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  :مستخلص البحث
المفكر اإلسالمي الشیخ داود الفطاني أفكاره : (ھذا البحث بعنوان

  ).وجھوده في نشر العلوم اإلسالمیة في شبھ جزیرة المالیو
 فیھ تطور الفكرة اإلسالمیة وفلسفتھا في شبھ جزیرة المالیو تتناول

اود المفكر والفقیھ العالم، كما ذكرُت ورحالتھ وأھمیتھا، ثم عرَّفت بالشیخ د
  .العلمیة ألجل االستقرار واالستیطان

ثم عشُت آثار أفكاره وجھوده العلمیة وثمراتھا التي تجلت في التدریس 
  .والتألیف ثم النشر

Abstract  

The researcher discusses the development of Islamic 

though and philosophy in the Malayan peninsula, and the 

significance of that, then introduces this outstand scholar 

and philosopher, and expounds his scientific travels with 

the purpose of settling down. And then reviews his 

                                                             
) (جامعة جـاال اإلسـالمية،   المية، بكلية الدراسات اإلسالمية  والحضارة اإلس  قسم التاريخ   مساعد، أستاذ ،

  . تايالندفطاني،
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thoughts and scientific efforts and their fruits as manifest in 

his teaching and his writings and publications.  

  :مقدمة
الحمد هللا رب العالمین، والصالة السالم على خاتم األنبیاء وإمام 

  .المرسلین سیدنا وموالنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  :أما بعد

فتدل األحوال العامة في المجتمع المالیوي الفطاني على قبول األدیان 
األحوال التي نشرت فیھا منذ بادیة تاریخ المجتمع، ویتغیر قبولھم على حسب 

تقدات الدینیة، علمًا أن األحوال عوأھمیة األدیان التي فیھ خاصة في ناحیة الم
العامة في فطاني قبل مجيء اإلسالم في المنطقة، تأثرت منذ القدم بعدم الحریة 
الفكریة بسبب الدیانة الھندوسیة ألن معتقداتھم الدینیة تدعو إلى الطبقات 

ي المجتمع، ولذلك لما وصل البوذي تغیر  وعدم إعطاء الحریة ف،االجتماعیة
 الحریة في اتخاذ ًاالناس في المجتمع الفطاني إلى الدین البوذي حیث وجود

سبل العیش وإزالة الطبقات، وفي القرن الخامس عشر المیالدي وصل اإلسالم 
جزیرة سومطرة ) Pasai(، على ید داعیة من منطقة فاسي )1(إلى المنطقة

ل في فطاني في قریة باسي، حیث لم یشر المؤرخون إلى وھو الشیخ سعید ونز
ن إلى أن لھ مقبرة في قریة بیرة ییمكان تلك القریة حالیًا، وأشار بعض المؤرخ

  .)2(بضواحي قطاني حالیًا
                                                             

 )1( Encyclopedia of asian history, vol.3,p.220. 
) المقال باللغة الماليوية(أحمد فتحي الفطاني، دور العلماء المحليين في التربية اإلسالمية في فطاني  )2(
)Perananan ulama tradiditional dalam pendidikanlslam di fathoni ( في مقدمةورقة 

 سنوات من تأسيس 10سمنار التطور التربوي في فطاني من الكتاتيب إلى الجامعة، مناسبة لالحتفال بمرور 
  .م، في القاعة الكبرى وان محمد نور متها بالجامعة2008 يوليو عام 27جامعة جاال اإلسالمية، في 
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دخل الملك الفطاني البوذي الشیخ لعب دورًا ھامًا استطاع بھ أن ُیھذا 
تشر اإلسالم في فطاني وفي  اإلسالم، وبعنایة من القصر الملكي انفيوشعبھ 

، وتوفر العدد الكبیر من العلماء وكتبھم اإلسالمیة، كما )1(مناطق واسعة
القرن التاسع عشر المیالدي انتشرت أفكارھم الدینیة والمذھبیة، وفي نھایة 

- 1856(الشیخ داود الفطاني : ظھر مفكرون إسالمیون في فطاني أمثال
، وھؤالء )2(وغیرھم) م1925-1883(والشیخ أحمد الفطاني ) م1906

 لھم أثر كبیر في نشر اإلسالم وتثبیت أركانھ وكیانھ في  كانالشیوخ الفطانیون
  .منطقة جنوب شرق آسیا خاصة على شبھ جزیرة المالیو

ــد قسمت ھذا البحث إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة ونتائج وفھرس، كما یلي   : وق
اني وشبھ جزیرة المالیو  في فطانتشار اإلسالمتطور : المبحث األول

  :وأھمیتھ، وفیھ ثالث مطالب
  .المالیو وأھمیتھ تطور الفكر اإلسالمي في فطاني وشبھ جزیرة: المطلب األول

  .نبذة عن الشیخ داود المفكر والفقیھ: المطلب الثاني
  .رحالت الشیخ العلمیة ألجل االستقرار واالستطیان: المطلب الثالث
ه وجھوده العلمیة وثمراتھا التي تجلت في أثر أفكار: المبحث الثاني

  :التدریس والتألیف ثم النشر، وفیھ مطلبان
  .أثر أفكاره وجھوده العلمیة: المطلب األول
ثم . ثم النشر  التي تجلت في التدریس، والتألیف،ثمرات فكره: المطلب الثاني

  .الخاتمة وفھارس البحث

                                                             
 ibrahim sukri (2002), sejarahاليوي وهو تاريخ الحكومة الماليوية في فطاني المقال بالم )1(

kerajaan melayu patani, university kebangsaan Malaysia, bangi, p.33.  
  .3أحمد فتحي الفطاني، المرجع السابق، ص )2(
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  المبحث األول
  زیرة المالیو وأھمیتھ في فطاني وشبھ جانتشار اإلسالم

  :تطور الفكر اإلسالمي في فطاني وأھمیتھ: المطلب األول
بعد إطالعي على المعلومات المتعلقة بالموضوع استطعت أن أقسم 

  : في فطاني إلى ست مراحل زمنیةانتشار اإلسالم اإلسالممراحل 
إلسالم إلى فطاني في زمن المرحلة البدائیة عند دخول ا: المرحلة األولى

  :دالشیخ سعی
 الماضي والحاضر مھم جدًا النظر في في فطاني اإلسالمتاریخ دخول 

فیھ، وذلك نسبًة للعلم اإلسالمي الذي أتى بھ منذ زمن بعید، لقد ظھرت ھذه 
الفكرة اإلسالمیة مع حضور الشیخ سعید في المنطقة وذلك في عام 

بل ذلك، وذلك ، ولكن في بعض الروایات جاء اإلسالم إلى فطاني ق)1(م1450
بسبب حضور الشیخ إلى فطاني الجئًا من اضطھاد حكومة سومطرة 
الھندسویة، وكان اإلسالم في فطاني في ذلك الوقت لم یصل إلى مستوى الحكم 

، قیل إن دخول اإلسالم في فطاني على أیدي )2(ولم ینشر في وسط الشعب
الشعب الفطاني، تجار من العرب حیث أتوا بأسلوبھم ومعاملتھم الحسنة تجاه 

                                                             
" ة المصلى للشيخ داود الفطانيالدراسة التحليلية للكتاب مني: "بحث ماجستير باللغة التايالندية بعنوان )1(

wae ali totatu (2009): suksa wikra nangse monyatul almosoli kon shik daud Al 
fathoni, sungklanakarin university, pattani campus, p30.  

(2) Bashah, hahi Abdullah (1994): raja champa & dinas  jambal dalam patani besar 
(patani, kelantan dan terangganu). 1sted. ) ملك : كتاب باللغة الماليوية بعنوان) فطاني كلنتن و

)ترنجانو(جمفا في فطاني العظمى   Kelantan: putaka.p46. 
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وبذلك أصبح الشعب متأثرًا بھم من الناحیة األخالقیة فدخلوا في اإلسالم أفواجًا 
  . )1(إلى أن وصل إلى قصر الحاكم

وأما ما یتعلق بحضور الشیخ سعید إلى المنطقة، وھو من أصل یمني 
قدم إلى جزیرة سومطرة في إندونیسیا، ونشر الدین اإلسالمي في المجتمع 

مسلمین في الجزیرة تضایق لشیخ في قریة فاسي، ولما زاد عدد الواستقر ا
 المواطنون األصلیون من العیش مع المسلمین مما أحدث اشتباكات الھندوس

كثیرة بین المسلمین والھندوسیون، وبذلك أخذ الشیخ موقفًا آخر إلخراج 
، )2( صالحة لإلسالم والمسلمینمناطقالمآزق فبحث عن المسلمین من ھذه 

اختار لذلك فطاني وأسس القریة بنفس االسم وھو فاسي، ویعتقد بعض و
المؤرخین وجود ھذه القریة حالیًا في قریة بیرة على الطریق ما بین مدینة 

  .)3( كیلو متر6 حوالي  عنھافطاني ومدینة جاال التي تبعد
إلى لج بالرقي بالقرآن، وقام بالدعوة وكان الشیخ عالمًا بالشرع ویعا

 في وسط المجتمع الفطاني وتزاید عدد المسلمین فیھ، تزامن ذلك مع اإلسالم
 ولم یجد من یعالجھ، بمرضمرض الملك الحالي لفطاني، حیث كان مریضًا 

وقام الشیخ بعالجھ على شرط أن یدخل اإلسالم بعد شفائھ من الوباء، وبھذا 
  . )4(م1457السبب اقتنع الملك باإلسالم ثم اعتنق ھذا الدین في عام 

بعدما اعتنق الملك اإلسالم سمى نفسھ السلطان إسماعیل الشاه وعین 
الشیخ سعید مستشارًا لھ في األمور الفقھیة وأطلق على الدولة اسم دولة فطاني 

                                                             
 Ibrahim syukri (2002): sejarah كتاب باللغة الماليوية بعنوان تاريخ حكومة الماليوي الفطاني )1(

kerajaan melayu patani bangi: university kebangsaan Malaysia, p:32.  
  .33المرجع السابق، ص )2(
  .21أحمد فتحي، المرجع السابق، ص )3(

(4) Bashah, haji Abdullah (1994): ibid, 47. 
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دار السالم وطبق فیھا الشریعة اإلسالمیة في بعض األمور، ورأى بعض 
 ،م الخنزیرالمؤرخین أن تطبیق الشریعة اقتصر على بعض األمور مثل تحری

  .)1( والمعامالت، والمیراث، وأحكام الزواج، والزنا،والخمور
  مرحلة الشیخ صفي الدین البساسي: المرحلة الثانیة

بعدما توفى الشیخ سعید خلفھ الشیخ صفي الدین البساسي في عھد 
، وقیل إن )2()1532-م1500(السلطان أحمد شاه حفید السلطان إسماعیل شاه 

الداعیة العربي دخل المنطقة بواسطة التجارة وحسن عالقتھ الشیخ صفي الدین 
، واستمر دور الشیخ صفي الدین في )3(بالشعب الفطاني واستقر في المنطقة

، وفي ھذه )4(في الكتاتیبم الملك أمور الدین في القصر، وكذلك في منزلھ، یتعل
التي المرحلة تعرضت دولة فطاني دار السالم لھجوم من قبل حكومة السیام 

تقع في شمالھا، وقام السلطان أحمد بتأمین الكتاتیب الدینیة وشیوخھا، حیث 
 الشیخ وأن الحسین برعایةأمر باللجوء إلى مقر آمن في قریة تلوق مانق 

الثناوي، ثم أسس الكتاتیب والمسجد وأدى الحسین وطور الشیخ ھذه الكتاتیب 
، وھذا النظام )5( العربیةإلى نظام الحلقة أو ما یسمى الخلوة في بعض الدول

انتشر في أنحاء فطاني، وبھذه الطریقة استطاع الشعب الفطاني حمایة دینھم 

                                                             
 Ahmad fathi (2001): pengantar sejarah )كتاب باللغة الماليوية بعنوان مدخل تاريخ فطاني( )1(

patani Kelantan pustaka aman, p: 13.  
 Ibrahim sukri (2002) sejarah kerajaan melayu university )تاريخ حكومة الماليو( )2(

kebangsaan Malaysia, p32-34.  
(3) Ibrahim sukri (2002): ibid, p:34. 

.Wae ali totatu (2009): ibid, p:31 )4(  
Bashah, haji Abdullah (1994): ibid, 67. )5(  
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 بعض الشیوخ یسافر إلى مكة المكرمة لتعلم العلوم دفعمن ھجوم السیام، مما 
  .الدینیة وبعضھم سافر إلى مصر

  :المرحلة التي قبل الشیخ داود: المرحلة الثالثة
نالك مرحلة أخرى ما بین مرحلة الشیخ صفي الدین یعتقد الباحث أن ھ

ومرحلة الشیخ داود، وھي ما بین القرن السادس عشر إلى الثامن عشر، وقد 
م ولكنھ قد توقف 1532اكتشف الباحث أن الشیخ صفي الدین توفى في عام 

في الفترة السابقة لوفاتھ عن دوره بشكل غیر رسمي من قبل الحكومة، وذلك 
لفطانیة في ذلك الوقت غیر موحدة ألن بعض األمراء في ذلك أن الحكومة ا

سبب ھجومھم المستمر بو) تایالند(الوقت كانوا خاضعین لالحتالل السیامي 
على فطاني، مما جعل األحوال الفطانیة غیر مستقرة لعدم وجود قادة غیر 
موحدین، ولذلك سار العلماء أو الشیوخ على حسب جھودھم الخاصة ولیس 

مكة   منھم إلى السفر إلى الخارج خاصة إلى الحكومة، ولجأ كثیربإشراف
  .المكرمة

  :مرحلة الشیخ داود بن عبد اهللا: المرحلة الرابعة
تعتبر ھذه المرحلة من أھم المراحل التي تطورت فیھا العلوم اإلسالمیة 
في فطاني، وذلك أنھا دخلت في مرحلة تألیف الكتب بغرض أن یكون مقررًا 

) الخلوة لتعلیم العلوم اإلسالمیة( الكتاتیب ومدرسة الفندوق للطالب في
 ازدھار بعد رجوع الطالب بدایةالمنتشرة في فطاني، كذلك تعتبر ھذه المرحلة 

سالمیة خاصة في مكة المكرمة والمدینة اإلعربیة والدول الالذین تخرجوا من 
ي الحرم المنورة حیث تلقى بعضھم العلوم اإلسالمیة من شیوخ الحلقات ف

 تكون بمرحلة  ماالمكي والمدني، وأما سیاسیًا فتعتبر ھذه المرحلة أشبھ أن
االحتالل السیامي على األراضي الفطانیة، ولكن علمیًا ھي مرحلة األزدھار 
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العلمي وذلك ألنھا توفرت فیھا الكتب والمؤلفات اإلسالمیة، وكذلك انتشرت 
، وظھر فیھا عدد من العلماء على فیھا الكتاتیب الدینیة والمدارس اإلسالمیة

 عقیدة اإلمام الشافعي، وأما في ناحیة العقائد فقد كان معظمھم على مذھب
األشاعرة ومنھم الشیخ داود بن عبد اهللا الفطاني، والشیخ زین العابدین بن 

، ومحمد بن إسماعیل الداودي الفطاني، والشیخ وان )توان مینا(محمد الفطاني 
فطاني والشیخ عبد الرحمن بن محمد علي الفطاني محمد بن الزین ال

، بظھور ھؤالء العلماء )2( من مؤلفاتھم المختلفةعلى ھذا ونستدل ،)1(وغیرھم
والمؤلفین في فطاني وكان ذلك في القرن الثامن عشر المیالدي، وبدایة من 

الفطاني بأسلوبھ مبادرة الشیخ داود بن عبد اهللا لتوصیل أفكاره إلى المجتمع 
وقد ) البدائیین في تعلیم علوم الدین(لخاص الذي یالئم العامة من الفطانیین ا

م 1811 في عام "بغیة الطالب"ألف الشیخ الكتاب األول في الفقھ ھو كتاب 
 توضیحًا لكتاب یعتبروھو كتاب في الفقھ على المذھب الشافعي، وھذا الكتاب 

توفى في عام (النجاري  للشیخ محمد اإلرشاد بن عبد اهللا "سبیل المھتدین"
وللتوضیح بصورة أكثر للطالب البدائیین في تعلیم العلوم الدینیة ) م1812

 باللغة المالیویة باألبجدیة "منیة المصلى"ألف الشیخ كتابًا آخر ھو كتاب 
 في "ھدایة المتعلم"م، كما ألف الشیخ كتاب 1827العربیة وذلك كان في عام 

تاب األول الذي احتوى على مختلف األمور ، وھذا یعتبر الك)3(م1829عام 
 وألف "فتح المنان"م ألف الشیخ كتابًا آخر ھو كتاب 1834الفقھیة، وفي عام 

                                                             
 Ahmad fathi (2001): ulama besar dari patani, 1sted )اء من العلماء الفطانينالعظم( )1(

Selangor: university kebangsaan Malaysia, p:16..  
 Mohd. Zamberi A. malek (1994): patani dalam tamadun )الفطاني في الحضارة( )2(

melayu, 1sted, Selangor: percetakan dewan bahasa dan pustaka, p:93.  
Wae ali totatu (2009): ibid, P:33 )3(  
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 باللغة "فروع المسائل" وكتاب "الجواھر السنیة"م كتاب 1837أیضًا في عام 
 كتابًا تم 60العربیة، وكذلك نجد العدید من الكتب األخرى التي تقدر بأكثر من 

  .)1(ھا من قبل الشیخ داود الفطانيتألیف
 الباحث على المراجع المختلفة تأكد لھ أن ھذه المرحلة لم اطلعبعدما 

یكن بھا علماء قد ألفوا كتبھم على المذاھب األخرى سواء في الفقھ والعقیدة، 
  .وإنما حصروا كل مؤلفاتھم على المذھب الشافعي والعقیدة األشعریة

  :الشیخ داود الفطانيما بعد : المرحلة الخامسة
مع بدایة دخول القرن العشرین وكذلك مع بدایة دخول  كانت ھذه المرحلة

فطاني تحت سیادة المملكة التایالندیة، وفي المجال العلمي والتعلیم لم توقف 
الحكومة التایالندیة النشاطات العلمیة ألبناء الفطانیین بل سمح للطالب من الدول 

 بالمجئ إندونیسیا وبورما وكمبودیا بل بعضھم من فیتنامالمجاورة مثل مالیزیا و
  .إلى فطاني
 بھا إیمانًا جادًا، وذلك عتنقواعریة واة األشدیعلى العقعلماء ظھر لقد 

السلف الصالح ومن المؤیدین اعتنقوا عقیدة   علماء وطالببسبب ظھور
لمذھب الخلف وأشھرھم ھو أحمد الفوساني المؤسس لمدرسة المصلحة 

الذي تلقى العلوم الدینیة بمكة، ولھ منشورات ) م1996المتوفى (المیة اإلس
ن سؤال ما یؤدى الھالك في جواب ع" طریق المسلك"وكتب أشھرھا كتاب 

م ومن 1969 في عام "خالصة المرضیة"م وكتاب 1956إلیھ وألفھ في عام 

                                                             
 :Muhammad saghir Abdullah (1977) )ظهور علم الفقه وعلمائها في جنوب شرق آسيا( )1(

perkengbang ilmu figh dan tokoh- tokohnya di asia tengara kalemantan: 
ramadhani, p:17.  
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بد أشھر تالمیذه الشیخ عبد القادر واغة مؤسس مدرسة فنودق السكم والشیخ ع
  .)1(اهللا سارة لمدرسة فندوق بندغ بادغ

 الشیخ عبد اهللا بن محمد صالح المؤسس للعقیدة السلفیةومن المؤیدین 
م حیث تلقى 1912 وذلك في عام )مدرسة دار األمان( لمدرسة بني كبون

م، وألف الكتب للرد 1991العلوم اإلسالمیة في الحرم المكي وتوفى في عام 
الكواكب "یما یتعلق بالبدع والخرافات مثل كتاب على المؤلفات السابقة ف

كشف "، وكتاب )2(م1960 في عام "النیرات في رد أھل البدع والعادات
  .)3(م1970 في عام "األسرار في تعلیق مناسك األبرار

یرى الباحث أن ھذه المرحلة ھي مرحلة الصحوة اإلسالمیة وظھور 
ناظرات علمیة عدیدة رسمیة حركة اإلصالح الدیني في المنطقة، وقد حدثت م

  .وغیر رسمیة، ونتیجتھا إیجابیة أكثر ولم یتعصب أحد بآراء علمائھم
وھذه المرحلة ھي عبارة عن انتقال العلماء المالویین من فطاني إلى الدول 

روني دار السالم، وھذا االنتقال  وب،نیسیاو وإند، وسنغافورة،المجاورة مثل مالیزیا
 دروسھم في فطاني تلقواق الخریجین من الطالب الذین طری: م عن طریقین ھمات

 طریق لجوء العلماء فھوثم قاموا بنشاطھم في بلدانھم، وأما الطریق الثاني 
   .لقدوم إلیھا لھم لنشر اإلسالمطانیین إلى الدول التي اتیح لھم االف

                                                             
Ahmad fathi (2001): ibid, p: 251. )1(  
Ibid, p:223. )2(  

دور العلماء الفطانيين دراسة تحليلية دور الشيخ وان إدريس بن حاج ) م2004( عبد الرامي سولونج )3(
  .34وان علي، بحث ماجستير في الدراسات اإلسالمية، جامعة سونجالنكريم فرع فطاني، ص
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  :الزمن الحاضر: المرحلة السادسة
ة واإلسالمیة الذین وھي مرحلة رجوع الخریجین من الدول العربی

، وعندما وصل ھؤالء عقائدیًا وفقھیًا وسیاسیًاتأثروا بالتیارات المختلفة 
تھم على حسب مھاراتھم ورغباتھم عدد من االخریجون قاموا بتأسیس مؤسس

اھد العلیا والجامعات الفرق فقد وصل األمر ببعضھم إلى درجة تأسیس المع
یًا وداخلیًا، وبعضھم معتصب  خارجه على درجة الدكتورامتعصبوبعضھم 

ألفكار شیوخھم وساروا على التقالید القدیمة، وبعضھم اھتم بالسیاسة من قبل 
 وبعضھم اتخذ طریق العمل السري بقصد المطالبة ،األحزاب الرسمیة للدولة

بتحریر منطقة فطاني، ومن الجامعات التي تم تأسیسھا من قبل الخریجین 
لكلیات اإلسالمیة التي كانت تحت الجامعات اإلسالمیة ومن اجامعة جاال 
كلیة الدراسات اإلسالمیة بجامعة سونجالنكرین فرع فطاني، : الحكومیة ھي

وكلیة الدراسات اإلسالمیة بجامعة ناراتیوات راجناكرین بوالیة نارایوات 
 بجامعة كاسیم باندیت ببانكوك، وھذه كلھا من ةوشعبة الدراسات اإلسالمی

  .في ھذا العصرجھود الخریجین 
  . ناحیة تألیف الكتب فھي متوفرة في المكتبات في أنحاء تایالندمنوأما 

  :تعریف بالشیخ داود المفكر والفقیھ: المطلب الثاني
ھو العالمة الشیخ وان داود بن وان عبد اهللا بن الشیخ وان إدریس الفطاني، 

كاي ركنا دراج وأمھ وان فاطمة بنت وان سالمة بنت توء بندا وان سو بن توء 
سلطان عبد الحمید (بن أندي فقیھ علي داتوء مھاراجالیال بن مصطفى داتوا جامبو 

، حسبما قال )1(بن سلطان مظفر ولي اهللا بن سلطان أبو عبد اهللا عمدة الدین) شاه

                                                             
دراسة تحليلية :  للفطانياألخاديث واآلثار في كتاب منية المصلى) م2008(أحمد سانوسي بن عزمي  )1(

  .11نقدية، رسالة ماجستير بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا، ص
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نھ إ، وقیل )1( فاریت المرحوم أو البراحومولد الشیخ في قریة: أحمد حسین الفارتي
وقد اتفق ، )2(یف من ساللة السید الحسین رضي اهللا عنھمن نسب النبي الشر

المؤرخون على أن الشیخ داود ولد في قریة كریسیك التي تبعد حوالي سبعة كیلو 
مترات عن مدینة فطاني الحالیة ولكن اختلفوا في تاریخ میالده، حیث قال المؤرخ 

اود إن دھـ وقال إسماعیل جیك 1133وان محمد صغیر إن الشیخ ولد في عام 
، وھنالك آراء متعددة حیث یقول محمد معصوم إن )3(ھـ1183الشیخ ولد في عام 

م في حكم السلطان یونس ما بین عامي 1740/ھـ1153الشیخ ولد في عام 
م، ویرى الباحث أن ھذه االختالفات لیس ذات أھمیة قصوى، 1729-1749

ى، ولكن على ویرى أن مھمتھ ھي البحث عن فكرة الشیخ في كتاب منیة المصل
كل حال استطاع ترجیح ھذه االختالفات من خالل رأي الشیخ عبد الحمید 

) Ringkasan Bahasan Niat Sembahyang(السناوي في كتابھ 
ھـ وھو یقرب مما قالھ وان محمد 1131 إن الشیخ داود ولد في عام :الذي قال

ھ في الطائف في تاریخ وفاتھ، حیث یرى إسماعیل جیك داود إن وفاتو، )4(صغیر
                                                             

م، فغاره السنة دالم كتاب منية المصلى، مجلة جورنل النور، عمادة 2008أحمد حسين الفارتي  )1(
  .62الخامس، السنة الثالثة، صالدراسات العليا بجامعة جاال اإلسالمية، العدد 

الشيخ داود بن الشيخ عبد : كما ذكره المؤرخ وان محمد صغير في كتابه، وكان نسبه من أبيه كما يلي )2(
اهللا بن الشيخ وان إدريس بن توء وان أبو بكر بن توء كاي فنداق بن أندي فقيه علي داتوء مهارجا ليال بن 

 اهللا سلطان أبو عبد اهللا عمدة الدين بن السيد علي السيد نور مصطفى داتوء جامبو بن سلطان مظفر ولي
السيد عبد (عالم بن موالنا الشيخ جمالي الدين األكبر الحسيني بن السيد أحمد شاه بن السيد عبد المالك 

بن السيد علوي بن السيد محمد شهيب مرباد اليد علي خليل قسام بن السيد علوي بن اإلمام محمد ) الملوك
نقيب بن محمد نقيب بن اإلمام علي األريدي بن اإلمام جعفر الصادق بن اإلمام محمد البقير بن سيدنا عيسى 

  .)10وان محمد صغير ص(علي زين العابدين بن سيد الحسين بن سيد علي كرم اهللا وجهه 
 Ismail chik daud, (1988): tukoh2 ulama أشهر العلما في شبه جزيرة الماليو )3(

semenanjung melayu1 majlis ugama islam dan adapt istia melayu,citakan1, p:40..  
  .63م، المرجع السابق، ص2008أحمد حسين الفارتي  )4(
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ھـ، ویرى أن محمد صغیر أن وفاة الشیخ في 1263 رجب عام 22في یوم 
   .)1(ھـ1265الطائف ودفن بجوار قبر عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنھ في عام 

نشأ الشیخ داود في بیت علم وفضل كان أبوه عالمًا من علماء فطاني في 
لدین عالمًا في عصره، وجده وان إدریس عالمًا مشھورًا، وعمھ صفي ا

المنطقة في ذلك الوقت، وقد شاھده في صباه وھو یتردد على حلقات العلم 
بَّ إلیھ طلب العلم، والسعي بوالسماع، ویقضي سحابة نھاره تعلمًا ودراسًة، فح

في تحصیلھ منذ نعومة أظفاره، كما قال األستاذ إسماعیل بن إسحاق الفطاني 
م 1786 الشعب الفطاني في عام لما كان ھجوم السیامیین الخامس على

وحرقوا القصر الملكي ومسجد السلطان مظفر شاه بكریسیك وكان عمر الشیخ 
 عامًا وھرب مع أسرتھ إلى ترنجانو بقریة فولو دویوغ، ومن 17داود آنذاك 

ھناك أخذ الشیخ فرصتھ لمواصلة دراستھ في أجیھ دار السالم لمدة عامین، ثم 
حیث تعلم العلم ھناك ومن خاللھ قام مكرمة،  في مكة الةدراسالالتحق ب

  .)2(بتدریس أبناء الفطانیین الذین كانوا یتعلمون ھناك، وقام أیضًا بتألیف الكتب
  :ومن خالل مكثھ في مكة المكرمة زار فطاني ثالث مرات كانت كاآلتي

من خالل زیارتھ إلى قصر السلطان سمباس في كلیماتن بإندونیسیا أخذه ] 1[
  .م1832لى دیار أھلھ في فطاني وكان ذلك في عام مرورًا إ

                                                             
Muhammad saghir Abdullah (1977): ibid, p:24. )1(  

) لفطانيتاريخ الشيخ داود ا(سجاره شيخ داود بن عبد اهللا الفطاني، ) م2009(إسماعيل إسحاق الفطاني  )2(
ورقة تقدم في سمنار يغد فرتوا فوسة فموليهن سني بودايا دان عالم سكيتر والية سمفادن تايالند، بجامعة 

  .2م، ص2009 أغسطس 18شيخ داود الفطاني سكوله حاج هارون جاال، وذلك في تاريخ 
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جھاد في سبیل اهللا قدومھ إلى فطاني مصحوبًا مع بعض المجاھدین لل] 2[
ه فطاني من الھجمات السیامیة وكان ذلك ما بین عامي دللدفاع عن بل

  .م1832- م1831
  .)1(م1846- م1845رجوعھ لزیارة أھلھ في ترنكانو ما بین عامي ] 3[

خ داود من األفذاذ في تألیف الكتب في زمانھ، وقد ألف عددًا یعتبر الشی
 ، والتصوف، والفقھ، العقیدة:من الكتب في مجاالت مختلفة شملت مجاالت

، )2( كتابًا67باإلضافة إلى السیاسة الشرعیة، حیث كانت تألیفھ قد بلغت حوالي 
فة الحكام بغیة الطالب لمزید من معر"، "منیة المصلى"كتاب : ومن أشھر كتبھ

ضیاء "، "البھجة السنیة في العقائد السنیة"، "الصائد والذبائح"، "بالصواب
وصایا األبرار ومواعظ األخیار والمنھل "، "المرید في معرفة كلمات التوحید

  .الصافي في رمز أھل الصوفي وغیرھا
  :العلمیة ألجل االستقرار واالستیطان"رحالت الشیخ : المطلب الثالث

خ في مدینة فطاني وتلقى العلم فیھا وعندما بلغ السابعة ترعرع الشی
عشرة من عمره تزامن ذلك مع ھجوم السیامیین على فطاني في نوفمبر عام 

كثیر من األسر الملكیة ومنھا أسرة ، وكانت نتیجة ھذا الھجوم أسر )3(م1786
د الشیخ وحدث فیھا إحراق المساجد والمدارس اإلسالمیة وكان الشیخ وأسرتھ ق

والیة ترنجانو مالیزیا، في عن طریق قریة فولو توجون لجأوا إلى إندونیسیا 
وكان لجوءه بمعاونة األسرة الملكیة في ھذه المنطقة حتى تم وصولھ وأسرتھ 

                                                             
Ismail chik daud, (1988): p:12-18. )1(  

تاريخ انتشار الدين (اغن ائام ائوتن مشاركة ماليو فطاني، سيجارة فركمب) م2002( محمد الزم الوي )2(
  .4-3فوسة كبودايان إسالم، كوليج إسالم جاال، جامعة جاال اإلسالمية، ص) في المجتمع الماليوي الفطاني

  .2م، المرجع السابق، ص2009إسماعيل إسحاق تافطاني  )3(
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، ومنھا استطاع مواصلة دراستھ حوالي عامین ثم سافر )1(آمنین إلى إندونیسیا
، وسافر لطلب العلم ما  عامًا30إلى مكة للدراسة حیث استقر ھناك حوالي 

بین مكة المكرمة والمدینة المنورة وفي األعوام األخیرة مكث في المدینة 
  . )2(المنورة لمدة خمسة أعوام

وفي ھذه المدة ظھرت أعمالھ ونشاطاتھ في تألیف الكتب وزاد على ذلك 
بأن لعب دورًا في تدریس أبناء المالیویین الذین أتوا لمواصلة دراستھم في 

الحكومة السعودیة  بالحرم على شكل الحلقات الدراسیة، وقد منحتھ مكة
ذلك استطاع إعطاء وطالبھ تأشیرة إقامة فترة مكوثھم للدراسة، ومن خالل 

أبناء المالیویین العلم والتعلیم للحصول على المطلوب من العلم، وقام أیضًا 
 طبیعتھم بتألیف المثیر من الكتب المالئمة ألبناء الفطانیین على حسب

، حتى أطلق )3( وغیرھا"ومنیة المصلى" "بغیة الطالب"وظروفھم مثل كتاب 
  .)4(علیھ لقب العالم العارف الرباني من قبل الحكومة التركیة في ذلك الوقت

ومن ھنا فكر الشیخ في الرجوع إلى فطاني نھائیًا، حیث كانت نیتھ 
، وبعد وصولھ إلى االھتمام بتطویر المجال العلمي والتعلمي في المجتمع

 فاریت، وذلك في ةفطاني، أسس المؤسسة التعلیمیة في مسقط رأسھ في قری
م ولكن لم یمكث بھا مدة طویلة، وذلك بسبب ھجوم السیامیین على 1831عام 

                                                             
Mohd. Zamberi A. malek (1994): ibid, p:2. )1(  
Ismail chik daud, (1988): ibid, p:4. )2(  

 Angku ibrahim ismail, (1992): sikh دور الشيخ داود ومناصرته للعلم في جنوب شرق آسيا )3(
daud alfathony peranan dan subang di nusantara majallah dewan budaya, 

September 1992, p:28..  
 ,1945Pirayoth rahimulla-1785ي ما بين عامي مجلس العلماء والتربية اإلسالمية في فطان )4(

2002, setaban ulama lae kansuksa islam pattani nai adit tangtay 1785-1945 pattani 
prince of songkla university, p:18.  
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فطاني وشارك مع المجاھدین في الدفاع عن اإلسالم، واشترك معھ في الجھاد 
ونیسیا لمحاربة الكفار السیامیین صدیقھ الشیخ عبد الصمد الفلیمباني من إند

وكان دائمًا یعتكفان في مسجد السلطان المظفر ......... ألرائھمعلى خیانتھم 
، وتم دفنھ )1(شاھر بكریسیك، وقد استشھد الشیخ عبد الصمد في میدان الحرب

وكان حین مقابلة األستاذ إسماعیل إسحاق (في ترف دائرة جنق والیة سونكال 
أحمد، فوندق بان ترف، دائرة جنق والیة سونكال في عام مع الفاضل حاج 

وأن ) م حیث یقول إن الشیخ عبد الصمد دفن في قریة ترف بجنق1996
 "ھدایة السالكین"الشھید عبد الصمد الفلیماني رحمھ اهللا صاحب كتاب 

المشھور في المنطقة، وبعدما تم دفن الشھید الشیخ عبد الصمد رجع الشیخ 
  .رة ثانیة لمواصلة تدریس طالبھ ھناكداود إلى مكة م

  المبحث الثاني
أثر أفكاره وجھوده العلمیة وثمراتھا التي تجلت في التدریس والتألیف ثم 

  النشر
   :أثر أفكاره وجھوده العلمیة: المطلب األول

كان ألفكار الشیخ أثر كبیر في تثبیت موقف المجتمع الفطاني الدیني، 
  :جاالت مختلفة كالتاليفقسم الباحث ذلك إلى أربعة م

  : العقیدةفي} أ{
على حسب اطالع الباحث في بعض كتبھ وكذلك في المراجع التي ُكتبت 

 عقیدتھ كما صرح بذلك في كتاب ورد الزواھر لحل أنلباحث ل ظھرعنھ، 
: ألفاظ عقد الجواھر، ُكتب الكتاب باللغة المالیویة حیث قال في مقدمة الكتاب

                                                             
(3) Ismail chik daud, (1988) ibid, p:3, mohd. Zamberi A. malek (1994) ibid, p:123-
131.. 
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ود بن عبد اهللا الجاوي الفطاني ھو اسمي والمذھب أنا العبد المتواضع دا
الشافي فھو مذھبي وأن األشعري ھو طریقة عقیدتي وأما الشطري ھو أسلوب 

  .أخالقي
در الثمین في عقائد المؤمنین، أنھ من أھل السنة أم اللقد ثبت في كتابھ 

 من صفات اهللا ألبي 13والجماعة وشرح عن االسماء والصفات عددھا 
 من الصفات ألبي المنصور الماتریدي، وھذا كتبھ 20شعري والحسن األ

  .باللغة المالیویة لیسھل على أبناء الفطانیین تعلیمھ
وھناك كتب أخرى كشفت لنا عقیدتھ وھي عقیدة أھل السنة والجماعة 

  .وعقیدة األشاعرة
  : الشافعي فيتثبیت المذھب} ب{

 من أسرتھ ثم ھاجر إلى تلقى الشیخ داود العلم من مختلف العلماء، بدایة
أبیھ بإندونیسیا لمدة عامین وانتقل إلى المملكة العربیة السعودیة، حیث تعلم 
العلم في مكة المكرمة مع كثیر من الشیوخ، وكانت مدتھ ھناك ثالثین سنة، ثم 
واصل دراستھ في المدینة المنورة لمدة خمس سنوات وبدأ یشتھر في تألیف 

لحكومة التركیة العثمانیة برتبة العالم العارف الكتب حیث أخذ جائزة من ا
 ورغم أنھ التقى بعدد من العلماء ولكنھ اختار المذھب الشافعي في ،)1(الرباني

المسائل الفقھیة، واختار مذھب أھل السنة والجماعة في العقیدة، وأنھ غیر 
ث إال أن لدیھ فكرة إسالمیة في تنظیم الدولة حیمتأثر بأي مذھب في السیاسة 

أي سلطة ال تستطیع أن تحكم بحكم اإلسالم، ال نستطیع أن نقول أن : (یقول
  .)2()ھذه السلطة سلطة إسالمیة

                                                             
Ismail chik daud, (1988): ibid, p:4. )1(  
Wae ali totatu (2009) ibid, p:54. )2(  
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ومن حیث الحجة فھو متمسك بالمذھب الشافعي، وقد أوضحھا في كتابھ 
وكتب فیھ عن سیرة اإلمام الشافعي، ویعتبر أول من كتب عن ) بغیة الطالب(

طباعتھ في مكة المكرمة ومصر : تكتاب تعددالشافعي عند المالیو، وھذا ال
وتركیا على نفقة الشیخ أحمد الزین بن مصطفى الفطاني، وقد اتخذ قرار في 

م وعلى حسب 1973المؤتمر بعرض نشاطاتھ العلمیة بكوااللمبور عام 
العرض العلمي للشیخ یوسف ذاكي قد ذكر في ذلك المؤتمر أنھ أكد أن الشیخ 

منطقة في القرن التاسع عشر المیالدي ویثنى علیھ الشیخ داود من الفقھاء في ال
بأن الشیخ داود قد كتب عن الفقھ : (محمد عثمان المحمدي حیث یبدى رأیھ

على طریق مذھب اإلمام الشافعي، حدث اعتراف كتبھ من قبل المجتمع 
المالیوى حیث جعلوھا مناھج للدراسة في مدارس فوندق في أنحاء العالم 

  .)1(جنوب شرق آسیاالمالیوى في 
  : األخالق والتصوففي} ج{

لقد اھتم الشیخ بالطریقة الصوفیة وھي الطریقة الشطاریة، قبل أن یسلك 
نھج ھذه الطریقة وكان یتمسك بالطریقة الشاذلیة من الشیخ محمد صالح بن 
إبراھیم الشافعي المقیم في مكة في ذلك الوقت، وكانت ھذه المعلومات قد كتبھا 

 كتابھ كیفیة ختم القرآن ولم یثنى للباحث على تلك المعلومات ولكنھ الشیخ في
  .)2(اطلع علیھا في كتاب محمد الصغیر

  : السیاسةفي} د{
حاول الشیخ داود أن یظھر مھمة السلطان والقائد، في آخر كتابھ منیة 

 الفائدة، لقد حاول االستدالل بحدیث ابن عباس عن مةالمصلى في باب تتم

                                                             
Ibid,p:60. )1(  
Muhammad saghir Abdullah (1977) ibid, p:34. )2(  
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وقروا السلطان وأجلوه فإنھ عز اهللا وظلھ في األرض إذا كان : (رسول اهللا 
ورّدد الشیخ لفظ الحدیث باللغة العربیة ولكنھ لم یذكر رواى الحدیث، ) عدًال

ولما بحثنا لم نجد لفظ الحدیث الذي یطابقھ باللفظ الذي ورد في الصفحة رقم 
لفظ الحدیث في ولم نتحصل على الراوي ومرتبتھ، ولكن وجدنا یطابقھ ل) 31(

السلطان العادل المتواضع ظل اهللا ورمحھ في األرض یرفع لھ عمل ) (المعنى
، الحدیث كما قال السیوطي إنھ صحیح روى عن أبي الشیخ )1()سبعین صدیقًا

، وفي ھذا المقام تكلم الشیخ عن دور )2(عن أبي بكر الصدیق في السیوطي
بآیة من القرآن من سورة ص، السلطان في قیام المشاریع الصحیحة، واستدل 

یا داود إنا جلعناك خلیفة في األرض فأحكم بین الناس بالحق وال تتبع الھوى {
الشيء الذي یتبع ھواه : (، حیث قال26: سورة ص) فیضلك عن سبیل اهللا

للسلطان لمن جاءه لوقف النزاع ما بین الرجلین فیصح لمن أقرب منھ ویخطئ 
أیما واٍل ولي من أمر (، 32ما ورد في ص ، وھنالك ك31: آخر، ورد في ص

أمتي فلم ینصح لھم ویجتھد لھم كنصیحتھ وجھده لنفسھ كبھ اهللا تعالى على 
وقال السیوطي في ذلك الحدیث في كتاب الجامع ) وجھھ یوم القیامة في النار

، وورد في ص )3(الصغیر أنھ حسن روى عنھ الطبراني عن معقل بن یسار
ال تسأل : یا عبد الرحمن بن سمرة: (صب في الدولة، عن منع طلب المن32

اإلمارة فإنك إن أعطیتھا عن مسألة وكلت إلیھا وإن أعطیتھا من غیر مسألة 
، ھذا جزء من األحادیث الواردة في كتاب منیة المصلى )4(...)أعنت علیھا 

                                                             
  .)المكتبة الشاملة (71، ص2التيسير بشرح الجامع، الباب حرف السين، ج )1(
  .1/121السيوطي  )2(
  .)المكتبة الشاملة(لسابق، التيسير بشرح الجامع، المرجع ا )3(
  .)المكتبة الشاملة (1652، مسلم رقم الحديث 6622البخاري رقم الحديث  )4(
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حول السیاسة الشرعیة، وھذا ما یدل على أن الشیخ داود لدیھ فلسفة أو فكرة 
تنظیم الدولة بما یوافق الشریعة اإلسالمیة، ویبدأ بتوجیھ السلطان أو القائد في 

أن یكون عادًال ذا مسؤولیة تامة عن الرعیة، وأسلوبھ في التوجیھات یأتي 
  .باألحادیث التي تتكلم عن العقاب والتخویف، للوصول إلى المجتمع السلیم

  :ثمراتھا التي تجلت في التدریس والتألیف ثم النشر: المطلب الثاني
لقد لعب الشیخ داود دوره في تعلیم الفطانیین عن طریق كثبھ و مؤلفاتھ، 
والسبب في ذلك أنھ ال یستطیع أن یباشر تعلیمھ المباشر في المجتمع الفطاني 

لیمھ بواسطة طالبھ وذلك ألنھ منفیًا ومستقرًا في مكة المكرمة، ولكنھ باشر تع
الفطانیین حیث أتوا لمواصلة الدراسة في مكة، وقام بـتأھیلھم عن من أبناء 

طریق مؤلفاتھ ثم رجعوا وقاموا بنشاطاتھم في المجتمع وبعضھم أسس 
والغرض من ذلك توصیل أفكار الشیخ إلى أبناء المالیویین مؤسسات تعلیمھ 

  :یما یأتيوالفطانیین، وقد لخص الباحث ثمرات بعضھا ف
  :جھوده وآثاره في تدریس وتعلیم الصالة} أ{

أن الصالة طریقة ( الشیخ داود في بدایة كتابھ منیة المصلى وصف
 وجعل فیھا ، وركن من أركان الدین، وجعل فیھا قرة عین للمرسلین،للمتقین

إن محلھا (وقال الشیخ أیضًا )  ومعدن أسرار العاشقین،الجنة العاجلة للمحبین
ین محل الرأس من الجسد فكما أنھ ال حیاة لمن ال رأس لھ فكذلك ال دین من الد

  ).لمن ال صالة لھ
ومن ھنا رأى الباحث أن الشیخ من العارفین بأحوال المجتمع في ذلك 
الوقت، ویرى لذلك أنھ البد من إعداد الكتاب باللغة المحلیة عن كیفیة الصالة، 

ریقة أداء الصالة، ھذا الكتاب بین وربما ألن كثیرًا من الناس ال یعرفون ط
  .أیدینا الیوم



    وي يوسف سيدي .د             يومالال  جزيرةثاره وجهوده في نشر العلوم اإلسالمية في شبهآالشيخ داود الفطاني 

290  م2013 أغسطس هـ1434 رمضان) 22( جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية                            العدد 

ًا تراثیًا للشعب المالیوي، وقد ألفھ یھكتابًا فق" منیة المصلى"یعتبر كتاب 
 سنة، ویذكر فیھ األحادیث النبویة لالستدالل عن 187صاحبھ من أكثر من 

األحكام التي وردت فیھا بخصوص الصالة وما یتعلق بھا، ومن المعلوم أن 
لكتاب قد كتب باللغة المالیویة، وكثیر من نصوص األحادیث قد وردت ھذا ا

مترجمة من اللغة العربیة إلى اللغة المالیویة، فالبد من إحالتھا إلى متنوھا 
وھنالك األحادیث الورادة في ھذا الكتاب لم یسندھا المؤلف إلى . باللغة العربیة

 قطكتاب بذكر أطرافھا فمن رواھا من أئمة الحدیث واكتفى في تألیف ھذا ال
ولم یتطرق إلى ذكر درجاتھا من حیث الصحة أو الضعف، وكان منھجھ في 

، ومن األمثلة على ذلك كما ورد في كتابھ في )1(ذلك كمنھج الفقھاء في كتبھم
ما أوتى عبد في الدنیا خیرًا أن یؤذن ) (على مطبعة دار المعارف (4الصفحة 

:  الكتاب السید أحمد سانوسي حیث یقولوقد حقق ھذا) لھ ركعتین یصلیھما
إن منھج المؤلف في كتابة الحدیث أنھ یقتصر على كتابة بعض أطراف (

األحادیث عند روایتھا، وھذا المثال ھو طرف من الحدیث الذي أخرجھ 
والواضح ھنا أن المؤلف یذكر من ھو الراوي . )2(الطبراني في المعجم الكبیر

وأكد أحمد سانوسي أن المؤلف لم یشر  بي الذي أخذ ھذا الحدیث عن الن
، )3()بشيء إلى حكمھ قط، وال إلى من أخرجھ من المحدثین أو إلى كتبھم

وھنالك مثال آخر روى فیھ الحدیث بالمعنى وترجمھ بالمالیویة، كما ورد في 
من ال یتم ركوعھا وال سجودھا وال : ( وھو من أصل الحدیث11صفحة 

                                                             
  .3المرجع السابق، ص) م2008(أحمد سانوسي بن عزمي  )1(
دار : بيروت(حمدي عبد المجيد السلفي : ولفظ الحديث كما رواه الطبراني في المعجم الكبير تحقيق )2(

قال : عن أبي أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال: ، الحديث151، ص8ج) م2002بي التراث العرإحياء 
  ."ما أتى عبد في هذه الدنيا خيراً له من أن يؤذن له في ركعتين يصليهما "رسول اهللا 

  .4، المرجع السابق، ص)م2008(أحمد سانوسي بن عزمي  )3(
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ما في الحدیث عن اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا أحمد أو ك) خشوعھا سمي سارقًا
، ولفظھ كما رواه أحمد عن )1(بانيیحنبل بن ھالل بن أسد بن إدریس الشبن ا

إن أسوأ الناس سرقة الذي یسرق : ( قالأبي سعید الخدري أن رسول اهللا 
  ).صالتھ قالوا یا رسول اهللا وكیف یسرقھا قال ال یتم ركوعھا وال سجودھا

  :ھوده للمبتدئ في الفقھ الشافعي في المنظور المحليج} ب{
ومن ھذا المنطلق أراد الباحث أن یبرز جھوده وفلسفتھ في الفقھ اإلسالمي 

إنما : ( عن حكم النیة عند العمل13 صفحة "منیة المصلى"فقد ورد في كتاب 
 وجدنا لم یبین الشیخ مرتبة الراوي للحدیث المذكور، ولما اطلعنا) األعمال بالنیات

 عن حكم البزاق في 18، كما ورد أیضًا في الصفحة )2(أن ھذا الحدیث صحیح
لفظ الحدیث یذكر باللغة المالیویة، فتى الشیخ بالحرمة لمن یبصق في : المسجد

، أن الشیخ ال )البزاق في المسجد خطیئة وكفارتھ دفنھا: (المسجد واستدل بالحدیث
جدناه في البخاري في باب الصالة، حدیث یذكر الرواي الحدیث، ولما تتبعناه فو

 بكراھتھلقد أفتى الشیخ :  األطعمة والشراببحضرة، ھناك حكم الصالة 415رقم 
سمعت : لمن صلى وأمامھ الطعام والشراب، كما ورد في كتابھ بلفظ الترجمة

ھذا الحدیث ال یذكر الراوي، ولكن ) ال صالة بحضرة طعام: ( یقولرسول اهللا 
الصحیح في صحیح المسلم في باب كراھة الصالة في حضرة الطعام، على مرتبة 
  .560حدیث رقم 

أنھ یقول من : (7أفتى الشیخ فیما ال یطابق بالسنة، كما ورد في صفحة 
: كما یقول بلفظ نذكره كما یلي) السنن أن یلفظ لفظ النیة قبل تكبیرة اإلحرام

                                                             
  .)لمكتبة الشاملةا(، 90، ص11532، رقم الحديث 18الشيباني، المسند، ج )1(
، وكذلك في صحيح مسلم في باب اإلمارة 1ذكره في صحيح البخاري، باب بدء الوحي، حديث رقم  )2(

  .1907حديث رقم 
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صد وتعرض وتعیین، أصلى فرض الظھر أربع ركعات أداء هللا تعالى أي بق
من یقول بواجب التلفظ وھو الزبیر أحمد بن الزبیري عالم الفقھ نجد ھنالك 

وفى في عام ــوام وتــواألدب والقراءات ھو من أحفاد الزبیر بن الع
 وابن قدماة 22:238، وقد شرح فیما یقصد من لفظ ابن تیمیة )1(ھـ317

 على أحمد الفارتي،  اعتمد الباحث30: ومحمد إسماعیل الفطاني 2:132
، أن اللفظ لتأكید وحضور النیة ولیس بحكم ما، وأما رأي الزبیرى 68ص

الذي قال بواجب التلفظ، لقد رفض الماوردي القول بأنھ رأي فاسد والذي 
یقصد جواب التلفظ مع تكبیرة اإلحرام لیس نیة الصالة ألنھا أمر ما في القلب 

ل اإلمام النووي لمن یقول بذلك الحكم فھو ، كما قا)2(وال یحتاج باستعانة الجسد
  .، وھنالك أقوال كثیرة تجاه ھذا الجدل ال تسع لنا مجال مناقشتھا ھنا)3(مخطئ

واألمر الثاني أفتي الشیخ أنھ من السنن أن یمسح بالید على الوجھ بعد 
بسم اهللا الذي ال إلھ إال ھو الرحمن الرحیم، : (السالم ثم یقرأ المصلى كاآلتي

، وأكد الشیخ أن 18، أو كما ورد في صفحة )ھم اذھب عني الھم والحزنالل
 ولم یذكر راوي ھذا الحدیث، ولما بحثنا ھذا الفعل قد عمل بھ رسول اهللا 

الطبراني في كتاب األوس، ولفظ الحدیث ھذا الحدیث وجدنا أنھ على روایة 
سم اهللا الذي ال ب(عن كثیر بن سالم بن السلمة الذي قال إنھ سمع من أنس بلفظ 

انھ : (، وأكد األلباني)إلھ غیره الرحمن الرحیم، اللھم اذھب عني الھم والحزن

                                                             
  .ت، تاريخ البغداد، بيروت، دار الكتاب العربي.الخطيب البغدادي، د )1(
  .2:93، 1994الماردي  )2(
  .22/246 وانظر ابن تيمية 3/241: النويي )3(
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عند البخاري ھو من منكر الحدیث ) كثیر(من إسناد ضعیف جدًا لسبب روایة 
  .)1(وعند النسائي وأزدي من حدیث المتروك وغیرھم

  :جھوده في تألیف الكتب الفقھیة} ج{
 ھذا الكتاب حاول الشیخ أن یقیم أبناء الفطانیین الفقھ  في:كتاب بغیة الطالب

الشافعي، وكیفیة أخذ واستدالل الحكم من المصادر األصلیة عند مذھب 
الفقھیة للشافعیین وتناول الشیخ في الباب اإلمام الشافعي أو شرح القواعد 

  . نبذة تاریخیة لإلمام الشافعياألخیر و
ھـ وھو عبارة عن 1244 تم تألیفھ في عام :كتاب ھدایة المتعلم وعمدة المعلم

  . باألخالق الحمیدةخلقالتشجیع على دراسة الفقھ والت
           تم تألیفھ في الطائف ولم یذكر تاریخھ، كتب فیھ:كتاب الجواھر السنیة

         عن األحكام الفقھیة في العبادات والمناكحات والمعامالت عن مذھب
  .اإلمام الشافعي

ھـ، 1257فروع المسائل في عام : مثل من الكتب الفقھیة وغیر ذلك
م، وسلم 1989ستحاضة وعثر على نسخة أصلیة في عام االحیض والحكم 

ھـ، وقسم الزكاة 1259ھـ، البھجة المرضیة في عام 1252المبتدئ في عام 
م، وتعلیق 1989بین األصناف في عام عثر علیھ نسخة أصلیة في عام 

ھـ، وكیفیة صالة 1232، والصید والذبائح في عام ھـ1232اللطیف في عام 
م، وإیضاح الباب لمرید النكاح بالصواب 1989التراویح وعثر علیھ في عام 

ھـ، 1226ھـ، وغایة التقریب في اإلرث والتعصیب في عام 1224في عام 
  .م وغیرھا1989ونبذة في بیان شروط الجمعة وعثر علیھ في عام 

                                                             
  .114:1420انظر األلباني  )1(
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  :لتصوفجھوده في تألیف كتب ا} د{
ھـ تناول فیھ علم المنطلق وطرق 1239ألف في عام  :كتاب جمع الفوائد

  .استنباط وتقصي الحقائق
وعثر على النسخة األصلیة في عام : كتاب رسالة طریق الشطاویة والسمانیة

  .م وتناول فیھ طریق ذكر اهللا عند الشطاویة والسمانیة1989
 المعلومات من كتاب بدایة ھـ عبارة عن نقل1253في عام : بدایة الھدایة

  .الھدایة لإلمام الغزالي وغیرھا من الكتب في الترجمة
  الخاتمة

في ختام ھذا البحث الذي كان ھدفھ بیان دور الشیخ داود الفطاني وأثره 
 وجھوده لنشر اإلسالم في فطاني وعلى شبھ جزیرة المالیو وكذلك تأثیره على

فلسفتھ أنھ شافعي في الفقھ ویتبع أھل شیخ وما یتعلق بكفرة ال: المجتمع أوًال
السنة والجماعة في العقیدة والمعتقدات وال یتأثر بأي فكرة سیاسیة إال أنھ 
متمسك بفكرتھ وفلسفتھ اإلسالمیة والشرعیة، وأما دوره في إنقاذ المجتمع 
الفطاني والمجتمع في شبھ جزیرة المالیو من الجھل بأداء الصالة في ذلك 

كتابھ منیة المصلى حیث كان متداوًال لما یقارب قرنین من الوقت وضحھ في 
الزمان، وأنھ لم یقف عند ھذا الكتاب فحسب بل على ما وجد الباحثون من قبل 
ما یقارب سبعین مؤلفًا وتحتوي على كل جوانب القضایا وتشمل الفقھ والعقیدة 

  .والتصوف والسیاسة
  :وشبھ جزیرة المالیومدى تأثیر مذھبھ الشافعي في المجتمع الفطاني 

وأما من حیث تأثیر فكرتھ على المجتمع یظھر ذلك في تثبیت المذھب 
الشافعي عبر كتبھ المتعددة ومنھا كتاب منیة المصلى حیث یبدأ من تعلم الناس 
كیفیة الصالة، وحاول الشیخ فیھ استداللھ من األحكام الواردة في كتاب منیة 
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، ومن ھذا الكتاب وبھذا الطریق تأثر السنةالمصلى لتعلیم الصالة من الكتاب و
الناس في االستدالل ألحكام الصالة ویشمل شروطھا والقراءات فیھا متسلسًال 
من األجیال منذ قرنین من الزمن، وأصبح مقررًا أساسیًا في دراستھم عن فقھ 
الصالة، وتمسك الطالب واألجیال في المجتمع بھذا الكتاب تمسكًا قویًا حیث 

مدى حجیة حجة في كیفیة الصالة وأدائھا مع أن بعضھم ال یعرفون جعلوه 
االستدالل بتلك األحادیث النبویة إال أنھ في أشد الحاجة إلى التخریج العلمي 
لألحادیث التي وردت فیھ، وھذا التأثیر انتشر على نطاق واسع والسیما في 

ك التأثیر باب مالیزیا وإندونیسیا وبروني وسنغافورة، وأظھر األدلة على ذل
  .استحضار لفظ النیة قبل تكبیرة اإلحرام ومسح الوجھ في السالم وغیرھا

وأما في ناحیة العقیدة وشمولھا على شبھ جزیرة المالیو وتأثیرھا على 
عقیدة األشاعرة من أبي الحسن األشعري وأبي المنصورة الماتریدي وأما فیما 

طرق الصوفیة التي ینتمي إلیھا یتعلق بالطرق الصوفیة فقد تأثر المجتمع بال
الشیخ وھي الطریقة الشطاریة ومنھا السمانیة وذلك ألن الشیخ كان ینتمي إلیھا 

  .قبل اختیاره الطریقة الشطاریة
  :وأھم النتائج

  :وفي نھایة المطاف توصلت إلى عدة نتائج أھمھا
أن عصر الشیخ داود الفطاني یعد من العصور التي بدأ فیھا المجتمع ] 1[

 ومنھا تعلیم كیفیة بأمور العبادات اإلسالمیةالفطاني یھتم اھتمامًا واضحًا 
مجتمع باألمور  التعلیمالصالة، وأن الشیخ داود قام بجھد كبیر في 

  . مؤلفاتھاإلسالمیة عن طریق
كتاب منیة : یرى الشیخ ضرورة إعداد الكتب لتوضیح ھذه األمور ومنھا] 2[

  .مصلى كأساس في تعلیم الصالة
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، مما أدى إلى تثبیت اآلراء الفقھیة شدیدًاتمسك المجتمع بھذا الكتاب تمسكًا ] 3[
  .للمذھب الشافعي في المنطقة

یعتبر كتاب منیة دلیًال أساسیًا ومؤثرًا في تعلیم الصالة للمجتمع الفطاني ] 4[
  .وعلى شبھ جزیرة المالیو

  المصادر والمراجع
مقال (سنة دالم كتاب منیة المصلى، م، فغاه ال2008 أحمد حسین الفارتي ]1[

المرشد إلى السنة في : مكتوب بالغة المالیویة بالحروف العربیة بعنوان
  ).مجلة جورنل النور، العدد الخامس، السنة الثالثة) كتاب منیة المصلى

م، األحادیث واآلثار في كتاب منیة 2008أحمد سانوسي بن عزمي ] 2[
نقدیة، رسالة ماجستیر بكلیة معارف دراسة تحلیلیة : المصلى للفطاني

  .الوحي والعلوم اإلنساني الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیزیا
أحمد فتحي الفطاني، دور العلماء المحلیین في التربیة اإلسالمیة في فطاني ] 3[

 Perananan ulama traditional) (المقال باللغة المالیویة(
dalam pendidikan islam di fathoni( ورقة مطروحة في 

السمنار التطور التربوي في فطاني من الكتاتیب إلى الجامعة، بمناسبة 
 27 سنوات من تأسیسي جامعة جاال اإلسالمیة، في 10االحتفال بمرور 

  .م، في القاعة الكبرى وان محمد نور متھا بالجامعة2008یولیو عام 
باللغة العربیة كتاب (م، علماء بسر فطاني 2002أحمد فتحي الفطاني ] 4[

، )العظماء من العلماء الفطانیین: المالیویة بالحروف العربي بعنوان
  .سالغور، مجلس اكام إسالم دان استعادة مالیو كلنتن

م، سجاره شیخ داود بن عبد اهللا الفطاني 2009إسماعیل إسحاق الفطاني ] 5[
، )لفطانيسیرة الشیخ داود بن عبد اهللا ا: مقال باللغة المالیویة بعنوان(
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ورقة تقدم في سمنار یغد فرتوا فوسة فمولیھن سني بودایا دان عالم 
سكیتر، والیة سمفادن تایالند، بجامعة شیخ داود الفطاني سكولھ حاج 

  .م2009أغسطس /18ھارون جاال، وذلك في تاریخ 
م، سیجارة فركمباغن ائام انوتن مشاركة مالیو 2002محمد الزم الوي ] 6[

تاریخ االنتشار : للغة المالیویة بالحروف العربیة، بعنوانكتاب با(فطاني 
، فوسة كبودایأن إسالم، كولیج )اإلسالمي في المجتمع المالیوي الفطاني

  .إسالم جاال، جامعة جاال اإلسالمیة
  .م، صحیح البخاري، الریاض، دار السالم1997بن إسماعیل البخاري محمد ] 7[
  .سلم، الریاض، دار العالم الكتبم، صحیح م1996مسلم بن الحجاج ] 8[
م، سلسلة الحدیث الضعفیة، 2000ھـ1420محمد ناصر الدین األلباني ] 9[

  .، الریاض، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع2ط
  :باللغة األجنبیةالمصادر 

]1[  Ahmad fathy. 1989. haji abdulrahman dala pathony 

pengasoh may-june. )الفطانيالشیخ عبد الرحمن داال (  

]2[  Ahmad fathy 1992. rumpun kelurga ulama patani 

pengasoh. July. )سلسة النسب من العظماء الفطانیین(  

]3[  Ahmad fathi. 2001 ulama besar dari fatani. Selangor: 

university kebangsaan Malaysia.  )  سخ العظماء من العلماء الفطانیین ن

)خاصة بالحروف الالتینیة  

]4[  Ahmad fathi. 2001. pengantar sejarah patani. Kelantan: 

pustaka aman.  )مدخل تاریخ فطاني(  
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]5[  Angku ibrahim ismail. 1992. sikh daud al fathony – 

peranan dan sumbangan di nusantara dewan budaya sep 

)نوب شرق آسیادور الشیخ داود الفطاني في تطویر العقائد على المجتمع ج(  

]6[  Ahmad fathi (2001): ulama besar dari patani, 1sted 

selangor: university kebangsaan Malaysia  ) العظماء من الفطانیین

)نسخة إیضافیة مكتوب بالحروف الالتینیة    

]7[  Bashah, hahi Abdullah (1994): raja champa & dinasti 

jambal dalam patani besar (patani, kelantan dan 

terangganu). 1sted. Kelantan: putaka. P46. )  اني ي فط ا ف جمف

)فطاني كلنتن وترنجانو"العظمى  )&ملك جمفا : كتاب باللغة المالیویة بعنوان(    

]8[  Bin Abdullah, Muhammad saghir. 1977. Perkembangan 

ilmu fiqh dan tokoh- tokohnya di asia tengara (1). 

Kalimantan: ramadhani.  )مراحل تطور علم الفقھ في جنوب شرق آسیا(   

]9[  Encyclopedia of asian history, vol.3. 

]10[  Ibrahim sukri (2002), sejarah kerajaan melayu patani, 

university kebangsaan Malaysia, bangi. )    و المالیوي وھ ال ب المق

)فطانيتاریخ الحكومة المالیویة في    

]11[  Hasan haji solih. 1979. dasar2 hidup islam. Kotabaru: 

pustaka aman press sandirian berhad. )أساس الحیاة في اإلسالم(  

]12[  Ismail chik daud. 1979. tok guru wanamad al fathony 

ulama pengarang alam melayu pengasoh nov). )  د وان أحم

)الفطاني ومؤلفاتھ . 
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]13[  Ismail chik daud.1988. tokoh2 ulama semenanjung 

melayu (1) kotabaru: majlis ugama islam dan adat istiadat 

melayu Kelantan, )العلماء في شبھ جزیرة المالیو( . 

]14[  Ismail husin, aziz draman & abdulrahman al ahmady 

1989. tamadun melayu, siri 2 )ة الحضارة ال )2مالیوی  kualalumpor. 

Dewan bahasa dan pustaka. 
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