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مقدمة

الإ�سالمي. فقد تركز يف  العامل  لعلماء  املكية نخبة متجمعة  العوائل  تعترب علماء 
العي�س فيها والنهل من معني علمائها نخبة من العلماء، ومن بني تلك الفئات فئة 
دول جنوب �سرق اآ�سيا والتي بلغت يف النواحي العلمية ال�سرعية مبتغاها. ويف هذا 
الكتيب نتعرف على علماء فطاين يف الف�سول التالية، وقبل التعرف عليهم نورد 
وعامة  القوم  وكبار  ووزرائه  ملكها  حتول  اهلل  بقدرة  والذي  فطاين  مملكة  ق�سة 

ال�سعب من الديانة البوذية اىل الإ�سالم.
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الفصل االول

تمهيد:

  مملكة فطاني

مملكة فطاين باملاليو: Kerajaan Patani وباللغة اجلاوية :كراجاأن ڤتاين مملكة �سابقة 
�سكانها  اأ�سل  )3( ويرجع   )2( املاليزية.)1(  احلدود  على  تايالند  جنوب  اأق�سى  يف 
باأحرف عربية  الآن  ويكتبونها حتى  املاليوية  اللغة  ويتكلمون  امل�سلمة،  املاليوية  للمجموعة 
ب�سبب اأ�سولهم العربية منذ ن�ساأة مملكة فطاين الإ�سالمية يف القرن الثامن الهجري. وتبداأ 
الق�سة ببدء امللك برحلة �سيد الغزال قرب النهر ف�ساهد ومن معه غزال ابي�س ولكنه هرب 
الغزال هنا ونطقها باجلاوي )باتا اين( معنها  �ساهدوا  انهم  امللك ومن معه  واأكد  منهم 
)الغزال هنا( و ثم حتورت الكلمة اىل ال�سم احلايل. Patani  والتي تنطق باحلرف )ف( 

فاأ�سبحت بالعربي )فطاين(
وجلمال املنطقة امر امللك ببناء ق�سر له و�سخر اأف�سل البنائني والنجارين وبعد عدة اأ�سهر 
اكمتل بناء الق�سر امللكي ومدينة من حولها واأمر امللك بانتقال احلكم اليها وجعلها عا�سمة 
واأ�سبحت املركز التجاري للمملكة فتو�سعت م�ستوطنة فطاين وذلك ملوقعها اجلغرايف الفريد 
يف طريق التجارة وتو�سطها بني بحرين عظيمني هما: بحر ال�سني اجلنوبي وبحر اأنادمان. 
لقاب على ال�سرة املالكة من امراء  وقد قام امللك بتنظيم مملكته حيث ا�سفى املنا�سب والأ

ومن تبعهم من ال�ستقراطيني واأ�سحاب النفوذ واأع�ساء املجال�س العليا يف مملكته. 

  األلقاب : 
  تنكو: لكل من ينتمي اىل ال�سرة املالكة بعالقة دم 

  ينء: ملن يتبعهم من الر�ستقراطيني من المراء احلكام 
  وان: المراء غري احلكام 

ر�سي والتجار  �سياد ا�سحاب النفوذ واأ�سحاب  الأ   توان: املقربون والأ
  نيقارا: بيت احلكم  

  بندهارا: اع�ساء جمل�س الوزراء
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  متانقونق: امري احلرب واحلر�س امللكي 
  ك�سامانا: امارة ال�سواطئ 

  لك�سات:  امري ال�ساطئ 
  بندهار: امارة بيت املال 

  �ساهبندرا: امارة التجارة 
اجتذب امللك اليه الكفاءات والعلماء يف �ستى الفنون واملواهب والعرافني و�سا�سة الفيال اىل 
اأن ا�سحت مدينة فطاين مركزا جتاريا وعلميا و�سيا�سيا يف الدَّاخل ويف اخلارج واأ�سبحت 
الخرى  املجتمعات  مع  التجارة  مبزاولة  املدينة  اهل  وقام  فطاين  ميناء  يف  تر�سو  ال�سفن 
كال�سني والهند بالد العرب والرتك والفر�س واأوربا ومت تبادل لل�سلع املحلية ومن منطقة 
مثل  الخرى  الدول  مع  املنتجات  تبادل  ومت  والنحا�س  الهند  وجوز  كالأرز  املاليو  اأرخبيل 
األفاخرة واخلزف  باملن�سوجات  يقاي�سونها  جانب  الأ التجار  والذهب وكان  والتوابل  األفلفل 
لعدة  البوذية،  الديانة  علي  وهو  امللك  حكم  ان  بعد  املواد  من  وغريها  واحلرير  األ�سيني 

�سنوات رزق بثالثة اأبناء ولدين وبنت.

  دخول اإلسالم إلى فطاني 

طباء فلم يفلحوا يف  مر�س امللك انتار ملك فطاين مر�سا �سديدا وا�ستدعى له املنجمون والأ
عالجه فاأمر امللك كبري الوزراء باإر�سال احلرا�س اىل جميع انحاء مملكته ليعلنوا ان كل من 
ي�سفي امللك من مر�سه  فانه �سيزوجه ابنته الوحيدة . اأ�ستد اأمل امللك وبحث احلرا�س يف 
كل مكان حتى و�سلوا اىل مدينة تدعى  )با�ساي( ومروا مب�سجد القرية وهم ينادون ان من 
يعالج امللك فانه �سيزوجه ابنته الوحيدة وكان من بني اجلال�سني بامل�سجد رجل يدعى ال�سيخ 
�سعيد ومل يكن يرغب يف م�ساهرة العائلة املالكة ولكن اخرباحلرا�س باأنه اإذا رغب امللك 
�سالم ف�سوف يعاجله من مر�سه ،فعاجله ولكن مل يدخل امللك يف الإ�سالم فمر�س  يف الإ
امللك مرة اأخرى فدعى ال�سيخ �سعيد ومل يحنث امللك يف وعده بدخول الإ�سالم ودعى ال�سيخ 

�سعيد لعالجه
�سيف امللك متاما من مر�سه واأح�س انه قادر على ادارة حكم البالد احتفى امللك بال�سيخ 
�سالم ولقن امللك ال�سهادتني ثم طلب  �سعيد احتفاء عظيمًا وابدى له رغبته يف الدخول يف الإ
من حا�سيته واملوجودين يف املجل�س يف نطق ال�سهادتني وامر ال�سيخ �سعيد بتلقينهم فلقن 
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مراء املناطق والوزراء وقادة اجلي�س واحلا�سية وكل املوجودين  ال�سيخ �سعيد ال�سهادتني لأ
باملجل�س. واأختار له ا�سما اإ�سالميا ف�سماه امللك اإ�سماعيل �ساه كما اعطي اأبناء امللك الثالثة 
كرب مظفر �ساه )البنت الو�سطى( تنكوؤ عائ�سة  اأ�سماء اإ�سالمية ف�سمى ال�سيخ �سعيد الولد الأ

�سغر( منظور �ساه. )والأ
وهكذا ترك امللك عبادة الوثان البوذية ودخل يف ال�سالم وبعدها انت�سر ال�سالم بف�سل 
تراك واحل�سارمة واحلجازيني وهوؤلء بالذات هم  الدعاة التجار من العرب والفر�س والأ
اأقدم امل�سلمني الوافدين اإىل فطاين. وبعدها انت�سرت املدار�س والكتاتيب ال�سالمية وت�سمى 
)بندوك(  وي�سرف عليها )الـتوؤ غورو( وهو العامل الذي يقوم برتبية التالميذ دينيا وعلميا 
وهي عادة بيوت خ�سبية على �سكل بيوتات جمموعة حول دار ال�سيخ يق�سي التالميذ فيها 
فرتة التعلم لتلقي العلوم ومعاي�سة ال�سيخ عن كثب ومنها انطلقت احلركة العلمية ال�سالمية 
وا�سبغ  العلماء  امللك  و�سجع  �سيدتها  التي  الكثرية  العلمية  لل�سروح  امتدادا  فطاين  يف 
اللقاب على م�سائخ العلماء امل�سلمني مثل )راجا فقيه اورنغ عامل واورنغ كايا وتوؤ وتوؤ غورو 

)اأو الألقاب الت�سريفية مثل )داتوؤ وداتوؤ �سرا( وطبقة الرعية : رائيات
األ�سريعة  علوم  اأفرع  يف  العلماء  م�ساهري  من  بكوكبة  ال�سالمية  احل�سارة  فطاين  اأمدت 
وجاء ت�سدر اولئك يف العلم من كونهم ربائب الدارين العلمية يف فطاين قبل اأن يخرجوا 
اإىل خمتلف مناطق العامل ال�سالمية يف الهند واحلجاز خا�سة. كما ميكن اإرجاع ت�سدر 
بع�سهم يف العلم ممن مل تكن فطاين م�سقط راأ�سهم اأو مو�سع نعومة اأظفارهم اإىل جمرَّد 
انتمائه العرقي اإىل هذه املنطقة املعطاء فقد انت�سر علماء فطاين لين�سروا ال�سالم يف بقية 

الرخبيل ولدول العامل.
الفطاين  دير  ينء  وال�سيخ  الفطاين  هلل  عبد  بن  داود  ال�سيخ  فطاآين  علماء  م�ساهري  ومن 
وال�سيخ زين العابدين بن اأحمد الفطاين وال�سيخ حممد بن ا�سماعيل الفطاين وابنه حممد 
اولئك  من  وكثري  الفطانيني  العلماء  من  وغريهم  املكي  الفطاين  ا�سماعيل  بن حممد  نور 

تخطت �سهرتهم حدود عامل املاليو اإىل دول �سرق اأ�سيا واإىل �سائر بالد العامل.
ويف هذا الكتيب ال�سادر مبنا�سبة اللقاء الثالث لأحفاد ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل فطاين 
يف مكة املكرمة يف الفرتة 17-18 �سفر 1440 )26 -27 اكتوبر2018( ي�سرنا ان ن�ستعر�س 

�سري ثالثة علماء افا�سل واأجالء هم:
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  الشيخ داود بن عبد اهلل فطاني )1769م-1848م(

-البوذي  العهدين  عا�سروا  الذين  املخ�سرمني  العلماء  من  الفطاين  داود  ال�سيخ  يعترب 
والإ�سالمي - وبف�سله مت احلفاظ على تراث املاليو وفطاين الإ�سالمي من ال�سياع. حيث 
والفكرية  العلمية  احلركة  نه�سة  يف  فعال  اإ�سهاما  مهجره-  يف  -وهو  داود  ال�سيخ  اأ�سهم 
اأرخبيل املاليو، وما زالت ب�سماته وموؤلفاته  يف فطاين دار ال�سالم ويف غريها من بلدان 

املتعددة باقية اإىل يومنا هذا. 

  الشيخ محمد بن إسماعيل )1769م-1847م(

يّعد ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل - رحمه اهلل - من الذين اأنعم اهلل عليهم باملكانة العلمية 
والبيان العايل الذي يفوق كثريًا من معا�سريه، واإّن ُكَتبه جليلة يف حمتواها، مفيدة لتالميذه 
وجمتمعاته، ويدل يف الوقت ذاته على مكانته العلمية، كما روي اأن ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل 
م�سهور يف اأنحاء املناطق املاليوية؛ لأن كتبه لها اأثر كبري عند اأبناء تلك املنطقة، وهو يعترب 
حتى  والتالميذ؛  التاأليف  كثري  امليالدي،  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  امل�سهورين  العلماء  اأحد 

اأ�سبح قا�سًيا بني جماعته يف مكة املكرمة يف ذلك الوقت )1(.
قال عزمان تي عاىل عن مكانته العلمية: )كان ال�سيخ اأحد علماء فطاين امل�سهورين، وله 
عدة موؤلفات، منها: مطلع البدرين وجممع البحرين، وقال له بع�س املاليزيني: )من تعلم 
هذا الكتاب وعمل مبحتواه فهو ناج من النار يف الآخرة مب�سيئة اهلل؛ ملا ا�ستمل على العقائد 
علوم  هو  الثاين  والبحر  العقائد،  هو  الأول  البحر  بالبحرين:  يق�سد  وكان  الفقه،  وعلوم 

الفقه()2(.

  الشيخ محمد نور بن محمد بن إسماعيل )1769م-1847م(

له اإ�سهامات كثرية يف جمالت متعددة: يف التعليم والق�ساء والتاأليف والرتجمة والطباعة 
التعليمية على يد والده ويف املدر�سة  اأن تعلم هذه الأ�س�س  وخدمة احلجيج وغريها. وبعد 
الفخرية ونال ال�سهادة العالية من هذه املدر�سة اأجيز بالتدري�س يف امل�سجد احلرام، اإل اأنه 

.)http://muhimahbub.blogspot.com( :1- انظر موقع

2- عزمان تي عايل، مرجع �سابق،  مرجع �سابق، �ص 56.
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اأراد ال�ستزادة من العلم، ف�سافر اإىل م�سر والتحق بالأزهر ال�سريف، فا�ستطاع - بف�سل 
اهلل تعاىل - اأن يجد مبتغاه من العلم واملعرفة على اأيدي �سيوخ اأفا�سل من علماء ورجال 

الأزهر ال�سريف، عمل مدر�سًا يف امل�سجد احلرام.
كان رحمه اهلل يعقد حلقة در�سه وجمل�سه العلمي وكان جل طالبه من مناطق جنوب �سرق 
جميع  من  طالب  هناك  كان  واإمنا  اجلهات،  هذه  طالب  على  جمل�سه  يقت�سر  ومل  اآ�سيا، 
الأجنا�س ومن جميع الطبقات، مما يوحي باأن حلقته كانت دائًما مكتظة بالطالب من جميع 

اأنحاء العامل الإ�سالمي.
�س الفقه والتف�سري واحلديث وعلوم اللغة العربية؛ نحوها و�سرفها وبالغتها، وعلم  فكان يدرِّ
ثانية يف امل�سجد احلرام خ�س الطالب  اإىل ذلك كانت له حلقة  اإ�سافة  الفلك واحل�ساب 
باللغة  بتدري�سهم  يقوم  كان  حيث  جاوة  اأهل  وكذلك  املكرمة،  مكة  يف  املقيمني  اجلاويني 
الذين كان عليهم  باملطوفني  الثالثة كانت خا�سة  اأما احللقة  التي كان يجيدها.  املاليوية 
دور ديني كبري، حيث كانوا يقومون بتوجيه احلجاج واملعتمرين يف اأداء املنا�سك يف امل�ساعر 

املقد�سة

والف�سول التالية ن�ستعر�ص �سري وتراجم امل�سايخ الثالث. 
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الفصل الثاني

فضيلة الشيخ داود بن عبداهلل الفطاني
صفحات مشرقة من النضال الوطني وجهود الدعوة اإلسالمية

1183هـ/1769م - 1262هـ/1848م)3(

  اسمه ونسبه:

وان  بن  بكر  اأبي  بن  اإدري�س  وان  ابن  ون�سبه  داود(  �سيخ  بتوؤ  )امللقب  عبداهلل  بن  داود 
�سول  جزيرة  من  هاجر  )الذي  علي  فقيه  توؤوان  ابن  فينديق(  كيا  بتوؤ  )امللقب  اإ�سماعيل 
وي�سي الندوني�سية اإىل فطاين عام 1048م. وتزوج باإحدى بنات الأ�سرة امللكية الفطانية(.

اأما ن�سبه من جهة الأم: فهي وان فاطمة بنت وان �سالمة بنت توؤيندا بن وان �سو بن توؤكايا 
راتنا بن اأندي علي داتوؤ مها راجا.

والدته:

تبعد عن مدينة فطاين  التي   KERSIk القريبة من قرية كري�سك   PARIT يف قرية فاريت 
م�سافة �سبعة كيلومرتات.

  الزمان:

غرة حمرم 1183هـ املوافق 7 مايو 1769م)4(.

3- م�سادر ترجمته: ال�سيخ داود الفطاين: اأبرز العلماء واملوؤلفني يف جنوب �سرقي اآ�سيا )�ص24-92(، وال�سيخ داود الفطاين: دوره وجهوده 

يف الدعوة الإ�سالمية يف اأرخبيل املاليو )�ص78-80(، و�سيخ داود وحركته الدعوية يف اأرخبيل املاليو، ملحمد حليم، )باللغة املاليوية(، بحث 

تخرج غري من�سور )�ص 36-49(، وجملة التجديد العدد 20 )�ص144-150(، دور التعليم يف انت�سار الإ�سالم يف تايالند، د.فريد اأحمد الفطاين 

ملحق )9/1 - 9/7(.

4- �سماعيل بن اإ�سحاق: تاريخ ال�سيخ داود الفطاين، ورقة عمل يف �سمينار العامل املفكر ال�سيخ داود الفطاين األقي بجامعة الأمرية �سوجنكال 

يف يوم 10 / ربيع الأول/ 1422ه، املوافق 2006/6/2م، تايلند، �ص )1(. 
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  نشأته:

ن�ساأ وترعرع يف اأ�سرة ات�سمت بالورع وحب العلم. فقد كان اأبوه عبداهلل وجده وان اإدري�س من علماء 
فطاين الأجالء. مما كان له دور كبري يف ن�ساأته العلمية والجتماعية، من واقع اأن الأ�سرة ال�سغرية 
اأول  ين�ساأ فيه الطفل منذ ولدته فكان يف  الذي  العامل الجتماعي  واملمتدة، على حد �سواء، هي 

حياته منجذبًا اإىل الرحالت واجلولت العلمية بني اأ�سرته وبني حلقات امل�سايخ يف بلده فطاين.
يف ريعان �سبابه ا�سطر اإىل مغادرة موطنه، بعد الغزو ال�سيامي لبلده �سنة 1786م وا�ست�سهاد 
ال�سيامي  الحتالل  �سيطرة  حتت  احلرة  فطاين  مملكة  فوقعت  الثاين،  �ساه  حممد  امللك 
البغي�س الذي كان هدفه التو�سع اجلغرايف وا�ستغالل ثروات تلك اململكة الإ�سالمية. فهاجر 
اآبائه  اأر�س  وراءه  تاركا  ديويوجن( برتجنكانو،  )فولو  قرية  اإىل  �سنة،   17 وعمره حينذاك 

واأجداده وجذوره التاريخية.

  تعليميه:

يف بواكري �سباه، بل طفولته، تلقى العلم على يدي والده، اإذ تلقى عليه القراآن الكرمي حفظًا 
وتالوة وجتويدًا وتف�سريًا، فاأحاط بقدر وافر من علوم القراآن يف �سن مبكرة.

عمه  عن  اأخذها  فقد  وغريها،  وعبادات  وتوحيد  فقه  من  الأخرى  الإ�سالمية  العلوم  اأما 
ال�سيخ �سفي الدين بن وان اإدري�س، الذي كان من اأبرز العلماء الفطانيني يف تلك الأزمان.

بعد اأن �سب عوده، وبعد اأن تذوق حالوة العلم واملعارف، بداأ يتنقل من حلقة علمية لأخرى 
من احللقات التي كانت منت�سرة يف ربوع بلده فطاين)5(.

ويف مرحلة لحقة انتقل اإىل مدينة اأت�سيه الإندوني�سية طلبًا للمزيد من العلوم واملعارف، ومكث 
فيها �سنتني، على وجه التقريب، وقد ا�ستفاد يف هاتني ال�سنتني ا�ستفادة علمية كبرية)6(.

بعد تلك املرحلة يف اأت�سيه وحلقاتها انطبق على ال�سيخ داود قول ال�ساعر:

إذا كانت النفوس كبارا    تعبت في مرادها األجسام

5- عبد الغني الفطاين: من معامل التاريخ ال�سيا�سي والعلمي الإ�سالمي يف فطاين دار ال�سالم، مرجع �سابق، �ص)144(.

6- اإ�سماعيل بن اإ�سحاق: تاريخ ال�سيخ داود الفطاين، مرجع �سابق، �ص )2(.
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جعلته  الإ�سالمي،  التعلم  جمال  يف  العليا،  ودرجاتها  العلوم  اأنف�س  اإىل  امل�سرئبة  فنف�سه 
متاح يف  الإ�سالمي  العلم  ال�سريفني، حيث  اأر�س احلرمني  الوحي،  اإىل مهبط  الرحال  ي�سد 
واملعتمرين  الزائرين  العلماء  عن  ف�ساًل  ال�سريفني  احلرمني  علماء  خالل  من  جمالته  كل 
واملجاورين، مما يعد منهاًل عذبًا للنهل من العلوم واملعارف التي مل جتعله يكتفي مبا ناله يف 
اأت�سيه. فكان ما اأراد، اإذ كان قد عقد العزم على الرحتال اإىل احلجاز مهما كلفه الثمن.، 
فغادر اأت�سيه اإىل بلده فطاين، واأخرب والديه وم�سايخه واأهل قريته، فباركوا جميعًا تلك اخلطوة 
الطموحة. ركب ال�سيخ داود البحر من قريته فطاين م�سقط راأ�سه، وكان ال�سفر بالبحر اآنذاك 

من املخاطرة مبكان، ولكن ال�سيخ مل ياأبه بكل ذلك، وقد كان �سعاره قول املتنبي:

إذا غامرت في شرف مروم    فال تقنع بما دون النجوم

اإذ بادر بالنخراط يف  وبعد رحلة بحرية �ساقة م�سنية و�سل مكة املكرمة ومل ي�سع وقتًا، 
طلب العلم الذي اقتاده اقتيادًا من اأر�س اآبائه واأجداده. فاأخذ يف اللتزام باحللقات العلمية 

لعلماء مكة املكرمة والعلماء الزائرين والنخبة املجاورة يف اأم القرى.
حتى  وعاملًا،  وم�ستمعًا  ومعلمًا،  ومتعلمًا  ومدر�سًا  دار�سًا  العلمي  املجتمع  يف  اندمج  وهكذا 
مرت ال�سنوات تلو ال�سنوات. فكان جملة ال�سنوات التي ق�ساها مبكة ثالثني �سنة يف طلب 
العلم واملعرفة ومن ثم يف ن�سر العلم وتدري�سه، اآخذًا العلم من منابعه الأ�سيلة من الفقهاء 

واملحدثني والأ�سوليني والأئمة والقراء، وعلما التف�سري.
تلك ال�سنوات الثالثون مل يغادر فيها مكة اإل اإىل املدينة املنورة حيث ق�سى خم�س �سنوات، 

وكانت طيبة الطيبة هي املحطة العلمية الثانية لل�سيخ داود رحمه اهلل.

  شيوخه:
  اأول من تلقى عليه العلوم كان والده: ال�سيخ عبداهلل )امللقب بتوؤ�سيخ داود( اإذ اأخذ عنه القراآن 

الكرمي وعلومه.
  من �سيوخه يف بدايات حياته العلمية عمه ال�سيخ �سفي الدين بن وان اإدري�س، اإذ اأخذ عنه 

العلوم الإ�سالمية الأخرى.

يف مكة املكرمة:

  ال�سيخ حممد بن ا�سعد ابن ال�سيخ حممد �سعيد طاهر.
  ال�سيخ حممد �سالح بن ال�سيخ اإبراهيم الرئي�س الزبريي الزمزمي )مفتي ال�سافعية مبكة اآنذاك(.
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  ال�سيخ زيني دحالن احل�سني الها�سمي )وهو والد ال�سيخ احمد زيني دحالن اإمام احلرمني 
ومفتي وفقيه ال�سافعية( واآل دحالن اأ�سرة علمية عريقة مبكة.
  ال�سيخ احمد بن اإدري�س املغربي املتويف عام 1253هـ/1837م.

  ال�سيخ حممد �سالح الفطاين.
  ال�سيخ عبدال�سمد بن لبي وان �سمد الفطاين.

  ال�سيخ حممد ناف�س بن اإدري�س بن ح�سني البجري )�ساحب  كتاب الدر النفي�س(.
  ال�سيخ حممد �سهاب الدين بن زين العابدين )�ساحب كتاب رو�سة اجلنان(.

  ال�سيخ عبداهلل ا�سماعيل )�ساحب  كتاب �سفاء القلوب(.
  ال�سيخ حممد بن ال�سيخ احمد طيب الأت�سيهي )�ساحب كتاب دواء القلوب من اأيوب(.

  ال�سيخ حممد بن ال�سيخ عبداهلل اأبيد الأت�سيهي )�ساحب كتاب ر�سالة جناية(.
  ال�سيخ حممد علي بن عبدالر�سيد، قا�سي �سومباوا )�ساحب كتاب اليواقط واجلواهر(.

  ال�سيخ جمال الدين بن ال�سيخ عبداهلل الأت�سيهي )�ساحب كتاب عالم املتقني(.
  ال�سيخ عثمان الكلنتني.

  ال�سيخ عبد احلليم البناين الكلنتني.
  ال�سيخ وان زين العابدين بن وان �سنيك الكلنتني.

  ال�سيخ وان �سلمان بن وان احمد الكلنتني.
  ال�سيخ زين العابدين بن توان لبي املينجكابوي الكلنتني)7(.

  تالميذه:

كعادة جهابذة العلماء والأئمة، فبعد اأن �سب عوده وقوي يف جمال العلوم واملعارف اأو بعد 
احل�سول على الإجازات الالزمة لذلك، فقد ت�سدر للتدري�س يف حلقته العلمية يف امل�سجد 
احلرام ف�ساًل عن تدري�سه يف منزله الذي كان بالق�سا�سية. وكانت املح�سلة النهائية لهذه 
اأو منزله، فتخرج  اإليه ويف حلقته،  اجلهود التدري�سية ع�سرات من الذين حظوا باجللو�س 

على يديه الكثريون من النجباء واملثقفني وجهابذة العلوم اأ�سهرهم:
  ال�سيخ وان مو�سى الفطاين.

  ال�سيخ حممد �سالح اخلطيب الفطاين.

  ال�سيخ ليباي دين بن لوجن نئ الفطاين.
  ال�سيخ عبدالقادر بن عبداحلميد الفطاين.

7- حممد حليم: ال�سيخ داود الفطاين اأحد كبار الدعوة الإ�سالمية يف جنوب �سرقي اآ�سيا، بحث غري من�سور تكميل لنيل درجة البكالوريو�ص، 

بق�سم اأ�سول الدين، بكلية الدرا�سات الإ�سالمية، اجلامعة الإ�سالمية جال، تايلند 1424هـ/2003م،   )32-30(.  



الملتقي الثالث ألحفاد الشيخ محمد بن اسماعيل فطاني

17

  ال�سيخ عبدامللك بن عي�سى الرتجنكانوي.
  ال�سيخ وان عبداهلل بن وان جمد الكلنتاين.

  ال�سيخ زين الدين الأت�سيهي)8(.
  ال�سيخ احمد خطيب �سمبا�س.

  ال�سلطان حممد �سفي الدين من �سلطنة �سمبا�س )اندوني�سيا( وغريهم)9(.

  عقيدته:

يعترب ال�سيخ داود الفطاين من العلماء املخ�سرمني الذين عا�سروا العهدين البوذي والإ�سالمي.
وانحيازه  عقيدته.  �سفاء  كتاباته  ثنايا  يف  ويردد  ويوؤلف  يكتب  وفاته  قبل  اهلل  رحمه  كان 
لل�سنة النبوية الأ�سيلة. فكان مما كتب اعرتافًا وتاأكيدًا على عقيدته قوله: )اأنا العبد الفقري 
وال�سافعي مذهبي()10(. وذكر يف  ا�سمي،  الفطاين هذا  بن عبداهلل اجلاوي  داود  احلقري 
اأ�سلي  وهو  اأنتمي  اإليه  وفطاين  طريقتي  وال�ساطري  اعتقادي،  )وال�سعري  اآخر:  كتاب 

وديرتي وبلدي()11(.

  أعماله وإنجازاته وآثاره:

فهناك  جلية.  وا�سحة  اآثارًا  وخلف  طيبة  اإجنازات  وحقق  جليلة  باأعمال  داود  ال�سيخ  قام 
جهوده الدعوية الإ�سالمية ون�سر الثقافة الأ�سيلة ملبادئ ال�سرع احلنيف حينما حل. وكذلك 
بال�سيا�سة،  املرتبطة  والوطنية  والجتماعية،  والتاأليفية،  والتعليمية  العلمية  جهوده  هناك 
وكذلك جهوده يف جمال الق�ساء والعدالة، ف�ساًل عن جهوده يف خدمة �سيوف الرحمن من 

خالل اأعمال الطوافة.

وهذه الأعمال والإجنازات والآثار جديرة بالذكر تف�سياًل يف الأبواب الفرعية التالية:

8- اإ�سماعيل جئ داود: كبار علماء اأرخبيل املاليو، جمل�ص الدين الإ�سالمي والعرف املاليوي، كلننت، ماليزيا، الطبعة الأوىل، 1988م، �ص )30-29(. 

9- نيك اأحمد يو�سف: جهود ال�سيخ داود يف الرتبية وتطوير املوؤ�س�سة التعليمية فوندق تاريخ ال�سيخ داود الفطاين، ورقة عمل يف �سمينار 

العامل املفكر ال�سيخ داود الفطاين األقى بجامعة الأمرية �سوجنكال يف يوم 10/ ربيع الأول/1422ه املوافق 2001/6/2م، تايلند، �ص )3(. 

10- حممد حليم: مرجع �سابق، �ص )33(، اأي�ساً كتابه ورد الزواهر -421.

11- اإ�سماعيل اإ�سحاق: مرجع �سابق، �ص )4(.
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  جهوده في مجال الدعوة اإلسالمية:

�سب  اأن  اأعناقهم وعواتقهم منذ  الدعوة على  اأمانة  الذين حملوا  العلماء  داود من  ال�سيخ 
اأهله  بني  والتوعوي  الدعوي  الن�ساط  بداأ  فقد  فطاين،  بلده  يف  الإ�سالمي  فكره  ون�سج 

وع�سريته واأبناء جلدته يف فطاين، ثم يف جتواله بني القرى الفطانية ويف �سبابه.
وقد مت تو�سيح ذلك بالتف�سيل يف بع�ص املوؤلفات والرتاجم التي تناولت �سريته العطرة، 

منها على �سبيل املثال ل احل�سر:

كتاب ال�سيخ داود الفطاين: دوره وجهوده يف الدعوة الإ�سالمية يف اأرخبيل املاليو. 1
http://sheikhdaudfatoni.blogspot.com/p/siapakah-sheikh-daud-al-fatoni.html

كتاب )ال�سيخ داود وحركته الدعوية يف اأرخبيل املاليو( ملوؤلفه حممد حليم )باللغة املالوية(.. 2
ومن اأبرز جهوده الدعوية الإ�سالمية دوره الدعوي يف موا�سم احلج من خالل اإر�ساد احلجاج . 3

اإىل الأداء ال�سحيح للمنا�سك.
واأي�سًا تت�سح جهوده الدعوية من خالل الكتب واملوؤلفات التي قام بت�سنيفها يف كل الأمور . 4

ذات العالقة باملجتمع الإ�سالمي.

  جهوده العلمية:

تتمثل جهوده العلمية يف جهوده يف جمالت التدري�س والتعليم، والتاأليف والطباعة والن�سر 
لآثاره العلمية. فكما ذكرنا �سابقًا فاإن ال�سيخ داود ق�سى اأكرث من خم�س �سنوات يف املدينة 
املنورة من واقع اأنها حمطته العلمية الثانية بعد مكة املكرمة، التي جل�س فيها للعماء طالبًا 

للعلم يف حلقات العلماء املكيني و العلماء املجاورين من كل اأ�سقاع الأر�س.
مكة  �سوب  رحاله  داود  ال�سيخ  �سد  املنورة  املدينة  يف  ال�سنوات  اخلم�س  انق�ست  اأن  فبعد 
املكرمة مرة اأخرى، ومنذ ذلك الوقت تفرغ متامًا للعبادة والتدري�س والتاأليف وتوابعه من 

طباعة ون�سر لآثاره وموؤلفاته.
جمال التدري�س ت�سدر يف حلقته العلمية يف احلرم املكي اإىل جانب حلقته التدري�سية التي 
كان يعقدها يف منزله بالق�سا�سية، فانغم�س يف جمال التدري�س بكلياته اإىل جانب ن�ساطاته 

البحثية والتاأليفية وما يتبع ذلك من توابع كالطباعة والن�سر.
جمال التاأليف كان باكورة اإنتاجه التاأليفي كتاب يف الفقه بعنوان )بغية الطالب( وكان تاأليفه 
تو�سيحًا  يعترب  الكتاب  وهذا  ال�سافعي.  املذهب  على  الفقه  يف  كتاب  وهو  1811م.  عام  يف 

لكتاب )�سبيل املهتدين( لل�سيخ حممد الإر�ساد بن عبداهلل النجاري )تويف عام 1812م(.
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الفهم  يف  العلم  لطالب  التي�سري  من  املزيد  التاأليف  ذلك  من  داود  ال�سيخ  هدف  وكان 
وال�ستيعاب اأو يف هذا الإطار األف ال�سيخ داود كتابًا اآخر عام 1827م بعنوان )منية امل�سلي( 

باللغة املالوية بالهجائية العربية.
فال�سيخ داود من واقع اأنه كان فقيهًا متمكنًا يف املذهب ال�سافعي، فقد قام بتاأليف العديد 
من الكتب املفيدة، وترك ب�سماته الوا�سحة وتاأثريه الديني والوجداين يف قلوب املاليويني 
امل�سلمني، فقد ا�ستطاع اأن ي�سيع نور العلم واملعرفة عن طريق تلك املوؤلفات العلمية القيمة 

لي�س يف م�سقط راأ�سه فح�سب بل يف كل جزر اأرخبيل املاليو)12(.
فقد األف يف مو�سوعات عديدة من العلوم ال�سرعية، العقيدة، الفقه، الت�سوف، وغريها من 

العلوم النافعة دينًا ودنيا)13(.

املدين واملكي م�سكناً  الن�ساأة،  الفطاين اجلاوي  العامل  التف�سيل جلهود هذا  وملزيد من 

وعلماً، وال�سافعي الأ�سعري مذهباً، نورد تلك املوؤلفات كما يلي:

مكة . 1 املريية-  باملطبعة  الأوىل  -الطبعة  بال�سواب(  الأحكام  معرفة  ملريد  الطالب  )بغية 
يف  والثالثة  1321هـ/1903م  �سنة  املطبعة  نف�س  يف  والثانية  1310هـ/1892م  �سنة  املكرمة 

نف�س املطبعة �سنة 1328هـ/1910م.
)ال�سائد والدبائج( -الطبعة الأوىل مبطبعة املرية- مكة املكرمة �سنة 1310هـ/1892م.. 2
)البهجة ال�سنية يف العقائد ال�سنية / حت�سيل نيل املرام يف �سرح عقيدة العوام( -الطبعة . 3

الثانية مبطبعة دار اخلليفة العلية �سنة 1306هـ/1888م.
)�سفات دوا فوله( مبطبعة �سليمان ماري، �سنغافورة �سنة 1313هـ/1895م.. 4
)ترجماهن بداية الهداية(.. 5
)�سياء املريد يف معرفة كلمات التوحيد( وكتب بهام�سه كتاب )بدر الدر الثمني( للموؤلف نف�سه.  . 6
)و�سايا الأبرار ومواعظ الأخيار( 1990م.. 7
)املنهل ال�سايف يف رمز اأهل ال�سويف(.. 8
�سنة . 9 املكرمة  مكة  املرية-  مبطبعة  الأوىل  -الطبعة  ال�سالم(  عليه  يو�سف  بني  )ق�سة 

1329هـ/1911م.
)حكاية لالكي 2 يغ �سالح(.. 10

12- عبد الغني يعقوب الفطاين: من معامل التاريخ ال�سيا�سي والعلمي الإ�سالمي يف فطاين دار ال�سالم، مرجع �سابق، �ص )146(.

13- حممد عثمان املحمدي: تاأثري موؤلفات ال�سيخ داود الفطاين لدى املفكرين الفطانيني، تاريخ ال�سيخ داود الفطاين، ورقة عمل يف �سمينار 

العامل املفكر ال�سيخ داود الفطاين األقى بجامعة الأمرية �سوجنكال يف يوم 10/ ربيع الأول / 1422ه املوافق 2001/6/2م، تايلند، �ص )1(.
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)كيفية ختم القراآن(.. 11
)ر�سالة امل�سائل( )جمهولة �سنة الكتابة(.. 12
)كفاية املبتدئ يف اعتقاد املر�سدين / اإر�ساد الأطفال املبتدعني يف عقائد الدين والأدعية . 13

النافعة(.
)كيفية �سالة الرتاويح(.. 14
)منية امل�سلي(- طبع يف �سنة 1242هـ/1826م، وغري ذلك من كتبه وموؤلفاته التي ناهزت . 15

املائة، ومعظمها باللغة املاليوية)14(.
وكذلك  املكرمة،  مبكة  الأمريية  باملطبعة  اهلل  رحمه  داود  ال�سيخ  موؤلفات  جل  طبعت  وقد 
مبطبعة ال�سيخ م�سطفى البابلي احللبي مب�سر. ثم اأعيدت طباعة هذه الذخرية العلمية 
ماليزيا،  يف  وبيناجن  كلنتان،  يف  كوتابارو  ويف  بالهند،  بومباي  مدينة  من  كل  يف  املتميزة 
يف  اإ�ستانبول  ويف  تايلند،  جنوب  يف  جال  وفري�س  بفطاين،  وفري�س  �سنغافورة،  يف  وكذلك 

تركيا)15(.
خال�سة القول يف جهوده العلمية: اإن ال�سيخ داود قد �ساهم م�ساهمة فعالة - يف مهجره - يف 
نه�سة احلركة العلمية والفكرية يف فطاين دار ال�سالم ويف غريها من بلدان اأرخبيل املاليو. 
ومازالت ب�سماته وا�سحة التاأثري وذلك من خالل موؤلفاته العلمية املتعددة، التي مازالت 
باقية اإىل يومنا هذا. وذلك لعمري هو ال�سدقة اجلارية التي اأ�سار اإليها الر�سول  )اإذا 
مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من  ثالث: �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به اأو ولد �سالح يدعو 

له( وهلل احلمد واملنة فاإن المور الثالثة متوافقة مع هذا احلديث ال�سريف.
ول ينبغي اأن نن�سى اأو نتجاوز مدى تاأثري طالبه يف هذه اجلهود العلمية. فقد تخرج على 
يديه يف خمتلف حلقاته العديد من العلماء وامل�سايخ الذين حملوا اأمانة ن�سر العلم واإتاحته 
لطالب العلم. فبف�سل هوؤلء العلماء، تالميذ ال�سيخ داود)16( - فقد قامت يف اأر�س فطاين 
دار ال�سالم حركة علمية وفكرية ن�سطة متثلت يف املراكز العلمية التقليدية. وقامت اأي�سًا 
مدار�س على املنوال نف�سه يف كل من كلنتان، وترجنكانو، وقدح من وليات ماليزيا. وقد 
اأن�ساأوا تلك املدار�س وقاموا على تفعيل دورها، من طالب ال�سيخ داود.  كان معظم الذين 

14- ح�سن مولوه الفطاين: الدرا�سات النحوية وال�سرفية يف فطاين، ر�سالة املاج�ستري غري من�سورة يف ق�سم البحوث والدرا�سات الأدبية 

واللغوية، ومعهد البحوث والدرا�سات العربية، جامعة الدول العربية، 1431هـ/2010م، �ص )143(.

15- عبد الغني يعقوب الفطاين: مرجع �سابق، �ص)151-150(.

16- راجع قائمة تالميذ ال�سيخ داود.
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فقد اجتهوا اإىل اإقرار موؤلفاته يف مدار�سهم ومناهجهم التعلمية، ومازال ذلك الأمر �ساريًا 
حتى يومنا هذا. مما يدل على مكانة ال�سيخ داود العلمية والرتبوية يف تلك املناطق. وكانت 
تلك املرحلة من مراحل الطفرات التعليمية يف مدار�س تلك املناطق اإذ توافرت فيها الكتب 
واملوؤلفات الدينية الإ�سالمية. وكذلك انت�سرت الكتاتيب الدينية واملدار�س الإ�سالمية. وكانت 
مرحلة ازدهار علمي، بالرغم مما كان يعانيه اأهل فطاين من عواقب الحتالل ال�سيامي 

اجلائر لالأرا�سي الفطانية. فاهلل غالب على اأمره، وهو على كل �سيء قدير.

  جهوده في خدمة ضيوف الرحمن:

اإل  اأن ال�سيخ داود يف مكة املكرمة، كان متفرغًا للعبادة والتدري�س والتاأليف،  بالرغم من 
كان  فقد  احلج.  موا�سم  يف  الرحمن  �سيوف  به  يخدم  ما  وقته  من  يوفر  اأن  ا�ستطاع  اأنه 
الأداء ال�سحيح ملنا�سك احلج جميعها.  اإىل  متوليًا م�سيخة احلجاج املاليويني وير�سدهم 
م�سوارهم  وي�ست�سحبهم يف  املتاحة،  والأطعمة  املنا�سب  ال�سكن  توفري  ي�ساعدهم يف  وكان 
للمنا�سك عند ذهابهم اإىل عرفات ويف نفرتهم ومرورهم مبزدلفة، و�سوًل اىل منى، ويف 
كل اأمور يوم النحر، واأيام الت�سريق يف منى، ثم عودتهم اإىل مكة لال�ستعداد للمغادرة اإىل 
بالدهم غامنني �ساملني بعد اأداء منا�سكهم كاملة وبكل ي�سر و�سهولة. فكان ذلك بف�سل اهلل 

تعاىل ثم جهود ال�سيخ داود التي كان يبذلها طوال مو�سم احلج.
فتلك اخلدمات اجلليلة التي كان يقدمها ال�سيخ داود لوفود احلجاج املالبويني، كانت �سببًا 
مبا�سرًا يف ان ي�سبح ا�سم ال�سيخ داود مذكورًا بالثناء والعرفان من جميع املاليويني عند 
عودتهم اإىل بالدهم، فكانت �سريته طيبة عند اجلميع، وا�ستهر بني النا�س بتلك ال�سفات 
الإ�سالمية الرفيعة، ف�ساًل عن الأخالق ال�سجيحة، والتعامل الراقي مع كل اأ�سناف احلجيج 

املاليوي، فا�ستحق التقدير والإجالل)17(.

17- عبد الغني يعقوب الفطاين: من معامل التاريخ ال�سيا�سي والعلمي الإ�سالمي يف فطاين دار ال�سالم، مرجع �سابق، �ص )146(.
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  صلة األرحام )االجتماعيات(:

من المور الجتماعية التي حث عليها الإ�سالم بتوجيهات اإلهية ونبوية واإجماعية وقيا�سية 
ُعوا  �سلة الأرحام. بقول احلق عز وجل:  َفَهْل َع�َسْيُتْم اإِن َتَولَّْيُتْم اأَن ُتْف�ِسُدوا يِف اْلأَْر�ِس َوُتَقطِّ
: )الرحم  )18(. وبقول  اَرُهْم  مَُّهْم َواأَْعَمى اأَْب�سَ اأَْرَحاَمُكْم  اأُوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اهللَُّ َفاأَ�سَ
: )ل  معلقة بالعر�س، تقول: من و�سلني و�سله اهلل، ومن قطعني قطعه اهلل()19(. وقال 

يدخل اجلنة قاطع رحم()20(.
فكان  حياته،  طوال  فطاين  داود  ال�سيخ  ا�ست�سحبها  والنبوية  الربانية  التوجيهات  هذه  كل 
حري�سًا كل احلر�س على و�سل اأهل واأقاربه واأهل مدينته، وتفقد اأحوالهم. فعلى �سبيل املثال 
ل احل�سر جند اأنه رحمه اهلل مع انغما�سه وان�سغاله يف جمالت الدرا�سة والتدري�س والتعلم 
والتعليم والتاأليف والت�سنيف، حاًل وترحال، فاإنه مل ين�س اأر�سه ووطنه: كما قال احمد �سوقي:

وطني لو شغلت بالخلد عنه    نازعتني إليه في الخلد نفسي

اآنذاك من ال�سياميني،  اأر�سه وموطنه الأ�سلي، فطاين املحتلة  فال�سيخ داود مل ين�س بتاتًا 
ففي ذروة ذلك النغما�س العلمي قرر وعقد العزم على العودة اإىل موطنه، فعاد وزار اأر�س 

فطاين، وكان ذلك يف ثالث منا�سبات متثلت يف الآتي:
اأوًل: يف عام 1832م تقريبًا، حني ا�ستطاع ال�سيخ داود الت�سلل اإىل ميناء فطاين، وذلك عن 

طريق �سلطان �سمبا�س من كاليمنتان، لتفقد اأحوال املجتمع الفطاين عن كثب.
ثانيًا: بني عامي 1831م و1832م، حني دخل و�سارك يف معركة اجلهاد يف �سبيل اهلل لطرد 

الحتالل ال�سيامي من وطنه فطاين.
ثالثًا: يف عامي 1845م و1846م، حينما قام بزيارة لأقاربه يف ترجنكانو.

فقد دخل يف املعركة الفطانية املاليوية هو و�سديقه ال�سيخ عبدال�سمد الفلمباين)21( وكان 

18- الآية 22،23 من �سورة حممد.

19- �سحيح م�سلم، ج 4، �ص1981.

20- �سحيح البخاري، ج 4، �ص 89.

21- �ساحب كتاب هداية ال�سالكني ويعد هذا الكتاب م�سهورا من بني املاليويني، وهو ابن املفتي وامل�ست�سار ململكة قدح عام 1710م، ال�سيخ عبد 

ال�سمد بن ال�سيخ عبد اجلليل املهداين، انظر اأحمد فتحي الفطاين: نخبة من علماء فطاين اجلزء الثاين، قدمه جمل�ص اأكام اإ�سالم دان 

عادة ا�ستعادة ماليو كلننت، كومفليك �ص اإ�سالم دار التعليم، لوندجن، كوتابهارو، كلننت، مطبعة ف�ستاك اأمان فري�ص �سنديرين برحد، كلننت، 

ماليزيا، الطبعة الأوىل، 2009، �ص )390(.   
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واأجداده،  اآبائه  واأر�س  اأر�سه  حرية  �سبيل  يف  املعركة  يف  معًا  ف�ساركا  اأ�سدقائه،  اأعز  من 
تلك  ت�ستهيه �سفنهما يف  تاأت مبا  الرياح مل  اأن  اإل  اأخرى خفاقة.  الإ�سالم مرة  راية  ورفع 
ومت  ا�ست�سهد،  الذي  الفلمباين  ال�سيخ عبدال�سمد  تعاىل �سديقه  اختار اهلل  فقد  املعركة، 
دفنه يف قرية ترف )جندوجن( يف حمافظة �سمجكورا احلالية. فكانت نتيجة املعركة موؤملة 

له، ولكنها اإرادة اهلل. فعاد ال�سيخ داود مرة اأخرى عائدًا اإىل مكة املكرمة)22(.

  وفاته رحمه اهلل:

بعد �سنوات طويلة من حياة حافلة بكل تلك الآثار والإجنازات العلمية والتعليمية والتاأليفية، 
واجلهاد يف �سبيل اهلل، انتقل ال�سيخ داود اإىل بارئه را�سيًا مر�سيًا يف عمر يناهز الثمانني 
عامًا. اإذ تويف رحمه اهلل يوم اخلمي�س 22 رجب 1262هـ املوافق 8 يوليو 1848م. وذلك يف 
مدينة الطائف، ومت دفنه بجوار قرب �سيدنا عبد اهلل بن عبا�س ر�سي اهلل عنهما )الذي تويف 

يف �سنة 68هـ( )23(.
هكذا فارق ال�سيخ داود الفطاين هذه الفانية بعد عمر مديد ق�ساه يف طلب العلم والتعليم 
ال�سرعية، فرتك لالأمة الفطانية خا�سة - والمة املالوية والإ�سالمية  العلوم  والتاأليف يف 
ب�سورة عامة ثروة علمية كبرية عادت و�ستعود بالنفع والفائدة على الأمة الفطانية ب�سكل 
خا�س باخلري العميم، فبف�سله مت احلفاظ على تراث املاليو وفطاين الإ�سالمي من ال�سياع.

األ رحم اهلل ال�سيخ داود الفطاين بقدر ما قدم من جهد علمي وتعليمي ودعوي يف �سبيل 
اهلل. فقد كان علمًا من اأعالم العلماء امل�سلمني الذين اأثروا احلياة العلمية بكل مفيد ونافع. 
وقد كان فقده جلاًل، فقد كان امة يف رجل. رحمه اهلل واأ�سكنه ف�سيح اجلنان والفردو�س 

. الأعلى مع ال�سديقني وال�سهداء، ومع الذين يرتادون حو�س النبي 

طبع  القاهرة،  م�سر،  مدينة  واحلرية،  اهلل  �سبيل  يف  اجلهاد  �ساحة  يف  ودورهم  العلماء  نور:  حممد  ور�سوان  غاين  ف�سلي  حممد   -22

فرفو�ستاكاأن ماليو فوبليك فرب م�سر، الطبعة الأوىل، 2008م، �ص )60(. وانظر: اإ�سماعيل بن اإ�سحاق: تاريخ ال�سيخ داود الفطاين، مرجع 

�سابق، �ص )3(.

23- اإ�سماعيل جئ داود: مرجع �سابق، �ص )32(. وانظر: حممد حليم: مرجع �سابق، �ص )34(، وانظر اأحمد فتحي: مرجع �سابق، �ص )37(، 

وانظر اإ�سماعيل اإ�سحاق: مرجع �سابق، �ص )11(.
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الفصل الثالث

ترجمة فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل فطاني
فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل فطاني
1260هـ / 1844م - 1333هـ / 1915م
)العلم في الصغر كالنقش في الحجر(

  اسمه ونسبه: حممد بن اإ�سماعيل بن اأحمد بن ال�سيخ وان اإدري�س.

  والدته: زينب بنت وان اإدري�س)24( بن عبد اهلل الفطاين)25(.
وان أبوبكر

وان إدريس

وان عبداهلل

وان زينب
)والدة الشيخ محمد بن إسماعيل(

الشيخ محمد بن إسماعيل الفطاني

الشيخ وان داودالشيخ وان إدريس
)الشيخ داود الفطاني(

الشيخ عبدالقادر بن وان 
عبدالرحمن الفطاني

رسم توضيحي لنسب الشيخ محمد بن اسماعيل من جهة أمه)26(

24- وهو ملتقى ن�سبه، بني اأبيه واأمه.

25- وقيل: اإن ن�سب اأمه من �سل�سلة �سيدنا احل�سني ر�سي اهلل عنه كما ذكره املوؤرخ، كما ياأتي: واإن زينب بنت اإدري�ص بن عبد اهلل بن وان اإدري�ص 

بن وان اأبوبكر بن وان اإ�سماعيل بن وان فقيه علي بن وان م�سطفي داتوؤ جامبو بن �سلطان عبداحلميد �ساه بن �سلطان م�سطفي ويل اهلل 

بن ال�سيد علي بن ال�سيد نور عامل بن مولنا ال�سيخ جمال الدين الأكرب احل�سيني )اإندون�سي( ابن ال�سيد اأحمد �ساه بن ال�سيد عبد املالك 

)هندي( ابن ال�سيد علوي بن ال�سيد حممد �سهيب مرباد بن ال�سيد علي خليل ق�سام )مياين( ابن ال�سيد علوي بن الإمام عي�سي نقيب )ب�سرة 

العراقي( بن حممد نقيب بن الإمام علي الأريدي )املدينة املنورة( ابن الإمام جعفر ال�سادق بن الإمام حممد البعري بن �سيدنا علي زين 

العابدين بن �سيدنا احل�سني بن �سيدنا علي كّرم اهلل وجهه.

انظر: روياه وان �سوه، املنهج الفقهي لل�سيخ حممد بن اإ�سماعيل الدودي الفطاين، ر�سالة لنيل درجة املاج�ستري،  ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية، 

جامعة الأمري �سونكال الفطاين، العام 2009م، �ص 65.  اأحمد �سانو�سي بن عزمي، الأحاديث والآثار يف كتاب منية امل�سلي، ر�سالة لنيل درجة 

املاج�ستري، ق�سم القراآن وال�سنة، كلية معارف الوحي والعلوم الإن�سانية، مرجع �سابق، �ص 11.

26- اأحمد فتحي الفطاين، كبار العلماء يف جزيرة املاليوية، مرجع �سابق، �ص 325.
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  لقبه: 

 Syeikh Nik Mat لقب ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل الفطاين بال�سيخ نئ مت كجيك فطاين
Keckik Patani اأي )ال�سيخ حممد ال�سغري()27(. كان هذا اللقب يف الأول حم�سورًا يف 

نطاق عائلته، ثم انت�سر بني النا�س. وكان كذلك يلقب بـ)ال�سيخ داود الفطاين(؛ لأن ال�سيخ 
قام  من  هو  داود  ال�سيخ  لأن  رمبا  اأو  املاليوية،  املنطقة  من  العلماء  اأوائل  من  يعترب  داود 
لل�سيخ داود فطاين؛ وذلك من  النا�س يعتربونه ولدًا  اإذ كان  برتبيته، ورعاه منذ ال�سغر. 
واقع تربيته على يده اأو احلقيقة اأن ال�سيخ داود هو عم والدة ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل، 

وال�سيخ داود اأخ ال�سيخ وان اإدري�س والد وان زينب اأم ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل)28(. 

  والدته: 

املكان قرية فولو دويوع، ولية ترينغانو، ماليزيا.
الزمان: 1260هـ / 1844م)29(. 

بالتعاون مع  اندلعت يف مملكة فطاين  اأن احلرب كانت قد  وكان �سبب ولدته يف ماليزيا 
وا�ستمرت احلرب مدة طويلة،  قداح، وكالنتان، وترينغانو؛ ملواجهة عدوان مملكة �سيام، 
ويف عام 1832م �سقطت اململكة فطاين يف غارة عارمة �سّنتها اجليو�س ال�سيامية، وبذلك 
اأ�سبحت فطاين حتت الإدارة ال�سيامية مبا�سرة؛ ويف غ�سون ذلك حدثت املذابح، والقتل، 
والأ�سر، وهرب الآخرون اإىل قداح، وكالنتان، وترينغانو. وكان ال�سيخ اإ�سماعيل بن اأحمد 
)والد ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل( قد هرب مع زوجته وان زينب اإىل ترينغانو، وحتديدًا يف 

قرية فولو دويوع. يف تلك القرية كانت ولدة ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل)30(. 

27- يقال عند العرب يف ذلك الوقت: ال�سيخ حممد �سغري، وحينئذ كان عائلته يقال عند الرتجمة هذا اللقب باللغة املاليوية بقوله: ال�سيخ 

بن  )ال�سيخ حممد  ا�سم  الر�سمية  ي�ستعمل يف خطاباته  ال�سيخ  وكان  النا�ص،  عند كثري من  انت�سر  نئ مت )حممد( كجيك )�سغري( حتى 

اإ�سماعيل الداودي الفطاين(. انظر: اإ�سماعيل جئ داود، العلماء من جزيرة املاليوية، مرحع �سابق،  �ص  131 .

28- اإ�سماعيل جئ داود، مرجع �سابق،  �ص 131 .  روياه وان �سوه، ر�سالة لنيل درجة املاج�ستري، مرجع �سابق، �ص 65.

29- كبار العلماء يف جزيرة املاليوية، اأحمد فتحي، مرجع �سابق، �ص79.

2010م.  30- وقيل: عبدالقدير بن عبداهلل فطاين. انظر: الفطاين دار ال�سالم، عارفني بن جئ، ط1، جال،مركز التقاليد جنوب تايلند، 

عزمان تي عاىل، املنهج الفقهي لل�سيخ حممد بن اإ�سماعيل الداودي الفطاين يف كتابه مطلع البدرين وجممع البحرين، ر�سالة علمية، لدرجة 

املاج�ستري، ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الأمري �سونكال فرع الفطاين، 2003. �ص51.
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  نشأته:

بادئًا ن�ساأ الطفل حممد بن اإ�سماعيل يف كنف والديه يف طفولته الأوىل يف قرية فولو دويوع 
يف ولية ترينغانو)31(، ثم عادوا اإىل فطاين.

ويف �سنة 1845م، كان ال�سيخ داود الفطاين قد قام بزيارة لفطاين لزيارة الأهل واجلذور، 
قادمُا من مكة التي كان قد رحل اإليها لطلب العلم. ويف هذه الزيارة لفطاين ارتاأى ال�سيخ 
داود اأن ياأخذ معه اإىل مكة املكرمة �سبط اأخيه ال�سيخ وان اإدري�س، وكان ال�سبط )حممد بن 
اإ�سماعيل( يف عمر مل يتجاوز ال�سنتني. فاأتى به اإىل مكة املكرمة، وعا�س الطفل حممد بن 
اإ�سماعيل يف كنف ال�سيخ داود فطاين وحتت رعايته وتربيته، حتى وافى الأجل ال�سيخ داود 

يف عام 1847م)32( وقيل 1848م.

  تعليمه:

الرحلة التي كانت يف �سن مبكرة اإىل مكة املكرمة مع عم والدته ال�سيخ داود فطاين يف عام 
اإ�سماعيل يف طلب العلم، ف�سب على حب  1845م، كانت بداية انطالقة الطفل حممد بن 
العلم واحلر�س على النيل من موارده وم�سادره منذ نعومة اأظفاره. فهو بداأ هذا امل�سوار 

التعليمي وعمره �سنتان فقط، مما كان �سببًا مبا�سرًا يف نبوغه املبكر.
فبعد وفاة ال�سيخ داود فطاين بداأ الطفل حممد بن اإ�سماعيل الداودي الفطاين يف تلم�س 
دروب العلم واملعرفة، فجل�س اإىل ال�سيخ عبد القادر بن عبد الرحمن الفطاين)33( )وهو ابن 
خالته وان فاطمة(. فدر�س على يديه عددًا من العلوم الدينية املختلفة يف: الفقه، واأ�سول 

الفقه، والتف�سري، وغريها ثم در�س على ال�سيخ عبد اهلل بن اإبراهيم الفطاين)34(.
اآنذاك يف جبل  موجودين  كانوا  الذين  ال�سيوخ  من  وهو  ال�سيخ حممد،  على  در�س  وكذلك 

هندي)35( يف مكة املكرمة يف ذلك الوقت)36(.

31- نف�سه.

32- عزمان تي عايل، املنهج الفقهي لل�سيخ حممد بن اإ�سماعيل الداودي الفطاين، مرجع �سابق، �ص 53.  اإ�سماعيل جئ داود، مرجع �سابق، 

�ص 131 - 133، باخت�سار .

33- ابن الأخت ال�سقيقة لأم ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل، )اأي ابن خالته وان فاطمة(.

34- مل اأقف عليه.

35- وهي تقع يف اجلهة اجلنوبية من امل�سجد احلرام مبكة املكرمة.

36- عزمان تي عايل، مرجع �سابق، �ص 53.  
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عاملًا  اإ�سماعيل  بن  ال�ساب حممد  من  املبكرة جعلت  ال�سن  تلك  التعليمية يف  هذه اجلهود 
وم�سهورًا يف  ال�سيخ حممد معروفًا  اأ�سبح  ثم  الدينية،  العلوم  معروفًا يف عدد من جوانب 
فاأ�سحى يف  اللغة اجلاوية - املاليوية.  اإىل  العربية  اللغة  التاأليف، والرتجمة من  جمالت 
اأحد العلماء الفطانيني املتميزين املعروفني يف  مدة وجيزة وهو مازال يف ريعان ال�سباب، 

مكة املكرمة ب�سعة العلم والباع الطويل يف جمالت العلوم الدينية.

  شيوخه:

من بواكري �سيوخه يف ال�سنوات الأوىل من بداياته يف طلب العلم يف �سن مبكرة:

ال�سيخ داود الفطاين، وهو من جاء به اإىل مكة وعمل على رعايته وتربيته وتعليمه )ت 1847م(.. 1
ال�سيخ عبد القادر بن عبد اهلل الفطاين )ت 1260هـ/1844م(.. 2
ال�سيخ عبد اهلل بن اإبراهيم بن طاهر فطاين )ت 1286هـ/ 1869م(.. 3
ال�سيخ عبد القادر بن عبد الرحمن )ت 1316هـ/ 1898م(.. 4
العديد من العلماء الذين اأخذ عنهم ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل يف مكة املكرمة، . 5

ولكن امل�سادر املتاحة مل تورد اأ�سماء هوؤلء ال�سيوخ)37(.

  تالميذه:

واندوني�سيا  وماليزيا  فطاين  اأهل  من  العديد  بتدري�س  اإ�سماعيل  بن  حممد  ال�سيخ  قام 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  املوجودين يف  اآ�سيا ب�سورة عامة  �سرق  واأهل جنوب  وكمبوجا، 
التا�سع  القرن  اأواخر  يف  ذلك  وكان  ال�سريفني،  احلرمني  ويف  احلجاز  بالد  يف  وبخا�سة 
ع�سر اإىل اأوائل القرن الع�سرين امليالدي. وميكن الوقوف على حقيقة هوؤلء التالميذ عند 

اإ�سماعيل جئ داود، وكذلك عند روياه وان �سوه)38(.
فكل هوؤلء التالميذ قد اأخذوا عنه علوم التوحيد، والفقه، والبالغة، وف�سائل الأعمال )39(.

فقد كان كثري التالميذ.

37- روياه وان �سوه، املنهج الفقهي لل�سيخ حممد بن اإ�سماعيل الداودي الفطاين، مرجع �سابق، �ص 70.

38- اإ�سماعيل جئ داود، مرجع �سابق، �ص 13. روياه وان �سوه، مرجع �سابق، �ص 71.

39- اإ�سماعيل جئ داود، مرجع �سابق، �ص 134.
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  عقيدته:

لقد اهتم الر�سول  اأوًل باإ�سالح العقيدة - وذلك من واقع اأن التوحيد هو الأ�سا�س الذي 
تنبني عليه كل الأعمال �سحة وقبول. 

وهذا نهج الأنبياء واملر�سلني )عليهم ال�سالم( اإذ كانوا يبداأون دعواتهم باإ�سالح العقيدة 
ِباهللَِّ  اآَمَن  ُكلٌّ  َوامْلُوؤِْمُنوَن  ِه  َربِّ ِمْن  اإَِلْيِه  اأُْنِزَل  ا  مِبَ الرَّ�ُسوُل  اآَمَن  وتعاىل   �سبحانه  قال  اأوًل. 
ُق َبنْيَ اأََحٍد ِمْن ُر�ُسِلِه َوَقاُلوا �َسِمْعَنا َواأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َواإَِلْيَك  َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُر�ُسِلِه َل ُنَفرِّ

.)40( رُي  امْلَ�سِ

فقد اأ�سار ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل اإىل عقيدته املبنية على ما يعتقد اأهل ال�سنة واجلماعة 
ال�سهادة  بكلمتي  ناطقني  املوت  عند  واأحباءنا  يجعلنا  اأن  وتعاىل  �سبحانه  )ن�ساأله  بقوله: 

عاملني بها()41(.
فقد كان رحمه اهلل حري�سًا على غر�س العقيدة ال�سحيحة يف نفو�س امل�سلمني، تلك العقيدة 

 . ال�سليمة التي ت�ستمد من كتاب اهلل عز وجل، و�سنة ر�سوله 
وقد  اهلل.  ال�سافعي رحمه  الإمام  الفقهي هو مذهب  كان مذهبه  فقد  الأ�سا�س  وعلى هذا 
اأ�سار ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل اإىل ذلك بكل و�سوح يف كتابه بقوله: )اأما بعد، فيقول العبد 
اأن اأجمع له  اإ�سماعيل داودي الفطاين، قد �ساألني بع�س املحبني  الفقري الفاين حممد بن 
اأحاديث ف�سائل طالب العلم واأحاديث زجر تارك ال�سالة وبع�س ما لبد منه من الأبواب 

الفقهية على مذهب الإمام ال�سافعي ر�سي اهلل تعاىل عنه مرتجمة باللغة اجلاوية()42(.

40- �سورة البقرة، الآية: 285.

41- ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل داود الفطاين، مطلع البدرين وجممع البحرين، ط يدون، )مكتبة ومطبعة حممد النهدي، تاريخ النا�سر 

بدون(، �ص 11.

42- ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل داود الفطاين، البحر الوايف والنهر ال�سايف، ط 1، )جدة، بالطبعة ال�سرقية، ل�ساحبها حممد رمزي، �سنة 

1349(، �ص 3.
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  أعماله وإنجازاته وآثاره

جهوده في الدعوة اإلسالمية:

من واقع مكانته العلمية يف مكة املكرمة، واأنه كان قد اأ�سحى اأحد العلماء الفطانيني الكبار، 
من  وذلك  الإ�سالمية،  الدعوة  جمالت  يف  بارز  دور  اإ�سماعيل  بن  حممد  لل�سيخ  كان  فقد 
خالل عدة حماور اأبرزها درو�سه الدينية التي كان يبثها يف حلقات الدر�س �سواء يف احلرم 
اللغة  من  والرتجمة  التاأليف  جانب  اإىل  لتالميذه،  تاأهيله  عن  ف�ساًل  منزله،  يف  اأو  املكي 

العربية اإىل اجلاوية.
وقد اأثنى العلماء الأجالء على جهوده يف هذا املجال، وبخا�سة تالميذه الذين انت�سروا يف 
قاموا  املاليو( فقد  اإىل بالدهم )جزيرة  املاليوية، حني رجعوا  الأرا�سي اجلاوية -  بقاع 

باإن�ساء املدار�س الدينية )فندق(، مما �ساعد يف ن�سر الدعوة والعلوم الدينية.
وقد �ساعده يف القيام بتلك الدعوة واجلهود الدينية ما كان يتميز به من �سفات التقى والورع 
والكرم والتوا�سع، حمبوبًا لدى اجلميع، موفقًا لفعل اخلريات، فا�ستفاد منه الكثريون من 
ثم  لعلم  لطلب  يقيمون يف مكة  كانوا  الذين  اأبناء ماليو  وبخا�سة  الدينية،  الدعوة  طالب 

عادوا اإىل اأوطانهم وعملوا يف جمالت التعليم الديني والدعوة الإ�سالمية.

جهوده العلمية:

التعليم، التأليف، والنشر العلمي والترجمة

ففي الناحية التدري�سية التعليمية، فقد متيز يف عدة جوانب من العلوم الدينية والعربية، 
فلذلك فاإنه يعد من الذين اأنعم اهلل عليهم باملكانة العلمية املرموقة والبيان العايل الذي 
اأو يف  بيته  له در�س يومي لتالميذه، �سواء يف  الكثريين من معا�سريه. فكان  كان يفوق به 
امل�سجد احلرام، واأحيانًا كان ل ينقطع من التدري�س حتى يف �سفره مع تالميذه. فكان يقوم 

بتدري�س علوم التوحيد، والفقه، والبالغة، اإىل جانب ف�سائل العمال.
التاأليف،  بكرثة  اإ�سماعيل  بن  حممد  ال�سيخ  ا�ستهر  فقد  والن�سر  التاأليف  جمال  يف  اأما 
فانت�سرت موؤلفاته، وبخا�سة يف جزر املاليو. فقد كانت موؤلفاته جليلة يف حمتواها، مفيدة 
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لتالميذه وجمتمعاته. وقد كانت كتبه حتظى بقبول كبري واحرتام وتقدير وبخا�سة يف جميع 
انحاء املناطق املاليوية. اإذ اأن موؤلفاته كان لها اأثر كبري يف اأبناء تلك املناطق.

اأحد  اإ�سماعيل(  ال�سيخ )حممد بن  التاأليفية: كان  قال عزمان تئ عايل عن هذه اجلهود 
علماء فطاين امل�سهورين. وله عدة موؤلفات منها: )مطلع البدرين وجممع البحرين(، وقال 
عنه بع�س املاليزيني )من تعلم هذا الكتاب فهو ناج من النار يف الآخرة مب�سيئة اهلل، ملا 
العقائد،  هو  الأول  البحر  بالبحرين:  يق�سد  وكان  الفقه.  وعلوم  العقائد  عليه من  ا�ستمل 

والبحر الثاين هو علوم الفقه()43(.

  أشهر مؤلفاته

والفقه،  الدين،  اأ�سول  يف  علمية  موؤلفات  عدة  اهلل-  -رحمه  اإ�سماعيل  بن  حممد  لل�سيخ   
والتاريخ، والفلك، والفتاوي، وكلها موجودة يف جمموعة كتب علماء فطاين)44( ومنها: 

التوحيد، والفقه، طبعتها . 1 اأركان الإميان،   )مطلع البدرين وجممع البحرين(: ي�ستمل على 
الثانية يف مكة املكرمة يف رجب 1315 هـ. املوافق 1897 م.

وبع�س . 2 والفقه،  والإ�سالم،  الإميان  اأركان  على  ي�ستمل  الفالح(:  واإ�سباح  الأفراح  )و�ساح 
الفوائد التي تتعلق باأمور الدنيا واأمور الآخرة، وهو مطبوع يف مب�سر مطبعة م�سطفى البابي 

احللبي واأولده، يف ذي القعدة 1324هـ املوافق 1924. 
)البهجة املر�سية يف الفوائد الأخروية( املرتجمة اإيل املاليوية يف مكة: ي�ستمل على ف�سائل . 3

الذكر، وال�سلوات، والدعاء، وهو مطبوع يف دار الطباعة امل�سرية ل�ساحبها �سليمان مرعي.
 )الكوكب الدري يف النور املحمدي(، املرتجمة اإىل املاليوية يف مكة: ي�ستمل على خلق اهلل . 4

اآدم وحواء عليهما ال�سالم، وخلق اهلل العامل، وبيان ما يتعلق بق�سة املعراج، وهو مطبوع يف 
مكة املكرمة 1322 هـ املوافق 1904 م.

 )الدّر الب�سيم يف اأ�سحاب الكهف والرقيم(، املرتجمة اإىل املاليوية يف مكة املكرمة: ي�ستمل . 5
على اأخبار اأ�سحاب الكهف والرقيم، وهو مطبوع مبطبعة املريية مبكة 1310 هـ املوافق 1893م. 

 )البحر الوايف والنهر ال�سايف(: ي�ستمل على اأحكام الفقه، وهو من اأف�سل الكتب يف الفقه . 6
باللغة املاليوية على مذهب ال�سافعي، وهو مطبوع مبطبعة يف جدة اململكة العربية ال�سعودية، 

يف رجب 1349هـ / 1940 م.

43- عزمان تي عايل، مرجع �سابق، مرجع �سابق، �ص 56.

44- اأحمد فتحي، العلماء من جزيرة املاليوية، مرجع �سابق، �ص 135.  عزمان تي عايل، مرجع �سابق، �ص 61.  
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 )�سواطع الربق واللمع(: ي�ستمل على اأحكام التيمم، و�سالة الق�سر واجلمع، غري مطبوع.. 7
 )الدّر امل�سنون واجلوهر املكنون(، غري مطبوع.. 8
 )الفرقدين وجواهر العقدين(: ي�ستمل على عالمات القيامة واأحوالها، والفوائد من النبات . 9

واحليوانات، مطبوع مبطبعة املريية مبكة يف ذو احلجة 1311هـ املوافق 1894 م.
)ر�سالة الفتاوي( اأجاب فيها ال�سيخ عن بع�س الأ�سئلة الفقهية لتالميذه)45(.. 10
احلياة الجتماعية. 11

  حياته األسرية: اقترن الشيخ محمد بن إسماعيل بأربع زوجات، وهن:

خديجة بنت اإ�سحاق فطاين )مل يرزق منها بذرية(.
حممداأمني،  حممدنور،  عبداهلل،  الأبناء:  من  �سبعة  منها  وله  الفيومي،  فرج  �سعيد  اآمنة 

فاطمة، كلثوم، خديجة، داود.
زوجة من فطاين )ل يعرف ا�سمها ومل يرزق منها بذرية(.

ينء موه مني موئظة ولديه منها من الذكور ابن )حممدرا�سيد(.

  رحالته:

قام ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل عام 1328هـ بال�سفر ملاليزيا للقاء اأقاربه برتنقانو وكلننت. كما 
قام بزيارة لـ )داتوؤ �سراي بادوك( وتزوج من ابنته )نيك مه �سيه( وهي الزوجة الرابعة عام 

1329هـ كما زار منطقة فطاين ومدينة بانكوك بتايلند وبعدها عاد اإىل مكة عام 1330هـ.

  جهوده في الفقه

تبحر ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل يف العلوم ال�سرعية وات�سافه ب�سفات الأخالق العالية من 
الورع والتقوى وعمق الإميان، ومكانته العلمية، وثناء العلماء عليه، كانت كفيلة باأن ي�سبح 
قا�سيًا بني جماعته يف مكة املكرمة يف ذلك الوقت)46( وكان ذلك من واقع اأنه كان من اأ�سهر 
العلماء امل�سهورين يف القرن الثالث ع�سر الهجري/ التا�سع ع�سر امليالدي، وذا مكانة علمية 

45- الر�سالة اأر�سلت اإىل اأخيه - توان حاج ح�سني بن املرحوم عبد اللطيف كالبا بري�ص، بتاريخ 1324 هـ.

انظر: موقع )http://muhimahbub.blogspot.com(، مرجع �سابق.

.)http://muhimahbub.blogspot.com( 46-  انظر: موقع
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ودينية وجمتمعية عالية. فقد و�سفه ال�سيخ املوؤرخ املكي عبدال�ستار الهندي رحمه اهلل، حني 
ترجمته لبنه ال�سيخ حممد نور، فقال: )ال�سيخ حممد نور ابن العامل الفا�سل ال�سيخ حممد 

�سغري الفطاين()47(.
خال�سة القول: اإن ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل فطاين ال�سهري مبحمد �سغري الفطاين كان 
اأجل علماء ع�سره، فذاع �سيته يف مكة املكرمة، وكذلك يف جزر املاليو قاطبة. فقد  من 
كان له الأثر الكبري يف اإفادة الكثريين بالعلم الغزير، فقد اأفاد اأعدادًا من طالب العلم، 

وبخا�سة الأخوان املاليويني املقيمني يف مكة املكرمة يف ذلك الوقت)48(.

  وفاته:

ارتفاع  اأثر مر�س  الفطاين -رحمه اهلل-  الداودي  اإ�سماعيل  بن  ال�سيخ حممد  وفاة  كانت 
مقربة  يف  ودفن  1915/3/6م)49(،  املوافق  1333/3/20هـ  ال�سبت  يوم  يف  الدم  �سغط 

املعالة، وكان عمره تقريبًا 71 عامًا. 
توضع الشجرة الكبيرة بدال من جدول سلسلة أصل

عنوان الصفحة

47- في�ص امللك الوهاب املتعايل باأنباء اأوائل القرن الثالث ع�سر والتوايل )�ص: 1641(.

48- عزمان تي عايل، مرجع �سابق، �ص 55.

49- اإ�سماعيل جئ داود، كبار العلماء الفطاين، مرجع �سابق، �ص 88.
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ملحقات البحث:
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الفصل الرابع

الشيخ محمد نور بن الشيخ محمد بن إسماعيل فطاني
)1290هـ -1363هـ(

 من شابه أباه فما ظلم 

محمد نور بن محمد بن اسماعيل فطاني
)1290-1363هـ()50(

50- م�سادر ترجمته:

1- �سرية ومناقب العامل اجلليل ف�سلية ال�سيخ حممد نور فطاين يرحمه اهلل، ملحمد بن حممد نور فطاين. 

2- اأعالم املكيني لعبداهلل بن عبدالرحمن املعلمي، موؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي.  

3- جهود بع�ص علماء البلد احلرام يف تقرير العقيدة ال�سلفية يف القرن الرابع ع�سر لعبد املح�سن بن ردة احلربي. 

4- �سري وتراجم بع�ص علمائنا يف القرن الرابع ع�سر للهجرة، لعمر عبداجلبار، دار تهامة.

5- جريدة اأم القرى، وهي اجلريدة الر�سمية للدولة ال�سعودية، بدًءا من عام 1343هـ. 

6- اأهل احلجاز بعبقهم التاريخي حل�سن عبد احلي قزاز.

7- جمل�ص ال�سورى بني املا�سي واحلا�سر لعلي بن حممد اآل م�سبب.

8- م�سرية ال�سورى يف اململكة العربية ال�سعودية د/ عبد الرحمن بن علي الزهراين.

9- املخت�سر من كتاب ن�سر النور والزهر لعبداهلل مرداد اأبو اخلري، اخت�سار حممد العامودي واأحمد علي.

10- نظم الدرر يف اخت�سار ن�سر النور والزهر، عبداهلل غازي.

11- �سحيفة �سوت احلجاز، مديرها حممد ن�سيف، �سدرت عام 1350هـ.
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  اسمه ونسبه:

هو حممد نور بن حممد بن اإ�سماعيل بن اإدري�س بن اأحمد فطاين.

  والدته:

ولد يف مكة املكرمة عام 1290 هـ يف ُزَقاق احَلَجر بحي الق�َسا�ِسيَّة. 

  نشأته:

)ُزَقاق  الفطاين  ُزَقاق  الق�َسا�ِسيَّة،  بحي  مكة  يف  كنفه،  يف  وترعرع  والده،  حجر  يف  ن�ساأ 
اخلردفو�سي(، وكانت ن�ساأته يف بيت من بيوت الدين والعلم والورع والتقوى؛ فحفظ القراآن 

الكرمي وعكف على حفظ املتون يف �سائر الفنون.

  شيوخه:

اأخذ عن عدد من العلماء، من اأبرزهم:

اأحد علماء مكة، وكان  الأول، وهو  اإ�سماعيل ت 1333هـ( معلمه  والده )ال�سيخ حممد بن 
عاملًا متمكًنا، له موؤلفات باللغة املاليوية. 

ا من الدرو�س الدينية  ا من النحو العربي، وبع�سً در�س عليه: مبادئ القراءة والكتابة، وبع�سً
الأ�سا�سية. 

ال�سيخ عبد احلق )موؤ�س�س املدر�سة الفخرية(، وقد در�س �سنواته الأوىل يف هذه املدر�سة.
ال�سيخ عابد مفتي املالكية: وهو من علماء مكة الذين در�س عليهم الكثري من طالب العلم 

من جميع اأرجاء العامل الإ�سالمي.
وبعد اأن تعلم هذه الأ�س�س التعليمية على يد والده ويف املدر�سة الفخرية ونال ال�سهادة العالية 
العلم،  من  ال�ستزادة  اأراد  اأنه  اإل  احلرام،  امل�سجد  يف  بالتدري�س  اأجيز  املدر�سة  هذه  من 
ف�سافر اإىل م�سر والتحق بالأزهر ال�سريف، فا�ستطاع - بف�سل اهلل تعاىل - اأن يجد مبتغاه 

من العلم واملعرفة على اأيدي �سيوخ اأفا�سل من علماء ورجال الأزهر ال�سريف، منهم:
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ال�سيخ حممد عبده وال�سيخ بخيت احلنفي وال�سيخ ال�سربيني: حيث نهل من علومهم ال�سرعية 
ومعارفهم الفقهية والأدبية واللغوية؛ فا�ستوى عوده العلمي قائًما ون�سجت قريحته.

ال�سيخ ح�سني زايد: در�س عليه علم الهيئة والتوقيت وهو ما ي�سمى حديًثا بعلم الفلك، وقد 
طرق علماء امل�سلمني هذا العلم منذ اأقدم الع�سور الإ�سالمية.

وبعد اأن ق�سى �ست �سنوات يف الأزهر ال�سريف عاد اإىل مكة ليوا�سل م�سواره التعليمي.
�سماحة ال�سيخ عبداهلل بن ح�سن اآل ال�سيخ: فقد تتلمذ عليه يف جمال الق�ساء، حيث كان 

�سماحته يعمل رئي�ًسا للق�ساء يف مكة.

  عقيدته:

كان على منهج ال�سلف ال�سالح، ويتجلى ذلك من خالل الآتي:

عكوفه على درا�سة كتب �سيخ الإ�سالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وال�سيخ   حممد بن عبد . 1
الوهاب - يرحمهم اهلل -.

اللغة 2.  اإىل  �سليمان بن �سحمان  لل�سيخ  ال�سلفية(  العقيدة  ال�سنية يف  لكتاب )الهدية  ترجمته 
املاليوية.

العقدية املختلف فيها؛ 3.  امل�سائل  البلد احلرام يف احلوار مع علماء جند يف  م�ساركته علماء 
على  واأ�سدروا  منها،  الجتماعات على جملة  تلك  اتفقوا عقب  ثم  الفروع،  م�سائل يف  وهي 
اإثرها ر�سالة خمت�سرة يف بيان العقيدة ال�سحيحة م�ستلة من كتاب اهلل، و�سنة ر�سوله، ومما 

اأجمع عليه �سلف الأمة، نابذين وراءهم الآراء الكالمية، واملناهج الفل�سفية)51(.

  أعماله:

له اإ�سهامات كثرية يف جمالت متعددة: يف التعليم والق�ساء والتاأليف والرتجمة والطباعة 
وخدمة احلجيج وغريها.

51- �سبق اأن ن�سر مركز �سلف ورقة علمية متعلقة بهذا الجتماع بعنوان: اتفاق عقيدة علماء جند وعلماء مكة، على الرابط:

https://salafcenter.org/2622/
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جهوده في التعليم:
ُعنيِّ ع�سًوا يف مديرية املعارف مبكة يف عهد ال�سريف ح�سني برئا�سة ال�سيخ حممد علي 

مالكي، ثم ال�سيد عبداهلل زواوي، ثم ال�سيد عبا�س مالكي)52(. 

  عمل مدرسًا في المسجد الحرام.

الحلقة األولى:

كان رحمه اهلل يعقد حلقة در�سه وجمل�سه العلمي يف دكة باب الزيادة، اإذ كان جل طالبه من 
مناطق جنوب �سرق اآ�سيا، ومل يقت�سر جمل�سه على طالب هذه اجلهات، واإمنا كان هناك 
طالب من جميع الأجنا�س ومن جميع الطبقات، مما يوحي باأن حلقته كانت دائًما مكتظة 

بالطالب من جميع اأنحاء العامل الإ�سالمي.
�س الفقه والتف�سري واحلديث وعلوم اللغة العربية؛ نحوها و�سرفها وبالغتها، وعلم الفلك. فكان يدرِّ

الحلقة الثانية:

اإ�سافة اإىل ذلك كانت له حلقة ثانية يف امل�سجد احلرام خ�س بها الطالب اجلاويني املقيمني 
يف مكة املكرمة، وكذلك اأهل جاوة الذين كانوا يفدون اإىل اململكة واإىل مكة املكرمة منذ 
اأوائل �سهر رجب لأداء منا�سك احلج والعمرة، حيث كان يقوم بتدري�سهم باللغة املاليوية 

التي كان يجيدها.
خا�سة  كانت  فقد  نور  حممد  ال�سيخ  يعقدها  كان  التي  الثالثة  احللقة  اأما  الثالثة:  احللقة 
باملطوفني الذين كان عليهم دور ديني كبري، فقد كانوا يقومون بتوجيه احلجاج واملعتمرين 

يف اأداء املنا�سك يف امل�ساعر املقد�سة. 

ًها يف )مدر�سة املطوفني( عام 1347هـ. - اختري مدر�ًسا وموجِّ

بزغت فكرة التعليم املهني املوّجه باإن�ساء )مدر�سة املطوفني( يف 23 حمرم 1347هـ حينما 
اأر�سل امللك عبد العزيز اإىل نائبه يف مكة الأمري في�سل بن عبد العزيز ياأمره باإن�ساء مدر�سة 

52- �سري وتراجم بع�ص علمائنا يف القرن الرابع ع�سر للهجرة، عمر عبداجلبار �ص )269- 270(.
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ال�سريف  املكي  للحرم  ليكتمل  وال�سلوكي؛  املعريف  للرفع من م�ستواهم  واأبنائهم  للمطوفني 
جانباه العلمي والتعبدي من حيث التنظيم.

وقد احتوى نظام املدر�سة على اأربع مواد هي:

توؤ�س�س يف مكة مدر�سة للمطوفني يتلقى فيها املطوفون ونوابهم ما ياأتي: علم التوحيد، الق�سم . 1
اخلا�س بالعبادات، الق�سم اخلا�س باملنا�سك واأدائها ح�سب ما دّونه علماء ال�سلف والأئمة 
الأربعة )ر�سوان اهلل عليهم(، ما يجب على املطوفني حلجاج بيت احلرام من ح�سن الوفادة 

وت�سهيل و�سائل الراحة، الأنظمة الإدارية املو�سوعة للحجاج.
مدة الدرا�سة: �سنة واحدة، ويجري الفح�س يف نهاية ال�سنة الدرا�سية، وتعطى ال�سهادات للناجحني.. 2
اعتباًرا من �سنة 1348هـ ل يجوز لغري حاملي �سهادة املدر�سة املذكورة ال�ستغال مبهنة الطوافة. 3
على نائب امللك يف مكة تنفيذ هذه الأوامر.. 4

وكان مقّر هذه املدر�سة بامل�سجد احلرام، وكانت الدرو�س يف �سورة حلقات كبقية درو�س 
 7 بتاريخ  الدرا�سة  بداأت  وقد  الأروقة،  اأو  احل�سوات  يف  ال�سريف  املكي  باحلرم  العلماء 
 30 وكانوا  املطوفني  مبدر�سة  للتدري�س  ر�سحوا  الذين  امل�سايخ  جموع  1347هـ.  الأول  ربيع 
امل�سجد  اأعالم علماء  اأنهم كانوا من كبار  املدر�سة  يلحظ على مدر�سي هذه  مدر�ًسا، كما 
احلرام من اأ�سحاب حلقات الدرو�س فيه، واأنهم كانوا ميثلون املذاهب الفقهية الأربعة، وقد 
توّزعت مقررات الدرا�سة )الفقه، التوحيد، املنا�سك، الأخالق( على اأيام الأ�سبوع �سباًحا 
�سيخ  يلقيه  الإدارة  يف  لدر�س  اخلمي�س  م�ساء  خ�س�س  وقد  اجلمعة،  يوم  عدا  ما  وم�ساًء، 
الأخري هذا  الإدارة  ودر�س  املطوفني،  و�سيخ  نور فطاين(  )ال�سيخ حممد  طائفة اجلاويني 
اأ�سبه بفنون التعامل التي رّكزت على ح�سن الوفادة وت�سهيل و�سائل الراحة للحجاج؛ وهي 

نقطة عملية مهمة يف التعليم املهني التطبيقي)53(.

- كما كان لل�سيخ - رحمه اهلل - حلقة رابعة يف منزله:

كعادة علماء البلد احلرام فقد قام ال�سيخ حممد نور بالتدري�س يف منزله اإ�سافة اإىل تدري�سه 
يف امل�سجد احلرام، وكان يح�سر درو�سه املنزلية طالب املاليو خا�سة. 

53- انظر: جملة )الأهلة( - عدد: 13 - �سعبان 1430هـ - مقال لالأ�ستاذ ح�سن حممد �سعيب، تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، عبد الرحمن 

�سالح عبد اهلل، ط1 )دار ال�سروق، جدة، 1403هـ(، مكة احلج والطوافة، فوؤاد عبد احلميد عنقاوي، ط1 )املوؤلف، مكة املكرمة، 1415هـ(، الدور 

الرتبوي حللقات العلم بامل�سجد احلرام يف عهد امللك عبد العزيز، ح�سن حممد �سعيب، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة )جامعة اأم القرى، كلية 

الرتبية، ق�سم الرتبية الإ�سالمية واملقارنة، مكة املكرمة، 1428-1429هـ(،  جريدة اأم القرى، 3 �سفر، 1347هـ، العدد: 187، ال�سنة: 4، جريدة 

اأم القرى، 12 �سفر، 1348هـ، العدد: 238، ال�سنة: 5، جملة الفي�سل، 1405هـ، العدد: 102.
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واحلديث  والفقه  الكرمي  القراآن  وتف�سري  والتوحيد  الدينية  العلوم  لتدري�س  يعقدها  وكان 
وعلم الفلك واحل�ساب، فكانت حلقة منزله امتداًدا حللقة امل�سجد احلرام، واأ�سبح منزله 

بحي الق�سا�سية مورًدا عذًبا يرده طالب العلم واملعرفة.

ال�سيخ �سالح  ال�سعودي حتت رئا�سة  العهد  العامة يف  املعارف  - ُعنيِّ ع�سًوا يف مديرية 

.
)54(

�سطا، ثم ال�سيخ اأمني فودة

مت ت�سكيل اأول جمل�س للمعارف برئا�سة مدير املعارف، وذلك بتاريخ 2 �سفر 1346 هـ، وكان 
اأع�ساوؤه على النحو التايل - كما يف ن�س اخلرب -:

نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�سل اآل �سعود:
بعد الطالع على اأمرنا رقم )7( املوؤرخ 27 املحرم �سنة 1346 ب�ساأن ت�سكيل جمل�س املعارف، 

اأ�سدرنا مبا هو اآت:

المادة األولى:

ُيعنّي كل من الذوات الآتية اأ�سماوؤهم اأع�ساء يف جمل�س املعارف:
ال�سيد �سالح �سطا، ال�سيخ عبداهلل حمدوه، ال�سيخ اأمني فودة، ال�سيخ نا�سر الرتكي، الدكتور 

عبدالغني، ال�سيخ حممد نور فطاين، ال�سيخ ماجد الكردي، ال�سيخ علي مالكي.

المادة الثانية:

يبا�سر الأع�ساء اأعمالهم من تاريخ �سدور اأمرنا هذا.

54- جريدة اأم القرى )ع138، �ص:2، �سنة 1346هـ(.
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المادة الثالثة:

على نائبنا العام تنفيذ هذا الأمر.

مهام المجلس وصالحياته:
املوافقة على ميزانية املعارف العمومية.. 1
املوافقة على تعيني املعلمني.. 2
عزل املعلمني متى ح�سلت �سرورة لعزلهم.. 3
و�سع برامج ومناهج التعليم واإقرارها مع العمل على توحيدها.. 4
النظر يف التقارير الواردة يف املدار�س اأو عنها، واتخاذ الالزم نحوها.. 5
الإ�سراف على المتحانات اخلا�سة باملعلمني.. 6
اختيار الكتب وتقريرها يف املدار�س احلكومية.. 7
ت�سجيع التاأليف والرتجمة وذلك مبنح مكافاآت جمزية.. 8
و�سع الأنظمة املختلفة.. 9

النظر يف حالة الكتاتيب اخلا�سة من الناحيتني العلمية وال�سحية، والعمل على اإ�سالحها.. 10
اأن   - اهلل  رحمه   - ال�سيخ  اآل  ح�سن  بن  عبداهلل  بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  معايل  ويروي 
تقريرية،  �سالحيات  من  ميلك  مبا  البالد  يف  تعليمية  �سلطة  اأعلى  ميثل  املعارف  جمل�س 
بينما اأ�سبحت مديرية املعارف متثل ال�سلطة التنفيذية ل�سيا�سة التعليم التي ي�سع اأ�س�سها 

ومناهجها املجل�س.
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ويف حمرم �سنة 1347 �سدر الأمر امللكي بهذه ال�سورة:

نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�سل ال�سعود، ناأمر مبا هو اآت:

)المادة األولى(:

يعنّي ال�سيخ حممد اأمني فودة، وال�سيخ حممد علي خوقري معاونني ملدير املعارف العمومية.

)المادة الثانية(:

يعنّي ح�سرات الذوات الآتية اأ�سماوؤهم اأع�ساء ملجل�س اإدارة املعارف: ال�سيخ ماجد الكردي، 
وال�سيخ بهجت البيطار، وال�سيخ حممد حامد الفقي، وال�سيخ حممد نور فطاين.

)المادة الثالثة(:

على نائبنا العام تنفيذ اأمرنا هذا)55(.
املعارف اجلديد، وكان  بتاأليف جمل�س  ال�سامي  الأمر  �سنة 1352هـ �سدر  الثاين  ربيع  ويف 

ال�سيخ حممد نور من اأع�سائه.

55- جريدة اأم القرى )ع185، �ص:2، �سنة 1347هـ(.
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- ع�سو هيئة اإدارة مدر�سة دار احلديث املكية عام 1352هـ.

تعود فكرة اإن�ساء هذه الدار اإىل بع�س علماء امل�سجد احلرام، وذلك ملـا راأوه من قلة املدار�س 
الوجود ف�سيلة  اإىل حيز  واأخرجها  الفكـرة  فتـبنى هـذه  ال�سريف،  بعلم احلديث  تعنى  التي 
ال�سيخ عبد الظاهر اأبو ال�سمح )رحمه اهلل( الـذي رفع خطاًبا يلتم�س فيه امل�سورة والعون من 
امللك عبد العزيز )رحمه اهلل( يـ�ستاأذنه باإن�ساء هذه املدر�سة باعتباره اإمام امل�سلمني واحلاكم 
ال�سرعي للديار املقد�سة لتاأخذ الدار الإجراء النظامي يف فتحها، وقد جاءه الن�سح الـ�سامي 

الكـرمي متوجـًا باملوافقة على اإن�ساء هذه املدر�سة يف غرة �سفر �سنة 1352هـ/1933م)56(.

وتكونت هيئة اإدارة املدر�سة من:

ال�سيخ عبدالظاهر اأبو ال�سمح - مدير املدر�سة
عبداهلل الدهلوي - اأمني ال�سندوق

الأع�ساء، وهم: حممد ن�سيف - حممد عبدالرزاق حمزة - عبداهلل الدهلوي - عبدالوهاب 
الدهلوي - حممد كامل كردي - حممد را�سي - حممد �سياد - حممد نور فطاين)57(. 

56- مدر�سة دار احلديث اخلريية مبكة املكرمة - درا�سة تاريخية تقوميية، خالد ح�سن الكبكبي، �ص 22.

57- انظر: جريدة اأم القرى 29 / 7/ 1352هـ.
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جهوده في السياسة وأعمال إدارة الدولة:
مع مطلع العهد ال�سعودي بايع ال�سيخ حممد نور فطاين مع اأعيان ووجهاء البلد احلرام امللك 

عبدالعزيز اآل �سعود ملًكا على احلجاز؛ كما هو مدون يف وثيقة املبايعة امل�سهورة:

  ومن مناصبه السياسية:
  ع�سو يف املجل�س البلدي يف عهد امللك عبد العزيز.
  ع�سو يف جمل�س ال�سورى يف عهد امللك عبد العزيز.

نبذة عن اأول جمل�ص �سورى يف اململكة واأع�سائها:

�سهد يوم اجلمعة )23 جمادى الأوىل من عام 1343هـ-19 دي�سمرب 1924م( لقاء بني امللك 
عبدالعزيز وعلماء البلد احلرام، للت�ساور يف ال�سكل الذي ينبغي لإدارة البالد.
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ومما قاله امللك عبدالعزيز يف هذا اللقاء: )اإنني كثري الهتمام براحتكم، واأفكر دائًما يف 
الطرق التي متكنني من خدمتكم اخلدمة احلقيقية، التي توؤّمن لكم ولعموم اأهل هذا البلد 
املطهر الراحة والطمئنان. واإن كرثة م�ساغلي بتنظيم الأمور يف هذه الديار، ويف غريها 
من بلداننا جتعل وقتي يق�سر عن �سماع �سكاوى كل فرد منكم، ومعرفة حاجاته. ول �سك 
اأن بلًدا كهذا البلد الكبري الوا�سع، يحتاج لكثري من الأمور والأحوال، ول ميكنني الوقوف 
عليها بنف�سي منفرًدا، ول اأريد اأن اأ�ستاأثر بالأمر يف بالدكم دونكم، واإمنا اأريد م�سورتكم 

يف جميع الأمور(.
لقد اأراد امللك عبدالعزيز، اأن يتحمل علماء الّدين الإ�سالمي م�سوؤولياتهم يف بلد بداأ ي�سهد 
وقتذاك بواكري الأمن وال�ستقرار، وهما العن�سران املهمان يف التنمية مبفهومها ال�سامل، 
فقال:)واإن دياًرا كدياركم، حتتاج لهتمام زائد يف اإدارة �سوؤونها، وعندنا مثل يعرفه النا�س 
جميًعا وهو: اأّن اأهل مكة اأدرى ب�سعابها فاأنتم اأعلم ببلدكم من البعيدين عنكم، وما اأرى لكم 

اأح�سن من اأن ُتلَقى م�سوؤوليات الأعمال على عواتقكم(.
يف ذلك اللقاء التاريخي، حدد امللك عبدالعزيز الذين ينتخبهم النا�س لإبداء امل�سورة، وطريقة 
النتخاب، وكيفية اجتماعهم، وماهّية ما يقررون فقال: اأريد منكم اأن تعّينوا وقًتا يجتمع فيه 
ُنخبة العلماء، وُنخبة الأعيان، وُنخبة التجار جميًعا، وينتخب كل �سنف من هوؤلء عدًدا معيًنا 
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اأولئك  ارت�سوا  باأنهم  املجتمعني،  اأوراق مُت�سونها من  وذلك مبوجب  وتقررون،  تر�سون  كما 
زمام  ي�ستلمون  الأ�سخا�س  هوؤلء  ثم  �سوؤونهم،  يف  والنظر  العامة،  م�ساحلهم  لإدارة  النفر 

الأمور، فيعينون لأنف�سهم اأوقاًتا معينة يجتمعون فيها، ويقررون ما فيه امل�سلحة للبلد.
طالب امللك عبدالعزيز، من املنتخبني مبراعاة العنا�سر الأربعة التالية:

حتري امل�سلحة العامة، وتقدميها على كل �سيء.. 1
انتخاب اأهل اجلدارة، واللياقة، الذين يغارون على امل�سالح العامة.. 2
اأن يكونوا من اأهل الغرية، واحلمية، والتقوى.. 3
عدم تقدمي امل�سلحة اخلا�سة على العامة.. 4

املجال�س  من  متعددة  اأنواًعا  األفى  العامل،  حكومات  �سوب  عبدالعزيز  امللك  تلّفت  وحينما 
اإن  )ليقال:  ملاذا؟  منها حقيقية(  اأكرث  وهمية  منها جمال�س  كثرًيا  )اأن  وراأى  ال�ست�سارية 
)ولكّن  للمجموع  العمل  وين�سب  واحد،  �سخ�س  بيد  العمل  ويكون  هيئات،  جمال�س،  هناك 
يتخذ  ل  النا�س لنتخابه  الذي دعا  ال�سورى،  يكون جمل�س  اأن  اأ�سّر على  امللك عبدالعزيز 
يعملون  حقيقيون،  رجال  فيه  يجتمع  حقيقًيا،  �سكاًل  يكون  اأن  اأراده  بل  وهمية(  )اأ�سكاًل 

جهدهم يف حتري امل�سلحة العامة(.

ومع اإطاللة �سم�س يوم الأحد )25 جمادى الأوىل 1343هـ - 21 دي�سمرب 1924م( عقد الجتماع 
الذي دعا اإليه امللك عبدالعزيز، ووجه اإليهم خطاًبا اأعلمهم فيه، باأن جل مق�سده هو: )اإظهار 
دين اهلل، واتباع طريقة ال�سلف ال�سالح على ما كان يف كتاب اهلل، و�سّنة ر�سوله عليه ال�سالة 

وال�سالم، وتطهري هذا البيت من املظامل، وتنفيذ اأمر ال�سريعة يف جميع الأحوال(.

العلماء يف  يختاروا - يف جمل�سهم هذا - من  اأن  املجتمعني  امللك عبدالعزيز من   وطلب 
اأعاله، وتكون  ال�سوؤون املذكورة  التجار، والأعيان رجاًل ينظرون يف جميع  وظيفتهم، ومن 

البلد واأهلها برقابهم، ي�سعون يف م�ساحلها، ويذودون عما ي�سرهم.

كما طالبهم امللك عبدالعزيز بعد اختيار الرجال اأن يكتبوا على ذلك �سنًدا مم�سيًّا من: 
واأهلها  للبلد  ي�سلح  ما  يقرتحون  هذا  وبعد  بذلك،  بر�ساهم  والتجار  والأعيان،  العلماء، 
ووعدهم باأن يناق�سهم فيه، وجدد مطالبته باأل يقوموا من هذا الجتماع )املجل�س( اإل وهم 

متممون ما طلبه منهم.

اأع�ساء اأول جمل�س اأهلي لل�سورى يف عهد امللك عبدالعزيز )1343هـ(
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)املجل�ص  عليه  طلق 
ُ
اأ ملجل�ص  اأع�ساء  انتخاب  على  املجتمعون  اتفق  الجتماع،  هذا  بعد 

ا مبا فيهم الرئي�ص وهم: ال�سوري الأهلي( يتاألف من ثالثة ع�سر �سخ�سً

عبدالقادر ال�سيبي رئي�ًسا.. 1
اأمني عا�سم ع�سًوا.. 2
بكر باب�سيل ع�سًوا.. 3
تاج قطب ع�سًوا.. 4
�سليمان نائب احلرم ع�سًوا.. 5
عبا�س مالكي ع�سًوا.. 6
عرابي �سجيني ع�سًوا.. 7
عقيل ال�سقاف ع�سًوا.. 8
عمر جان ع�سًوا.. 9

عمر علوي ع�سًوا.. 10
حممد نور فطاين ع�سًوا.. 11
حممد نور مالئكة ع�سًوا.. 12
حممد بن يحيى بن عقيل ع�سًوا.. 13

  اختصاصات أول مجلس أهلي للشورى

اأناط امللك عبدالعزيز بهذا املجل�ص امل�سوؤوليات التالية:

اأ - تنظيم مواد اأ�سا�سية تت�سمن اأنواع الأعمال املطلوب اأداوؤها منه.
ب - مراعاة م�سالح املواطنني واحلكومة.

ج - مراعاة الأ�سا�سيات، واملقت�سيات املهمة، الكفيلة باإدارة املجتمع على اأكمل وجه.
وقد ا�ستمر عمل هذا املجل�س زهاء �ستة �سهور)58(.

  ع�سو يف املجل�س ال�ست�ساري الأهلي يف عهد امللك عبد العزيز.
  ع�سو يف جمل�س مكة املكرمة املحلي.

58- انظر: ال�سورى يف عهد امللك عبدالعزيز - بدر بن اأحمد كرّي، �سحيفة اجلزيرة، العدد: )12049(، 20 / 8 / 1426هـ، تنظيمات الدولة 

يف عهد امللك عبدالعزيز، اإبراهيم بن عوي�ص العتيبي، ط1، الريا�ص: مكتبة العبيكان، 1414هـ، فقه ال�سورى وال�ست�سارة، توفيق ال�ساوي، 

ط2، املن�سورة: دار الوفاء للطباعة والن�سر والتوزيع، 1413هـ، 1992م، �ص40، م�سرية ال�سورى يف اململكة العربية ال�سعودية، عبدالرحمن بن 

علي الزهراين، ط3 منقحة ومزيدة، الريا�ص: جمل�ص ال�سورى، اإدارة العالقات العامة والإعالم، 1423هـ، 2002م، �سبه اجلزيرة يف عهد امللك 

عبدالعزيز، خري الدين الزركلي، ط3، ج1 و2، بريوت: دار العلم للماليني، 1985م، تاريخ اململكة العربية ال�سعودية ما�سيها وحا�سرها، �سالح 

الدين املختار، ج2، بريوت: دار مكتبة احلياة، )د.ت(.
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راأى جاللة امللك عبدالعزيز يرحمه اهلل ال�سرورة اىل اإن�ساء جمل�س ا�ست�ساري اأهلي يف كل 
من جدة ومكة واملدينة وينبع والطائف ثم يوؤلف جمل�س عام يدعى جمل�س ال�سورى العام 

الذي كانت املجال�س ال�ست�سارية تقوم بانتخاب اأع�سائه، حيث �سدر البيان التايل: -
امتثاًل لأمر اهلل تعاىل يف ا�ست�سارة اأهل الراأي واخلربة والرجوع اىل اآرائهم فيما يهم من 

الأمور ورعاية حلقوق الأمة واأداء لالأمانة التي حملت اإياها اأمرنا مبا هو اآت:
امل�سائل  للنظر يف  والطائف  وينبع  وجدة  واملدينة  مكة  من  كل  ا�ست�ساري يف  يوؤلف جمل�س 

الهامة املحلية، وتكون هذه املجال�س بالنتخاب بدرجة واحدة.
يوؤلف جمل�س مكة من ع�سرة اأع�ساء �سوى الرئي�س الذي تختاره احلكومة وجمل�س املدينة 
من �ستة اأع�ساء �سوى الرئي�س وجمل�س ينبع من اأربعة اأع�ساء �سوى الرئي�س وجمل�س الطائف 

من اأربعة اأع�ساء �سوى الرئي�س.
وجاءت نتيجة الرت�سيح لهذه املجال�س املحلية كما يلي:

جمل�س املدينة املنورة: )عبداجلليل مدين و�سعيد د�سي�سة واأبو بكر داغ�ستاين و�سعود د�سي�سة 
واأحمد كماخي وكمال خوجة( وقد انتخب هوؤلء من بينهم كالًّ من ال�سيخ عبداجلليل املدين 
وال�سيخ �سعيد د�سي�سة؛ ليمثال املدينة يف جمل�س ال�سورى العام الذي ينعقد يف مكة املكرمة.

وعبداهلل  الرتكي  وعبداهلل  قابل  و�سليمان  �سالمه  وعلي  ر�سا  علي  ح�سني  جدة:  وجمل�س 
الف�سل وحممد ن�سيف.

جمل�س مكة املحلي: ال�سريف �سرف عدنان وماجد كردي وعبدالرحمن الزواوي وعبداهلل
ال�سقاف وعبدامللك مرداد  وابراهيم  ال�سيبي وعبدالوهاب )نائب احلرم( ويو�سف قطان 
اإىل  ال�س  رئا�سة  باإ�سناد  امللكي  الأمر  �سدر  وقد  با�سالمة،  وح�سني  فطاين  نور  وحممد 

ال�سريف �سرف عدنان)59(.

59- انظر: جمل�ص ال�سورى بني املا�سي واحلا�سر، علي بن حممد اآل م�سبب، �ص 28.  
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- عضو لجنة منكوبي الطائف:

بعد حادثة الطائف التي تاأ�سف لها جاللة امللك عبدالعزيز، وكانت قد وقعت يف �ساعة من 
احلرب  و�سعت  اأن  وبعد  بالفاجر،  والبار  بالنابل،  احلابل  فيها  اختلط  الفو�سى،  �ساعات 
للتعوي�س  التي وقعت  بتاأليف جلنة لتقدر اخل�سائر  اأوزارها؛ وجه جاللة امللك عبدالعزيز 
)مع  الأفا�سل  من  كل  بتعيني  امللكي  الأمر  �سدر  وقد  كانوا،  جن�س  اأي  من  اأ�سحابها  على 
حفظ الألقاب(: عبداهلل الدهلوي وحممد نور فطاين وعرابي �سجيني و�سعد وقا�س وحامد 
عبداملنان واأحمد بوقري وعبدالرحمن الزواوي؛ ليكونوا جلنة للنظر يف اأمر منكوبي الطائف 

وتقدير اأ�سرارهم وكيفية توزيع املعونة عليهم و�سيكون يف �سهر رم�سان املبارك)60(.

60- انظر: جريدة اأم القرى، العدد 64، 5/ 9/ 1344هـ.
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- رئيس هيئة األمر بالمعروف بمكة المكرمة:

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر �سبب للتمكني يف الأر�س، واأ�سل خريية الأمة، وعن�سر 
�سالمته، و�سفة ال�ساحلني امل�سارعني يف اخلريات، الناطقني باخلري والرب، وهو �سبب - 
برحمة اهلل - للنجاة من الهالك؛ لذا فقد اهتمت اململكة بجانب الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، بل اإنها متيزت وانفردت من غريها من �سائر الدول الإ�سالمية يف اإيجاد جهاز 
املعروف،  جانب  يف  املق�سر  وتذكري  املخالف،  على  الحت�ساب  بجانب  يعنى  كبري  م�ستقل 
الأمر  لهيئة  العامة  الرئا�سة  اأ�سبحت  حتى  ذلك،  الأمر  اقت�سى  اإن  اأيديهما  على  والأخذ 
ويعني  الوزراء  جمل�س  برئي�س  مبا�سرة  يرتبط  م�ستقالًّ  جهاًزا  املنكر  عن  النهي  باملعروف 

رئي�سه باأمر ملكي برتبة وزير)61(.

العدد  1431هـ - 3بريل2010م -  18ربيع الآخر  ال�سبت  اأحمد احلوثان، �سخيفة الريا�ص،   اململكة باحل�سبة، للكاتب:  انفراد  61- من مقال 

.15258
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ويعود بدايات تاأ�سي�سها اإىل اأواخر �سفر �سنة 1345هـ، و�سدر البالغ بتعليمات هيئة الأمر 
عام  من  �سفر  �سهر  ويف  1346هـ،   عام  من  �سفر  �سهر  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
الذوات  من  املكرمة  مبكة  باملعروف  الأمر  هيئة  بتاأليف  ال�سامي  الأمر  �سدر  1348هـ)62( 

الآتية اأ�سماوؤهم: 
)الرئي�س( ال�سيخ حممد نور. 

احلميدي،  يحي  وعبداهلل  عمار،  ابن  اهلل  وعبد  مبارك،  بن  عبدالرحمن  )الأع�ساء(: 
وحممد اخل�سريي، وعبداهلل خياط، وفي�سل بن حممد، ومبارك ح�سني النفي�سة.

جهوده في القضاء:

يف عام 1346 هـ �سدر اأمر �سامي بتعيني ال�سيخ حممد نور فطاين ع�سًوا يف هيئة املحكمة 
ال�سرعية الكربى مبكة املكرمة بدًل من ال�سيخ بهجت البيطار امل�ستقيل.

امللكية  الإرادة  �سدرت  الق�ساء  جمال  يف  واقتداره  ال�سرعي  العلم  يف  وتعمقه  ولكفاءته 
باملوافقة على تعيني ال�سيخ حممد نور فطاين ع�سًوا يف هيئة رئا�سة الق�ساء، وبلغ ذلك من 

معاون نائب جاللة امللك برقم 256 وتاريخ 14/ 3/ 1360هـ.
هذا ن�سه: ح�سرة املكرم ال�سيخ حممد نور فطاين

62- انظر: اإفادة الأنام )168/5، 207، 234(.
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 حيث �سدرت الإرادة امللكية رقم 16/ 6/ 414 وتاريخ 3/ 3/ 1360هـ باملوافقة على تعيينكم 
ع�سًوا يف هيئة رئا�سة الق�ساء بدًل عن الع�سو املتوفى ال�سيخ اأحمد القاري واأبلغت رئا�سة 

الق�ساء ذلك فالإحاطتكم علما به واعتماد مبا�سرة العمل حترر،،،

وا�ستمر ال�سيخ يف هذا العمل اجلليل اإىل اأن وافته املنية )رحمه اهلل(.

جهوده في خدمة الحجيج:
اجلاوا،  مل�سايخ  �سيًخا  فطاين  نور  حممد  ال�سيخ  1344هـ  عام  ال�سعودية  احلكومة  عينت 
ببقية مكاتب  الأكرب عدًدا مقارنة  الذين يدخلون حتت م�سيخته هم  ف�سار عدد احلجاج 

امل�سايخ الأخرى.
وقد جاء تعيينه �سيًخا مل�سايخ اجلاوا موافًقا ملا كان يتمتع به من �سفات توؤهله لهذا املن�سب، 

فقد كان رحمه اهلل:
يجيد اللغة املاليوية اإجادة تامة، وهذه امليزة من اأهم امليزات التي اأهلته ليعمل �سمن هذه . 1

الفئة التي تتحدث هذه اللغة.
له موؤلفات متعددة يف جمال ال�سرع احلنيف باللغة املاليوية. وهذه املوؤلفات تدر�س يف جميع . 2

مراحل الدرا�سة من البتدائية اإىل اجلامعة يف مدار�س جنوب �سرق اآ�سيا: اإندوني�سيا وتايالند 
وماليزيا و�سنغافورة.

بجميع . 3 تدر�س  ا  اأي�سً الرتجمات  وهذه  املاليوية،  باللغة  وجده  والده  موؤلفات  برتجمة  قام 
املراحل الدرا�سية يف جنوب �سرق اآ�سيا.
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فيها . 4 يقوم  بيته،  يف  اأخرى  وحلقة  ال�سريف  املكي  احلرم  يف  تدري�سية  علمية  حلقة  له  كانت 
بتدري�س العلوم ال�سرعية باللغة املاليوية لأبناء جنوب �سرق اآ�سيا.

كان يتمتع باأخالق رفيعة مكنته من التعامل الطيب واملعاملة احل�سنة ل�سيوف الرحمن من . 5
مناطق جنوب �سرق اآ�سيا، وا�ستهر بذلك بني كل الأو�ساط الدينية يف تلك البقاع، وعرف لدى 
جهات متعددة بتلك ال�سفات مما حبب اإليه هوؤلء وحبب هوؤلء اإليه. فكان احلاج من تلك 

املناطق ل ير�سى اإل باأن يكون �سمن دائرة م�سيخة ال�سيخ حممد نور فطاين.

عضو هيئة أمناء مشايخ الجاوة:
يف تاريخ 24 - 2 - 1350 هـ �سدر الأمر ال�سامي باملوافقة على تعيني اأع�ساء اأمناء م�سايخ 
نور  اإندر قريي - عبداهلل ها�سم -  رادا - م�سطفى  اجلاوة، وهم كل من: ح�سني �سمان 
نور فطاين - زيني  بوق�سي - حممد  اإ�سماعيل - عبداهلل  ق�سي - حممد فطاين - جميل 

ح�سن - اأحمد اأر�سد.
وقد عمل اأولد ال�سيخ حممد نور واأحفاده من بعده يف مهنة الطوافة اإىل يومنا هذا، ولهم 

يف ذلك جهود م�سكورة.
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جهوده العلمية:

  مؤلفاته:
كتاب )�سرح ال�سلم( )كفاية املهتدي ب�سرح �سلم املبتدئ(، ويقع هذا الكتاب يف 388 �سفحة، . 1

األفه عام 1330 هـ.
وهو عبارة عن �سرح لكتاب األفه جده العالمة ال�سيخ داود فطاين بعنوان )�سلم املبتدئ يف 

معرفة طريق املهتدي( يف الفقه ال�سافعي.
كتاب )التحف املر�سية(: ويقع الكتاب يف 250 �سفحة. األَّفه عام 1351 هـ.. 2

  جهوده في الترجمة:

ال�سيخ حممد نور فطاين من اأكرث علماء امل�سلمني اإملاًما باللغة املاليوية حتدًثا وكتابة وتعبرًيا 
واأ�سلوًبا. وذلك اإىل جانب امتالكه نا�سية اللغة العربية نحًوا و�سرًفا وبالغة وتعبرًيا؛ وهذا 
ما جعل ملجهوداته يف الرتجمة �سدى طيًبا يف مناطق جنوب �سرق اآ�سيا، ومن اأهم الكتب 

التي ترجمها اإىل اللغة املاليوية:
1- كتاب )الهدية ال�سنية يف العقيدة ال�سلفية( من تاأليف ال�سيخ �سليمان بن �سحمان.. 1

فقد تناول ال�سيخ حممد نور فطاين هذا الكتاب وانكب على درا�سته وفهمه وا�ستيعابه ثم 
قام بعد ذلك برتجمته اإىل اللغة املاليوية.

وذلك  العلم،  لطالب  جماًنا  وتوزيعها  الرتجمة  هذه  بطبع  ال�سعودية  احلكومة  قامت  وقد 
ت�سجيًعا من احلكومة الر�سيدة لأهل العلم والعلماء.

واجلماعة . 2 ال�سنة  واأهل  الدين  اأ�سول  يف  املهتدي(  طريق  معرفة  يف  املبتدئ  )�سلم  كتاب 
)ال�سلف ال�سالح( يف الفقه ال�سافعي.

وهو من تاأليف جده العالمة ال�سيخ داود فطاين، كما مر �سابًقا يف موؤلفاته.
وقد ا�ستطاع ال�سيخ حممد نور مبا له من اإملام باللغة املاليوية اأن يقوم برتجمة هذا الكتاب 
وكانت  املطبوعات  قلم  يف  املطبوعات  برخ�سة  املخت�سة  اجلهات  مبوافقة  وذلك  القيم 

الرخ�سة برقم 1313113، وتاريخ 10 �سعبان �سنة 1351هـ.
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  جهوده في الطباعة والنشر:

قام ال�سيخ حممد نور - رحمه اهلل - بجهد طيب يف العمل على طباعة بع�س الكتب القيمة، 
وعلى وجه اخل�سو�س الكتب التي األفها جده ال�سيخ داود الفطاين. وكانت تكاليف الطباعة 

على نفقته ونفقة اأخيه ال�سيخ عبداهلل بن حممد فطاين.

والكتب التي قاما بطباعتها هي:

كتاب )ورد الزواهر حلل األفاظ عقد اجلواهر( علم توحيد اأهل ال�سنة واجلماعة، املوؤرخ عام . 1
1326 هـ منرة 8 والكتاب من تاأليف جده ال�سيخ داود الفطاين. وقد متت طباعة الكتاب يف 

عام 1332 هـ يف 432 �سفحة. وكانت الطباعة يف املطبعة الأمريية مبكة املحمية.
كتاب )هداية التعلم وعمدة العلم( من موؤلفات جده ال�سيخ داود.. 2

وقد مت طباعة الكتاب يف عام 1312هـ يف املطبعة الأمريية مبكة املكرمة يف 371 �سفحة.
كتاب )فتح املنان( من تاأليف جده ال�سيخ داود فطاين.. 3

الكتاب يف 190 �سفحة. وكان ذلك يف املطبعة الأمريية مبكة املكرمة يف عام  ومت طباعة 
1330 هـ.

كتاب )كرت املتني على حكم اأبي مدين(، وهو كتاب ترجمه ال�سيخ داود فطاين. وقد مت طباعة . 4
هذا الكتاب على نفقة ال�سيخ حممد نور فطاين عام 1328 هـ يف 103 �سفحات.

ومتت . 5 فطاين.  داود  ال�سيخ  جده  تاأليف  من  وهو  ال�سالم(  عليه  يو�سف  النبي  )ق�سة  كتاب 
طباعته يف 25 �سفحة وذلك عام 1326 هـ.

كتاب )منا�سك احلج والعمرة واآداب زيارة املدينة املنورة ويف كيفية اأداء حجة الإ�سالم(. . 6
من تاأليف ال�سيخ داود فطاين، ومتت طباعته يف عام 1330هـ، وجاء الكتاب يف 31 �سفحة.

كتاب )ال�سيد والذبائح( من تاأليف جده ال�سيخ داود فطاين وكانت هذه هي الطبعة الثالثة . 7
ومتت يف عام 1322هـ يف مطبعة مكة املحمية وجاء الكتاب يف 31 �سفحة.

  مكتبة لبيع الكتب

وادي  يف  داره  دهليز  يف  بالق�سا�سية  مكتبة   - اهلل  رحمه   - فطاين  نور  حممد  لل�سيخ  كان 
ال�سيخ  ووالده  فطاين  عبداهلل  داود  ال�سيخ  جده  موؤلفات  من  الكتب  لبيع  اإبراهيم  �سيدنا 

حممد اإ�سماعيل فطاين وموؤلفاته وترجماته.
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وكان يطبع هذه الكتب يف مطبعة املريية املحمية، وبعد دخول احلكومة ال�سعودية اأ�سبحت 
تطبع يف مطبعة احلرمني بحي �سوق الندى بجدة ويف �سنغافورة وطبعت يف القاهرة وطبعت 

لدى املكتبة الوطنية القدمية يف مطبعة الرتاث القدمي.

  مكتبته الخاصة

له  وحمفوظات  نفي�سة  وخمطوطات  قيمة  كتب  بها  له  خا�سة  مكتبة  داره  يف  توجد  كما 
ومل  واحلجاب،  والقراءة  والإنفاق  الفلك  وعلم  والعقيدة  الق�ساء  عن  يده  بخط  وموؤلفات 

تطبع؛ لن�سغاله يف الق�ساء وع�سوية رئا�سة الق�ساء )هيئة التمييز( اإىل اأن وافته املنية.
كانت املكتبة املذكورة يف داره بالق�سا�سية، اإل اأنها احرتقت بالكامل اإثر ن�سوب حريق فيها 

بتاريخ 1/ 10 / 1402هـ، واحلمد هلل على ما �ساء وقّدر.

  وفاته:

اأ�سيب رحمه اهلل مبر�س الفالج، ومل يدم اإل ثالثة اأيام، تويف على اإثره يف عام 1363 هـ 
مبكة عن عمر يناهز ثالث و�سبعني �سنة، و�سيعت جنازته اإىل امل�سجد احلرام، و�سلى عليه 

األوف من امل�سلني، ودفن يف مقربة املعالة مبكة املكرمة



الملتقي الثالث ألحفاد الشيخ محمد بن اسماعيل فطاني

65



الملتقي الثالث ألحفاد الشيخ محمد بن اسماعيل فطاني

66



الملتقي الثالث ألحفاد الشيخ محمد بن اسماعيل فطاني

67

الفصل الخامس



الملتقي الثالث ألحفاد الشيخ محمد بن اسماعيل فطاني

68


