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الحالة العلمية و دور المساجد المدرسية في كوردستان العراق

 محمد زكي مال حسين البرواري1

بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي أنار مكامن القلوب باملسجد وجعله مفتاح اسرار الكون وجامعة علوم الدنيا والدين 
ومتحف احلضارة البشرية وجنة قلوب املؤمنني من خالل القران املتلو فيه واملنزل من رب العاملني على معلم 
البشرية ومنقذ االنسانية من الظالم واجلهل املبني سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني عليه افضل الصالة 
وازكى التسليم وعلى اله واصحابه محاة العقيدة، نقلة العلوم واهلداية اىل الناس امجعني وعلى العلماء العاملني 

بالشرع القومي.

ال يسأل عما يفعل وهم يسألون حلكمة ومشيئة ينفرد بعلمها عز وجل، ولسر ثبت يف األزل فثبت 
يف اللوح احملفوظ، أمر سبحانه الكون املعين )كْن( )فكان( وأبدع يف الصنع كما شاء وكان كتلة ففتقها 
ألغراض ال يعلم كنهها إال هو، ومدها مبا يصلح للحياة، من خملوقات واصطفى منها االنسان وأنعم عليه 
الواحد  باخلالق  االميان  للخالفة، وأهلمه  ليصلح  الكونية  االيات  السموات وكل  للتفكري يف خلق  بالعقل 
األحد الفرد الصمد، وحّقت كلمة ربك يف إكمال الدين، وارتضى بالقرآن كتاباً جامعاً، وحّث على دراسة 
أنواع  السعادات ومرقاة  مبفتاح  والسماء  االتصاالت بني األرض  أوىل  فأبتدأت  الكون واالنسان واحلياة، 
العبقريات بقوله عز وجل قائاًل وآمراً )إقرأ باسم ربك الذي خلق  خلق االنسان من علق( }العلق: 1{ 

عرف  ربه  االنسان  عرف  واذا  تعاىل  اهلل  ملعرفة  مصدران  العقل وكالمها  والعلم صنو  علم  القراءة  إن 
رسالته يف احلياة، واذا علم، عمل وتعلم وعلم، وفّكر وصعد اىل الفضاء باحثاَ ويرى آيات اهلل ىف االفاق 
مث جيول ىف مناكب االرض بعقل ثاقب ويقرأ فيها آثار رمحة اهلل، مث ينظر إىل الشاطيء ويفكر فيما حوله 
حوته البحار من معاِن دالة على عظمة خالق مدلوالهتا، وما هذه األنوار العقدية إال نابعة من فيض حبور 
الرسالة املسجدية املوجهة عرب منابرها ومنائرها وحماريبها وحلقاهتا العلمية املؤثرة لرتجح كفة االميان والعودة 

الدراســات  العلــوم االنســانية ( قســم  املــدرس يف جامعــة زاخــو كليــة اآلداب )هيئــة  الدكتــور:  1  أ. م. 
العــــــــراق  كوردستـــــــان  إقليــم   – دهــوك  حمافظــة  يف  اإلســالمية  العلــوم  معهــد  يف  واحملاضــر  اإلســالمية 
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إىل االسالم.

سبب أختيار البحث: 

كل أمة تريد أن يرفع شأهنا ويذيع صيتها ويكون هلا موضع حتت الشمس يف هذا العامل، فعليها أن 
تواكب احلضارة وتساهم يف التأليف ونشر املعارف وتغذي العقول بالعلم وتنوير األبصار والبصائر، فمن 
هذا املنطلق سلك اجملتمع الكوردي ديدن اجملتمعات املتمدنة االميانية واعتربوا أنفسهم جماهدين يف سبيل 
إعالء كلمة اهلل واتباع الكتاب والسنة ونشر الدعوة االسالمية يف قمم اجلبال الشاخمة ويف بطون األودية 
العميقة والفيايف الفسيحة يف حلهم وترحاهلم يف موطنهم ومغرتهبم، فلقد أدوا االمانة وبلغوا الرسالة وبناءاً 
املدرسية يف كوردستان  املساجد  العلمية ودور  )احلالة  املوسوم  البحث  أقدمت على هذا  فقد  على ذلك 
العراق( وجعلت املبحث يتوزع على مطالب حيتوي على ذكر بعض املساجد املدرسية يف كوردستان ومناهج 
ونظام الدراسة فيها، وذكر طائفة من علماء كوردستان يف حقل العلم واملعرفة وذلك إلعالم من مل يعلم من 
القراء والباحثني واحملققني بذلك االرث الثري النافع الذي خلفه علماء الكورد يف حقول العلوم املختلفة، 

علهم أن ينصفوهم ويضعوهم يف املنازل اليت يستحقوهنا. وهذا من باب )وأما بنعمة ربك فحدث(.

اجمليد شهادات حية يف خمتلف  تارخيهم  وقدموا عرب  االسالمية،  احلضارة  بناء  الكورد يف  لقد شارك 
صنوف املعرفة، تدل على حبهم للعلوم واعتزازهم باالسالم ودفاعهم على العقيدة االسالمية، ولقد قاموا 
بأدوار هامة وعلى خمتلف االصعدة الدينية واحلضارية والسياسية واالجتماعية والعسكرية وسامهوا يف بناء 
التمدن بشكل فعال وأدوار متميزة وتفاعلوا مع احلضارات اجملاورة أخذاً وعطاءاً، وكان هلم أثر واضح يف 
احلقول العلمية املختلفة، وكانت كتب بعض علمائهم تدرس يف مدارس بغداد والقاهرة واحلرمني الشريفني 
وأصفهان ومراغة وبدليس وآمد ودمشق وشهرزور وغريها من املدن االسالمية. ولكن مما يؤسف له أن بعض 
املؤرخني والكتاب املتعصبني خيونون األمانة العلمية وذلك بطمس مأثر الكورد وهوياهتم ويتعمدون تنسيب 

رجاالهتم األفذاذ وعلمائهم األعالم إىل غريهم من االقوام األخرين جهاًل وجتاهاًل وكراهية.

تاريخ التربية والتعليم في المؤسسات االسالمية والمساجد المدرسية:

لقد عرف االسالم املؤسسات الرتبوية والتعليمية واملساجد املدرسية منذ اللحظات االوىل لبدء نزول 
الوحي على قلب سيد املرسلني حممد )صلى اهلل عليه وسلم( فكانت دار األرقم بن االرقم أول مؤسسة 
تربوية فقد كان املعلم األعظم جيمع القلة القليلة اليت أمنت به سراً يف هذه الدار، فكانت هذه الدار مدرسة 
سيدنا حممد )صلى اهلل عليه وسلم( فهي أعجوبة الزمان ومعجزة العامل يف الرتبية والتزكية والتعليم والسمو 
واالشراقة األوىل يف الكون حىت شهد اهلل تعاىل بنجاح مدرسته فقال تعاىل:- )كنتم خري أمة أخرجت للناس 
تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل( }آل عمران: 110{ فقد وضع الرسول )صلى اهلل عليه 
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وسلم( األسس العامة للتعليم وهو استعمال الرمحة والتيسري حينما قال أليب موسى ومعاذ ملا بعثهما إىل 
اليمن: )يسرا وال تعسرا وعلما وال تنفرا (2.

ومل تكن املؤسسة الرتبوية االسالمية مقتصرة على املدرسة فقط بل تعدهتا إىل الّكتاب واملسجد واملكتبة، 
الفتوى  العلماء وجمالس  العلم واملناظرة ومنازل  الوراقني، وجمالس  العلم، وحوانيت  وبيوت احلكمة، ودور 

والبيمارستانات واملراكز الصوفية والعتبات املقدسة.

عملية  العامل  املعلم  فيها  مارس  اليت  املدرسية  واملساجد  التعليمية  املؤسسات  الدراسة  هذه  وستتناول 
التعليم ومنها: 

أوال: الكّتاب

االسالم  انتشار  مع  وانتشر  وسلم(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  عهد  منذ  املسلمني  عند  الكتاب  ظهر 
يف خمتلف البلدان وكان املكان الرئيس يف العامل االسالمي لتعليم الصغار القرآن الكرمي ومباديء العلوم 
االسالمية وذلك ألهنا يف نظر االسالم فريضة على كل مسلم، وكذلك تلك القدوة اليت نأخذ هبا من خالل 
أقوال وأفعال الرسول معلم البشرية حيث حّض على ضرورة التعلم، فكلف كل أسري من أسرى احلرب بعد 

موقعة بدر والعارفني بالكتابة بتعليم اثين عشر طفاًل من أطفال املسلمني على سبيل الفدية.

وقد أشارت بعض األحاديث إىل أنه كان يف عهد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( وخلفائه الراشدين 
كتاتيب منظمة يتعلم فيها أبناء املسلمني وإن هناك من اختذ التعليم مهنة وصناعة هلا أصوهلا ومناهجها، 
فكان يقوم هبا رجال أكفاء متخصصون يف طرائق التعليم وهتذيب االخالق والعناية بتنشئة أطفال املسلمني 

.3

وقد أثبت لنا االمام حممد بن سحنون روايات عن أنس تثبت ازدهار مدارس التعليم )الكتاتيب يف عهد 
اخللفاء الراشدين( 4 . فهذه النصوص وغريها تدل داللة واضحة على انه بدأت الكتاتيب املنظمة واملدارس 
لتحفيظ القران وتعليم العلوم يف وقت مبكر جداً، فقد كان يف املدينة املنورة دار تسمى )دار القرآن( وأن 

بعض القراء كانو يسكنوهنا ليحفظوا أيات من 

القران وجيودوا قراءته ويقصدهم الناس اليها للتعليم5  وملا بدأت الفتوحات االسالمية وانتشرت رقعة 

رواه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، مع فتح الباري )524/10(.  2

الدكتور: حممود عبداملوىل يف القسم الدراسي لكتاب آداب املعلمني، حملمد بن سحنون،ص62،75.  3

الدكتور: حممد أسعد طلس: الرتبية والتعليم يف اإلسالم، دار العلم للماليني، بريوت،1957م.   4
دار املعارف اإلسالمية بالفرنسية )401/2( نقاًل عن القسم الدراسي للدكتور حممود عبداملوىل)62( يف مقدمة كتاب   5

آداب املعلمني حملمد بن سحنون املولود بالقريوان سنة )202هـ( واملتوىف سنة )256(.
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االسالم جّد الصحابة والتابعون يف ترسيخ االسالم عقيدة وشريعة يف نفوس الناس فربزت الكتاتيب بصورة 
واسعة، وتعددت مدارس التعليم يف البصرة والكوفة والفسطاط والقريوان حىت انتهت إىل القمة يف القرنني 
الثالث والرابع اهلجري، فقد روى عن غياث بن ايب غياث انه ملا كان طفاًل يف الكّتاب فكان الصحايب 

سفيان بن رجب يزور كتاهبم ويالطف األطفال ويدعو هلم بالفتح والربكة . 6

ثانياً: المسجد المدرسي

نشأ التعليم ودروسه بنشأة االسالم، فكان مجاعة من الصحابة يعلمون يف مسجد قباء يف عهد الرسول 
أول  قباء  . ومسجد  األول  العهد  منذ  للتدريس  املدرسية  املساجد  عليه وسلم( واستخدمت  اهلل  )صلى 
مسجد بين يف االسالم، مث مسجد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(7  ويعد املسجد النبوي أول مكان علمي 
أنشأ يف االسالم يف املدينة، وتاريخ مسجد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( يعرض جانياً كبرياً من تاريخ 
هذه األمة. ولقد اشتهرت مساجد مدرسية وجوامع متعددة يف العصر العباسي وكانت قبلة أنظار العلماء 
واملتعلمني، ومن هذه املساجد املدرسية يف العراق جامع املنصور يف بغداد، واملساجد املدرسية يف الكوفة 
البصرة، ويف الشام اجلامع األموي، ويف مصر جامع عمرو بن العاص، وجامع أبن طولون، وجامع األزهر، 
بالدراسات  املتخصصة  احللقات  على  تقتصر  فلم  العلمية  احللقات  املدرسية  املساجد  هذه  وانتشرت يف 

الدينية واللغوية بل تعدهتا إىل سواه من معارف ذلك العصر كالفلك و احلساب والطب وغريها. 8 

المطلب األول

تاريخ المدارس المسجدية في كوردستان العراق

لقد من اهلل على الكورد إذ بعث فيهم رسل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يبلغوهنم دعوة االسالم 
ويعرضون عليهم منهج القرآن وبكل سهولة ورضا قبلوا بالعرض وبثقة وإميان ودخلوا يف دين اهلل أفواجاً. 
ويذكر التاريخ االسالمي: أن عمر بن اخلطاب )رضي اهلل عنه( أمر سعد بن أيب الوقاص )رضي اهلل عنه( أن 
يرسل ثالثة جيوش يف السنة الثامنة عشرة للهجرة لفتح بالد الكورد وهي )دياربكر وحران ونصيبني وسنجار 
بن غنم( 9 وملا ظهر االسالم  بقيادة )عياض  واملوصل وجبال هكارى وجبال هبدينان( وذلك  و خابور 

ينظر: مقدمة آداب املعلمني، مصدر سابق،)63( واإلمام الغزايل: أيها الولد، حتقيق الدكتور علي حمي الدين القره   6
داغي، بغداد: أنوار دجلة،ط4، 2004م،ص 36.

املقريزي، اخلطط، ج2، ص 246.  7
الدكتور حممد منري سعد الدين، دراسات يف تاريخ الرتبية عند املسلمني، دار بريوت احملروسة،ط1،بريوت – لبنان،   8

1995ص40. 
ينظر: ابن سعد الطبقات الكربى، ط7، بريوت، 1968م، ص398. وكتاب أمحد بن حيىي البالذري، فتوح البلدان،   9

مكتبة النهضة – مصر، د.ت،ص 366،380.
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هلؤالء الكورد شرعوا بالتفكري يف مباديء الدين اجلديد فأيقنوا أن هذه املباديء تتفق وما جبلوا عليه من 
اخلالل والسجايا فأقبلوا عليها واعتنقوا االسالم وأخلصوا له، فأنشأوا يف ربوع كوردستان املساجد واجلوامع 
الثقافية والعلمية اليت انتشرت يف طول كوردستان  وأصبحت هذه املساجد واجلوامع من أهم املؤسسات 
وعرضها وأقبل الناس على التعلم والدراسة يف العلوم االسالمية واللغة العربية اليت هي لغة القرآن .10  وذلك 
منذ القرنني الثاين والثالث اهلجريني.11   ولكنه يبدو أن الكورد قد أعتنقوا االسالم قبل العام الثامن عشر 
للهجرة بدليل أنه كان من بني أصحاب الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( صحايب كوردي وامسه ) كابان = 

جابان( فقد روى ابن منده من طريق

أيب سعد، موىل هاشم عن أيب خلدة، مسعت ميمون بن جابان الكوردي عن أبيه أنه مسع النيب )صلى 
اهلل عليه وسلم( غري مرة حىت بلغ عشراً وقد أخرج حنوه الطرباين يف املعجم الصغري من ميمون الكوردي عن 

أبيه.12 هذا وفيما يلي نذر يسري من الكالم على مراحل التعليم ومناهجه يف حياة الكورد:

المراحل الدراسية في المساجد المدرسية

الثانية بعد مرحلة الدراسة يف الكتاتيب،  إن مرحلة الدراسة يف املساجد املدرسية كانت متثل املرحلة 
والطلبة يف هذه املساجد املدرسية كانوا على صنفني: صنف املبتدئني وصنف املستعدين، فاملبتدئون –وكان 
يطلق على الواحد منهم يف االصطالح احمللي أسم )سوخته(13 - يتم تدريسهم من قبل املستعدين الذين 
كانوا أعلى درجة منهم ويتلقون دروسهم من مدرس املدرسة، ويبدأون بدراسة النحو مثل: كتاب العوامل 
البناء، وكلما انتهى من كتاب يف هذين العلمني انتقل إىل كتاب  للجرجاين ودراسة الصرف مثل كتاب 
أوسع منه وكانوا يدرسون جبانب ذلك بعض الكتب الفقهية، وتستغرق الدراسة بني مخس سنوات إىل تسع 

سنوات عادة. 14

هذا  من  الطلبة  وكان  والنحو.  الصرف  علمي  املتون يف  بعض  املرحلة حيفظ  هذه  الطالب يف  وكان 
الصنف عندما يقطعون شوطاً جيداً يف دراستهم يصبحون مؤهلني لالنتقال إىل صنف )املستعدين( واألخذ 

الشيخ حممد اخلال: البيتوشي، 20 اهلامش، تاريخ املعارف يف كوردستان، ابراهيم باجالن، مقال منشور يف جريدة   10
العراق، العدد 1745 يف 1987/11/5م.

حممد صاحل اإلبراهيمي احملمدي حياة علماء الكورد يف العامل االسالمي: 457/1.  11
ابن حجر العسقالين: اإلصابة يف متييز الصحابة، مج1، ج1، بريوت- دارالكتب العلمية، ص 579.  12

سوخته: كلمة فارسية تعين اإلحرتاق وترمز إىل املوصوف هبا بأنه شغوف بالعلم واحرتام أساتذته واإللتزام باألدب   13
واألخالق. ينظر: عزيز مال ره ش: الدراسة الدينية يف سهل أربيل، 114، مقال منشور يف جملة )املثقف اجلديد( 

العدد 110 لسنة 1986م
ينظر عباس العزاوي: تاريخ األدب العريب يف العراق، 145/2، 149. د.حممد مال كرمي الدراسة الدينية وطلبتها يف   14

كوردستان، ص 55،56، مقال منشور يف جملة )بيان( العدد الثالث لسنة 1973م.
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من مدرسي املدارس انفسهم ويكون أشبه حبال خرجيي الثانويات املؤهلني لإلنتقال إىل رحاب اجلامعات، 
والطلبة يف هذه املرحلة يبدؤن بدراسة عدد من كتب املنطق فكتب البالغة فكتب علم الكالم والفلسفة 
الفقه  يف  العقلية  احملاكمات  طابع  هلا  اليت  املعتمدة  والكتب  احلديث  وأصول  الفقه  أصول  وعلم  والفقه 
والتفسري . وتنتهي بدراسة الكتب يف الرياضيات وعلم الفلك القدمي، وهذه املرحلة يف الدراسة قد تطول 

وتقصر حسب مستوى ذكاء الطالب وقدرهتم على درس وفهم كتب هذه املرحلة.15 

ذلك  معارف  من  سواها  ما  إىل  تعدهتا  بل  الدينية  الدراسات  على  العلمية  احللقات  تقتصر  ومل 
العصر.16عالوة على كتب أدبية كاملعلقات السبعة وكتب الفلسفة والدراسات اللغوية والطب. هذا ومل تكن 
املناهج موحدة بني املدارس كافة. وقد اشتهر يف ذلك خرجيو هذه املساجد املدرسية بكوهنم أشخاصاً، 
درسوا العلوم األثين عشر واليت هي: النحو، الصرف، البالغة، الفقه، أصول الفقه، املنطق، اآلداب، الكالم، 

الفلسفة، اهليئة والفلك، والرياضيات واهلندسة، وفقه اللغة.17

هذا ومل يكن الدرس حمدوداً بفرتة زمنية معينة بل قد يستغرق بعضه ساعتني أو أكثر من غري أن يؤثر 
على فرتة دروس بقية )املستعدين(. ويف بعض املدارس املشهور مدرسها بغزارة العلم والذكاء كان تزاحم 
طالب العلم عليه شديداً، وما كان يف اإلمكان أن يتم يومياً تدريس كل هؤالء الطلبة فكان يتم تدريس 
قسم منهم يف يوم وتدريس القسم اآلخر يف اليوم التايل.18  وكانت اللغة الكوردية هي لغة للشرح والتدريس 
يف كافة املراحل الدراسية هذا وعالوة على ما سيق آنفاً، فإن جغرافية كوردستان العلمية والثقافية والدينية 
متميزة بأهنا حاضنة صحية خصبة بكثرة مراكز حتفيظ القرآن وتعم ذلك يف القرى والبلدات املنتشرة يف 
ربوع كوردستان واليت ال ختلو واحدة منها من مسجد وإمام لتأدية الشعائر االسالمية ولتعليم النشأ قرأءة 
القران ومباديء الشريعة يف حلقات دراسية، كما وجتدر اإلشارة هنا بأن اجلامعات الرمسية أيضاً هي األخرى 
حتتوي على أقشام متخصصة يف الدراسات اإلسالمية وعلوم اللغة العربية اليت تساعد على فهم الكتاب 
والسنة، إضافة إىل أن هناك مجع غفري من طلبة كوردستان يواصلون الدراسات الشرعية يف اجلامعات العاملية 

اإلسالمية وغريها من البلدان اليت هتتم بالعلوم اإلسالمية.

اإلجازة العلمية 

عندما يبلغ الطالب يف هذه املدارس املراحل النهائية للدراسة ويتزود بقسط وافر من العلوم، بعد أن 

15  دكتور حممد زكي مال حسني الربواري: اسهام علماء كوردستان يف الثقافة اإلسالمية، ط1،ص22.
د. أمحد جليب: تاريخ الرتبية اإلسالمية، ص93.  16

املصدر السابق: الدراسة الدينية يف سهل أربيل، وجواد فقي علي اجلوم حيدري، حممد عبداهلل اجللي وجهوده العلمية،   17
رسالة ماجستري يف الدين، غري منشوره، ص22 وما بعدها.

املصدر السابق: الدراسة الدينية يف سهل أربيل، ص 132،133.  18
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العلوم  الفنون من  انتقل بني عدد من املدارس يف خمتلف مناطق كوردستان وتلقى على شيوخها خمتلف 
العقلية والنقلية، جيعل حمطه األخري يف مدرسته لشيخ له مكانة علمية مميزة بني العلماء، وشهرة بالفضل، 
وعلو كعب يف أكثر من علم، فيالزمه بعض الوقت ويقرأ عنده كتاباً أو أكثر أو بعض الفصول يف كتاب 

من الكتب املعتربة. مث يطلب منه منحه اإلجازة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتتلمذون عليه. وكانت  الطلبة  يقصده  وأستاذاً  العلماء ويصبح شيخاً  العلمية، ليدخل هبا يف سلك 
العادة اجلارية يف هذه، أن الطالب وقبل أن مينح اإلجازة كان حيتفي به بإقامة حفالت لعدة أيام على 
الطريقة الشرعية من تالوة أشعار ومدائح ودبكات وإقامة عزائم ووالئم وقراءة قصيدة الربدة وذلك يف فضاء 
املسجد املدرسي أو خارجه، ويدعو إىل مراسيم منح اإلجازة أبرز علماء املنطقة والشخصيات االجتماعية 
وكبار وجهاء املدينة أو القرى اجملاورة والطلبة يقيمون االبتهاج ملدة ثالثة أيام وينشد أصحاب األصوات 

الطيبة القصائد واملدائح.

االحتفال بمروسم منح اإلجازة

يف اليوم املعني ملنح اإلجازة جيتمع املسلمون واحملتفلون هبذه احلفلة املباركة يف املسجد املدرسي ويأمر 
االستاذ اجمليز من يرتل آيات من الذكر احلكيم وبعدئذ يشرع الشيخ اجمليز بتالوة وثيقة منح اإلجازة اليت 
تتضمن سلسة اإلجازات املرفوعة للعلماء الذين يعود إليهم سند اإلجازة اليت حيملها الشيخ اجمليز وينتهي 
إىل الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، والشيخ عادة كان يبدأ قراءة سند اإلجازة بشيء موجز لسرية الطالب 
وبلوغه املرتبة اليت تؤهله ليصبح شيخاً من الشيوخ، ويأخذ العهد على اجملاز باتباع السنة النبوية والتخلق 
مبكارم األخالق يف نشر العلوم واملعارف، وبعد الفراغ يقوم اجملاز وقد ألبس جبة فاخرة وعمامة بيضاء، يقبل 
يد استاذه متربكاً ويستلم منه وثيقة اإلجازة، مث يقوم احلاضرون بتهنئة الطالب على منحه االجازة، مث تلقى 

اخلطب باملناسبة وينتهي االحتفال وبذلك يتأهل حلمل لقب )العامل يف األثين عشر علماً(. 19

مميزات المدارس الدينية في كوردستان

امتازت املدارس الدينية يف كوردستان بأمور عدة منها:

ينظر: احلياة الثقافية يف كوردستان: 125، حممد مال كرمي: احلالة الدراسية واالجتماعية يف مدارس كوردستان الدينية،   19
ص36. ومغديد حاجي: علماء ومدارس يف أربيل، 17. ومراسم منح الشهادات العلمية وإجازات التدريس لرجال 
الدين، مقال منشور يف جريدة العراق العدد 1665، يف 1981/8/1م. واملصدر السابق: جواد فقي علي اجلوم 
لنيل  العلمية، رسالة غري منشورة مقدمه إىل كلية الشريعة يف جامعة بغداد  حيدري: حممد عبداهلل اجللي وجهوده 

املاجستري يف الدين، ص26 وما بعدها.
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جمانية التعليم: حيث كان األهايل ينفقون على هذه املدارس وخيدمون طلبتها ويتكفلون هلم بتهيئة سبل 
العيش، كما كانوا يتكفلون معيشة املدرسني بدافع الدين وحب العلم والعلماء. 

حرية الطالب يف اختيار استاذه ويف التنقل بني املدارس هذه والركون إىل املدرسة اليت يرغب االنتماء 
إليها ويتم التنقل غالباً سرياً على االقدام ويستغرق بعض املسري عدة أيام وكانت احلدود مفتوحة أمام هؤالء 
الطلبة دون أي عرقلة عندما ينتقل من منطة يف العراق إىل اخرى يف ايران وتركيا وسوريا أو إىل أي بلد آخر 
من البالد االسالمية كما كانوا سفراء ومندوبني أمناء يف البالد اإلسالمية، ناهيك عن كوهنم الوجه املشرق 

للشعب الكوردي واملظهرين هلويته بني العامل اإلسالمي. 20

حرية الطالب يف أختيار الكتاب الذي يقرأه يف كل مرحلة مير هبا دون تدخل لألستاذ يف ذلك.

كانت هناك مدارس ترحل مع القبائل والعشائر الراحلة إىل املصائف صيفاً وإىل املناطق احلارة شتاءاً 
حسب مقتضيات معيشتهم. غري أن نطاق هذه املدارس الرحالة كان حمدوداً.

استمرارية الدراسة يف هذه املساجد املدرسية، ومل تكن الدراسة تتعطل يف الصيف كما هو حال املدارس 
احلكومية الرمسية غري أن الدراسة كانت تتعطل يف أيام الثالثاء واجلمعة وأيام العيدين وشهر رمضان املبارك، 
وكان الطالب يستغلون يومي العطلة االسبوعية للمطالعة وحفظ املتون وتبادل الزيارات واملناقشات العلمية 

بني طالب هذه املدارس. 21

المطلب الثاني

أدوار المساجد المدرسية في كوردستان

 إن املدارس الدينية أدت يف كوردستان دوراً بارزاً يف اجلوانب املختلفة يف احلياة، فقد أحدث يف اجملتمع 
الكوردي تغرياً فكرياً جلياً، وانتشلت من براثن اجلهل والتخلف مجاعات، فربتها وهذبت نفوسها لتكون 
أهاًل حلمل رسالة االسالم كما سامهت يف هتذيب عقلية الفرد الكوردي وحتضره ونضجه وسببت يف ختريج 
يلي  الدينية واألدبية.22  وفيما  العلوم  قيمة يف مجيع  الفوا كتباً  ألعلماء وألشعراء وأألدباء ممن  العديد من 

عالء الدين السجاديك الثقافة يف كوردستان، 68،70، مقال منشور يف جملة اجملمع العلمي الكوردي العدد 4 لسنة   20
1976م.

زبري بالل امساعيل: الرتاث الثقايف يف كوردستان، 105. مقال منشور يف جملة املسرية العدد 2 لسنة 1982م. واحلاج   21
السليمانية ومدارسها  والتعريف مبساجد  أربيل:26،  الكويي: مسعود حممد، 256/1. وعلماء ومدارس يف  قادر 

الدينية، ص7.
ابراهيم باجالن: تاريخ املعارف يف كوردستان، مقال منشور يف جريدة العراق، العدد 1745، يف 1981/11/5م،   22
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استعراض موجز لألدوار اليت تؤديها تلك املدارس:

القرآن بدأوا  اتباع منهج  الدور العبادي: بعد أن كرم اهلل الكورد بالدخول يف االسالم وهداهم إىل 
ببناء املساجد يف قراهم وحواضرهم وفاًء بامليثاق املربم بينهم وبني الدين احلنيف، استعداداً للتنفيذ فنقلوا 
الصورة احلية للمسجد النبوي جمسماً باملعاين واألدوار إىل بالدهم )كوردستان( فأنشرت املساجد لتكون 
منابر يذكر فيها اسم اهلل تعاىل وتذيع يف الناس من حمطتها اإلميانية رسالة القرآن وأحكام منهجية اإلسالم 
وتبليغ مباديء الدين إىل األنام، وإقامة الصلوات واالستماع إىل الدرس االسبوعي يف اجلمع وأيام األعياد 

واملناسبات الدينية واحملاضرات يف التشريعات للمستجدات.

الدور التعليمي: إن املساجد مولد اإلميان ومنبع العلم واملعرفة ومصنع احلضارة ومنشأ الثقافة ومعقل 
احلصانة الفكرية اإلسالمية من الشوائب العقدية، والتعليم يف بالد الكورد مرتبط ارتباطاً وثيقاً باملسجد، 
فقد خرجت هذه املساجد مجهرة غفرية من الناس، فمنهم من كرس حياته لنشر العلوم والبحث والتحقيق 
العلم، وأحتفوا املكتبات مبجلدات وكتب مثمرة ومنهم من جلس على كرسي  والتأليف يف شىت صنوف 
ثرياً إىل البنوك العلمية االسالمية واملعرفية، وحنا بعضهم إىل  التدريس يف حلقات علمية، وأضافوا رصيداً 

التصوف وآخرون إىل ميادين الثقافات املتنوعة.

االهتمام  إىل  العامة  رسالتها  من خالل  يف كوردستان  املدرسية  املساجد  تدعو  االقتصادي:  الدور 
آية  املذكورين يف  الزكاة لألصناف  العام، واعطاء  للصاحل  اهلل  االنفاق، يف سبيل  باالقتصاد والوسطية يف 
والكفارات  اخلمس  من  االجتماعية  للمصلحة  االقتصادية  االسالم  تشريعات  تبث  أهنا  املصاريف كما 
بأنواعها، واهلبات والوقف واملواريث والصدقات، وبيان حق اجلماعة يف موارد الدولة العامة حىت يتحقق 

التوازن يف توزيع الدخول، كل ذلك للقضاء على الفقر.

والديون  األمالك  على  املنازعات  حدوث  لدى  في كوردستان:  المدرسية  المساجد  في  القضاء 
إىل  األحيان  أغلب  يف  الكورد  يلجأ  أخرى،  وحاالت  والرتكة  واإلرث  واالسرية،  االجتماعية  واخلالفات 
التقاضي والتصاحل حلسم تلك اخلالفات يف املسجد الذي هو دار العدل يف قاموسهم الديين والسياسي 
واالداري واالجتماعي، فيجلس العامل الديين أو جلنة من العلماء جلسات للنظر يف القضية املعروضة، كما 
حيضرها وجوه اجتماعية منفذة، وتسري املرافعة القضائية حسب األصول وفق القضاء الشرعي، ويقضي بني 
املتخاصمني، ويتوىل اإلشراف على تنفيذ القرار مجيع أولئك الشهود والوجهاء، وتصبح ملزمة للجميع.  23

وعلماء ومدارس يف أربيل: 6،5، والبيتوشي: 20 اهلامش.
الدراسات  يف  املاجستري  ملرحلة  متهيدي  حبث  العراق،  يف كوردستان  املساجد  دور  أمحد:  حسني  زكي  حممد  د.   23

اإلسالمية، مقدم إىل جامعة اإلمام األوزاعي، بريوت – لبنان،1996م، ص 46،41،20.
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دور المساجد االجتماعي: إن أساس نظام اجملتمع يف اإلسالم هو العقيدة اإلسالمية وهبذه العقيدة 
يعرف اإلنسان مركزه يف احلياة اإلجتماعية وعالقته بالكون والغرض الذي من أجله خلق، قال تعاىل:- 
تعاىل:- ))واملؤمنون  تعاونوا على اإلمث والعدوان(( }املائدة: 2{ وقال  الرب والتقوى وال  ))وتعاونوا على 

واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر(( }التوبة: 71{.

المطلب الثالث

المناهج الدراسية في المساجد المدرسية في كوردستان
إن العلوم والكتب املنهجية اليت تدرس يف املساجد املدرسية يف كوردستان جلميع املراحل الدراسية   

هي يف األغلب كاآليت:
أواًل: النحو

مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ألبن هشام النحوي )ت 791هـ(.
 الفريدة جلالل الدين السيوطي )ت 911هــ(.

العوامل، لعبد القاهر اجلرجاين )ت 47هــ( وشرح العوامل )سعد اهلل الصغري(. 
الشامل للعوامل، ملعروف النودهي ) ت 1254هــ(.

الكافية، لعثمان بن عمر املشهور بأبن احلاجب الكوردي )ت 546هـ( وشرحه للحاجي )نورالدين بن 
عبدالرمحن اجلامي( )ت 898هــ(.

املغين، لفخر الدين اجلاربردي)ت 746هــ(.
 حدائق الدقائق يف شرح رسالة عالمة احلقائق، جار اهلل الزخمشري )ت 538هـ( وهذا الكتاب مشهور 

بـ)النموذج( والشرح لسعد الدين الربدعي، واملعروف بـ) سعداهلل الكبري(.
 األجرومية: أبو عبداهلل، حممد بن حممد الصنهاجي املعروف بـ ) أبن أجروم(

 إظهار الربكوي، الصمدية شرح اجلامي على كافية ابن احلاجب. 24
ألفية أبن مالك )ت 761هـ(.

ينظر: إىل د. حممد وكي مال حسني الربواري: إسهام علماء كوردستان العراق يف الثقافة اإلسالمية،ط1، مطبعة وزارة   24
الرتبية – كوردستان، أريبل، 1999م، ص 20،19،18. 
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ثانياً: الصرف

اجملموعة الصرفية: البناء، املقصود، مراح األرواح.

تصريف الزجناين: عزالدين ابراهيم بن عبدالوهاب املعروف بـ)عزي( )ت958هــ(.

الكوردي )ت  بأبن حاجب  أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر املشهور  الدين،  الشافية: مجال 
646هــ(.

تصريف املال علي األشنوي.

شذى العرف يف فن الصرف: شيخ أمحد احلمالوي.

ثالثًا: في علم البالغة والوضع

الرسالة الوضعية العضدية، لعضد الدين عبدالرمحن الشريازي)ت 756هــ(.

املطول: سعد الدين التفتازاين وشرحه للجرجاين، وله شرح آخر لعبداحلكيم السيالكويت )ت 791هــ(.

تلخيض املفتاح: حممد بن عبدالرمحن القزويين )ت 493هــ(.

رسالة االستعارة يف علم البيان: أبو القاسم الليثي السمرقندي )ت 376هــ(.

رسالة آداب املناظرة: القاضي عضد الدين )ت 756هــ(.

رابعًا: علم المنطق والحكمة

الرسالة الشمسية يف املنطق للقزويين )ت 493هــ(.

مطالع األنوار للقاضي سراج الدين األرموي )ت 682هــ(يف علم املنطق.

 هتذيب املنطق: سعد الدين التفتازاين )791هــ(.

رسالة ايساغوجي: شرحها حسام الدين الكايف )ت 760هــ(.
الشمسية: من خمتصر يف املنطق. جنم الدين بن عمرو )تلميذ الطوسي()ت 693هــ(. 25

الربواري: دور  الثقافة اإلسالمية، ص21، د.حممد زكي مال حسني  السابق: إسهام علماء كوردستان يف  املصدر   25
اإلمام  إىل جامعة  اإلسالمية، مقدم  الدراسات  املاجستري يف  ملرحلة  العراق، حبث متهيدي  املساجد يف كوردستان 
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الربهان يف علم امليزان)ميزان املنطق( المساعيل الكلنبوي )ت 1205 هــ(.

شرح هتذيب املنطق جلالل الدين الدواين )ت928هــ( لعبد اهلل بن احلسني اليزدي )1015هــ(.

اثبات الواجب: حممد بن اسعد الصديقي الدواين )ت907هــ(.

هداية احلكمة: اهبري )ت660هــ( مع شرحها.

حكمة العني: علي بن حممد القزويين )ت675هـ( مع شرحها.

خامساً: اصول الفقه 

مجع اجلوامع للسبكي )ت 750هــ(.

غاية الوصول شرح لب األصول، لزكريا األنصاري )ت 926هــ(.

خمتصر املنتهى لعضد الدين األجيي )ت 756هــ(.

أصول الفقه: ألبن اهلمام )ت 861هــ(.

مرأة األصول شرح مرقاة األصول: ملال خسرو حممد )ت 885هــ(.

شرح احمللى على مجع اجلوامع حباشية البناين.

سادساً: عالم الكالم. 

مطالع األنوار للقاضي البيضاوي )ت 691هــ(.

املواقف لعضد الدين األجيي )ت 756هــ(.

تقريب املرام شرح هتذيب الكالم، للشيخ عبدالقادر السندجي )1306هــ(.

اثبات الواجب، جلالل الدين الدواين )ت 928هــ(.
شرح املقاصد لسعد الدين التفتازاين)ت 791هــ(. 26

األوزاعي، بريوت - لبنان 1996م، ص 34، 33.
املصدر السابق: إسهام علماء كوردستان يف الثقافة اإلسالمية/ ص21.  26
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سابعًا: في الفقه

حتفة احملتاج بشرح املنهاج للنووي )ت677هــ(.

إعانة الطالبني للنووي )ت677هــ(.

مغين احملتاج، حممد الشربيين اخلطيب )ت 977هــ(.

من القاضي أيب شجاع وشرحه.

األنوار لعمل األبرار، يوسف ابراهيم األردبيلي )ت799هــ(.

كفاية األخيار،أليب بكر حممد الدمشقي )ت829هــ(.

األم، لإلمام الشافعي)204هـ(.

 املهذب، ومن كتب احلنفية، الدر املختار وحاشيته رد احملتار على الدر املختار املعروفة حباشية ابن 
عابدين، ومن كتب احلنابلة املغين، ومن كتب املالكية مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل.

ثامناً: علم الهندسة والحساب والفلك 

خالصة احلساب والتشريح، لبهاء الدين العاملي )1031هـ(.

شرح أشكال التأسيس ألبن آدم البالكي )ت 1252هــ( يف علم اهلندسة.

رسالة األسطرالب للعاملي )ت 1031هــ(.

أشكال التأسيس،حملمدبن عبدالرمحن السمرقندي السنجاري مولداً )ت721هــ(

الربع اجمليب، امساعيل مصطفى الكلنبوي )1205هــ(.

امللخص يف علم اهليئة، حممود بن حممد اجلغميين )ت618هــ(.
رسالة احلساب يف اجلرب واهلندسة.27 

املصدر السابق:- إسهام علماء كوردستان يف الثقافة اإلسالمية، ص21.  27
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تاسعاً: التفسير

تفسري القاضي البيضاوي )ت691هــ(.

الكشاف للزخمشري، جاراهلل حممود بن عمر )ت528هــ(.

تفسري اجلاللني )احللي: ت864هــ، والسيوطي: ت911هــ(.

تفسري ابن عباس )ت68 أو 67هــ(.

عاشرًا: في الحديث

رياض الصاحلني لإلمام النووي )ت676هــ(.

اجلامع الصحيح للبخاري )ت256هــ(.

صحيح اإلمام مسلم )ت261هــ(.

كتاب فتح املبديء بشرح خمتصر الزبيدي )ت893هــ( للشيخ عبداهلل الرشرقاوي )ت1227هــ(.

خنبة الفكر لإلمام احلفظ شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت852هــ(.

التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(: للشيخ منصور علي ناصف.

هذا ومن اجلدير بالقول: أن احللقات العلمية مل تقتصر على العلوم املذكورة، وإمنا تعدهتا إىل أطراف 
من علم العروض والطب وأشعار العرب وعلم التاريخ. كما أن الطلبة كانوا يكلفون حبفظ بعض املتون يف 

النحو والصرف وغريها. 28

المطلب الرابع

طائفة من علماء كوردستان العراق وجهودهم العلمية

إن الكورد حيبون اهلل ورسوله، فانكب أبنائهم على حتصيل العلوم يف الوطن ويف املهجر واعتربوا أنفسهم 
املعنيني بتكليف تبليغ القرآن والسنة، فنبغ منهم أعالم وعمداء معتمدين، حججاً يف بعض العلوم وأئمة 

املصدر نفسه: ص21.  28
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للرتجيح يف البعض اآلخر، وأسانيد ميّول عليهم يف التحقيق، وأّلفوا الكتب والشروح واحلواشي والتعليقات 
يف خمتلف العلوم من تفسري وحديث وأصوله وفقه وأصوله، ويف علوم اآللة، ويف علوم الكونية من فلك 
ورياضيات وفيزياء وكيمياء، ويف الطب والعلوم النفسية والفلسفة واحلكمة واملنطق والعقائد ويف الرتاجم والسري 
والتاريخ واملعاجم اللغوية، ويف العلوم العسكرية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ويف املوسوعات ودوائر 
املعارف ويف كل فنون املعرفة االخرى وبلغات متعددة: العربية والكوردية والفارسية والرتكية وغريها من اللغة 
االجنبية، ومت ذلك خبط متوازي مع التدريس يف املساجد املدرسية واملدراس الرمسية واجلامعات والكليات، 
وختريج آالف الطلبة، ومل يكن نشاطهم العلمي حصراً يف بالد الكورد، بل قام العديد منهم برحالت علمية 
إىل البلدان االسالمية، واستقر بعضهم فيها يف حماريب اإلمامة والتصدر يف جمالس القضاء ومنصة االفتاء 
وتسلم  املشيخات،  وتوىل  للتصنيف،  والتفرغ  التأليف  مقامات  واخللوة يف  التدريس،  على كرسي  والرتبع 
زمام القيادة يف املباديء اجلهادية واالجتماعية والسياسية وذلك بفضل اهلل تعاىل ومبا أوتوا من احلكمة، أو 
تبحرهم يف العلوم، تشهد هلم بذلك ترامجهم يف السري ويف معاجم املؤلفني، ومن خالل اإلشارة إليهم يف 
الكتب مثل كتاب: الكامل ألبن األثرياجلزري والكورد يف دائرة املعارف االسالمية وكتاب علماء النظاميات 
يف كوردستان،تأليف  مغمورة  ثقافية  ومراكز  معروف  ناجي  الدكتور  تأليف  االسالمي،  املشرق  ومدارس 
الدكتور عماد عبدالسالم معروف، واحياء تأريخ العلماء األكراد من خالل خمطوطاهتم )باللغة الكوردية( 
األجزاء األول والثاين والثالث والرابع، تأليف حممد علي القرداغي، وتاريخ شهرزور السليمانية للمحامي 
عباس العزاوي، واألكراد يف هبدينان للمؤلف أنور املائي. وكتاب أربل يف خمتلف العصور للمحامي عباس 
العزاوي، ومشاهري الكورد وكوردستان للمؤرخ حممد أمني زكي، وخالصة تاريخ الكورد وكوردستان، ورحلة 
أولياء جليب يف كوردستان سنة 1655م، والكورد يف مؤلفات املقريزي التارخيية، وفضالء هبدينان للمؤلف: 
املال حممد سعيد ياسني الربيفكاين. وعلماؤنا يف خدمة العلم والدين للمؤلف الشيخ عبدالكرمي املدرس. 
العراق يف  قادر حممد حسن،وإسهام علماء كوردستان  للدكتور  الكورد يف احلضارة االسالمية  إسهامات 
الثقافة اإلسالمية للدكتور حممد زكي مال حسني الربواري، وكتاب األكراد يف مصر عرب العصورللمؤلفة دريد 
عوين، وتاريخ علماء دمشق يف القرن الرابع اهلجري، تأليف حممد مطيع احلافظ ونزارأباظة. وكتاب الكورد 
والدولة العثمانية. موقف علماء كوردستان من اخلالفة العثمانية يف عهد السلطان عبداحلميد الثاين. هذه 
املصادر جزء يسري من مئات املصادر اليت ذكرت علماء الكورد وجهودهم يف رفد أهنر الثقافة واملعارف 
مبياه عذبة شافية سامهت يف احلضارة االنسانية وللتثبت من ذلك ينظر إىل الذهيب سرية النبالء، األسنوي: 
طبقات الشافعية، أبن خلكان: وفيات األعيان، ابن العماد: شذرات الذهب، السيوطي: حسن احملاضرة، 
ابن الكثري: البداية والنهاية، اليافعي: مرآة اجلنان، حاجي خليفة: كشف الظنون، البغدادي: هدية العارفني، 
ابن اجلزري: طبقات القراء، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، السيوطي: بغية الوعاة، النعيمي: الدارس، 
طاش كربى: مفتاح السعادة، اجلنداري: تراجم الرجال، األدفوي: الطالع السعيد، فهرست اخلديوي، سيد 
فهرس املخطوطات املصورة، أسعد طلس: مكتبة اجمللس النيايب يف طهران، عمر رضا كحالة: معجم املؤلفني 

وفيما يلي تتويج بذكر طائفة من علماء الكورد وجهودهم العلمية:
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ابراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهرزوري الكوراين )1025 – 1101هــ(. وله مؤلفات تنوف 
املائة: منها النرباس لكشف االلتباس من الواقع يف األساس – حتقيق التوفيق بني كالمي أهل الكالم وأهل 
التكوين- ضياء املصباح يف شرح هبجة األرواح – مسالك األبرار إىل  املبني يف مسئلة  القول  الطرق – 

أحاديث النيب املختار – احتاف اخللف بتحقيق مذهب السلف.

وله  بالتدريس،  اشتغل  األيام،  لوابغ  من  عاملاً  احليدري: )1226 – 1300هــ( كان  ابراهيم فصيح 
البيان يف تفسري  القرآن الكرمي بعنوان )فصيح  نفيسة وشروح وحواشي مفيدة منها: تفسري  تأليفاً  أربعون 
القرآن( – كتاب أعلى الرتبة يف شرح نظم النخبة يف علم أصول احلديث- كتاب فك االشتباك يف شرح 
تشريح األفالك – كتاب راحة األرواح يف شرح االقرتاح للسيوطي يف أصول النحو – كتاب الصراط املستقيم 

يف الرد على النصارى – كتاب إمعان األلباب يف فن االسطرالب – كتاب عنوان اجملد.

موالنا خالد أمحد بن حسني )1190 – 1242هــ( ولد يف ناحية قرداغ مبحافظة السليمانية، درس 
النقشبندية  للطريقة  بعد شيخاً  فيما  التدريس وأصبح  العلمية وواظب على  اإلجازة  ونال  الشرعية  العلوم 
بالتدريس والتأليف، وله مؤلفات  التدريس، وشرع  إىل جنب مع كرسي  وتربع على كرسي االرشاد جنباً 
تزيد على اثنني وعشرين مؤلفاً يف خمتلف العلوم وله أكثر من مخس وعشرين رقعة )رسالة( ارشادية موجهة 
إىل مريديه منها رقعة إىل حاكم إيالة عكا، وإىل مكي زاده مصطفى عاصم شيخ االسالم ومفيت األنام يف 
الدولة العثمانية، وإىل خلفاء يف بيت اهلل احلرام، وإىل مفيت القدس واخلواجه عمر راسم، وإىل العالمة ابن 
عابدين، وخليفته يف القدس الشيخ عبداهلل الفردي، وإىل داود باشا وايل بغداد. ومن مؤلفاته: حاشية على 
هناية الرملي يف الفقه الشافعي، وشرحه على العقائد العضدية وحاشية على تتمة احملقق السيالكوين حلاشية 
عبدالغفور الالري على اجلاحي، وديوان شعره بالكوردية والفارسية والعربية. وقد ترجم له كثري من العلماء 

كاملفسر األلوسي،والشيخ عثمان بن السند الوئلي،والشيخ حممد اخلاين يف كتب قيمة. 29

الشيخ عبداهلل بن املال حممد البيتوشي الكوردي }1140 – 1221هــ{ ولد بقرية )بيتوش( من أعمال 
)السليمانية(. أخذ العلوم االسالمية والعربية عن أكابر علماء كوردستان، غادر مع أخيه إىل بلدة االحساء 
إىل  رجع  مث  بالتأليف  واشتغل  فيها  مدرسني  حاكمها  بأمر  وعينا  )1171هـ(  سنة  العربية  اجلزيرة  شرقي 
كوردستان. ويقول عنه الشيخ عثمان بن سند الوائلي البصري يف كتابه: )سبائك العسجد( يف الصفحات: 
)34، 35 ،36( )إن الشيخ عبداهلل الكوردي الفائق بشعره الكندي، أحد األدباء الكرام، وكتب فملك من 
القلم الناصية، فقد فاق ابن احلاجب يف التصريف، ... برع يف علم امليزان حىت غدا ابن سينا يف الربهان، 
... أشبه املعري يف جزالة املعاين وابن فارض يف دقة املعاين( وله ثقافة عربية واسعة ال تقل عن ثقافته باألدب 
الكوردي والفارسي، وكانت له مؤلفات تربو على أربعني مؤلفاً يف خمتلف العلوم، ومنها:- حتفة اخلالن 

ينظر: عبدالكرمي املدرس: علماؤنا يف خدمة العلم والدين، ص186-185. ود.حممد زكي مال حسني:إسهام علماء   29
كوردستان العراق يف الثقافة اإلسالمية، ص81.
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لشحذ األذهان – منظومة كفاية املعاين يف حروف املعاين – صرف العناية يف كشف الكفاية – اللؤلؤ 
املنثور يف بيان األفعال اليت استوى فيها اللزوم – منظومة يف مثلثات األمساء واألفعال، تتضمن )427( مثلثاً 

من االمساء واألفعال – شرح ألفية ابن مالك.

التابعة حملافظة  القرى  احدى  بالغزجلي }1240 – 1296هــ{ ولد يف  الشهري  بن حممد  املال علي 
السليمانية،جتول يف املراكز العلمية يف كوردستان العراق وكوردستان ايران، نال اإلجازة من العالمة الزهاوي 
مفيت العراق يف حينه. له حواشي وتعليقات على كتاب مجع اجلوامع يف أصول الفقه، وله مؤلفات يف النحو 

والصرف وعلم العروض والبيان. منها رسالة حتقيق الشرط واجلزاء، وشرح على التصريف. 30

العالمة حممد بن آدم البالكي )1164 – 1252هــ( ولد يف قرية )روست( التابعة ملدينة أربيل،ودرس 
على مشاهري علماء الكورد. واشتغل بالتدريس والتأليف، وخترج عليه مجع غفري من العلماء.ألف بن آدم 
أكثر من مائة مؤلف يف شىت العلوم العقلية والنقلية ومنها: مصباح اخلافية يف شرح نظم الكافية – مشكاة 
املنقول يف النحو والصرف والعروض واملنطق – حترير البالغة، كما كان له تعليقات وحواشي وشرح كثري 

على خمتلف الكتب يف العلوم االسالمية.

الشيخ حممد معروف النودهي )1166-1254هــ( املولود يف قرية )نودهي( التابعة حملافظة السليمانية، 
تلقى العلوم العقلية والنقلية على يد أمهر العلماء الكورد ونال اإلجازة العلمية، واشتغل بالتدريس والتأليف 
ونشر العلوم وقرض الشعر ونظم املتون، وأصبح مدرساً باجلامع الكبري يف السليمانية وخترج على يده كثري 
من كبار العلماء واألدباء، وكانت حلقاته العلمية حتتوي على أكثر من سبعني طالباً. وقد ألف يف فروع 
خمتلفة من العلوم، النحو والصرف واملعاين والبيان وآداب البحث واملناظرة واحلديث والعقائد والعروض، 
ويتضح ذلك من مؤلفاته، عدا ختميساته البليغة للقصائد املشهورة كقصيدة )الربدة( و)اهلمزية( و)املضرية، 
للبويصري( و)بانت سعاد( لكعب بن زهري، و)المية العجم( للطفرائي و)يا من يرى( و)ا أنعم عيشاً( 
لإلمام الشافعي )رضي اهلل عنه(، وقد ترك آثاراً قيمة من الشعر والنثر بالعربية والفارسية. فكان عاملاً يف العلم 
وإماماً يف التأليف وشاعراً، وّلد حركة أدبية وعلمية، وله مؤلفات عديدة، منها: الشامل للعوامل –وتتضمن 
بيتاً. مصباح اخلافية يف شرح نظم  )243(بيتاً – وكفاية الطالب نظم كافية ابن احلاجب يف )1683( 
الكلمات منها )1475(  بالكوردية ومجلة  العربية  الكافية ويقع يف )423(صفحة – األمحدية يف ترمجة 
كلمة عربية ومثلها من الكلمات الكوردية – عمل الصياغة يف علم البالغة منظومة يف علم املعاين يف 
)800( بيت. وقد نظم من املتون يف خمتلف العلوم زهاء ثالثني متناً، وأن له من األبيات العلمية ما يزيد 

على عشرة آالف بيت. 31

املصدر نفسه: ص91.  30
املصدر السابق: إسهام علماء كوردستان: ص 103،99،97.  31
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نشأ  مريوان،  لقضية  التابعة  القرى  إحدى  يف  املولود  املدرس)1901-2005م(  عبدالكرمي  الشيخ   
العلمية  اإلجازة  على  ونال  االسالمية  العلوم  لتلقي  املدرسية  املساجد  يف  تنقل  متصوفة،  دينية  عائلة  يف 
لدى العالمة عمر الشهري بابن القره داغي وذلك يف مدرسة خانقاه موالنا خالد النقشبندي يف حمافظة 
السليمانية، كان املدرس –رمحه اهلل تعاىل- عالمة موسوعية يف معظم العلوم ومصلحاً اجتماعياً وزاهداً عن 
الدينا، وتتلمذ على يده خلق كثري من خمتلف البقاع، فمنهم اإليراين والرتكي والروسي واملغريب واجلزائري 
وتركماناً،  وعرباً  العراقيني كورداً  الطلبة  إىل  إضافة  واهلندي،  واألفغاين  والباكستاين  واالندنوسي  واملاليزي 
وذكرين مؤلفه املشهور )علماؤنا يف خدمة العلم والدين( أنه منح اإلجازة يف )ناحية بياره( وحدها قرابة 
مخسة واربعني طالباً، حيث كان فيها مدرساً لفرتة من الزمن، وأصبح هلؤالء شأن عظيم يف خدمة العلم 

والدين وختريج الطلبة.32   وكان له –رمحه اهلل تعاىل- مؤلفات عديدة منها:

مؤلفاته يف التفسري وعلوم القرآن: مواهب الرمحن يف تفسري القرآن، يف سبع جملدات مطبوعة باللغة 
تفسري  و)خوالصةى  الكوردية  باللغة  وجتويده  القرآن  علوم  قورئان( يف  نامي(و)نورى  و)تفسريى  العربية. 

نامى( يف ثالث جملدات باللغة الكوردية.

مؤلفاته يف الفقه وأصوله: باللغة العربية – جواهر الفتاوى أو خري الزائد يف اإلرشاد، يف ثالث جملدات. 
صفوة الآيلء من مستصفى الغزايل )مطبوع( إضافة إىل سبعة كتب أخرى يف الباب. ومؤلفاته يف الفقه 
وأصوله باللغة الكوردية: مؤلفان آخران . باللغة الفارسية كتاب رد على مفكري االجتهاد والتقليد. ومؤلفاته 
الكوردية  وباللغة  العربية.  باللغة  الكالم ست  علم  ومؤلفاته يف  ثالث،  وبالكوردية  بالعربية مخس  اللغوية 
العربية  باللغة  تربو على ثالثني مؤلفاً  الرتاجم واألدب وغريها  إثنان.33  وله مؤلفات أخرى يف  والفارسية 
والكوردية كما أسند إليه منصب اإلفتاء يف األحكام الشرعية، وأصبح رئيساً لرابطة علماء العراق من سنة 
)1974م( إىل )2003م(. كما كان عضواً عاماًل يف اجملمع العلمي العراقي، وعضواً مراساًل يف جممع اللغة 

العربية بدمشق وعضواً يف جممع اللغة العربية األردين عام 1980م.34 

املال صاحل بن عبداهلل بن احلسني الكوردي الشافعي ولد يف سنة )1890م( يف إحدى القرى التابعة 
حملافظة أربيل، درس العلوم االسالمية على يد كبار مشائخ املساجد املدرسية يف كوردستان أمثال العامل 
اجلليل احلاج املال حممد أمني البيتوايت املدرس يف مسجد احلاج قادر بأربيل، ولدى العالمة املال عبدالفتاح 

عبدالكرمي املدرس: علماؤنا يف خدمة العلم والدين،ص329، وجملة مشس االسالم العدد 30 ص186. ود.حممد   32
زكي: إسهام علماء الكورد يف الثقافة االسالمية:ص122.

عبداهلل مال سعيد مال ويسي كرتكي: جهود الشيخ عبدالكرمي املدرس الفقهية، ص57.  33
ملزيد التفاصيل على جهوده يف الدراسات اإلسالمية: ينظر إىل كتاب: املال صاحل الكوزه بانكي وجهوده يف الدراست   34
االسالمية، رسالة ماجستري مطبوعة، للدكتور جتو محد أمني مسايل اهلرمزياري، مكتب التفسري للنشر واإلعالن، 

أربيل، 2009م.
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اخلطي وأخذ اإلجازة العلمية من استاذه املال أفندي األربيلي، وتفرغ بعد ذلك لإلمامة والتدريس والتأليف 
ومن مؤلفاته: كتاب )إدراك املدارك( وهو حاشية على تفسري )مدراك التنزيل وحقائق التأويل( لعبداهلل بن 
أمحد النسفي )ت 701هـ( وحاشية على تفسري اخلازن املسمى بـ) لباب التأويل يف معاين التنزيل( لعلي بن 
حممد اخلازن )ت 741هـ( وحاشية على تفسري البيضاوي تقع يف أربع جملدات، وكتاب )الرسالة اجلامعة 
لألحكام والدالئل النافعة( وله حواشي وتعليقات على كتب احلديث وعلومه وأصول الفقه وعلم الكالم 
وعلمي النحو والصرف والسرية النبوية ويف علم املنطق وعلم اهلندسة واحلساب والفلك وعلم اهليئة، وله 

أيضاً آثار أدبية ومقاالت منشورة يف اجلرائد واجملالت للدفاع عن اإلسالم. 35

معروف الرصايف الكوردي العراقي )1290-1364هــ( من عشرية اجلباري الكوردي الساكنة جنوب 
كركوك: درس يف كتاتيب بغداد وألتحق باملعاهد العلمية الدينية، درس على العالمة السيد حممود شاكر 
جملة  وحيرر  العربية  للغة  مدرساً  ليكون  اإلستانة  إىل  دعي  االسالمية،  العلوم  املعروف،  املفسر  اآللوسي 
)اإلرشاد(، وعهد إليه يف بغداد تدريس اخلطابة يف مدرسة الواعظني، لقد كان شاعراً فذاَ وخطيباً بارعاً وكاتباً 
أيضاً، وله أكثر من )25( مؤلفاً منها: األدب العريب ومميزات اللغة العربية يف أدوارها املختلفة األدبية – أراء 

أيب العالء املعري – ديوان الرصايف – نظرة إمجالية يف حياة املتنيب، وغريها.36 

املال أمحد العمر كونبذي).... - يف حدود 1280هـ( مولود يف إحدى قرى أطراف )كويسنجق( كان 
من أجل العلماء احملققني ومن ذوي الورع، أخذ اإلجازة من موالنا خالد النقشبندي ومن العالمة مال حيىي 
املزوري وكان من املدرسني البارزين، وكان له مؤلف يف احلكمة ويف الفلك ويف الرياضيات ويف املنطق، ومن 
مؤلفاته: شرح رسالة يف احلكمة لنصري الدين الطوسي املتويف )1031هـ(- وشرح خالصة احلساب لبهاء 
الدين العاملي- وشرح جامع على الصغرى يف املنطق – وحاشية على حتفة الشيخ ابن حجر املكلي – 

وحاشية على حاشية الطحاوي على درر املختار. 37

املال حممد بن رسول الزكي: )... – 1246هـ( خترج عليه علماء حمققون، وله آثار علمية نفيسة منها: 
شرح كتاب أشكال التأسيس للسمرقندي السنجارى املتويف)721هـ( وشرح كتاب اجلغميين- شرح كتاب 

الربجندي لعبد العلي الربجندي املتويف)1026هـ( ومؤلفات أخرى.

35  املصدر السابق: عبداهلل مال سعيد: جهود الشيخ عبدالكرمي املدرس الفقهية، ص62. وعبدالدائم معروف اهلورماين: 
العالمة عبدالكرمي املدرس ومنهجه يف تفسري القرآن وعلومه، ص71،وملعرفة املزيد من الوقوف على حياة ومؤلفات 
الشيخ عبدالكرمي املدرس ينظر: عبداهلل مال سعيد: جهود الشيخ عبدالكرمي املدرس الفقهية، مطبعة ماردين – أربيل، 
علماء  إسهام  زكي:  بغداد،1983م.ود.حممد  والدين،  العلم  خدمة  يف  علماؤنا  املدرس:  وعبدالكرمي  2012م. 

كوردستان، مطبعة وزارة الرتبية –أربيل، 1999م. 
املصدر السابق: إسهام علماء كوردستان، ص126.  36

نفس املصدر، ص146.  37
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املال حممود البهديين ).... – 1202هـ( كان هذا املفسر الكبري فقيهاً يف مركز قضاء العمادية التابعة 
حملافظة دهوك، أعطى اإلجازة العلمية للشيخ مال خليل بن املال حسن الكوردي الشافعي اهلرياين املشهور 
بـ)خليل السعريت املتويف 1259هـ( وللعالمة البهديين تفسري يف جملد كبري، وكل كلمات تفسريه مهملة )غري 

منقوطة( أي استعمل الكلمات اخلالية حروفها من ا لنقاط. 38 

قال  العرفان،  العالمة، شافعي زمانه، كهف  العامل  املزورى)ت1250هـ( هو  موالنا حييي بن حسني 
ابراهيم فصيح يف كتابه عنوان اجملد:- )ومن أعظم من أدركت عصره وأخذ عنه شيخي العالمة، عالمة 
العلماء واللج الذي ال ينتهي، جامع املعقول واملنقول، الويل الكامل موالنا ومقتدنا الشيخ حيىي املزوري 
التدريس، واجمليز ألكابر  املنطوق واملفهوم، مل يكن ميل من  العلوم والفائق يف  البارع يف سائر  العمادي( 
العلماء يف العراق وعاش يف خدمة العلم أكثر من سبعني عاماً وله آثار جليلة وكتب قيمة منها: شرح على 
املسائل احلسابية يف آخر خالصة احلساب، للعاملي ورسالة يف كلمة التوحيد، وشرح قصيدة مغبجة للمال 

اجلزيري، وجمموعة فتاوى، وحواشيه على حتفة ابن حجر، 

والعرائض املغنية لكل حمتاج، ورسالة املولد –حله لبعض األلغاز- والسراج الوهاج يف شرح حتفة احملتاج، 
أمني  اجلليل حممد  العامل  قاله يف حقه  العراق، ومما  الكتب، وأثىن عليه مجع غفري من علماء  وغري هذه 
السويدى:- )هو احملقق يف املعقول واملدقق يف املنقول، ذو العلم الذي ناهز هبا النحارير من املتقدمني، 
وتأمل فيها املشاهري من املتأخرين حىت غدا ال يعد اخلليل من اخالئه وال سيبويه من زمالئه، وال يرض 

عبدالقاهر وإن جاء بدليل إعجازه.... صاحب التآليف اجلسيمة اليت ال تعادل لنفاستها بقيمه(. 39

الشيخ عبدالرمحن الروزبياين )... – 1270هـ( املولود يف قرية )فرقان( التابعة حملافظة كركوك خترج على 
يده أعالم منهم املال حممد اخلطي، والشيخ عبداهلل احليدري واملال أمحد الكاليل وغريهم، تضلع بأربع لغات، 
الكوردية والفارسية والرتكية والعربية، وله مؤلفات يف املنطق والعقائد، وكان يالزم التدريس والتأليف أينما 

حل يف املساجد املدرسية يف كوردستان العراق.40

الشيخ حممد أمني ابن الشيخ فتح اهلل األربيلي )1260 – 1332هــ( قصد املكة املكرمة للحج مث إىل 
املدينة املنورة. وألقى الدروس يف املسجد النبوي، سافر إىل مصر وانتسب إىل رواق األكراد باجلامع األزهر 
للتحصيل العلمي، وبعد ذلك أنكب علي درس العلوم والتأليف وجبانب ذلك قام بنشر الدعوة اإلسالمية 
والطريقة النقشبندية، وكان قطباً من األقطاب زاهداً يف الدنيا وله أحوال وكرامات، تويف يف مصر ودفن 

نفس املصدر، ص 153.  38
وكوردستان،  الكورد  مشاهري  زكي:  أمني  وحممد  ص621.  والدين،  العلم  خدمة  يف  علماؤنا  السابق:  (املصدر   39
ص427. وحممد القره داغي: ورود الكورد يف حديقة الورود، ص 145،140. واحملامي عباس العزاويك شهرزور 

السليمانية،ص301 وما بعدها.
املصدر السابق: اسهام علماء كوردستان، ص 160.  40
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بقرافة اجملاورين، وقد ستمها احلكومة املصرية بصحراء الشيخ الكوردي، وله ستة عشر مؤلفاً: أغلبها يف الفقه 
والتصوف، منها: هداية الطالبني ألحكام الدين – ارشاد احملتاجني إىل حقوق الزواج – سعادة املبتدئني 
يف علم الدين – ويف التصوف كتاب)تنوير القلوب( أعيد طبعه مرات عديدة.وترجم )خالصة التصانيف( 

لإلمام الغزايل من الفارسية إىل العربية.  41 

العلوم  هنل  والفتوى،  والقضاء  والعلم  اجملد  بيت  يف  ترىب  )1300-1382هـ(  الزهاوي  أجمد  الشيخ 
واملعارف من والده مفيت بغداد الشيخ حممد سعيد الزهاوي، واستوعب ثروة فقهية، سافر إىل االستانة ودخل 
كلية القضاء وبعد ذلك عاد إىل بغداد فعني مفتياً يف اإلحساء يف اجلزيرة العربية، مث أنتفل إىل التدريس وبعد 
ذلك عني رئيساً جمللس التمييز الشرعي، لقد خدم احلركة اإلسالمية من خالل األنشطة والفعاليات التالية: 
ساهم يف إنشاء اجلمعيات اإلسالمية، وأصبح أول رئيس جلمعية اآلداب اإلسالمية سنة 1947م. وأول 
رئيس جلمعية رابطة العلماء يف العراق سنة 1953م. وأصبح رئيس مجعية إنقاذ فلسطني، ورئيس مجعية 
األخوة اإلسالمية منذ تأسيسها 1951م. ورئيس مؤمتر العامل اإلسالمي املنعقد يف كراتشى بالباكستان سنة 

1953م. ورئيس جلنة اإلغاثة للجزائر إبان حرب التحرير. 42 

الدكتور حممد هباء الدين بن املال حسني اإلسبنداري الربواري عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
سابقاً يف جامعة دهوك )1948 -2007م( ولد يف قرية اسبندار براوري زير التابعة لقضاء العمادية – 
حمافظة دهوك. تلقى العلوم واملعارف على يد والده العامل اجلليل املال حسني، و واصل دراسته يف احللقات 
املعلمني  ودور  اإلسالمية  املعاهد  يف  التدريس  مهنة  زاول  مث  منها  وخترج  الشريعة  ودخل كلية  املسجدية 
والثانويات احلكومية، مث حصل على شهادة الدكتواه وله عدة حبوث منشورة يف اجملالت العراقية واملاليزية، 
ومن مؤلفاته القيمة: املستشرقون والقرآن الكرمي، واملستشرقون واحلديث النبوي، وفند يف املؤلفني أكاذيب 

وشبهات املستشرقني ضد القرآن والسنة،وله كتاب حكم جرمية االحتكار يف الشريعة االسالمية. 43 

الشيخ حممد اخلال)1322-1401هـ( ولد يف مدينة السليمانية من أسرة علمية عريقة، تلقى العلوم 
والتأليف  التدريس  يف  اجلد  سواعد  عن  مشر  املدرسية،  املساجد  يف  الثقافة  فطاحل  املعرفة  أشياخ  على 
والتحقيق، وامتاز بقرحية شعرية وأدبية ممتازة باللغات العربية والكوردية والفارسية، وتوىل منصب اإلفتاء يف 
السليمانية لغزارة علمه، وله أكثر من عشرين مؤلفاً يف التفسري والرتمجة وآداب البحث واملناظرة ويف املنطق. 

44

املصدر نفسه، ص193.  41
املصدر نفسه، ص200،199. هذا ولإلطالع على سرية هذا الفقيه يراجع،كاظم أمحد ناصر: اإلمام أجمد بن حممد   42
سعيد الزهاوي فقيه العراقيني والعامل االسالمي )1883 – 1968م( املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط1، فريجينيا، 

1996م.
املصدر السابق: إسهام علماء كوردستان، ص 218،217.  43

املصدر نفسه، ص 221.  44
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الشيخ حممد علي قره داغي )1368هـ - ...( ولد هذا البحاثة يف قرية )تكية( التابعة ملدينة السليمانية 
وسط أجواء علمية وثقافية وإسالمية . انتظم يف احللقات الدراسية املسجدية وارتشف من مناهل العلوم 
على شيوخ املعرفة وارتقى سلم الدراية، مث ألتحق بكلية الشريعة يف بغداد وخترج منها وعني إماماً ومرشداً 
وله إسهامات ثرية يف التأليف يف الثقافة اإلسالمية، وأحباثه منشورة يف أكثر من ثالثني جملة وصحيفة عراقية 
وعربية وكوردية، وحبجم أكرب من عشر جملدات وله حتقيقات على جمموعة من الكتب يف احلديث والتفسري 
والعلوم األخرى. وله الفضل يف إزالة الغبار من على خمطوطات وتراجم علماء األكراد واليت كانت حمفوظة 

يف دار صدام ببغداد. 45

الشيخ مصطفى إبراهيم الزملي )1924م - ...( ولد يف مدينة السليمانية، وقرأ العلوم على كبار علماء 
الكورد ونال اإلجازة العلمية على يد الشيخ عبدالكرمي املدرس، وبعدئذ واصل الدراسات العليا وحصل 
على شهادة الدكتوراه يف القاهرة يف الفقه املقارن وانفق كل وقته يف التدريس والتأليف، وله مؤلفات وحبوث 
قيمة مطبوعة وخمطوطة بالعربية والكوردية ومنها: )املسؤولية اجلنائية يف الشريعة االسالمية، دارسة مقارنة( و 
)مدى سلطان اإلرادة يف الطالق يف شريعة السماء وقانون األرض خالل أربعة آالف سنة ( و )دالالت 
النصوص وطرق استنباط األحكام قي ضوء أصول الفقه( و)التبيان لرفع اخللط بني النسخ والتخصيص يف 

القرآن( و)شرح قانون األحوال الشخصية( و)الصلة بني علم املنطق والقانون( وغري ذلك. 46 

على كبار  املدرسية  املساجد  يف  العلوم  قرأ   )  ...- )1354هـ  البنجويين  حممود  مصطفى  الدكتور 
املشائخ ونال شهادة دكتوراه من جامعة األزهر وتفرغ بعد العودة للتدريس يف اجلامعات احلكومية واملساجد 
املدرسية، ويعد من العلماء احملققني ويتميز بالتقوى والربكة يف علمه، ومن مؤلفاته: كتاب خمتصر من قواعد 

العالئي وكالم االسنوي، كما له حبوث عديدة، ويعد من املفتبنب يف القضايا الفقهية. 47

الشيخ نورالدين الربيفكاين )1205-1267هــ( املولود يف قرية بريفكان التابعة حملافظة دهوك، هو البدر 
الالمع واحلجة القاطعة ومن كبار مشائخ الطريقة القادرية، بل إنه اجملدد هلا، درس العلوم الشرعية وبرع فيها 
وتفرغ فرتة للتدريس، مث بدأ بنشر الطريقة، وكان يف بعض الفرتات يتوغل يف اجلبال واألماكن البعيدة عن 
العمران واإلنسان، وكان يعتكف يف الكهوف ويتفرغ للعبادة وذكر اهلل تعاىل، ويتفكر يف خلق السماوات 
واألرض، كما أنه كان شيخاً مرشداً وواعظاً مؤثراً، وللشيخ مؤلفات عديدة يف التصوف ويف آداب الطريقة، 
ومن أحسنها وأنفعها كتاب )البدور( وهو حيتوي على كل شيء من العلوم واملعرفة وكيفية السلوك. كما 
أن له أشعاراً قّيمة نظمها باللغة الكوردية والعربية، وله ديوانان أحدمها عريب واآلخر كوردي، وهذه األشعار 
والقصائد يف التصوف واحلب، والنصائح واإلداب، وقد بىن له تكية ومسجد مدرسي يتوافد عليها العلماء 
واملريدين وعدد كثري من اخللفاء يف العراق وكوردستان ويف والية وان يف تركيا، وتكيته عامرة اآلن يف قرية 

املصدر نفسه، ص 226.  45
املصدر نفسه، ص231.  46

املصدر السابق: إسهام علماء كوردستان، ص 231.  47
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بريفكان يأتيه الزوار من العرب والكورد والرتكمان وأتباع ال حيصى. 48

احلاج مال أمحد أفندي األتروشي: هو من أحفاد مال حيىي املزوري، كان عاملاً فاضاًل مجع بني السياسة 
والفضل، نال اإلجازة العلمية من والده العامل الورع املال عبداهلادي أفندي األتروشي، أشتغل بالتدريس 
واإلمامة يف مسجد أتروش التابعة حملافظة دهوك، خترج على يديه مجع غفري من العلماء . تويف )1361هـ(.

األستاذ مال أمحد أفندي العقري: كان من كبار العلماء، أكمل دراسته يف أربيل وكركوك وكويسنجق 
ونال اإلجازة من مال حممد أفندي الكويي، اشتغل بالتدريس واإلمامة يف بارزان مث يف قرية اسبندار برواري 
زيري التابعة لقضاء العمادية، وأخرياً استقر به املقام يف مركز قضاء زاخو التابعة حملافظة دهوك، وقد خترج 

على يده من العلماء ما يفوق عددهم اخلمسني عاملاً، تويف سنة )1378هـ(. 49

املال حسني بن احلاج أمحد بن املتصوف مصطفى بن مري حممد اهلكاري آل هسد أغا )1900-
1963م( كان منذ نشأته األوىل مولعاً بتحصيل العلوم الشرعية النقلية والعقلية، وكان يضرب به املثل يف 
العراق،  الشهرية يف كوردستان  العلمية  املراكز  العلوم  الدنيا، طاف يف سبيل حتصيل  والزهد عن  التواضع 
وحصل على قسط كبري من العلوم يف كوردستان ايران، ونال اإلجازة العلمية على يد العالمة احلاج مال 
أمحد أفندي األتروشي حفيد العالمة مال حيىي املزوري، وتعنّي يف قريته اليت ولد فيها)اسبندار( التابعة لقضاء 
العمادية، وتربع فيها على كورسي التدريس وتصدر احملراب لإلمامة، وكان يأتيه الطالب من كوردستان تركيا 

وسوريا والطالب العرب العراقيون،

 واشتغل بالتدريس طوال حياته وأجاز ما تقرب من مخسني طالباً الذين أصبحوا فيما بعد أئمة ومدرسني 
يف املساجد املدرسية، وله حواشي على خمتلف العلوم الشرعية والنقلية. وتويف يف قرية زاويته التابعة حملافظة 
دهوك، وقربه يزار من قبل الكثريين.50  وخّلف مخسة أجنال، احدهم كاتب البحث)د.حممد زكي( والثاين)د.

رشيد( والثالث)د.حممد سعيد( والرابع)د.حممد هباءالدين( واخلامس)د.نورالدين( وأغلبهم ميارسون التدريس 
يف جامعات كوردستان.

املال سليم أفندي بن مال عبدالرمحن الزاوييت: كان ذا شهرة علمية يف خمتلف العلوم، اشتغل بالتدريس 
يف مسجد ريكان بدهوك، وخترّج على يده كثري من العلماء، تويف )1916م( ودفن يف بريفكان.

من  )أيتوت(  قرية  يف  بالتدريس  اشتغل  متعبداً،  الصلحاء  الفضالء  من  الدركلي: كان  صاحل  الشيخ 
ضواحي دهوك، مت تعيينه إماماً ومدرساً يف جامع دهوك، تويف حواىل )1327م( وهو مدفون حتت قبة 

مال حممد سعيد ياسني الربيفكاين: فضالء هبدينان، مطبعة دهوك 1997م، ص66،65.  48
املصدر نفسه: ص39. واملصدر السابق: إسهام علماء كوردستان، ص 240.  49

املصدر السابق: إسهام علماء كوردستان، ص 25. واملصدر السابق مال حممد سعيد الربيفكاين: فضالء هبدينان،   50
ص 104. والسرية الذاتية جملازه املال حسني الكوزي: ص1 وما بعدها.
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الشيخ حممد يف دهوك.

املال عيسى اخلوركي: تلقى علومه يف املساجد املدرسية،وأكمل حتصيله العلمي على يد العامل الورع املال 
حسني االسبنداري، ونال منه اإلجازة العلمية، اشتغل بالتدريس واإلمامة واخلطابة يف مدارس عديدة من 
مخسني عاماً، وهو يدرس اآلن يف جامع املزوري يف دهوك، وهو من مواليد )1915م( وهو ال يزال على 

قيد احلياة أّمد اهلل يف عمره. 51

السيد علي بن السيد عبداحلميد الشيالين )1947م - ...( ولد يف قرية شيالن التابعة لقضاء زاخو 
تفسري  وله  بزاخو  املدرسي  املسجد  واإلمامة واخلطابة يف  بالتدريس  اآلن  ويقوم  العلمي،  وأكمل حتصيله 
خمتصر باللغة الكوردية، وتفسري آخر مطول باللغة الكوردية، وترمجة كتاب )فتح القريب يف الفقه الشافعي( 

وجزء من )منهاج الطالبني(.

احلاج عبداهلل  العلمية من  اإلجازة  أخذ  املزوري،  املال حيىي  أحفاد  العمادي: وهو من  أفندي  حممود 
العمادية. تويف سنة  اجلديدة يف  املدرسة  اشتغل يف  الشرعية،  العلوم  فائقة يف  الكويسنجقي، ونال شهرة 

)1321هـ(.

املال هيبة أفندي مفيت عقرة: هو من أحفاد املال حيىي املزوري، كان من أكابر العلماء ودرس على علماء 
بارزين، واشتغل بالتدريس، مث تعني رئيساً للمعارف يف سنة 1343هـ، وعني مفتياً لقضاء عقرة ومدرساً 
يف اجلامع الكبري، مث انتخب نائباً أربع مرات، وأخرياً عضواً يف جملس األعيان حلني وفاته)1375هـ( ودفن 

يف العقرة.

املال يونس طه الزاخويل: كان حائزاً على اإلجازة العلمية وعاملاً فقهياً متضلعاً يف كثري من العلوم، اشتغل 
بالتدريس واإلمامة واإلفتاء يف زاخو يف العهدين العثماين والوطين. تويف يف)1347هـ(. 52

هذا وآخر دعوانا احلمد هلل رب العاملني.

المصادر والمراجع

القرآن الكرمي.

احلديث النبوي الشريف.

املصدر نفسه، ص28.  51
املصدر نفسه، ص 33.  52
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ابن سعد: الطبقات الكربى، ط 7، بريوت، 1968م.

يف   1745 العدد  العراق  جريدة  يف  منشور  مقال  يف كوردستان،  املعاررف  تاريخ  باجالن:  ابراهيم 
1987/11/5م.

ابراهيم فصيح احليدري: عنوان اجملد يف بيان أحوال بغداد والبصرة وجند، دار منشورات البصري، مطبعة 
دارا البصري. )د.ت(.

أمحد علي بن عبدالقادر الشهري جده باملقريزي: اخلطط، ج4.

د.امحد شليب: تاريخ الرتبية اإلسالمية، دار الشعب، القاهرة، )د.ت(.

القاهرة،  الشعب،  دار  العربية،  )الرتمجة  اإلسالمية.بالفرنسية  املعارف  وآخرون:دائرة  خورشيد  ابراهيم 
)د.ت(

أمحد حيىي البالذري: فتوح البلدان، مكتبة النهضة، مصر،)د،ت(.

د.جواد فقي علي اجلوم حيدري: حممد عبداهلل اجللي وجهوده العلمية، رسالة ماجستري، 1990م.

د.جتو محد أمني مسايل اهلرمزبارى: املال صاحل الكوزه بانكى وجهوده يف الدراسات اإلسالمية، رسالة 
ماجستري، أربيل، 2009.

زبري بالل امساعيل: علماء ومدارس أربيل، مطبعة الزهراء احلديثة، املوصل، 1984م.

------------: الرتاث الشعيب يف كوردستان، جملة كاروان)املسرية(، العدد الثاين لسنة 1982م، 
األمانة العامة للثقافة والشباب.

شهاب الدين بن أيب الفضل، امحد بن علي حممود العسقالين املشهور بـ)ابن حجر(، مطبعة السعادة، 
ط2، 1910م.
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