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الشيخ داود ابن عبد هللا ابن ادريس(سنيئ) فطاني
(1183هـ 1263 -هـ)
اسمه ونسبه:
هو داود ابن عبدهللا ابن ادريس (سنيئ) فطاني.

والدته:
المكان :ولد الشيخ في قرية باريت سينقاي بالقرب من كرسيك بوالية فطاني جنوب تايلند.
الزمان :ولد الشيخ داود عام 1183هجري الموافق لعام عام  1740ميالدي.

نسبه:
داود ابن عبد هللا ابن إدريس (المعروف باسم توك وان دراشيد أو الشيخ وان سينيئ الفطاني)
ابن أبو بكر (فقيه علي) يرجع نسبه الى (السلطان عبد الحميد شاه ابن السلطان مظفر ولي
هللا) ووالدته هي فاطمة ابنة وان سالمه ،ابنة توك باندا وان سو يلتقي نسبها مع الشيخ عبد
هللا في الفقيه علي.داود ابن عبد هللا ابن إدريس (المعروف باسم توك وان دراشيد أو الشيخ
وان سينيك الفطاني) ابن أبو بكر (فقيه علي) يرجع نسبه الى (السلطان عبد الحميد شاه ابن
السلطان مظفر ولي هللا) ووالدته هي فاطمة ابنة وان سالمه ،ابنة توك باندا وان سو يلتقي
نسبها مع الشيخ عبد هللا في الفقيه علي.

نشأته:
نشأ الشيخ داود الفطاني في قرية كرسيك بمملكة فطاني جنوب تايلند تلقى تعليمه األساسي
على يد كال من والده الشيخ عبد هللا وجده الشيخ إدريس وكانا من كبار العلماء في كريسيك
بوالية فطاني جنوب تايلند .كما تعلم في مختلف المدارس في كرسيك بوالية فطاني وكانت
تسمى (( )Pondokاكواخ العلوم االسالمية) في والية فطاني منها بوندوك كواال بيكاه,
بنودوك كيرسيك ,بنودوك ساماله ,بوندوك بواه بوك .كان الشيخ عبد الرحمن بوه بوك
وبعض العلماء جاءوا من اليمن (حضرموت) وتركيا وسوريا يقومون بالتدريس فيها.
في عام 1174هجري انتقل الشيخ داود الى مدينة اتشيى في اندونيسيا ليتلقى العلم على يد
العالمة الفكية محمد زين بن الفقيه جالل الدين العشي من كبار الباحثين في عهد السلطان
عالء الدين محمود شاه لمدة عامين حيث تخرج ليصبح عالما في الفقه.

هجرته الى مكة في طلب العلم:
في عام  1179هجري ،انتقل الشيخ داود إلى مكة المكرمة لمواصلة دراسته الشرعية حيث
انضم الى لفيف من علماء فطاني الذين كانوا يتلقوا العلوم الشرعية والفقه والتوحيد بالحرم
المكي منهم علي بن إسحاق فطاني وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عبد الرحمن فطاني .بينما
في هو في مكة المكرمة أسس الشيخ داود جمعية المجتمع الماليو (لطالب جنوب شرق
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آسيا) .درس الشيخ داود مع العالمة عيسى بن أحمد البراوي ولفيف من طلبة العلم من
االرخبيل الماليو وفطاني وماليزيا منهم الشيخ عبدالصمد فلمبان ،محمد أرشد بنجر ،عبد
الرحمن البطاوي ،ومحمد نفيس ،وعبد الوهاب بوقس .وكان الشيخ داود يلقب بالمعلم الشاب.

علمه:
تلقى علم الحديث واسناده على يد الشيخ العالمة عيسى البراوي وبعض العلماء البارزين،
مثل عبد هللا البصري ،عالء الدين البابي ،زكريا االنصاري وشمس الدين رملي وتعلم على
يد الشيخ محمد صالح بن عبد الرحمن فطاني علم التصوف .ودرس الفقه (مقارنة في
المذاهب).
وبالرغم أنه لم يذهب إلى مصر ،تمكن الشيخ داود ان يتعلم على يد بعض علماء االزهر
المصريين مثل العالمة العالم الشهير (الشرقاوي شيخ األزهر) عندما جاء إلى مكة وكان
ضا الفقه على يد الشيخ محمد علي
معروفًا في مجال الحديث والشريعة والصوفية ودرس أي ً
الشنواني خليفة الشيخ الشرقاوي شيخ األزهر .بصرف النظر عن هؤالء المعلمين ،فقد زامل
وتعلم الشيخ داود من العلماء الكبار اآلخرين بما في ذلك محمد أسعد وأحمد آل مرزوقي،
وإبراهيم الريس الزمزمي المكي .محمد أحمد األسعد وأحمد المرزوقي
لم يتردد الشيخ داود في استكشاف المدارس الدينية المختلفة عالنية ومنها فقه الشافعية
وطارقة الشاذلية.
من بين المعلمين المذكورين في مخطوطة للشيخ داود فطاني الذي عثر عليها الشيخ محمد
بن إسماعيل فطاني عام 1895م

ملخص عن مؤلفات الشيخ داود:
ذكر محمد الصاوي ( )620:2005ان الشيخ داود الف كتبا في شتى المجاالت شملت معظم
فروع العلوم اإلسالمية منها العلوم الفقهية ،الفقه بشكل عام ،العبادة ،التوحيد ،االلوهية ،الحياة
اليومية للمسلم ،واجب المسلم على إخوانه من المسلمين وغير المسلمين ،تعليم الصالة،
األعمال ،الفرائض في والزواج والطالق.
كان الشيخ داود فطاني واحدًا من أشهر المؤلفين الذين غمروا المكتبات بالكتب في المذهب
الشافعي في أرخبيل الماليو .وقد اعترف بمكانته في مجال الكتابة من قبل العلماء في عالم
الماليو .وفقًا لفورهوف  ،فإن الشيخ داود فطاني هو أشهر باحث في فطاني باإلضافة إلى
أنه األكثر إنتاجية في المنطقة بسبب العديد من الكتابات التي أنتجها (فورهوف .)1965 ،
من بين أعماله األكثر شهرة :بغية الطالب ،البهجة السنية ،منية المصلي ،فروع المسائل،
وهداية المتعلم ،وعمدة المعلم .ويستمر طبع هذه الكتب ونشرها الى العصر الحالي.
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قراءة متأنية في كتب الشيخ داود:
يعتبر الشيخ داود من أشهر علماء الفطانية ومؤلف غزير اإلنتاج ،الف العديد من الكتب في شتى
العلوم االسالمية (  .): 154-1551965 ،Vorhoeveكان أول عمل له في مكة في العام
1224هـ ،بينما كان آخر كتاب الفه كان عام  1258هـ (ماثيسون و هوكر .)5( )28 :1988 ،
من خالل سرد مجموعة الكتب التي الفها الشيخ داود وأجاز طباعتها او ساهم في طباعتها.
من تحليل المحتوى ،قدم الشيخ داود مساهمة كبيرة في مجال الكتابة .كان مجال الكتابة
يركزعلى الفقه (الفقه) الذي يمثل  16( ٪ 30كتابا) .تال ذلك عمل اإليمان  ،أي 23( ٪23
كتابًا) والصوفية بنسبة  11( ٪21كتابًا)  ،واألخالقيات  7( ٪12كتب)  ،والعبادة 6( ٪11
كتب)  ،واألدب  5( ٪9كتب) و التاريخ  3( ٪ 6كتب) .من التحليل الذي أجري فإنه يدل
على أن الشيخ داود ساهم في كتابة والنشر في الفقه اإلسالمي (الفقه).

من أشهر مؤلفاته األعمال المدرجة في المجاالت االتية:
كتب الشيخ داود بن ادريس
 .1كفاية المحتاج ( 27محرم  1224هـ).
 .2ايضاح الباب ( 9ربيع األول 1224هـ).
 .3غاية التقريب ( 5صفر  1226هـ).
 .4نهج الراغبين ( 1226هـ).
ٰ .5بلوغ المرام (ربيع األول 1227هـ).
 .6غاية المرام ( 5ذو القعدة .)1229
 .7الدر الثمين ( 17شوال 1232هـ).
 .8كشف الغمة ( 20ربيع األول 1238هـ).
 .9جمع الفوائد ( 27جماد األول 1239هـ).
 .10كنز المنن ( 23ربيع الثاني  1240هـ).
 .11منهاج العابدين ( 15جماد الثاني  1240هـ).
 .12منية المصلي ( 15ذو الحجة 1242هـ).
 .13هداية المتعلم ( 12مجاد الثاني  1244هـ).

اساتذتة وزمالؤه:
•
•
•
•
•
•

 .شيخ حسن بن إسحاق( ،توان حسين بسوة).
 .شيخ وان موسى ،كوتبارو ،كلنتن .ماليسيا
 .شيخ زين الدين ،أتشى اندونيسيا.
 .شيخ اسماعيل بن عبدهللا ،منكابوا.
ٰ .شيخ محمد زين الدين بن محمد بدوي ،سمباوة.
 .شيخ أحمد خطيب بن عبد الغفار ،سمبس.
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•  .شيخ وان عبدهللا بن محمد امين (فولو ديوغ  ،ترنغانوا.
•  .حاج عبد الصمد بن فقيه حاج عبدهللا ،فولي چوندوڠ ،كلنتن.
•  .حاج جمال الدين بن لبي محمد ،فريڠة ،كلنتن.
•  .سلطان محمد صفي الدين ،نڬري سمباس.
•  .الشيخ عطا هللا
•  .فضيلة الشيخ محمد زين بن فقيه جالل الدين العشي.
•  .الشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني.
•  .السيد سليمان بن يحيى بن عمر مقبول األهدل.
هناك العديد من المعلمين الذين لم يذكروا بعد ،االحتمال هو أنهم كانوا آخر المعلمين في
عصر متأخر وكما انه كان كثير من العلماء اللذين تتلمذ الشيخ داود على ايديهم بمكة المكرمة
اال ان هناك بعض العلماء في مناطق أخرى منهم الشيخ العالم عبد الرحمن بوه بوك بقرية
كيرسيك بوالية فطاني ،وفي المدينة المنورة أيضا علماء مثل الشيخ عبدالصمد فلمبان ،الشيخ
محمد أرشد بنجر .والشيخ محمد مدني ياسين بن عيسى فادن .وكما درس الشيخ داود الفطاني
األزهرية في شرح مقدمة االجرومية للسيد سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول األهدل،
شقيق السيد عبد الرحمن بن يحيى األهدل.

وفاته:
توفي الشيخ داود فطاني عن عمر يناهز الثمانين عاما قضاها في العلم والتدريس والتأليف
ونشر الكتب والدعوة الى هللا .هناك العديد من اآلراء حول تاريخ وفاته .ذكر اسماعيل شيء
داود في كتاباته أن الشيخ داود توفي رحمه هللا سنة 1263هـ1847/م .قال سيف هللا محمد
الصاوي أيضا أن تاريخ وفاته عام 1265هـ1847/م،ودفن بجانب قبر عبد هللا بن عباس
رضي عنه في الطائف.
النهاية

