بَريام الويل  ،املشهور باسم حاجي بَريام ،الصويفّ ،مؤسّس الطريقة البَرياميّة* .وُلد يف العام
 357هـ يف قرية صُول فَصل (ذو الفضل) يف ضواحي أنقرة .كان امسُه األصليّ نُعمان ،واسم أبيه
قويونلوجه أمحد (طاهر بيك ،مج  ،1ص  ،55احلاشية؛ د .اإلسالميّة ،الطبعة الثانية ،مادّة "حاجي بريام
ويل") .أهنى دراسته الدينيّة يف أنقره وبورصة ،ومارس التدريس يف َقرامدرسه يف أنقرة (غولبيناريل،
1151م1711/هـ ،ص 675؛ نفسه1171 ،م1731/هـ ،ص  .)73لكنّه ختلّى عن التدريس
بسبب رؤيا كان قد رآها ،أو تلبيةً لدعوة أيب حامد محيد الدين آق سرائي -الذي كان حاجي كمال
عاشقًا لكماالته  -وذهب إىل قيصريّة .ومبا أنّه قابله يف عيد األضحى ،خاطبه محيد الدين باسم
"بريام/بايرام" [= العيد] ،ومنذ ذلك احلني عُرف هبذا االسم (طاهر بيك ،مج  ،1ص 55؛ غولبيناريل،
1151م1711/هـ ،م.ن ،ص.ن) .رافق بَريام محيدَ الدين إىل الشام ،وأدّى فريضة احلجّ ،ومن مثّ عاد
إىل آق سراي (غولبيناريل1151 ،م1711/هـ ،م.ن ،ص.ن) .بعد وفاة محيد الدين يف العام
115هـ (←غولبيناريل1171 ،م1731/هـ؛ نفسه1151 ،م1711/هـ ،م.ن ،صص.ن؛ عدّت
بعض املراجع وفاة الشيخ محيد الدين يف العام 105هـ←د .اإلسالميّة ،م.ن ،ص.ن) ذهب إىل أنقرة،
وأسّس الطريقة البَرياميّة ،اليت هي مزيج من تعاليم اخللوتيّة* والنقشبنديّة* .أدّت شهرة محيد الدين،
وتدريس حاجي بَريام يف مدرسة مهمّة يف أنقرة ،إىل سرعة انتشار البرياميّة (غولبيناريل،
1171م1731/هـ ،م.ن ،ص.ن) .حني زاد عدد مريديه ،وجّه إليه الناس بعض االهتامات ،وأساءت
احلكومة الظنَّ به .لكنّ سوء الظنّ هذا زال بعد إحضاره إىل بالط السلطان مراد الثاين (حك-163 :
 )155يف أضنة (د .اإلسالميّة ،م.ن ،ص.ن؛ غولبيناريل1171 ،م1731/هـ ،ص  .)75وعظَ بريام
الويل مرّاتٍ عديدة يف مسجد أضنة القدمي (م.ن ،صص.ن) .يف غاليبويل ،1منح اخلالفةَ حملمّد بيجان-
شارح احملمّديّة -وأخيه أمحد بيجان (غولبيناريل1151 ،م1711/هـ ،ص  .)673-675لكثرة
مريديه أعفاهم السلطان من الضرائب ،فضاعف ذلك من أعدادهم (نفسه1171 ،م1731/هـ ،م.ن،
ص.ن) .كان بريام يُ نفق على نفسه من الزراعة ،ويأخذ كلّ ثالثة أشهر الزكاة من مريديه ،ويوزّعها
على الفقراء (م.ن ،ص.ن؛ نفسه1151 ،م1711/هـ ،ص .)673
ي الثرى يف مسجدٍ جماورٍ ملعبد أُغوسطوس (د.
توفّي بريام يف العام 177هـ يف أنقرة ،ووُور َ
اإلسالميّة؛ طاهر بيك ،م.ن ،صص.ن؛ غولبيناريل1151 ،م1711/هـ ،ص  .)671ذكر سامي
(مادّة "بريام الوايل") خطًأ سنة وفاته 377هـ.
خلّف بَريام قصيدتَني عروضيّتَني ،وثالث قصائد تفعيلة (غولبيناريل1151 ،م1711/هـ،
م.ن ،ص.ن) .شرح عدّة صوفيّني ،من بينهم إمساعيل حقّي البورصويّ ،والسيّد حممّد نور ،وشرف
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أوغلي الروميّ ،مؤلّفُ مزكّي النفوس ،وصهرُ بَريام ،إحدى قصائد التفعيلة ،اليت نظمها بأسلوب يونس*
أمره (م.ن1171 ،م1731/هـ ،ص 73؛ قراعلي أوغلو ،ص  .)375قام أحد خلفاء بَريام ،وامسُه
بدر الدين ،بناءً على نصيحة أستاذه ،بترمجة اللّمعات لفخر الدين العراقيّ بالتركيَّة (طاهر بيك ،ص
.)53
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1715هـ1111-1111/م؛ بروسه يل حممّد طاهر بيك ،عثمانلى مؤلفلرى [املؤلّفون العثمانيّون]،
إسطنبول 1736-1777هـ؛
أجنيب..............
/توفيق سبحاين/
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