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املل ّخص
لعب علماء فطاين ﺩﻭﺭا عظيما وسامهوا إسهاما كبريا ﻓ ﻗياﺩﺓ ﺍﻷمة اإلسالمية وهنضتها .وهم ﻭﺭﺛة ﺍﻷنبياﺀ الذين
ورﺛوا ﺍلعلم ﻭﺍلعمﻞ .وهذا البحث يهدف إىل دراسة دور علماء فطاين الذين عاشوا ﻓ القرن الثالث عشر اهلجري،
كما يهدف إىل التعرف على أصول منهاجهم وإسهاماهتم ﻓ الدعوة اإلسالمية .ولتحقيق هذه اﻷهداف ﻗام الباحثان
ﻓ هذا البحث مبعاجلة أصول منهج علماء فطاين ﻓ الدعوة اإلسالمية ودورهم ﻓ الدعوة وإعداد الدعاة .ويعتمد
الباحث ﻓ دراسته على املنهج الوصفي التحليلي للخروج من خالله أبهم النتائج ،منها :إهنم مع هناية القرن الثاين
عشرة اهلجرية وبداية القرن الثالث عشرة اهلجرية وجدوا عددا من العلماء الذين جاورا بيت احلرام حيث يعلّمون
من أبناء املاليو املسلمني وتتلمذوا على أيدي العلماء الذين يعشون ﻓ مكة املكرمة ﻓ ذلك الوﻗت ،وهم علماء
الفطاين اجلاويني الذين يسكنون مبكة املكرمة ،فطوىب للعلماء املاليويني املقيمني أبرض مهبط الوحي طالبني للعلوم
اإلسالمية والتعليم والدعوة وإعداد العلماء ،فألّفوا الكتب العلمية ابللغتني العربية واملاليوية اجلاوية ،وبعد أن هنلوا
وزادوا العلوم اإلسالمية والعربية كان بعضهم رجعوا إىل بلداهنم ﻓ أماكنهم املختلفة مكان ومنهم أﻗاموا مدارس
تقليدية (الفندق) لتعليم أﻗارهبم وذويهم أحكام الدين اإلسالمي وتعاليمهم أحكام الدين السمحة والدعوة إىل صراط
املستقيم.
الكلمات املفتاحية :فطاين ،الدعوة ،العلماء ،مكة ،الفندق.
Abstract
The Muslim scholars of Patani have played significant role in leadership gridence and
awareness of Muslim Ummah. They are the real heirs of the prophets who inherited
their knowledge and deed. This research aims to study the role of Patani Muslim
scholars of thirteen century according to Hijri calendar. It also aims to study their
principles methods and roles in the field of Dakwah. To achieve these aims two
researchers have performed their research to find out principles, methods and role of
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Muslim scholars of Patani in the field of Dawah and preparation of Doubt (Muslim
preachers). To acheiria these aims of the research the both researchers used the
descriptive and analytical methods. Among the results of the research: The Origins of
Patani Scholars Approach to Islamic Call and Their Role in Da`wah with the preacers
and their role in Preparing the for Preaching. The researcher concluded this study by
several conclusions, the most important of which are: They existe at the end of the 12th
century H and the beginning of the 13th century H, They met with a number of scholars
who visited the Sacred House, where they taught Muslim Malay children and were
educated by scholars who lived in Makkah at the time. They are the Patani Jawi
scholars who live in Makkah. Blessed are the Malay scholars who lived in the land of
the revelation, seeking Islamic knowledge, education, Da`wah, and preparing them as
Islamic scholars, They wrote books in Arabic and Malay Javanese, After they were
educated and increased in the Islamic knowledge and Arab languages, some of them
returned to their countries in their different places, and some of them set up traditional
schools (Pondok) to teach their relatives and relatives and people who know ledged in
Islamic religion and their teachings of pure islamic religion and the call to the path of
the righteous.
Keywords: Patani, , Da’wah, Scholars, Makkah, Pondok.

املق ِّّدمة
 ويرشدوهم إىل الطريق،ﻗد بعث هللا سبحانه تعاىل رسله مبشرين ومنذرين ليخرجوا الناس من الظلمات إىل النور
 وﻗد جاء اﻷمر ابلدعوة ﻓ. لكي يتحقق الناس سعادة الدنيا واآلخرة، ويدعوهم إىل هللا سبحانه تعاىل،املستقيم
)1(
ك
َ ِّّ ﴿ َوادعُ إِّ ََل َرب: وﻗوله تعاىل،﴾ت
َ ك فَادعُ َواستَ ِّقم َك َما أ ُِّمر
َ ِّ﴿ فَِّل َذل: ﻗوله تعاىل،مواطن كثرية من القرآن الكرمي
ِّ ك ِِّبْلِّكم ِّة والمو ِّعظَ ِّة اْلسنَ ِّة وج
ِّ ِّ ﴿ادعُ إِّ ََل َسب:) وﻗوله تعاىل2(،﴾ك ل ََعلَى ُه ًدى ُمستَ ِّقيم
ادهلُم ِِّبلَِِّّت ِّه َي
َ ِّّيل َرب
َ َّإِّن
ََ ََ
َ َ َ
)4( ِّ
)3(
َّ س ُن قَ وًًل ِِّمَّن َد َعا إِّ ََل
.﴾اّلل
َ  ﴿ َوَمن أَح: وﻗوله تعاىل،﴾س ُن
َ أَح
 وهو دين هللا سبحانه،وﻗد ذهب كثري من علماء والباحثني إىل تعريف الدعوة اإلسالمية أبنه هو اإلسالم
.) وهو اإلسالم6(،) أي هلل دين احلق5(﴾  ﴿ لَهُ َدع َوةُ اْلَ ِّّق: ﻗال تعاىل.تعاىل مبا حوى من عقيدة وشريعة وأخالق

.15  اآلية:) سورة الشورى1(
.67  اآلية:) سورة احلج2(
.125  اآلية:) سورة النحﻞ3(
.33  اآلية:) سورة فصلت4(
.14  اآلية:) سورة الرعد5(
.206 ص. دار الكتب العلمية: لبنان. تنوير املقباس من تفسري ابن عباس.)ت. (د. حممد بن يعقوب، الفريوز آابدي:) انظر6(
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ون َِّّ
وﻗال هللا تعاىل ﴿ :إِّ َّن الَّ ِّذين تَدعُو َن ِّمن ُد ِّ
اّلل ِّعبَا ٌد أَمثَالُ ُكم﴾( )1اي تعبدون )2(.فالدعوة هو العبادة ،والعبادة
َ
هي الدين )3( .وذلك أن الباحث يرى أن الدعوة اإلسالمية هي الدين اخلامت الذي أنزله هللا تعاىل ﻓ القرآن الكرمي،
والذي بينه النيب صلى هللا عليه وسلم ﻓ سنته الشريفة.
ولكن املراد ابلدعوة اإلسالمية عند الباحث هي الدعوة وهي حركة تبليغ اإلسالم ،ونشره بني الناس،
والتذكري به ،والدفاع عنه ،والعمﻞ على أن يكون له منهج احلياة لكافة اﻷفراد وسائر اجملتمعات ،وهذه ا حلركة
ِّ ()4
َجيبوا َد ِّ
ِّ
اع َي َّ
اّلل﴾
تتضمن الوسائﻞ واﻷساليب والقائمني عليها واملخاطبني هبا وهكذا ،ﻗال هللا تعاىلََ ﴿ :يقَ وَمنَا أ ُ
()6
أي أمر إبجابته ﻓ كﻞ ما أمر به )5(،ليستجيب املنادون للداعي ﻓ مبلغ الدين ،وحامله للناس.
واملقصود ابلدعوة إىل هللا على بصرية هو إبالغ الناس دعوة اإلسالم -ﻓ كﻞ عصر وحني -ابﻷساليب
والوسائﻞ اليت تناسب طبيعة العصر الذي يعيشون فيه ،حىت حتقق الدعوة جلميع الناس اخلري ،وتدهلم على الرشد،
وأتمرهم ابملعروف وتنهاهم عن املنكر ،وهذه كلها؛ يعين ضرورة االستفادة من املكتشفات العلمية ،ووسائﻞ الكثرية
()7
املتطورة ﻓ الدعوة إىل هللا.
وميكن القول إن الدعوة هبذا املعىن هي نشر اإلسالم وتبليغه بكﻞ إنسان ﻗوال وعمال ﻓ كﻞ زمان ومكان،
فاملراد ﻓ هذا البحث وهو الدعوة اإلسالمية للعلماء فطاين ودورهم من خالل القرن الثالث عشر اهلجري.
يتكون هذا املبحث إىل اآلتية:
املبحث اﻷول :أصول منهج علماء فطاين ﻓ الدعوة اإلسالمية
املبحث الثاين :دور علماء فطاين ﻓ الدعوة اإلسالمية مع املدعوين
املبحث الثالث :دور علماء فطاين ﻓ إعداد الدعاة
املبحث األول :أصول منهج علماء فطاين يف الدعوة اإلسالمية:
إن املنهج الصحيح ﻓ اﻷساليب والوسائﻞ واﻷوصول الدعوية هو الذي يؤخذ من املصادر اخلمسة وهي القرآن
الكرمي ،والسنة النبوية ،والسرية السلف الصاحل ،واستنباطات الفقهاء ،واالجتهادات السابقة ،ولذلك جيب على

( )1سورة اﻷعراف :اآلية .194

( )2انظر :احمللي ،حممد بن أمحدز السيوطي ،عبد الرمحن بن أبو بكر( .د.ت) .تفسري اجلاللني .القاهرة :دار احلديث .ص.224
( )3انظر :أمحد أمحد غلوش2004( .م) .أصول الدعوة اإلسالمية .القاهرة :الشركة الدولية للطباعة .ص.21
( )4سورة اﻷحقاف :اآلية .31

( )5انظر :الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر1998( .م) .مفاتيح الغيب .ط .3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب .ج.28
ص.29

( )6انظر :أمحد أمحد غلوش2005( .م) .الدعوة اإلسالمية ،أصوهلا ،وسائلها ،أساليبها ،يف القرآن الكرمي .القاهرة :الشركة
الدولية للطباعة .ص.32
( )7انظر :عبد النعيم حممد حسني1984( .م) .الدعوة إَل هللا على بصرية .القاهرة :دار الكتاب املصري .ص .23-20
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الدعاة إىل هللا تعاىل ﻓ العصر احلديث أن يعتمدوا أساليب الدعوة ووسائلها على املصادر اﻷصلية ،وأن يتمسكوا
()1
هبذا املنهج الصحيح ﻓ ذلك حىت يصلوا إىل اهلدف املنشود والغاية املرجوة.
وﻗد ﻗام ﻓ فطاين العلماء والدعاة بنشر اإلسالم إىل الناس ،وسعوا ﻓ هدايتهم وكشفوا هلم احلقيقة اإلهلية،
كفوا أحد ،وبيّنوا بطالن معتقداهتم القدمية
وأنه ال إله إال هللا الواحد اﻷحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له ً
ون َِّّ
ال أَفَ تَ عب ُدو َن ِّمن ُد ِّ
اّلل َما ًَل يَن َفعُ ُكم َشي ئًا
كما ّبني إبراهيم عليه السالم هذا البطالن لقومه ﻓ ﻗوله تعاىل ﴿ :قَ َ
ُ
ون َِّّ
ُف لَ ُكم ولِّما تَ عب ُدو َن ِّمن ُد ِّ
اّلل أَفَ َال تَ ع ِّقلُو َن﴾( )2حىت رسخت هلم ﻗيم التوحيد ﻓ أرجاء
ض ُّرُكم ( )66أ ّ
َوًَل يَ ُ
ََ ُ
منطقة فطاين ،وظﻞ اإلسالم وعقيدته التوحيدية منذ ذلك احلني إىل وﻗتنا احلايل كالدين ﻷهﻞ هذه املنطقة ،وسيظﻞ
()3
هكذا-إبذن هللا -إىل أن يرث هلم هللا اﻷرض ومن عليها.
ومن هنا نبني دور العلماء ﻓ الدعوة اإلسالمية كما جاء به نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم إىل ﺛالﺛة
جوانب هي العقيدة والشريعة واﻷخالق ،وذلك فيما يلي:

أوًل :دور علماء الفطاين يف الدعوة إَل العقيدة:
ً
يتمثﻞ ﻓ اإلميان وأركانه الستة اليت ذكرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ﻓ حديث جربيﻞ «.أن تؤمن ابهلل ومالئكته
وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره » )4(.كما تلحق هبذا اجلانب مجيع املسائﻞ العقائدية اليت جاء
خاصا من العلوم اإلسالمية لدراسة هذا املوضوع حتت عنوان :علم الكالم أو علم
علما ً
هبا اإلسالم ،وﻗد أفردوا ً
العقيدة ،والتوحيد .وهذا اجلزء من منظومة اإلسالم ،نسميه :العقيدة.
وإن توضيح العقيدة الصحيحة والدعوة إليها من أهم اﻷمور ،وأفضﻞ الطاعات ﻷن التوحيد هو اﻷساس
الذي تنبين عليه صحة اﻷعمال وﻗبوهلا ،لذا اهتم دعاة الفطاين وإتباعهم بذلك ،اﻗتداءً برسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ﻓ إصالح العقيدة  ،مث الدعوة إىل الشريعة واﻷخالق.
وﻗد اهتم علماء الفطاين هبذه العقيدة وأصول الدين ،والرتكيز على اإلميان الكامﻞ الذي ميثﻞ الركن اﻷول
من أركان اإلسالم جبميع أنواعه وأﻗسامه ،والدعوة إىل اإلخالص ﻓ العبادة هلل تعاىل ،واحلذر من اخلرافات ،واﻷمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ،مستندين إىل الكتاب والسنة ،وسرية السلف واخللفاء والراشدين ،ومن سبقهم من
العلماء والدعاة من أهﻞ السنة واجلماعة ،الذين كانوا وما زالوا حيثون على وجوب التمسك ابلكتاب والسنة اﻗتداءًا
أﺛر السلف الصاحل ﻓ العقيدة ،ومل تقتصر هذه اجلهود على عامة الناس ،بﻞ يدعون امللوك واﻷمراء ﻓ ذلك.

( )1انظر :عبد النعيم حممد حسني1984( .م) .الدعوة إَل هللا على بصرية .مرجع سابق .ص .206-202
( )2سورة اﻷنبياء :اآلايت .67-66
( )3انظر :عبد الرشيد إبراهيم عثمان ،وفريد أمحد عثمان2014( .م) .اإلسالم والسلمون يف فطاين .القاهرة :مؤسسة إﻗرأ.
ص.58

( )4مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري( .د.ت) .اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم .بريوت :دار اجليﻞ.
ج .1ص .28رﻗم .102
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وﻗد كان علماء الفطاين يدعون إىل العقيدة اإلسالمية على منهج أهﻞ السنة واجلماعة ،وخاصة على
جهودا عظيمة ﻓ بيان تلك العقيدة وهلم مؤلفات عديدة ﻓ ذلك .وﻗد
عقيدة اﻷشاعرة .ولذا جند أن هلؤالء العلماء ً
كتب العلماء من الرجال والنساء ﻗدميًا وحديثًا ﻓ بيان العقيدة على مذهب اﻷشاعرة لفهم اجملتمع املاليوي وخاصة
صحيح ا ،ومن أهم كتبهم "كتاب عقيدة الناجني ﻓ علم أصول الدين للشيخ زين العابدين بن
جمتمع فطاين فهما
ً
حممد الفطاين ،وكتاب ابكورة اﻷماين للشيخ إمساعيﻞ بن عبد القادر الفطاين ،وكتاب فريدة الفرائد ﻓ علم العقائد
للحاج أمحد بن حممد زين الفطاين ،وكتاب مبحث الكالم ﻓ علم الكالم للشيخ عبد القادر واغه الفطاين ،وكتاب
كشف الغيبية للشيخ زين العابدين ين حممد الفطاين ،وكتاب تقريب اإلخوان ﻓ تعلم عقائد اإلميان للشيخ عبد
القادر واغه الفطاين ،وكتاب تسهيﻞ الضعفاء ورد بعض أﻗوال السفهاء للشيخ عبد القادر واغه الفطاين ،وكتاب
رسالة أهﻞ السنة للشيخ عبد القادر واغه الفطاين ،وكتاب خالصة اجلواهر ﻓ تصفية اخلواطر حملمد امللقب بسلوم
بن عبد القادر الفطاين ،وكتاب الدر الثمني للشيخ داود بن عبد هللا الفطاين ،وكتاب كشف الغمة ﻓ أحوال املوت
ﻓ الربزخ والقيامة للشيخ داود بن عبد ا هلل الفطاين ،وكتاب مطلع البدرين وجممع البحرين للشيخ حممد بن إمساعيﻞ
()1
الفطاين ،وكتاب "صفة دوا فولوه فد علم توحيد" حلاجة وان يه بنت وان عبد هللا وغريها.
وكانت هذه الكتب متداولة ﻓ املدارس التقليدية (فوندق) واملعاهد واملساجد وغريها من خالل التعليم
والدراسة والبحث العلمي ،كما أن املدارس التقليدية هي مركز التعليم اإلسالمي اﻷول لإلسالم ،وهلا أتﺛري واسع
وراسخ ﻓ إﻗناع اجملتمع الفطاين بتبين اإلسالم بوصفه فلسفة حياهتم الصحيحة ترعى الشئون الدنيوية واﻷخروية على
حد سواء ،ومن هنا كان هلذه الكتب دور فعال ﻓ بناء اجملتمع املثايل؛ لكوهنا ﻗواعد وضوابط ﻓ التعامﻞ مع النصوص
الشرعية على الوجه الذي سار عليه علماء أهﻞ السنة واجلماعة بال جدال على مر العصور والدهور ،وما خالفها
من العقائد ،فهو ﻓ حاجة إىل إعادة النظر فيها ،والتوﻗف عندها ،وعليها خترج العلماء والدعاة واﻷئمة واخلطباء
واملؤذين وغري ذلك ،وهؤالء ورﺛوا العلم من شيوخهم ويدعون هبا اآلخرين داخﻞ البالد وخارجها .كما أن هؤالء
الدعاة ال يقتصرون ﻓ تعليم هذه العقيدة على الكتب املاليوبة ،بﻞ يقومون بتعليم الكتب العربية والرجوع إليها
ككتاب منت أم الرباهيم للشيخ السنوسي ،وكتاب منت جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاين ،وكتاب حتفة املريد
شرح جوهرة التوحيد للشيخ البيجوري ،وكتاب كفاية العوام فيما جيب عليهم من علم الكالم للشيخ الفضايل ،وكتاب
()2
حاشية حتقيق املقام على كفاية العوام للشيخ البيجوري ،وغريها.
ومن هنا تبني لنا أن دعاة وعلماء الفطاين يقومون ابلدعوة إىل االعتماد على منهج أهﻞ السنة واجلماعة،
وكانت عقيدة اﻷشاعرة أساسا ﻓ هذه املنطقة ،وكلما جند من الدعاة والعلماء يقومون بتعليم العقيدة املاتريدية كتعليم
كتاب العقائد النسفية للنسفي ،كما يقوم بعضهم ﻓ ذلك على طريقة السلف كتعليم كتاب العقيدة الطحاوية
يسي كالمها ابللغة املاليوية للشيخ عبد القادر املنديلي وغري ذلك.
للطحاوي ،وكتاب "أنق كوجني شرك" ،وكتاب فر َ
( )1انظر :نئ روسدي أناتعي بن نئ مأ2019( .م) .مناهج الدعوة النسائية يف ضوء القرآن والسنة دراسة تطبيقية يف
فطاين .رسالة الدكتوراه .كلية ﻓ أصول الدين ،جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية .برواني دار السالم .ص.288

( )2انظر :نئ روسدي2019( .م) .مناهج الدعوة النسائية .مرجع سابق .ص .289
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اثنيًا :دور علماء الفطاين يف الدعوة إَل الشريعة:
يتمثﻞ ﻓ أركان اإلسالم اليت ذكرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ﻓ حديث جربيﻞ« اإلسالم أن تشهد أن ال إله
إال هللا وأن حممدا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال »( )1وﻓ
مجيع اﻷحكام الشرعية اليت جاء هبا اإلسالم ،فيتدخﻞ ﻓ الناحية السلوكية العملية ،فيحد الشخصية املسلمة اتصاهلا
ابهلل ،ويسمى ذلك :ابلعبادات ،وابجملتمع يسمى اتصاهلا ابملعامالت ،ويتدخﻞ ﻓ ذلك البيع والشراء ،والزواج
والطالق ،وحيدد ذلك احلالل واحلرام واملباح وغريذلك .وهذا اجلزء من منظومة اإلسالم اليت ما نسميها ابلشريعة
واختص ببيانه علم الفقه.
وشاع بني العلماء ﻓ العصر احلديث إطالق لفظ الشريعة على ما شرعه هللا من أحكام عملية ،فقد جعلوا
الشريعة ﻗسما للعقيدة ،فقالوا :إ ّن اإلسالم عقيدة وشريعة )2(.وهذا االصطالح مستحدث ما عندهم ،لكن القرآن
ٍِ
ِ
ِ
الكرمي يشهد بعموم مفهوم الشريعة ،كما ﻗال تعاىل ﴿ :ممثَّ َج َعلْنَ َ
اك َعلَى َش ِر َيعة م َن ْاﻷ َْم ِر فَاتَّب ْع َها َوَال تَتَّب ْع أَ ْه َواءَ
َّ ِ
عقائداي
ين َال يَ ْعلَ ممو َن ﴾( )3وسياق اآلية وحلقها يدالن على أن املراد ابلشريعة كﻞ ما سنة هللا من اﻷحكام:
ً
الذ َ
()4
أو عمليًا أو خلقيًا.
وﻗد بذل علماء الفطاين أﻗصى جمهوداهتم ﻓ بيان أحكام الشريعة للمجتمع ،وإخراجهم من الظلمات إىل
النور ،فاهتموا ابلتدريس واإلفتاء واجلهاد واخلطابة واحملاضرة واملؤمتر واملذاكرة وغري ذلك .ويقوم هؤالء العلماء ببيان
اﻷحكام الشريعة على املذهب الشافعي غالبًا ،وﻗد يكون على املذهب اآلخر من املذاهب اﻷربعة ،وذلك على
حسب الظروف واﻷحوال ،وﻗد كتب علماء فطاين كثريا من الكتب كما ذكرت ﻓ الفصﻞ السابق ،وهذه الكتب
ما زالت متداولة ﻓ الكتاتيب أو الفندق واملساجد واملدارس حىت إىل يومنا هذا .كذلك الدعاة والعلماء ﻓ فطاين
ال يقتصرون على تلك الكتب ﻓ بيان اﻷحكام فقط ،وإمنا يرجعون ﻓ ذلك إىل الكتب اﻷخرى سواء كانت ابللغة
()5
العربية أو املاليوية ،كما ﻗلت سابقا.
واخلالصة أن علماء فطاين دور كبريا ليسريون أساسا ﻓ بيان أحكام الشريعة على املذهب الشافعي،
وأحيا ًان ابملذهب اآلخر من املذاهب اﻷربعة حسب اﻷحوال والظروف.
اثلثًا :دور علماء الفطاين يف دعوهتم إَل األخالق:

( )1مسلم( .د.ت) .صحيح مسلم .مرجع سابق ..ج .1ص .28رﻗم .102

( )2انظر :شعبان حممد إمساعيﻞ1985( .م) .التشريع اإلسالمي مصادره وأطواره .ط .2القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.
ص.8
( )3سورة اجلاﺛية :اآلية .18
( )4انظر :شعبان حممد إمساعيﻞ1985( .م) .التشريع اإلسالمي مصادره وأطواره .مرجع سابق .ص.8
( )5انظر :نئ روسدي2019( .م) .مناهج الدعوة النسائية .مرجع سابق .ص .290
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يتمثﻞ ﻓ اﻷخالق الكرمية والصفات احلميدة ،والسلوك املستقيم الذي جاء به اإلسالم .وعرب عنه النيب صلى هللا
عليه وسلم ﻓ حديث جربيﻞ السابق« أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك » )1(.وهذا اجلانب هو ما
نسميه :اﻷخالق.
فاﻷخالق كما عرفها اإلمام الغزايل أبهنا هيئة للنفس راسخة تصدر عنها اﻷفعال بسهولة من غري حاجة
إىل فكر وروية )2(،ويتفق الفالسفة والعلماء واملربون على أمهية اﻷخالق ،ويكادون جيمعون على أهنا اهلدف اﻷمسى
للرتبية والتعليم للفرد واجملتمع ،وأن مجيع اﻷداين تدعون إىل اﻷخالق الفاضلة ،وترغب ﻓ التمسك هبا ،وتنهى عن
( )3
اﻷخالق الفاسدة ،وحتذر من الوﻗوع فيها ،أو االﻗرتاب منها.
وإن هللا تعاىل بعث نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم ليتمم مكارم اﻷخالق ،ووصفه ﻓ القرآن الكرمي
َّك لَ َعلَى مخلم ٍق َع ِظي ٍم ﴾( )4ودعا رسول هللا صلى هللا عليه
أبمجﻞ العبارات ،وأمسى الصفات ،فقال تعاىلَ ﴿ :وإِن َ
وسلم إىل الرتبية اخللقية ،ليتمثلها املسلم ﻓ فكره وسلوكه.
وكان علماء فطاين يقومون ابلدعوة إىل اﻷخالق الفاضلة واآلداب الدينية اليت اﻗتبست من كتاب هللا
تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه سلم ،وﻗد ﻗاموا بتدريس وتربية تلك اﻷخالق الكرمية جملتمع الفطاين دون السري على
طريقة معينة من الطرق الصوفية ،ابلرغم أن ﻓ فطاين بعض الطرق الصوفية املعتدلة-وهم ﻗلة -كالطريقة اﻷمحدية
والطريقة الشاذلية والطريقة النقشبدية وغريها.
ويرجع العلماء والدعاة ﻓ تعليمهم لألخالق إىل الكتب العربية واملاليوية ككتاب منهاج العابدين لإلمام
الغزايل ،وكتاب بداية اهلداية لإلمام الغزايل ،وكتاب اإلحياء ﻓ علوم الدين لإلمام الغزايل ،وكتاب أيها الولد لإلمام
الغزايل ،وكتاب احلكم العطائية للشيخ عطاء هللا اﻷسكندري ،وكتاب سراج الطالبني للشيخ إحسان حممد دحالن.
وأما الكتب املالي وية اليت يرجع إليها الدعاة والعلماء فهي كتاب هداية السالكني ﻓ سلوك مسلك املتقني للشيخ
عبد الصمد الفلمباين ،وكتاب اجلوهر املوهوب ومنبهات القلوب للشيخ علي بن عبد الرمحن الكنتاين ،وكتاب
( )5
احلكم للشيخ حممد صاحل بن عمر مسارانني وغري ذلك.
عموما هو االلتزام
ويظهر من هذا أن منهج الدعاة والعلماء ﻓ الشعب الفطاين
ً
خصوصا وأرخبيﻞ املاليو ً
وخصوصا ﻓ
ابلقرآن والسنة وسرية السلف واخللفاء الراشدين ،وأهﻞ السنة واجلماعة ،ومذاهب اﻷئمة اﻷربعة
ً
املذهب اإلمام الشافعي.
واخلالصة أن الدعاة من علماء الفطاين ﻓ املنطقة وغريها هلم مشاركون فعالة وإسهاماهتم القوية والبارزة
ﻓ ترسيخ العقيدة اإلسالمية على منهج أهﻞ السنة واجلماعة وخاصة على عقيدة اﻷشاعرة ،هلم جهود مشكورة ﻓ
( )1مسلم( .د.ت) .صحيح مسلم .مرجع سابق ..ج .1ص .28رﻗم .102

( )2الغزايل ،حممد بن حممد أبو حامد( .د.ت) .إحياء علوم الدين .بريوت :دار املعرفة .ج .3ص.53

( )3انظر :حممد الزحيلي1981( .م) .طرق تدريس الرتبية اإلسالمية .دمشق :كتاب جامعي .ص.381
( )4سورة القلم :اآلية .4
( )5انظر :نئ روسدي2019( .م) .مناهج الدعوة النسائية .مرجع سابق .ص .291
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جتلية املسائﻞ الفرعية واﻷحكام الشرعية على املذاهب اﻷربع ة وخاصة املذهب اإلمام الشافعي وأن الدعوة إىل
اﻷخالق ال تقتصر على مساعيهم بطريقة معينة من الطرق الصوفية ،بﻞ تفضلهم القيم اﻷخالﻗية العامة املنبثقة عن
الكتاب والسنة من خالل الشروح املستفيضة املوجودة ﻓ كتب العلماء القدامى املعتربين.
املبحث الثاين :دور علماء الفطاين يف الدعوة اإلسالمية مع املدعوين:
املدعوون مجع املدعو ،واملدعو هو كﻞ من توجه إليه الدعوة من الناس ﻓ كﻞ زمان ومكان :مسلما أو غري مسلم،
( )1
ﻗريبا أو بعيدا ،ذكرا أو أنثى ،كبريا أو صغريا.
فاملدعو إذا هو اإلنسان أاي كان جنسه ودينه ولونه ومكانه وزمانه ،فجميع بين البشر ﻓ كﻞ زمان ومكان
هم املدعوون إىل دخوهلم ﻓ اإلسالم ،وهم الذين يرتكز إليهم الدعاة لدعوهتم إىل سبيﻞ هللا إذا مل تكن الدعوة ﻗد
( )2
بلغتهم ،أو ليقوموهم إىل ابلرجوع إىل اإلسالم ،إذا كانوا ﻗد احنرفوا عنه ومل يلتزموا بتطبيق مبادئه القومية.

حممدا صلى هللا عليه وسلم إىل الناس أمجعني ،ﻗال تعاىل ﴿ :قُل ََيأَيُّ َها
وﻗد بعث هللا خامت اﻷنبياء ً
ول َِّّ
ِّ
َّاس ب ِّشريا ونَ ِّذيرا ول ِّ
اّلل ِّإلَي ُكم َِّ
َك َّن أَكثَ َر الن ِّ
َّاس ًَل
َّاس ِّإِّّين َر ُس ُ
َج ًيعا﴾َ ﴿ )3(،و َما أَر َسلنَ َ
اك ِّإ ًَّل َكافَّةً للن ِّ َ ً َ ً َ
الن ُ
يَعلَ ُمو َن﴾ )4(.وهذا العموم ال يستثىن منه أي إنسان مهما كان جنسه ودينه ونوعه ولونه ومهنته وإﻗليمه ،وكونه
العريب
ذكرا أو أنثى ،إىل غري ذلك من الفروق بني البشر ،ولذلك كان ممن آمن مبحمد صلى هللا عليه وسلم وهو ّ
كأيب بكر ،واحلبشي كبالل ،و الرومي كصهيب ،والفارسي كسليمان ،واملرأة كخدجية ،والصيب كعلي بن أيب
( )5
كعمار.
طالب ،والغين كعثمان بن عفان ،والفقري ّ
وكان علماء الفطاين يقتدون برسول هللا صلى عليه وسلم ﻓ دعوهتم إىل هللا تعاىل ،فينتقلوا إىل الناس ﻓ
أماكنهم وجمالسهم وﻗراهم مثﻞ :أشيه وترنغكنو ،بدعوهتم إىل هللا تعاىل ،ويطبقوا شرعه ويزيلوا كثريا من البدع
ويواصلوهم ذلك إىل احلرمني يعين إىل مكة واملدينة.
ومعلوم أن الناس ﻓ عصر القرن الثالث عشر اهلجري أجناس خمتلفة العادات والتقاليد ،وعاشوا ﻓ جمتمع
يتكون من فئات خمتلفة ،وطبقات متباينة ،من السالطني وامللوك واﻷمراء ،ومن بينهم العلماء والفقهاء ،وعامة
املسلمني.
إن علماء الفطاين هلم جهود كبرية ﻓ دعوة الناس إىل هللا تعاىل ،وهلم حظ كبري ﻓ تنوير البصائر ،وتبديد
ظالم اجلهﻞ اﻗتداءّ إبمام الدعاة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم ،فيخرجوا إىل الناس لدعوهتم ،وأمروا ابملعروف

( )1انظر :الصاوي ،سعيد حممد إمساعيﻞ2008( .م) .علم النفس الدعوي .د.م :د.ن .ص.40
( )2انظر :عبد النعيم حممد حسني1984( .م) .الدعوة إَل هللا على بصرية .مرجع سابق.ص.123
( )3سورة اﻷعراف :اآلية .158
( )4سورة سبأ :اآلية .28

( )5انظر :عبد الكرمي زيدان2001( .م) .أصول الدعوة .ط .9د.م :مؤسسة الرسالة .ص.373
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وينهوا عن املنكر وينصحوا هلل ،ولكتابه ،ولرسوله وﻷئمة املسلمني وعامتهم ،ومل يقتصروا هذا النصح لعوام الناس
أيضا ﻷئمة املسلمني من احلكام واﻷمراء والسالطني.
من املسلمني فحسب بﻞ كان هذا النصح ً
أيضا هلم دور كبري ومنهم ﻓ الدعوة اإلسالمية على غري املسلمني ﻓ املنطقة ،وﻗاموا
وأن علماء الفطاين ً
بنشر العلوم الدينية والعربية على ا ملواطنني احملليني املعتنقني ابإلسالم ﻓ فطاين خاصة وﻓ جزر اﻷرخبيﻞ املاليو
عامة مثﻞ :جاوة ،آشيه ،فاسي ،رايو ،مجفا وكليمننت .وكما ﻗام البعض منهم ﻓ احلرامني :يعين املكة املكرمة
واملدينة املنورة ابلدعوة والتعلم والرتمجة والتأليف لكتب الدين واللغة ،هدفهم أساسي وهو نشر العلوم الدينية والعربية
وترسيخهما ﻷبناء جزر أرخبيﻞ املاليو مبا ﻓ ذلك أبناء الفطاين الذين هاجروا وسافروا إىل ذلك للحج والتعلم على
آيدي مشايخ الذين يعلمون الناس داخﻞ املسجد احلرام واملدينة املنورة )1(.ومن ذلك ذكر الباحث ابلتفصيﻞ كما
يلي:

 .1مكة املكرمة:
ميكن القول أن فطانيني وشعوب أرخبيﻞ املاليو عموما ،ﻗد هاجروا وأﻗاموا ﻓ مكة منذ اندالع احلروب املستمرة
واملتكررة من ﻗبﻞ حكومة السيام البوذية-اتيالند اآلن -ﻗبﻞ وبعد سقوط مملكة فطاين على أيديهم ،بإلضافة إىل
أن مملكة فطاين هلا عالﻗة وﺛيقة ابلعامل اإلسالمي مبا ﻓ ذلك دول الشرق اﻷوسط خاصة مبكة املكرمة ﻓ عدة
جماالت :دينية وإﻗتصادية وسياسية وغريها ،وذلك ﻓ أواخر القرن الثاين عشر اهلجري.
فكان علماء فطاين الذين ﻗاموا مبكة وحوهلا إستطاعوا من خالل جهودهم ﻓ الدعوة إىل اإلسالم والتعليم
العلوم الدين ،التخريج ﻓ مكة املكرمة من تالميذهم خنبة من علماء أرخبيﻞ املاليو ،مبا ذلك علماء الفطاين أمثاهلم:
الشيخ داود بن عبد هللا الفطاين ،والشيخ أمحد بن حممد زين مصطفى الفطاين ،والشيخ عبد القادر واغة الفطاين
وغريهم .وكان على أيديهم متكنوا على ترسيخ التعليم اإلسالمية الصحيحة على منهج أهﻞ السنة واجلماعة عقيدة
وشريعة وخلقا لدى أبناء أرخبيﻞ املاليو .ومن بينهم أبناء الفطاين هذا الرتسيخ حيﻞ حمﻞ املعتقدات احلزامة الفاسدة
( )2
واﻷفكار املنحرفة وغريها من الطبائع والسلوك البدائية اجلاهلية.
غري أن تطور الدعوة وتقدمها ﻓ نشر الدين احلنيفي ال يقتصر ﻓ ذلك العهد على أبناء أرخبيﻞ املاليو
فقط ،وإّمنا يشمﻞ جلميع أحناء العامل اإلسالمي لنشؤ عدد من املفكرين اإلسالميني البارزين ،أمثاهلم :حممد عبده
مث حسن البناء مبصر ،وحسن الندوي ابهلند ،ومجال الدين اﻷفغاين ،وأبو اﻷعلى املغدودي ،وحممد إﻗبال بباكستان
( )3
وغريهم.

( )1انظر :نعمان حاج مأسي2009( .م) .عالقات علماء فطاين أبرخبيل املاليو يف القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر
املالدي .ماليزاي :فرساتوان سجارة ماليزاي .ص .22ابللغة املاليوية.

( )2انظر :جاجت برهان الدين2017( .م) .الشيخ داود الفطاين وعالقات بني مكة مكرمة وأرخبيل املاليو :عالقة فكرية،
انتقال إسالمي وإعادة بناء اجتماعي وأخالقي .جملة ستوداي سالميك .عدد  3 .24نوفرمري  .2017ص.624

( )3انظر :جاجت برهان الدين2017( .م) .الشيخ داود الفطاين وعالقات بني مكة مكرمة .مرحع سابق .ص.624
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فكانت مسامهة علماء فطاين املقيمني ﻓ الدعوة اإلسالمية ببمكة املكرمة بعد هجرهتم من فطاين إىل
مكة نتيجة سقوط مملكة فطاين حتت سيطرة مملكة سيامية بوذية (اتيالند اآلن) .ذلك ﻓ أواخر القرن الثاين عشر
اهلجري ،أمثاهلم :الشيخ علي بن إسحاق الفطاين ،والشيخ حممد صاحل بن عبدالرمحن الفطاين ،والشيخ داود
الفطاين والشيخ عبد الصمد بن عبد هللا اجلاوي الفليمباين وغريهم )1(.لكن الشيخ داود الفطاين والشيخ عبد
الصمد الفليمباين تعلما على أيدي الشيخ علي بن إسحاق والشيخ حممد صاحل بن عبدالرمحن ﻷهنما هجرا إىل
مكة ﻗبلهما كما تعلما على أيدي العلماء غري فطاين لشيخ حممد بن علي الشنواين من الفقهاء مصر كان له مبثابة
رئيس اجلامعة اﻷزهر الشريف ،والشيخ حممد صاحل ابن إبراهيم الزوبريي ،والسيد عبدهللا احملجوب املرغاين ،والشيخ
حممد سعد احلنفي املكي وغريهم )2(.ومع ذلك إن علماء فطاين املقيمني مبكة يقومون  ،ويقومون بتدريس ودعوة
وأتليف للعلوم اإلسالمية خاصة ﻷبناء املسلمني من املاليويني وغريهم.
 .2أرخبيل املاليو:
إن أساس العالﻗة بني فطاين وبني أرخبيﻞ املاليو ،ال ميكن التحديد هبا ،ومىت تبدأ ؟ ومن تبدأ ؟ ومن أين ؟ .ولكن
مع وجود "فندق فوهون بوق" فهو مرحلة الثالثة من مراحﻞ نسوء الفندق ﻓ فطاين ،فوندق الطبقات الثالث من
إنشاء فوندق ﻓ فطاين ،فظهرت عالﻗات علماء فطاين بني أرخبيﻞ املاليو من تالميذهم على أيدي الشيخ عبد
الرمحن الذي يعيش ﻓ اآلخر القرن الثاين اهلجري ،فذلك مثﻞ فوندق فوهون بوق لتخريج وإنتاج العلماء ،مثﻞ:
الشيخ داود بن عبد هللا الفطاين ،والشيخ عبد الصمد الفليمباين ،والشيخ وان حسني بن وان إسحاق اجلاوي
الفطاين (توان حسني بسوت) ،والشيخ وان علي بن إسحاق بسوت.

• آشيه:
عالﻗة بني فطاين وآشيه وهو عالﻗة منذ زمان دخول اإلسالم إىل أرخبيﻞ املاليو ،وذلك أصبح مركز ديين للعامل
ماليو .ﻗال زين الدين ﻓ كتابه أبنه :ذكر أن عبد هللا امللك املبني ولديه أربعة أطفال مث أرسلهم إىل أماكن خمتلفة
وهي:
 الشيخ أمحد التووي اتراهو إرسﻞ إىل فاسي الشيخ حممد سيد أطاهري إرسﻞ إىل مجفا الشيخ حممد إرسﻞ مينغكاابو الشيخ حممد داود إرسﻞ إىل فطاين( )3
 الشيخ عبد الوهاب إرسﻞ ﻗدح.( )1انظر :جاجت برهان الدين2017( .م) .الشيخ داود الفطاين وعالقات بني مكة مكرمة .مرجع سابق .ص.624

( )2انظر :جاجت برهان الدين2017( .م) .الشيخ داود الفطاين وعالقات بني مكة مكرمة .مرجع سابق .ص.625-624

( )3انظر :زين الدين1961( .م) .اتريخ آشيه وأرخبيل املاليو .ميدان :فوستاك إسكندار مودا .ص .54ابللغة املاليوية.وانظر:

حرمن شاه( .د.ت) .عالقة بني علماء آشيه وفطاين .آتشيه :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية احلكومية
ﻓ الرانريي بندار آتشيه .ص .6ابللغة املاليوية.
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وهم مجاعة من العلماء البارزين منهم-كما ذكرت -الشيخ حممد داود حيث إرسله إىل فطاين وهو من
نسب بين عباس كان مرتبطا وﺛقا ابلشيخ سيف الدين امللقب :ب" توء راجا فقيه" .وهو من دعاة اإلسالم فعلى
يده دخول اإلسالم إىل فطاين ،وكان مرتبطا وﺛقا بني علماء فطاين وعلماء آشيه إبندونيسيا ﻓ القرن الثالث عشر
اهلجري ،فيكون علماء فطاين كاحملرك الرئيسي ﻓ الدعوة ونشرة الشريعة اإلسالمية للمجتمع ومنهم الشيخ داود بن
عبد هللا الفطاين ،والشيخ زين العابدين بن أمحد الفطاين ،والشيخ أمحد بن حممد زين الفطاين ،والشيخ ينء أمحد
صغري (ينء مت كجيﻞ) الفطاين وغريهم .فحصلوا على أيديهم بنقﻞ العلوم الدينية من جيﻞ إىل جيﻞ بطريقة
()1
احلالفات سواء خالل مؤسسات التعليم ﻓ املساجد واملنازل والفندق ﻓ كﻞ من فطاين وأشيه.
• كلننت:
ﻓ مهام دعوهتم إىل هللا ونقلوا الرتاث ملدرسة تقليدية يسموها " فندق" وكانت الفندق ﻓ كلننت مباليزاي من اجليﻞ
اﻷول لعلماء فطاين ،ومنهم الشيخ احلاج عبد الصمد بن عبد هللا -توءكورو فوندوق فولوا جوندوغ -ولكن هناك
ظهر دراسة إسالمية اليت تدرس على أيدي الشيخ احلاج عبد احلليم مث اتبعه ابنه الشيخ احلاج يعقوب حىت يصﻞ
ذلك الدراسة إىل القرن الثالث عشر اهلجري ،ويعترب أن الشيخ احلاج عبد احلليم من رواد إنشاء الفندق ﻓ كلننت
()2
للدعوة الناس إىل اإلسالم بطريقة درسة حلقية التقليدية.
وبعد ذلك فكان علماء فطاين إنشاءوا فندق ﻓ اﻷخري القرن الثالث عشر اهلجري وأوائﻞ القرن الرابع
عشر اهلجري كلهم طلبوا العلوم من كبار علماء فطاين املقيمني مبكة املكرمة مثﻞ الشيخ عبد القادر بن عبد الرمحن
الفطاين ،والشيخ حممد بن الشيخ إمساعيﻞ داود الفطاين (الشيخ ينءمت كجيﻞ) ،والشيخ وان أمحد بن حممد زين
()3
الفطاين (الشيخ أمحد).
• ترجنكانو:
لقد تدفق الفندق والرتاث العلمي الديين ﻓ ترجنكانو من علماء فطاين بعد هجرهتم إليها ،وإنشاءوا الفنادق هناك
وذلك بعد هجوم حكومة سيام على فطاين بصورة واسعة وشاملة مما ّأدى إىل سقوط مملكة فطاين حتت سيطرة
حكوم سيام ﻓ عام 1254ه ،ومما ّأدى ذلك إىل ضغط كبري وعميق على عديد من كبار العلماء ،فهاجروا إىل
خارج البالد مبا ﻓ ذلك إىل ترجنكانو ،فهؤالء اختاروا ترجنكانو سكاان خاصا الجتاههم .نظرا أن هناك عالﻗة ﻗدمية
تقليدية بني فطاين وترجنكانو ﻓ الدعوة ونشرة العلوم اإلسالمية وحضارهتا لتلك املنطقة ،فضال من أن حكام

( )1انظر :حرمن شاه( .د.ت) .عالقة بني علماء آشيه وفطاين .مرجع سابق .ص.7-6
( )2انظر :نعمان حاج مأسي2009( .م) .عالقات علماء فطاين أبرخبيل املالي .مرجع سابق .ص .24وانظر :عبد احلليم
أمحد1982( .م) .الرتبية اًلسالمية يف كلننت .كوات هبارو :شركة املتحف ﻓ كلننت .ص .9-1ابللغة املاليوية.

( )3انظر :نعمان حاج مأسي2009( .م) .عالقات علماء فطاين أبرخبيل املاليو .مرجع سابق .ص .24وانظر :إمساعيﻞ
جيءداود1991( .م) .مدرسة فوندوق يف كلننت .ينء حممد بن ينء حممد صاحل .كوات هبارو :شركة املتحف ﻓ كلننت.
ص .11ابللغة املاليوية.
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كبريا وخاصة حاكم السلطان عمر(1298-1621ه) )1(،والسلطان زين العابدين 3
ترجنكانو اهتموا هبا
ً
اهتماما ً
(1340-1303ه) نظرا أن هنا ﻓ ترجنكانو بعيدا عن التأﺛري ابلضغط من حكومة سيام على نشاطاهتم الدعوية
()2
والعلمية للناس ،وأهنا أكثر آماان وسالما عليهم.
فبذلك ،فإن الشيخ داود الفطاين هو اختار ترجنكانو مكاان هلجرته املؤﻗته ﻗبﻞ سفره إىل مكة املكرمة،
وأيضا ابن أخيه وهو الشيخ ينء مت إمساعيﻞ بن داود الفطاين ﻷنه ولد ﻓ ﻗرية "فولو دويونج" برتجنكانو ،كان من
كبار علماء فطاين املقيمني هناك .واﺛنان منهم أكثر شهرة ﻓ مكان الدعوة ونشر تعاليم اإلسالم:
 .1أسرة الشيخ احلاج عبد هللا بن حممد آمني ،يدعى ابسم "توء شيخ دويونج" الذين لعبوا دورا هاما
ﻓ الدعوة والعلمية وﻓ إدارة الدولة ترجنكانو.
 .2الشيخ عبدالقادر بن عبدالرمحن ،إنه هاجر إىل ﻗرية بوكيت ابايس برتجنكانو بعد حدوث احلرب
وهجوم السيام على مملكة فطاين ﻓ عام 1254هجري ملواصلة مهامه وأنشطته ﻓ الدعوة
والعلمية.
وكانت ذرايت علماء فطاين وترجنكانو وارﺛوا العلوم اإلسالمية ﻓ تلك املنطقة من خالل دعوهتم بنشاطاهتم
التعليمية على أبنائها ،ففتحت عن ذلك عالﻗة وﺛيقة بينهما ال يقتصر فقط جمال الدعوة والتعليم.
• قدح:
كانت العالﻗة بني علماء فطاين وبني علماء ﻗدح واضحا عميقا ﻓ عملية دعوهتم إىل هللا ،وﻓ نشر العلوم اإلسالمية
إىل اجملتمع وتطوره وتقدمه من إنشاء مدارس تقليدية يدعى فيها "فندق" لوالية ﻗدح مباليزاي كما ظهر ذلك ﻓ
فطاين.
وﻗال عبد هللا بن ﻗاسم ﻓ كتابه أبنه" إن عالﻗة بني علماء فطاين وعلماء ﻗدح عالﻗة تعاونية ومساعدية
حىت نعتقد النظام التعلمي الذي يستعمله ﻓ ﻗدح نفس النظام املستعمﻞ به ﻓ الفندق بفطاين ،ﻷن فطاين ﻓ ذلك
الوﻗت صار مركزا كبريا الذي انتشره ﻓ مشال أرخبيﻞ املاليو ،وﻓ فطاين كذلك يعتربها مكاان الئقا إختاره أبناء ﻗدح
()3
ﻓ مواصلة دراستهم الدينية بعد حصوهلم على التعليم اﻷساسي ﻓ منازهلم".
فكان أول "فندق" الذي إنشاء بنظام التعليم التقليدي هو فندق ﻓ ﻗرية "فولو فيسنج" اليت تقع ﻓ دائرة
"كوبنج فاسو" بوالية ﻗدح مباليزاي ،وذلك ﻓ أوائﻞ القرن الثالث اهلجري وكان مؤسسه "توء حاج إسحاق فطاين"
( )1انظر :نعمان حاج مأسي2009( .م) .عالقات علماء فطاين أبرخبيل املاليو .مرجع سابق .ص .25انظر:وبويوغ عاديﻞ.
( .)1974اتريخ ترغكانو .كوااللومبور :ديوان هباس وفوستاكا .ص .91ابللغة املاليوية.

( )2انظر :شافعي بن ابو بكر1986( .م) .تطور العلمية والوعي اإلسالمي يف ترغكانو .ترجنكانو :متحف نكري ترجنكانو.
ص .15وانظر :نعمان حاج مأسي2009( .م) .عالقات علماء فطاين أبرخبيل املاليو .مرجع سابق .ص.25

( )3انظر :عبد هللا بن ﻗاسم1978( .م) .تعليم فوندوق يف جمتمع اإلسالم يف قدح  1840حِت 1957م( .تربية العلمية
اترخيية) .ماليزاي :جامعة أهلية ماليزاي .ص .54-53وانظر :نعمان حاج مأسي2009( .م) .عالقات علماء فطاين أبرخبيل
املاليو .مرجع سابق .ص.26
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اﻷصﻞ حيث طالب العلم ﻓ أيدي اﻷمر على يد الشيخ داود بن عبد هللا الفطاين مع العلم ،إن توء حاج إسحاق
أيضا مبثابة القاضي واملعلم اخلاص للملك وأسرته.
ليس فقط مؤسس الفندق مهام التعليم والتدريس ،وإمنا هو ً
وبعد ذلك بقليﻞ نشأ فندق "فولو فيسنج" حيث أهنا تنمو وتنتشر بسرعة دوائر والية ﻗدح مثﻞ فندق
لنجكار ،تييت كاجه ،كاجه مايت .وﻗد استمرت خزانة العلم الديين هبذه الطريقة حىت يقال هلا أن هلجة اللغة املاليوية
اليت يستعملها ﻓ تلك املدرسة متأﺛرة أبسلوب العربية ﻷن كتب التدريس هبا أكثرها عربية ومرتمجة من العربية إىل
جانب الكتب احمللية اجلاوية املاليوية .ومؤسس فندق فولو فيسنج وهو العامل املشهور امسه احلاج حممد صاحل الذي
حصول علمه من علماء أرخبيﻞ املاليو ،وواحدا منهم وهو الشيخ جاروم أحد مدرسني بفندق فولو فيسنج ،مث
أنشاء بعد ذلك فندﻗا جديدا بقرية جركا .كان هو فطاين اﻷصﻞ من اﻷسرة تالميذ فندق "بندانج دااي" بفطاين،
()1
أيضا مدرس ﻷسرة امللك " ملك ﻗدح" إىل جانب تدريسه ﻓ الفندق.
وهو ً

• فولو فينانج:
وأخريا ﻓ فولو فينانج كان علماؤها عالﻗة وﺛيقة مع بني علماء فطاين ﻓ نشر اإلسالم والدعوة إىل احلق من مكان
إىل مكان ،فنشأ من خالهلا فندق أو املدرسة التقليدية ﻓ أواخر القرن الثالث عشر اهلجري أوائﻞ القرن الرابع عشر
اهلجري ،وكان الشيخ زين العابدبن بن حممد الفطاين إنشاء فندق ﻓ ﻗرية سوغي دوا ،وهو من نسب أبسرة الشيخ
داود الفطاين الذي كان نسبه من أصﻞ نسب أسرة أسرة حضر املوت ﻓ اليمن ،وكان الشيخ زين العابدين دورا
كبريا ﻓ دعوة اإلسالمية بطريق التعليم والتأليف والرتبية ،ومن أوالده أصبحوا علماء واستمرت يلعب عمﻞ الدعوة
ﻓ فولو فينانج وﻓ فطاين وأرخبيﻞ املاليو واحلرمني ،ومن نسبه نشأ أحد علماء اجملاهدين الفطانيني وهو الشيخ
الشهيد احلاج سولونج بن عبد القادر الفطاين الذي جاهد حكام السياميني البوذيني بطلب احلكم احمللي ﻓ إدارة
()2
فطاين.
ووضح كما ذكر الباحث سابق ظهر علماء فطاين ﻓ القرن الثالث عشر اهلجري جاءت نقطة اجلديدة
ﻓ الدراسة اإلسالمية اليت تطبيق نظام ﻓ ذلك الوﻗت ،بﻞ الدراسة اإلسالمية والرتبية والدعوة ظهر من ﻗبﻞ ذلك
ﻓ هذا املكان ،ولكن ليس نظام دراسة التقليدية ( فوندوق) ،وذلك جناح النظام دراسة التقليدية اليت إعداد العلماء
والدعاة مع عدم االستقرار الداخلي ليكون عامال هاما ﻓ اهلجرة إىل أرخبيﻞ املاليو ،وﻓ حالة عدم شعبية العديد
من العلماء الذهاب إىل احلرمني وإىل غري سيام من أرخبيﻞ املاليو.
دور علماء فطاين ﻓ الدعوة إىل هللا ﻷهﻞ فطاين وغريه ،وليس فقط من حيث املعلمني مع الطالب ،بﻞ
هم العلماء الذين جاءوا من الذي استقر ﻓ أرض املاليو ،لديه عالﻗة عائلية مع مؤسس دراسة التقليدية ،وكبار
( )1انظر :أمحد فتحي الفطاين( .م2013م) .كبار علماء الفطاين .ط .3كوات هبارو ،كلننت ،جملس أكام إسالم كلننت :فوستاك
أمان فريس .ص .286ابللغة املاليوية .وانظر :نعمان حاج مأسي2009( .م) .عالقات علماء فطاين أبرخبيل املاليو.

مرجع سابق .ص.27-26

( )2انظر :نعمان حاج مأسي2009( .م) .عالقات علماء فطاين أبرخبيل املاليو .مرجع سابق .ص .27وانظر :يوسف بن
حاج مصطفى1991( .م) .اتريخ وسلسلة نسب توان مينال الفطاين .د.م:د.ن .ص .32
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العلماء فطاين الذي ﻓ ذلك الوﻗت فراق ﻓ أرخبيﻞ املاليو ولكن يتعلق جانب اﻷصدﻗاء ومصلحة احلركة السياسية
ﻓ االستعمار وغريه.
املبحث الثالث :دور علماء فطاين يف إعداد الدعاة:
الدعاة مجع داع وداعية( )1وهو املبلغ لإلسالم والساعي لتطبيقه على نفسه وعلى غريه مبنهج هللا سنة رسوله صلى
هللا عليه وسلم مبا يقتضيه حال الداعي واملدعو واملدعو إليه ،كما ميكن أن يعرف الداعية أبنه املسلم مطلقا ﻷن
صرية أ َََن وم ِّن اتَّب ع ِِّن وسبحا َن َِّّ
الدعوة وظيفتها ،كما ﻗال تعاىل ﴿ :قُل ه ِّذهِّ سبِّيلِّي أَدعُو إِّ ََل َِّّ
ِّ
اّلل َوَما
اّلل َعلَى بَ َ َ َ َ َ َ ُ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ني﴾( )2لكن اﻷول هو اﻷوىل ابلقبول لوضوحه ،وﻷن املسلم مطلقا ﻗد يقصر ﻓ وظيفته على نفسه
أ َََن م َن ال ُمش ِّرك َ
( )3
فال يقوم بواجب الدعوة واليكون داعية.
فإن وظيفة الداعية والعلماء أشرف الوظائف على اإلطالق ،ﻷنه عمﻞ اﻷنبياء عليهم الصالة والسالم،
() 4
ِّ
ين لِّئَ َّال
وهم أشرف البشر ،وإن عظم الوظيفة تدل على عظم صاحبها .ﻗال تعاىلُ ﴿ :ر ُس ًال ُمبَ ِّّ
ين َو ُمنذ ِّر َ
ش ِّر َ
( )5
َّاس َعلَى َِّّ
ِّ
يَ ُكو َن لِّلن ِّ
الر ُس ِّل َوَكا َن َّ
يما﴾.
اّلل ُح َّجةٌ بَع َد ُّ
اّللُ َع ِّز ًيزا َحك ً
كما إلن الدعاة ﻓ الصدر اﻷول ليسوا من طراز واحد ،ومل يكونوا يعملون على شاكلة واحدة ،بﻞ كانوا
موزعني ﻓ خمتلف طبقات العلماء ،فالفقهاء اجملتهدون دعاة ،ﻷهنم أﻗربوا للناس ما من عندهم من املسائﻞ الدﻗيقة،
وسهﻞ هلم ما صعب عليهم من معاين كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبفضلهم سلمت العبادات
اإلسالمية من الفوضى والبدعة والبلبلة الفكرية اليت وﻗعت فيها الدايانت السابقة ،ذلك ﻷن تفقه ﻓ الدين ركن
( )6
من أركان الدعوة.
واحملدﺛون دعاة؛ ﻷهنم هم الذين حفظوا على اﻷمة اإلسالمية أﻗوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وأفعاله وتقريراته ،وهي املسماة ابلسنة النبوية ،والسنة النبوية هي :املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي .والقراء دعاة؛
ﻷهم أهﻞ القرآن الذين نقلوا إلينا أوجه ﻗراءته كما أنزله هللا تعاىل على رسوله ،وكما رواه عنه الصحابة والتابعون
ومن بعدهم ،وهلم الفضﻞ الكبري ﻓ حفظ نص الرسالة وأساس الدعوة ،فلكﻞ من الفقيه واحملدث والقارئ دور
( )7
عظيم من جمال الدعوة إىل هللا بطريق مباشر وغري مباشر.

( )1التاء فيها للمبالغة.
( )2سورة يوسف :اآلية .108
( )3انظر :الصاوي2008( .م) .علم النفس الدعوي .مرجع سابق .ص.18

( )4انظر :البيانوين ،حممد أبو الفتح1995( .م) .املدخل إَل علم الدعوة .ط .3بريوت :مؤسسة الرسالة .ص.154
( )5سورة النساء :اآلية .165

( )6انظر :اﻷلوري ،آدم عبد هللا1988( .م) .اتريخ الدعوة إَل هللا بني األمس واليوم .ط .3القاهرة :مكتبة وهبة .ص.228
( )7انظر :اﻷلوري1988( .م) .اتريخ الدعوة إَل هللا بني األمس واليوم .مرجع سابق.231 ،23 .
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وميكن القول إن العلماء هم الدعاة ،ﻷن العلماء ورﺛة اﻷنبياء كلهم دعاة ،فخري من يتصدر للدعوة بعد
اﻷنبياء هم العلماء ،وهم العلماء والدعاة من مثرة اليت ورﺛواها وحصلواها من العلماء من ﻗبلهم (من ﻗبﻞ القرن
الثالث عشر اهلجري ،وبعضهم؛ الشيخ داود الفطاين ،والشخ نواوي البنتاين ،والشيخ حمفوظ ترماس والشيخ حممد
صاحل بن عبدالرمحن اجلاوي الفطاين الذين كانوا خادم مسجد احلرام ﻓ ذلك الوﻗت) )1(،فيمكن للباحث أن
( )2
خيلص على بعض العلماء والدعاة كما يلي:
 .1الشيخ عبد الصمد ابن الفقيه عبدهللا ( 1873-1792م) وهو أول تلميذ الذي كتبه من
تالميذ الشيخ داود الفطا ين الذين يقومون ابخلدمة ﻓ مسجد احلرام ابلتعلم والتأليف ،وهو فطاين
اﻷصﻞ وهاجر إىل كلننت مباليزاي بعد رجوعه من مكة بسبب عدم اﻷمن والسياسة ،وكان مسلموا
الفطانيني أغلبهم سافروا إىل مكة املكرمة -بسبب عدم اﻷمن والسياسة ﻓ ذلك الوﻗت-لطلب
العلم مع الشيخ داود ا لفطاين أحد علماء املقيمني مبكة ﻓ ذلك العهد ﻓ عدة سنوات أغلبهم
عشر سنوات وأكثر حىت ورﺛوا علما من العلوم ،وأنشاؤا فندﻗا عديدة ﻓ كلننت ماليزاي بعد انتهائهم
من طلب العلم ،ورجوعهم إىل أرخبيﻞ املاليو وكان واحدا منهم أصبح مستشارا لسلطان حممد
الثاين عن عام (1886-1837م) ،إمسه "توء فولوا جوندونج".
 .2الشيخ عبد القادير ابن عبد الرحيم الرتجنانو (1864-1790م) ،وهو فطاين اﻷصﻞ الذي
درس مع الشيخ داود الفطاين ﻓ مكة املكرمة ﻓ سنة  1819م ،ورجع إىل فطاين ﻓ سنة
1830م مث بعد ذلك طرده العدو السيامي البوذي فذهب إىل ترجنكانو ،وأنشاء املسجد والفندق
بقرية بوكيت ابايس (جبﻞ ابايس) خدمة للدعوة التعليم ،ويدعى بلقب ابسم " توان بوكيت
ابايس" ،وبعد ذلك إنشاء فندق ﻓ ﻗرية فااي بوغا ﻓ مكان آخر ﻓ ترجنكانو ،وهو يقوم بتطوير
التعليم ووظيفته وفقا لضرورابت العصر إىل أن يدعمه حاكم ترجنكانو هو السلطان عمر
(1876-1839م) ،فحصﻞ إىل له العديد من اجلوائز مث عينه احلاكم منصب مفيت للمملكة
ترجنكانو.
 .3والشيخ اْلاج حممود بن حممد يوسف بن عبد القادير اجلاوي الرتجنكانوي ( -1808
1819م) وهو شخص نشيط ﻓ البحث عن العلوم والرتاث اإلسالمي ،وكان معروفا أن لديه
اهتماما كبريا ﻓ الفكر اإلسالمي من الشيخ داود الفطاين حىت أنه بىن مكتبة جلميع الكتب
واملؤلفات لشيخ داود الفطاين اليت حصلها له سفره إىل عديد من مناطق ﻓ فطاين ومحلها إىل
ترجنكانو ،فذلك انتشرت كتب الشيخ وأتليفه ﻓ تلك املناطق.
()1

Burhanudin Jajar. (2007). Islamic Knowledge, Autority and Political Power: The Ulama

Ini Colonial Indonesia. Ph.D. Thesis. Leiden University. H75-78.

( )2انظر :جاجت برهان الدين2017( .م) .الشيخ داود الفطاين وعالقات بني مكة وأرخبيل املاليو .مرجع سابق.
ص.631-628
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 .4والشيخ حسن بن الشيخ إسحاق اجلاوي الفطاين (متوﻓ سنة 1893م) وهو من عائلة فطاين
اﻷصﻞ الذي هجروا إىل ترجنكانو بعد اهلزمية ﻓ احلراب مع سيام  ،وهو مقيم ﻓ ﻗرية بسوت
أيضا يدرس ﻓ
ترجنكانو ،فأنشاء فندﻗا وعينه احلاكم إماما ﻓ مسجد رااي ترجنكانو ،وكان هو ً
مكة حتت توجيه الشيخ داود الفطاين ،وكان من املتعمق لكتب اإلمام الغزايل ومجع اﻷحاديث
لإلمام النواوي.
 .5والشيخ وان عبد القادير بن اْلاج وان مصطفى بن وان حممد فقيه الفطاين ( -1818
 1895م) ،الذي اشتهر به اسم " توء بندنج دااي مودا"( Tok Bendang Daya
 )Mudaوهو بعد أن يدرس ﻓ مكة املكرمة عدة سنوات وكتب نسخة من كتب للشيخ داود
الفطاين والشيخ حممد أرشاد البنجاري وبعض كتب من العلماء اﻷخرون ،مث بعد ذلك عاد إىل
فطاين ﻓ سنة 1870م حيث يقوم بقيادة وتعليم ﻓ فندوق بندنج دااي ،ﻗريب مبدينة فطاين.
 .6والشيخ حممد سعيد بن عبد هللا الفطاين  ،وهو أحد شعب فطاين الذي هجر إىل مكة املكرمة
ﻓ العقد الثالث من القرن الثالث عشر اهلجري ،ودرس مع الشيخ داود الفطاين واملشايخ اآلخرين
ﻓ تلك الوﻗت ،وهو حب التعمق ﻓ العلم خصوصا حول الشعائر اإلسالمية وله كتاابن؛ كتاب
بلوم املرام ﻓ كتاب صالة مجعة ،وكتاب البهجة املرضية ،وإن هذين الكتابني حتظًا بشعبية كبرية
ﻓ نشر العلوم اإلسالمية اليت وﻗعت ﻓ ذلك الوﻗت ،كما حتظى لشيخ داود الفطاين ﻓ إنشاء
مركز التوجيه واخلطاب ﻓ الفكري اإلسالمي ﻓ فطاين وأرخبيﻞ املاليو عموما.
 .7والشيخ وان حممد علي بن عبد الرمحن بن عبد الغفور الكلنتاين (1913-1837م) املعروف
إبسم "توء وان علي كوتن" ( ،)Tok Wan Ali Kutanهو املعلم اﻷكثر أتﺛريا ﻓ الدوائر
الفطانيني ﻓ مكة املكرمة بعد الشيخ داود الفطاين ،وهو ولد على حافة هنر الكلننت ،وسفر إىل
مكة املكرمة ﻓ سنة  1860م وتعلم من علماء فطاين مث تعلم مع مجاعة من علماء أرخبيﻞ
املاليو عموما ،ويشارك ابل طريقة الشاطرية ومع ذلك فهو نشيط بطريقة نقشبندية ،ومع علمه
معرفته العلمية رخص له احلاكم ابلتدريس داخﻞ املسجد احلرام حىت يتوفاه هللا.

 .8والشيخ حممد يوسف بن عبد هللا بن حممد صاليح ،ولد ﻓ ﻗرية كوات هبارو()Kota Bharu
كلننت ،فكان له ﻓ فرتة دراسته مبكة املكرمة أكثر تعمقه ﻓ التصوف ابإلضافة إىل العلوم
اإلسالمية اﻷخرى وبعد عودته إىل وطنه كلننت مباليزاي اشتهر ابلعمﻞ والنشاط الفكري ﻓ اليت
درستها ﻓ مكة املكرمة.
 .9الشيخ اْلاج حممد سامن الفطاين  ،وهو واحد من طالب الذين يدرسون مع علماء فطاين ﻓ
سنة  1870-1860م ،وأ نه نشط ﻓ اجملال القانوين أو الفقهي ،وحيث أنه يركز على كتب
لشيخ داود الفطاين خصوصا ﻓ جمال الفقه مثﻞ كتاب عدة الباب ،وكتاب غاية التقريب وكتاب
سلم املبتدي.
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وليس هذا فقط كما ذكر الباحث سابقا أن الشيخ داود الفطاين وعلماء الفطاين اﻷخرون بذل جهودهم
ﻓ حماولة إعداد العلماء والدعاة من علماء الذين يعيشون ﻓ القرن الثالث عشر اهلجري ،ولكن هناك يشمﻞ مجيع
أحناء أرخبيﻞ املاليو واجلزيرة اﻷخرى ،مثﻞ فطاين (جنوب اتيالند) ،وماليزاي ،إندونيسيا ،برواني دار السالم حىت
كمبوداي ،فهناك طالب يتعلم مع الشيخ داود الفطاين امسه الشيخ احلاج حسن ابن عبد هللا املعروف إبسم "أون
حسن" ( )Ong Hasanخيدم نفسه للبعثة اإلسالمية ﻓ كمفوق ( )Kampotمث انتقﻞ إىل لونج ()Luong
ﻗريب مبدينة فنومفني ( ) Phnom Penhعاصمة الدولة كمبوداي .وأما خارج أرخبيﻞ املاليو فوجدت كتب
الشيخ داود الفطاين ﻓ كيب اتون ( )Cape Townمن جنوب أفريقيا مثﻞ كتاب عدة الباب وكتاب كفاية
احملتاج ،وهذان الكتااب ن رمبا كتبهما أحد طالبه من جنوب أفريقيا حني يتعلم معه ﻓ مكة املكرمة ﻓ سنة
( )1
1844م.
ومن هنا تبني لنا أن علماء فطاين هلم جهود كبرية ﻓ إعداد الدعاة والعلماء ،فأعتنوا عناية خاصة برتبية
تالميذهم على العقيدة الصحيحة ،ونبذوا البدع والضالالت ،وأخذوا أبيديهم إىل هدي الكتاب والسنة ،فاحتضنوا
خنبة متميزة من هؤالء تالميذهم ،حىت منوا وشبّوا على الطريق املستقيم ،وهنجوا هنج هللا ورسوله ،ونقلوا الدعوة إىل
م دن وﻗرى ﻷداء رسالة احلق هي من أعظم الرساالت ،أال وهي رسالة الدعوة إىل العقيدة الصحيحة ،وتطبيق
الشريعة اإلسالمية ،وإبطال البدع واحملداثت والضالالت.
اخلامتة
لقد تناولت هذه الدراسة دور علماء فطاين ﻓ الدعوة اإلسالمية وهم من العلماء الذين يعيشون ﻓ القرن
الثالث عشرة اهلجرية مبينة لدورهم وأصول منهجهم ودورهم ﻓ الدعوة اإلسالمية وﻗياﺩاهتم الدين اإلسالمي وﺍﻷمة
املسلمني ،فهم ﻭﺭﺛة ﺍﻷنبياء الذين ورﺛوا ﺍلعلم ﻭﺍلعمﻞ والتبليغ ،ودورهم ﻓ الدعوة مع املدعوين ودورهم ﻓ إعداد
الدعاة من دراسة الوصفي والتحليلي من كتبهم واترخيهم ،وﻗد خلصت هذه الدراسة إىل عدة استنتاجات أمهها ما
يلي:
 .1ضرورة االهتمام ابتباع اخليار اإلسالمي من العلماء ﻓ بالد املاليو.
 .2ضرورة االهتمام من أبناء املاليو على دور العلماء وجهودهم ﻓ الدعوة اإلسالمة.
 .3إن للعلماء أتﺛريا بشكﻞ كبري ﻓ اجملتمع من كﻞ املرحلة ،فإذا صلحت العلماء صلح اجملتمع والعكس
ابلعكس بصورة مطردة.
 .4كانت اهلجرة من علماء املاليو إىل أرض احلرمني الشريفني وغري اﻷسباب دينية ،وعلمية ،وسياسية ودعوة.
 .5إن منهج الدعوة هو اخلطوات العلمية املرسومة اليت حتدد هبا إطار الدعوة بكﻞ جزئياهتا من الداعي،
واملدعو ،املبنية على اﻷصول الصحيحة والقواعد املطردة املستخرجة من النصوص الشرعية.

( )1انظر :جاجت برهان الدين2017( .م) .الشيخ داود الفطاين وعالقات بني مكة وأرخبيل املاليو .مرجع سابق .ص.632
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 .6إهنم متسكوا منهج العقيدة ﻷهﻞ السنة واجلماعة والفقه الشافعي أحد من املذاهب اﻷربعة املعتربة واﻷخالق
السين.
 .7إن بعضهم أﻗاموا مدرسة تقليدية (الفندق) لتعليم ذويهم أحكام الدين اإلسالمي وإعداد الدعاة ودعوة
اإلسالمية وتعاليمهم ﻷحكام الدين السمحة.

أهم التوصيات
ﻓ ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج يعرض الباحث عدة توصيات ،منها:
 .1الرضا بضرورة االلتزام بتقوى هللا تعاىل؛ فإن جناح أي داع يتوﻗف على مدى التزامه بشرع هللا تعاىل ظاهرا
وابطنا ،وأن تكون مرآته دائما كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وما عدامها مصادر فرعية يستأنس
هبا.
 .2توصي الدراسة للقائمني على دراسة التاريخ املاليوي بقراءة الرتاث املاليوي القدمي أتليفا وترمجة وإعادة
نظرهم ﻓ عرضه وتصنيفه ونشره.
 .3توصي الدراسة للقائمني على دراسة التاريخ املاليوي ابلتكاتف بني اجلميع ﻓ تعاملهم مع القدمي املتطور
واحلديث املتنور.
 .4اإلفادة من ذلك أن دور علماء الفطاين ﻓ الدعوة اإلسالمية ابعتباره أحد إسهامات العلمية عند بناء
وتصميم الربامج التعليمية الدينية والدعوة اإلسالمية ﻓ بالد أرخبيﻞ املاليو وغريها.
أخريا أنمﻞ أن يكون هذا العمﻞ إضافة علمية للمكتبة املاليوية ،ويعود ابلنفع على مجيع املسلمني،
وخصوصا ﻷبناء املاليو ،وهللا تعاىل ويل التوفيق ،وهو حسبنا هللا ونعم الوكيﻞ.
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