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 :األستاذ الدكتور صباح محمد نجيب الربزنجي 
 

األمة الكوردية أمة عريقة يف هذه املنطقة، لها دورها  
 الحضاري والتاريخي يف خدمة اإلسالم وقضاياه 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أجرى اللقاء: صالح سعيد أمي 
 

   ،أجرت مجلة )الحوار( هذا اللقاء مع األستاذ الدكتور صباح محمد نجيببب الربزنجببي
وهو قامة علمية  معروفة، وسببلا الببدكتور الضببوء عببم دور األمببة الكورديببة يف الحضببار  
اإلسالمية، وأشار إىل األسباب التى أدت إىل ظهور  العلوم اإلسالمية يف العامل اإلسببالميك كبب  

 سئلة أخرى متعلقة بالعلوم اإلسالميةك  أجاب سيادته عن أ 
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 الحوار: كيف نعرف العلوم اإلسالمية عموماً؟ •
الدكتور صباح الربزنجي: مع وضوح املصطلح إال أن فيه إشكالية كببب، ، كيببف يوصببف   -

علم بأنه إسالمي، مع أن العلم مباهيتببه ال ينحبباز لببدين معببي، أو دعببو  معينببة؟  فببالعلم 
الدينية، أو اإليدولوجية أمر اعتباري ذايت، إال إذا افرتضببنا أن النسبببة كشف للواقع، والصفة 

بي العلم واإلسالم هي نسبة عارضة، باعتبببار اإلسببالم هببو املألالبببذ األول لببذلي العلببم، أي 
العلوم التي البست اإلسببالم يف ظهورهببا، ونشببأتها، وتطورهببا، وهببذه اإلشببكالية األوىلك أمببا 

يف  -أن كل علم من العلوم باإلمكان نسبببته إىل اإلسببالم، ألن العلببوم اإلشكالية الثانية، فهي 
كلهببا إسببالمية،   -غاياتها، ومقاصدها، ويف كونها مرايا للواقع التكويني والترشيعي والقيمي  

مبعنى أنها تنطلق من مبادئ إسالمية، وتتغيببى غايببات إسببالمية، فبببأي معيببار نصببنفها إىل 
إلشكالية إمنا يكون مبالحظببة أن العلببوم اإلسببالمية هببي التببي إسالمية وغ، إسالمية؟ وحّل ا

تنسببب إىل اإلسببالم،  -بهببذا املعنببى  -أبدعها املسلمون لخدمة دينهم، والدعو  إليه، وهببي 
بتطويرها،  -أوالً وآخراً  -باعتبار أن املجتمع اإلسالمي هو الحاضن املباشبر لها، و هو املعني 

 ل اإلشكاليتي، نستطيع القول:والتجديد واإلبداع فيهاك وبعد ح
إن العلببوم اإلسببالمية هببي العلببوم التببي نشببأت وتطببورت وتنوعببت يف إ ببار الحضببار  
اإلسالمية؛ كالفقه، واألصببول، والتفسبب،، والحببديأل،  واألخببالم، والحكمببة، أصببوالً وفروعبباً، 

ات هببذه منقولًة ومعقولًة، آليًة وغائيًة، سواء يف ذلي العلوم التببي هببي صبببرفاً مببن منجبب  
الحضار ، واألخرى التي تلقاها املسلمون مببن غبب،هم، فأجببالوا النظببر فيهببا، وانتقببوا منهببا، 

 و وروها، ونقلوها إىل غ،همك
 

الحوار: كيف ظهرت العلوم اإلسالمية يف ببداياتها؟ ومبا هبي أسبباب والدتهبا يف  •
 العامل اإلسالمي؟

الدكتور صباح الربزنجي: العلوم اإلسالمية، يف بداياتها، كانت بذوراً، فجذوراً، ثم سببيقاناً   -
وجذوعاً وأشجاراً ومثاراً يانعةك شأنها يف ذلي شأن كل العلوم يف كافببة الحضببارات، ظهورهببا 
خاضع ملتطلبات الحيا  االجت عية، وتلبية لحاجات حيوية ت امنت مع نشبببر هببذا الببدين، 

فاعل مع نصوصه وأحداثببه ووقائعببه، وامتثبباالً للمببر اإللهببي والنبببوي بببالعلم والببتعلم والت
والتعليم، وكونها الزمة من لوازم قراء  الكببون والحيببا ، وقببراء  الببوحي، والتببدبر يف آياتببه 
األنفسية واآلفاقيةك يف البداية كان الفقه يف الكتاب، والعلم بالسببنة، واآلثببار، والسبب، ، ومببا 
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ها من أخبار الجاهلية، والفرت  االنتقالية، فظهببرت العلببوم ظهببورا  بيعيبباً، وبببدافع يتصل ب
صم الله عليه وسلم ،   -ذايت إمياين وعقدي، وضبرور  اجت عية، وبتوجيه مبارش من النبي  

مثل  حصل مع تأويل اآليات، وتفس،ها، وحفظها، وتدبرها، واستنباط الحكم منهببا )بببذور 
ومن الخلفاء الراشدين؛ الذين تولوا نشبببر هببذا الببدين بوسببائله املتاحببة،   الفقه اإلسالمي(،

ومن أهمها الفقه يف الدينك وبعد ذلي انتقببل اإلرا الحضبباري مببن الصببحابة إىل التببابعي، 
ومنهم إىل من بعدهم، إىل أن حان عصبر التببدوين، ودخلببت األمببم املتحضبببر  األخببرى يف 

ا معارفها ومواريثها الفكرية واللغوية، فحصل تالقببح رحاب الدعو  اإلسالمية، وحملت معه
معريف مع املوضوعات والحقائق الشبرعية، وظهرت العلببوم اإلسببالمية، فنشببأت األصببول يف 

 أحضان الفروع، ك  نشأت الفروع يف كنف السنة النبوية والراشد ك
 أما األسباب، فكث، ، نوج ها كاآليت:

العقل والتفك،، وه  أمران مرتبطببان بببالعلم،   الدعو   اإلسالمية دعو  قامئة عم ك1
وال فكاك بينه ، فال ميكن أن تكون مسل ً وجاهالً يف الوقت نفسه، فاإلسببالم يفببر  عببم 
كل مسلم أن يتعلم ثم يعلم، يتعقل ثم يفكر، ليكون املسلم له الرياد  يف ميببدان الحيببا ، 

 ومتفاعالً مع الحق الثابت والتكليف الحيك
ن كامن يف حفظ نصوص القرآن والسنة والس، ، وتلببي أمببور ال منبباص حفظ الدي ك2

من وضع ضوابا علمية، وقواعد أساسببية، لهبباك وهببذه الضببوابا، والقواعببد، هببي اللبنببات 
 األوىل لوضع العلوم، وتأسيسهاك

الحيا  السياسية، واالجت عية، يف أي مجتمع، بحاجببة إىل مسسسببات، وتنظببي ت،  ك3
حاجة إىل علببوم مببن جنسببها، ومببن سببنخهاك مببن هنببا ظهببرت علببوم وتدب،اتك وكل منها ب

 اإلدار ، واملالية، واحتاج املسلمون إىل معرفة الحساب، واألوزان، واملقاديرك
 االجتهاد يف الدين دعاهم إىل إبداع الفقه، واألصول، والقواعد والضوابا الفقهيةك ك4
 واملنطق، وآداب الحواركالجدل مع الخصوم أعوزهم إىل معرفة قواني الجدل،   ك5
فهم األمم، واألفكار، وامللل والنحل، دفعهم إىل معرفببة التبباريف، وفلسببفته، وعلببم  ك6

 األديان، والفرم، والفلسفات الوافد  ك
الرتويح عن النفذ، وتنشيا الذهن والقريحة، وشحذ املواهب، كل ذلي دعبباهم  ك7

 ات، وال خارف، واملع ريات الراقيةكإىل ابتكار فنون األدب، واملسامر ، واإليقاعات، واملقام
مجارا  األمم، والسعي إىل الرياد  الحضارية، شجعهم عم معرفببة علببوم املالحببة  ك8

 البحرية، وصناعة السفن، واملوانئك
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بناء املدن واألمصار، كان سبباً للخو  يف دقائق الفلسببفة، واملنبباا، والطبيعيببات،  ك9
 واالهت م بعلم الفلي، واملساحةك

والصناعة والتجار ، وضبرور  ضبطها مبوازين الرشببيعة، وربطهببا باملصببالح ال راعة   ك10
 واملقاصد الشبرعية، فتحت آفاقاً واسعة للتعامل الواعي مع العلوم الخادمة لهذه األمورك

 

الحوار: يف هذا املض ر، ما هو حجم مشاركة عل ء الكورد يف العلوم اإلسالمية،  •
 عم وجه خاص؟

زنجببي: األمببة الكورديببة أمببة عريقببة يف هببذه املنطقببة، لهببا دورهببا الببدكتور صببباح الرب -
الحضاري والتاريخي يف خدمة اإلسالم وقضاياه، إىل جانب سائر األمم واألقوام، ولهببا قصببب 

يف  -السبق يف كث، من املجاالت العلمية، واإلدارية، والسياسية، والعسكريةك وال مجال هنببا 
ج ئيات اإلسهامات الكوردية، فاملجال أوسع بكثبب، مبب    للتطرم والبحأل يف  -هذه العجالة  

نتصور، فقببد قببدم الكببورد منبباذج ومنببارات وقامببات يف كببل مجببال حيببوي يتصببل بالحيببا  
والحضار  والعلوم واملعارفك لكنني آيت ببعض األمثلة الحية يف إسببهامات علبب ء الكببورد يف 

الحببديأل )ابببن الصببالح الشببهرزوري(، حقول املعارف اإلسالمية، قدمياً وحديثاً، فمن عل ء  
الذي  يعد أحد األسا ي واملنظرين األوائل، ويف الفقه، وأصوله: )ابببن كببد الببدينوري(ك ويف 
الكببالم وأصببول الفقببه: سببيف الببدين اآلمببدي، ويف اللغببة واألدب، تكفببي اإلشببار  إىل ابببن 

يدريببة، والربزنجيببة، الحاجب الكوردي، وابن األث،، وابن خلكببان، والبيتببوا، والعوائببل الح
تأث،هم يف رفد الجوانببب العلميببة   واملردوخية، والب،خرضية، وال هاوية، وما أكرثهم، وأشد  

باملسلفات القيمة؛ تصنيفاً وتأليفاً، وشبرحاً وتحشية وتعليقاًك ويف مجال التصببوف اإلسببالمي، 
قرني املنصبرمي، مبا يعد موالنا خالد الشهرزوري أحد املجددين للطريقة النقشبندية، يف ال

توفر لديه من علم وعرفان ومقببام ومكانببة سببامية بببي أقطابهبباك وكببذلي الشببيف معببروف 
النببودهي؛ مبسبباه ته العلميببة، واألدبيببة، والروحيببةك ونجلببه البببار )كبباك أحمببد الشببيف(، 
يف وإرشاده، وخدماته الجليلة، يف مدينة السلي نيةك وال ننىس دور مدرسة بيار  الشبببريفة،  

نرش العلوم واملعارف واألدبيات الراقية، والتي كانت محا اآلمال لكل املسلمي، ويف الشام 
علينا اإلشار  إىل مدرسة الشيف )أحمد كفتارو( املتأصلة واملتدفقة بالعلم والعملك واألمثلببة 

ك ومببن أراد التوسببع يف املوضببوع، فعليببه مبطالعببة كتببب جميعاً ها  ال ميكن اإلحا ة ب  ،كث، 
والشيف العالمة بابا مردوا الروحبباين، والعالمببة الشببيف   ،الشيف العالمة عبد الكريم املدرس
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وهببذا الببذي أوردتببه غببيض مببن  ك اهر البحريك، فقد أجادوا يف تخليببد أسبب ئهم ومبب ثرهم
 فيضك
 

الحوار: كيف تقيمون هذه املشاركة، أقصبد مشباركة علب ء الكبورد يف العلبوم  •
 اإلسالمية؟ 

باح الربزنجي: مشاركة عل ء الكورد صفحات ناصعة، خالد ، نعت  بهببا، كبب ً الدكتور ص  -
وكيفاًك فقد أبدع العل ء الكورد يف تطوير العلببوم اإلسببالمية، وتأسيسببها، وحفظهببا مببن يببد 
الضياع والنسيانك ويف القرون األخ،  من حيا  األمة، كان علبب ء الكببورد هببم أمئببة العلببوم 

الشام، والحجاز، مثل  تشهد لهم آثارهم العلمية، ونتاجاتهم األدبيببة، اإلسالمية يف العرام، و 
والروحية، فقد كان )الحيادر ( و)ال هاويون( أساتذ  لعل ء العببرام، ومببن بعببدهم حمببل 
لواء اإلفتاء كل من الشيف الق لجي، والشيف املدرس، والشببيف الباليسبباين، وهببم مببن أعببالم 

 الكوردك
كتور محمد سعيد رمضان البو ي، وقبلببه والببده املببال رمضببان، ويف الشام كان للشيف الد 

ى مببا لببب)مجمع النببور(، الببذي أسسببه باألثر الكب، يف تربية العل ء، وإرشاد الناسك وال ننس
 الشيف أحمد كفتارو، من متانة، وأصالة، وقو  علمية، وتأث،ك

ال يببدايف يف مجبباالت   ويف الحجاز، كان للسيد محمد ابن بابا رسول الربزنجي املدين، فضل
 العقيد ، والتصوف، والذب عن اإلسالم واملسلمي، ما يشهد له القايص والداينك 

فاملساه ت الكوردية كببب، ، وكثبب، ، وال بببد مببن الفحببا والبحببأل والتحقيببق املت ايببد 
 للوقوف عليها، يف تأث،اتها، وتجلياتها العميقةك

 

 بها؟الحوار: كلمة أخ،  تريدون التفضل  •
الدكتور صباح الربزنجي: ال بد لهذه الحركة العلمية، بكل بأبعادها املختلفة، من إحيبباء   -

وتجديد، وإنقاذ لنصوصها وأسنادها من الضياع والتلفك ألن هذه الحركة شاهد عدل عببم 
األمر الذي حيوية األمة الكوردية، وانت ئها العميق إىل اإلسالم، وإىل األمة اإلسالمية الكربى؛  

هببو  -يف هببذه املرحلببة  -ي عد كثبب،اً مببن النبباس املرتبصببي بهببذه األمببة، فالواجببب علينببا 
 التعريف بهذه اإلسهامات واحد  فواحد ، وعرب العصور املتالحقةك

وشكراً ملجلتكم ال اهر ، والراقية، الهت مها باألمر، وتسليا الضوء عليه، عىس أن تكونوا 
 ه املستعانكقدو  خ، لغ،كم، والل
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 الحوار: شكراً ج يالً، إلتاحة هذه الفرصة، ودمتم بخ،ك •
 

 الس،  الذاتية
 

 األستاذ الدكتور صباح محمد نجيب حسن الربزنجيك
 

، قرية )نەوێ(، التابعة ملحافظة حلبجةك وهببو مببن أسبببر  علميببة، 1/8/1968من مواليد  
 دينية، معروفةك

لترشببيع اإلسببالمي، مببن جامعببة  هببران، عببام حامل شهاد  الدكتوراه يف الفقه وأصببول ا
 م، وكانت أ روحته بعنوان: )حركة الفقه اإلسالمي يف مس،  التاريف(ك2001

أشبرف عم العديببد مببن رسببائل املاجسببت، وأ بباريح الببدكتوراه يف الفلسببفة اإلسببالمية، 
 والرشيعة، والقانون، والتاريفك

 كتب الكث، من البحوا العلمية، والفكريةك
 يف عد  ندوات علمية، داخل وخارج إقليم كوردستانك شارك

 وهو عضو لعد  مراك  علمية، وهيئات تحريرية ملجالت علمية محكمةك
 له مسلفات باللغات الكوردية والعربية والفارسية، وله عدد من الرتج ت

 
 

 


