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 3سلمان زين العابدين
 

 ملّخص البحث
وُترِبز ، بالد أرخبيل املاليو نشأة احلديث وعلومه يفهتدف هذه الدراسة املوَجزة إىل الكشف عن 

حثون أن يعرِّفوا تعريفًا وجيزًا بأرخبيل املاليو مث بدخول اإلسالم البا ا. وحاول فيهة هذا العلم فيهأمهي
فيه. مث حتدَّثوا عن نشأة وتطور احلديث وعلومه يف أرخبيل املاليو مع ذكر أمهيته. واستفادوا يف ذلك 
بكتب احلديث والكتب ذات الصلة باملوضوع. واقتضت طبيعة هذه الدراسة استخدام منهجني، 

 ستقرائي واملنهج الوصفي للتوّصل إىل اهلدف املقصود.ومها: املنهج اال

 

 : بالد، أرخبيل املاليو، احلديث، علوم احلديث، أمهية.الكلمات االفتتاحية
 

 المبحث األول: التعريف بأرخبيل الماليو وبدخول اإلسالم فيها:
 :(Malay Archipelagoالتعريف بأرخبيل الماليو )المطلب األول: 

بيل املاليو ملناطق اليت تقع يف جنوب شرق آسيا اُشتِهر من خالل كتاب الذي كتبه إن إطالق اسم أرخ
 The Malay Archipelago املسمى Alfred Russel Wallaceالعامل الطبيعية الربيطاين ألفريد راسل واالس 
بأرخبيل املاليو  حيث مسى هذه اجلزر الكثرية ( 1) م4581 - م4581)أرخبيل املاليو( خالل رحلته يف الفرتة من 

 . كما هو واضح يف موضوع كتابه
 Arkhin“ vαρχγ”من الكلمة اليونانية من لفظ )أرخبيل( مأخوذة  Archipelagoأصل كلمة و  

لبحر )معناه البحر( وكانت يف األصل تستخدم  Pelagos“ πέλαγος”ولفظ  .)معناه رئيس، أو مبدأ(

                                                           
 جامعة العلوم اإلسالمية العاملية. 4
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. 1
 الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور. 3

 Wallace, Alfred Russel. (1869). The Malay Archipelago. London: Macmillan and. ينظر: (1)
Co.    
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وهو عبارة عن جمموعة من جزر كثرية متقاربة  البحر الرئيسي. فكلمة أرخبيل معناها (8) إيطاليا)إجيه( يف 
 وأكرب أرخبيل يف العامل هو أرخبيل املاليو. ، ومتجاورة مثل يف حبر إجية

ماليو( فهي مأخوذة من اسم النهر يف السومطرة، بإندونيسيا، ) )ماالي( أو Malayأما أصل كلمة  
. وأما يف قاموس (8) اجلبلمن اللغة متيل معناها  إن أصلها، وقيل (Melayu Reverوهو هنر ماليو )

DEWAN  (7) ماليزيا)قاموس اللغة املاليزية( فكلمة ماليو تطلق على األمة واللغة خاصة يف شبه جزيرة. 
إذن، أرخبيل املاليو وُيسمى كذلك األرخبيل اهلندي الشرقي هو اسم يطلق على املناطق اليت تتكون  

بة واملتجاورة من تضاريس األرض وتقع يف جزٍء من احمليط اهلادئ وحيتوي على أكرب من اجلزر الكثرية املتقار 
إندونيسيا،  :م عدة البالد وهيعرب وسط اجملموعة، ويض جمموعة من اجلزر يف العامل، ومير خط االستواء

ألفريد راسل  ، كما ذكره(5) وسنغافورةوفطاين، وماليزيا، وفلبني )جزيرة مينداناو(، وبروناي دار السالم، 
 واالس كوهنم يتكلمون اللغة املالوية على األغلب. ولكن يف هذا البحث سيكون موضوعنا هو ماليزي.

 :: دخول اإلسالم إلى أرخبيل الماليوالمطلب الثاني
أن  جند وبالرجوع إىل كتب التاريخ واملصادر األخرى اليت تتحدث عن دخول اإلسالم إىل أرخبيل املاليو 

ر مل حتدد كيف ومىت دخل اإلسالم إىل هذه املناطق، بعض املؤرخني يقول بأن اإلسالم دخل إىل هذه املصاد
األرخبيل منذ القرن السابع امليالدي وبعضهم يقول بأنه يف القرن الثالث عشر امليالدي. وال يوجد من 

لتحديد، وإمنا ذكروا مؤشراته املؤرخني املالويني القدماء كتبوا يف مؤلفاهتم سنة دخول اإلسالم يف األرخبيل با
 وعالماته فقط من خالل اكتشافات األثرية معظمها أحجار/شواهد القبور اليت كتب عليها أمساء إسالمية.

قبل دخول اإلسالم إىل أرخبيل املاليو كان سكان هذه املناطق يتدينون بأديان شىت مثل البوذا، 
األحجار، وغريها من األماكن اليت تعتقد بأن اإلله واهلندوس، ومنهم من يعبدون األرواح، واألشجار، و 

العرب  ألهل أن :ساكن فيها. فقد اختلف املؤرخون من أين جاء اإلسالم إىل أرخبيل املاليو ولكنهم اتفقوا
                                                           

(8). Kopela, Sophia. (2013). Dependent Archipelagos in The Law of The Sea. U.S.A: 
Martinus Nijhoff Publishers, P. 1.    :الموسوعة الميسرة . )ب.د.ت( وعبد الكايف، إمساعيل عبد الفتاح.وينظر

 .33ص  .دار كتب عربية .للمصطلحات السياسية
(8). Weightman, Barbara A. (2011). Dragons and Tigers a Geography of          

 South, East, and Southeast Asia. (3 ed). U.S.A: John Wiley & Sons. P. 449. 
(7) .Nurisyah Binti Baharom. (2007). Kamus Dewan, Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka, (Edisi 4). Hal. 321 
 .47، ص 4ط .األردن: دار البيارق .إلسالمية في ماليزيا: نشأتها، منهجها، تطورهاالحركة ا(. 1222) .. حممد نور األمني بن إندوت(5)
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أن اإلسالم نشر فيها بالسالم ال باحلرب و  يف نشر اإلسالم والدعوة يف األرخبيل. اً واهلند والصني والفرس دور 
والناس يف هذه املناطق قد دخلوا يف اإلسالم عن قبول ورضا بفضل جهود الدعاة املخلصني والقتال. 

 .بدون نزاع يف ذلك. واهلل أعلم الصوفية اجملهولني، وهم كما يبدو من
 

 :نشأة وتطور الحديث الشريف وعلومه في أرخبيل الماليو المبحث الثاني:
 ي لعلماء أرخبيل الماليو:المطلب األول: الكتب األوائل في الحديث النبو 

إن احلديث عن نشأة وتطور احلديث الشريف وعلومه يف أرخبيل املاليو ال ينفصل عن حديث دخول 
اإلسالم وانتشاره يف هذه البالد، ألنه ال يتصور نشر اإلسالم وتطبيقه كمنهج للحياة االجتماعية والسياسية 

وهي يف استنباط أحكامها وقوانينها  ة النبوية الشريفةوالثقافية يعتمد على القرآن الكرمي فقط دون السن
 .(9)صدر الثاين يف التشريع اإلسالمي، اما يع ي أن نشأة وتطورها يتزامن مع انتشار اإلسالم امل

هداية احلبيب " ، هي:القرن السابع عشر امليالديةوإن أول كتاب ظهر يف احلديث يف هذه البالد يف 
للشيخ عبد الرؤوف  (41) "كتاب املواعظ البديعة"و (44) الرانرييللشيخ نور الدين  (42) "والرتهيبيف الرتغيب 

                                                           

 .1247 مايو 19 التاريخ يفlisanarabi.net  من يؤخذ ،إندونيسيا في وانتشارها العربية اللغة دخول جوهر، إدريس الدين نصر. (9)
للميالدي، وحيتوي هذا الكتاب  4838مارس  41وافق مللهجري  4218. هو كتاب يف احلديث الشريف مت تأليفه يف السادس من شوال (42)

على مثامنائة وواحد وثالثني حديثا من خمتلف املصادر مثل صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الرتمذي وغريها من الكتب احلديثية. 
 The Wroots of the Writing Tradition of Hdith Work in( 1241ينظر: أومان فتح الرمحن. )

Nusantara: Hidayat Al Habib by Nur Al Din Al Raniri( اإلصدار 49، جملة الدرسات اإلسالة ،)
 .88األول، جامعة شريف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية، جاكرتا، ص 

ند، حويل قرن السادس الشيخ نور الدين حممد بن علي بن حسان جي بن حممد حامد الرانريي القرشي الشافعي، ولد بغزارت ىف اهل. وهو (44)
 4814عشر. من األم السيدة املياليوية واألب احلضرمي. رحل البالد لطلب العلم، منها اليمن كـ ترمي، وحضر موت وسافر احلجاز سنة 

زمن  هـ. توىل اإلفتاء بأتشيه 4217م/ 4837. مث سافر اىل إندونيسيا واختار اتشيه، سومطرة، مهاجرا سنة واالستفادةم، ألداء احلج 
 Tajudinم. ينظر:  4885السلطان صفية الدين. وترك الكتب من تأليفه بعضها بالعربية والبعض باملاليووية، تويف الشيخ الرانريي عام 

Sama. (1993). Tokoh Ulama Nusantara, Malaysia: Berita Publishing Sdn. Bhd., Cet. 
1, Hal. 131 & Edward Jamaris dan Saksono Prijanto. (1995), Jakarta: Direktorat 

Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hal. 21. 
للميالدي،  4591للهجري املوافق  4342(. وهو كتاب يف احلديث الشريف حيتوي على األحاديث القدسية، طبع يف مكة املكرمة عام 41)

تينكو شياه كواال ناشر ينظر: فردوس حممد يونس،   ميالدي. 4919للهجري املوافق  4389وكذلك طبع يف جزيرة فينانغ، ماليزيا، عام 
(. جملة الكالم للعلوم الدينية واالجتماعية واإلنسانية، معهد الدراسات الدينية واالنساين، باندا 1248) الطريقة الشطارية في األرخبيل.

 .471، ص1(، رقم 1أتشيه، إندونيسيا، العدد )
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، وهذان الكتابان من أقدم كتب احلديث يف أرخبيل املاليو خاصة يف جزيرة سومطرة، (43)السنكيلي
 إندونيسيا. وبعد ذلك مل تربز دراسة احلديث الشريف حىت القرن التاسع عشر والقرن العشرين امليالدية.

وإمنا حدث كذلك يف  ،إن التباطؤ يف نشأة وتطور احلديث الشريف ليس فقط يف أرخبيل املاليو
: "وأما (41) احلثيثيف كتابه الباعث  -رمحه اهلل–العامل اإلسالمي بشكل عام كما قال العالمة أمحد شاكر 

ادرا وقليل أن ترى منهم من عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية مجلة، مث تركوا االشتغال باألحاديث إال ن
هو أهل ألن يكون طالبا لعلوم السنة وهيهات أن جتد من يصلح أن يكون حمدثا. وأما احلفظ فإنه انقطع 
أثره وختم باحلافظ ابن حجر العسقالين رمحه اهلل، مث قارب السخاوي والسيوطي أن يكونا حافظني، مث مل 

مية تستعيد جمدها، وترجع إىل دينها وعلومها وال يعلم يبق بعدمها أحد. ومن يدري؟ فلعل األمة اإلسال
اَلُم َغرِيًبا، َوَسيَـُعوُد َغرِيًبا َكَما َبَدأَ : ))الغيب إال اهلل، وصدق رسول اهلل   .(48) (("َبَدأَ اإلإِسإ

 وانحيث ألف الشيخ  كتاٌب يف احلديث وعلومه،  يف ماليزيا يف القرن التاسع عشر امليالدية مث ظهر
 . (48) السيوطيوهو شرح لباب احلديث جلالل الدين  "اجلوهر املوهوب"وان عبد الرمحن  علي بن

                                                           

م.  4812و الشيخ أمري الدين عبد الرؤوف بن علي الفانصوري واشتهر بلقبه السنكيلي، ولد يف السنكيل، سومطرة، إندونيسيا، سنة . وه(43)
م، رحل  4811عاش الشيخ السنكيلي يف بيئة علمية ودرس على والده ومشايخ بلده منهم الشيخ مشس الدين السومطرائي، ويف عام 

وتعلم على مشايخ احلجاز. رجع الشيخ السنكيلي إىل أتشيه وفتح معهدا يف مدينة كواال أتشيه وبدأ يشتغل  إىل مكة املكرمة ألداء احلج
 Najahudin Lateh dan Sitiم. ينظر:  4893كتابا. تويف الشيخ السنكيلي عام   17يف التدريس والتاليف وله حوايل 

Noorbiah Md. Rejab. (2013). Penghasilan Karya Hadith dalam Tulisan Jawi: 
Tumpuan Kepada Sumbangan Ulama Acheh dalam Manuskrif, disampaikan dalam 
Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan Kearifan Tempatan, Kuala 
Lumpur & Wan Mohd. Shaghir Abdullah. (1999). Penyebaran Islam dan Sisilah 
Ulama Sejagat Melayu, Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik 

Nusantara dan Khazanah Fathaniyah, Cet. 1, Seri ke-6, Hal. 13-14. 
، 4بريوت: دار الكتب العلمية، ط الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير،(. 4991. شاكر، أمحد حممد. )(41)

 .481ص: 
كتاب ،  4بعناية صدقي مجيل العطار، بريوت: دار الفكر، ط، صحيح مسلم(. 1223سلم بن احلجاج القشريي. ). النيسابوري، م(48)

 .432، ص: 4، ج418اإلميان، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا وأنه يأرز بني املسجدين، حديث رقم 
(. تدريس احلديث يف ماليو، تطوراته 1244خضري أمحد، وثورايا أمحد. )فيصل أمحد شاه، وفوزي ديرامان، وإسحاق بن حاج سليمان، و  .(48)

 ,Malay-Nusantara’s Networks of Islamوعقباته ومستقبله، قدم هذا البحث يف املؤمتر الدويل بعنوان: 
Fast, Present and Future 1244رب نوفم 11 – 12، مدينة باندونغ، إندونيسيا: جامعة اإلسالمية احلكومية، بتاريخ ،

 . 121ص: 
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جتذيب "يف القرن العشرين العديد من املؤلفات يف احلديث الشريف وعلومه، من بينها كتاب ظهر و 
 كالمها،  (45) "البخاريإهلام الباري شرح صحيح "، و(47) "األحاديثأطراف احلديث بشرح ما يف خمتار 

 4955يف حني ألف الشيخ إمساعيل بن يوسف )ت:  ،م( 4954تأليف الشيخ عبد احلليم اهلادي )ت: 
. مث (49)"ماستيكا حديث"، وكتاب "القطوف الدانية شرح منظومة البيقونية"م( كتابه يف علم احلديث وهو 

خمتصر صحيح  حبر املاذي شرح"إن من أكرب كتب احلديث اليت الفها علماء أرخبيل املاليو هو كتاب 
" بلوغ املرام"، ألفه الشيخ حممد إدريس املربوي حبروف اجلاوي، وله كذلك ترمجة كتاب (12) "الرتمذي

 .(14) أخرىومؤلفات  للحافظ ابن حجر،
مث انتقلت احلركة العلمية بعد القرن العشرين من تأليف كتب احلديث الشريف وعلومه بصورة عامة إىل 

املقررة للمدارس الدينية، وكذلك ظهرت حركة الرتمجة من اللغة العربية إىل تأليفها بصورة خاصة كالكتب 
اللغة املاليوية. كانت حركة الرتمجة يف احلديث الشريف بدأت منذ نشأة حركة التأليف ولكنها قليلة، ألن  

بية ومن مث كتب احلديث املؤلفة باللغة اجلاوية بعضها عبارة عن الرتمجة من كتب احلديث الشريف باللغة العر 
 قام املؤلف برتمجتها إىل اللغة اجلاوية قبل شرحها.

 
 

                                                           

وهو ترمجة وتعليق على كتاب خمتار احلديث واحلكم احملمدية للسيد أمحد اهلامشي، حيث انتهى من تأليفه يف التاسع من الربيع األول  .(47)
بعة للميالدي من قبل مط 4998للميالدي، ويقع الكتاب يف اجمللدين، وطبع ألول مرة يف عام  4938يونيو  5للهجري املوافق  4387

 اهلداية، ماليزيا.
 4388وهو شرح لبعض اآلحاديث من صحيح البخاري باللغة املاليوية ويقع الكتاب يف اجمللدين ولكنه غري مكتمل، حيث شرح املؤلف  .(45)

للهجري، يف حني مت  4919حديث فقط من صحيح البخاري بدًء من كتاب بدء الوحي حىت كتاب اجلنائز. طبع اجمللد األول يف عام 
 للهجري من قبل مطبعة برساما بريس، جزيرة فينانغ، ماليزيا. 4981طبع اجمللد الثاين يف عام 

، وهو كتاب الذي يضم على أحاديث نبوية تتعلق باإلسالم واإلميان واإلحسان، سيأيت التعريف معناه آليل من أحاديث رسول اهلل  .(49)
 عليه يف الفصل األول.

يف أحد عشر جملداً، وهو من أكرب الشروح على كتب احلديث باللغة املاليوية، ألفه يف مصر وطبع فيها مبطبعة  وهو اثنان وعشرون جزءاً . (12)
 م بإشراف مؤلفه. 4982هـ /  4379مصطفى البايب احلليب وأوالده سنة 

(14) .Fauzi Bin Deraman. (1997). Kedudukan Hadith dalam Kitab Jawi Satu Kajian 
Terhadap Karya-Karya Syeikh Dawud bin Abdallah Al-Fataniy, (Thesis yang 
dikemukakan untuk memenuhi Keperluan Ijazah Doktor Falsafah), Bahagian Pengajian 
Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia, hal. 49 
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 أسباب قلة وجود مؤلَّفات الحديث وعلومه في أرخبيل الماليو:المطلب الثاني: 
 ًً خاصة قبل القرن الثامن عشر، ويعود سببها  مؤلفات احلديث الشريف وعلومه يف أرخبيل املاليو قليلة جدَا

 إىل ثالثة أسباب:
 :ل: عدم توفر املصادر واملراجعالسبب األو 

إن عدم توفر املصادر واملراجع يف احلديث الشريف وعلومه هو من أسباب ندرة املؤلفات احلديثية يف أرخبيل 
 عن حديثة اإلسالم يف هذه املناطق. وكانت الرحلة لطلب العلم يف ذلك الوقت صعب جداً  املاليو فضالً 

عن منطقة احلجاز  ه املناطق عبارة عن اجلزر الكثرية اليت ختتلف متاماً بالنسبة لسكان أرخبيل املاليو كون هذ
 وشبه اجلزيرة العربية والشام أو حىت اهلند اليت يكون برها متصل غري منفصل بالبحر الواسع.

 :السبب الثاين: التوجه إىل الدعوة ونشر اإلسالم
الم أغلبهم من التجار وليسوا من العلماء رسالة اإلس حاملوعندما جاء اإلسالم إىل أرخبيل املاليو كان 

انتشار اإلسالم فيها. مث إن هؤالء  ئتباطب تسبَّبوهذا  .الذين يتعمدون على نشر اإلسالم يف أرخبيل املاليو
يتسن هلم الوقت لتعليم احلديث الشريف  فلم ،بالدعوة ونشر اإلسالم إىل مناطق خمتلفةاشتغلوا الدعاة 

من منطقة إىل  كانوا يتنقلونبل   ،يف منطقة ما بشكل دائم مل يقيمواا أهنم أيضا ويبدو  .وعلومه بشكل خاص
سكان هذه املناطق على ديانات شىت مثل اهلندوس، والبوذا، وعبادة األرواح،  وذلك ألنمنطقة أخرى. 

رة، والصالة، فالدعاة هم حباجة ماسة إىل تعليم العقيدة لتوحيد اهلل ونبذ اجلاهلية ومن مث تعليم كيفية الطها
 وعبادات أخرى.

 :السبب الثالث: االشتغال بالعقيدة، والتصوف، والفقه، والتفسري
كان علماء أرخبيل املاليو يفضلون التعلم واالشتغال بعلم التصوف، والفقه، والعقيدة، والتفسري أكثر من 

حىت بعد وجود املواصالت ، فإن انتشار التصوف على سبيل املثال يتزامن مع انتشار اإلسالم، و ىعلوم أخر 
لطلب العلم ووجود طلبة العلم الذين يقصدون بالد احلرمني مكة املكرمة واملدينة املنورة ليأخذوا وليتعلموا 

هلذه  اهتمامهمالعلم من مشايخ احلرمني، فإن املصنفات يف احلديث الشريف ما زالت قليلة جدا. يبدو أن 
عب هذه املنطقة حباجة ملحة إليها، وذلك ألن العقيدة هي أول ألهنم يرون أن ش ؛العلوم أكثر من غريها

، وكذلك الفقه فإن اإلنسان بعد أن آمن باهلل سبحانه وتعاىل شيءواجب على املكلف فهي أهم من كل 
: ملا بعث النيب رضي اهلل عنهما بن عباس عبد اهلل جيب عليه معرفة األحكام الشرعية كما دل ذلك حديث

  معاذ بن جبل  إىل حنو أهل اليمن، فقال  :ِل الإِكَتاِب، فـَلإَيُكنإ أَوََّل له َدُم َعَلى قـَوإٍم ِمنإ أَهإ ِإنََّك تـَقإ
ربإُهمإ َأنَّ اللََّه َقدإ فـََرَض َعلَ  ُعوُهمإ ِإىَل َأنإ يـَُوحُِّدوا اللََّه تـََعاىَل فَِإَذا َعَرُفوا َذِلَك، فََأخإ ََإَس َصَلَواٍت يف َما َتدإ  يإِهمإ 
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َواهلِِمإ تـُؤإ  ربإُهمإ َأنَّ اللََّه افـإتَـَرَض َعَليإِهمإ زََكاًة يف أَمإ َلِتِهمإ، فَِإَذا َصلَّوإا، فََأخإ َخُذ ِمنإ َغِنيِِّهمإ، فـَتـَُردُّ َعَلى يـَوإِمِهمإ َولَيـإ
َواِل النَّ  ُهمإ َوتـََوقَّ َكرَائَِم أَمإ خر هو أن ناشري اإلسالم . والسبب اآل(11)اسِ َفِقريِِهمإ فَِإَذا أَقـَرُّوا ِبَذِلَك، َفُخذإ ِمنـإ

والدعاة الذين أتوا إىل أرخبيل أيضا منهم من هلم خلفية صوفية على اختالف طرقها واجتاهاهتا املتنوعة. بل 
أكد بعض الباحثني والدارسني احملليني أن احلظ األوفر من هذه العملية كان راجعا إىل جهود هؤالء الصوفيني 

استنادا إىل املصادر األدبية والتارخيية اجلاوية ونظرا إىل واقع سيادة اللون الصويف يف إسالم  املخلصني، وذلك
 .(13) املنطقةهذه 

وهذا واضح من خالل أثارهم ومصنفاهتم واليت سنتعرف عليها أثناء ترمجتهم، فأغلب هذه املؤلفات  
   ال خترج من دائرة العقيدة، والفقه، والتصوف، والتفسري.

 :قلة وجود علماء احلديث الشريف يف هذه البالد قبل القرن التاسع عشرب الرابع: السب
أرخبيل املاليو هي بالد مل مير عليها رواة احلديث من تابعي التابعني أو من بعدهم إال التجار املسلمني يف 

غريها  ام أو العراق أوالقرن السابع امليالدي، وكذلك ال يوجد من املاليويني الذين ذهبوا إىل احلجاز أو الش
دى اىل ضعف أمر الذي لغرض طلب احلديث الشريف إال يف القرن السابع عشر امليالدي مع ندرته، األ

 االهتمام بعلم احلديث الشريف.
 

  :: أهمية السنة النبوية ومكانة الصحيحين والكتب الستة في أرخبيل الماليوالمبحث الثالث
الشريفة هلا أمهية بالغة للمسلمني أمجع، فهي وحٌي من اهلل تبارك وتعاىل إىل  اما ال شك فيه، أن السنة النبوية

ََوى :، قال اهلل تعاىلرسوله حممد  ٌي يُوَحى﴾ ]النجم:  * ﴿َوَما يـَنإِطُق َعِن اهلإ [، فقد 1-3ِإنإ ُهَو ِإالَّ َوحإ
َوَما آتَاُكمإ الرَُّسوُل ﴿يف كتابه الكرمي وطاعته. قال اهلل تعاىل  أمر اهلل تعاىل املسلمني باتباع سنة رسول اهلل 

ُقلإ أَِطيُعوا اهلَل َوالرَُّسوَل فَِإنإ تـََولَّوإا فَِإنَّ اهلَل ال [، وقال تعاىل ﴿7﴾ ]احلشر: َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكمإ َعنإُه فَانـإتَـُهوا
ملعارف اإلسالمية سواء أكانت [. فإن السنة النبوية الشريفة هي مجاع ا31﴾ ]آل عمران: حيُِبُّ الإَكاِفرِينَ 

، وهي كذلك املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي من حيث العدد ال من دنيوية دينية أو
 حيث الرتتيب.

                                                           

كتاب التوحيد، ،  4بتحقيق حمب الدين اخلطيب، القاهرة: املطبعة السلفية، ط ،البخاريصحيح (. 4122) حممد بن إمساعيل. البخاري،. (11)
 .375، ص.1، جباب ما جاء يف دعاء النيب 

 .3إصدار مركز املسبار للدراسات والبحوث، ديب، صالصوفية، -الشيعة-اإلسالميون-إندونيسيا(. 1243. أنيس مالك طه. )(13)
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يعد تعليم وتدريس السنة النبوية بالنسبة للمسلمني يف غاية األمهية كأساس لفهم كالم اهلل عز وجل 
واعد الذي يتمشى مع القرآن الكرمي وعلومه سويا، وهو علم الذي حيتاجه سس وقأباعتبارها علم مستقل له 

الذي صدر منه أحاديثه  املسلم يف أي كان وجد اإلسالم يف بقاع هذه األرض، حيث أن طاعة الرسول 
وسنته هي يف وقت نفسه طاعة اهلل تعاىل. مث إن السنة النبوية يتم فهمها ليكون دليال ومرشدا يف كل جوانب 

حلياة الدينية، واالجتماعية، والسياسية وغريها، ونظرا إىل أمهيتها فإنه من املهم جدا نشرها وتدريسها وتدبرها ا
 مثل القرآن الكرمي.

يتلقون العلم يف  اإن من املتتبع لتاريخ الثقافة اإلسالمية املالوية، جيد أن أغلب علماء املاليو كانو 
ر والرابع عشر اهلجريني، حيث كان طالبا للعلم يف حلقات الشيوخ احلرمني الشريفني يف القرن الثالث عش

باملسجد احلرام واملسجد النبوي، وبعضهم درس يف املدارس اإلسالمية هناك كاملدرسة الصولتية املعروفة، 
واملدرسة دار العلوم الدينية اليت أسسها علماء إندونيسيا املقيمون يف مكة املكرمة، وكذا مدرسة الفالح 

. فبعض العلماء الذين عادوا إىل بلداهنم بعد خترجهم من الدراسة يف (11) اإلسالميةريها من املعاهد وغ
 احلجاز قاموا بتدريس وتعليم أبناء بلدهم، ومن بني العلوم اليت درسوها هي احلديث الشريف وعلومه.

ا احلاضر ختتلف عن أماكن بل حىت يف وقتن ومن املعلوم أن أماكن الدراسة التقليدية يف املاليو قدمياً 
( وهو املعهد Pondok Pesantren) "فندوق بيسانرتين"الدراسة يف الشرق األوسط، ففي املاليو اشتهر بـ 

بقراءة كتب احلديث  يقوم العامل أو املدرس كان، حيث  (18) املاليواإلسالمي التقليدي املنتشر يف أرخبيل 

                                                           

، )أطروحة دكتوراة غري منشورة(، قسم الشريعة، كلية دار جهود علماء إندونيسيا في السنة(. 4998)داود رشيد. . ينظر: هارون، (11)
 .9العلوم، جامعة القاهرة، مصر، ص: 

 . ومن املعاهد اليت تدرس فيها الكتب احلديثية هي:(18)
احلاج جي وان يف والية كالنتان واشتهر م من قبل احلاج عبد الرمحن بن  4931أنشئ معهد لوبوك تافاه يف عام  :معهد لوبوك تافاه .1

هذا املعهد يف أوسط جمتمع الكالنتان وجنوب تايالن والفطاين. ومن الكتب احلديثية اليت يتم تدريسها يف هذا املعهد هو: سنن أيب 
حممد عمارة، وبلوغ  ملصطفىداود، واألربعني النووية، واجلوهر املوهوب ومنبهات الفلوب للشيخ على الكالنتاين، وجواهر البخاري 

املرام، ورياض الصاحلني، ودرة الناصحني يف الوعظ واإلرشاد لعثمان بن حسن اخلويري، واجملالس السنية يف الكالم عن األربعني 
 Pengajian Hadith Diالنووية ألمحد بن حجازي، ودليل الفاحلني، والبيقونية يف مصطلح احلديث. ينظر: 

Institusi Formal & Non-Formal di Malaysia. (2014). Muhammad Faidz Bin 
Mohd Fadzil, Fauzi Bin Deraman, Selamat Bin Amir, Hadith Jurnal ilmiah 

Berimpik, Bil. 7, Tahun Keempat, hal. 46. Pengajian Hadis Di Institusi 
Pondok: Satu Kajian di Daerah Baling, Kedah. (1989). Mohd. Napiah Bin 

Abdullah, Majalh Islamiayt, Bil. 10, hal. 31-42.  Pengaruh Sahih Al-Bokhori 
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تم تدريس هذه الكتب يف ي كان  ة ومن مث يشرحها، وكذلككتب الستالوباقي  "الصحيحني"املشهورة خاصة 
هي أن يقرأ الشيخ  املدرِّسُ ها كان خيتار . ومن بني طرق التدريس اليت  (17) اإلسالميةواملدارس  (18) املساجد

                                                                                                                                                                             

Dalam Masyarakat Islam di Malaysia: Satu Analisis dari Aspek Pengajaran, 
Penulisan, dan Penterjemahan. (2010). Faisal Ahmad Shah, Muhammad 
Hasbullah Salim, PERSPEKTIF Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, Bil. 2, Jil. 2 

hal. 6. 
م من  4987تأسس هذا املعهد الواقع يف قرية كواك هولو، برياك، يف عام  (:نسبة إلى مؤسسه)معهد اللطيفية أو معهد "باك تيه"  .2

ليت يتم تدريسها يف هذا املعهد قبل داتو احلاج عبد اللطيف بن احلاج عبد الرمحن وهو مشتهر بلقبه "باك تيه". ومن الكتب احلديثية ا
هو: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أيب داود، واجلامع للرتمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، واملوطأ لإلمام مالك، 

ناصحني وجواهر البخاري ملصطفى حممد عمارة، وخمتصر ابن أيب مجرة، واألبعني النووية، وورياض الصاحلني، واألذكار للنووي، ودرة ال
تدريس الحديث في يف الوعظ واإلرشاد لعثمان بن حسن اخلويري. ويف مصطلح احلديث: كتاب منظومة البيقونية وشرحها. ينظر: 

. 11-34، ص تدريس الحديث في المعاهد: دراسة في منطقة قداح. و18-18ص  المؤسسات الحكومية واألهلية بماليزيا،
 .8ص  ي الماليزي من ناحية التدريس، والتأليف، والترجمة،أثر صحيح البخاري في المجتمع اإلسالمو

م من قبل مؤسسة الكالنتان اإلسالمية بوالية كالنتان، وكان هذا  4954أنشئ معهد كانديس يف عام  :معهد كانديس بكالنتان .3
قارنة مع املعاهد األخرى. إن املعهد الوحيد الذي لديه النظام الدراسي املنتظم واملدروس من حيث اإلشراف واخلطة الدراسية بامل

اخلطة الدراسية اليت تطبق يف هذا املعهد مت إقرارها من قبل مؤسسة الكالنتان اإلسالمية وفق اخلطة الدراسية يف جامعة األزهار 
ملرام، سبل الشريف بالقاهرة. ومن الكتب احلديثية اليت يتم تدريسها يف املعهد هو: صحيح البخاري، وسنن الرتمذي، املوطأ، بلوغ ا

السالم، واألربعني النووية، كتب شروح احلديث مثل: فتح الباري، وعمدة القاري، وإرشاد الساري، وحتفة األحوذي، وأوجز املسالك 
إىل موطأ مالك، وفقه اإلمام البخاري للدكتور عبد القادر أبو فارس، ويف املصطلح: كتاب البيقوين، وأصول احلديث علومه 

تدريس ينظر: مد اخلطيب، وتدريب الراوي، والباعث احلثيث، والسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي. ومصطلحه لعجاج حم
، تدريس الحديث في المعاهد: دراسة في منطقة قداح. و18-18ص  الحديث في المؤسسات الحكومية واألهلية بماليزيا،

 .3ص  ية التدريس، والتأليف، والترجمة،أثر صحيح البخاري في المجتمع اإلسالمي الماليزي من ناح. و11-34ص 
، فهو ليس مكانا للصالة والعبادة والذكر فحسب وإمنا كذلك مكان للتعليم والرتبية. للمسجد دور مهم يف التعليم منذ عهد النبوي . (18)

لنبوي الشريف، ومن املساجد الذي بعض املساجد يف أرخبيل املاليو يعقد الدروس الدينية يف العقيدة والفقه والتفسري وكذلك يف احلديث ا
 قام بتدريس احلديث النبوي هو:

يف والية سيالجنور يف القسم الرابع عشر يف التقاطع بني  فاتيالنغ جايا هو املسجد الذي يقع يف مدينةو  :مسجد تون عبد العزيز .1
األستاذ الدكتور يف قسم القرآن احلديث  شارع سيمنغات وجاالن داتو عبد العزيز، حيث قام الدكتور عبد احلي بن عبد الشكور وهو

أثر صحيح البخاري في المجتمع اإلسالمي الماليزي يف جامعة مااليا، بتدريس كتاب صحيح البخاري يف كل يوم اجلمعة. ينظر: 
. 11-12ص  تدريس الحديث في المؤسسات الحكومية واألهلية بماليزيا،. و9ص  من ناحية التدريس، والتأليف، والترجمة،

Fauzi Derman, Ishak Hj Sulaiman, Faisal Ahmad Shah. (2010). Pengajian Hdith 
di Malaysia, Malaysia: Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian 

Islam, Universitas Malaya, Cet. 1, hal 234. 
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اليزية، بكوااللومبور، حيث درس الدكتور حممد أبو الليث وهومسجد اجلامعة اإلسالمية العاملية امل :مسجد سلطان الحج أحمد شاه .2
اري اخلري آبادي، األستاذ الدكتور يف قسم القرآن والسنة، كلية علوم الوحي واإلنسانية، باجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية، فتح الب

صحيح . ووأثر 133ص  ث في ماليزيا،الحدي تدريسشرح صحيح البخاري يف كل يوم اإلثنني والثالثاء بعد العصر. ينظر: 
 .42ص البخاري في المجتمع اإلسالمي الماليزي من ناحية التدريس، والتأليف، والترجمة، 

وهو املسجد الواقع يف مكان بارز عند تقاطع بني شارع واألمريالية لني يف سيمباوانج، واملسجد لديه مركز لتدريس  :مسجد الشفاعة .3
ديث(، واهلدف من إنشاء دار احلديث للتدريس وتعليم األحاديث النبوية إىل اجملتمع اإلسالمي يف احلديث ويسمى بـ )دار احل

سنغافورة خاصة يف تلك املنطقة. اعتمد دار احلديث يف تدريسه على كتاب أربعني حديثا الذي مجعه ورتبه دار احلديث من كتب 
للشباب، فضال عن ذلك يتم كذلك تدريس بعض الكتب الستة الستة، ورياض الصاحلني، واجلامع الصغري، وهو كتاب خمصوص 

، وأداب تقييم ، عقد دار احلديث الندوة املصغرة على املستو احمللي بعنوان: دراسة أحاديث صفة صالة النيب 1248فيه. ويف عام 
الدين اإلسالمي بسينغافور،  احلديث وعمله، قدمامها األستاذ حممد يوسري يوحبي حممد يوسف وهو أعضاء مجعية العلماء ومدرسي

 Peranan dan Sumbanganواألستاذة سكينة بنت سابتو، طالب الدكتورة يف جامعة كيبنغسأن ماليزيا. ينظر: 
Institusi Masjid Dalam Pembangunan MasyrakatMelayu-Islam di 
Singapura: Satu Kajian di Masjid Assyafaah, Sembawang. (2010). Ezad Azraai 
Jamsari, Siti Noorasikin Tumiran, Kaseh Abu Bakar, Zamri Arifin, Jurnal of Islamic 

and Arabic Education, Bil.2, Jil. 2, hal. 40-41.  :واملوقع الرمسي ملسجد الشفاعة
http://assyafaahmosque.sg/ 

تامبينيس يف اجلانب الشرقي من سنغافورة، مسجد  وهو املسجد الذي يقع يف شارع تامبينيس اخلامس يف : مسجد دار الغفران .4
دارول غفران حيظى بشعبية كبرية ويصبح مزدمحا للغاية كل يوم مجعة وقت صالة اجلمعة، نظرا لعدم وجود مسجد يف البلدات اجملاورة 

قام األستاذ نزول القدر لبلدة سيمي. فتح املسجد أبوابه لدرس الكتب احلديثية خاصة األحاديث املختارة من الكتب الستة حيث 
عبد اهلل بتدريسها كل يوم اإلثنني بعد العشاء. ينظر املوقع الرمسي للمسجد: 

http://darulghufran.org/about/history/ 
أرخبيل  من املؤسسات التعليمية اإلسالمية اليت ال تقل أمهيتها من املؤسسات التعليمية األخرى يف . املدارس اإلسالمية التقليدية أيضاً (17)

 املاليو، فلها دور مهم يف النشر وحفظ السنة النبوية، ومن هذه املدارس هي:
 ، وكانت اخلطة الدراسية تشبه اخلطةَ م4998يف عام  هذه املدرسةأسست  :كواال لمبور  بسريبتالينغ في "مدرسة مفتاح العلوم" .1

من خرجيي  يف هذه املدرسة إمَّاسني املدرِّ  لذلك معظم ،كستانبا  وفروعها يف اهلند "دار العلوم ديوبند" يف الدراسية املستخدمة يف
باكستان. ومدة الدراسة يف هذه املدرسة تستغرق سبع سنوات، حيث تبدأ دراسة الكتب احلديثية يف السنة الثانية وإما من اهلند 

، ويف السنة "األربعني النووية"، ومن للشيخ عاشق إهلي الربين املدين "زاد الطالبني من كالم رسول رب العاملني"باستخدام كتاب 
، وأما يف السنة اخلامسة ستدرس كتاب "بلوغ املرام"، ويف السنة الرابعة ستتم دراسة كتاب "رياض الصاحلني"الثالثة ستتم دراسة كتاب 

يف السنة السادسة،  "يحمشكاة املصا"يف أصول احلديث، يف حني يدرس كتاب  "البيقونية"أو  "كرفخنبة ال"وكتاب  ".األدب املفرد"
أثر صحيح . و145-147ص  الحديث في ماليزيا، تدريسيف السنة السابعة. ينظر: مع الصحيحني وتتم دراسة الكتب الستة 

 .7ص البخاري في المجتمع اإلسالمي الماليزي من ناحية التدريس، والتأليف، والترجمة، 
من قبل مؤسسها األستاذ حممد بن عبد القادر  4993ست يف عام وهي مدرسة تأس :مدرسة دار العلوم إلحياء علوم الدين .2

. تكون مدة الدراسية يف مدرسة دار العلوم إلحياء علوم الدين سبع (اهلنديف لكناؤ بخريج دار العلوم ندوة العلماء ) الندوي القدحي
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أو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمعه ويصححه بدًء من أول الكتاب حىت ينتهي إىل  ،الكتاب والطالب يسمعه
وهكذا خالل السنة وكذلك كتب احلديث األخرى. وحيصل الطالب عند  ،وتكراراً  مراراً  آخره مث يعيده

عبد اهلل بن مبارك رمحه اهلل حيث  اإلمام لقول التخرج على اإلجازة كاإلجازة املعروفة عند احملدثني، متثيالً 
َناُد َلَقاَل َمنإ َشاءَ "يقول:  سإ يِن، َوَلوإاَل اإلإِ َناُد ِمَن الدِّ سإ التصال السند إىل رسول اهلل  وحفظاً  (15) "َشاءَ َما  اإلإِ
  الكتابأو إىل صاحب. 

أن مؤلفات علماء املاليو اليت تتعلق بكتب الستة قليل جدا، سواء أ كانت املؤلفات يف الشرح،  !نعم
ني غريها. إن قليل مؤلفاهتم لألحاديث الشريفة ال ينحصر على كتاب الصحيح التعليق أو االختصار، أو أو

 وكتب السنن فقط وإمنا يشمل السنة النبوية بشكل عام، وهذا واضح السبب كما ذكرها الباحث قبله.
ولكن مع ذلك، فإن السنة النبوية الشريفة وباخلصوص كتاب الصحيحني وباقي كتب الستة هلا أمهية  

ومه من خالل احلفظ كبرية ومكانة عالية يف أرخبيل املاليو، فهم حاولوا أن حيفظوا احلديث الشريف وعل
على اتصال سنده، وحفظه يف صدورهم، وخدمته بإنشاء معاهد التقليدية لدراسات األحاديث النبوية وإقامة 
مسابقات حفظ األحاديث الشريفة، واملؤمترات، والندوات، وغريها من سبل خدمة السنة النبوية وحفظها. 

ته الشريفة من خالل تدريسها وتعليمها، غري أهنم وسن فالشعب املاليو يهتمون كثريا بشخصية رسول اهلل 
 جدا يف جمال التأليف خاصة يف اللغة العربية. نمقللو 

 

 الخاتمة
 وبعد هذه الدراسة، فقد توّصل الباحثون إىل االستنتاجات التالية: 

 أن دخول اإلسالم إىل أرخبيل عن طريق اهلند والصني براً. (4

وذلك خاصة قبل القرن الثامن عشر،  املاليو قليلة جداً  فات احلديث وعلومه يف أرخبيلمؤلّ أن  (1
بالعقيدة  االشتغالِ ، و إىل الدعوة ونشر اإلسالم علمائها هِ توجُّ ، و ر املصادر واملراجععدم توفّ  بسبب:

 .وجود علماء احلديث الشريف يف هذه البالد قلةِ ، و والتصوف والفقه والتفسري

                                                                                                                                                                             

، كتاب واحد يف الفقه، وكتاب واحد يف سنوات، وتدرس خالل الثالث السنوات األوىل َسة كتب وهي كتابان اثنني يف علم النحو
( حديث النبوي أغلبه 4222التوحيد، وكتاب واحد يف الصرف. ويف باقية أربع سنوات أخرى فإن الدراسة سرتكز على حفظ )

، ودراسة بعض الكتب احلديثية وهي: صحيح مسلم، وسنن أيب داود، وسنن الرتمذي، واألربعون "صحيح البخاري"مأخوذ من 
، وجواهر البخاري، ورياض الصاحلني، وبلوغ املرام، ومشكاة املصابيح. ينظر: النووية

http://ulumnabawiahmakh.blogspot.com/131-134ص  تدريس الحديث في ماليزيا،، و. 
 .47قدمة، باب يف أن اإلسناد من الدين، ص ، املصحيح مسلم. النيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي، (15)

http://ulumnabawiahmakh.blogspot.com/
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كتب الستة هلا أمهية كبرية ومكانة عالية يف أرخبيل لاوباقي  "الصحيحني"وباخلصوص احلديث أن  (3
يف هذا التأليف ب مل يهتمواأهنم غري  ، وما زال العلماء يعتنون هبا تدريسًا يف املدارس واملساجد،املاليو

 جملال إال القليل.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله 

 ت أستغفرك، وأتوب إليك.إال أن
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