اسهامات علماء الماليو في تدوين السيرة النبوية
العالمة الشيخ محمد فضل هللا السحيمي األزهري انموذجا ً (ت 1964م)
نظام الدين بن زكريـا -جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية USIM
األستاذ الدكتور عادل محمد عبد العزيز الغرياني – الجامعة اإلسالمية بماليزيا UIM
ملخص البحث
يعد الشيخ محمد فضل هللا بن محمد السحيمي الشيباني من أشهر علماء بالد الماليو ،كان له دور فعال في
مجال العلم والتعليم والتربية والدعوة .وهو أول من خطب خطبة الجمعة باللغة الماليوية في سنغافورة،
ثم اتبعته في ذلك والية جوهور ،كما يعتبر الشيخ أيضا أول من جاء بفكرة إرسال البنات إلى جامعة
األزهر الشريف من شرق آسيا ،وبدأ بنفسه أوال حين أرسل بناته الثالث إلى مصر .وقد عيّن الشيخ
مديرا للمعهد المحمدي منذ عام 1946م إلى 1947م .كما عيّن أيضا رئيسا ً لمؤتمر العلماء الذي
السحيمي
ً
أقامه الحزب القومي الماليوي المتحد  UMNOعام 1951م .ويعتبر الشيخ من أهم المساهمين في
تأسيس مدرسة النعيم للبنات بوالية كلنتان سنة 1941م ثم شارك في تأسيس الكلية اإلسالمية ماليا سنة
1955م .وفي عام 1956م دعاه السلطان أبو بكر بوالية باهنج لتنظيم األمور اإلدارية بمكتب الشؤون
الدينية ،كما عيّن أيضا مستشارا ً للشؤون اإلسالمية بمجلس الشؤون الدينية بوالية باهنج ،وتولى أيضا ً
منصب مدير كلية اللغة والدين سلطان أبو بكر بوالية باهنج ،وقد عرف الشيخ بكثرة مؤلفاته التي القت
رواجا ً كبيرا في عالم الماليو والتي يأتي في مقدمتها كتابه ((كتاب تاريخ اإلسالم في سيرة سيد األنام))
الذي يُعد أول كتاب باللغة الماليوية يتناول جميع أحداث السيرة النبوية وعصر الخلفاء الراشدين ،ألفه
سنة 1918م في إندونيسيا ليكون مرجعا ً لجميع المدارس والمعاهد الدينية في جزئين ،بدأه بموضوع
مفهوم التاريخ ومصادره ،ثم أحوال بالد العرب قبل اإلسالم الدينية والسياسية واالقتصادية ،وانتهى هذا
الكتاب بذكر معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم .وسوف تركز هذه الدراسة على تتبع اسهاماته في
مجال السيرة النبوية من خالل دراسة وتحليل مؤلفاته.

المقدمة
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا من
يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له .أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد؛
لم تُعن أمة من األمم في القديم والحديث بآثار نبيها وحياته ،وك ّل ما يتصل به من قرب أو
عنيت األمة اإلسالمية في تاريخها َّ
الطويل ،هذه العناية التي كان من آثارها هذه
بُ ْعد ،مثل ما ُ
ّ
الطائلة من الكتب المؤلَّفة في مولده ،وسيرته ،وحياته ،وشمائله ،وفضائله،
الثّروة
و ُمعجزاته ،وأخالقه ،وآدابه ،وأزواجه ،وأوالدِه ،وأجداده ،وجدَّاته ،ونسبه من لدن جدِّه
خروجه من بين
سالم ،إلى
صالة وال َّ
الرحمن ،وابنه الذَّبيح إسماعيل عليهما ال َّ
األعلى خليل َّ
ِ
أبويه ال ّ
شريفين الكريمين ،وحياة من بقي من ذريته من بعده ،وخدمه ،ومماليكه ،وسراريه،
و ُمرضعاته ،وحاضناته ،ومغازيه وكامل سيرته حتى وفاته صلى هللا عليه وسلم .بل بلغت
العناية بالعلماء وكتّاب السيرة أن بحثوا في نياقه ،وبغاله ،وحميره ،وأسمائها ،ومن أين
جاءت ،وكتبوا عن وصف نعاله ،ومطهرته ،أسوكته ،إلى غير ذلك مما يد ّل على غاية
ليكون مكتبةً حافلةً قيمةً تعدو األلوف
الحبّ ِ ،والعناية بآثاره ،وكل ما يتعلّق بالسيرة النّبويّة ّ
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عدًّا .وهذا ْ
إن د ّل على شيء فإنما يدل على أنّه رسول هللا حقا ،فما كان لمدّع أن يكون له هذا
الحبّ كلُّه ،وال هذه العناية كلّها! وال هذا التكريم والتعظيم .وعلى ّ
أن رسالته هي خاتمة
الرساالت ،وأحقّها بال ُخلُود ،وأبقاها على َّ
ي بعده.
ِّ
الزمان ،وعلى أنه ال نب َّ
وقد ذكر المؤرخون أن متأخري الصحابة رضوان هللا عليهم كانوا أول من دون
أشياء عن حياة النبي عليه السالم ،فتروي كتب السيرة أن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه
كان يدرس تالميذه نسب النبي صلى هللا عليه وسلم ومغازيه وكان تالميذه يدونون ذلك،
وكذلك فعل عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.كما كان البراء بن عازب رضي
هللا عنه يملي على تالميذه مغازي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ولعل أول من اهتم بكتابة السيرة النبوية عموما هو عروة بن الزبير ثم أبان بن عثمان
سيرة
ثم وهب بن منبه ثم شرحبيل بن سعد ثم ابن شهاب الزهرى رحمهم هللا .وقد شـغلت ال ّ
النّبويّة حيزا ً غير قليل من األحاديث ،والذين ألّفوا في األحاديث لم ت َ ْخل كتبهم غالبا عن ذكر
ي صلى هللا عليه وسلم ومغازيه ،وخصائصه ،ومناقبه ،ومناقب صحابته،
ما يتعلّق بحياة النَّب ّ
استمر هذا المنهج حتى بعد انفصال السيرة عن الحديث في التأليف وجعلها علما
وقد
ّ
مستقال ،وأقدم كتاب وصل إلينا في األحاديث وهو كتاب الموطأ إلمام دار الهجرة ،اإلمام
مالك رحمه هللا ،ولم يخل من ذكر جملة من األحاديث فيما يتعلّق بسيرة النبي صلى هللا عليه
وسلم ،وأوصافه ،وأسمائه ،وذكر ما يتعلّق بالجهاد.
ي رحمه هللا ذكر فيه قطعةً كبيرة ً مما يتعلَّق بحياة
فصحيح اإلمام أبي عبد هللا البُخار ّ
النَّبي صلَّى هللا عليه وسلّم قبل البعثة وبعدها ،كما ذكر كتاب (المغازي) وما يتعلّق
سالم ،وفضائل أصحابه ومناقبهم ،وذلك كلُّه ال يق ّل عن
صالة وال ّ
بخصائصه وفضائله عليه ال ّ
ع ْشر الكتاب ،وكذلك صحيح اإلمام أبي الحسين مسلم بن الح َّجاج النيسابوري رحمه هللا
ُ
سِـير.
اشتمل على جزءٍ
كبير من سيرة النّبي ،وفضائله ،وفضائل أصحابه ،والجهاد وال ّ
ٍ
ي وال ِت ّرمذي،
وكذلك صنع اإلمام أحمد رحمه هللا في مسنده الكبير ،وأبو داود ،والنسائ ُّ
ُ
سِيرة،
وابن ماجه رحمهم هللا  ،لم تخل كتبهم من كتاب الجهاد ،وذكر طرفٍ مما يتعلّق بال ّ
سـير ،فهي جز ٌء منها.
صلة الوثيقة بين األحاديث وال ّ
وهذا يد ّل على ال ِ ّ
ولكن جاء فى الطبقة التى تلي هؤالء من تلقف كل ما كتبوه فأثبتوا جله فى مدوناتهم
التى وصل إلينا معظمها بحمد هللا وتوفيقه .ولقد كان فى مقدمة هذه الطبقة محمد بن إسحاق
رحمه هللا  .وقد اتفق الباحثون على أن ما كتبه محمد بن إسحاق يعد من أوثق ما كتب فى
السيرة النبو ية فى ذلك العهد وإن لم يصل إلينا كتابه (المغازي) بذاته ،غير أن أبا محمد
الملك المعروف بابن هشام رحمه هللا قد جاء من بعده ،فروى لنا كتابه هذا مهذبا منقحا ولم
1
يكن قد مضى على تأليف ابن إسحاق له أكثر من خمسين عاما.
يقول ابن خلكان رحمه هللا" :وابن هشام هذا هو الذي جمع سيرة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم من المغازى والسير إلبن إسحاق وهذّبها ول ّخصها وهي السيرة الموجودة بأيدى
الناس والمعروفة بسـيرة ابن هشام".

سِيرة النَّبَويَّة في ضوء الكتاب والسنة .بيروت  :دار الكتب
 1أبو شهبة .محمد بن محمد .1984 .ال ّ
العلمية .وانظر أيضا :ابن إسحاق .محمد بن اسحاق1396 .ه .سيرة النبي  :المبتدأ والمبعث والمغازي.
ب/د .وانظر أيضا :ابن هشام .محمد بن هشام .ب/د .السيرة النبوية .بيروت :دار الثقافة العربية.
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وقد ساهم علماء أرخبيل الماليو أيضا كغيرهم من أبناء األمة في تدوين السـنة النبوية
وخاصـة السيرة النبوية ويدل على ذلك كتاباتهم باللغة الماليوية والعربية التي شملت أحداث
السيرة ،مثل مولده ومحامده صلى هللا عليه وسلم ،ونسبه وآل بيته أو قصة إسـرائه
ومعراجه وغير ذلك .وقد تركزت جل الكتابات التي تناولت السيرة النبوية على أحداث
بعينها كالمولد واإلسراء والمعراج ،والهجرة وبعض الغزوات كغزوة بدر وأحد وفتح مكة،
وهي نفس الموضوعات التي تناولتها الصحف الماليزية القديمة .ومن أشهر من ألف في
السيرة النبوية بهجة الدين العالم العالمة العارف الرباني الشـيخ داود بن الشـيخ وان عبد هللا
الفطاني رحمه هللا صاحب كتاب رسـالة المسـودة في المدائح الظاهرة للنبي صلى هللا عليه
وسـلم ،2والعالم العالمة الشيخ وان أحمد بن محمد زين الفطاني رحمه هللا صاحب كتاب
بدر التمام والنجوم الثواقب ،3والعالم العالمة السـيد عثمان بن عبد هللا بن عاقل بن يحيى
البتاوي صاحب كتاب الزهر الباسـم في أطوار أبي القاسـم صلى هللا عليه وسـلم ،4والعالم
العالمة الشيخ محمد بن إسـماعيل داود الفطاني مؤلف كتاب الكوكب الدري في النور
المحمدي ،5والعالم العالمة الشـيخ عثمان بن شهاب الدين الفنتياني قام بترجمة كتاب فتح مكة
المشرفة ألبي الحسن البكري ،6والعالم العالمة الشـيخ أحمد بن حاج محمد يونس لنجا
الجاوي صاحب كتاب رسـالة نصـيحة أهل الوفا إلى وصـية المصطفى ،7ثم العالم العالمة
الشـيخ عبد القادر بن عبد الرحمن الفطاني صاحب كتاب الدر المنظم في نسـب النبي
المعظم ،8والعالم العالمة الشـيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجاوي مؤلف كتاب ترغيب
المشـتاقين لبيان منظومة السـيد البرزنجي في مولد سـيد المرسـلين ،9والعالم العالمة الحبر
الفهامة السيد علوي طاهر بن عبد هللا الهدّار الحدّاد العلوي الحسيني صاحب كتاب دروس
السيرة النبوية 10وغيرها من المؤلفات األخرى التي كانت في بعض األحيان في شكل شعر
 2الفطاني .داود بن الشـيخ وان عبد هللا .2003 .رسـالة المسـودة في المدائح الظاهرة للنبي صلى هللا عليه
وسـلم.
 3الفطاني .وان أحمد بن محمد زين .1998 .كتاب بدر التمام والنجوم الثواقب .كوال لمبور :الخزانة
الفطانية.
 4البتاوي .العالمة الذكي السـيد عثمان بن عبد هللا بن عاقل بن يحيى .1998 .كتاب الزهر الباسـم في
أطوار أبي القاسـم صلى هللا عليه وسـلم.كوال لمبور :الخزانة الفطانية.
 5الفطاني .محمد بن إسـماعيل داودي .2001 .كتاب الكوكب الدري في النور المحمدي .كواال لمبور:
الخزانة الفطانية.
 6البكر ي .أبو الحسـن بترجمة الشـيخ عثمان بن شـهاب الدين الفنتاني  -فنتيانق ،كاليمنتن بارت،
إندونيسيا.1999 .كتاب فتح مكة المشرفة .كوال لمبور :الخزانة الفطانية.
 7الجاوي .محمد نووي بن عمر بن عربي1311 .هـ .كتاب ترغيب المشـتاقين لبيان منظومة السـيد
البرزنجي في مولد سـيد المرسـلين و اآلخرين .مكة المكرمة  :المطبعة الميرية.
 8الفطاني .عبد القادر بن عبد الرحمن .1999 .كتاب الدر المنظم في نسـب النبي العظم .كواال لمبور:
الخزانة الفطانية.
 9الديبعي والبرزنجي .بدون سنة النشر .مولد النبي صلى هللا عليه وسلم .سنغافورة :مدرسة المعارف
اإلسالمية.
 10العلوي .أحمد بن عبد هللا السقاف1964.م .خدمة العشيرة بترتيب وتلخيص و تذييل شمس الظهيرة.
جاكرتا  :المكتب الدائم إلحصاء وضبط أنساب السادة العلويين.
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أو نثر تناول قصة المولد أو االسراء والمعراج .ونالحظ من خالل ما تقدم عدم وجود كتاب
يجمع كل أحداث السيرة ،مما يؤكد ما ذهب إليه السحيمي أن بالد الماليو تفتقر إلى كتاب
جامع ألحداث السيرة وموضوعاتها ،فكل الكتب المنتشرة في بالد الماليو قد تناولت
موضوعات بعينها ،أو كتب تناولت أحداث مختلفة جمع فيها أصحابها موضوعات مختلفة
11
من أحداث السيرة إال أنها لم تتناول جميع أحداث السيرة.
ويعد العالمة الشيخ محمد فضل هللا السحيمي األزهري من أشهر علماء بالد الماليو،
وقد بلغت شهرته جميع أرخبيل الماليو نظرا ً لكثرة مؤلفاته في مختلف علوم الشريعة ،والتي
في مقدمتها كتاب تاريخ اإلسالم موضوع هذه الدراسة ،فهو أول كتاب باللغة الماليوية
يتناول جميع أحداث السيرة النبوية وعصر الخلفاء الراشدين ،ألفه سنة 1918م في إندونيسيا
ليكون مرجعا ً لجميع المدارس والمعاهد الدينية في جزئين ،حيث احتوى الجزء األول منه
على  236صفحة ،بدأ الكتاب بموضوع مفهوم التاريخ ومصادره ،ثم أحوال بالد العرب قبل
اإلسالم الدينية والسياسية واالقتصادية ،وانتهى هذا الجزء بذكر معجزات النبي صلى هللا
عليه وسلم ،أما الجزء الثاني الذي وعد بتأليفه من بداية عصر الخليفة أبوبكر الصديق إلى
عصر الخليفة عل ي بن أبي طالب كرم هللا وجهه فهو إما أنه مفقود أو أن المؤلف لم يتمكن
من نشره أو تأليفه ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه الباحثة نعمه بنت حاج إسماعيل عمر حفيدة
12
الشيخ السحيميي في رسالتها الموسومة بـ فضل هللا سحيمي سنة 1994م.
التعريف بصاحب الكتاب
اسمه ونسبه ولقبه
محمد فضل هللا بن محمد بن عبد هللا السحيمي بن عمر بن عبد الرحيم بن عبد الكريم بن
محي الدين بن نور الدين بن عبد الرزاق المدني بن الحسن بن علي بن أحمد بن أبو بكر
الشيباني .وصفه تلميذه وصهره ،سماحة مفتي بروناي الحاج اسماعيل بن عمر عبد العزيز
المربي الخبير والخطيب القادر والداعي
أن الشيخ محمد فضل هللا السحيمي هو العالمة
ِّ
البشير إلى هللا لسعة علمه وجاللة مقامه.
مولده ونشأته العلمية
ولد الشيخ محمد فضل هللا في شارع باهنج قرب قصر قرية غالم ،بسنغافورة سنة 1305هـ
الموافق  1886م .تعلم الشيخ محمد فضل هللا السحيمي القرآن الكريم عن أبيه ثم رحل إلى
إندونيسيا حيث التقى بعمه حياتي بن عبد الرحيم وجده ثم أخذ منهما علوما أساسية مختلفة
مثل الفقه و اللغة العربية والنحو وغيرها .فلما بلغ عمره  16عاما ارتحل الشيخ إلى مكة
المكرمة والمدينة ودرس فيهما علوم الدين والقرآن ،وفي سنة 1911م سافر الشيخ إلى مصر

 11السحيمي .محمد فضل هللا 1376ه .كتاب التاريخ في بيان سيرة سيد األنام .سنغافورة :مطبعة
األحمدية.
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لمواصلة دراسته في جامعة األزهر الشريف وتأثر بأفكار الشيخ محمد عبده ومحمد رشيد
رضا ومصطفى المنفلوطي وغيرهم.
رجع الشيخ فضل هللا إلى سنغافورة بعد إكمال دراسته في جامعة األزهر الشريف
عام 1914م وكانت وظيفته األولى هي التدريس في مدرسة السقاف العربية هناك .ولم يطب
له المقام طويال في سنغافورة التي كانت تحت سيطرة بريطانيا فسافر الشيخ إلى إندونيسيا
13
سس بها مدرسة دار المعارف في منطقة بنجرنغارا بجاوى الوسطى.
وأ ّ
وظائفه:
شغل الشيخ وظائف كثيرة ،فمنذ وصوله إلى سنغافورة عائدا من رحلته العلمية بدأ العمل
كإمام وخطيب في سنغافورة ومما يذكر للشيخ أثناء فترة إقامته القصيرة في سنغافورة أنه
أول من خطب يوم الجمعة باللغة الماليوية ،ثم اتبعته في ذلك والية جوهور بل إن مكتب
الشؤون الدينية بجوهور اعتمد كتاب الشيخ "الموعظة الجليلة في خطبة الجمعة" كمرجع
لجميع المساجد في جوهور .ويعتبر الشيخ أيضا أول من جاء بفكرة إرسال البنات إلى جامعة
األزهر الشريف من شرق آسيا ،وبدأ بنفسه أوال حين أرسل بناته الثالث إلى مصر.وقد عيّن
مديرا للمعهد المحمدي منذ عام 1946م إلى 1947م.
الشيخ السحيمي
ً
كما عيّن الشيخ أيضا رئيسا ً لمؤتمر العلماء الذي أقامه  UMNOعام 1951م .كما
أنه يعتبر من أهم المساهمين في تأسيس مدرسة النعيم للبنات بوالية كالنتن سنة 1941م ثم
تأسيس الكلية اإلسالمية ماليا سنة 1955م .وفي عام 1956م دعاه السلطان أبو بكر بوالية
باهنج لتنسيق األمور اإلدارية بمكتب الشؤون الدينية ،كما عيّن أيضا مستشارا ً للشؤون
اإلسالمية بمجلس الشؤون الدينية بوالية باهنج ،وتولى أيضا ً منصب مدير كلية اللغة والدين
سلطان أبو بكر بوالية باهنج.
آثاره العلمية:
لقد ترك الشيخ إرثا ً علميا ً كبيرا ً بلغ أكثر من أربعين مؤلفا ً منها :دروس في التوحيد ،تاريخ
اإلسالم في بيان سيرة سيد األنام ،كتاب أساس مذهب أهل السنة والجماعة ،وكتاب تاريخ
القرآن ،وكتاب القرآن والعلماء ،كتاب العلم بالقضاء والقدر ،دليل النكاح ،قاموس عرب
ماليو ،خبر اليقين في جواز التلقين ،الطريق إلى الجنة ،كتاب تفسير القرآن ،كتاب محمد،
وغيرها من المؤلفات األخرى إلى جانب عدد كبير من المقاالت في الصحف مثل صحيفة
ماليو رايا ،وأتوسان ماليو التي نشر بها أكثر من  100مقال ،ومجلة االتحاد 1912م التي
أصدرها عندما كان طالبا ً في مصر ،ومجلة تماسيك بسنغافورة سنة 1930م ،ومجلة
كهيدوفن (مجلة الحياة) التي يعود له فضل تأسيسها سنة 1956م ،وغيرها من الصحف
والمجالت الصادرة في بالد الماليو.
وفاته:
 13المصدر السابق .ص.23 – 2 .
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توفي الشيخ رحمه هللا في سنغافورة عام 1964م وقد بلغ من العمر  78عاما 14.وقد تناقلت
الصحف المحلية خبر وفاته ،حيث كان لها واقع األثر في نفوس العلماء والطالب ،حيث رثاه
العلماء في مقاالت صحفية في عدد من الصحف.
تحليل ودراسة كتاب تاريخ اإلسالم في بيان سيرة سيد األنام:
أهمية الكتاب
لكتاب تاريخ اإلسالم للشيخ محمد فضل هللا السحيمي أهمية وفؤائد كثيرة منها ما يلي-:
يعد مؤلف الكتاب من أشهر علماء بالد الماليو وله دور فعال في مجال العلم
-1
والتعليم والتربية والدعوة في إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وبروناي بل في
جمهورية مصر مما يدل على مكانته الجليلة وال شك أن دراسة عن ترجمته
وإسهاماته لها أهمية كبيرة.
عدم وجود  -حسب ما ذكره الشيخ السحيمي في زمانه  -كتاب جامع ألحداث
-2
السيرة وموضوعاتها .فهو أول كتاب باللغة الماليوية يشمل جميع أحداث السيرة
ووقائعها.
يعد كتاب تاريخ اإلسالم في بيان سيرة سيد األنام مرجعا ً لبعض المدارس
-3
والمعاهد الدينية في إندونيسيا وسنغافورة وكذا ماليزيا وهذا يدل على مكانته
العلمية في المجتمع اإلسالمي في أرخبيل الماليو.
التزام الشيخ السحيمي في كتابه بالمنهج العلمي ،واختصار األخبار ولم يكتفي
-4
بسرد القصص واألخبار دون التعليق عليها واستخالص العبر والعظات منها.
15
مما يستدعي دراسة منهجه وأسلوبه في الكتابة.
موضوع الكتاب
تناول الكتاب جميع أحداث السيرة النبوية ،ألفه سنة 1918م في إندونيسيا ليكون مرجعا ً
لجميع المدارس والمعاهد الدينية ،حيث احتوى الكتاب على  236صفحة ،بدأ الكتاب
بموضوع مفهوم التاريخ ومصادره ،ثم أحوال بالد العرب قبل اإلسالم الدينية والسياسية
16
واالقتصادية ،وانتهى هذا الجزء بذكر معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم.
عناصر ومحتويات الكتاب
احتوى الكتاب على الموضوعات التالية:
الصفحة عناصر ومحتويات الكتاب
مقدمة المؤلف
1
 14المصدر السابق .ص.23 – 2 .
 15السحيمي .محمد فضل هللا 1376ه .كتاب التاريخ في بيان سيرة سيد األنام .سنغافورة :مطبعة األحمدية.
 16المصدر نفسه.
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26
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37
44
46
47
51
52

علم التاريخ ومصادره
تاريخ اإلنسان بين مولد آدم إلى مولد سيد ولد آدم
أقسام التاريخ  -التعريف بالقرون
أحوال العرب وطبيعتهم قبل اإلسالم
أقسام العرب
نسب النبي محمد صلى هللا عليه وسلم – زواج عبد هللا بن عبد المطلب من
آمنة بنت وهب
مولد النبي صلى هللا عليه وسلم
وفاة السيدة آمنة
رحلة النبي إلى الشام وزواج الرسول من السيدة خديجة بتن خويلد
بناء الكعبة
أحوال النبي قبل النبوة
حياة النبي قبل الرسالة
ذكر محمد في التوراة واإلنجيل
بدء الوحي
أبطأ نزول الوحي
الدعوة السرية
الدعوة الجهرية
إسالم حمزة  -الهجرة إلى الحبشة
ماهية اإلسالم
إسالم عمر
رجوع المسلمين من الحبشة وحصار بني هاشم
الهجرة الثانية إلى الحبشة ونقض الصحيفة
وفاة السيدة خديجة
زواج نبي محمد من سودة وعائشة
وفاة أبي طالب والهجرة إلى الطائف
معراج النبي
أداء الصلوات الخمس
الهجرة إلى المدينة
دار الندوة ومؤامرة قتل النبي
بناء مسجد قباء بعد وصول النبي إلى المدينة
بناء مسجد المدينة ( المسجد النبوي)
7

54
55
62
63
66
67
69
77
78
88
93
96
100
104
109
112
122
123
148
152
153
153
154
156
157
162
175
176
183
184
192
197

بدء األذان
نزول آيات األمر بالجهاد
تحويل القبلة إلى الكعبة
فرضية صوم رمضان
فرضية زكاة الفطر
فرضية زكاة المال
غزوة بدر والتذكرة لقبول الفداء من أسارى بدر
صالة عيد الفطر وعيد األضحى
زواج علي من فاطمة  -غزوة غطفان  -غزوة أحد
غزوة حمراء األسد
غزوة بني المصطلق
حديث اإلفك
غزوة الخندق ومكايد الحرب
غزوة بني قريظة وآيات الحجاب
زواج النبي من زينب
فرضية الحج صلح الحديبية بين العرب
دعوة األعاجم إلى اإلسالم
رسائل النبي إلى ملوك وأمراء األعاجم
غزوة خيبر
زواج النبي من صفية
رجوع المهاجرين من الحبشة إلى المدينة
دخول خالد بن الوليد وأعوانه إلى اإلسالم
أداء عمرة القضاء
زواج النبي من ميمونة
معركة مؤتة
الحرب لالستيالء على مكة
بيعة النساء
هدم األصنام وغزوة حنين
غزوة أوطاس
غزوة الطائف
غزوة تابوك
حج أبي بكر بالناس
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199
202
202
203
205
219
221
227
230

موت عبد هللا بن أبي بن سلول رأس المنافقين
وفاة السيدة أم كلثوم
وفود العرب إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم
بعثة معاذ وأبي موسى األشعري إلى اليمن
حجة الوداع وخطبة الوداع
بعثة أسامة بن زيد
مرض رسول هللا ووفاته
صفات جسد النبي صلى هللا عليه وسلم
معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم

يتضح من العناوين السابقة أن الشيخ السحيمي قد تناول جميع أحداث السيرة ،كغيره من
المؤلفين إال أنه انفرد بتناول مفهوم التاريخ ،وعلم التاريخ ومصادره ،وتاريخ اإلنسان بين
مولد آدم إلى مولد سيد ولد آدم ،وأقسام التاريخ.
لغة الكتابة
ألّف الشيخ السحيمي كتاب تاريخ اإلسالم أصال باللغة الماليوية والحروف الرومانية في
بتاوي ،إندونيسيا عام 1918م و يبدو أن استخدام المؤلف لألحرف الالتينية متأثرا بالسيطرة
الهولندية ،التي فرضت األحرف الالتينية على المسلمين في إندونيسيا .والحظ الشيخ
السحيمي أن ماليزيا بخالف إندونيسيا حيث أن اللغة الماليوية تكتبت بالحروف الجاوية مما
دفعه إلى إعادة تأليفه للكتاب في طبعة تاسعة مع بعض التعديالت ومراعاة األسلوب واألدب
17
الماليزي.
السبب الباعث على تأليف الكتاب
بدأ تأليف الكتاب يوم  1مارس عام 1916م عندما كان مديرا في مدرسة السقاف العربية في
سنغافورة وقد قام أيضا بتدريس مادة تاريخ اإلسالم فيها .وتمنى الشيخ أن يكون كتاب تاريخ
اإلسالم مقررا للمادة المدروسة.
قدر هللا تعالى أن مرض الشيخ أثناء التأليف مما أدّى ذلك إلى توقف كتابة تاريخ
اإلسالم بل قدّم استقالته من إدارة مدرسة السقاف العربية .وقد قُبل طلبه يوم  1مارس
1917م  .وفي يوم  4مايو عام 1917م الموافق  12رجب 1335هـ ،ارتحل الشيخ إلى
بتاوي بإندونيسيا للتمتع بتغير الجو هناك والنظر إلى مختلف مجتمعهم وطبائعهم.
وقد كان الشيخ محظوظا حينما التقى هناك بشخص كريم اسمه السيد أبي بكر أحمد
شهاب الحضرمي حيث طلب من السحيمي أن يصنّف كتابا في تاريخ اإلسالم باللغة
الماليوية على حسابه لما كان حال مسلمي إندونيسيا في حاجة ماسة إلى ذلك الكتاب .و فهم
كرر طلبه من
الشيخ السحيمي من العزم الصادق من حضرة السيد أبي بكر الحضرمي حيث ّ
 17المصدر السابق .انظر هذا الكالم في التمهيد.
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الشيخ لتأليف تاريخ اإلسالم مرارا فدفع الشيخ إلى مواصلة ما قد توقّف عنه في التأليف
السابق للكتاب .وقد صرح مرة أخرى في مقدمة كتابه ،أن السبب الباعث على التأليف لكتاب
تاريخ اإلسالم حيث قال؛ " قدّر هللا أن التقيت بحضرة السيد أبي بكر أحمد شهاب الحضرمي
وهو شخص ذو نسب وفضل وكرم في بتاوي حيث طلب منا أن نؤلّف كتابا في تاريخ
اإلسالم باللغة الماليوية لحاجة الناس فيها إلى معرفة التاريخ بل وعد أن تكون تكاليف إعداد
الكتاب على نفقته .فكان ذلك الطلب قويا وكرر عزمه إلينا فأدانا إلى إعادة النظر إلى كتابة
تاريخ اإلسالم ولو أنه قد توقف مدة ما فقمنا بتأليف الكتاب .فلطلب حضرة السيد الحضرمي
18
الفاضل ولما في تأليف الكتاب من فائدة عظيمة لألمة اإلسالمية في عالم الماليو."..
و يمكن حصر السبب الباعث على تأليف كتاب تاريخ اإلسالم كاآلتي-:
 -1طلب حضرة سيد أبي بكر أحمد شهاب الحضرمي لتأليف تاريخ اإلسالم في
إندونيسيا.
 -2احتياج أمة إسالمية ذاك الوقت إلى تاريخ اإلسالم وعلومه باللغة الماليوية.
صل في سيرة النبي المصطفى حسب معرفة الشيخ
 -3عدم وجود كتاب شامل ومف ّ
في أرخبيل الماليو.
وأراد الشيخ السحيمي من الكتاب كي يكون مقررا في المدارس في سنغافورة وإندونيسيا
19
وماليزيا ومرجعا ألمتهم.
مصادره
اعتمد الشيخ السحيمي لكتابة تاريخ اإلسالم على المصادر التالية منها-:
 .1القرآن الكريم
 .2كتب األحاديث
 .3كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ خضري المدرس بمدرسة القضاء
الشرعي في مصر.
 .4السيرة النبوية واآلثار المحمدية للشيخ السيد أخمد دهالن المفتي للمذهب الشافعي
بمكة.
 .5دروس التاريخ اإلسالمي للشيخ محي الدين الخياط من بيروت.
 .6تحفة اآلنام مختصر تاريخ اإلسالم للشيخ عبد الباسط الفخوري مفتي بيروت.
 .7تفسير المنير للشيخ النووي البنتن.
 .8تفسير البيضاوي باللغة الماليوية للشيخ الفنسوري.
 .9حاشية إعانة الطالبين للعالمة أبى بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد السيد محمد
20
شطا الدمياطي
منهجه وأسلوبه:

 18المصدر السابق .ص.3 .
 19المصدر نفسه والصفحة.
 20المصدر السابق .ص.5 .
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بيّن السحيمي في مقدمة كتاب تاريخ اإلسالم منهجه وأسلوبه حيث قال السحيمي؛ "...انتهينا
من إتمام تأليف هذا الكتاب وفق منهج قويم وأسلوب سهل العبارة خال من المبالغات
والمطوالت المملة ،والبعيد عن األساطير والخرافات مستدال باآليات القرآنية واألحاديث
النبوية المتعلقة بأحداث السيرة مراعيا ذكر الحكم والعبر والدروس من القصة وهي من
األمور النادرة لدى الناس وس ّميناه :كتب تاريخ اإلسالم في بيان سيرة سيد األنام مستيعنا
21
بالصور والخرائط المفيدة للقراء".
و يمكن حصر منهج السحيمي وأسلوبه في اآلتي-:
أوال :التزم الشيخ منهج قويم وأسلوب سهل العبارة خال من المبالغات والمطوالت المملة،
بعيد عن األساطير والخرافات.
ثانيا :جاء كتاب تاريخ اإلسالم وسطاً ،فهو ليس من الكتب المطولة المملة ،وال من
المختصرات المخلة.
ثالثا :بدأ كتابه بمدخل عن علم التاريخ
رابعا :أهمل الشيخ السحيمي األسانيد عند ذكره للمرويات التاريخية.
خامسا :ابتعد الشيخ في تأليف تاريخ اإلسالم عن الخرافات واألساطير واإلسرائيليات
سادسا :استدل الشيخ السحيمي بالقرآن وبعض األحاديث النبوية عند سرد بعض أحداث
السيرة
سابعا :كان يأتي بالحكم والعبر بعد ذكر بعض أحدث
ثامنا :االستعانة بالصور والخرائط
الخاتمـــــة
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبى بعده.
لقد تناولت هذه الدراسة علم من أعالم األمة الماليوية كان له دور كبير في الحياة الثقافية
والعلمية وقد خلصت هذه الدراسة إلى:
فإنه فيي ختيام هيذه الوريقية يطييب للباحيث أن يخيرج بهيذه الخالصية التيي يرجيو أن تنفيع مين
قرأها.
 .1منزلة الســيرة أو الســـنة المطهرة في التشــريع اإلســالمي.
 .2يعتبر كتاب تاريخ اإلسالم في بيان سيرة سيد األنام من ضمن إســهامات علمــاء
أرخبيل الماليو في تدوين السـيرة النبوية.
 .3يعد كتاب تاريخ اإلسالم للعالم الشيخ محمد فضل هللا السحيمي األزهري رحمه هللا
فهو كتاب جامع لموضوعات الســيرة النبوية بشكل كامل وهو نادر من نوادر تدوين
السيرة النبوية في زمانه قلما نجده أو مثيله في أرخبيل الماليو.

 21المصدر نفسه .ص.4 .
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