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  حياة في منهجية وقفات
 العلمية وآثاره المربوي إدريس محمد الشيخ الماليزي ثالمحد  

 

 الحق َصوُدري مصباح. د
mesbahul@usim.edu.my 

 يابي الدين شمس. د
  د. منير علي عبد الرب 

 ملخص البحث:
أرخبيل املاليو ويف  ياماليز  ثني البارزين يفاحملد  العلماء و  أكابريُعدُّ الشيخ حممد إدريس املربوي أحد 

يف خدمة العلوم اإلسالمية  ومتميزة   كبرية    جهود   وله .شرق آسيا عموما  جنوب يف بالد و  ،خصوصا  
 وشرحا   وتأليفا   تدريسا   هذا اجملاليف  طويل   ة النبوية وعلومها باللغة املاليوية، وباع  السن  يف السيما 
الشهري "حبر املاذي شرح خمتصر صحيح الرتمذي"، ، وأكرب دليل على ذلك كتابه وترمجة   وحتقيقا  

نل تلم ف شهرته وآثاره العلمية،رغم وعلى  .وهو أكرب الشروح على كتب احلديث باللغة املاليوية
 ويأيت هذا ال سي ما باللغة العربية، من البحث والدراسة من الكت اب والباحثني هذه الشخصية حظا  

 ةلقي الضوء على سري نيف هذا البحث أن  ناحاولقد و ملؤمتر. ا أهداف هذا من جزء حتقيق يف البحث
البحث على مقدمة ومخسة مطالب:  ناورتبوآثاره العلمية، العطرة املربوي  إدريس حممد الشيخ

طلبه للعلم نشأته و ، واملطلب الثاين: أسرتهومولده و ونسبته املربوي  الشيخ املطلب األول: اسم
، جوائزه التقديريةو  ْلقية والُُلقية، واملطلب الرابع: مكانتهه الخ ورحالته، واملطلب الثالث: صفات

 عن خالصة البحث ونتائجه وتوصياته. ناويف الامتة حتدث ،واملطلب الامس: وفاته وآثاره العلمية
 

 الشيخ حممد إدريس. املربوي. احملدث املاليزي. حبر املاذي الكلمات المفتاحية:
 :المقدمة

سا أهَل احلديث رداَء الشرف يف كل  إقليم، ورفع شأهنم وأعلى ذكَرهم يف العصرخ احلديث احلمد هلل الذي ك
والقدمي، وخصَّهم من بني ََحَلةخ الشرع مبزيد التشريف والتعظيم، والصالة والسالم على نبينا وسيدنا حممد 

هلل عليه وسلم يف احلديث اهلادي إىل الصراط املستقيم، الذي دعا ألهل احلديث بنضرة النعيم، فقال صلى ا
الذي رواه اإلمام أبوداود يف سننه بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل 
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حبا يف أهل يف عز ، وأنشد أبو العباس ال1»حىت يبلغهنض ر اهلل امرأ مسع منا حديثا فحفظه «عليه وسلم قال: 
 :، فقالاحلديث

 .. فازوا بدعوة سي د اللقأهل احلديث مجاعُة احلق  .
 فُوجوُههم ُزْهر  ُمَنضَّرة  ... آللخئها كتأل ق الربق

 .يا ليتين كنُت معهم فَ ُيدرَكين ... ما أدركوه هبا من الس ْبق
 وبعد :

معهد دراسات احلديث النبوي )إهناد( بالكلية قائمني على لفال بدَّ أوال  أن أتوجه بالشكر اجلزيل ل
على جهودهم املبذولة يف خدمة السنة النبوية املطهرة على  ة العاملية بسالجنور، ماليزيا،اجلامعية اإلسالمي

 .حبها أفضل الصالة وأمت التسليمصا
نظمي املؤمتر حتت عنوان " احلديث النبوي يف ماليزيا االمتنان ملأود أن أوجه بالشكر و  وكذلك

عنوان "حكم االحتجاج باحلديث الضعيف يف  وأرخبيل املاليو: تارخيا وتطورا، ومنظمي املذاكراة حتت
 الفضائل واألحكام يف ضوء أقوال العلماء املتقدمني واملعاصرين" . 

هو مص طلح جغرايف قدمي يطلق على جمموعة ضخمة من اجلزر وشبه  "أرخبيل املاليو"وال شك أن 
ن اجلزر العديدة املبعثرة اليت اجلزر اليت تقع ىف منطقة جنوب شرقي آسيا من القارة اآلسيوية، وهي تتكون م

تايالند مشاال، حىت مشال القارة اآلسيوية املتامخة جلنوب بالد  متتد من أقصى الطرف اجلنويب الشرقي للقارة
ويتكون من ثالث  ،األسرتالية جنوبا، بينما حيدها شرقا حبر الصني اجلنويب، وحيدها غربا احمليط اهلندي

 هوسنغافور ومجهورية إندونيسيا ومجهورية الفلبني باإلضافة إىل اململكة الربونية جمموعات رئيسة: احتاد ماليزيا 
تايالند، وهلذه اجملموعات لغتها الاصة املوحدة فضال عن اللهجات احمللية، وهي ومنطقة الفطاين جنوب 

مؤلفاته األدبية  اللغة املاليوية اليت يتكلم هبا شعبها يف حياته اليومية ويف معامالته الرمسية، ويكتب هبا
أكثر حياته يف  وياملربإدريس ذه اللغة، وقد أف ى الشيخ والعلمية، وكان األدب املاليوي هو األدب هل

فات يف الثقافة واللغة والعلوم ف العديد من املؤلالنهوض بسكان أرخبيل املاليو دينيا وعلميا وفكريا، حيث أل  
رح خمتصر صحيح الرتمذي"، يعد هذا الكتاب من أكرب وأهم ة، ومن أشهر مؤلفاته "حبر املاذي شإلسالمي  ا

 الشروح على كتب احلديث باللغة املاليوية.

                                                           
، 1، طدار الرسالة العاملية) لبنان،  (،0660برقم )  501، ص 5، جباب فضل نشر العلمم، ، كتاب العلسننهأخرجه اإلمام أبوداود يف  1

 : إسناده صحيح.احملقق شَعيب األرنؤوط. وقال (م 9002 /ه 1300
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  :أهداف البحث
السنة  خدمةلى أبرز اجلهود املعاصرة يف وهو التعرف ع ؤمترأيت يف حتقيق جزء من أهداف املهذا البحث ي
احملدثني يف دراسة باملختص من حماور املؤمتر  ولور األضمن احمل كما أنه يف،  يف أرخبيل املاليو النبوية وتقوميها

الشيخ حممد إدريس ماليزيا وأرخبيل املاليو وجهودهم يف احلديث النبوي رواية وتأليفا وترمجة، حيث يعد 
يشار ، حيث اليزيا ويف أرخبيل املاليو خصوصاأحد كبار العلماء واحملدثني البارزين يف م-رَحه اهلل-املربوي 
 .لسنة النبوية بلغة املاليويف جهوده الكبرية واملتميزة يف خدمة ا لبناناإليه ب
 
 

 أهمية البحث:
رخيي لشخصية علمية ذات ختصص شرعي من ماليزيا اتوثيق تتأيت أمهية هذا البحث من حيث كونه 

إىل اللغة سنة النبوية هد علمي يف ترمجة الجب فيتعر ، و لسنة النبوية باللغة املاليويةاستطاعت أن ختدم ا
  ، ويكون له تأثري مباشر أو غري مباشر يف دفع اآلخرين يف خدمة السنة وعلومها باللغة املاليو.املاليوية

 :مشكلة البحث
نكليزية إىل اللغة العربية يف ماليزيا املرتمجة من اللغة املاليوية أو اإللمعلومات ل املصادر واملراجع العلميةقلة 
 . صوص هذا املوضوعخب

 :ة البحث أسئل
 حياول البحث أن جييب عن األسئلة اآلتية : 

 الشيخ املربوي ؟ من 
 ؟  مكانته العلمية ماو 

 ؟ وما آثاره العلمية
 ؟   جهوده يف خدمة احلديث النبويما و 
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  :اسم الشيخ المربوي ونسبه ومولده وأسرته :المطلب األول
 :اسمه ونسبه

يف ماليزيا، 9ريس املربوي ، من مدينة كواال كنسر بوالية برياقحممد إدريس بن عبد الرؤوف بن جعفر بن إد هو
 .0 ويعود أصله إىل املهاجرين من سومرتا بأندونيسيا إىل ماليزيا

مربو( ومعناها اشتهر الشيخ حممد إدريس بنسبته "املربوي "، وذلك نسبة إىل اسم قريته ) لوبوق و 
و( اسم شجر ينبت يف جانب ذلك النهر، وهو شجر : اجلزء العميق من النهر، و)مرببالعربية، )لوبوق(

 . 3 )الس اج( تصنع منه السفن
 مولده: 

منطق   ة  يف 12265م   ارس 10م   ن اهلج   رة النبوي   ة املواف   ق  1010ذوالقع   دة س   نة  92ول   د الش   يخ املرب   وي يف 
س أي فريض  ة مبك  ة املكرم  ة وه  ي منطق  ة قريب  ة م  ن احل  رم املك  ي، عن  دما ك  ان أب  واه يؤدي  ان ال  ركن ال  ام املس  فلة
 احلج. 

وبق  ي الش  يخ املرب  وي  م  ع والدي  ه يف مك  ة املكرم  ة من  ذ والدت  ه ح  ىت بل  ت عم  ره عش  ر س  نوات،   انتق  ل  
 .6م1202/ه  1090ورجع مع أسرته إىل ماليزيا عام 

 أسرته: 
دة يف ت  زوج الش  يخ املرب  وي م  رتني يف حيات  ه، وك  ان ال  زواج األول يف أثن  اء الدراس  ة قب  ل س  فره إىل مص  ر لالس  تزا

عن  د هناي  ة طل  ب العل  م، حي  ث ت  زوج م  ع ج  م خدجي  ة بن  ت حمم  د إده  ام م  ن كوت  ا الم ك  ريي، يف ك  واال كغس  ر 
، وعن  دما س  افر إىل مص ر للدراس  ة ت  زوج للم  رة الثاني ة م  ع من  رية بن  ت عب د الوه  اب وه  ي م  ن 7دراس ته يف املعه  د

زوجتي  ه ح  ىت رزق  ه اهلل س  بعة م  ن  النس  ب الع  ريب، وع  اخ الش  يخ املرب  وي يف س  عادة ح  ىت هناي  ة حيات  ه م  ع ك  ال

                                                           

 برياق أو فرياق أو برياك والية يف أقليم الساحل الغريب لشبه جزيرة املاليو مباليزيا .    9
 م.  1229 .جريدة أوتوسن قبلة، يوليو   0
3   Muhamad Rasid Abdul Malik al-Kelantani Jan-Mac 2001. Pengasuh, Majalah Bulanan 

Dakwah Islamiah. Halaman 18   . 
5 Tajudin Saman dan Abd Manaf Hj. Ahmad 2005. Tokoh-tokoh Agama dan 
Kemerdekaan di alam Melayu. Kuala Lumpur. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. 
Halaman 62. 

 .م1220 .جريدة أوتوسن قبلة، سبتمرب 6
 .م1220 .جريدة أوتوسن قبلة، سبتمرب 7
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 ،ةاألبناء الذكور كلهم من الزوجة األوىل، وبنت واحدة وه ي أس تاذة م رمي بن ت حمم د إدري س م ن الزوج ة الثاني 
العل  وم اإلس  المية وعمل  ت كمعلم  ة يف مدرس  ة راج برمب  وان تأي  ة يف إب  وه،  دراس  ةواتبع  ت أس  تاذة م  رمي أباه  ا يف 

ق وامل  دير ام  ع اهلج  رة لوالي  ة ب  ري املخت  ارة جل  ائزة حمم  د الغ  زاو وه  و الشخص  ية ب  ريق. كم  ا أهن  ا تزوج  ت بالش  يخ 
 2.ملعهد إدريس املربوي

 :نشأة الشيخ المربوي ورحالته العلمية :المطلب الثاني
املرب وي نش أة طيب ة، حي ث ع اخ أي ام طفولت ه يف مك ة املكرم ة جب وار بي ت اهلل احل رام،  حممد إدري سالشيخ  نشأ

عروفة بالعلم واحرتام العلماء وحمبتهم، وكانت لوائح الذكاء والفطانة تشرق عل ى س رر جبين ه يف وكانت أسرته م
كأمث   ال أولئ   ك   لطف   ل حمم   د إدري   س أن يك   ون أي   ام ص   باه، فكان   ت أْمنخي   ُة وال   د الش   يخ املرب   وي من   ذ أن ول   د ا

ا بل ت الطف ل الس ْعَي ت يت أخر أب وه العلماء الذين هلم دور بارز يف نشر اإلسالم وتعليمه يف البالد املالوي ة، فلم 
، وهن ا حف ا الطف ل حمم د إدري س س تة عش ر ج زءا  م ن 9 مبك ة املكرم ةبتدائي ة العربي ة اال يف إرساله إىل املدرس ة

 . 10القرآن الكرمي، كما أخذ دروسا لبعض العلوم الشرعية والعربية يف احللقات العلمية 
ة املكرم ة إىل وطن ه األص  لي "ماليزي ا" أرس له وال  ده إىل وعن دما انتق ل الش يخ املرب  وي م ع وال ده م  ن مك 

م   ع إحلاق   ه بنظ   ام احللق   ات العلمي   ة يف املس   اجد وال   يت تس   مى  "مدرس   ة املاليوي   ة لوب   وك مرب   او"، مدرس   ة قريت   ه
وعن  دما ك  ان عم  ره ثالث  ة عش  ر عام  ا  نقل  ه أب  وه إىل "معه  د الش  يخ وان أَح  د" يف بوكي  ت جن  دان،  ب   )الفندق(، 
وبع  د دراس  ته ع  دة س  نوات يف ه  ذا املعه  د انتق  ل إىل معه  د ت  وان حس  ني يف فك  وك س  نا، ق  دح،  ك  واال كغس  ر،

وبع  د ف  رتة م  ن الدراس  ة يف ه  ذا املعه  د ذه  ب إىل معه  د الش  يخ أَح  د يف فت  اين، ف  اد  الل  ت، بوكي  ت مرت  اجم، 
 وأخريا أتيحت له الفرصة ليدرس يف معهد توء كناو بوالية كالننت، ماليزيا.

ث راس  ته مل  دة أرب  ع س  نوات يف "معه  د ت  وء كن  او" ذاع ص  يت املرب  وي كطال  ب متمي  ز حي  ويف أثن  اء د
يف عل   م الفق   ه واحل   ديث ، وقط   ر اهل   ادي وغ   ري ذل   ك م   ن الكت   ب املش   هورة كم   ا متك   ن  حف   ا م   نت األجرومي   ة

 .  11 والعقيدة واللغة العربية وغريها من العلوم

                                                           
8 Pengasuh, Majalah Bulanan Dakwah Islamiah. Jan-Mac. Op.cit. halaman 22  

    م .1229 .تيتيان مسرا ، يونيو  2
 .م1220 .جريدة أوتوسن قبلة، سبتمرب  10
 .م 1221 .( سنة على تأسيس مدرسة كبنسان لوبوق مربو يف كواال كنسر 100ن فرايان، مبناسبة ) رسالة سببوت 11
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مص ر، وس كن جبان ب جامع ة األزه ر بالق اهرة، سافر الشيخ املربوي  مع أس رته إىل م  1203ويف سنة 
، وك    ان م   ن أوائ    ل أبن    اء واليت   ه ال    ذين ذهب    وا ليواص    لوا م 1222م وح    ىت ع    ام 1203وبق   ي هن    اك من    ذ ع   ام 
 .  19دراستهم العالية مبصر 

ه ي وكانت رحلته العلمية إىل اجلامع األزهر أثرت ت أثريا كب ريا يف حي اة الش يخ املرب وي حي ث فتح ت عين
والتفق   ه في  ه الس  يما احل  ديث وعلوم  ه، وذل  ك لقل  ة املتخصص  ني يف ماليزي  ا دراس  ة العل  وم اإلس  المية مهي  ة عل  ى أ

 هبذا العلم.
ويف أثن اء دراس ته مبص  ر اش تغل الش يخ املرب  وي بت أليف الكت  ب يف العل وم اإلس المية حي  ث أل  ف مبص  ر  

ص  ة باس  م "املطبع  ة املربوي  ة" كم  ا أس  س مطبع  ة خا  "حب  ر امل  اذي ش  رح خمتص  ر ص  حيح الرتم  ذي"، كتاب  ه الش  هري
 نسبة إىل امسه لنشر الكتب واملؤلفات العلمية. 
مخس ني عام ا  م ن العم ر إىل مص ر رج ع الش يخ املرب وي  إىل ماليزي ا وبعد رحلة طالت أكثر م ن مخس ة و 

 وسكن مبدينة إيبوه مركز والية برياق.
م  ن اجلامع  ة الوطني  ة  (فة الفخري  ةالفلس  )م ح  از الش  يخ املرب  وي  عل  ى إج  ازة ال  دكتوراه 1220ويف س  نة 

 . 10مباليزيا 
 :صفاته الِخْلقية والُخُلقية :المطلب الثالث
وزي نه من الصفات والصال اللقية واللقية ما  وأكمله -رَحه اهلل-لشيخ املربوي ا -تعاىل-لقد منح اهلل 

لف الطبقات، واملشارب من الطلبة تؤهله؛ ألن يصل إىل املكانة الرفيعة يف قلوب الن اس، فأحب ه الناس من خمت
والعلماء والعامة، وأقبلوا على دروسه وعلمه ينهلون منها، وذاع صي ته يف اآلفاق، وهلجت ألسنة اجلميع 

 حرتام.االعرتاف له بالفضل واملكانة واالبالث  ناء عليه، و 
حلس، صادعا باحلق، فكان رقيق الشعور، ذكي اويتصف الشيخ حممد إدريس املربوي بصفات حممودة كثرية 

صرحيا يف الكالم يف غري جفاء، شديد االتباع للسنة، نفورا عن البدعة، كثري اإلكرام للضيوف، عظيم الرفق 
بأصحابه، حيب الرتتيب والنظام يف كل شيء، ويواظب على األوقات مشتغال خباصة نفسه، ومبا ينفع يف 

مني، واحلمية والغرية يف الدين، ففاز حبياة طيبة تنورت الدين، متنحيا عن السياسة، مع االهتمام بأمور املسل
أذكار، وأشغال وذب عن الدين، وإحياء للسنة، وإماتة و تدريس، وتأليف، و بعلم، ودين، ومعرفة، وإرشاد، 

                                                           
 م.  1220 .جريدة أوتوسن قبلة، سبتمرب 19
 م.1227 .م، سيناران إسالم1220 .جريدة أوتوسن قبلة، سبتمرب 10
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نفسه وأمواله يف سبيل الدين اإلسالمي بيضحى أن و كان حيب ، للبدع بطرف غري نائم، وفكر مستمر دائم
 .13والدفاع عن األمة

وقار ومهابة مع  القد ُوصف الشيخ املربوي بأنه كان رفيع األخالق، نب يل الصال، طيب الفعال، ذ
األخالق،  يشدة تواضعه وحسن معاشرته، وحتر يه يف مأكله ومشربه وملبسه، وكان كثري الصيام والقيام، رض

ز أيضا بالزهد يف هذه الدنيا وحبه وميله ألهل الفضائل، وإنصافه يف البحث، ورجوعه إىل احلق، كما متي  
والبعد عن مباهجها وزينتها الفانية، مع توفر أسباهبا، وكان عاو اهلمة، يشغله خدمة اإلسالم، وكان يقول 
أي شيء يتعلق باإلسالم فهو من صميم عمله، وكان زكي النفس، مبتعدا عن سفاسف األمور، عفيف 

 .15اللسان، صادق القول
بقوة يف العقل وبسطة يف اجلسم، فلقد جتاوز التسعني عاما  وهو صحيح  كما ُرزق الشيخ املربوي  

البدن قوي احلركة سريع الفهم، وت يزل يلبس العمامة واجلبة، وكان عاملا  ورعا ، اهتم بصلة الرحم وحسن 
 املعاملة مع الناس مع طيب العشرة، كما أنه كان متواضعا ، وكان متبعا  للسنة يف شأنه كل ه .

أهم صفاته الكرمية الصرب والتحمل، حيث أهدى اهلل الشيخ حممد إدريس املربوي صفة الصرب ومن 
أمهية الصرب عند فعل الواجبات لكي يعيش اإلنسان حياة  ب ريف مواجهة املشقات يف حياته، وكان دائما يذك  

من األعمال التطوعية  وخدمة األمة اإلسالمية وغري ذلك يعمل الدعو الطي بة ، وقد صرب الشيخ املربوي يف 
والتكرب والسمعة، ورضي بقضاء اهلل وقدره عندما واجه الصعوبات بدون فخر ى نفسه اما حرمه اهلل من الوهن

كما   ،هلل على نعمته يف السر والعالنيةاحنراف، وقد منحه اهلل تعاىل وأعطاه النجاح يف حياته وكان يشكر ا
ة على البدع وأهل األهواء، شديد الوطأ اب السنة حمبا  هلا، منكرا  علىبتعظيمه جلن -رَحه اهلل–متي ز عن أقرانه 

 اجملرتئني على حدود اهلل تعاىل.
 وجوائزه التقديريةالعلمية مكانته : المطلب الرابع

من كبار العلماء واحملدثني البارزين يف ماليزيا ويف أرخبيل املاليو  -رَحه اهلل-يُعدُّ الشيخ حممد إدريس املربوي 
شرق آسيا عموما، ملا له من جهود كبرية ومتميزة يف خدمة العلوم اإلسالمية جنوب صوصا ويف بالد خ

حياته يف خدمة  -رَحه اهلل -ى الشيخ املربويالسيما السنة النبوية وعلومها باللغة املاليوية، حيث قض

                                                           
14 Jaafar Salleh, 1998. Etika dan Agenda Seorang Muslim. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa 
dan Pustaka. Halaman 124 
15 Ismail Hj. Ibrahim. 1993.Umat Islam Abad ke 21.Kuala Lumpur.Institut Kefahaman 
Islam Malaysia.halaman 213 
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يف خدمة السن ة النبوي ة املطه رة  اإلسالم وتدريس العلوم اإلسالمية السيما احلديث وعلومه، وكان له باع  طويل  
وقد حفظت بعض املؤسسات العلمية يف ماليزيا الود واملكانة هلذا  تدريسا وتأليفا وشرحا وحتقيقا وترمجة،

 الشيخ الفاضل فجعلت امسه علما  خالدا  ملؤسساهتا ومنها : 
 . زيةي  يف اجلامعة الوطنية املاليإحدى الكليات السكنية كلية إدريس املربو  -1
تسمية املدرسة اليت كان يدرس فيها وهو صغري يف قريته مدرسة الشيخ حممد إدريس املربوي   -9

 الوطنية يف كواال كنسر. 
كلية إدريس املربوي  اإلسالمية يف إيبوه، أقامتها ابنته من هبة جائزة )مع اهلجرة( اليت حصل -0

 عليها الشيخ املربوي  .
ة ي عدة جوائز وش هادات تقدير على االت احلياة حاز الشيخ املربوي جم ونظرا جلهوده العظيمة يف شىت

 من جهات متعددة: 
فلس  فة منح  ت اجلامع  ة الوطني  ة املاليزي  ة الش  يخ املرب  وي  عل  ى إج  ازة ال  دكتوراه ال 1220فف  ي س  نة -1

عف  ر اب  ن ل  ه ه  ذه الدرج  ة أثن  اء حف  ل توزي  ع الش  هادات جلامع  ة تونك  و ج تعطي  أو  ،الفخري  ة الش  رفية يف اآلداب
ب   ا اس   نة  ومس   جلة بالع   ات ال   ذي ق   د أل   ف واح   دا وعش   رين كت 26تونك   و عب   د ال   رَحن و ك   ان عم   ره إذ ذاك 

 يف شىت اجملاالت.  اإسالمي
، أه  دت احلكوم  ة املاليزي  ة امثل  ة ب  رئيس ال  وزراء ال  دكتور 1227هجري  ة أي  1302ويف أول حم  رم -9 

ادة يف اجملل  س الس  تقبال م  ع اهلج  رة، ال  ذي عق  د يف املرك  ز مه  اتر حمم  د أربع  ني ألف  ا  رينجت  ا م  ع الدرج  ة والش  ه
اإلس المي بالعاص  مة ك  واال ملب  ور أم  ام آآلف م  ن احلاض  رين ب الوكالء م  ن ال  دول اإلس  المية، وه  و أول م  ن ح  از 

 .  اجلائزة بعد إنشائها يف ماليزيا هذه
 :وفاته وآثاره العلمية :المطلب الخامس

م، ودفن يف املقربة اإلسالمية يف "لوبوق 1222ه  املوافق 1310يف عام  –رَحه اهلل  –ربوي  تويف الشيخ امل
مربو" بكواال كنسر جبانب زوجته األوىل اليت ماتت قبله خبمسة أشهر، وقد ترك لنا الشيخ املربوي العديد من 

 واحلديث، آثاره العلمية والثقافية، حيث أل ف الشيخ املربوي يف كثري من اجملاالت العلمية كاللغة والتفسري
والفقه، ومن أشهر مؤلفاته : تفسري قرآن مربوي ، تفسري سورة يس، تفسري جزء عمَّ، تفسري الفاحتة، حبر 

ماليو(، قاموس  –املاذي شرح خمتصر صحيح الرتمذي، بلو  املرام ترمجة إىل املاليو، قاموس املربوي  )عريب 
ع العلوم(، نظام احلياة لألمة اإلسالمية، فنجا أوكام قاموس جامع ألنوا يب املربوي ، فربند هاران علمو )اجل

 عبادات وغري ذلك، وقد ألفت أكثرها باللغة املاليوية. 9دان فايت حكم 
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هذا  وقد اشتهر الشيخ املربوي بكتابه "حبر املاذي شرح خمتصر صحيح الرتمذي، حيث كان
ى اهلل عليه وسلم، كما أن هذا  الكتاب سببا يف تعليم وتعلم كثري من أهل ماليو حلديث الرسول صل

الكتاب كان سببا يف حتريك العلماء ودفعهم إىل دراسة احلديث وعلومه، وقد أل ف الشيخ املربوي هذا 
ويف بداية كل جزء يفتتح كالمه يف اثنني وعشرين جزءا ، ويف أحد عشر جملدا ،  ةالكتاب باحلروف اجلاوي

  يأيت ، 16» افأداها كما مسعه حفظهاهلل امرءا  مسع مقاليت فضر ان« : حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .احلديث من الرتمذي  بالبسملة 

وكان سبب تأليفه حسب تعبري الشيخ هو تعريف أكرب عدد من أهل ماليو بالسنة النبوية لكي 
دى اآلخرة سنة لثانية من مجايفهموا أحكامها ومعانيها باللغة املاليوية وانتهى الشيخ من تأليفه الليلة ا

ر الكتاب ألول مرة يف مصر سنة 17م  1257/ ديسمرب/ 93: ه  املوافق1077 م 1260ه /  1072، وُنشخ
م طبعته مرة أخرى دار الكتب العلمية 9000مبطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده بإشراف مؤلفه، ويف سنة 

 ببريوت، وكانت هذه الطبعة طبعة منقحة وامتازة من طبعة مصر.
هذا الكتاب من أكرب الشروح على كتب احلديث باللغة املاليوية، وقد استقبل أهل العلم هذا  عدُّ وي

الكتاب استقباال كبريا يف مجيع دول جنوب شرق آسيا، وقد ألف املربوي كتابه هذا بعد ختمه لدراسة كتاب 
 ألزهر الشريف مبصر. من هيئة كبار علماء ا براهيم السمالوطيإالرتمذي على يد شيخه األستاذ حممد 

(  9775( إىل ) 0256ويف هذا الكتاب اختصر الشيخ املربوي سنن اإلمام احلافا الرتمذي من )
( مسألة، وافتتح بشرح حديث ) إمنا األعمال بالنيات ... (،  َّ 2900حديثا ، وجعل هذه األحاديث يف )

ية، وقدحذف الشيخ املربوي األسانيد الرتمذي كما هو معروف حبسب األبواب الفقه اإلمام برتتيب أبد
صلى اهلل عليه -عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهم أمجعني-من الصحابة  األعلى واكتفى براوي احلديث

ديثية، حيث إن ، وبدأ الكتاب مبقدمة علمية يف كيفية استعمال الكتاب ومعرفة مصطلحاته احل-وسلم
صة ختتلف عن اآلخرين مثل )حسن صحيح، غريب، مصطلحات حديثية خاله يف كتابه مام الرتمذي إلا

 شاذ... ( وغريها.

                                                           
رقم احلديث ، 030،ص 2ج ُجبَ رْيخ ْبنخ ُمْطعخم   من حديث "البحر الزخارالبزار يف مسنده "  أبو بكر أَحد بن عمروأخرجه هبذا اللفا  16

يف  الرتمذي حممد بن عيسىواحلديث له ألفاظ أخرى مشهورة صحيحة، أخرجه اإلمام  .9002مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة. .0316
َع، َنضََّر اللَُّه اْمرَأ  مسَخ بلفا "  عن َعْبدخ اهللخ ْبنخ َمْسُعود   ، كتاب العلم، باب ما جاء يف احلث على تبليت السماع،الجامع نَّا َشْيئ ا فَ بَ لََّغُه َكَما مسَخ َع مخ

يح .  " وقال َهَذا َحدخيث  َحَسن  َصحخ   م.1222. بريوت .دار الغرب اإلسالمي.9657، رقم احلديث 001،ص3ج فَ ُربَّ ُمبَ ل ت  أَْوَعى مخْن َسامخع 
 939ص  11ج(. 1260ه  /  1072ده، مصر، . )شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالبحر الماذياملربوي ، حممد بن إدريس.  17
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ووضع الشيخ املربوي يف هناية كل جزء فهارس لألبواب واملسائل، كما التزم عند ذكر اآليات 
، وكان من عادته يف أغلب املسائل اليت شرحها أن خيتمها بقوله: 12القرآنية التعريف باسم السورة ورقم اآلية 

ذلك من خالل ة إىل وقت آخر وموضع آخر من كتابه، ويعلم ألأحيانا  يؤجل شرح املسو ، 12واهلل أعلم( (
 .90) إن شاء اهلل (قوله : 

أمساء العلماء  استفاد الشيخ املربوي يف شرحه من جهود العلماء السابقني، ويدل على ذلكوقد 
ك على تواضعه واعرتافه لمنا يدل كذطالعه وسعة علمه فإاذا إن دل على كثرة وأقواهلم املبثوثة يف كتابه وه

وشرح ، باجلميل جلهودهم، وقد استفاد كثريا من شروح السنة النبوية كشرح صحيح مسلم لإلمام النووي
يف مناقشة املسائل الفقهية،  للشافعي "األم"وغريمها، وقد اعتمد على كتاب  صحيح البخاري للقسطالين

، كما ضمن كتابه اآلراء ويو لإلمام الن ب"املهذ شرح ع"اجملمو  سائل الفقهية إىل كتابورجع أحيانا يف امل
 املذاهب على الفقه كتابحيث استفاد من " ،واجلماعةملشتهرة عند أهل السنة الفقهية للمذاهب األربعة ا

 ويستشهد يف شرح أبواب التفسري واآليات القرآنية من التفاسري املعتربة كتفسري ،اجلزيري الرَحن لعبد "األربعة
 التأويل وحقائق التنزيل ومدارك للجاللني، القرآن وتفسري للقرطيب، القرآن تأويل يف البيان جامعو  ابن كثري
 الصاوي وحاشية رضا، لرشيد املنار وتفسري الازن، لإلمام التنزيل معاين يف التأويل ولباب النسفي، لإلمام
 ، كما حييلالبيضاوي لإلمام التأويل وأسرار لالتنزي وأنوار اجلاللني، على اجلمل وحاشية ،اجلاللني على

 شرح املتقني السادة واحتاف الغزاو، لإلمام "الدين علوم إحياءككتاب "املوضوعات األخرى إىل مظاهنا  
 أصول يف األدلة قواطع إىل واإلرشاد النحاس، جعفر لإلمام الكتاب وصناعة للزبيدي، الدين علوم إحياء
 وغرائب املخلوقات وعجائب قتيبة، بن حممد أليب احلديث وغريب جلويين،ا احلرمني مامإل عتقاداال

 العالمة وشرح للقسطالين، احملمدية باملنح اللدنية واملواهب القزويين، حممود بن حممد بن لزكريا املوجودات
 مجرة، أيب بنال البخاري صحيح شرح النفوس وهبجة للزرقاين، احملمدية باملنح اللدنية املواهب على الزرقاين

                                                           
 .123ص91،ج33ص 1حبر املاذي :ج 12
  . 992ص12،ج993ص9،ج109ص1حبر املاذي :ج 12
   .12ص16،ج992ص10،ج173،173ص9جحبر املاذي : 90
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 الصحابة متييز يف واإلصابة الشربيين، الطيب لإلمام احملتاج ومغين الشربيين، الطيب لإلمام املنري والسراج
 .91الكتب من ذالك وغري العسقالين، حجر بنال

ها، ويدل على ذلك من النصوص اليت اعتمدها من الكتب اليت رجع الي توثيقكان حريصا  على و 
، وهي األرقام املاليوية  املسائل الطويلة إىل نقاط رقمية أحيانا   الشيخ يقسمو  ،99)أ.ه  (: خالل عبارته

:  ، والثالث ڽ، والثاين : كدواڽاآليت: الرقم واحد هو ساتو، ولكن يف التعداد الرقمي يكون : فرمتاك
، ڽڤ: كدال ، والثامنڽ: كتوجه، والسابعڽ: كأمن، والسادسڽ، والامس : كليماوالرابع : كأمفنت، ڽكدتيكا

 .  90ڽ: كسفول، والعاشرڽوالتاسع : كسمبيل
للنداء،  )يا(يا سودار اكو( ومعناها: يا أخي، ف (: األدبية املتكررة يف الشرح قوله من عباراتهو 

 هناية كل جزء بعبارات احلمد والثناءيف خيتتم كالمه ، كما أنه مبع ى : أنا ) اكو  (و)سودار( مبع ى : أخ، و
احلمد هلل أوال  وآخرا  وظاهرا  )و، 93 (احلمد هلل على التمام(: لغة العربية، ومنها على سبيل املثالهلل تعاىل بال

 .96)حبمد اهلل وحسن توفيقه (و، )95وباطنا  
احلروف الالتينية استخدام بمن اجلدير بالذكر أنه يف أواخر القرن الثامن عشر عندما بدأ الناس و 

، الستعمار اهلولندي يف ذلك القرننتيجة لزحف ا يف كتابة اللغة املاليوية ةقدميبدال من احلروف املاليوية ال
وبطباعة أحدث تتناسب  قدميةبدال من احلروف املاليوية الفقد متت إعادة طبع الكتاب باحلروف الالتينية 

قيم وحىت من أجل احملافظة على هذا اجلهد ال عة والتنضيد ونوع الورق وغري ذلكوتطور العصر يف جمال الطبا
حماولة أخرى قيد العمل للباحث املاليزي األستاذ عبد اهلل  هناك أيضا  و  ،م منه األجيال املعاصرة والقادمةال حتر 

                                                           
حبث  .)الحديث شرح منهج عن دراسة(المربوي  إدريس محمد للشيخ الترمذي صحيح مختصر شرح الماذي بحرأَحد رياضي.  91
. 9016رماسني اإلنسانية، بنج وعلوم الدين أصول احلكومة،كلية اإلسالمية أنتساري دم للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل يف جامعةمق
 .29ص
   .120ص99،ج36ص12،ج996ص3ج حبر املاذي: 99
    .3ص10ج حبر املاذي : 90
 .     232/  17حبر املاذي :  93
 .    242/  19حبر املاذي :  95
 .    224/  6ملاذي : حبر ا 96
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حسب ما  ية كالنتان لتهذيب هذا الشرح وإعادة صياغته من جديد ، وإلباسه حل ة جديدةالقاري  يف وال
 .97رضوان اإلسالمية، ماليزياكلية دار الالدكتور أَحد قاسم كسار، من   أشار إليه 

بل السالم باللغة املاليوية، بلو  املرام مع شرحه س هكتابومن آثار الشيخ املربوي العلمية املشتهرة  
وقد قسم هذا الكتاب إىل أربعة أقسام وهي: )العبادات، املعامالت، املناكحات، اجلنايات(، وهو من جزء 

/ مارس/ 15ه  املوافق:  1020أول ذي القعدة سنة  ( صفحة، وانتهى من تأليفه يف729واحد يف )
م، وطبع يف مطبعة األنوار مبصر وحقوق الطبعة حمفوظة لناشره صاحب مكتبة النهضة مبكة املكرمة 1263

92 . 
خمتصر صحيح حبر املاذي شرح "الشيخ إدريس املربوي  كتابلقي   -تعاىل-وبفضل من اهلل 

، حيث كانت كتبه من مقتنيات مكتبات اجلامعات واملكتبات وسائر كتبه القبول عند الناس "الرتمذي
ع إليه يف الوقفية واملكتبات الاصة والعامة واحلكومية والتجارية، ومكتبات املساجد ودور العلم، وكلهم يرج

 . 92الشرح والتوثيق والفهم

 : خالصة البحث وتوصياته:الخاتمة
ريس املربوي، تعرضت من خالهلا بعض اجلوانب هذه جولة سريعة على حمطات حياة الشيخ حممد بن إد

هذه الشخصية حياة من الصعب أن أتناول مجيع جوانب و  املهمة يف حياة الشيخ املربوي وآثاره العلمية،
، فهو علم من أعالم احملدثني يف أرخبيل املاليو عموما ويف ماليزيا خاصة، يف هذه الصفحات املعدودةالفذة 

عديدة وقيمة يف العلوم اإلسالمية ال سيما احلديث وعلومه، طبع منها البعض، له خدمات جليلة ومؤلفات 
وبعضها حىت اآلن غري مطبوع، فعلى األمة اإلسالمية وباألخص من يشتغل باحلديث النبوي مدارسة تراجم 

من أوقاهتم هذه الشخصية وأمثاهلا، وإبراز ما تركوا هلذه األمة من آثار علمية وغري علمية، عرفانا ملا بذلوا 
 وأعمارهم يف خدمة هذه األمة. واهلل وو التوفيق.

 

 
 

                                                           
لندوة ترمجة حبث مقدم  .إلى اللغة الماليوية الشيخ محمد إدريس عبد الرؤوف المربوي وجهوده في ترجمة السنة النبويةأَحد كسار.  97

 م.9007.السنة والسرية النبوية املقامة يف اجلمعية العلمية السعودية للسنن وعلومها )سنن( يف الرياض
 .م(1263/ه1020مطبعة األنوار، مصر، ) .بلوغ المرام .إدريس مد بنحماملربوي ،  92
لندوة ترمجة السنة والسرية النبوية املقامة يف اجلمعية العلمية اقتبست بعض املعلومات يف هذا املطلب من حبث الدكتور أَحد كسار املقدم  92

 .السعودية للسنن وعلومها )سنن( يف الرياض
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 :المصادر والمراجع
لندوة ترمجة )حبث مقدم  .إلى اللغة الماليوية الشيخ محمد إدريس عبد الرؤوف المربوي وجهوده في ترجمة السنة النبويةأَحد كسار.  (1

 م(.9007.لسنن وعلومها )سنن( يف الرياضالسنة والسرية النبوية املقامة يف اجلمعية العلمية السعودية ل
المربوي  إدريس محمد للشيخ الترمذي صحيح مختصر شرح الماذي بحرأَحد رياضي.  (9

 أصول احلكومة،كلية اإلسالمية أنتساري حبث مقدم للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل يف جامعة)، الحديث شرح منهج عن دراسة:
 .(9016نيرماس اإلنسانية، بنج وعلوم الدين

 .(9002مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة.) .البحر الزخار . أبو بكر أَحد بن عمرو، البزار (0
 م(.1222. بريوت .دار الغرب اإلسالمي) .السننأو  الجامع. حممد بن عيسى، الرتمذي (3
 م.1220 .جريدة أوتوسن قبلة، سبتمرب (5
 م.  1229 .جريدة أوتوسن قبلة، يوليو (6
 م. 1227 .ان إسالمسينار جريدة   (7
 م.  1221 .( سنة على تأسيس مدرسة كبنسان لوبوق مربو يف كواال كنسر  100رسالة سببوتن فرايان، مبناسبة )  (2
ْستاين (2 ، 1، طدار الرسالة العاملية. )لبنان، شَعيب األرنؤوط، حَممَّد كامخل قره بللي. حتقيق:  سنن أبي داودأبو داود سليمان بن األشعث. ، الس جخ

 ( .م 9002 /ه  1300
    م .1229 .تيتيان مسرا ، يونيو جملة  (10
  (.1260ه /  1072شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، ) .بحر الماذي .مد بن إدريسحماملربوي ،  (11
 . م(1263/ه1020مطبعة األنوار، مصر، ) .بلوغ المرام .مد بن إدريسحماملربوي ،  (19
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Halaman 124. 
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