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 امللخص:

 بعد دخول الشعب الكردي  في اإلسالم في سنة السابعة العشرة من الهجرة , اجتهد هذا الشعب لخدمة القرآن والفقه , فبرز  منيهم العلماء 
وم اإلسالمية من الفقه واللغة والتأريخ والتفسير  واألدباء الذين صرفوا جهدهم لخدمة هذا الدين الحنيف, فألفوا مؤلفات شتى في مختلف العل

ول هذا والمنطق والنحو والصرف, ومن بينهم العالم المال صالح الكوزبانكي.يعد كتاب )تحفة الطالبين( من المؤلفات القيمة للكوزبانكي, فقد تنا
حقيق كتاب البيع من الكتاب تحفة الطالبين(  للمال صالح  البحث دراسة حياة المال صالح  الكوزبانكي, وتحقيق جزء من كتابه المسمى بــ :  )ت

الكوزه بانكي  حيث يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة.يتعرض المحث األول لدراسة حياة الكوزبانكي من خالل دراسة : اسمه ونسبه 
ومؤلفاته.ويتناول المبحث الثاني دراسة وتحقيق تحقيق    ومولده وأسرته ونشأته العلمية و مكانته العلمية وثناء العلماء عليه وشيوخه و تالمذته

السداد  كتاب البيع من كتاب تحفة الطالبين لمال صالح الكوزبانكي.وفي الخاتمة لما توصل إليها الباحثان من النتائج, راجيا من هللا التوفيق و 
 في األمور كلها.

Summary: 

After the Kurdish people entered Islam in the seventeenth year of migration, this people worked hard to serve 

the Qur’an and its interpretation, so scholars and writers emerged from them who made their efforts to serve 

this true religion. The scientist Mullah Saleh Alkazbanki.The book (Tuhfat al-Talibin) is one of the valuable 

works of al-Kuzbanki. This research dealt with the study of the life of Mullah Salih al-Kuzbanki, and the 

realization of part of his book called: (Achieving the Book of Sale from the Book Tuhfat al-Talibin) by Mulla 

Salih al-Kuzbanki, where the research consists of an introduction, two chapters, and a conclusion.The first 

topic deals with the study of the life of the Kosbanki through the study of: his name, lineage, birth, family, 

scientific upbringing, scientific status, and the praise of scholars, his sheikhs, his students, and his writings. 

The second topic deals with the study and investigation of the sale book from the book Tuhfat al-Talibin by 

Mulla Saleh al-Kozbanki.And in the conclusion of the results reached by the researchers, hoping from God 

success and payment in all matters. 

 املقدمة:

وأصحابه الغر    الحمد هلل رب العالمين، المنزل على عبده النور والكتاب المبين، والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد األمين، وعلى آله
الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد:فإن القرآن الكريم، هادي األمة ومرشدها، ونور الحياة ودستورها، وما من شيء  

لكثيرة  يحتاجه البشر إال وبينه هللا تعالى في هذا القرآن نصا أو إشارة وألف في كتاب هللا تعالى ما ال يحصى من المصنفات والبحوث ا
مية والتنوعة، وليس ذلك إال ألن كتاب هللا تعالى ال تنقضي عجائبه وال تنتهي غرائبه وال ينفذ دوره, ومن هذا المنطلق أقبلت األمة اإلسال

  هـ( الذي صرح بضرورة االلتفات إلى هذا األمر، فألف كتبا وحواشي 1394على الفقه  .ومن هؤالء األعالم المال صالح الكوزه بانكي )ت
 كثيرة في مختلف العلوم اإلسالمية، وعلى أوجه الخصوص في مجال الفقه، فكتب  )تحفة الطلبين ( على مذهب اإلمام الشافعي . 

 يعتقد الباحثان أن أهمية هذا الموضوع يتجلى في األمور اآلتية: :أهمية البحث

رد األفاضل هو مكتوباتهم ومؤلفاتهم المتعلقة بكالم هللا عز  إن خير ما يصرف الباحثون جهودهم في إحيائه من التراث الثري لعلمائنا الكو  -1
وجل، وأن هذه الدراسة خطوة متواضعة إلبراز جزء قليل من الجهود المبذولة لهؤالء األجالء بغية إعالء كلمة هللا عز وجل وخدمة كتابه 

 الكريم .
اب مختلفة، وكذلك شخصية هؤالء األعالم ومكانتهم العلمية  من المعلوم عندنا أن كثيرا من مؤلفات وكتب علمائنا معرضة للضياع ألسب -2

 والثقافية معرضة للنسيان، وأن دراستنا هذه تبرز مكانة عالم كبير من هؤالء العلماء أال وهو العالمة المال صالح الكوزة بانكي .
ر العلوم والمعارف االسالمية وفي شتى المجاالت,  مما ال مجال للشك فيه أن لعلماء الكورد قديما وحديثا األثر الفائق في نشمشكلة البحث:

المحدثين الذين خدموا علم الفقه من   ال سيما في مجال الفقه اإلسالمي ، وأن الشيخ المال صالح الكوزه بانكي رحمه هللا من أبرز علماء الكور
 خالل تأليف هذا الكتاب . 

 يمكن إيجازها فيما يأتي: يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من األهداف،   :أهداف البحث

 تقديم خدمة متواضعة للعلوم اإلسالمية عن طريق إحياء جهد بذله أحد أعالم الكورد في خدمة الفقه، أال وهو تحفة الطالبين.  -1
 على حرص علمائنا الكرام على علم الفقه وال سيما فقه اإلمام الشافعي ألن شعب الكردي تمسكوا بمذهب الشافعي . تبصير القاريء  -2
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في المسائل الفقهية التي هي داخلة في حدود دراستنا في   تنوير القاريء الفاضل بالدقائق واللطائف التي ذكرها المال الصالح الكوزه بانكي  -3
 هذا البحث. 

 يتحدد هذا البحث بدراسة وتحقيق ) تحفة الطالبين ( الذي يحتوي مسائل فقه المعامالتحدود البحث:

 منها:أكثر من خمس دراسات علمية أكاديمية متعلقة بحاشية إدراك المدارك   -في حدود علمنا –هناك الدراسات السابقة :

 م 2003رسالة ماجستير_ جامعة صالح الدين _ -مال صالح الكوزه بانكي وجهوده في الدراسات اإلسالمية ، د جتو حمدامين  -ا
جامعة   -رسالة ماجستير    -الشيخ صالح الكوزه بانكي ومنهجه في حاشيته إدراك المدارك على تفسير النسفي : د شكراسكندر الكوردي    -2

 م. 2004ل الدين ام درمان_ كلية أصو 
من سورة البقرة دراسة وتحقيق،    26إدراك المدارك على مدارك التنزيل وحقائق التاويل للمال صالح الكوزه بانكي من أول الكتاب إلى أية    -3 

 م . 20  13بغداد   -كلية اإلمام األعظم  –أطروحة دكتوراه   -الدين علي عبدهللا  د.عصام 
اقتضت طبيعة الموضوع والمادة العلمية المجموعة له وضع خطة تبدأ بمقدمة وتنتهي بالخاتمة التي تتضمن أهم النتائج التي  : خطة البحث

المؤلف وفيه سبعة مطالب : المطلب األول : اسمه ونسبه ومولده توصل إليها البحث  ويتكون من مبحثين:المبحث األول :  التعرف ب
المطلب الخامس :   المطلب الرابع : شيوخه  وأسرته المطلب الثاني : نشأته العلمية المطلب الثالث : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

ص محققا: تحقيق كتاب البيع من كتاب تحفة الطالبين لمال المبحث الثاني : الن  المطلب السابع : وفاته  المطلب السادس : مؤلفاته  تالمذته
 صالح الكوزبانكي. 

 التعريف باملؤلف. املبحث األول:

 املطلب األول: امسه ونسبه ومولده وأسرته:

الشافعي الشهير بـ ال) كۆزه پانكي (  نسبة إلى قرية  )كوزه   هو صالح بن عبد هللا بن محمد بن حسين بن داود الكورديأوال : اسمه ونسبه :  
 ( 1(, والدته عائشة حسن كما هو مثبت في هويته لألحوال المدنية . (رسالته في سيرته الذاتية:243,  1983پانكه( التي نشأ فيها ) المدرس,  

زه بان ( التابعة لناحية قوشتپه ، انتقلت منها عائلته إلى  م من عائلة فالحية في قرية )كردعا  1890  -هـ  1308ولد سنة  ثانيًا : مولده :  
قرية )كوزه پانكه ( وهو دون سن التعليم ، وتنتمي عائلته إلى عشيرة )بلباس ( الكوردية الساکنة فی الشمال الشرقی من العراق، ونتيجة 

ر نزح بعض افرادها إلى مناطق أخرى ،ومنها عائلة المال  لألوضاع السياسية غير المستقرة أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عش
دهللا   صالح التي لجأت إلى قرية ) باداوه ( شرقي مدينة أربيل ، ثم تركوها فسكنوا قرية )كردعازه بان( واستقروا بها حتى اشتهر والده بـ )عب

) قاضي خانه ( واستمر بالتدريس وکتابة الحواشی والتاليف   م  بعد ما رحل من قرية1932گردعازه بانى (, ثم استقر المال صالح بأربيل سنة  
 (2,  1997)باوكي الفاو, 1974/  20/5إلى أن وافاه األجل   فی 

تزوج المال صالح زوجتين توفيتا قبله أحداهماخديجة علي محمد ابنة عمه ولد منها اثنا عشر ولداماتوا جميعا في حياته  ثالثًا :زواجه وأوالده  
م بأربيل ولد منها اثنا عشر ولدا مات في حياته   1921  -هـ  1340ى حاجي خليل تزوجها بمناسبة أخذ اإلجازة العلمية سنة  وثانيتهما سلم

مال   حفصة  السيدة  مع  قليلة.)مقابلة  أياما  الفراش  في  ويقع  الحمى  عليه  ولداشتد  عنه  مات  كلما  اذ  أوالده  بموت  هللا  ابتاله  منهم  عشرة 
بقي ابن وبنت له،فالبنت اسمها حفصة وهي ساكنة في اربيل ، وهي زوجة المال عبد الكريم المال ابراهيم واالبن (و 4/2002/ 19صالح:بتأريخ  

م واکمل الدراسة الجامعية 1953م .وتتلمذ علی يد والده وفی مدرسته حتی نال االجازة العلمية علی يد والده سنة    1928عثمان ولد سنة  
م في  1969م واکمل الماجستير سنة    1961الشريعة والقانون وأصبح مدرسا في إعدادية أربيل سنة    م بکلية1957فی االزهر الشريف سنة

  1975  –   6  -10من تحقيق ذلک,إذ توفي رحمه هللا فی    االختصاص نفسه وبادر الی تسجيل الدکتوراه فی نفس الجامعة إال أن المنية منعته
 ( 26-25، 2003تۆ،م وكانت وفاته بعد سنة من وفاة والده. )چه 
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 املطلب الثاني : نشأته العلمية

 اشتغل الكوزه بانكي  بالقران الكريم منذ نعومة أظفاره ، وختم القران في غضون ستة أشهر في مسجد قريته )  كۆزه پانكه (, ثم درس كتبا
تابعة لناحية عينكاوة في محافظة أربيل  فارسية عند المال عبد الفتاح الشواني, ودرس عند المال عثمان الشوه كي في مدرسة ) بحركة ( ال

اني  كتاب )العوامل(  في علم النحو لعبد القاهر الجرجاني ، ) وشرح المغني ( للجاربردي, )واإلظهار ( للبركوي, و ) شرح سعد الدين التفتاز 
الكافية ( لعبد الرحمن بن أحمد  على تصريف الزنجاني ( ) ورسالة الوضع واالستعارة ( ألبي بكر المير روستمي ) وشرح الجامي على  

الفتاح الشواني ) شرح رسالة   نورالدين الجامي ) وشرح الشمسية في علم المنطق ( لمحمود الرازي ثم درس عند استاذه األول المال عبد 
اشية عصام الدين على  الشمسية ( لمحمد بن محمد بن أبي عبدهللا قطب الدين الرازي  مع ) حاشية السيد الشريف الجرجاني ( عليها ، ) وح

ع  شرح العضدية في علم الوضع ( و ) حاشية مير أبي الفتح في آداب البحث والمناظرة ( و) شرح العقائد النسفية ( لسعد الدين التفتازاني م
المدرس في مسجد    )حاشية الخيالي( ، وقسما من ) جمع الجوامع ( للسبكي في أصول الفقه ، ثم انتقل الى خدمة المال محمد أمين البيتواتي

الحاج قادر بأربيل فقرأ عنده بقية ) جمع الجوامع ( و ) شرح الهداية في الحكمة وسمي قاضي مير علي الهداية ( للمبيدي ، وقسما من )  
( مركز ناحية  شرح المطول في البالغة ( للتفتازاني الى مبحث ) أحوال المسند ( ثم انتقل الى خدمة العالم عبد الفتاح الختي في ) ديبه كه  

ح  ) كنديناوه ( فقرأ عنده ) المطول ( للتفتازاني في البالغة ثم قرأ ) البرهان ( في علم المنطق ومنهواته  إلسماعيل بن مصطفى ابي الفت
في الهندس( الكلنبوي الروحي ، و ) رسالة الحساب ( و) تشريح األفالك ( كالهما لبهاء الدين محمد بن الحسين العاملي ، و)اشكال التأسيس  

لمحمد بن أشرف السمرقندي ، و)مبحث الفرائض في كتاب شرح المنهج لزكريا األنصاري( و ) حاشية عبد الغفور الالري على شرح الهداية  
اإليجي  و ) شرح المواقف ( في علم الكالم لعضد الدين    ،( ، ثم قرأ عند المال أفندي ، قسما من ) حاشية تشريح األفالك ( لفرج هللا الحويزي  

م في جامع القلعة   1921هـ 1340، وقسم من ) إثبات الواجب ( في علم الكالم للدواني ، وأخذ اإلجازة العلمية عنده في شهر شعبان سنة 
اما. ع 27بأربيل ، وأقام له أستاذه احتفاال كبيرا بهذه المناسبة بحضور العشرات من العلماء والوجهاء ، فاستغرقت مسيرته العلمية أكثر من 

 ( 2-1) عبدالحكيم،
 املطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :

تولى المال صالح وظيفة اإلمامة رسميا في مسجد الشيخ نور الدين بأربيل الواقع في محلة ) تعجيل ( القريبة من جامع ) شيخ جولى ( سنة 
المسجد نفسه، فقام بالتدريس والتأليف ، وإلتف حوله عدد كبير من م بمهمة التدريس في    1945م ، وكلفته وزارة االوقاف سنة    1939

الطالب من مختلف القرى والمدن ، وفضال عن جهوده هذه كان مؤسسا للمعهد اإلسالمي في مركز محافظة اربيل ، وأثبتت الوقائع أنه 
في التدريس واإلفتاء والخطب ، إذ كان يبعث إليه أسئلة  اصبح اول مدير للمعهد اإلسالمي في اربيل وقد اعتمد عليه شيخه المال افندي كثيرا  

(وقال المال عبد الكريم إبراهيم : رأيت في 34- 2003،31تۆ،وجهت إليه حين ال يكون عنده مجال عن أجوبتها في الكتب المعتمدة. )چه
والحساب.) مقابلة مع المال عبدالكريم إبراهيم   مدرسته علماء كبار وهذا دليل على نبوغه في مختلف العلوم الدينية وغيرها كالهندسة والفلك 

( وقال عنه األستاذ صالح المال رشيد : كنت في مدرسته عشر سنوات لم أره يصلي صالة الصبح إال في جماعة ،  2001/ 25/12بتأريخ:  
تقرؤون  القرآن ؟ وهللا هذه مدة   وإذا لم يجد احدًا يصلي معه كان يقف حتى يجد أحدًا يصلي معه ، وذات يوم غضب علينا وقال : لماذا ال

( وقال الشيخ عبد الكريم المدرس : 2002/ 12/ 25ستين سنة مضت ما من يوم إال وأقرأ جزءا من القرآن .)مقابلة مع المال صالح بتأريخ:  
صالحا صادقا ، يقول الحق  عالمًا جليال وفاضال نبيال من أهل قرية كوزه بانكه ، وكان رجال شهما غيورا على دينه    –الكوزه بانكي    –كان  

ويهدي السبيل ، وكان له حدة في الطبع يفور سريعا ويخمد سريعا ، سكن في نفس محافظة أربيل وقام بالتدريس في مدرسة مسجد الشيخ  
لغة الكردية وله  نورالدين ودرس طالبه تدريسا نافعا فأفادهم وأجاد ، وتخرج على يديه لفيف من العلماء األذكياء ، وكان له ذوق أدبي في ال

بع  قصائد ، وله تعليقات على كتب التدريس والتأليف ،منها حاشيته المدونة على تفسير المدارك وهي حاشية نفيسة نافعة وتليق بالتحقيق والط
معامالت بالفقه والنشر ولم تطبع لحد االن ، ومنها بيان إختالف العلماء االجلة كالشيخ ابن حجر والرملي ، وبيان وجهات نظرهم في ربع ال

 ( 244الشافعي ولم تطبع على حد علمنا ايضا ،كانت له نكات لطيفة عجيبة نادرة. ) المدرس, 
 املطلب الرابع: شيوخه  

 تتلمذ الكوزه بانكي على علماء مشهورين تعلَّم منهم ومن أبرزهم: 
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لما مشهورًا في ديارنا وحصل على اإلجازة العلمية من المال  المال عبد الفتاح الشواني ، ذكر الكوزه بانكي في حقه قوله : إنه كان عا   -  1
 م ( . 1911 - محرم قبل الظهر  - 12هـ 1330أفندي األربيلي ، أما وفاته فكانت سنة ) 

بكر   المال عبد الفتاح الختي ، هو عبد الفتاح بن المال محمود الختي ابن أخ المال محمد الختي ، أخذ اإلجازة العلمية عند المال أبي  -2
 م (. 1919 -هـ   1339شوال لسنة   -10أفندي األربيلي توفي ) 

المال عثمان الشوه كي : هو مال عثمان بن أحمد بن محمد بن رسول الشوه كي أخذ اإلجازة عند المال عبد هللا جلي زاده ، درس عليه    -3
 م ( ودفن بمقبرة ) شه وه ك ( .  1930  -هـ 1349الكوزه بانكي في ) بحركه ( القرية من أربيل إلى أن توفي سنة )  

المال محمد امين الكونه فلوسي : هو الحاج محمد امين إبن المال محمد بن داود بن عبد هللا الكونه فلوسي ، نسبة إلى قرية ) كونه   -4
اإلجازة العلمية عند العالم    فلوسه ( التابعة لقضاء شقالوة في ناحية ) هيران ( بمحافظة اربيل ، اشتغل بالتحصيل في عدة مدن إلى أن أخذ
م (.    1940هـ  /    1359المال عبد هللا ابن المال اسعد بن عبد الرحمان الجلي ، وكان مشتغال بالتدريس في اربيل إلى ان توفي سنة )  

 ( 96, 1984)زبير, 
 املطلب اخلامس: تالمذيه

لفةحيث  دّون أسماء بعضهم في سجل إجازته ، نذكر أسماء من ذكرهم درس الكوزه بانكي طالبا كثيرين تتلمذوا عليه في الفروع العلمية المخت
 وهم :  

  - هـ  1361المال عبد القادر إسماعيل الماجدي المشهور بـ ) المال عبد القادر الماجدي ( إجازته العلمية من الكوزه بانكي  سنة )    -1 
م ( .   1986  -هـ  1406م ( وكان إماما ومدرسا في مسقط رأسه  ) ماجداوه ( ثم انتقل إلى أربيل فأصبح من األثرياء ، توفي سنة )  1941

 ( 347,  2001)فرهادي,  
م ( ودرس العلوم اإلسالمية 1910المال خليل بن رسول ) دوو سه ره يي( هو المال خليل رسول مصطفى السنجاوي ،ولد سنة )    - 2    

هـ ( ومن آثاره : )موائد الفوائد( في السيرة ، و)القطف النظيف بشرح  1364عند علماء أربيل ، أخذ اإلجازة العلمية عند المال صالح سنة ) 
 ( 219-218,  2008البرواري:  م (.)  1985  -هـ 1406التصريف( للمال علي . توفي )  

التابعة لمحافظة أربيل سنة )    -3     العلوم على مشاهير علماء 1916المال سيد محمد سيد اسماعيل عمر ) قولتبه يى (  م ( درس 
م(  2002صبح إماما ومدرسا في أربيل إلى أن توفي سنة )  م ( وأ1944هـ  1364كردستان وأخذ اإلجازة العلمية عند المال صالح سنة )  

 ومن آثاره تقويم أوقات الصالة في أربيل وضواحيها.  
م ( في ناحية ) ديبه كه ( مركز ناحية ) كند يناوه ( في اربيل ، نال اإلجازة 1922المال عمر مولود ) ديبه كه يى ( ولد سنة )  -4   

 م ( وله مؤلفات في التفسير والسيرة وعلوم القرآن .   2002م ( وتوفي سنة )  1949هـ / 1369العلمة عند الكوزه بانكي سنة ) 
 (فی اربيل.په( التابعة لناحية )قوشتهبکرهم( فی قرية )دوله 1924المال عبدالکريم بن مال ابراهيم ولد سنة) -5

عة لناحية ) قوشته به ( درس عند أفاضل المدرسين من امثال  م ( في قرية قتوي التاب  1918المال إسماعيل القتوي : ولد سنة )    –   6      
م    1996احمد الباني ) مه الى ره ش ( وأخذ اإلجازة العلمية بمدرسة الشيخ نور الدين عند مدرسها المال صالح الكوزه بانكي توفي سنة )  

 ( بأربيل ودفن في مقبرة ) قتوي (. 
م ( في قرية ) باشتبه ( التابعة لناحية ) قوشته به ( أخذ اإلجازة 1930لباشتبه بى (  ولد سنة )  المال نعمة هللا ابن مال حمد امين ) ا  -7   

 ( 52-51، 2003تۆ ،.) چه  هـ ( ثم اصبح إمامًا وخطيبًا   1371عند المال صالح الكوزه بانكي سنة )  
ة ) خه تى ( أخذ اإلجازة العلمية عند المال صالح سنة )  م ( قي قري1929المال بهاء الدين بن أحمد بن عبدهللا ) الختي ( ولد سنة )   -8

م ( أصبح إماما وخطيبا لجامع سيد غريب الواقعة في محلة  1967م ( وأصبح إماما ومدرسا في مسقط رأسه ) خه تى ( في سنة )  1953
 ) سيطاقان ( بأربيل.  

 م ( .  2007إماما وخطيبا إلى أن توفي سنة )  المال محمد صادق ) الكرتكى ( درس عند الكوزة بانكي وأجازه وأصبح  –9 0
 م ( . 1951المال عبد القادر رمضان ) الكونه كوركى (أخذ اإلجازة العلمية عند المال صالح سنة )  – 10  

 م ( . 1953المال صالح سنة )   المال عثمان بن المال صالح الکوزپانکی أخذ اإلجازة العلمية عند والده - 11
 م ( .  1955مين ابن عثمان ) دولة سزه يي( أخذ اإلجازة عند المال صالح سنة )  المال محمد أ -12  
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م ( في قرية برييتان  التابعة لناحية عينكاوه  من نواحي التابعة لقضاء من  1943المال عبدهللا بن مولود ) البريتاني ( ولد سنة )    -13  
م ( كان إماما وخطيبا في الجامع األبيض في أربيل ومديرا 1968  - هـ  1388أقضية أربيل ، حصل على اإلجازة عند المال صالح سنة )  

 لمعهد العلوم االسالمية فيها  . 
م ( في قرية ) همزه كور( التابعة 1933المال عبد الرحمن ) همزه كورى ( هو المال عبد الرحمن قادر يونس سليمان ، ولد سنة )         -14

م ( وأصبح إماما وخطيبا في أربيل ، واستشهد في )  -هـ  1375العلمية عند المال صالح سنة )  لناحية ) قوشته به ( حصل على اإلجازة  
(وهناك العشرات من تالمذته الذين درسوا  347,  2001م( بأربيل . له ) المرأة في القرآن ( باللغة الكردية مطبوع . )فرهادي,   1993/  8/  5

م يكمل ، ذكر الدكتور جتو أسماء تالمذته ممن لم يسجل أسماؤهم في الوثيقة وممن لم في مدرسته منهم من أكمل الدراسة عنده ومنهم من ل
 ( 40، 2003تۆ،چه  يكمل الدراسة عنده.)
 املطلب السابع: مؤلفاته

يدة في فنون  لقد أكرم هللا المال صالح باالشتغال بالتصنيف والتأليف والتحشية مع انشغاله بالتدريس واالفتاء سنين طويلة ، وألف كتبًا عد  
  :في التفسير  شتى أذكر فيما يأتي ما وقفت عليه مع التعريف لكل منها : 

 إدراك المدارك على مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، للنسفي.  – 1
 في العقيدة مع الفقه : 

ة   الرسالة الجامعة لألحكام والدالئل النافعة ,اشتملت على مبحثين : االول في األحكام االعتقادية ، والثاني في فقه الصالة ، وهي مطبوع -1
قال الشيخ عبد الكريم المدرس في تقريظه لهذه الرسالة : فقد جمع في رسالته  م ( في مجلد .    1984بمطبعة الزهراء في الموصل سنة )  

الصالة التي هي صلة بين العباد الصادقين ومعبودهم رب  الموجزة هذه مهمات عقائد الدين التي هي مدارج الوصول الى اليقين واحكام  
ث جليل وآتية بما يرتضيه العقل السليم من الدليل ، فهي بدر  العالمين فيجعلوهم بها من المتقين ، وهي مع صغر حجمها حاوية لكل مبح

 في الفقه االسالمي :  ) 55، 1984في الليلة الظلماء .)مال صالح الكوزبانكي :
تحفة الطالبين ) قسم المعامالت في الفقه الشافعي ( كتاب في الفقه الشافعي قسم المعامالت ، يحتوي على ثمانية عشر مبحثا من   -1

 م ( في مجلد .  1985قهية ، مطبوع في جامعة الموصل سنة )  مباحث ف
 الفتاوى الشرعية ، وهي مخطوطة محفوظة عند حفيد المؤلف الدكتور عبد الحكيم عثمان صالح ، أكثر من خمسمائة ورقة .   -2
 رسالة في الطالق : أيضا مخطوطة محفوظة لدى حفيد المؤلف بين حكم وقوع الطالق الثالث .   -3
اشية على فتح القدير على الهداية البن همام كمال الدين عمر بن عبد الواحد كتبها على هامش نسخة شرح فتح القدير المطبوع بخط ح  -   4

 يده بمداد أسود وهي محفوظة لدى حفيده . 
 لدى حفيده  حاشية على تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي كتبها على هامش نسخة تحفة المحتاج المطبوعة ، وهي محفوظة  – 5
 حاشية على المقدمة الحضرمية ، لعبدهللا بن عبد الرحمن الحضرمي كتبها على هامش المقدمة المطبوعة ، أيضا محفوظة لدى حفيده  -  6
 حاشية على كشف الغامض على منظومة قطر العارض للشيخ معروف النودهي في الفرائض .  -7
 ان الدين أبي الحسن المرغيناني ، كتبها على هامش النسخة المطبوعة ،وهي أيضا عند حفيده  تعليقات على الهداية بداية المبتدي ، لبره  –  8
تعليقات على حاشية ابن حجر الهيثمي على إيضاح النووي في مناسك الحج ، كتبها على هامش النسخة المطبوعة ، وهي أيضا عند    -   9 

 في الحديث و علومه :  حفيده . 
 بخاري للعسقالني . حاشية على شرح صحيح ال  - 1
 حاشية على فتح المبدئ بشرح مختصر الزبيدي للشيخ عبد هللا الشرقاوي .   - 2
 في علم اصول الفقه :  تعليقات على لقط الدرر للشيخ عبدهللا بن حسين العدوي شرح متن نخبة الفكر البن حجر العسقالني . -3
 حاشية على كتاب جمع الجوامع للسبكي .   -1
 غاية الوصول شرح لب األصول لزكريا األنصاري  .  حاشية على  -2
 تعليقات على حواشي السعد والسيد الشريف الجرجاني والهروي على مختصر المنتهى البن الحاجب .  -3
 تعليقات على شرح المنهاج للبيضاوي . -4
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 تعليقات على شرح مختصر المنتهى لعضد الدين االيجي .   -5
 تعليقات على التحرير في أصول الفقه البن إلهمام .   -6
  في علم الكالم :  تعليقات على مرآة األصول شرح مرقاة االصول لمال خسرو محمد .  -7
 حاشية على متن مطالع األنوار للبيضاوي .   -1
 حاشية على المواقف في علم الكالم لعضد الدين االيجي .   -2
 حاشية على حاشية التفتازاني على العقائد النسفية .   -3
 حاشية على تقريب المرام شرح تذهيب الكالم للشيخ عبد القادر السنندجي .   -4
 ى الخيالي على جالل الدين الدواني .   تعليقات على حاشية أحمد بن موس -5
 تعليقات على شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني .  -6
 تعليقات على رسالة اثبات الواجب لجالل الدين الدواني .   -7
 في السيرة النبوية : تعليقات على حاشية اسماعيل الكلنبوي على شرح جالل الدين الدواني على الرسالة العضدية .  -8
 في علم النحو: تعليقات على السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي .  -1
 حاشية على مغني اللبيب البن هشام االنصاري .   -1
 حاشية على جمع الجوامع في النحو للسيوطي .   -2
 تعليقات على البهجة المرضية شرح االلفية للسيوطي .   -3
 في علم الصرف :  حمان الجامي على الكافية البن الحاجب . تعليقات على الفوائد الضيائية لعبد الر  -4
 حاشية على كمال الدين بن محمد الفسوي شرح الشافية ألبن الحاجب .   -1
 في علم البالغة :  تعليقات على شرح سيد عبد هللا الباليكسري المعروف بـ) النقره كار ( على الشافية ألبن الحاجب .  -2
 لحكيم السيالكوتي على المطول للتفتازاني على تلخيص المفتاح للقزويني . حاشية على حاشية عبد ا -1
 تعليقات على المطول للتفتازاني .  -2
 في علم المنطق والحكمة :   تعليقات على حاشية الشربيني على المطول للتفتازاني .  -3
 حاشية على الرسالة الشمسية في المنطق للكاتبي .  -1
 نوار للقاضي سراج الدين األمري . حاشية على مطالع اال -2
 حاشية على حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على تصورات الشمسية لمحمد الرازي . -3
 حاشية على شرح القاضي علي عبد الغفور الالري في الحكمة .   -4
 السماعيل الكلنوبي .   -ميزان المنطق   -حاشية على البرهان في علم الميزان  -5
 حاشية على   شرح تهذيب المنطق لجالل الدين الدواني لعبد هللا بن حسين اليزدي .   -6
 في علم الهندسة والحساب والفلك :  تعليقات على حاشية القرداغي في المنطق  .  -7
 حساب البي فتح الكشميري . حاشية على شرح رسالة ال -1
 حاشية على خالصة الحساب والتشريح لبهاء الدين العاملي .  -2
 حاشية على شرح اشكال التأسيس ألبن ادم البالكي في الهندسة .   - 3
 تعليقات على رسالة اإلستطرالب للعاملي . -4
 في علم الهيئة :  تعليقات على شرح عبد الرحمان الجلبي على خالصة الحساب لبهاء الدين محمد العاملي .  -5
 في علم الوضع :  حاشية على الملخص في علم الهيئة لمحمود بن محمد الجغيمني .  -1
 في المعارف العامة :  حاشية على رسالة الوضعية العضدية لعضد الدين االيجي .   -1
 الة في الرد على الوهابية ، وهي مخطوطة تقع في ست اوراق .  رس -1
 في األدب :  رسالة في سيرته الذاتية ، مخطوطة تقع في اربع صفحات .  -2
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 له ديوان شعري مخطوط يتألف من قسمين ، قسم جمعه الدكتور عبد الحكيم عثمان ، وقسم منه موجود في اوراق متفرقة.   -1
 اب البيع من كتاب حتفة الطالبني ملال صاحل الكوزبانكي.املبحث الثاني: حتقيق كت

الكتاب لغة الضم والجمع، واصطالحًا بمعنی المكتوب اسم لطائفة من  األلفاظ دالة على جملة مسائل مخصوصة، من العلم مشتملة على  
به التابدل ال نحو  سالم بسالم، وقيام بقيام (والبيع لغة : مقابلة شيء بشيء، مما يقصد  1414،216الباب والفصل غالبًا .   )ابن منظور:  

(وشرعًا : عقد مخصوص يتضمن مقابلة مال بمال بشرائط مخصوصة،  وهي شروط الصيغة، وسائر األركان، 1414،256)ابن منظور:  
ى قسيم  الشراء فيحد بأنه أي في قوله كتاب البيع، وقد يطلق لفظ البيع عل  –وهذا المعنى للبيع وهو العقد المذكور هو المراد في الترجمة  

  نقل ملك بثمن، ويحد الشراء المقابل له بقبول ذلك أي بقبول تملك بثمن، وبهذا المعنى يشتق منه الفعل، وغيره كبعت وبائع وقد يطلق لفظ 
ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة البيع على الشراء وبالعكس، ولذا قيل إنهما من االضداد    تقول العرب بعت ـ أي شريت ـ وقال تعالى} َوَشَرْوُه  

(وحكم البيع، وأثره : هو إفادة الملك وهوأي الملك القدرة  344/3أي باعوه . ) البجيرمي   20َوَكاُنوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن { سورة اليوسف أية   
ويقال لكل من المتبايعين بائع ومشتر، وذلك القول  على التصرف في المحل شرعًا، فإن المشتري يملك المبيع، والبائع يملك الثمن بالبيع،  

ثابت وصحيح ألن كال منهما يعطي عوضًا ويأخذ عوضًا فهو بائع لما أعطى ومشتر لما أخذ إطالق األسمين على كل منهما،  ثم إنه وقع  
في وجه األفراد أن لفظ البيع في  في بعض الكتب صح كتاب البيع بإفراد لفظ البيع، وفي بعضها كتاب البيوع بصيغة الجمع، ومما قيل  

األصل مصدر، وإن كان المراد به في الترجمة العقد ، واألصل في المصدر األفراد فأفرد في تراجم الكتب نظرًا لألصل .ومما قيل وجه  
وهو بيع الدين كالبر الغير الموجود  الجمع إنه بإعتبار األنواع، فإن للبيع أنواعًا حيث يكون بيعًا مطلقًا كبيع البر الحاضر بالدنانير، وسلما  :  

 ( 3/423مي  بالعين كالدنانير . وصرفًا : وهو بيع الثمن بالثمن كبيع الدينار بالدراهم . ومرابحة  : وهو البيع بالثمن األول، وزيادة . ) البجير 
 فصل يف األركـان  البيع : 

في الخارج ثالثة وهي في الحقيقة ستة ردها العلماء إلى ثالثة اختصارًا ،  أركان   البيع ثالثة : أي األمور التي البد منها في تحقق البيع  
 (1415، 324/ 10فقالوا عاقد ومعقود عليه ) (  وصيغة ) (  فإن العاقد : بائع ومشتر ، والمعقود عليه : مبيع وثمن .)أبو زكريا 

ل  فال ينعقد البيع بالمعاطاة،  وصورتها أن يتفق العاقدان على  والصيغة : إيجاب وقبول ، والمجموع سنة . وال ينعقد البيع إال بإجاب وقبو 
ثمن ومثمن ويعطيا من غير ايجاب وقبول وقد يوجد لفظ من أحدهما واإليجاب مادل على التمليك داللة  ظاهرة ولو بواسطة ذكر العوض 

لك داللة ظاهرة كقبلت . والركن األعظم من األركان الثالثة في الكناية كبعتك هذا بكذا أو جعلت لك بكذا ناويا البيع ، والقبول مادل على التم
ما هو الصيغة اي اإليجاب والقبول ألن العاقد والمعقود عليه نما يتحققان  بهما وإلشتمالها عليهما لكن عدهما العلماء من االركان ألن له

مما اشتهر على السنة حملة الشرع . كبعتك ذا بكذا      شروطـًا مخصوصة  وااليجاب قسمان ، صريح : وهو مادل  على التمليك داللة قوية
 أو اشتـر مني ذا بكذا ، فانه استقبال اي طلب قبول قائم مقام االيجاب ، كما أن قول المشتري : يعني ، استيجاب اي طلب إجاب قائم مقام 

ك بكذا هذا صريح أو بارك هللا لك فيه هذا كناية  (وكناية : وهي ما يحتمل البيع وغيره كجعلته ل1412،  338القبول كما يأتي .)أبو زكريا  
في جواب يعني هذا الشيء بكذا، والقبول نحو قبلت وتملكت على اإليجاب كقبلت أو اشتريت اي القبول واشتريت، وإن تقدم أي القبول على  

ه بكذا ، فانه صحيح بال إحتياج إلى قبول  اإلجاب كقبلت أو اشتريت هذا منك بكذا فقال البائع بعتك به جاز كبعني هذا بكذا  فقال : بعتك
 ( 1234،  456بعد اإليجاب. )أبو زكريا 

 اخلامتة

عبودية الخلق    الحمد هلل رب العالمين الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا الحمد هلل الذي خلقنا أحرارا وأعتق رقابنا من
 ال الصالحة بالجنة  ثم الصالة والسالم على الحبيب المصطفى وآله وصحبه األخيار وأزواجه األطهار.الى عبودية الخالق وكاتبنا على االعم

 أما بعد:وصل الباحثان إلى جملة من النتائج من أهمها:
مؤلفات شتى في مختلف العلوم اإلسالمية من الفقه واللغة والتأريخ   اجتهد الشعب الكردي لخدمة اإلسالم وعلومه, فألف علماء الكورد  -1

 والتفسير والمنطق والنحو والصرف, ومن بينهم العالم المال صالح الكوزبانكي.
 م من عائلة فالحية في قرية )كردعازه بان ( التابعة لناحية قوشتپه. 1890 - هـ 1308ولد المال صالح الكوزبانكي في سنة      -2
 اشتغل الكوزه بانكي  بالقران الكريم منذ نعومة أظفاره ، وختم القران في غضون ستة أشهر في مسجد قريته )  كۆزه پانكه (,      -3



   

         

 حتقيق كتاب البيع من كتاب حتفة الطالبني ملال صاحل الكوزبانكي  

  

  

شوه  تتلمذ الكوزه بانكي على علماء مشهورين تعلَّم منهم ومن أبرزهم: المال عبد الفتاح الشواني, المال عبد الفتاح الختي, المال عثمان ال  -4
ال محمد امين الكونه فلوسي, ودرس الكوزه بانكي طالبا كثيرين تتلمذوا عليه في الفروع العلمية المختلفةحيث  دّون أسماء بعضهم كي, الم

 في سجل إجازته. 
ة في   لقد أكرم هللا المال صالح باالشتغال بالتصنيف والتأليف والتحشية مع انشغاله بالتدريس واالفتاء سنين طويلة ، وألف كتبًا عديد  - 5

لى  التفسير والفقه وأصوله والعقيدةوعلم الكالم  والحديث والنحو والصرف والبالغة  والسيرة والمنطق واألدب.وصلى هللا على سيدنا محمد وع
 آله وصحبه وسلم. 
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