سيرة الشيخ داود بن عبدهللا فطاني

سيرة عالم من علماء االمة
الشيخ داود بن عبدهللا فطاني
نظرة عامة على مساهماته في نشر العلوم اإلسالمية بارخبيل ماليو
هو الشيخ العالمة داود بن عبد هللا فطاني.
نسبه:
داود ابن عبد هللا ابن إدريس (المعروف باسم توك وان دراشيد أو الشيخ وان سينيك الفطاني) ابن أبو بكر
(فقيه علي) يرجع نسبه الى (السلطان عبد الحميد شاه ابن السلطان مظفر ولي هللا) ووالدته هي فاطمة ابنة
وان سالمه ،ابنة توك باندا وان سو يلتقي نسبها مع الشيخ عبد هللا في الفقيه علي.
والدته:
المكان :ولد الشيخ في قرية باريت سينقاي بالقرب من كرسيك بوالية فطاني جنوب تايلند.
الزمان :ولد الشيخ داود عام 1153هجري الموافق لعام عام  1740ميالدي.
نشأته:
نشأ الشيخ داود الفطاني في قرية كرسيك بمملكة فطاني جنوب تايلند تلقى تعليمه األساسي على يد كال
من والده الشيخ عبد هللا وجده الشيخ إدريس وكانا من كبار العلماء في كريسيك بوالية فطاني جنوب
تايلند .كما تعلم في مختلف المدارس في كرسيك بوالية فطاني وكانت تسمى )( (Pondokاكواخ العلوم
االسالمية) في والية فطاني منها بوندوك كواال بيكاه ,بنودوك كيرسيك ,بنودوك ساماله ,بوندوك بواه
بوك .كان الشيخ عبد الرحمن بوه بوك وبعض العلماء جاءوا من اليمن (حضرموت) وتركيا وسوريا
يقومون بالتدريس فيها.
في عام 1174هجري انتقل الشيخ داود الى مدينة اتشيى في اندونيسيا ليتلقى العلم على يد العالمة
الفكية محمد زين بن الفقيه جالل الدين العشي من كبار الباحثين في عهد السلطان عالء الدين محمود
شاه لمدة عامين حيث تخرج ليصبح عالما في الفقه.
هجرته الى مكة في طلب العلم:
في عام  1179هجري ،انتقل الشيخ داود إلى مكة المكرمة لمواصلة دراسته الشرعية حيث انضم الى
لفيف من علماء فطاني الذين كانوا يتلقوا العلوم الشرعية والفقه والتوحيد بالحرم المكي منهم علي بن
إسحاق فطاني وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عبد الرحمن فطاني .بينما في هو في مكة المكرمة أسس
الشيخ داود جمعية المجتمع الماليو (لطالب جنوب شرق آسيا).
درس الشيخ داود مع العالمة عيسى بن أحمد البراوي ولفيف من طلبة العلم من االرخبيل الماليو
وفطاني وماليزيا منهم الشيخ عبدالصمد فلمبان ،محمد أرشد بنجر ،عبد الرحمن البطاوي ،ومحمد
نفيس ،وعبد الوهاب بوقس .وكان الشيخ داود يلقب بالمعلم الشاب.
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وفاته:
توفي الشيخ داود الفطاني عن عمر يناهز الثمانين عاما قضاها في العلم والتدريس والتأليف ونشر الكتب
والدعوة الى هللا .هناك العديد من اآلراء حول تاريخ وفاته .ذكر اسماعيل شيء داود في كتاباته أن
الشيخ داود توفي رحمه هللا سنة  1263هـ  1847 /م .قال سيف هللا محمد الصاوي أيضا أن تاريخ
وفاته عام  1265هـ 1847 /م ،ودفن بجانب قبر عبد هللا بن عباس رضي عنه في الطائف.
تخصصه ودراساته:
تلقى علم الحديث واسناده على يد الشيخ العالمة عيسى البراوي وبعض العلماء البارزين ،مثل عبد هللا
البصري ،عالء الدين البابي ،زكريا االنصاري وشمس الدين رملي وتعلم على يد الشيخ محمد صالح بن
عبد الرحمن فطاني علم التصوف .ودرس الفقه (مقارنة في المذاهب).
وبالرغم أنه لم يذهب إلى مصر ،تمكن الشيخ داود ان يتعلم على يد بعض علماء االزهر المصريين مثل
العالمة العالم الشهير (الشرقاوي شيخ األزهر) عندما جاء إلى مكة وكان معرو ًفا في مجال الحديث والشريعة
ضا الفقه على يد الشيخ محمد علي الشنواني خليفة الشيخ الشرقاوي شيخ األزهر.
والصوفية ودرس أي ً
بصرف النظر عن هؤالء المعلمين ،فقد زامل وتعلم الشيخ داود من العلماء الكبار اآلخرين بما في ذلك
محمد أسعد وأحمد آل مرزوقي ،وإبراهيم الريس الزمزمي المكي .محمد أحمد األسعد وأحمد المرزوقي
لم يتردد الشيخ داود في استكشاف المدارس الدينية المختلفة عالنية ومنها فقه الشافعية وطارقة الشاذلية.
من بين المعلمين المذكورين في مخطوطة للشيخ داود فطاني الذي عثر عليها الشيخ محمد بن إسماعيل
فطاني عام 1895م:
أوال .الشيخ عطا هللا
ثانيا .فضيلة الشيخ محمد زين بن فقيه جالل الدين العشي.
ثالثا .الشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني.
رابعا .السيد سليمان بن يحيى بن عمر مقبول األهدل.
هناك العديد من المعلمين الذين لم يذكروا بعد ،االحتمال هو أنهم كانوا آخر المعلمين في عصر متأخر
وكما انه كان كثير من العلماء اللذين تتلمذ الشيخ داود على ايديهم بمكة المكرمة اال ان هناك بعض
العلماء في مناطق أخرى منهم الشيخ العالم عبد الرحمن بوه بوك بقرية كيرسيك بوالية فطاني ،وفي
المدينة المنورة أيضا علماء مثل الشيخ عبدالصمد فلمبان ،الشيخ محمد أرشد بنجر .والشيخ محمد مدني
ياسين بن عيسى فادن .وكما درس الشيخ داود الفطاني األزهرية في شرح مقدمة االجرومية للسيد
سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول األهدل ،شقيق السيد عبد الرحمن بن يحيى األهدل.
ملخص عن مؤلفات الشيخ داود:
ذكر محمد الصاوي ( )620:2005ان الشيخ داود الف كتبا في شتى المجاالت شملت معظم فروع العلوم
اإلسالمية منها العلوم الفقهية ،الفقه بشكل عام ،العبادة ،التوحيد ،االلوهية ،الحياة اليومية للمسلم ،واجب المسلم
على إخوانه من المسلمين وغير المسلمين ،تعليم الصالة ،األعمال ،الفرائض في والزواج والطالق.
كان الشيخ داود فطاني واحدًا من أشهر المؤلفين الذين غمروا المكتبات بالكتب في المذهب الشافعي في
أرخبيل الماليو .وقد اعترف بمكانته في مجال الكتابة من قبل العلماء في عالم الماليو .وفقًا لفورهوف
 ،فإن الشيخ داود فطاني هو أشهر باحث في فطاني باإلضافة إلى أنه األكثر إنتاجية في المنطقة بسبب
العديد من الكتابات التي أنتجها (فورهوف  .)1965 ،من بين أعماله األكثر شهرة :بغية الطالب ،البهجة
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السنية ،منية المصلي ،فروع المسائل ،وهداية المتعلم ،وعمدة المعلم .ويستمر طبع هذه الكتب ونشرها
الى العصر الحالي.

قراءة متأنية في كتب الشيخ داود:
يعتبر الشيخ داود من أشهر علماء الفطانية ومؤلف غزير اإلنتاج ،الف العديد من الكتب في شتى العلوم
االسالمية ( .)155-154 :1965 ، Vorhoeveكان أول عمل له في مكة في العام 1224هـ ،بينما
كان آخر كتاب الفه كان عام  1258هـ (ماثيسون و هوكر .)5( )28 :1988 ،
من أشهر مؤلفاته األعمال المدرجة في المجاالت االتية:
الفقه:
كتاب (بغية الطالب لمريد معرفة االحكام بالصواب) الكتاب عبارة عن عمل قام الشيخ داود بعمل
إضافات امتداد لكتاب الصراط المستقيم للشيخ نور الدين الرنياردي وكتاب سبيل المهتدين للشيخ محمد
أرشد بنجر .الكتب الثالثة تضم أكبر كتاب في (فقه العبادة) ،واألكثر اكتماال في العالم الماليو .المقدمة
من هذا الكتاب وذكر الكثير من الحديث عن مزايا معرفة وتاريخ موجز لإلمام الشافعي .مقدمة الكتاب
فيه ذكر الكثير من األحاديث النبوية عن فضل العلم والعلماء .وتاريخ موجز عن اإلمام الشافعي وتوجد
منه مخطوط خطت بخط اليد في المركز اإلسالمي في ماليزيا ،تحت ذات األرقام ).(MI306 ،MI407
تم إعادة طبع الكتاب في مكة ومصر وتركيا من خالل الجهود التي قام بها الشيخ محمد زين بن مصطفى
فطاني وبعدها طبعها بعض ورثة الشيخ .الطباعة األولى كانت من قبل مطبعة الميرية بمكة عام (1310
هـ  1892 /م)( .المطبعة االميرية) الطبعة الثانية ( 1321هـ  1902 /م) الطبعة الثالثة بواسطة مطبعة
الميرية في مكة ( 1328هـ 1910 /م ) الطبعة صححها  ،المرباوي  )3321 :1350( ،حتى ال تكون
بصيغة مدح (مقارنة  ،المرباوي  )112 :1350 ،مع نسخة سبق أن عملها الشيخ عبد القادر فطاني.
كتاب (جم الفوائ د وجواهر القالئد) كتب في سنة (1239هـ 1823 /م)  .كانت الطبعة األولى في
(1303هـ1885 /م) .ذكر هذا الكتاب العديد من األحاديث النبوية عن فضل المعرفة والعلم والعلماء.
كتاب (هداية المتعلم وعمدة المعلم) اول كتاب عن فقه الشافعي كتب في سنة ( 1242هـ  1826 /م).
طبعت الطبعة األولى بمطبعة الميرية ،مكة سنة ( 1312هـ  1894 /م)  ،وبعد ذلك في سنة (  1322هـ /
 1904م ) وسنة (  1331هـ  1912 /م) .واعتمد طباعتها الشيخ دود بن إسماعيل فطاني وأعاد طبعها
الشيخ أحمد فطاني (عبد هللا .)349-339 :1991 ،
كتاب (فتح المنان) لصفوة الزباد ,الكتاب هو يشمل جميع فروع الفقه  ،بالربع  ،والفصول ،والبنود الى
جانب فروع المسائل وقد استمدت منه قوانين والية سامبس وممباوه الواقعة غرب كليمنتان اندونيسيا ،حيث
قدم الكتاب بواسطة عبدالرحمن فطاني لحكومة سامبس وممباوه حيث قام الشيخ داود بزيارة والية كليمنتان
بإندونيسيا حيث قدم نسخة من الكتاب لمفتي الوالية الشيخ عبدالصمد سمبس الذي قدمها لسلطان سمبس
وممباوه .الكتاب كتب سنة (1249هـ 1833 /م) ،تم طباعته بمطبعة الميرية مكة سنة ( 1330هـ 1911 /م)
وطبعها كل من الشيخ عبد هللا داود والشيخ محمد نور .كالهما ابنا للشيخ محمد داود فطاني.
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كتاب (فروع المسائل) يناقش (الفروع الخفية للفقه) بمعنى انه يناقش ويفسر ويشرح الفروع الفرعية
للمسائل الفقهية ،ويستخدم مرجع قانوني فقهي من قبل مفتي ارخبيل الماليو (اندونيسيا) كبديل لكتاب مرآة
الطالب للشيخ عبد الرؤوف بن علي آل فنسوري (عبد هللا  .)121 :2002 ،بعض الفتوى في هذا الكتاب
ترجم من قبل الشيخ داود فطاني بإسناد فتوى الشيخ محمد الرملي ،وكتاب كاشف اللثام عن اصيلة االنام
ل حسين بن محمد المنديلي (مدام ارن .)32 :1999 ،تم تأليف كتاب فروع المسائل سنة (1257هـ /
1841م) .أجاز الطبعة األولى من الكتاب الشيخ احمد فطاني بالمطبعة الميرية بمكة عام (1302هـ1884/م)
ويعتبر أعظم كتبه (نية.)6( )3 :198 ،
وكتاب (تحفة اإلخوان في نصف شعبان) بأسلوب (أجب على السؤال) (عبد هللا.)4( )863 :1990 ،
يناقش هذا الكتاب فتوى في حكم فضل النصف من شعبان.
كتاب (الصيد والضبعي) ذكر الشيخ داود انه الف الكتاب في يوم األربعاء العاشر من صفر بمكة المكرمة،
الكتاب يناقش احكام الذبح واحكام الصيد والتضحية وحكم الحالل والحرام في الحيوانات والعكة.
طبع ونشر الكتاب عدة مرات في مكة ومصر وتركيا .ويحتفظ بنسخة منها في المركز اإلسالمي في ماليزيا،
برقم ) MI246و .)MI 449كانت الطبعة األولى في (1310هـ1892/م) طبعها الشيخ عبد الرحمن بن
محمد علي بن إسماعيل فطاني في المطبعة الميرية ،بمكة المكرمة.
كتاب (حكم الحيض واالستحاضة) الكتاب يناقش احكام الحيض والنفاس في المرأة.
كتاب (قسمة الزكاة بين االصناف) الكتاب يناقش أصناف الزكاة.
كتاب (فتاوى البيع والشراء مع الكفار) .يناقش هذا الكتاب فتوى البيع والشراء من غير المسلمين.
كتاب (نهج الراغبين)ُ .كتب في عام  1226هـ  1811 /م .يناقش الكتاب االحكام في األعمال واالقتصاد
(عبد هللا.)22 :2000 ،
كتاب (غاية التقريب في االرث والتعصيب) يناقش هذا الكتاب فقه تقسيم الميراث .كتبت سنة (1224هـ
1809/م) .هناك نسختان مطبوعة .طبعت الطبعة األولى في مطبعة الميرية ،مكة ،سنة (1311هـ1895 /م)
من خالل جهود الشيخ عبد الرحمن جودنج ابن الشيخ محمد علي بن إسماعيل فطاني .طبع الطبعة الثانية
مطبعة التقدم العالمية ،مصر ،عام (1345هـ 1926/م) من خالل جهود وتمويل محمد سعيد بن عبد الرسول.
كتاب (غاية المرام في اداء مناسك الحاج والعمرة) يناقش الكتاب احكام مناسك الحج والعمرة وتفصيل
طريقة لداء مناسك الحج والعمرة ،زيارة المدينة المنورة وأدب السالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
كتاب (إيضاح الباب لمريد النكاح بالصواب) هذا الكتاب يناقش فيه بعض احكام الزواج في المذهب
الشافعي ،ويصنف هذا الكتاب بديل لكتاب (دليل قانون الزواج) الذي نشر بشكل مجهول في القسطنطينية.
وهي من كتاباته المبكرة في فقه النكاح كتبت سنة (1224هـ 1809/م) .عبد هللا (C Snouch .)22 :2000
.)Hurgronje (1906: 287
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كتاب (نهج الراغبين سبل المتقين) الكتاب يصف فيه صفات المتقين وبيان الترغيب والترهيب في إيضاح
معالم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في سلوكه مع هللا تعالى وكيفية عبادته له سبحانه ،والتحذير
ممن جهلوا منهج اإلسالم الصحيح وسبل التقوى .هذا الكتاب ألف سنة (1232هـ 1816 /م).
كتاب (جناية التحوت) .يناقش هذا الكتاب القانون المتعلق بـ المجرمين

قسم الصالة:
كتاب (كيفية صالت التراويح)  .يناقش هذا الكتاب صالة التراويح .نبذه في بيان شروط صالة الجمعة.
كتاب (بلوغ المرام) الكتاب يتحدث عن تكبيرة االحرام طبعت الطبعة األولى بمطبعة الميرية بمكة
المكرمة ،سنة (1310هـ 1892 /م) .هناك فصل بالكتاب يتعلق بزكاة الفتوى في هذه المطبوعة المكتوبة:
(لقد انتهى من كتابة النقل عن الفقير الى هللا تعالى داود بن عبد هللا فطاني) طبع على ظهر هذا العمل كتاب
تلميذه الشيخ إسماعيل بن عبد هللا الخالدي (مينينغكابوا)  ،بعنوان "رسالة في حديث المقارن في تكبيرة
اإلحرام وعلى الجانب االخر ،عمل معلمه الشيخ محمد زين بن فقيه جالل الدين التشيشي (آتشيه)  ،بعنوان
كاشف الكرام .هذا الكتاب هو كتابة الخاص ،والذي يناقش فيه تكبيرة االحرام والغرض من بدء الصالة
الصحيحة وفقا للشافعي (عبد هللا .)22 :2000،
كتاب (تعليق اللطيف مما يتعلق بجواز الجمعة) يناقش هذا الكتاب صالة الجمعة.
كتاب (منية المصلي) كتب سنة ( 1242هـ  1826 /م) .ونشرت في أكتوبر سنة (1991م) من قبل
.)Khazanah al- Fataniyyah, Kuala Lumpur).
كتاب (البهجة المرضية) كتب في نهاية الكتاب (منية المصلي)  .طبع الكتاب سنة (1259هـ 1843 /م).

العقيدة:
كتاب (البهجة السنية في العقيدة السنية /تحصيل نيل المرام شرح عقيدة العوام) الكتاب عن
عقيدة التوحيد ,ذكر الشيخ داود انه انتهى من كتابة هذا المؤلف في مكة يوم السبت  16صفر دون ذكر
السنة ،ويعتبر الكتاب ترجمة من كتاب معلمه الشيخ أحمد المرزوقي الذي اماله للشيخ شهاب الدين بن الشيخ
محمد أرشد بنجر باللغة العربية وانتهى من كتابتها يوم الثالثاء  ،ذو الحجة  1258هـ .وكان الشيخ شهاب
الدين أحد طالب الشيخ دود فطاني .تم تسميته باسم عقيدة (المواطن العادي) .طلب الشيخ أحمد المرزوقي
من الشيخ داود فطاني ترجمة الكتاب إلى لغة الماليو .يوجد نسخة من مخطوطة هذا الكتاب في المركز
اإلسالمي بماليزيا برقم  MI224و  MI 295و  MI244 .359 MIكتب بخط اليد في  4ربيع الثاني 1261
هـ من قبل محمود بن يوسف الجاوي بوالية ترنقانوا ماليسيا .هذا يعني أن الناسخ التقى بالشيخ داود ،و
يعني أنه من طالب الشيخ داود فطاني .تمت طباعة الطبعة الثانية من قبل دار الخلفاء العليا مطبعة العالم
(دار الخالفة اإلسالمية ،تركيا) سنة (1306هـ1888 /م) .هناك تعليق على الكتاب من قبل الشيخ أحمد
فطاني (على الرغم من صغر حجم الكتاب ،إال أنه يجمع معاني أصول الدين ،مكمل العشرين صفة) .لم
يذكر الشيخ أحمد فطاني ان الكتاب من تأليف الشيخ دود فطاني .وقد تعزز ذلك برأي الشيخ وان علي بن
عبد الرحمن ، .وكان بائع الكتب في باب السالم بمكة ،الشيخ عبد هللا مجيد ،أول من نشرها .كما نشر هذا
الكتاب السيد حاجي سليمان ،كامبونغ جالم ،سنغافورة  ،في  1313هـ  1895 /م  ،وبمساعى من سليمان
ماري  ،بسنغافورة.
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كتاب (كفاية المبتدئ في اعتقاد المرسلين وارشاد االطفال المبتدئين في عقيد الدين)
طبعة بالمطبعة الميرية ،بمكة المكرمة سنة (1309هـ1891/م).
كتاب (المقدمة الكبرى) الكتاب يناقش عقيدة التوحيد.
كتاب (الدر الثمين في عقيدة المؤمنين) كتاب في العقيدة ،واحد من اهم ثالث كتب يدرس على نطاق
واسع في جنوب شرق آسيا (عبد هللا )16 :2000 ،اول طبعة للكتاب كانت في سنة (1232هـ 1816 /م).
كتاب (سلم المبتدي في معرفة طريق المهتدي) الكتاب اُجيز من قبل الشيخ داود فطاني كتب عام
(1252هـ 1836 /م) .طبعت الطبعة الرابعة والخامسة بالمطبعة الميرية بمكة المكرمة ،سنة ( 1317هـ /
1899م) ،وقد علق على هذا الكتاب أحفاد الشيخ داود العظماء الذين اتصلوا بالشيخ محمد نور فطاني
(1290هـ 1873 /م) ،الباحث والقاضي بمحكمة مكة المكرمة .التعليق بعنوان كفاية المهتدي في شرح
سلطان المبتدي (عبد هللا .)121 :2000 ،
كتاب (التعلق بكلمة االيمان) كتاب عن االيمان وفروعه.
كتاب (بشارة االخوان بأسباب الموت على االيمان) الكتاب يتحدث عن اليوم االخر (يوم القيامة)
ترجمة ألعمال الشيخ الميرغني الذي كان مدرس للشيخ داود فطاني .كتب سنة (1220هـ 1805 /م).
كتاب (ورد الجواهر لحلي االلفاظ) عقدي الجواهر (عبد هللا ،)864-863 :1990 ،كتبت سنة (1245هـ
1829 /م) .طبعتها مطبعة الميرية بمكة المكرمة1332( ،هـ 1913 /م) من خالل جهود الشيخ عبد هللا
داود والشيخ محمد نور داود .كالهما ابنا للشيخ محمد داود الفطاني .هذا الكتاب هو أعظم كتاب عقيدة بلغة
ضا ترجمة وتفسير لآلية من اآليات الطويلة في هذا الكتاب.
الماليو ( .): 152000 ،Ab-dullahهناك أي ً
كتاب (شارح قصيدة ابن الورى) يناقش في هذا الكتاب قصيدة كتبها ابن الورى.
كتاب ( كفاية الجاوية) ،من كتب العقيدة.

الصوفية:
كتاب (بداية الهداية) ترجمه لكتاب بداية الهداية
كتاب (وصايا االبرار ومواعظ االخيار) الكتاب نسخة من مخطوطة كتبت بخط اليد (األصلية) اكتشفت
من قبل الشيخ محمد الصغير بن عبدهللا بن عبد هللا فطاني (محمد ابن إسماعيل فطاني) في أبريل 1989م.
هذا الكتاب هو ترجمة ألعمال الشيخ محمد بن عمر الغمري الواسطي .هذا الكتاب ويحتوي على مناقشة
عميقة حول الصوفية .لم يذكر تاريخ الكتابة من قبله وترجمها ونشرها الحزب في عام .1990
كتاب (المنهل الصافي في بيان رموز أهل الصوفية) تم العثور على العديد من المخطوطات من هذا
الكتاب ولكن ال توجد نسخة طبعت في مكة المكرمة أو مصر أو تركيا .انما وجدت نسخة طبعت في فطاني
واآلخرى مطبوعة بواسطة بستاكا أمان برس ،بكوتا بهارو  ،كلنتن .بماليزيا ،لم يرد ذكر مؤلف الكتاب في
هذه المطبوعات .وقد تمت تمت ترجمتها بواسطة محمد صغير ونشرتها مكتبة خزانة فطاني بالتعاون مع
دار نشر امتيرا المحدودة ،بكواال المبور .وكانت الطبعة األولى في أغسطس 1992م .هذا الكتاب هو عمل
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صوفي رفيع المستوى (مونتهي) ويناقش صيغة محددة في سياق الصوفية الصف السابع (عبد هللا :2000 ،
.)139
كتاب (القرب الى هللا) الكتاب يناقش الكثير من الطرق الصوفية وشيوخها.
كتاب (رسالة الشاطرية و النقشبندية و الحمايلية) يناقش هذا الكتاب اهل الطرق والمريدين( .عبد
هللا .)862 :2000 ،
كتاب (تحفة الراغبين في سلوق طارق المتقين) كتب سنة (1233هـ 1817 /م)( ،عبد هللا:1990 ،
.)4( )973-969
كتاب (المتصوف) كتب سنة (1233هـ 1817 /م) .توجد منها مخطوطتان فقط ،إحداهما في مركز
المخطوطات المالوية المرقمة  MS 666واألخرى في مجموعة الشيخ محمد الصغير بن عبدهللا ،التي تم
الحصول عليها في  11أبريل  1993في بيتونق في فطاني (عبد هللا  .)4( )969-966 :1990 ،تمت ترجمة
هذا الكتاب وإدراجه في كتاب منهل الصافي شيخ داود بن عبد هللا الفطاني .الطبعة األولى ،أغسطس .1992
هذا الكتاب هو مناقشة رفيعة المستوى (المنتهى) أو يشار إليها باسم تصوف فلسفي (عبد هللا.)138 :2002 ،
كتاب (منهاج العابدين الى جنة رب العالمين) كتبت سنة (1239هـ1823 /م) .تم العثور على الطبعة
األولى من هذا الكتاب من قبل الشيخ محمد الصغير بن عبدهللا في منزل أحد طلبة الشيخ أحمد فطاني في
والية فطاني ترجمة ألعمال حجة اإلسالم اإلمام الغزالي (عبد هللا.)138 :2002 ،
كتاب (كنز المنان  -على حكم أبي مدين رضي هللا عنه) كتبت سنة (1240هـ 1826 /م) .طبعت
الطبعة األولى بمطبعة الميرية بمكة المكرمة في سنة (1328هـ 1910/م) ،من خالل جهود الشيخ عبد هللا
داود والشيخ محمد نور داود .كالهما أبناء الشيخ محمد داود فطاني .هذا الكتاب هو ترجمة ووصف ألعمال
أبي مدين (عبد هللا.)138 :2002 ،
كتاب (ضياء المريد في معرفة كلمة التوحيد) ُك ِتب هذا الكتاب عندما كان الشيخ داود في سامباس ،
كليمنتان الغربية سنة (1247هـ 1832 /م)  .في ذكرى (أحمد توحيد) وف ًقا لتاريخ الشاطرية.
كتاب (الجواهر السنية في شرح العقيد الضنية وطريق السلوك المحمدية) كتب سنة (1252هـ/
1836م) .طبعت الطبعة األولى بمطبعة الميرية بمكة سنة (1314هـ 1896 /م) .وقد اجازها الشيخ داود
بن إسماعيل فطاني بأمر استاذه الشيخ أحمد فطاني.
كتاب (حكاية ولي هللا الشيخ عبد الرحمن بوه بوك فطاني) تم اكتشاف المخطوطة سنة (1995م)

قصص والتاريخ:
كتاب (قصة نبي هللا يوسف عليه السالم) طبعت الطبعة األولى سنة (1329هـ 1911/م) بمطبعة الميرية
بمكة المكرمة على نفقة عبد هللا فطاني والشيخ محمد نور فطاني .كالهما ابناء الشيخ محمد داود فطاني.
كتاب (قصة الرجل الصالح) من كتب السيرة.

سيرة الشيخ داود بن عبدهللا فطاني

كتاب (فرائض الفوائد لفكر اإلمام المهدي) كتبت سنة (1215هـ 1800 /م) .توجد مجموعتان من هذا
المخطوط ضمن مجموعة مخطوطات احداهم في مركز مركز ماليو المرقمة  .MS 652هذا الكتاب هو
ترجمة للحديث.
كتاب (شرح مولد اشرف األنام) الكتاب عن تاريخ مولد محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم.

اداب:
كتاب (تاريخ فطاني) الفه الشيخ فقيه علي بن وان محمد بن شفي الدين .قام بنسخها وحققها الشيخ داود فطاني
سنة (1128هـ) .وتمت ترجمته الشيخ محمد الصغير بن عبدهللا وتم تضمينه في كتاب أعمال التراث لجنوب
شرق آسيا (عبد هللا  .)1991 ،وهو أول عمل يروي تاريخ فطاني .تم العثور على نسخة مع الشيخ داود
فطاني فقط.
كتاب (كفاية المحتاج) طبعت الطبعة األولى منه سنة ( 1315هـ  1897 /م) بمطبعة الميرية بمكة المكرمة،
وذلك من بواسطة الشيخ عبد الرحمن جودنج بن محمد علي بن إسماعيل فطاني .هذا الكتاب من ضمن مؤلف
االسراء والمعراج ،وهو األكثر تأثيراً في عالم الماليو (عبد هللا .)3 :1998 ،
كتاب (التاجر الفقير) من االعمال الشعرية كتبت سنة (1233هـ 1817 /م) .تم العثور على نسختين فقط في
 5يناير  .1994كان قد تم ترجمه الشيخ محمد الصغير بن عبدهللا ونشر في كتاب "شعر الشيخ داود بن عبد هللا
الفطاني".
كتاب (مسودة) كتب سنة (1234هـ 1818 /م) ولم يتم طبعة .الكتاب عن مولد الرسول محمد بن عبد هللا (صلى
هللا عليه وسلم) .عمل نادر باإلضافة إلى إضاءة كالسيكية عالية القيمة في كل من شعر اللغة العربية وشعر لغة
الماليو (عبد هللا .)4 :1998 ،
كتاب (عقد الجواهر) كتب سنة (1245هـ 1829 /م) .قصيدة وصفها له بعنوان "ورد الظواهر لحلي
الحافظ ،" ،عقد الجواهر من الشعر اإلسالمي المنحى من العقيدة .تمت ترجمه الشيخ محمد الصغير بن
عبدهللا ونشرت في كتاب قصائد الشيخ داود بن عبد هللا فطاني .يعتبر االشهر واألكثر انتشارا في كتب عقيده
السنة والجماعة في لغة الماليو وهناك أيضا المحتوى العام بما في ذلك لغة الماليو وعالقته باألدب.
كتاب (البهجة الوردية) كتبت سنة (1257هـ 1841 /م) .ترجمة وشرح لقصيدة ابن الوردي .اول طبعة
طبعت في مطبعة الميرية ،بمكة المكرمة سنة (1331هـ 1912 /م).
كتاب (تنبيه الغافلين) الكتاب عن األخالق.
كتاب (فضل البسملة) الكتاب يعني بفوائد البسملة.
كتاب (كشف الغمة) كتب سنة (1238هـ 1822 /م) .الطبعة األولى طبعت بمطبعة الميرية بمكة
المكرمة سنة ( 1303هـ  1885 /م) .هذا الكتاب هو ترجمة ليعض االحاديث.
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من خالل سرد مجموعة الكتب التي الفها الشيخ داود وأجاز طباعتها او ساهم في طباعتها .من تحليل
المحتوى الذي أجري أعاله ،قدم الشيخ داود مساهمة كبيرة في مجال الكتابة .كان مجال الكتابة يركز على
الفقه (الفقه) الذي يمثل  16( ٪ 30كتابا) .تال ذلك عمل اإليمان  ،أي  23( ٪23كتابًا) والصوفية بنسبة
 11( ٪21كتابًا)  ،واألخالقيات  7( ٪12كتب)  ،والعبادة  6( ٪11كتب)  ،واألدب  5( ٪9كتب) و التاريخ
 3( ٪ 6كتب) .من التحليل الذي أجري فإنه يدل على أن الشيخ داود ساهم في كتابة والنشر في الفقه
اإلسالمي (الفقه) .ملخص  contri-ofionsالشيخ داود على النحو التالي:
مساهمات الشيخ داود حسب المجاالت
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