفار).

( )28السبق الثالثون من قول (پهدشێ من).
( )29مقابلة مع :شيخ علو ،مبركز اللش بدهوك بتاريخ .2001/5/16
( )30مقابلة مع :جاويش سعيد ،ضريح الشيخ عدي ،اللش ،دهوك بتاريخ .2001/7/2
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( -15كانيا سپی) :العني البيضاء املوجودة يف اللش ،مقدسة لدى اليزيدية ،ومبائها يعمد اليزيديون أطفاهلم ،وهي حبد ذاهتا إهلة العيون
واآلابر يف الدنيا.
( -16غهفورێ ڕاي) خفري الطرق :وه و املسؤول عن راحة وسالمة املسافرين وسري القوافل التجارية ،وهو األمني على حياة املسافرين خالل
السفر(.)31

املطلب الثالث  :طاووس ملك (الشيطان) يف نظر اليزيدية :
لقد أشكل على كثري من الباحثني مسألة (طاووس ملك) عند اليزيدية ،حىت قال البعض منهم :إن اليزيدية هم عبدة الشيطان ،ولكن عند
البحث يف الفكر اليزيدي يظهر أن هذا االدعاء ليس له أساس من الصحة (أي أن الشيطان هو (هللا)) ،ولكن الغريب يف املسألة أن
املثيولوجيا اليزيدية أخرجت قصة مغايرة جلميع األداين األخرى حنو معرفة شخصية (طاووس ملك).
فاليزيدية يرون أن (طاووس ملك ) كان أعبد املالئكة ،وأن هللا تعاىل قد اخترب مالئكته فأمرهم بعدم السجود لغريه ،وبعد حقبة زمنية طويلة،
خلق هللا آدم عليه السالم ،وأمر املالئكة ابلسجود له ،فسجد كلهم إالى (عزازيل) (الشيطان) رافضاً ذلك وقال هلل تعاىل( :لقد أمرتنا أن ال
نسجد لغريك ،وأان ال أسجد إال لك)(.)32
فعلم هللا أنه أفطن املالئكة ،ألنه جنح يف االختبار ،فأكرمه وجعله ملكاً على املالئكة ولقبه بـ(طاووس املالئكة) ،مث أعطاه نفوذاً مطلقاً يف
الكون ،وأعطاه هللا طوقاً (توك) تعرب عنها بفتحة يف الثوب الذي يلبسه الرجال والنساء واألطفال اليزيديون ،وتسمى بـ(توكا طاووس
ملك)(.)33
وهذه الفكرة فكرة صوفية قدمية دعا إليها كبار املتصوفة الغالة كاحلالج وابن عريب وغريهم ،ومبا أن الشيخ حسن كان متأثراً هبذه األفكار
الصوفية وكان من أصحاب ابن عريب فقد أمنى هذه الفكرة بني العدويني ومن مث أصبح إراثً متواراثً حىت وصلت إىل اليزيدية.
واآلن يفتخر اليزيدية أبن امللة اليزيدية ملة (طاووس ملك) ،ويعتربون أنفسهم من رعااي هذا املوحد الذي مل يسجد لغري هللا لذا حيرتمونه
ويقدسونه ،ومع ذلك فهم يعتقدون أن (طاووس ملك) له صفة الغضب فرمبا حيقد على أحد من الناس بسبب ارتكاب أعمال ال يرضاها
(طاووس ملك) وهو قادر على فعل اخلري والشر ،أما هللا فال حيقد على أحد وال يضر أحداً من خلقه ،لذا جيب العمل على كسب رضا
(طاووس ملك) لكي ال يغضب على أحد من الناس فتصيبه الشر(.)34
واليزيدي ال يتلفظ بكلمة (شيطان) ويعترب ذلك يف عرفهم كفراً ومسبة ملالكهم ،وال جيوز النطق بكلمة (شيطان)  ،ألن جمرد النطق هبذه
الكلمة إهانة لداينتهم ،ومعتقدهم ،وهي مسبة وشتم لطاووس ملك.
وحني ننظر إىل قوة طاووس ملك ومدى تقديسه لدى اليزيدية يتضح لنا أهنم رغم عدم عبادته من قبل اليزيديني إالى أهنم أوصلوه إىل مقام
األلوهية ،حيث إنه يف نظرهم الق ادر على إحلاق الضرر بغريه ،وأوكله هللا أمور التدبري يف األرض فله التصرف املطلق يف شؤوهنا( ،)35وهم
يسعون يف حياهتم إلرضائه.
وأما (الشيطان) املعروف لدى مجيع األمم األخرى بصفاته اخلبيثة وشروره فهو شخصية اثنية لدى اليزيدية ،وليس هو الذي يوقرونه (طاووس
ملك) وهذه الشخصية تسمى بـ(دێو)(.)36
املطلب الرابع  :يزيد بن معاوية يف نظر اليزيدية :

( )31راجع :حنو معرفة حقيقة الداينة اليزيدية ،د .خليل جندي ، )30-26( ,رابون-السويد .1998
( )32مقابلة مع :اباب جاويش ،ضريح الشيخ عدي ،اللش ،دهوك بتاريخ .2000/3/9
( )33مقابلة مع :اباب جاويش ،ضريح الشيخ عدي ،اللش ،دهوك بتاريخ .1998/3/19
( )34مقابلة مع :اباب جاويش ،ضريح الشيخ عدي ،اللش ،دهوك بتاريخ .1998/3/19
( )35مقابلة مع :اباب جاويش ،ضريح الشيخ عدي ،اللش ،دهوك بتاريخ .1998/3/19
( )36مقابلة مع :جاويش سعيد ،ضريح الشيخ عدي ،اللش ،دهوك بتاريخ .2001/7/2
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لليزيديـة قـصـة غـريبة يف مولـد (يزيد) فهم يدعون أن معاوية كان حالقاً للرسول حممد ( - )ورمبا أساس هذه الفكرة أتى استناداً إىل الواقعة
التارخيية أن معاوية بن أيب سفيان ( )حلق رأس الرسول ( )يف حجة الوادع .-
ولكن للرواية اليزيدية شيء أخر فهم يقولون أنه ذات يوم كان معاوية حيلق رأس النيب ( )فأخطأت يده وأدمت رأس الرسول ( ،)فلحس
معاوية مكان اجلرح لكي ال يقع دم الرسول ( )على األرض خشية العقاب ،ألن إهراق دم الرسل جيلب غضب هللا.
عندما ع لم الرسول بذلك ،غضب منه وقال :كيف فعلت هذا؟ شربت دمي؟ سوف يكون يف نسلك من يهلك هذا الدين على يديه ،وتبطل
على يديه مجيع الكتب السماوية ،والعلوم الشرعية ،واخلط ،فأقسم معاوية على أن ال يتزوج كي ال يظهر من بني نسله هذا الرجل.
ويف يوم من األايم عندما كان والياً على الشام ،لدغته العقارب فأوصاه احلكماء ابلزواج وإالى مات إثر ذلك ،فتزوج من امرأة عجوز تناهز
الثمانني من العمر لئال تنجب منه ،وبعد أن بىن هبا معاوية ودخل هبا حتولت العجوزة مبشيئة هللا إىل فتاة يف الرابعة عشر من العمر ،فلم ميلك
معاوية من األمر شيئاً إال طردها ونفيها إىل البصرة ما دامت حية(.)37
وبينما كان معاوية مرتبعاً على عرش الشام ولد يزيد يف البصرة ،وترعرع وكرب يف كنف أمه ،وبعد أن أصبح رجالً سأل ذات يوم أمه عن نسبه
ومن يكون أابه ،وبعد إحلاح شديد أخربته أمه حباهلا وطمأنته أنه ابن رجل كبري ذي سلطة وجاه ،وأنه من عائلة مرموقة ،وكذا أخربته مبدى
الظلم الواقع عليها ،فأقسم يزيد ابلتوجه إىل الشام وحماربة والده ،وإفساد األمر عليه.
وأحداث هذه القصة مدونة يف (قول األم) (قهولێ ماكێ) ومسي أيضاً بـ(قول يزيد الكبري) (ئێزيدێ مهزن) ،فبعد أن قرب من ابب الشام
دعا معاوية إىل املنازلة ،فعلم بقدوم يزيد ومتىن املوت قبل مائة عام كي ال يرى ظهور هذا الغالم الذي يبطل الدين على يديه ،فلم ينـزل للمنازلة
بل أرسل إليه فارسني ،ولكن السلطان (ئێزی) حوهلما إىل حجارة:
مل يهدأ ملعاوية ابل
( )18معاويه نه مابو ڤان حاله
وامتنع عن رؤيته ومنازلته
گۆ ئهز انمچه ابله
وقال :سوف أبعث إليه بفارسني
ئهزێ دوو مهيسهرا شينمه ابله
فأرسل إليه معاوية ابلفارسني
( )19معاويه شانديه ابل دوو مهيسر
فعندما رأاي هذا الشيء النادر
گاڤا ديتبون ئهو نهدهر
()38
دعا عليهما السلطان (ئێزی) وحوهلما إىل حجارة
سلتان ئێزی دوعا لێ دكر دبوونه بهر
بعدما علم معاوية ابألمر دعى إىل اجتماع موسع لقضاة الشريعة وخواصه وقال هلم:
( )22معاويه دگۆ :گهلی قازاي من دگو وه ژمن ابوهر نهكر
قال معاوية :قلت لكم اي معشر القضاة فلم تصدقوين
دێ داهر بت سلتانهكێ بوكر سوف يظهر سلطان بكر
()39
وعلى يديه يصبح ذكركم خرب (كان)
دێ انڤێ وه ل دنێ بت ژكر
وبعد ذلك دعا معاوية إىل إبرام صلح بينه وبني يزيد ،ودعاه إىل ضيافته ،ولكن السلطان (يزيد) رفض إالى أن جيلب أمه من البصرة ،فأرسل
يد مبكر وخديعة
معاوية مجعاً إىل البصرة الحضار أمه إىل الشام ،وبعد ذلك أراد معاوية أن يدور على يزيد الدائرة ،وجرى يف خلده أن يقتل يز َ
لكي يتخلص من هذه الفتنة واملصيبة اليت وقع فيها ،فوسوست له نفسه أن يقذفه يف اليم ،فعلم بذلك يزيد وضرب خيمته على البحر وسط
أمواجها اهلائمة ،وبذلك حتطم حلم معاوية وعلم أن ال مفر منه ،مث حول يزيد ماء الشام إىل مخر مسكر ،كل من يشرهبا من أهل الشام يصبح
خمموراً ،فخرج الناس عراة من السكر ومزقوا ثياهبم وهتكوا أعراضهم.

( )37مقابلة مع :اباب جاويش ،ضريح الشيخ عدي ،اللش ،دهوك بتاريخ .1998/3/19
( )38السبقان ( 18و  )19من قول (قهولێ ماكێ ،ئێزيدێ مهزن)
( )39السبق ( .)22من قول (قهولێ ماكێ ،ئێزيدێ مهزن)
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أرسل معاوية (قاضي َشرو) ليتباحث مع يزيد عسى أن يهتدي إىل دين الشريعة ،فلما ذهب لدعوته إىل دين الشريعة ،أخذ يزيد قطرة من املاء
الذي تسحر به الناس ،ووضعها على إصبعه مث طلب من (قاضي َشرو) أن يشرهبا ،ففعل فدخل يف دين يزيد (دين الطريقة) ورجع إىل معاوية

داعياً ومبشراً ابلدين اجلديد.
أمر حكم ِه
بعد كل هذه األحداث علم معاوية أنه البد من ظهور الدين اجلديد ،وأن ال جدوى للمعارضة واحملاولة ،فسلىم ابنه يزيد سلطانه و َ
ومدينته ،ودخل الناس أفواجاً إىل الدين اجلديد ،واتبعوا يزيد انصر دين طاووس ملك.
خلع معاوية عمامته
معاويه شاشكا خۆ ژ ستویێ خۆ كر
وقال :اي يزيد اي ابين البكر
گۆ :ههی يهزيدێ منو ئێ بوكر
أعد ماء هنر الشام إىل حاهلا
تو رێ ل نه هرێ شامێ بشكر
من ابژێرێ شامێ ههمو ملكانهی ته كر( )40فقد أهديتك ملك الشام وسلطاين
بعدها أعاد السلطان يزيد ماء الشام كما كانت من قبل.
إذاً يزيد بن معاوية هو املخلص ،وهو الذي يولد كي يبطل على يديه كل الشرائع لريجع الناس إىل دين (طاووس ملك).
وعند مراجعة النصوص اليزيدية نرى أن قصته مشاهبة لقصة عيسى عليه السالم لدى النصارى يف مسألة ألوهيته ،فعيسى ولد يف األرض ولكنه
ابن هللا ،أو هو هللا جتسد يف صورة بشر لكي يكفر عن خطااي بين البشر بصلبه ،فكذا يزيد ولد يف األرض ،ولكنه ليس إنساانً عادايً فلديه قوة
خارقة ليس لبين البشر مثلها ،وعند النظر والبحث يتضح لنا أنه نفسه هو السلطان (ئێزی) الذي يعبدونه وهو هللا بذاته ،جتسد يف صورة
البشر ،ويتضح ذلك من السبق التايل:
ركب سلطان (ئێزی) وجال
سولتان ئێزی سوار بۆ پێدا تێته
بسره يبحث يف األسرار
سور دكهت وهكه یێ تێ يه
()41
ليعرف من هو الذي ال حيب السلطان (يزيد)
گهلو ئهو كيه سورا سولتان يهزيد انڤێته
إذاً يزيد وئێزی مها شخصان يف شخصية واحدة و(ئێزی) هو املعبود األوحد ،فقد ورد يف قول (ئێزدين ئهمري) األمري ئێزدين ما
يثبت ذلك:
السلطان ئيَزي حبد ذاته إله
سولتان ئێزی بخۆ اپدشايه
ههزار و ئێك انڤ ل خۆ داانيه صنع له واحداً وألف اسم
()42
االسم األعظم له دائما هو هللا
انڤێ مهزن ههر خودايه
ورغم أنه هو هللا وحده وبذاته فهم يفرقون بني الشخصيتني ،كالتثليث عند النصارى ابلضبط ،فقد ورد يف نفس القول (أم يزيد العظيم) ما
نصه:
ئهوان سولتان ئێزی انحهبنيێ الذين ال حيبون السلطان ئێزی
إذا أرادوا أن يروا ظهر جهنم
ههگهر دڤێن روێ دۆژێ ببنيێ
()43
دێ خودێ وان ب رێاي سولتان يهزيد رهمجنيێ سوف جيعلهم هللا أن يسيئوا إىل طريق سلطان يزيد
فورد يف السبق لفظ اجلاللة (هللا) ،والسلطان (ئێزی) ،وكلمة (يزيد) ،ورمبا كلمة (يزيد) يطلق عليه عندما ميثل البشر ،وعند متثيله البشر
اإلهلي فهو (ئێزی) ،واما هللا فهو املعروف بـ(خودا) اخلالق االوحد!.
وبسبب أن اليزيدية يؤمنون مببدأ االحتاد واحللول ،فبنفس الطريقة ميكن فهم مسألة يزيد ،فقد ولد يف األرض ولكنه قدمي ،أقدم من مولده
بكثري ،وما والدته يف األرض إالى صورة متكررة لنـزول هللا إىل األرض من حني إىل حني لينصر دينه وخيرج الناس من الشريعة إىل الطريقة.

( )40السبق الثامن والعشرون من قول األم (قهولێ ماكێ).
( )41السبق ( )8من قول األم (قهولێ ماكێ).
( )42السبق ( )16من قول األمري ئيزدين (ئێزدين ئهمري).
( )43السبق ( )8الثامن من قول (أم سلطان يزيد العظيم).
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وهنا يتبادر إىل الذهن مبدأ بعض املتصوفة الذين أتثرت هبم أصول اليزيدية (العدويون) ،فالشريعة واحلقيقة أو علم الظاهر وعلم الباطن مسائل
صوفية حبتة ،ويظهر ذلك للعيان حني نقرأ هذه السبقات:
أعمل بذلك الرجاء
( )3ب وێ رهجوێ دكهم
أان قدمي منذ األزل
دێر ژ ئهزهمل
قبل أن يوجد البغال والنسل
ئهز ژ بهری بيغال و بهرم
أان قبل البعث والكالم
ژبهری برێ و قاله
() 4
إن عمري أكثر من ألف سنة
ب عومر هزار سامل
وێ ل حهزرهات اپدشێ جهالمل كنت يف حظرة امللك اجلالل
يظن األحباب أين جديد
ژايره وهره ئهزێ نوومه
() 5
أنتمي إىل أصل دمشقي
ب ئهسلێ خۆ دميهشقی مه
أان كبري مجيع األنبياء
ئهز مهزنێ چهندی نهبيمه
كثري من الناس ال يعرفوين
زۆر تێن مهانس انكن
() 6
يعملون على طمس هذه احلقيقة
دكهن ڤێ حهرفێ هنداكن
ينسبونين ألم وأب
دانڤ خوهدا مه ب دای و ابب كن
() 7
مه ايرهك دڤێت ئێ قورهيشی نريد حمبوابً قريشياً

يعرفنا بكل ذاك اجليش العظيم
مهانس بكهت تهابیێ وی جهيشی
()44
ويضعنا على طريقة األولني
مه ب خونته سهر تهريقهات پێشی
ففي القول ينكر يزيد أن يكون جديداً أو أن ينتمي إىل قبيلة قريش ،فهم متومهون يف ذلك بل حىت متومهون عندما ينسبونه إىل أب وأم ،فيزيد
كان موجوداً قبل العدم أبلف سنة يف حضور جالل هللا.
ويظهر يف القول أنه يتمىن شخصاً قريشياً يضع األمة على طريقة السلف األولني ،ورمبا القصد هنا هو الشيخ عدي ،ألن االعتقاد السائد فيه
عند العدوية أنه أموي ،والعائلة األموية من قريش ،وهو املشهور إبتباعه طريقة أهل السلف ،وكذا صاحب فرقة صوفية وضع هلم طريقتها وما
نراه يف األقوال ليس إالى آاثراً متبقية من اترخيهم الصويف القدمي ،وورد يف القول املذكور آنفا ما يلي:
من أقوال الـ(بري رهش جيده)
( )31ژ قهولێ پري رهش جيده
أقول لكم اي معشر املريدين
دبێژمه وه گهلی موريده
ديننا هو شرف الدين
مه دين شهرهفوددينه
()45
واعتقادان السلطان ئيزيد
وئيعتقاد سولتان ئێزيده
فهم يؤمنون أبن اإلميان الصحيح واالعتقاد السوي هو طريقة السلطان يزيد املتمثلة يف الداينة اليزيدية.
دون ذلك يف قول األمري
وعندما نـزل السلطان يزيد ،وظهر يف األرض ،قام مبحاربة الشريعة ،وانصر أهل احلق ودعا إىل الدين احلقيقي ،حيث ى
ئيزدين:
( )15وهعده هاتيه دێ كهشف بن بهيرهقدار
خودان ئيمان و خودان ئهسحاب دێ بنه اپشا و وهزيره
ئهوێ رۆژێ سولتان (ئێزی) ئهڤ دينه ب تهمامهتی ب دهستێ وان ددهت
وترمجتها:
جاء وعد احلق بكشف أصحاب األعالم
أهل اإلميان واألصحاب سوف يصبحون أمراء ووزراء

( )44السبقات ( )7-3من قول األمري ئيزدين.
( )45السبق ( )31من قول (ئێزدين ئهمري).

1378

Yezidîlerin Uluhiyet Anlayışı

يف ذلك اليوم سوف يضع السلطان (ئێزی) هذا الدين حتت إمرهتم
( )16هۆن ببينن سولتان ئێزی و كهرامهتێ
ڤا ڤارتن ژ خلقهتێ
(احلمد هلل والشكر هلل) ئهم خالس كرين ژ شهريعهتێ
وترمجتها:
أنظروا إىل حكمة السلطان ئێزی
فقد ىفرق وصنف املخلوقات
احلمد هللا والشكر هلل أنقذان من الشريعة
ولدى اليزيدية مبدأ الرجعة ،فهم يؤمنون برجعة يزيد وعودته مرة أخرى لينصر دينه ويؤازر اليزيدين وينتقم هلم ،فهو مبثابة املهدي املنتظر لدى
الفرق األخرى ،ونرى هذا املعتقد بكل صراحة يف قول (سالڤێ جهبريه) (سالم اجلبار):
أمام تلك األبواب
( )4ل وان دهرگهها ل وان قاپی اي
يف حضرة الرب ملك العدويني
حهزرهتولرهب مهلهكولئادييا
ئهوه مرازا مه حهمی اي
هو مرادان مجيعاً
مراد مجيعنا هو
مه ههمووكا ئهو مورازه
() 5
خوزی سولتان ئێزی ب هاته ليت أن أييت السلطان (ئێزی)
()46

فيبين مجيع األوطان
وێ ائڤا كراب چهندێ وهالته
فيبين مجيع الدنيا
وێ ائڤاكراب چهندی دنێ
() 6
سوف أييت ابملفاتيح من الباطن
كليل وێ بێن ژ ابتنێ
ويسعد به مجيع املخلوقات
چهندی مهخلوقه پێ دبون خنێ
() 7
دێ پێ خنێ چهندی مهخلوقه يسعد به مجيع املخلوقات حتماً
دێ لوی جهمابن جێش و مجله و جوقه وجتمع حوله اجليوش واجلمع والفرق
ويف ذلك اليوم سيبطل السلطان(ئێزی)
ئهوێ رۆژێ سولتان (ئێزی) دێ بهاتل كهت
()47
الكتب والدفاتر وسائر األداين
كتێب و دهفتهران و چهندی ئوقه
إذاً نزوله مرجو فيهم ،وهم ينتظرون بفارغ الصرب ذلك اليوم املوعود الذي أييت فيه السلطان يزيد لكي يبطل مجيع الشرائع ،وحيكم اليزيديون
األرض ،ويصبح أهل اإلميان حكاماً وأمراء ووزراء ،لينشر العدل يف األرض وينتقم ممن ظلم امللة اليزيدية ،ملىة يزيد وطاووس ملك.
املطلب اخلامس  :الشيخ عدي يف نظر اليزيدية :

عرف أن الشيخ عدي مؤسس الطريقة العدوية ،شيخ جليل ومل يطعن فيه أحد ،وأن أصحابه قد غلو فيه مغاالة عظيمة إىل أن أهلوه ،وهنا نريد
أن نبحث عن شخصيته يف الفكر اليزيدي كداينة مستقلة ،وما هي نظرة اليزيدية إىل الشيخ عدي من انحية دينية حبتة اآلن ،انهيك عن أصل
داينتهم وأهنم عدويون أنفسهم.
إن اليزيدية يوقرون الشيخ عدي ويقدسونه تقديساً ابلغاً ويسمونه بـ(الشيخ العام) و (شيخ الطريقة) فهو الذي انصر دين يزيد وآزر أنصاره
وظهرت على يده الكرامات واألمور العظام ومرقده مكان حج اليزيدية ،فهم حيجون إىل اللش ،ويستنجدون بشيخ طريقتهم (عدي) وأيخذون
اهلمة وا لقوة منه ،ومن مل يؤمن بعدي فهو كافر خارج عن امللة اليزيدية ،ويظهر لنا مدى قدسية هذا الشيخ اجلليل عند قراءة نصوصهم الدينية
كهذا السبق:
صباح من صباح العدويني
( )1سبه يهكه ژێت عهدهوی اي
لنمدح الشيخ عدي
دابدهين مهدهێ شێخێ عهدی يه

( )46السبقان ( )16 ،15من قول االمري يزيد (ئيزدين أمري).
( )47السبقات ( )7-4من قول (سالڤێ جهبريه) (سالم اجلبار).
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حهجا مه زمزمه وموغاره وكانی اي سپی يه( )48ونعلن أن حجنا زمزم واملغارة وعني البيضاء
وتقول املثيولوجيا اليزيدية :إن الشيخ عدي بن مسافر ،قام من الشام ،وقصد اللش ،وبقي هناك حيث بين زاويته ،وكانت السناجق اليت متثل
رموز داينة (طاووس ملك) خمبأة يف اللش ،واليت كانت موجودة منذ األزل ،فأخرجها من خمبأها الشيخ عدي من اللش ،وأحيا دين يزيد
وطاووس ملك مرة اثنية ،وأحداث جميء الشيخ عدي إىل اللش مدونة يف قول (خۆش مالێ اباب) فقد ورد فيها:
من الشام ظهر نور الشيخ عدي
شێخادی ژ شامێ هلبوو
() 3
حتققت آمال العدويني
عهدهوی اي مراز حاسلبو
مكانة الشيخ عدي على القلوب عظيمة
مهكانێ سولتان شێخادی ژ دلبوو
جاء الشيخ عدي من الشام
شێخادی ژ شامێ دهاته
() 4
جال يف أوطان كثرية
دهوران دهوران ددهته
واستقر أخريا يف اللش
شێخادی ل اللش جێخۆ دكهته
الشيخ عدي هو شيخي
شێخادی شێخێ منه
() 7
صاحب القبة الكبرية
خودانێ قواب مهزنه
عند زايرته يؤدى الطواف
زايرهاتوی دچنه پهی پێ تهواف دبنه
وحده هو مالكنا حنن الشيوخ
ههر ئهو مالێ مه شێخانه
() 8
وهو أصل منبعنا حنن أهل السنة
سهركانيیێ مه سونييانه
لذا جيد الناس لزايرته
ئهو برێ دكهن زايرهتی اينه
السنجق ذو لون أمحر وأبيض
( )13سنجهقا سوره و سپی يه
لقد أخرجه من اللش النوراين
ژ اللشا نورانی دهرائنی يه
سنجهق سنجهقا شێخ عهدی يه السنجق هو سنجق الشيخ عدي
( )14زۆرا سنجهقا نينه
ال يغلب على السناجق أبداً
أخرجت من اللش النوراين
ژ اللهشا نورانی دهرينه
السناجق سناجق شيخي عدي
سنجهق سنجهقا شێخێ منی عهدينه
يوم السناجق حقيقة
( )15رۆژا سنجهقا براسنت
وضعت السناجق يف اللش مث نقلت منها
لاللش داانن و گۆهاسنت
سناجق الشيخ عدي كلها حقيقة
سنجهقێ شێخادی ههموو راسنت
ايها اإلخوان إىل أي حد تتفانون
( )16گهلی برا چهندی هون دفانی بن
دهستا دسنجهقێ شێخادی و مالێت ائدی اي وهرينن ال ترتكوا سناجق الشيخ عدي وأهل بيته
دا هوون ل سهر سهدق وحهاي وئيماان خۆ مبينن ( )49لكي تبقوا على الصدق واحلياء واإلميان املعروف لديكم
وعندما قصد الشيخ عدي اللش كانت اخلالئق تعرفه ،وتعرف مدى القوة الغريبة الكامنة فيه ،فكلما مر بشجر أو حجر أو مجاد سجد له:
جاء الشيخ عدي إىل هكار
شێخادی هات ههكاره
له پهی سوجده دبوون بهر و داره سجدت من ورائه األشجار واألحجار
شێخادی دانڤ مێراده سهرداره الشيخ عدي قائد بني الرجال
جاء الشيخ عدي إىل اللش
شێخادی هاته اللشه
مبجيئه سعد كل ما هو شاحب
خهملی بوجنهرهقێ رهشه
()50
سرت قلوب العدويني به
عهدهوی يه دل پێ دبوو خوهشه

( )48السبق األول من قول (سبهيهكه ژێت عهدهوی اي) (يوم من أايم العدويني).
( )49السبقات ( )16-13 ،8-7 ،4-2من قول (خۆش مالێ اباب) (بيت ذا النسل الشريف).
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واليزيدية يتربكون بضريح الشيخ عدي ،وأصبح مرقده أقدس بقعة دينية لدى اليزيدية ،وبتربك الشيخ عدي يشفى اإلنسان من مجيع األمراض،
ويتوجهون ابلدعاء إليه للشفاء ،فورد يف القول السابق الذكر هذا السبق:
الذي يشكو من مرض ما
ئێ دهردهك لێ دبووه
فليقصد اللش بسرعة
اللش قهسد بكهت زووه
()51
يلقى الشفاء الشايف هناك
دهرده و دهرمان ل ور حاسل دبووه
جيب على كل يزيدي أن يسلك طريقة الشيخ عدي ألنه هو الشيخ العام للداينة اليزيدية ،وما طبقة الشيوخ واألمراء احلاكمة اآلن لدى
اليزيدية إالى من نسل عدي كما يعتقدون:
أيها اإلخوة أضربوا حولكم سياجاً من الغرية
برانو سياجێ ژخوهرا غريهت كهن
واسلكوا طريق الشيخ عدي
ری اي شێخادی ژ خوهرا جهعده كهن
ژ ئهو اپش گيانێ خۆ ل بهر اپدشێ خۆ ب عززهت كهن( )52وبعدها شرفوا أجسادكم حبضور الباري (املوت)
إن مرتبة الشيخ عدي يف اليزيدية تصل أحياانً إىل مرتبة (يزيد) فهما مصدرا استلهام القوة واملدد فقد ورد ذلك يف هذا السبق:
ب سولتان يهزيد ددهم مهدههی أمدح السلطان يزيد
اللش وصاحب القبة
ب اللش و خۆدانێ قوبه هێ
أسكرين ابلقدح
سهرخۆش كرم ب قهدههێ
خهالت كرم ب ستێرا سوبههێ

()53

وأكرمين بنجمة الصباح

ومبا أن الداينة اليزيدية تعتقد ابالحتاد واحللول  -كما أشران يف قصة يزيد  -فهم يعتقدون أن عدايًكان موجوداً قبل اخللق كيزيد ،وما ظهوره إال
صورة ميكن تكررها يف آخر الزمان ،فيكون هو املخلص واملنتقم من أعداء اليزيديني وبعده نشر العدل على وجه البسيطة (.)54
ويعتقدون أن عدايً هو أول من لبس اخلرقة الشريفة ،فقد صنع يزيد اخلرقة منذ األزل بيديه ،وألبسها الشيخ عدي ،فقد ورد يف قول (قهره
فورقان) (الفرقان األسود) وهي عبارة عن تدوين مساجلة بني امللك فخر الدين وهللا:
( )18مهلهك فهخرهددين پسيارهك ژ اپدشێ خۆكر امللك فخرالدين سال ربه
أنت خالقي األزيل
تو خالقهكی منی ههر و ههره
قبل خلق األرض والسموات
ژبهری بنياات عهردا ژ بهری عهزماان
قبل خلق املالئكة والرجال
ژبهری مێر ژبهری مهلهكا
بيد من خلقت اخلرقة
تهخهرقه ب دهستێ كی مێری چێكره
جييبه هللا اي فخري الفاخر
( )19اپدشا دبێژتێ فهخرێ منو ئێ فاخره
جوابك ضروري والزم
جهوااب ته لێزم و فهره
قبل خلق األرض والسموات
ژبهری بنياات عهردو ژبهری عهزماان
ژبهری مێرا و مهلهكان من خهرقه ب دهستێ سولتان ئێزی چێكره
قبل خلق الرجال واملالئكة صنعت اخلرقة بيدي السلطان ئيَزي
( )20مهلهك فهخرهدين پسيارهك ژ اپدشێ خۆ دكره ملك فخر الدين يسأل ربه
( )50السبقان ( 25و  )26من قول (خۆش مالێ اباب).
( )51السبق ( )52من القول السابق
( )52السبق (  )13من قول (سالڤێت مهلهكێ كهرمي) (سالم امللك الكرمي).
( )53السبق ( )3من قول (سهرخواان يهزيد) (تلقني يزيد).
( )54مقابلة مع :اباب جاويش ،ضريح الشيخ عدي ،اللش ،دهوك بتاريخ .1998/3/19
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ايعزيزى اي خالقي األزيل
گو عهزيزێ من تۆ خالقهكێ منی ههر و ههره
قبل خلق األرض والسماوات
ژبهری بنياات عهرد و ژبهری عهزماان
و ژبهری مێرا و مهلهكا ته خهرقه بكی مێری دكر بهره قبل خلق املالئكة والرجال ملن ألبست اخلرقة
جييبه املالك اي فخري الفاخر
( )21اپدشا دبێژتێ فهخرێ منو ئێ فاخره
جوابك ضروري والزم
جهوااب ته لێزم و فهره
ژبهری بنياات عهرد و ژبهری بنياات عهزمان و ژبهری مێر و مهلهكان
قبل خلق األرض والسموات وخلق الرجال واملالئكة
من خرقه ب دهستێ سولتان ئێزی دكره بهره ألبست اخلرقة بيد السلطان ئيزي
السلطان ئيزي شيخ خرقيت
( )22سولتان ئێزی پريێ خهرقێ منه
عينيي
بيناهی اي ههردوو چاڤێت منه
وهو قرة َ
ئيعتيقادا من و چهندی موئمنه وهو اعتقادي ومجيع املؤمنني
شيخ اخلرقة هو السلطان ئيزيد
( )23پريێ خهرقێ سولتان ئێزيده
إنه معىن بعيد
مهعنه يهكه به عيده
ئيعتيقادا من و چهندی موريده هو اعتقادي ومجيع املريدين
( )24سولتان ئێزی دهست هاڤێته خزينا قودرهتێ أخذ السلطان ئيزى من خزانة القدرة
وأخرج منها درة
دۆررهك ژێ دهرانی
شێخادی (ع) ژی چێكر اتنج و حله و خهرقێ نورانی
وصنع منها الشيخ عدي التاج واحللة واخلرقة النورانية
()55
ب دهستێ خاسێت شێخادی ل بهر خۆكر وهكه دزانی
بيده خواص الشيخ عدي لبسه كما كان يف علمه

( )55السبقات ( )24-18من قول الفرقان األسود (قهره فرقان).
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املصادر واملراجع
ابن األثري اجلزري اإلمام العالمة عمدة املؤرخني أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين امللقب
بعز الدين (ت  630هـ) ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق :أيب الفداء عبدهللا القاضي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية 1995م.
ابن العماد احل نبلي عبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
ابن العمري حممد  ،منهل األولياء،حتقيق سعيد الديوجي ،مطبعة اجلمهورية يف املوصل 1968م .
ابن الفوطي  ،احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة السابعة  ،بغداد 1351هـ.
ابن املستويف شرف الدين ابن أيب الربكات املبارك بن أمحد اللخمي اإلربلي (ت 637هـ) ،اتريخ إربل ،حتقيق :سامي بن السيد مخاس
الصقار .
ابن الوردي عمر  ،تتمة املختصر يف أخبار البشر ،النجف  ،سنة الطبع .1969
ابن خلكان  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، ،حتقيق :د .إحسان عباس ،دار الثقافة ،بريوت 1968م .
ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضو بن درع القرشي البصروي مث الدمشقي أبو الفداء ،عماد الدين  ،البداية والنهاية ، ،مكتبة
املعارف ،بريوت ،سنة النشر1990 – 1410 :
أبو الفتح قطب الدين موسى بن حممد اليونيين (ت  726هـ) ،ذيل مرآة الزمان ،ط ،2دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
أبو الفداء األيويب عماد الدين امساعيل بن علي بن حممود بن حممد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب امللك املؤبد صاحب محاه (املتويف 732هـ
) ،املختصر يف أخبار البشر،املطبعة احلسينية املصرية  ،الطبعة األوىل ،مصر1325 ،هـ.
أمحد بن اخلياط املوصلي (ت1285-1195هـ)  ،ترمجة األولياء يف املوصل احلدابء ،حتقيق :سعيد الديوجي ،مطبعة اجلمهورية ،املوصل.
مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري بردى األاتبكي ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة  ،املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة
والطباعة والنشر ،مصر.
د .خليل جندي ،حنو معرفة حقيقة الداينة اليزيدية ،رابون-السويد .1998
الذهيب حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز  ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وحممد نعيم العرقوسـي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت
1413هـ ،الطبعة التاسعة.
و العرب يف خرب من غرب ،حتقيق :د .صالح الدين املنجد ،مطبعة حكومة الكويت ،الطبعة الثانية .1948
و دول اإلسالم ،حيدر آابد 1364،هـ .
و اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  ،حتقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،سنة النشر1990 - 1410 :
سوادي عبد حمـمـد الرويشدي ،إمارة املوصل يف عهد بدر الدين لؤلؤ ، ،الطبعة األوىل ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد. .
الشعراين ،ط بقات الشعراين ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،الطبعة األوىل .1954
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