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شريعة وأساتذتها والفقهاء من الكرد الذين تركوا بصمات واضحات في تاريخ سورية يعنى البحث الذي بين أيدينا بعلماء ال
المعاصر، وبخاصة في منطقتي الجزيرة ودمشق، وتكمن أهميته في أنه يأتي ضمن إطار تدارك ما يمكن تداركه؛ على الرغم من 

وتكمن مشكلته في السؤال عن مدى إسهام الكرد  اقتصاره على بعض هؤالء العلماء وأساتذة الشريعة والفقهاء الذين يصعب حصرهم،
 في سورية في مجالي البناء الروحي والعلمي للمواطن السوري.  

  

  مقدمة
بل تعدى ذلك إلى إغفال دورهم  ،لم يتعرض الكرد بوصفهم مكونًا سوريًا أصيًال إلى التهميش السياسي واالجتماعي فحسب

الدور الحضاري المتمثل في اإلسهام في بناء اإلنسان السوري روحيا وعلميا. وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن الكرد أنفسهم يتحملون 
وأكاديميين، أسهم  الجزء األكبر من هذا اإلغفال، فندرة الدراسات التي تناولت هذا الجانب يتحمل وزرها المثقفون الكرد من باحثين

في أال يدّون  -)1( نادًراإال -بعدهم عن المراكز العلمية في المدن الرئيسة وانطواء كثير منهم على أنفسهم في مدارسهم وُحجرهم، 
تاريخ علمائهم ويُوثَق جهدهم، إضافة إلى غياب اشتغالهم على تكثيف الجهد والعمل المشترك في ما بينهم. وال أدل على ذلك من 

ولئك العلماء الذين خرجوا من المناطق الكردية إلى الحواضر العلمية حتى تبوؤوا مواقع مهمة خدموا بها سورية، وسرعان ما أ
 .)2( مناطقهمسطعت نجومهم في مجاالت لم يعهدوها في 

  

  الفقهي في سورية  -أوًال: الكرد والتعليم الشرعي 
  المناطق الكرديةلمحة عن طبيعة وتاريخ التعليم الديني في  -1

اهتم الكرد تاريخيًا بالعلوم الشرعية وكان االهتمام منصبًا بالدرجة األولى على علوم اآللة، وهي: المنطق وعلوم اللغة العربية 
من صرف ونحو وبالغة، ففي مستوى اللغة كان على طالب العلم في مدارس الكرد الشرعية أن يتعلموا تصريف األفعال، وهو لب 

  على الكافية البن الحاجب. )3( الجامي؛ ثم يتلقون علم النحو من أمهات الكتب، ليتموا دراستهم اللغوية بكتاب علم الصرف

نجم الدين عمر وفي ما يخص العلوم الشرعية، اهتم الكرد بدراسة مصادر العقيدة اإلسالمية، وال سيما كتاب العقائد النسفية ل  -أ
هـ)، ودرسوا الفقه 685، وكذلك التفسير، وال سيما تفسير البيضاوي للقاضي عبدهللا بن عمر البيضاوي (ت هـ)537النسفي (

هـ)، وكان الطالب  974الشافعي، وال سيما كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت 
  .)4( الفقهيةعندما يُتم دراسته يصل إلى نهاية رحلته 

وكانت دراسة أصول الفقه تأتي متأخرة، وذلك بعد أن يكون الطالب قد حّصل ملكة علمية قوية في اللغة والتفسير والفقه، 
فكان يقبل على دراسة كتاب الشرح المحلي على جمع الجوامع البن السبكي، ومن المالحظ أن الكرد في هذه المرحلة قليًال ما كانوا 

األخرى، من دراسة الحديث ومصطلحه والسيرة النبوية، وكذلك علوم القرآن والفقه المقارن والتصوف،  يهتمون بالعلوم الشرعية
أما العلوم الطبيعية فكانت نادرة جًدا.  )5( العلوم!بل وربما تجد بعًضا ممن أنهى دراسة علوم اآللة ليس لديه أدنى مستوى من تلك 

ولكن لماذا علوم اآللة؟ أعتقد أن السبب الرئيس هو إحساس الكرد وقناعتهم أن اللغة العربية هي مفتاح العلوم اإلسالمية األخرى 
التي كانوا يدرسونها زاخرة كلها، وال سيما أن العربية ليست لغتهم األم، أما اهتمامهم بالمنطق فعائد إلى أن كتب العقائد والتفسير 

 .)6( المناظرةبالبراهين المنطقية وأساليب علم 

  

  حياة الترفيه في المدارس الكردية  -ب

كان الترفيه حاضًرا ليلة الجمعة بوصفها ليلة الراحة، وبخاصة بعد تعب الدراسة خالل أسبوع كامل، فكان الطالب يسهرون      
قص واألهازيج حتى إذا تعبوا أسلموا لنوم ثقيل، وفي لفتة لطيفة ذكرها الدكتور محمد سعيد تلك الليلة ويمضونها في اللعب والر

رمضان البوطي أنهم بعد التعب ينامون نوما ثقيًال يفوت عليهم صالة الفجر! وكانوا يظلون في رقادهم إلى وقت متأخر بعد طلوع 
  .)7( الشمس

                                                   
 الحجرة: المدرسة الدينية التي كان الطالب يتلقون فيها العلوم الشرعية والفقهية، ليحصلوا الحقًا على اإلجازة التي تمنحهم لقب مال. )1(
 .55)، ص2016، (أربيل، مكتبة التفسير، جهود علماء الكرد في التفسير في العصر الحديثأحمد قاسم عبد الرحمن،  )2(
 ).898من بن أحمد الجامي المعروف بمال الجامي ت (نور الدين عبد الرح - )3(
 .    16)، ص1996محمد سعيد رمضان البوطي، هذا والدي، (دمشق، دار الفكر،  )4(
 .16البوطي، هذا والدي، ص - )5(
 .17البوطي، هذا والدي ص )6(
 .18والدي، صالبوطي، هذا  )7(
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  اإلجازة العلمية  -ج

إنه يوم تاريخي في حياة الطالب، يوم تحقيق الهدف األخير في دراستهم الطويلة، إذ يحصل الطالب على اإلجازة في مجالي     
، أما المال عبد هللا مال رشيد فأكَّد أن هذه )8( خوينالشريعة واللغة العربية، وهي تعادل في أيامنا هذه شهادة الدبلوم كما قال جكر 

. ومع حصول الطالب على اإلجازة يمنح لقب (سيدا) أو (مال) وبإمكانه إعطاء )9( زماننايًرا شهادة الدكتوراه في اإلجازة تضاهي كث
، إذ يلبس من يحصل على اإلجازة الجبة والعمامة )10( العلمالدروس الفقهية واللغوية، وكذلك يحق له منح اإلجازة لغيره من طالب 

 دريس بدًال من الدراسة، والعطاء بدًال من األخذ.في إشارة إلى ارتقائه إلى مستوى الت

  

  أشهر المدارس الشرعية في منطقة الجزيرة قبل االستقالل -2

 اشتهرت في منطقة الجزيرة السورية في بداية القرن العشرين ثالثة مراكز علمية هي: 

  .قرية خزنة: وكان يدرس فيها أبناء الشيخ أحمد الخزنوي إضافة إلى المال محمد مال رشيد  

  .قرية تل شعير آشيتا وكان يدرس فيها العالمة مال إبراهيم تل شعيري  

  .مدينة عامودا وكان يدرس فيها مال عبيد هللا سيدا  

أنه كان يغلب على طالب خزنة طابع التلقين وتحفيظ العلوم ومع االشتراك في كثير من الصفات بين تلك المدراس الثالث، إال 
الشرعية والفقهية، في حين تميز طالب تل شعير وعامودا بالملكة النقدية. ولعل السبب في ذلك يعود، وهللا تعالى أعلم، إلى أن 

ل الخزنوي، إلى درجة رفعهم في بعض المدرسة الخزنوية اتصفت، إضافة إلى النزعة الدينية الصوفية، بالتشدد من ناحية المواالة آل
  األحيان إلى مراتب التقديس المنهي عنه شرًعا. 

إن تجاوز الخطوط الحمراء سواء بالحديث عن المسائل الثقافية أم إيالء االهتمام بالقضاية الثقافية والسياسية الكردية، بل حتى 
باالنحراف عن الدين والزندقة والكفر، وأقل ما في ذلك االتهام بالوهابية، الدينية المخالفة للنهج العام للعائلة الخزنوية، يعني القذف 

األمر الذي يعني مالحقة المتهم، ال في مجال الدراسة فحسب بل على صعيد العمل وكسب الرزق أيًضا. وهذا ما لم يسلم منه 
بتجديد مناهج المعهد الشرعي، مخالفًا في ذلك المتحررون من أبناء العائلة أيًضا من مثل الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي طالب 

  منهج والده.

ن  أما المدرستان األُخريتان وعلى الرغم من تشددهما في مجال الدراسة، غير أنهما كانتا تغضان الطرف عن هامش ثقافي يُمّكِ
  .)11( ير ذلكالطالب من ممارسة نوع من الحرية في االنشغال ببعض األمور الحياتية الثقافية أو السياسية وغ

  ثانيًا: حضور العلماء الكرد وخدماتهم في سورية
  انتشار العلماء الكرد في سورية  -1

توزع العلماء والمفكرون الكرد في سورية بحسب األوضاع التي كانت تحيط بهم، وعلى الرغم من بقاء كثيرين منهم في       
ا مناطق وجودهم؛ إال أن الالفت هو أن الذين انتقلوا كانوا أكثر تميًزا. وتفسير ذلك أنهم كانوا أكثر صلة بالحاضرة العلمية بمسلتزماته

  ات والجامعات ومالزمة العلماء من غير الكرد.كلها من جهة المكتب

  

  العلماء الكرد في المناطق الكردية -أ

كانت طبيعة دراسة العلوم الشرعية واإلسالمية تقتصر على التلقي المباشر من العلماء إلى حين افتتاح المدارس الرسمية من 
العلوم اإلسالمية بالطريقة التقليدية، واالنتقال إلى الثانويات الحكومات المتعاقبة في سورية، األمر الذي أدَّى إلى انحسار دراسة 

الشرعية وبعدها إلى كليات الشريعة ومعاهدها سواء داخل سورية أم خارجها. وبقيت الخدمات العلمية واإلسهامات الروحية 
لوالء الصوفي؛ ومع ذلك خرج بعض والدراسات اإلسالمية مقتصرة على العائالت الصوفية، وعلمائها الذين كانوا مرتبطين معهم با

  العلماء المهمين خارج دائرة الوالء الصوفي لهذه العائالت، وغالبًا ما كانوا يتفوقون عليهم من الناحية العلمية.

                                                   
م في السويد، ونقل جثمانه 1984ومؤرخ قومي. له سبعة دواوين شعرية وأعمال أدبية أخرى توفي سنة  شاعر 1903جكر خوين هو مال شيخموس بن حسن ولد سنة  )8(

 إلى قامشلي ودفن فيها.
 .19ص )،2009مال عبد هللا مال رشيد، الرسائل الجوهرية، (بيروت،   )9(
 .210للطباعة والنشر، د.ت)، صخوين، سيرة حياتي، جوان أيو وديالن شوقي (مترجمان)، (د.م: دار بافت جكر  )10(
 .16)، ص2007عالء الدين جنكو، سيرة مال أحمد بالو، (دمشق: دار هيرو،  )11(
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  العلماء الكرد في الداخل السوري -ب

الذين قدموا إليها في بدايات وهم العلماء ذوو األصول الكردية سواء المستوطنين منهم داخل المدن الكبرى منذ زمن بعيد، أم 
القرن الماضي، وقد لمعت أسماء أشهر علماء سورية على اإلطالق في مستوى العلوم اإلسالمية منذ بداية الستينيات في القرن 
الماضي من الكرد المقيمين في العاصمة دمشق من مثل مفتي سورية الراحل الشيخ أحمد كفتارو والدكتور محمد سعيد رمضان 

  الذي سطع نجمه، وبخاصة في ما يتعلق بدراسة العقيدة اإلسالمية ومقارنتها باألديان والفلسفات المادية.  البوطي

يوجد في المقابل علماء ورجال دين أكراد ولدوا وترعرعوا خارج بالدهم األصلية كردستان، منهم قدامى «يقول منذر موصلي: 
ويذكر منهم  )12( »ورفيعةماشقة (شوام) كثيرون إلى مراكز دينية رسمية ومعاصرون. أما في العصر الحديث فقد توصل أكراد د

الشيخ أحمد كفتارو واإلعالمي اإلسالمي المشهور مروان شيخو الذي كان يتلقى أسئلة المواطنين المتعلقة بأمور الدين، ويجيب عنها 
تطوًرا في تلقيه األسئلة عبر الهاتف ما أكسبه ثقةً وصلةً بأسلوب مبسط متحرر من أساليب التعقيد والتقعير والترهيب، وابتكر أسلوبًا م

  .)13( مع جمهوره الديني في عموم سورية

  

  خدمات العلماء الكرد في سورية وإسهاماتهم -2

أدى علماء المسلمين الكرد من المشايخ والماللي ورؤساء الطرائق الصوفية أدواًرا بارزة وقوية التأثير في تعضيد الدين،       
عت خدمات العلماء الكرد وإنجازاتهم واال تجاه الديني اإلسالمي بمبادئه السمحة، وتعزيزه وتعميق جذوره في المجتمع الكردي. وقد تنوَّ

  ماتهم، وكانت بصمتهم في ذلك واضحة، ونذكر هنا بعًضا من تلك الخدمات واإلنجازات واإلسهامات:اوإسه

 منهم خصوًصا بأال تخلو قرية أو تجمع كردي من مسجد تقام فيه العبادة، وبخاصة  بناء المساجد: اجتهد الكرد عموًما، والعلماء
تعليم القرآن وأداء الصلوات، وصالة الجمعة والعيدين على وجه أخص، وكذلك صالة الجنازة عند وفاة أحد أبناء تلك القرية. 

بون الناس من أهالي القرى التي ال مساجد فيها أن ي جتهدوا في بناء المساجد؛ مؤكدين لهم أن القرية التي لقد كان العلماء يرّغِ
ال مسجد فيها ال روح فيها، وكانوا يشتركون في بناء المسجد حتى غير الملتزمين منهم عبادةً، وفور االنتهاء منه يختارون له 

  إماًما، وغالبًا ما كان االختيار من شيخ الطريقة الصوفية التي يتبعها أهل القرية.

ع كثير منهم في لقد بقي األ مر على هذه الحال حتى جاء طالب دراسات الشريعة الذين تخرجوا من كليات الشريعة وتوزَّ
المساجد تزامنًا مع تقليص دور العائالت الصوفية في متابعة مريديهم في القرى التابعة لهم. وال بد من القول هنا إن دور المساجد لم 

الحاضرات كالمدن والبلدات الكبيرة، ومع ذلك كان من النادر جًدا أال تسمع نداء األذان في  يكن فاعًال بالصورة التي كان عليها في
  قرية ذات أغلبية كردية تفتقر إلى خدمات الحياة جميعها.

  بناء التكايا والُحَجر: غالبًا ما كانت هذه الخدمات مقتصرة على العائالت الصوفية وشيوخها، فكل حاضرة صوفية، سواء في
روف أو حلوة أو رميلة الشيخ أو في مناطق كوباني وعفرين، كانت لها تكاياها الخاصة. والتكية كانت أهم أعمدة تلك تل مع

العائالت إلثبات خدماتها تجاه المسلمين، سواء بتزكية من يدرسون فيها أم بتعليمهم على يد كبار العلماء.  لقد بادرت بعض تلك 
لى بناء المدارس الحديثة أو اإلشراف على تلك التي بنتها الدولة. والحق يقال إن كل ما كان العائالت بعد غياب نظام التكايا إ

  يحتاجه طالب العلم في تلك التكيات كانت تقوم أسر مشايخ التصوف بتوفيره، يعاونها في ذلك أهالي القرية.

ة، وكان األهالي يتكفلون بإطعام الطالب في ظاهرة أما العلماء الذين استقلوا عن تلك العائالت، فقد أسس بعض منهم ُحُجًرا علمي
أما بالنسبة إلى حجرة عامودا فقد تأسست في عام «قل نظيرها في العالم اإلسالمي. يقول د. عبد الباسط سيدا عن حجرة عامودا: 

حوم حاج يوسف كّرو االنتقال من قبل مال عبيد هللا الملقب بـسيدا بعد أن اقترح عليه لفيف من سكان عامودا في مقدمتهم المر 1918
إلى عامودا باعتبارها أكبر وأكثر حاجة، فوافق على الفكرة شرط افتتاح حجرة لتدريس الطلبة، وذلك انسجاًما مع توجهه الدائم الذي 

شيوخ). كان يكرره على مسامع زائريه قائًال: إن كل فَقَه (أي طالب في الحجرة) يساوي أكثر من مئة صوفي (مريد تابع ألحد ال
وافق أهل عامودا على الموضوع وتكفلوا مسألة تأمين مستلزمات الطلبة من مأوى ومأكل وملبس. ومع مرور الوقت غدت حجرة 
عامودا قبلة الطلبة من مختلف أنحاء كردستان، درس فيها العديد من الذي غدوا الحقًا رواد العمل القومي الكردي. كانت الحجرة 

ج الطلبة وتحافظ على أواصر التواصل نقطة تحول كبرى في حياة  بلدة عامودا، وال غرابة في ذلك فقد كانت بمثابة كلية جامعية تُخّرِ
مع الخريجين ومع رواد الفكر القومي في ذلك الحين خاصة أعضاء خويبون، وباتت عامودا مع الوقت قبلة القوميين والمثقفين، 

                                                   
 .279)، ص1995، (بيروت، 3منذر موصلي، عرب وأكراد، ط - )12(
 .280موصلي، عرب وأكراد، ص )13(
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، إذ تسلّم مهام مسؤولية التدريس فيها بعد وفاته شقيقه مال 1929عبيد هللا عام  واستمرت الحجرة تلك في نشاطها حتى بعد وفاة مال
 .)14( »فتح هللا ثم مال عبد اللطيف إبراهيم (ولقب هو اآلخر بسيدا)، وتوقفت عن العمل في أواخر ستينات القرن المنصرم

  ًا ما كان يقوم به شيخ الطريقة من خالل القيام الدعوة إلى التزكية والتصوف: بالنسبة إلى نشر ثقافة التزكية والتصوف غالب
بجوالت إلى القرى المجاورة التابعة له، بعد أن يجمع إمام القرية الناس في مسجدها أو في بيت أحد رجاالتها من مريدي الشيخ، 

ا ذواتهم إليه في وكانت تسمى تلك الجوالت بـ (اإلرشاد). وفي هذه اللقاءات كان الناس يستغلون فرصة حضور الشيخ ليسلمو
  محراب الفناء فيه، والتوبة  على يديه في جّوٍ مفعم بالروحانية.

  التدريس في علوم الشريعة واللغة العربية: لم تكن وظيفة التكايا تقتصر على بناء الجانب الروحي، فقد كانت ُمدارسة الفقه
تفوقوا غالبًا على شيوخ طرائق التصوف من الناحية وعلوم الشريعة واللغة والمنطق حاضرة وبقوة، وعلى يد علماء كبار 

العلمية. وفي ما بعد انتقل بعض العلماء الذين كانوا يدرسون في تلك التكايا إلى تدريس العلوم اإلسالمية في المدارس الحكومية 
  الرسمية.

  اإلصالح بين الناس: لم يكن عجبًا أن عمل المحاكم الحكومية في المناطق الكردية كان مقتصًرا على المعامالت الرسمية وكان
المحامون على الدوام يشتكون من قلة العمل نتيجة اضطالع العلماء وشيوخ التصوف بسبب منزلتهم بين الناس بإطفاء نار 

أما بيوت العلماء فكانت أشبه بقاعات المحكمة، يقومون فيها بالخدمات القضائية جميعها من  الفرقة التي تولدها الخالفات بينهم.
فض للنزاعات االجتماعية والمالية، وكذلك إبرام عقود الزواج، وإصدار فتاوى اإلصالح الخاصة بحاالت الطالق. وكثيًرا ما 

عشائرية والشخصيات الحزبية في إيجاد الحلول لقضاياها، كانت بعض العائالت المتنازعات التي تفشل السلطات والزعامات ال
  تتوجه إلى علماء الدين، وذلك استناًدا إلى منزلتهم العالية، واالحترام الذي كانوا يحظون به. 

  تعزيز المواطنة والدفاع عن الوطن: حرص علماء الكرد في سورية على خلق المواطن الصالح، فلم ينحازوا إلى طرف سياسي
جهة طرف آخر، وفي تاريخ سورية المعاصر كانت دعواتهم لحماية المرافق العامة والمحافظة على ممتلكات الشعب، في موا

وعدم إثارة النزعات الطائفية والقومية، األمر الذي وضعهم في مواقف محرجة تجاه بعض األطراف السياسية لعدم تبنيهم 
م الدعوية بصورة واضحة وصريحة، على الرغم من أن بعضهم كانت المسألة الكردية والدعوة إليها ووضعها ضمن برامجه

لهم مواقف مشرفة، ومعروفة مساندة للقضية الكردية في مواجهة الحكومة. ولقد كان ألغلب العلماء الشرف في مقارعة 
ضة لالعتقال االستعمار الفرنسي ومقاومته سواء بصورة شخصية أم مع مريديهم وأتباعهم، وهذا ما جعل كثيًرا منهم عر

  والسجن والنفي.
  النضال من أجل حقوق الكرد: أسهم أغلب علماء الكرد في سورية في النضال من أجل حقوق الشعب الكردي بعامة وفِي سورية

بخاصة، وكان هذا النضال يتراوح بين النضال المعنوي والعملي، فعلى سبيل المثال ال الحصر: أسهم الشيخ أحمد الخزنوي 
ل ديوان للشاعر الكردي جكر خوين، على الرغم من أنه في بعض قصائده يتهجم على مشايخ التصوف! وكان في طباعة أو

كذلك شارك الُمال عبد هللا  )15(1957الشيخ محمد عيسى من أوائل المنضمين إلى مؤسسي أول حزب كردي في سورية عام 
ووقف العلماء جميعهم وقفة صامدة في مواجهة  ان العراق.مال رشيد في القتال مع البيشمركة إبان الثورة الكردية في كردست

الحكومة عندما طلبت منهم إصدار فتوى في تكفير البارازاني، واكتفوا بإصدار فتاوى تدعو إلى المصالحة وتحريم إراقة دماء 
  ته.المسلمين، وهذا ما لم تقبل به الحكومة آنذاك، متهمة المشايخ بالوقوف إلى جانب البارزاني في ثور

  

   

                                                   
  بتصرف، صفحات سورية: 2010الثاني/ يناير  كانون 25، »عامودا: مدينة األنفة والمعرفة«عبد الباسط سيدا،  )14(

 http://www.alsafahat.net/blog/?p=21323 
) ما يأتي: 47)، (ص2016يقول علي شمدين في كتابه: الحركة الكردية في سورية وظاهرة االنشقاقات، (السليمانية، مركز جميل روشن بياني للبحوث التاريخية،  )15(

المعروفة في الجزيرة الشيخ محمد عيسى الذي كان يقوم بتشجيع المؤسسين بمبادرتهم ويقف إلى جانبهم من خلف الستار؛ بسبب وضعه وكذلك انضمام الشخصية الدينية «
ه جميع الشهادات لبالد كما تؤكداالجتماعي كرجل دين، فهو لم يكن فعليا من ضمن المؤسسين األوائل كما يروج له البعض من دون دليل، ألنه كان طوال فترة التأسيس خارج ا

 .»دون استثناء
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  ثالثًا: نماذج من العلماء الكرد في سورية
  أشهر العلماء الكرد في سورية -1

لقد اشتهر كثير من العلماء الكرد، ولكن بسبب قلة المصادر والمراجع من ناحية واالنقطاع عن المناطق الكردية، ال يمكن       
  حصر جميعهم في هذه الدراسة، ومن هؤالء العلماء الذين تركوا بصمات واضحة في خدمة الشعب السوري:

  

  المال عبيد هللا سيدا

سم الكبير الملقب بـ (سيدا) مؤسس وشيخ مدرسة عامودا وكبار علمائها وأستاذ أساتذتها، درس على المال عبيد هللا جانكير قا 
يده كثير من العلماء في ميادين الفقه والشعر واألدب، كانت هجرة مال عبيد هللا األولى سياحة فكرية وعقلية لطلب العلم والمعرفة 

ى مدارس وعلماء كردستان عن كثب، فحل في سهل ماردين قاصًدا مدرسة وفرصة للعيش في بيئات مغايرة أتاحت له التعرف إل
على يد الشيخ  1897الشيخ محمد سعيد بن الشيخ عبد هللا بن الشيخ حامد، الملقب بـشاه ماردين، وبعد نيله اإلجازة في قرية دارا عام 

م صوفي عبدو، مال عبد اللطيف إبراهيم (سيدا)، مال ومن بين أبرز طالبه: مال إبراهي )16(محمد سعيد قفل راجعًا إلى بالده هيزان.
، وجدي مال مصطفى جنكو )17(شيخموس حساري (جكرخوين)، مال عبد الحليم مال إسماعيل، مال علي توبز، مال شيخموس قرقاتي

ت جميل. وبعد أداء الذي يروي أن مال عبيد هللا كان يطلب منه أن يقرأ على مسامعه قصائد المال الجزري لما كان يتمتع به من صو
أصيب في الطريق بمرض الزمه ثالث سنوات، وفي أثناء عودته من رحلة العالج إلى حلب  1926المال عبيد هللا لمناسك الحج عام 

  ودفن جنوبي المقبرة القديمة في عامودا، فغدت مقبرة للبلدة.  ،)18( وعبوره نهر الفرات، نزل في قرية إيلجاخ، وتوفي فيها

  

  هللا سيداالمال فتح 

 بعد وفاة األستاذ الكبير (عبيد هللا سيدا) قاَم مقاَمه شقيقُهُ المال فتح هللا بتدريس الطالب وإكمال علوم للذين لم يتّموا المنهاجَ 
 .المقّرر، وقد أجاَز كثير من العلماء، منهم (المال عبد الحليم، جكر خوين، مال شيخموس قرقاتي). وفي عامودا ثمة جامع يحمل اسمه

  

  المال عبد اللطيف سيدا

كان ماهًرا في علوم المنطق والنحو والّصرف والبالغة، حاّد الذكاء لم يترْك علًما إال وتعلَّمه، وقد حّصَل قسًطا من العلوم التي 
وض. لقد تخّرج لم تكْن في منهج الُحجرات الشرعية التي كاَن يدرسها بمثل العلوم الكونية آنذاك من تاريخ وجغرافيا ورياضيّات وَعر

  الذي درس فيه لنصف قرن تقريبًا.على يديه طالٌب كثر في الجامع الكبير 

  

  شيخ محمد موزا

كاَن حكيًما بقَي أربعين سنةً يعلم طالَب الّشريعة النحو والصرف والبالغة، وكاَن له دوٌر كبيٌر في فّض النّزاعات القبليّة 
  أخالقِِه المشهود لها من الجميع.خصوًصا بين عشيرتي المرسينية والمليّة، وذلك لصالِحِه ووالفردية، له صيُت كبيٌر في هذا الصدد، 

  

   

                                                   
  :18-07-2013، موقع مدارات، »مال عبيد هللا العمري الهيزاني«انظر: محسن سيدا،  )16(

  http://www.medaratkurd.comمدينة/-سيرة-الهيزاني-العمري-هللا-عبيد-مال 
  ، صفحات سورية:    0102كانون الثاني/ يناير  25،»مدينة األنفة والمعرفة«عبد الباسط سيدا، عامودا:  )17(

http://www.alsafahat.net/blog/?p=21323  
 .210ص خوين، سيرة حياتيجكر  )18(
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  المال عبد الحليم إسماعيل

كاَن معروفًا بالعلوم الّشرعية، ماهًرا في النحو والصرف والمنطق والبالغة، مرجعًا مهما في محافظة الحسكة للفتاوى وفّض 
الشخصيّة. تخّرج على يديه طالٌب كثر خالل تدريسه لهم في جامع األحناف حوالى نصف قرن، ومن  النزاع، وال سيما في األحوال

الذين درسوا على يديه: الشيخ سليم الحسيني، الشيخ عفيف الحسيني، والشيخ عبيد الشيخ ظاهر وآخرون. ولم يمنح العالمة مال عبد 
  .)19( نيالحسيالحليم إال إجازة خطية واحدة ممنوحة للشيخ عفيف 

  

  المال إبراهيم التل شعيري

شيخ مدرسة تل شعير، أخذ الخالفة في الطريقة النقشبندية عن الشيخ إبراهيم حقي، وقد عّده الشيخ إبراهيم مفتي العائلة، وكان 
يعود إليه في المسائل المستعصية. وقال عنه الشيخ علوان حقي كما أخبرني المال يوسف يعقوب: إن المال إبراهيم شخصية علمية 

، تتلمذ )20( العلميقد كان له جهد كبير في اإلصالح وفض المنازعات بين أهالي تل شعير، ويعّد رمزها مهمة في العلم والفتوى. ل
على يديه كبار العلماء والمثقفين الكرد من كتاب ومؤرخين وشعراء، من مثل الشاعر الكردي جكر خوين والشاعر أحمد نامي، وكما 

على يديه. ولقد تفرد المال إبراهيم عن أغلب أقرانه العلماء بأن زوجته فاطمة أخبرني والدي فقد تلقى جدي مال مصطفى جنكو العلم 
ابنة مال عبيد هللا سيدا كانت متعلمة وقارئة، وكانت عونًا له في مسيرته العلمية، وقد تزوجها الشيخ إبراهيم حقي بعد وفاة المال 

  إبراهيم.

  

  مال أحمد محمد المال زفنكي (مفتي قامشلو)  

في مدينة سيرت، وهو ابن العالمة محمد زفنكي البالوي الذي كان مقصد طالب العلم، ورث ابنه أحمد عنه  1893م ولد في عا
حبَّ العلم والعلماء، ودرس على يد مجموعة من علماء قرية نورشين، وأخذ فيها اإلجازة في العلوم الشرعية، وكان شخصية معرفية 

ب العلم، وُعرف بمواجهته لرواسب التخلف والجهل والظلم، نذر نفسه للدفاع عن فذة، تخرج على يده كثير من العلماء وطال
المستضعفين واضطر إلى الهجرة إلى الجزيرة السورية متابعًا رسالته في نشر العلم والمعرفة، اشترك في المقاومة ضد الفرنسيين، 

  وبعد وفاة أبيه انتقل إلى قرية خزنة ليلتقي بالعالمة أحمد خزنوي.

بعد استقالل سورية من االحتالل الفرنسي، أحدثت وظيفة المفتي في مدينة قامشلو وهي ما فاز بها المال أحمد الزفنكي،        
لما امتاز به من النزاهة واالستقامة، فقدم كثيًرا من الخدمات واستطاع خالل مّدة قصيرة إتمام بناء المسجد الكبير في قامشلو، وأسس 

ساهم في تطوير عمل دائرة األوقاف من خالل بناء محال تجارية تدعم عملها، وإحداث الوظائف في األوقاف. الجمعيات الخيرية، و
، التي ضّمْت ثلة من مفكري تلك 1927وكان المال أحمد الزفنكي أحد مؤسسي أول جمعية ثقافية هي جمعية (خويبون) في عام 

م بالثقافة واألدب القومي هّمها الرئيس. ومن أشهر أعماله العلمية (العقد المرحلة ومثقفيها، إذ كان نشر الوعي القومي واالهتما
 6/12/1971الجوهري في شرح ديوان المال الجزري) الذي يعّد الركن األساس في األدبين الكردي والصوفي. توفي يوم االثنين 

  ونقل جثمانه بحسب وصيته إلى قرية تل معروف في موكب مهيب.

  

  دا القره كويالشيخ محمد عيسى سي

. والده الشيخ محمود القره كوي من شيوخ سلسلة الطريقة النقشبندية، وفي حوالى عام 1924ولد الشيخ محمد عيسى سيدا عام 
استقرت عائلته في قرية تل ليلون/ تل أيلول ناحية الدرباسية محافظة الحسكة. بنى مدرسة شرعية في قرية كركوند، وكان  1931

لى تزكية النفس وتلقي العلوم الشرعية والدراسات اللغوية. سعى جاهًدا لإلصالح بين الناس، ونشر روح يربي فيها الطالب ع
التسامح، وبذلك ازداد تأثيره ونفوذه بين قطاعات كبيرة من األكراد، واستطاع أن يخرج دفعات من الطالب المشبعين بالروح 

والتعايش المشترك. تعلَّم القراءة والكتابة باللغة الكردية في صغره، وفي مرحلة اإلسالمية، والقيم الكردية، والقدرة على تقبل اآلخر 
 يونسشبابه األولى احتك بالشخصيات الوطنية الكردية المختلفة من أمثال جالدت بدرخان بك ومال حسن كرد وعبد الرحمن علي 

)21(.  

                                                   
  :10/5/2012 موقع سماعلماء عامودا)، «انظر: عبد اللطيف الحسيني،  )19(

 http://semakurd.net/english/node/465  
 .15)، ص2011للدراسات والبحوث، ، (السليمانية، مركز آشتي »تل شعير«انظر: لقمان اليوسف،  )20(
  ، موقع كوليلك:»نبذة عن حياة الشيخ محمد عيسى الشيخ محمود سيدا«انظر: د.م،  )21(

 http://www.kulilk.com/portal/node/6626  
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للخوض في العملية السياسية، إلى جانب توجهه الروحي، لقد سعى الشيخ محمد عيسى بخالف كثير من العلماء الكرد في سورية 
كان يلتقي بأبناء األسرة  1956ففي السابعة عشرة من عمره انتسب إلى جمعية خويبون، وفي أثناء العدوان الثالثي على مصر عام 

طي الكردي في سورية أُسيس الحزب الديمقرا 1957البدرخانية في مصر للتباحث حول تأسيس تنظيم كردي في سورية، وفي عام 
(البارتي) وكان له الدور البارز واألكبر فيه، حين سخر إمكاناته المادية الكبيرة وتأثيره الالمتناهي في قطاعات واسعة، وفي أواخر 

ام. حكم عليه بالسجن لمدة عامين، فانتقل إلى لبنان، وبقي هناك سنتين قبل أن يعود إلى سورية في إثر صدور العفو الع 1963عام 
في مدينة الحسكة إثر  2001أيار/ مايو  31ومن ثم انقطع نشاطه السياسي، وتركز جهده على النواحي العلمية والروحية. توفي في 

  .)22( مرض ألزمه الفراش لمدة سنة تقريبًا، ودفن بجوار والده الشيخ محمود القره كوي في مقبرة موالنا الشيخ خالد في مدينة دمشق

  ال رشيدالمال عبد هللا م

. 1929في قرية زينال في منطقة زوق أي قورتالن في والية سيرت، وهاجر مع أهله سورية  1924ولد المال عبد هللا سنة 
درس عند والده الفقه ومبادئ اللغة العربية وعلم المنطق والفلسفة وأصول الدين وأصول الفقه، ثم انتقل إلى خزنة في سورية ودرس 

، وعاد ودرس مرة أخرى على يد والده ويد مال محي الدين هاويلي في قرية 1938ن الخزنوي حتى عام على يد الشيخ عالء الدي
وعند شقيقه مال محمد وعند الشيخ محمود قره كوي بقرية تل ليلون/ تل أيلول، ثم  1942باتران وعلى يد مال علي ذو قيدي حتى 

. الزم كثيًرا من العلماء منهم مال عبد هللا القرطميني، 1963لوم الشرعية عند أبناء الشيخ أحمد الخزنوي، وحصل على اإلجازة في الع
  .)23( ومال محمد أمين الديواني، ومال أحمد بالو، ومال محمد شيرين، وسيد إبراهيم وغيرهم

ومال علي وقد أجاز كثير من العلماء الذين تتلمذوا على يده، ومنهم مال عارف من قرية كانيا، ومال سعيد من قرية مويال، 
الكفرزي، ومال حسين اإلمام في درباسية، ومال يوسف المحلمي، ومال علي العيني، ومال يوسف يعقوب، ومال صالح وأخوه مال 
محمد، واألستاذ الشيخ عبد الرزاق جنكو. وقد تشرفت أنا شخصيًا بالدراسة بين يديه، فقرأت عليه مخطوطة جامع المختصرات، 

. وفي أثناء مشاركته في 13/8/2009تحقيقي لها لنيل درجة الدكتوراه، وقد منحني اإلجازة العلمية في ومختصر الجوامع في أثناء 
  الثورة الكردية أوكل إليه البارزاني، وظيفة القضاء فعرف بأن كان قاضيًا في الثورة الكردية.

لتفصيالت، وعرف بطيب األخالق، وحسن المعاملة لقد تميز أستاذي المال عبد هللا بذاكرته القوية، إذ يتذكر الحوادث بالتاريخ وا
والصبر في الدراسة والمدارسة، وكان شجاًعا، ُمنَِع من الخطابة مرات عدة ألنه كان يخطب باللغة الكردية. ولقد استطاع أن يؤدي 

واقفه النبيلة التي قلما واجبه اإلرشادي واإلصالحي من خالل دعوته إلى تصحيح األخطاء، والتوعية بسلوكه اإلنساني المتواضع وم
ينتهجها رجال العلم والفكر الديني المعاصرين. واشتهر بقضاء األحوال الشخصية وبخاصة في فتاوى الزواج والطالق والميراث، 
إضافة إلى ذلك عرف بميوله األدبية واهتمامه بالدراسات التاريخية، له مجموعة من المؤلفات منها: مجموعة فتاوى في األحوال 

خصية (مخطوط)، وتفسير أجزاء من القرآن الكريم باللغة الكردية (مخطوط)، وترجمة كوليستان لسعد الشيرازي من الفارسية الش
  بعد صراع مع المرض. 18/12/2010للكردية. توفي شيخي المال عبد هللا رحمه هللا مساء السبت 

  

  الشيخ عبد الرزاق مصطفى جنكو

عند بيت الشيخ أحمد الخزنوي ثم تابع دراساته إلى أن تخرج من كلية الشريعة  ، درس في تل معروف1947ولد في سنة 
بجامعة دمشق في بدايات سبعينيات القرن الماضي. عمل عضًوا نشيًطا في صفوف الحزب الديمقراطي التقدمي في سورية، وكان 

اظرات لمصلحته. ذلك قبل أن يترك الحزب مثاال ألصدقائه في التضحية، وتميز بشخصيته الجذابة، وتمكنه من كسب جوالت المن
م بسبب تبني الحزب لالشتراكية العلمية منهًجا، إذ كان الشيخ يرى فيها فكًرا خاطئًا ال يمكن له أن يستمر في مجتمعه، 1977في عام 

  وقد صدقت تنبؤاته.

السورية، ولكن أفرج عنه لبراءته في ذروة الحوادث بين اإلخوان المسلمين والسلطات  1981اعتقل الشيخ عبد الرزاق عام 
وعدم وجود أي عالقة بينه وبين اإلخوان، بل بخالف ذلك كان شديد االنتقاد لهم ألنهم لم يتناولوا مظلومية شعبه الكردي. عمل الشيخ 

لى يده عبد الرزاق خطيبًا في مسجد جرنك إحدى ضواحي مدينة قامشلو التي سماها (كوندكي كوال) لمدة عشر سنوات، وتربى ع
كثير من أهالي القامشلي، وهو يتناول موضوعاته بكل اعتدال وفكر نير حتى أصبح مثاًال صالًحا بين سكان المنطقة، فكان زمالؤه 

  المسيحيون يحترمونه إلى درجة كبيرة، وكان محبوبًا وذا منزلة خاصة عند أهالي قرية أبو خزف العربية التي ترعرع فيها.

أول من استنكر مجزرة حلبجة في أول جمعة بعد وقوعها من على المنبر في خطبته المشهورة بعد أن  يعّد الشيخ عبد الرزاق
ألهب المشاعر، وأبكى الحضور. كانت له عالقة جيدة مع الشاعر جكر خوين، إذ روي أن خوين قال: ما رأيت شخًصا يجيد إلقاء 

داره مجلس قضاء شعبي، وأسهم في حل كثير من  تبالو. كانأحمد  قصائدي مثل عبد الرزاق، وكانت له عالقة مميزة بالشاعر مال

                                                   
  انظر: موقع ويكيبيديا، ترجمة الشيخ محمد عيسى على الرابط: )22(

https://ar.wikipedia.org/wiki\ محمد_عيسى_سيدا_القره_كوي   
 .15انظر: مال عبد هللا مال رشيد، الرسائل الجوهرية، ص  )23(
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المشكالت االجتماعية، وإن أكثر األماكن التي كان يتألق فيها مجالس العزاء إذ كان يقدم النصائح والتوجيهات العامة، ويحث على 
اإلسالمية منها، زواج المسيار، احترام العلماء بين . ومن أعماله العلمية: العولمة وموقف الشريعة )24( الدينياألخالق وااللتزام 

 التكريم والتقديس، الحوار في القرآن الكريم، وجميعها ما زالت مخطوطات.

  

   

                                                   
  : 29/1/2010 موقع والتي مه، »الشيخ عبد الرزاق جنكو كما أعرفه«انظر: بافي بيمان،   )24(

http://www.welateme.net/cand/modules.php?name=News&file=article&sid=2732#.WWJvWITyuYk  
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  المال يوسف يعقوب

لناحية  غصن التابعةم، ونشأ في قرية ديرونا آغي/ دير 1946مال يوسف يعقوب بن الحاج سليمان سلو يعقوب ولد في عام 
جل آغا الجوادية، ثم انتقلت أسرته إلى قرية رميالن الشيخ، حيث درس على يد أستاذه الشيخ محمد نوري بن الشيخ محمد رشيد 
الديرشوي. ثم حصل في وقت متأخر على اإلجازة الشرعية منه. وقرأ التجويد في خالل ذلك وأتقنه على يد المال محمد التـتني، 

مين بن الشيخ عبد الهادي فأجازه إجازة عامة في العلوم الشرعية، وأجازه في مرحلة متأخرة بخالفة الطريقة ودرس عند المال محمد أ
الشاذلية عن شيخه الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، ودرس في قرية معشوق على يد المال عبد هللا بن المال رشيد الذي منحه أيًضا 

س فيها خريف عام إجازة عامة في العلوم الشرعية. انتقل إلى تك م حيث ُعين مدرًسا 1967ية الشيخ حسين في قرية (حلوة) ليَُدّرِ
س في المدارس الرسمية اإلعدادية والثانوية  وخطيبًا ثم مفتيًا، وقرأ على شيخه علوان بن الشيخ إبراهيم حقي علم الفرائض، وكان يدّرِ

على األسئلة وحل المنازعات والخصومات التي كانت ترد إلى تكية  بفروعها العامة والشرعية، واستمر في الخطابة واإلفتاء والرد
  الشيخ حسين.

س في جامع الركنية، وكذلك في جامع أبي النور، ثم اضطر إلى الهجرة إلى مدينة 2004انتقل الشيخ إلى دمشق في عام  م ليدّرِ
صصية بجوامعها ومساجدها. من مؤلفاته: الدرر السنية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مقيًما فيها كعادته حلقاته العلمية التخ

اللؤلؤية من طبقات الشافعية (مخطوط). قصده في الجزيرة ثم في الشام بعض طالب  مخطوط) المسائلاصطالحات الشافعية (
إلى أوالده الذين الشافعية من جنوب شرق آسيا وجمهوريات آسيا الوسطى ومن أكراد تركيا وغيرهم، ومن هؤالء التالميذ إضافة 

درسوا عليه األستاذ عبد الرحيم نيئ هيم الذي يدير أحد المعاهد الشرعية في إندونيسيا اليوم. قال عنه الدكتور راتب النابلسي في إثر 
 مناظرة فقهية شافعية حنفية مع الشيخ عبد الرزاق الحلبي: إن المال يوسف عالم الشافعية في سورية. 
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  أحمد كفتارو

ونشأ في رعاية والده العارف با الشيخ محمد أمين كفتارو الذي دفع به إلى  1912شيخ أحمد كفتارو في دمشق عام ولد ال
مجالس العلماء، فتلقى علوم اللغة والشريعة على أيدي كبار علماء دمشق األفاضل. لقد كان الشيخ رحمه هللا وافر الذكاء، عظيم 

لها، عالَي الروحانية، دائَم الذكر، ال يفتُر عن الدعوة إلى هللا تعالى في ليله ونهاره، وسره الحكمة، بارًعا في إيصال الفكرة ونق
وعالنيته. بذل النصح لطبقات األمة كافة صغيرها وكبيرها، رجالها ونسائها، فقيرها وغنيها، من أمييّها إلى مثقّفيها، ومن محكوميها 

ا إال والتقاه، وأسدى إليه النصح، وبلّغ البَالَغ المبين المستند إلى الدليل المقنع، والحقيقةَ إلى حكامها، ولم يترك حاكًما عربيًا أو مسلمً 
  التي ال تشوبُها األغراض والمصالح فكان مقبوًال عند الجميع على اختالف توجهاتهم.

ة محليًا وعالميًا. اهتم بالعلوم تخرج على يديه رحمه هللا مئات العلماء والدعاة والمفكرين الذين أصبح لكثير منهم شهرة واسع
تيًا الشرعية التي تنفع األمة، إال أنه برز في كونه فقيًها شافعيًا متمكنًا؛ ما أّهله أن يكون مدرًسا دينيًا في دار الفتوى بدمشق ثم مف

آن الكريم إضافةً إلى اهتمامه لدمشق، ثم مفتيًا عاًما لسورية ورئيًسا لمجلس اإلفتاء األعلى فيها. واهتم بعلم التفسير وعلوم القر
بالتصوف بحكم كونه شيخ الطريقة النقشبندية؛ فحرص رحمه هللا على تنقية التصوف من المحَدثات والغلو وتجديده وإعادته إلى 

  ضوابط الكتاب والسنة.

الجامع والمجمع الذي للشيخ آالف الدروس التي ألقاها في مساجد دمشق المختلفة، وعلى رأسها مسجد أبي النور مركز دعوته (
يحمل اسمه رسميًا)، ومغرس دوحته، إذ فّسر القرآن الكريم أربع مرات، وعرض السيرة النبوية الشريفة مراٍت كذلك، إضافةً إلى 

فخرية عدة من جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية  شهادات دكتوراهدروسه األخرى في الفقه والعقيدة والتصوف. وقد حاز على 
  في جاكرتا، ومن جامعة عمر الفاروق في باكستان، ومن جامعة أم درمان اإلسالمية في السودان. الحكومية

رحلٍة جاَب بالد  500مؤتمًرا عالميًا إسالميًا، وفي أكثر من  150امتدت دعوته إلى أصقاع المعمورة، إذ حضر أكثر من 
لم، والتقى كثيًرا من القيادات السياسية والدينية العالمية، والقيادات المعمورة داعيًا ومذّكًرا وُمرشًدا. التقى عدًدا من رؤساء العا

السياسية والدينية جميعها في سورية منذ فجر االستقالل وحتى وفاته رحمه هللا تعالى، وحاورهم، وبلَّغهم ونصحهم. توفي يوم األربعاء 
 م ودفن في المجمع الذي يحمل اسمه.1/09/2004الواقع في:
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  عيد رمضان البوطيد. محمد س

يعدّ البوطي من أشهر علماء سورية المعاصرة على اإلطالق، وهو متخصص في العلوم اإلسالمية، ومن أهم المرجعيات الدينية 
في قرية جيلكا التابعة لجزيرة بوطان الواقعة في تركيا قرب حدود العراق ألبوين  1929في مستوى العالم اإلسالمي، ولد عام 

  ع والده المرحوم ُمالَّ رمضان البوطي إلى دمشق، وله من العمر أربع سنوات.كرديين. هاجر م

تلقى البوطي العلم على يد والده مال رمضان الذي كان بدوره عالًما كبيًرا وأحد مشايخ التصوف، وتلقى التعليم الديني والنظامي 
هادة الدكتوراه من كلية الشريعة. اشترك في مؤتمرات في مدارس دمشق، ثم انتقل إلى مصر للدراسة في األزهر، وحصل فيها على ش

وندوات عالمية كثيرة، تتناول وجوه الثقافة اإلسالمية المختلفة في عدد من الدول العربية واإلسالمية واألوروبية واألميركية. نال 
  لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. 18البوطي لقب شخصية العالم اإلسالمي في الدورة الـ 

يعّد البوطي أهم من يمثل التوجه المحافظ في مذاهب أهل السنة األربعة، وعقيدة أهل السنة وفق منهج األشاعرة، ويشبهه 
كان من كبار المهتمين بالعقائد والفلسفات المادية، ولم تكن عالقته  كثيرون بالغزالي وذلك لهدوء أسلوبه وقوة حجته في آن واحد.

سورية جيدة، وكان من نابذي التوجهات السياسية والعنف الجهادي. خدم البوطي اإلسالم والمسلمين  بجماعة اإلخوان المسلمين في
بكتابة كثير من المقاالت في الصحف والمجالت في موضوعات إسالمية وقضايا مستجدة، ومنها: ردود على كثير من األسئلة التي 

  ي حل مشكالتهم.يتلقاها، وتتعلق بفتاوى أو مشورات تهّم الناس، وتشارك ف

للبوطي أسلوب مميز ونادر في التأليف، إذ تتميّز كتاباته بالموضوعية والمنهجية، ويتسم أسلوبه بصعوبة الفهم أحيانًا لغير 
طالب العلم، وله ما ال يقل عن أربعين مؤلفًا في علوم الشريعة، واآلداب، والتصوف، والفلسفة، واالجتماع، ومشكالت الحضارة، 

بفعل تفجير وقع داخل جامع اإليمان بحي المزرعة، ومعه عشرات  21/3/2013. توفي العالمة البوطي في يوم نوروز )25( وغيرها
  الضحايا والجرحى في صفوف المصلين.

  

  أشهر العائالت الصوفية -2

  عائلة الخزنوي -أ

تنسب العائلة إلى جدها األكبر  عائلة كردية تقطن في منطقة الجزيرة السورية في قرية تسمى تل معروف تابعة لمدينة قامشلو،
الشيخ أحمد الخزنوي الذي تلقى العلم الشرعي في تركيا، وحصل على اإلجازة العلمية فيها على يد المال حسين الفارقيني، وأُِجْيَز 

حامدي، والمال أحمد كذلك في ِعْلَمْي التفسير والحديث من محِدّث ديار الشام المشهور الشيخ بدر الدين الحسني، والمال محمد سعيد ال
  مفتي بلدة نصيبين.

سلَك الخزنوي طريق أهل التصوف، فدخل الطريقة النقشبندية على يد الشيخ عبد القادر الهزاني خليفة الشيخ عبد الرحمن 
الدين التاغي، وبعد انتقال الشيخ عبد القادر إلى جوار ربه سافر الشيخ أحمد الخزنوي إلى خليفة شيخه حضرة الشيخ محمد ضياء 

المقيم في بلدة نورشين، وقضى مّدة في صحبته ثم رجع إلى أهله في قرية خزنة ألجل نشر العلم واالشتغال بالدعوة. ولقد أعطاه هللا 
وفرة في رزقه ووسائل عيشه، فكثرت أمواله التي سخرها في سبيل العلم ونشره، وبنى معهًدا لطالب العلم، ورحل من قرية خزنة 

  سس فيها معهده الشرعي.إلى تل معروف وأ

كان للشيخ أحمد الخزنوي دور بارز في مقاومة الفرنسيين، فأمن الملجأ والمأوى لكثير من رجاالت الثورة السورية من أتباع 
وكانت تل معروف واحدة  .)26( عز الدين القسام وسلطان باشا األطرش، األمر الذي أدى بالفرنسيين إلى إبعاده إلى البادية السورية

من أهم المراكز الدينية في سورية، ويزورها آالف من مريدي هذه العائلة من البلدان اإلسالمية المختلفة، يشتركون في الوالء لها 
إلى أنه  سواء كانوا كرًدا أم عربًا، على الرغم من الخالف الشديد بينهما في منطقة الجزيرة السورية. وفي هذا السياق تجدر اإلشارة

في منهج العائالت الصوفية الكردية بعامة، والعائلة الخزنوية بخاصة، ال يلجأ مريدوهم من أصحاب الطريقة النقشبندية إلى ضرب 
  .)27( أنفسهم باألسياخ والسيوف والرماح كما في غيرها من المناطق

لدين وعبد الغني. وقد توالت الخالفة بين أبنائه بعد وفاة الشيخ أحمد الخزنوي، ترك وراءه أوالده معصوم وعالء الدين وعز ا
الثالثة بسالسة من دون خالفات تذكر. وفي أواخر عهد الشيخ عز الدين كثرت البدع والخرافات وانحرافات المريدين، وبعد وفاته 

                                                   
العصر، تحديات وآفاق، أوروبا من منها: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، نقد أوهام المادية الجدلية، الحكم العطائية: شرح وتحليل، اإلسالم و )25(

قفتني، كبرى اليقينيات الكونية: وجود الخالق ووظيفة المخلوق، التقنية إلى الروحانية ـ مشكلة الجسر المقطوع، الجهاد فى اإلسالم: كيف نفهمه وكيف نمارسه، شخصيات استو
 األبحاث والمقاالت.هذه مشكالتهم، وهذه مشكالتنا، من الفكر والقلب، ترجمة رواية مموزين من اللغة الكردية، فقه السيرة النبوية، وغيرها كثير من الكتب و

 .26توبات الشيخ أحمد الخزنوي، (إسطنبول، مكتبة آكتاش، يال ت)، صانظر: الخزنوي، محمد معتز وعبد البديع الخزنوي، مك  )26(
  الرابط:  ، على2009/7/30-2723العدد: -الحوار المتمدن، »المدرسة الخزنوية في سورية«عصام خوري،  )27(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179542  
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ى، فكان أول المنشقين حصلت الفرقة والخالف بين الشيخ محمد الذي خلف والده من جهة وعمه وأبناء عمومته وإخوانه من جهة أخر
عن الشيخ محمد أخوه الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي وقف إلى جانب عمه عبد الغني. وقد ذكر محمد خير رمضان يوسف في 

  .)28( تتمة األعالم أن طريقتهم شابها كثير من البدع والضالالت وتقديس األشخاص إلى درجة غير مقبولة

لة والعودة بها إلى تعاليم اإلسالم الصحيحة التي كان يدعو إليها جده أحمد الخزنوي، حاول الشيخ معشوق تصحيح مسار العائ
ونجح في استقطاب كثير من المريدين وأتباع هذه المدرسة وطائفة كبيرة ممن كانوا في السابق بعيدين عن العائلة ونشاطها، وخصوًصا 

مومته الذين تبنوا تبنيًا واضًحا قضية الكرد بوصفهم مكونًا مضطهًدا من الكرد، وال سيما أن الشيخ معشوق ومن وقف معه من أبناء ع
  .)29( الدينفي سورية. ولقد عانت هذه العائلة كبقية الكرد نزع الجنسية، إذ نُزعت الجنسية أيًضا من الشيخين عالء الدين وعز 

 

  الشيخ محمد معصوم الخزنوي 

، ونشأ في كنف والدِه، وأخذ منه العلوم الدينية، وتربى على 1915ي عام ولد الشيخ معصوم أكبر أبناء الشيخ أحمد الخزنوي ف
له والده ِحْمل خالفته بالطَّريقة النَّقشبندية من بعده وهو في ريعان شبابه. حرَص على استمراِر نهجِ والده في اإلص الح يديه حتَّى حمَّ

والفساُد في أرضها وناسها، فأخذ يرشد الناس ويدعوهم إلى هللا تعالى؛ والدعوة إلى هللا في الجزيرة السُّورية التي كان قد عاث الجهل 
حتَّى أسلم على يديه كثير من أبناء الديانات األخرى، وأغلق هللا على يديه ما ال حصر له من دور اللهو المحرمة والبغاء في مدينتي 

  الحسكة والقامشلي.
كان الشيخ عالًما شجاًعا، ال يخشى في هللا لومة الئم، ولم تلِهِه خدمة الناس عن أن يكون متضلعًا من العلوم ومتبحًرا متمكنًا من 

لتدافع عن حقوق العلماء واألئمة والخطباء  1954الفقه والفتوى. وقد أسس الشيخ جمعية رابطة العلماء وأنصار الدين اإلسالمي عام 
ة في مهماتها وذلك بنشر العلم والمعرفة بمدارسها الشرعية والوقوف في وجه الحمالت التبشيرية المتمثلة وذلك وتوسعت الجمعي

بإنشاء رياض األطفال وإنشاء المدارس اإلعدادية والثانوية بفروعها الشرعية واألدبية والعلمية. لقد أقامت هذه الجمعية دوًرا إليواء 
  الرعاية من دون المساس بكراماتهم، وقد أغلقت مع المؤسسات التابعة لها من حزب البعث. العجزة واليتامى، يتلقون فيها 

انتقل إلى جوار ربه عن عمر ثالثة وأربعين ربيعًا قضاها  1958دامت خالفة الشيخ في الطريقة ثماني سنين ونيفًا وفي عام 
  يقة إلى شقيقه الشيخ عالء الدين الخزنوي.في خدمة اإلسالم، ونشر العلم والفضيلة بين الناس مفوًضا أمر الطر

  

   

                                                   
 .48)، ص2002، (بيروت، دار ابن حزم، 2، ط2انظر: يوسف، محمد خير رمضان، تتمة األعالم، ج  )28(
  هم لألحزاب الكردية، على الرابط:انظر: عبد القادر الخزنوي، رًدا على ما جاء في كتاب قرياقس حول وصفه آلل الخزنوي بمعادات )29(

http://www.kurdistanabinxete.com/Gotar/2012Gotar/2012Tevlihev/H6tevlihev/170612Shexabdulqadix_redlqiyaqus.htm 
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  الشيخ عالء الدين الخزنوي

ة في عصره، وهو االبن الثاني للشيخ أحمد الخزنوي، ومن كبار شيوخ الطريقة النقشبندية  أحد الشَّخصيات اإلسالميَّة المهمَّ
ه من العائلة الخزنوية بالطلة البهية، وطيب . اشتهر بالفصاحة الساحرة، وعرف مثل أسالفه وأخالف1919وعلمائها، ولد في عام 

المعشر والكرم، ومخالقة الناس بخلق حسن. عرف الشيخ عالء الدين الخزنوي بحيائه وتقواه، أمضى حياته زاهًدا في الدنيا مقبًال 
ِعشق لرسول هللا صلى هللا على اآلخرة، وكان إذا تكلم أثَّر في سامعه بتواضعه العظيم، ومما ُعرف عنه أنه دامع العينين، شديد ال

  المدينة المنورة خلع حذاءه ومشى حافيًا مطرق الرأس حتى غادرها. إلى عليه وآله وصحبه، إذا عندما وصل 

كان عالًما عامًال قضى حياته في التعليم واإلرشاد في مختلف البالد السورية والتركية وغيرها، وكان غارقًا في محبَّة هللا 
ألداء الحج وحضور شهر رمضان بجوار حبيبه في الروضة النبوية، ولم تُْلِهِه الدنيا عن ربه تعالى. ومن آثاره  ورسوله، كثير السفر

ة. العلمية مؤلفات عدة في العقيدة والفقه والتصوف، وكان شاعًرا متمكنًا يُجيد تأليَف قصائد التزكية والتصوف باللغتين الكردية والعربي
عوة إلى هللا التي كان قد حملها والده وشقيقه، وقد أسلم على يديه كثيرون، وتربَّى جيٌل من العلماء العاملين. واتَّسعت في عهده راية الدّ 

  ، ودفن بجوار والده في مقبرة تل معروف.1969أجاز كثيًرا من العلماء أشهرهم المال عبد هللا مال رشيد. توفي في عام 

  

  الشيخ عز الدين الخزنوي

، وتربّى تحت رعاية والده الشيخ أحمد الخزنوي، تلَقّى أنواع العلوم على يديه؛ 1930الدين الخزنوي في عام ولد الشيخ عز 
وحصل منه على اإلجازة العلمية، وتلقَّى العلم على يد الشيخ مال محمد مال رشيد الغرزالي، ثم تولّى التدريس في مدرسة والده إلى 

عالء الدين. وقد َشغَل أوقاته بالتدريس والوعظ واإلرشاد، فكان يتجول لرعاية أمور  جانب شقيقيه الشيخ محمد معصوم والشيخ
المريدين في سورية وتركيا ودول أوروبا والخليج، وكان يجلس لوعظ الناس وإرشادهم، ينشر العلم والفقه في الدين، في منطقة كانت 

م العلوم الشرعية والعربية، وهو ما بات يحمل اليوم اسم (معهد العرفان غارقة باألوهام والعادات البالية، وأسهم في إنشاء معهد لتعلي
  للعلوم الشرعية والعربية) في بلدة تل معروف.

وجهت للمرحلة التي تولى الشيخ فيها مشيخة التصوف كثير من االنتقادات، سواء في التوجهات العقدية، أم تصرفات الشيخ مع 
  ن في قريته تل معروف إلى جانب والده الشيخ أحمد الخزنوي.ودف 1992مريديه أو العكس. توفي عام 
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  الشيخ محمد معشوق عز الدين الخزنوي

في قرية تل معروف، درس مبادئ العلوم الشرعية وتتلمذ لمجموعة من أهل العلم، وفي  1958ولد الشيخ محمد معشوق في 
ف. إلى جانب دراسته النظامية حصل على الثانوية العامة الفرع مقدمتهم والده الشيخ عز الدين ثم في المعهد الشرعي في تل معرو

، وحصل على الماجستير في كلية األوزاعي في 1984وتخرج في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة عام  1977األدبي عام 
  والدكتوراه في الجامعة اإلسالمية بكراتشي. 2001لبنان 

، إذ حصل بينه وبين القائمين 1989-1977عروف مدة اثنتي عشرة سنة بين عامي دّرس الشيخ في المعهد الشرعي في تل م
على المعهد خالف في تجديد منهج المعهد خصوًصا، ومسيرة الدعوة عموًما وفي مقدمتهم والده الشيخ عز الدين، وعلى إثر ذلك 

بًا ومدرًسا في مساجدها إضافة إلى التدريس في غادر الشيخ إلى مدينة إدلب بعد تباين واضح بين فكره وفكر والده، حيث عمل خطي
  ، إذ عاد إلى قامشلو، وعمل خطيبًا في مساجدها.1992الثانوية الشرعية حتى توفي والده في عام 

لقد كان إسهامه في ترسيخ فكرة المواطنة واضًحا، وكان يؤكد أن المواطنة هي الحل الوحيد لمشكلة األقليات الدينية والقومية، 
ز ارتباطهم بوطنهم سورية بوصفه وطنًا يحفظ حقوقهم وخصوصيتهم الثقافية، وقد أكد أن هذه الحقوق تؤخذ وال تقدم هبة بما يعز

  ألصحابها.
تنامت شعبية الشيخ في األوساط جميعها الشعبية والمثقفة منها خصوًصا، نظًرا إلى ما كان يحمله الشيخ في طروحاته من علم 

ادته إلى اإلسالم الصافي النقي بعيًدا عن تشويهات رجال الدين التقليدين الذين لم يكن لهم أي دور إال يشبع توجهات المجتمع في إع
تخدير الشعوب لمصالحهم الشخصية تارة، وتدجين المجتمعات لمصلحة الحكام المستبدين تارة أخرى. رفض الشيخ معشوق إقحام 

لى صعيد آخر طالب بالحقوق المغتصبة للشعب الكردي، وبمنحه الحرية، اإلسالم بالسياسة لتسويغ تصرفات الحاكم المستبد، وع
وإشراكه في العملية السياسية السلمية بعيًدا عن القمع والظلم. من أعماله: (األمن المعيشي في اإلسالم)، و(التقليد وأثره في الفتن 

دمشق، واغتيل بغدر، وسلمت جثته إلى أبنائه في المذهبية)، و(ومضات في ظالل التوحيد)، و(المخدرات المعنوية). اختُطف في 
1/6/2005.  
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  عائلة حقي -ب

هـ. تلقى ١٣١٠يعود نسب العائلة إلى الشيخ إبراهيم حقي العلواني الذي ولد في قرية باسرت من أعمال منطقة بوطان سنة 
علومه على يد والده في باسرت، ودرس النحو والصرف وعلوم البالغة والمنطق والفقه الشافعي والحنفي وإجازة من الشيخ حسن 

  .)30( الفندكي
، وكان ذا )31( بالعلماءي بالشجاعة والهمة العالية المتطلعة الى اكتشاف العلوم، فكان يحوط نفسه اتصف الشيخ حقي العلوان

أسلوب شائق في اإلنشاء والتعبير حتى عّد بعضهم كتاباته من عيون األدب، وكان خطاًطا تلقى أصول الخط وقواعده من الشيخ عبد 
  .)32( القامشليموصل حتى استقر به المقام في قرية حلوة القريبة من الرحمن جزماتي. اضطر إلى الهجرة إلى دمشق ثم إلى ال

  

  محمد زكي حقي

م تلقى علومه الشرعية على والده، وكان ملًما باللغتين 1916هو الشيخ محمد زكي أكبر أبناء الشيخ إبراهيم حقي، ولـد عام 
. كان جريئًا في الحق، شديًدا في دين هللا عـز وجل، وال سـيما في )33( تاًماالفـرنسـية واإلنكليزية، وكان يتقن العـربية والكردية إتقانا 

م، وكانت قـرية حلوة مركزه الثابت لإلرشاد والوعـظ 1963األمر بالمعـروف والنهي عن المنـكر، تسلم الخالفة بعد وفاة والده سنة 
البالد وخارجها. ولقد أعطاه هللا هيبة في القلوب، وفـض النزاعات بين العشائر الموجودة في المنطقة. أقبل عليه الناس من داخل 

وحارب المفسـدين وكشـفهم للناس، وقد هددوه أكثـر من مرة، ولكنه لم يتنازل عن دعـوته، وعلى الرغم من هذه الهيبة، فقد كان 
ة فقط ثم توفاه هللا في م حيث صلى فيه جمعة واحد1971صيف في عام  رقـيق المشاعر. ولعل أهم إنجازاته بناء مسجد حلوة الشيخ
  السنة نفسها التي أتم البناء فيها في قرية حلوة، ودفن فيها.

   

                                                   
 .٦٤٣صأنور عسكر،  )30(
 .15نبذه من أحوال المرشد العالمة إبراهيم حقي وأثره العلمي والروحي، (دمشق، دار النعمان، د. ت)، صشريف محمد مراد البوطاني وطه شكري حسين،  )31(
 .١٢٨)، ص1999رمضان البوطي في األحوال الدرية واألخـبار المسـكية في السـلسـلة العلـوانية الزيبـارية (مخطوط، عدنان حقي، رسالة الشيخ إلى المال  )32(
 .35عدنان حقي، ص )33(
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  الشيخ علوان حقي 

، وتلقى دراسته االبتدائية في العراق، ولما بلغ مرحلة الشباب، أرسله والده في األربعينيات 1927ولد الشيخ علوان حقي عام 
هـ، وانتسب إلى كلية الشريعة في دمشق، وتخرج فيها 1379إلى دمشق لدراسة العلوم الشرعية، فحصل على الثانوية الشرعية عام 

، خلَّف شقيقه محمد زكي شيًخا للطريقة في الجزيرة الفراتية في )34( سنواتعودية ليدرس فيها خمس هـ، ثم سافر إلى الس1384عام 
سورية، وسكن في قرية حلوة، وقد بقي في هذا الموقع عشرين سنة قضاها في خدمة الناس بالتزكية والتربية ونشر العلم، واإلصالح 

 بين الناس.

ويعامل الناس ويعاشرهم باللطف والحلم، فاكتسب ودهم؛ وكان يكره اإلطراء  كان رحمه هللا يتحلى بالصبر وسعة الصدر،
والمديح وكان يقول: (ذو الوجهين ال يكون وجيًها عند هللا)، وكان يكثر من النصح واإلرشاد وبيان اآلداب والسلوك، وكان العهد بينه 

ي يتسم بالرفق واللين والكالم الطيب والحلم والوجاهة والسداد، وبين أحبابه: (الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقنا)، وكان ذا أسلوب تربو
وكان ال يغتاب أحًدا، وال يسمح ألحد بالغيبة عنده، وكان يصلح بين الناس، ويساعدهم، ويقف إلى جانبهم في ساعات الشدة، وكان 

الشيخ محمد نوري الديرشوي وسيرة والده  ومن مؤلفاته: نظام الحاالت في أحول التركات باالشتراك مع )35(كثير الدعاء للمسلمين.
  . 1991الشيخ إبراهيم حقي (مخطوط). توفي رحمه هللا في دمشق إثر نوبة قلبية حادة كانون األول/ ديسمبر 

  

  الشيخ عدنان حقي 

ذين في قرية (جفتك) التي تقع على نهر دجلة في كردستان العراق، فهو سليل آل حقي ال 1931ولد الشيخ عدنان حقي عام 
ثم هاجرت  1937استمروا في النضال سنوات ضد الدولة الطورانية بعد إخفاق ثورة الشيخ سعيد بيران. دخل مدرسة القرية عام 

أسرته الكريمة إلى سورية وسكنت في قرية حلوة القريبة من مدينة القامشلي أيام االستعمار الفرنسي، تابع دراسته االبتدائية في تل 
انتسب إلى الثانوية الشرعية  1948ثم ذهب إلى دمشق لطلب العلم، وفي عام  1945وة، نال االبتدائية في عام شعير القريبة من حل

التابعة لجمعية الغراء التي كان يشرف عليها الشيخ أحمد الدقر نجل شيخ مشايخ الشام العالمة الشيخ علي الدقر رحمه هللا، ثم انقطع 
مي بإدارة الشيخ صادق حبنكة الميداني وإشراف العالمة حسن حبنكة الميداني إلى أن تخرج عنها لينتسب إلى معهد التوجيه اإلسال

  . 1958في عام 

دخل كلية الشريعة في دمشق، وفي أثناء ثورة القائد الكردي مال مصطفى برزاني تركها العتراضه على حكم أحد أساتذة الكلية 
د ثورة باغية، فرد عليه المرحوم بقوة وأسكته بحجج شرعية دامغة، وعليه توعده باتهام القائد مصطفى برزاني بأنه باغٍ، وأنه يقو

األساتذة بأنه لن ينال شهادته، فاضطر إلى السفر إلى مصر لينتسب إلى كلية الشريعة والقانون في األزهر الشريف في القاهرة 
  .1965وتخرج فيها بدرجة جيد جًدا عام 

يعًا في مصر في إذاعة القاهرة بقسم البرامج الموجهة باللغة الكردية إلى جانب الدكتور عمل في أثناء دراسته في األزهر مذ
فؤاد معصوم الرئيس الحالي للجمهورية العراقية. وقد حرض في برنامجه الكرد مراًرا على االستقالل، وقد أدى تحريضه إلى 

  .)36( لقى باللغة الكرديةاحتجاجات دبلوماسية من تركيا وإيران ضد مصر. كانت دروسه الدينية ت

من مؤلفاته: (المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر)، و(الصوفية والتصوف مولد الهادي)، و(تراجم بعض أجدادي)، 
)، و(المعتصر في علم التجويد)، و(نبذة عن أحوال المرشد العالمة الشيخ إبراهيم حقي وأثره العلمي والروحي. 2010و(قامشلي 

وله مؤلفات عدة بالكردية غير مطبوعة، منها األمثال باللغة الكردية، وقواعد اللغة الكردية، وغيرهما، إلى جانب  م)،2009دمشق 
  كثير من المقاالت واألبحاث التي نشرت في الصحف والمجالت السورية والعربية.

ن مثاًال وقدوة للمربين الذين نالوا ثقة لقد كان الشيخ شخصية دينية وطنية اجتماعية معروفة في الوسطين العربي والكردي، وكا
) ٨٤كل من التقى بهم ومحبته أو استمعوا إليه، وسمعوا عنه غزارة علمه وفقهه الديني. توفي في مدينة إسطنبول عن عمر ناهز (

  عاًما، ودفن في قرية حلوة.

  

                                                   
 .52ص، 2002، (بيروت: دار ابن حزم، 2، ط2محمد خير يوسف، تتمة اإلعالم، ج انظر: )34(
 .1978، ص 2)، مجلد 2006الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، (بيروت، دار المعرفة  المرعشلي، نثرانظر: يوسف   )35(
  على الرابط: موقع صوت الكرد،، »سيرة حياة الشيخ عنان حقي«د.م، انظر:   )36(

 http://www.dengekurda.net/?p=4233  
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  عائلة الديرشوي -ج

يعود نسب العائلة إلى مال حسن القادري الديرشوي من قرية الرشيدية الواقعة شمال غرب مدينة الموصل، وهي عائلة كردية 
نقشبندية، اشتهر فيها كثير من العلماء الذين كان لهم باع في الدعوة واإلرشاد ونشر العلم، ومن أكثرهم تأثيًرا في منطقة الجزيرة، 

  حدود الدولة السورية.  وال سيما بعد وقوعها ضمن

  

   



 

    ملف العدد 168  

    إسهام الكرد في الحياة الروحية والدراسات اإلسالمية في سورية  

  الشيخ رشيد الثاني بن الشيخ محمد نوري

تلقى من والده العلم واألدب، ودرس على يد الشيخ صالح الحجار القراءات  1897ولد الشيخ رشيد في جزيرة بوطان سنة 
لشيخ بعلو الهمة، والمواظبة على أخذ تميز ا .)37( السبع، وعلى يد الشيخ صالح الجوادي علم التجويد، وكذلك على يد المال تاج الدين

العلم، واتصف بالشجاعة، وكان ال يخاف في هللا لومة الئم. أجازه كل من والده والشيخ إبراهيم حقي الخالفة في الطريقة النقشبندية، 
ين انتشروا في وأخذ عنه ودرس على يديه كل من المال عمر بن يوسف اللودي، وابنه الشيخ محمد نوري، وكثير من العلماء الذ

 القرى والمدن الكردية في كل من سورية وتركيا. 

  

  الشيخ محمد نوري بن الشيخ محمد بن رشيد 

مرحلة هجرة والده من موطنه هربًا من بطش السلطات التركية، تلقى العلم  1928ولد الشيخ محمد نوري في الموصل في سنة 
على يد والده الشيخ محمد رشيد فقرأ عليه القرآن الكريم في السابعة من عمره، وقرأ عليه السيرة النبوية ومتون الفقه الشافعي وأخذ 

لنقشبندية. ودرس على المال عبد الوهاب. تنقل الشيخ بين مدن قامشلو وعامودا ودرباسية والحسكة التي عنه اإلجازة في الطريقة ا
  . )38( العلمكانت عامرة آنذاك بالعلماء وطالب 

انتقل إلى تركيا إلتمام دراسته في الفقه واللغة العربية على يد كبار علمائها الكرد. وبعد عودته درس على يد  1947في عام 
وعلى يد مفتي القامشلي مال أحمد الزفنكي، ومنحه الشيخ إبراهيم حقي اإلجازة  1953الم الشهير مال إبراهيم تل الشعيري سنة الع

  ، وفي العام نفسه درس على يد مال رمضان البوطي. 1956، ثم التحق بمعهد التوجيه اإلسالمي في دمشق سنة 1955سنة 

ى طراز المدارس الحديثة لتُدرس فيها العلوم الشرعية إضافه إلى العلوم الكونية من أنشأ الشيخ مدرسته في رميالن الشيخ عل
حساب وتاريخ وجغرافيا، إال أن السلطات األمنية السورية منعته وأفشلت مشروعه بحجة أنه غير حائز على إجازة التدريس التي 

  حصل عليها في ما بعد من مفتي سورية الشيخ أحمد كفتارو.

ال يوسف بن سليمان األباسي، والمال حاجي عثمان، والمال نايف بن محمد الخيركي. وقرأ علي يديه عبد الحفيظ أخذ عنه الم
عبد العزيز بن السائب األستاذ في جامعة القسنطينة في الجزائر،  بلحسن التلمساني صاحب الزاوية السلوكية في أستراليا، ود.

  توفيق بالل شكري من الجزائر العاصمة. نقشبندية، ود.ومنحهما اإلجازة العلمية وخالفة الطريقة ال

من مؤلفاته: (القول المسهب في إبطال القول بجواز الساعة والسلسلة من الذهب)، وكتاب (القول المبير في الرد على الكوكب 
ية في تراجم العائلة الدري المنير)، و(بغية السائل من غرائب المسائل)، و(ردود على شبهات السلفية)، و(كتاب القطوف الجن

  الديرشوية)، إضافة إلى مشاركته مع الشيخ علوان حقي في كتاب نظام الحاالت في قسمة التركات.

  

 الخــــــاتمـــة: نتائج وتوصيات
  أوًال: نتائج
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  المتمثل بالطريقتين القادرية والنقشبندية على المدارس الدينية الكردية. غلبة االتجاه الصوفي .2
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 .  181)، ص2002 ، (بيروت: دار ابن حزم،2، ط1محمد خير يوسف، تتمة اإلعالم، ج  )37(
 .155الجنية في تراجم العائلة الديرشوية، (د.ت)، ص الديرشوي، القطوف محمد نوري )38(
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