
 
1 

 الشيخ عبد الصمد بن إبراهيم املخدومي ودوره يف الدعوة إىل هللا
 يف جزيرة سريالنكا 

 
 

 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري )دراسة قضية أو مشروع حبث هيكل ج(
 

 اإلعداد:
 احلمزة السريالنكيالطالب حممد أسامة بن نور 

 
 اإلشراف:

 الدكتور حممد السيد البساطي

 

 قسم الدعوة 
 ماليزاي –جبامعة املدينة العاملية 

 
 م2014هـ 1435السنة 

 



 
2 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 استهالل
 يقول هللا تبارك وتعاىل:
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 إهداء
 أهدي مثرة هذا البحث
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 فضيلة الشيخ أبو أسامة نور احلمزة بن حممد سعيد بن إبراهيم

 والسيدة أم أسامة فاطمة زهرة بنت حممد حمسن

 

 ورفيقة حيايت أم راين رزان بنت الدكتور حممد عدانن

 

 فضيلة الشيخ أمري حسن بن نينا حممد

 الذي حبب إيل التخصص يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.

 

 

 

 شكر وتقدير

أمحد هللا سبحانه وتعاىل، وأشكره كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه أن من علي 
 املاجستري.ملواصلة الدراسات العليا 

مث أرفع الشكر اجلزيل والتقدير اخلاص إىل مقام سعادة مدير جامعة املدينة العاملية ملوافقته 
 على إعطائي فرصة ملواصلة دراسيت العليا )املاجستري( يف جامعة املدينة العاملية.
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مث أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل فضيلة الدكتور حممد السيد البساطي الذي تفضل ابإلشراف 
 لى هذا البحث.ع

مث أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل فضيلة الوالد الدكتور سعود بن عبد العزير الشايع الذي كان 
 سببا وعوان يف نواحي كثرية لدخويل يف الربانمج املاجستري.

والشكر موصول إىل كل من أمدين مبساعدة بدون استثناء، وأخص ابلذكر منهم كال 
احلمزة بن حممد سعيد الذي كان يقضي أوقاته الغالية ألجلي يف من: والدي الكلرمي الشيخ نور 

تزويد املعلومات، والدكتور حممد أزهر حممد حنيفة، الذي كان يشجعين إلكمال دراسيت 
 املاجستري من البداية.

وأشكر كذلك هيئة التدريس بدار اإلمام عبد العزيز بن ابز لتعليم البنات، لتعاوهنم معي 
 رهم لظرويف.يف واجبايت وتقدي

وأذكر ابحلسن هنا زوجيت احلبيبة أم راين رزان بنت الدكتور حممد عدانن لتفهمها 
 لظرويف، وتعاوهنا معي يف إكمال الدراسة.

 وأشكر مجيع مشاخيي الذين كان هلم دور يف تزويد املعلومات.
 وجزاكم هللا مجيعا أحسن اجلزاء، وكتب جمهوداتكم يف ميزان حسناتكم.

 :ملخص البحث
 عنوان البحث: الشيخ عبد الصمد بن إبراهيم املخدومي ودوره يف الدعوة إىل هللا

 يف جزيرة سريالنكا. 
، وجمتمع هذا البحث يضم  اعتمد الباحث يف عملية إجراء البحث على املنهج الوصفي التارخيي

 كال من: طالب الشيخ عبد الصمد بن إبراهيم، وبعض أبنائه الشقيق، وأخته الشقيقة.
 د استخدم الباحث إلجراء البحث مقابلة األشخاص الذين يعرفون الشيخ حق املعرفة.ق
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 وأهم النتائج اليت توصل إليها الدارس هي:
 اهتم الشيخ عبد الصمد بن إبراهيم منذ صغره يف تلقي العلوم الشرعية واللغة العربية. .1
 الشافعي رمحه هللا.كان متقنا يف اللغة العربية والعلوم الشرعية فبخاصة يف فقه  .2
 بذل جل وقته يف التأليف من حياته. .3
 وكان له دور كبري يف تطوير املناهج الدراسية اإلسالمية يف مستوى سريالنكا. .4

 
 وأهم التوصيات:

 من أهم التوصيات اليت تقدم به الباحث ما يلي:
أن حيرص العلماء عامة وطلبة العلم خاصة يف مجع املعلومات يف مكان واحد عن  .1

 العلماء الذين خدموا اإلسالم واملسلمني.
 أال يهمل أحد من املسلمني عامة وطلبة العلم خاصة عن خمطوطات العلماء القداما. .2
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 فصل األول: املقدمة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة البحث
يقول املؤرخون: دخل اإلسالم إىل جزيرة سريالنكا يف أوائل خالفة الراشدة، فبدأ  ينتشر 

شيئا فشيئا. مث رحل بعض الطلبة إىل خارج اجلزيرة لتلقي العلوم الشرعية، ورجعوا  يف أرجاء سريال
 علماء بعد فرتة.

فتعلم على أيدي هؤالء العلماء خنبة من الطلبة، وصاروا من املتقنني يف فنون الشريعة. 
ء فضال؛ ومن هؤالء الطلبة الذين تلقوا العلوم الشرعية عند هؤالء العلماء وصاروا من بعدهم علما

 .-رمحه هللا -ويف مقدمهم الشيخ الفاضل العامل عبد الصمد بن إبراهيم املخدومي 
مث إن هذا البحث سيتحدث عن هذا العامل الفاضل الذي كان له دور كبري يف نشر 
اإلسالم ولغة القرآن يف جزيرة سريالنكا؛ والذي بدأ الناس ينسى جهوده العلمية والتعليمية 

 والدعوية.
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 البحث موضوع

مل يكتب عن هذا العامل الفاضل الذي كان له دور كبري يف اتريخ املسلمني يف سريالنكا  
 كتاب مستقل. 
 
 أهداف البحث

 يرمي هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
 نيل الشهادة املاجستري يف جامعة املدينة العاملية مباليزاي. .1
وهو الشيخ الفاضل العامل عبد الصمد بن إبراهيم اإلملام حبااية شخصية فذة يف جزيرة سريالنكا  .2

 املخدومي.
 

 البحث:  أسئلة
 ن الشيخ عبد الصمد املخدومي؟م

 ما دوره خلدمة اجملتمع؟
 وما دوره يف جمال التعليم؟
 وما دوره يف جمال الدعوة؟

 
 :منهجية البحث وحدوده

 التارخيي:سيتبع الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي  منهجية البحث وحدوده
ومجعت مادة هذا البحث من املقاالت واملقابالت مع شخصيات يعرفون الشيخ حق املعرفة قدر 

 اإلستطاع.
 ويتحرك هذا البحث يف إطار احلدود النقاط التالية:
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 من حيث الزمان: من والدته الشيخ إىل وفاته.
 ومن حيث املكان: داخل سريالنكا دون غريه.

 
 فائدة البحث:

 البحث يف النقاط التالية: متكن فائدة
 يتعرف الناس عن اخلدمات اليت قام الشيخ يف اجملاالت املختلفة.

 وتكون قدوة ملن أييت من الدعاة والطالب.
 

 الدراسات السابقة:
عند اإلطالع على الدراسات السابقة وجدت مقاالات ذات مباشرة وغري مباشرة، ولكن 

 اتية يف مكان واحد.مل جتمع هذه املقاالت مجيع جوانبه احلي
 الفصل الثاين: مجهورية سريالنكا

 املبحث األول: سريالنكا 
 املبحث الثاين: اجلغرافيا 
 املبحث الثالث: اللغات 
 املبحث الرابع: املسلمون يف سريالنكا. 
 

 : ترمجة الشيخ عبد الصمد.لثالفصل الثا
 املبحث األول: امسه ونسبه. 
 التعليمية.املبحث الثاين: حياته  
 املطلب األول: بداية دراسته الشرعية.  
 رحالته التعليمية.املطلب الثاين:   
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 املطلب الثالث: حالته اإلقتصادية أثناء الدراسة.  
 أهم أساتذته.: رابعاملطلب ال  
 املطلب اخلامس: أهم تالميذه.  
 بعض صفاته العلمية واخللقية.املطلب السادس:   

 وفاته.املطلب السابع: 
 

 التعليمية والدعوية. جهوده: رابعال الفصل
 املبحث األول: خدماته التعليمية 
 املطلب األول: التدريس.  
 املطلب الثاين: تطوير املناهج التعليمية.  
 املطلب الثالث: التأليف.  
 الدعوية:  جهودهاملبحث الثاين:  
 املطلب األول: مجعية علماء سريالنكا.  
 ين: املدارس العربية.املطلب الثا  
 

 : خامتةامسالفصل اخل
 نتائج البحث. 
 التوصيات. 
 مالحق. 
 قائمة املصادر واملراجع. 
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 الفهارس. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ل الثاين: مجهورية سريالنكاالفص
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 املبحث األول: سريالنكا

سري جياوردانبورا ، سريالنكا مجهورية حيكمها نظام برملاين ، ومقرها الرمسي للحكومة يف كويت 
العاصمة . نتيجة ملوقعها يف من الطرق البحرية الرئيسية تكون مهزة وصل لالسرتاتيجية البحرية 
بني غرب آسيا وجنوب شرق آسيا . لقد كانت أيضا مركزا للداينة البوذية والثقافة من العصور 

 جانب بواتن . والسنهاليون القدمية ، وتعد منزال من املنازل املتبقية للبوذية يف جنوب آسيا إىل
هم األغلبية من السكان ، والتاميل أكرب األقليات العرقية ، واملسلمون يتمركزون يف الشمال 

سريالنكا شهرية إلنتاج وتصدير  . والشرق ويف بقية مقاطعات سريالنكا كاهلندوس واملسيحيني
يط اهلندي جلماهلا الطبيعي ، فإهتا وتدعى بلؤلؤة احمل , الشاي والقهوة واملطاط وجوز اهلند والقرفة

مليئة ابلغاابت االستوائية الكثيفة ، والشواطئ البضاء ، واملناظر الطبيعية املتنوعة يف مجيع أحنائها 
جنبا إىل جنب مع التنوع البيولوجي الغين . لسريالنكا اتريخ مجيل موثق ميتدِ إىل أكثر من ثالثة 

يالنكا الغنية إىل جمتمعاهتا املختلفة ، وهي عضو مؤسس آالف سنة . وميكن أن تعزى ثقافة سر 
 . لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ، وعضو األمم املتحدة ، ودول الكومنولث
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 املبحث الثاين: اجلغرافيا

جزيرة سريالنكا تقع يف احمليط اهلندي ، إىل اجلنوب الغريب من خليج البنغال . ويفصلها من شبه 
القارة اهلندية خليج منار ومضيق ابلك . وفقا لألساطري اهلندوسية عرف اجلسر الربي إىل الرب 

وكثريا ما الرئيسي اهلندي ابسم جسر راما الذي شيده انالوانرا املهندس املعماري يف عهد راما . 
يشار إليه ابسم جسر آدم ، وال تزال منه سلسلة احلجر اجلريي ابقية فوق مستوى سطح البحر 
من املياه الضحلة . ووفقا للتقارير الربيطانية االستعمارية كان اجلسر الطبيعي يف البداية كامال 

احلية من م . اجلزيرة تتألف يف معظمها من سهول س 1480ولكن مت خرقه بعاصفة عنيفة يف 
اجلبال املرتفعة يف اجلزء اجلنويب واملركزي . ومن بني هذه اجلبال جبل بدورو اتالجال حيث بلغ 

 . قدم ( فوق مستوى سطح البحر 8281 )مرت  2524ارتفاعه 

 املبحث الثالث: اللغات 

سريالنكا يتكلم السريالنكيون ابلسنهالية والتاملية واإلجنليزية . فاإلجنليزية تفهم يف كل أحناء 
وأمساء األماكن والشوارع واللوافت مكتوبة ابإلجنليزية والسنهالية وبعضها مكتوبة ابلتاميلية . 
فاللغات الرمسية سنهالية واتميلة وإجنليزية فأما اللغات الوطنية فهي السنهالية والتاميلية فقط . 

واحلكومة أجربت املوظفني  , ةوالبوذيون يتكلمون ابلسنهالية واإلجنليزية وبدأوا يتعلمون التاميلي
على تعلمها ، واهلندوس يتكلمون التاميلية واإلجنليزية وال جييد أكثرهم السنهالية ، واملسيحيون 
ابلتاميلية والسنهالية واإلجنليزية ، ولكن املسلمني أكثر السريالنكيني معرفة ابللغات وهم يتكلمون 

  . بعضهم ابألردية واملاليو والعربيةالتاميلية والسنهالية واإلجنليزية حني يتكلم 
ابلنسبة للغة التعليم أن البوذيني يواصلون دراساهتم ابلسنهالية ، واهلندوس ابلتاميلية ولكن 

 . املسيحيني يتعلم بعضهم ابلتاميلية وبعضهم ابلسنهالية

 املبحث الرابع: املسلمون يف سريالنكا
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شاط التجاري منذ أقدم العصور وذلك حبكم "سرييالنكا" مركزًا للن -كانت جزيرة "سيالن" 
موقعها اجلغرايف، وما اشتهرت به من إنتاج التوابل واجلواهر اليت اجتذبت إىل شواطئها أنظار العامل 
القدمي ويعترب العرب من أوائل األمم اليت كانت هلا عالقات جتارية مع سيالن مستوطنًا هلم 

وقد دخل اإلسالم إىل اجلزيرة فرتة اخلالفة، نسلط  وأطلقوا عليها منذ القدم "جزيرة الياقوت"
 ..الضوء على هذه اجلزيرة وعن كيفية بدء اإلسالم وانتشاره فيها

فبعد ظهور اإلسالم وانتشاره ازداد النشاط التجاري مع جزيرة سيالن، كما تؤكد املصادر أن 
وصول اإلسالم إىل "سيالن" خالل فرتة اخلالفة الراشدة فقد ذكر "ابن شهراير" يف "عجائب 

يهم اهلند" أنه عندما مسع أهل "سيالن" واملناطق اجملاورة هلا بنبأ اإلسالم أرسلوا رسواًل لينقل إل
معلومات موثوقة عن هذا الدين اجلديد وعندما وصل الرسول إىل املدينة كان اخلليفة يومئذ عمر 

فقابله الرسول وأخذ منه تعاليم اإلسالم ولكن أدركت الوفاة  -رضي هللا عنه  -بن اخلطاب 
 ."سيالن"ذلك الرسول يف طريق العودة فقام خادمه بتبليغ الرسالة إىل أهل 

لنا أبن العالقات التجارية بني "سيالن" والدولة اإلسالمية كانت القنطرة املباركة ومن هنا يتضح 
اليت عرب عليها اإلسالم إىل أهل اجلزيرة إذ كان أولئك التجار املسلمون مثااًل لألمانة والوفاء 

 .ودعاة لذلك الدين احلنيف بسلوكهم العملي، فأحدثوا أثراً مل حتدثه اجليوش اجملندة

م( قد خفف قلياًل من سياسة البطش 1716ن أن االحتالل "الربيطاين" للجزير ة عام )ابلرغم م
والتعذيب اليت مارسها الربتغاليون ومن بعدهم اهلولنديون ضد املسلمني فإن الربيطانيني اتبعوا 

 -1732 ) نفس السياسة التبشريية ألسالفهم فأنشأوا عددًا كبريًا من املدارس بني عامي
حوا ابب التعليم لكل الطوائف والطبقات يف "سيالن" ولكن املسلمني مل م(، وفت1746

يستطيعوا أن ينسوا بسهولة األايم اليت عاشوها حتت وطأة االحتالل اهلولندي وارتبط يف أذهاهنم 
التعليم الغريب ابألهداف التبشريية الكنسية، لذا قابلوا السياسة التعليمية الربيطانية حبذر شديد 

ا النوع من التعليم. واكتفوا مبدارسهم اخلاصة اليت كانت ملحقة ابملساجد وتقتصر ورفضوا هذ
على تعليم القرآن ومبادئ اإلسالم األولية. ولكن بعد فرتة بدأ املسلمون يتلمسون طريقًا إلجياد 



 
15 

وسيلة يستطيعون هبا تلقي قسط من التعليم احلديث واالستفادة من خرياته املادية من غري أن 
بقيمهم الروحية أو أن يتخلوا عن معتقداهتم اإلسالمية إذ برز يف هذه الظروف التارخيية  يضحوا

أحد قادة املسلمني ممن اتصفوا ببعد النظر وهو "حممد قاسم سّدي ليب" الذي كان مصلحاً 
اجتماعياً نشيطًا وداعيًا إسالميًا واسع األفق. وقد أصدر هذا املصلح االجتماعي صحيفة أمساها 

يق املسلم" ابللغة احمللية قاد منها ومن خطب العامة محلة لتشجيع مسلمي اجلزيرة على "صد
األخذ ابلتعليم احلديث ويف نفس الوقت حثهم على احلفاظ على قيم اإلسالم وميكن أن نعترب 

 .م( أعواماً جتريبية يف التعليم بني مسلمي اجلزيرة1901 -1881أعوام ما بني ) 

م( أصبح املسلمون يلعبون دورًا مهمًا يف احلياة 1948سريالنكا عام ) ومع استقالل "سيالن"
القومية رغم أن تعدادهم ال يتجاوز مثانية ابملائة من مجلة السكان، فإهنم يشاركون بدور حيوي يف 
احلياة السياسية للقطر، فقد خطوا خطوات واسعة يف التعليم، ودخلت أعداد كبرية منهم 

 .الكثري من الوظائف اإلدارية مبا فيها عضوية جملس الوزراء اجلامعات ويشغلون اآلن

هذا وللمسلمني يف "سريالنكا" حماكمهم القضائية اخلاصة هبم يف األحوال الشخصية كالزواج 
والطالق، كما أنه توجد بعض الربامج اإلسالمية يف اإلذاعة والتلفاز والصحف وتعترب أعياد 

 .هناك مدارس حكومية كثرية خاصة ابملسلمنياملسلمني عطالت رمسية عامة وكذلك 

ورغم هذا فإن مسلمي "سريالنكا" يواجهون يف فرتة ما بعد االستقالل بعض املشاكل املهمة 
واليت حتتاج إىل حل عاجل وحاسم ومن أهم هذه املشاكل هي كيفية محاية الشباب املسلم من 

لم يف "سريالنكا" كما هو احلال يف كل الوقوع فريسة للفلسفات واملذاهب املادية، فالشباب املس
بقاع العامل اإلسالمي معرض خلطر املذاهب احلديثة املبنية على الفلسفات املادية واإلحلادية، وال 
شك أن العلماء الذين هم نتاج املدارس اإلسالمية السالفة الذكر يؤدون خدمات جليلة لإلسالم 

تلقوه يف هذه املدارس فإهنم مل يعودوا ابملستوى واملسلمني، ولكن نظرًا لطبيعة التعليم الذي 
الفكري والعلمي الذي ميكنهم من تقدمي اإلسالم يف صورة تتجاوب مع تطلعات الشباب املسلم 
الذي افتنت ابلتقدم العلمي يف الغرب واعماه هذا التقدم املادي عن تبني حقيقة الفلسفة املادية 
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قتصرون على التبحر يف العلوم اإلسالمية فقط بل اإلحلادية فكانت احلاجة إىل علماء ال ي
 .يكونون كذلك على علم واسع ابلفكر العاملي احلديث

واملشكلة الكربى الثانية هي مشكلة اللغة فإن مسلمي سريالنكا يتكلمون اللغة التاميلية اليت هي 
سريالنكا لغة مسلمي جنوب اهلند وتوجد العديد من املؤلفات اإلسالمية لعلماء  -أيضًا  -

وجنوب اهلند هبذه اللغة ولكن أصبحت اآلن اللغة السنهالية وهي لغة الغالبية يف سريالنكا هي 
اللغة الرمسية للدولة ومن هنا جند أن كثريًا من الشباب املسلمني هجروا اللغة التاميلية وبدأوا 

ابللغة السنهالية هلذا يتعلمون اللغة السنهالية واملشكلة يف األمر أنه ال توجد مؤلفات إسالمية 
أصبحت احلاجة ماسة إىل أتليف كتب عن اإلسالم ابللغة السنهالية. وهذا ابلطبع حيتاج إىل 

 .دعم وعمل مجاعي من قبل املسلمني
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 : ترمجة الشيخ عبد الصمد.لثالفصل الثا
 

 
 
 
 
 
 
 

 .ميالدهو ونسبه املبحث األول: امسه 
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لرمحن بن ان عبد ب اهيمالشيخ األستاذ عبد الصمد بن حممد إبر هو العالمة الفقيه املفيت 
 املخدومي السيالين بلدا، الشافعي مذهبا. شيخ سليمان

اليت تبعد عن عاصمة   (udugodaولد رمحه هللا يف مشال كوملبو يف قرية أودو جودا )
يس بغرة صفر م يوم اخلم1912هـ املوافق لـ 1331( كيلو مرتا، يف سنة 40ربعني )سريالنكا أب

 1يف أسرة مشهورة ابلصالح وابلطب األعشايب.

 
 املبحث الثاين: حياته التعليمية.

 االبتدائية الشرعية املطلب األول: دراسته
يف  األول لدوراليت كانت يف ا ابتدأ طلب العلم الشرعي يف مدرسة مظاهر السعادة

 هناك. والزم شيوخه (kahatowitaكاهاتو ويتا )يف قرية  مسجد حمي الدين 
 

 املطلب الثاين: رحالته التعليمية.
( إىل Galle حممد أبو بكر ليب )من جولشيخه األجل حممد حسني بن فلما انتقل  

أراد  ارحتل معه إليها والزمه هناك، وعندما (Welippanaمدرسة أخرى يف قرية ويليفاان )
( يف جنوب سريالنكا، وأحلقه يف مدرسة Galle) إىل جول سك احلج، أخذهالشيخ أداء منا

صل دراسته هناك، ووا .اليت تعد آنذاك منارة يف العلم واإلفتاء بسريالنكا ؛2البهجة اإلبراهيمية

                                                            
 كان بعض اجداده؛ كانوا من خواص األطباء لبعض امللوك القدماء يف سريالنكا.  -  1

كم من عاصمة كوملبو، وقد أسستها أسرة سري ماكان 117( على بعد Galleمدرسة البهجة اإلبراهيمية، تقع يف مدينة جايل) -  2
م، وهي تنتمي إىل الفكرة الصوفية، وخباصة إىل الطريقة الشاذلية. وهي مدرسة خرجت علماء 1892(، سنة Sir Makan Makarماكار)

 يشار إليهم ابلبنان.
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حىت فاق  الفنونمالزمة قربته منهم حيث أخذ من العلم حظا وافرا يف شىت و  ،شيوخهوالزم 
أقرانه. وأخذ هنا علم امليقات والفلك واحلساب عن العالمة الكبري والشاعر األديب الشيخ عبد 

 اجلايل السيالين الذي مل تشهد سيالن مثله يف العلم. 1عامل هللا
ذكر أنه مل يرحتل إىل خارج سريالنكا قط لطلب علم أو لغريه؛ ملوقفه ومن اجلدير ابل
 .2ير ذات أرواحاملتشدد جتاه قضية تصو 

 
 املطلب الثالث: حالته اإلقتصادية أثناء الدراسة

وكان قصة إقتصاد الشيخ أثناء دراسته مؤمل جدا كقصص كثري من األئمة والعلماء؛ 
ويتضح معاانته اليت كان يعاين الشيخ من الرسالة اليت كتب إىل ابن أخيه الشقيق نور احلمزة بن 

، وذكر فيها: "...أما بعد فإين قد عانيت 3ة العربية السعوديةحممد سعيد  حني دراسته يف اململك
وقاسيت يف أثناء السنوات التسع اليت اشتغلت قيها بتعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية ما مل 
يكابده ومل يقاسه أحد من مسلمي بالدان من املشقات وضيق املعيشة وخشونة العيش مأكال 

رات فأشرب املاء من اجلوع، وكثريا ما أكلت يف تلك وملبسا حىت كدت آكل أوراق الشج
السنوات يف اليوم والليلة مرة واحدة من الطعام األردأ يف جهاتنا، وقلما أكلت الفواكه يف تلك 
السنوات، وكثريا ما لبست الثوب الرديئ اخللق البايل. ومع ذلك كنت مع أصحايب يف التعلم  

أظهر هذه املشقات للناس. وما أظهرهتا ألحد ولو  كمثلهم يف الشبع وغريه. وكنت أستحي أن

                                                            
  15: انظر ص -  1

 وألف يف ذلك كتااب امسه: التحذير عن التصوير. -  2

 13انظر ص:  -  3
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ألقاريب حىت اآلن. وكانت أمي املرحومة تعرف هذه املشقات ومل تظهرها أيضا ألحد حىت توفيت 
 تغمدها هللا برمحته ومغفرته ورضوانه.

 1فأكون حاليا كمن يقال فيه "تسمع ابملعيدى خري من أن تراه". واحلمد هلل.
 

 أساتذته : أهماملطلب الرابع
 من أهم أساتذته: 2قال الشيخ نور احلمزة

 .(Akurana)فضيلة الشيخ حمي الدين عبد القادر عامل من مدينة أكراان .1
 .(Galle)فضيلة الشيخ حممد حسني بن حممد أبو بكر من مدينة جول .2
 (.Akurana) من أكراان فضيلة الشيخ العامل عبد احلميد يلقب بشيخ البهجة .3
 (.Dikwellaحممد يوسف من دكوال ) فضيلة الشيخ العامل .4
 :عبد هللا عاملفضيلة الشيخ  .5

دب العريب  واألكوايفهو عامل كبري وماهر يف علم الفلك وامليقات واحلساب والعروض وال
ن فتح عيون ه أن مميذوالنحو والصرف وغريها؛ وتعلم يف مدرسة أهل احليث يف اهلند.ويقول تال

 الطالب يف طلب العلم.
 

 : أهم تالميذهاخلامساملطلب 
وىل تة ملن اصوخب ختصرت يف ذكر أمساء أهم تالميذه ممن كان هلم دور يف التدريسا

 فقط؛ منهم: مناصب إدارة املدارس والكليات
                                                            

 06انظر املالحق رقم:  -  1

 18انظر ص:  -  2
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  الشيخ حممد أجواد بن حبيب الكندي، .1
ولد  لبهجة،يخ اهو العالمة واألستاذ الكبري حممد أجواد بن حبيب حممد الكندي، ش

 م، جبنوب سريالنكا. 1922سنة 

كومية يف سة احلملدر اشب وترعرع يف جو علمي حميط ابلعلماء، بدأ تعليمه االبتدائي يف 
النكا نويب سريج (Galleمسقط رأسه، مث التحق مبدرسة البهجة اإلبراهيمية بقلعة جول )

 لتحصيل العلم الشرعي. 

وبعد التخرج توىل مهمة التدريس والرتبية يف مدرسته، وبعد عشر سنوات من اخلربة يف 
 1التدريس، حولت إليه مهمة اإلدارة؛ فتوالها واستمر فيها سبع عشرة سنة إىل أن وافته املنية.

 
 الشيخ  عبد اللطيف بن ابراهيم املخدومي .2

عبد  ق الشيخشقي؛ األستاذ عبد اللطيف بن حممد إبراهيم املخدوميهو العامل الفاضل 
ا وترىب ونشأ دجودأم يف قرية 20/9/1929وقد ولد يف  ،الصمد املخدومي وتلميذه الويف

سن والتقوى لق احلى اخلوترعرع يف أحضان والديه يف أسرة كرمية حمبة للعلم والعلماء ربته عل
 .وحب العلم

م مث 1946دارس احلكومية وأهنى املرحلة الثانوية يف هتاراي سنة بدأ دراسته يف احدى امل
التحق مبدرسة البهجة اإلبراهيمية الشرعية للدراسات اإلسالمية والعربية بقلعة جايل. رغبة يف 

م وانتقل أبوه إىل رمحة هللا تعاىل أثناء تعلمه ولكن حبه 1947التضلع من منهل علمها سنة 

                                                            
حممد أزهر حممد، تعليم اللغة العربية ابجلامعات السريالنكية احلكومية رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورة يف جامعة أم درمان  –حنيفة  -  1

 اإلسالمية يف مجهورية السودان.
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م ومت تعيينه 1955العلمية حىت أهنى دراسته اإلسالمية وخترج سنة  للعلم جعله يواصل مسريته
م مث خرج منها ودخل يف كلية 1956مدرسا يف مدرسة البهجة اإلبراهيمية اليت خرجته سنة 

م وبعد أن تلقى التدريب فيها وعينته وزارة التعليم 1958تدريب املعلمني يف أاتليشيين سنة 
 .م1960سا رئيسيا يف مدرسة تلومبوجاال احلكومية سنة مدرسا بدأ خدمته التعليمية مدر 

علوم ريس اللتد وبعد أن أحيل إىل التقاعد عن التدريس يف املدارس احلكومية تفرغ
ن عبد الصمد ب ألستاذاليل الشرعية يف الكلية العربية احلسنية بصحبة شقيقه الكرمي العالمة اجل

 م.1984العربية احلسنية سنة حممد إبراهيم املخدومي رمحه هللا يف الكلية 
ذو /16وقد وافاه القدر احملتوم بعد أن مرض مرضا شديدا وانتقل إىل رمحة هللا يف 

 1.هـ املوافق1423احلجة/
 الشيخ حممد طالب بن سيد حممد )رمحه هللا( .3

م يف 15/06/1935هو العالمة األستاذ حممد طالب بن سيد حممد املرتالوي، ولد يف 
 kiil viittu(، ووالده سيد حممد وكان يلقب بـ كيل ويتو ليب )Dehiyangaقرية ديهياجنا )

lebbei.) 

وابتدأ تعليمه يف كلية األزهر احلكومية بقريته، وواصل إىل الصف اخلامس االبتدائي، مث  
(، مث Mawanellaابتدأ تعليمه الشرعي عند الشيخ العامل شريف حضرة يف مدينة ماونال )

ها يف م، وخترج من21/07/1951التحق طالبا يف مدرسة البهجة اإلبراهيمية يف 
 م. 02/02/1958

                                                            
 http://www.hasaniyya.com/principal_ar.htmlموقع الكلية العربية احلسنية بتصرف،  -  1
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واصل مهمة التدريس يف البهجة مثاين سنوات متتالية منذ التخرج، مث توىل إدارة ندوة 
كل   (، مث كان مدرسا يف املدرسة اجلفرية، واملدرسة املكية، مث توىل إدارةMuturالعلماء مبوثور )

(، وكلية حمفل Kalutara(، واحلسنية بكالواترا )Panaduraمن املدرسة الدينية بفاننتوراي )
(، مث تشرف بتأسيس مدرسة مظاهر العلوم العربية مبوراتالوا Deltotaالعلماء العربية بدلتوات )

(Murtalawa))1( جعله يواصل مهمة التدريس يف غرفة  –، وتوقفت املدرسة بظروف قاهرة
 بيته إىل أن توفاه هللا. يف 

ه رسها يف دروسان مياما ككان ينتمي إىل مجاعة التبليغ، وكان حيب اللغة العربية كثريا، ك
 وحماضراته ابملدرسة. 

مجادى  22  يفهللامحة ر بعد أن مأل الشيخ حممد طالب سريالنكا علما وأداب وتربية انتقل إىل 
 هـ. 1417األوىل 

 السيد مأمون عبد القيوم  .4
 الرئيس األسبق جلمهورية جزر مالديف.

 
 -حفظه هللا-الشيخ نور احلمزة .5

)ابن أخ ،براهيمإمد هو فضيلة الشيخ، سيبويه سريالنكا نور احلمزة بن حممد سعيد بن حم
اراي م، مبدينة هت25/10/1946وأمه: حليمة ولد يف  الشقيق للشيخ عبد الصمد(

(Thihariya .) 

                                                            

م. ويديرها 1994م، مث توقفت إىل أن أعيد فتحها سنة 1979(، أتسست سنة Murutalawa مدينة مورواتالوا )مدرسة تقع يف  (1)
 طالبا. )الشيخ رفيع الدين( 23طالبا، وعدد الطالب املتخرجني:  65حاليا فضيلة الشيخ رفيع الدين بن حبيب ليب، وعدد الطالب املقيدين: 
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 مؤهالته العلمية:

 االبتدائية إىل هناية مرحلة املتوسطة يف مدرسة دار السالم احلكومية اإلسالميةدرس من  (1

 م.1962)األزهر( سنة 
م، وانل فيها على شهادة املولوي العامل سنة 1963التحق ابجلامعة العربية الدينية سنة  (2

 م.1971
 م، وحصل1981انل منحة من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلسعودية سنة  (3

 م. 1986على البكالوريوس يف ختصص السنة وعلوم احلديث سنة 
 

 خدماته العلمية: 

 خدماته العلمية على مراحل:

 (.1981-1971املرحلة األوىل: ممارسة التدريس قبل دخول اجلامعة )

 قد مارس التدريس يف هذه الفرتة يف كل من املدارس التالية:

 (Akuranaاملدرسة الرمحانية أبكوراان ) (1
 (China Fortاملدرسة املفاخرية بقلعة الصني ) (2
 (Weligamaمدرسة الباري بوليجاما ) (3
 (Beruwalaاجلامعة النظيمية ببريووال ) (4

 (1990-1986املرحلة الثانية: ممارسة التدريس بعد التخرج من اجلامعة )

 قد مارس التدريس يف هذه الفرتة يف مدرستني عربيتني مها: 

 (Dummalasuriyaاجلامعة األحدية ) (1
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 (Udugodaاجلامعة احلسنية العربية ) (2
 (2002 -1991املرحلة الثالثة: مرحلة الغفورية )

هذه املرحلة يف حياة الشيخ كانت خمتلفة عن املراحل األخرى؛ ألنه هذه املرة توىل إدارة 
 م.2002إىل  1993الكلية ابلنيابة من 

 ( - 2010املرحلة الرابعة: مرحلة ما بعد الغفورية )

اإلدارة بشخصه ابإلضافة إىل مهمة التدريس، وذلك يف الكلية العربية  هذه املرة توىل
 م.17/02/2010(، وكان ذلك يف Mawanellaالشرفية مبدينة ماونال )

 

 الشيخ فتح الرمحن بن حممد عثمانفضيلة  .6

ولد يف هو فضيلة الشيخ، شيخ البهجة فتح الرمحن ابن املولوي حممد عثمان، ووالدته: فاطمة، 
 (Weligamaم مبدينة وليجاما )17/01/1952

 مؤهالته العلمية: 

درس يف كل من مدرسة الباري أايم دراسته يف املدرسة احلكومية، واجلامعة العربية الدينية  (1
-1972( أايم إدارة الشيخ عبد الصمد، ومدرسة البهجة اإلبراهيمية )1969-1971)

 ( أايم إدارة الشيخ حممد أجواد.1973
 م من مدرسة البهجة. 1973ل شهادة املولوي العامل سنة ان (2

 خدماته العلمية:
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م، مث يف كلية البيان 1998م إىل 1973مارس التدريس يف البهجة منذ خترجه منها سنة  (1
ني بعده. واآلن يعمل يف كلية ابن عباس كمحاضر زائر، ويداوم يف كلية حفصة يتسنتني متتال

 العربية للبنات.
 م 1990بهجة من تويل إدارة ال (2
يدير حاليا كال من: كلية ابن عباس العربية، وكلية حفصة العربية للبنات، ومجعية  (3

 اإلحسان اخلريية.
قد كتب ثالثة كتب ابللغة التاملية )نصيحة لكل مسلم، البدعة وأخطارها، دليل احلج  (4

 والعمرة(
 

 فضيلة الشيخ حممد رضا بن عبد اللطيف .7

م، يف 1965بن العامل عبد اللطيف، ولد سنة هو فضيلة الشيخ حممد رضا ا 
 كم.   145(، اليت تبعد عن كوملبو Weligamaمدينة وليجاما )

 مؤهالته العلمية: 

درس من االبتدائية إىل أن أكمل املتوسطة يف كلية الزاهرة يف قرية ويليفيداي  (1
(Welipitiya سنة )م.1980 
 م. 1988م، وخترج منها سنة 1981التحق ابجلامعة العربية احلسنية طالبا سنة  (2
( عن طريق االنتساب سنة Peradeniyaانل درجة البكالوريوس من جامعة فريادينيا ) (3

 م. 1995
 

 خدماته العلمية: 
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م يف 27/01/1991م إىل أن دخل احلسنية يف 1988مارس التدريس منذ خترجه سنة  (1
 (، وكلية األمان بنيجومبو.Makolaأنوار العلوم مباكوال ) املدرستني: كلية

 م.27/01/1991ميارس التدريس يف احلسنية منذ  (2
 م.18/02/2003حولت إليه اإلدارة منذ وفاة والده يف 

 

 : بعض صفاته العلمية واخللقيةاملطلب السادس

ابرزا من أفضل وكان الشيخ عبد الصمد بن حممد إبراهيم املخدومي طودا شاخما وعلما 
وأجل علماء سريالنكاحىت يشار إليه ابلبنان.يؤخذ عنه العلم ويرجع إليه يف الفتاوى الغامضة 

 بسريالنكا.  حىت اعتمد على فتواه يف احملكمة العليا
وكان رمحه هللا ساهر الليل للمطالعة والتصنيف وكان حسن اخلط ذا شخصية ابرزة تعلوه املهابة 

وأشعاره كلها   وفقيها وأصوليا ولغواي وحنواي وصرفيا وشاعراابرعا يف العربيةوالوقار زاهدا ورعا 
 حمفوظة  كسائر مصنفاته وفتاويه.

كان دائم الدعوة التباع السلف الصاحل  توىل منصب رائسة مجعية علماء سريالنكا وجلنة إفتائها.
من البدع واخلرافات  أئمة املذاهب األجالء والتمسك بعقيدة أهل السنة وفهمها فهما خاليا 

 كاحللول واالحتاد. 
وكان ال خياف يف هللا لومة الئم كان يكتب إىل بعض األغنياء الفساق والرؤساء وغريهم داعيا 
إىل ترك الباطل واتباع احلق كما أرسل إىل امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رمحه هللا رسالة 

 .م1966مشريا إىل اخلطأ يف تعيني يوم عرفة بعام 

 : وفاتهاملطلب السابع
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لكن مل يرتك اإلفتاء واإلرشاد كما مل يفته  -وملا كرب سنه وضعف بدنه ترك التدريس أايما 
اختاره هللا -أن ميلي على من يزوره من الطالب وأهل العلم من مسائل دقيقة حفظها من الكتب.

دعوة ربه راضيا م ولىب 6/7/1996هـ املوافق لـ 1417صفر//19عزوجل إىل جواره بتاريخ 
مرضيا عن عمر انهز اخلامسة والثمانني قضى حياته كلها يف الطاعة والعبادة وخدمة العلم 
والدين. وصلى عليه يف جامع قريته عدجودا ودفن مبقربة ذلك اجلامع اليت جبواره. واجتمع 

 رمحة للصالة عليه آالف من املسلمني أكثرهم العلماء وطالب العلم وبعض الوزراء. رمحه هللا
 واسعة وأسكنه فسيح جناته.

 
 
 

 

 
 
 
 

 التعليمية والدعوية. جهوده :رابعالفصل ال
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 التعليمية املبحث األول: جهوده
 املطلب األول: التدريس.  

إىل مدينة كيجول  1 من مدرسة البهجة اإلبراهيمية، أخذه أخوه الشقيقخترجه رمحه هللابعد 
(Gegalleحيث كان له حمالت ،)  جتارية هناك وأراد أن يعلم أخاه علم احلساب والتجارة

إىل جانب علم الشرعية، وكذلك أحلقه يف هذه الفرتة إماما وخطيبا يف مسجد مدينة  
 2كيجول.

 مدينة يف 3مدرسا يف مدرسة البهجة اإلبراهيمية (رمحه هللا)التحق  خترجه بسنة تقريباوبعد 
 مدينة يف إىل مدرسة شرق سريالنكا العربية. وبعد مدة انتقل هابطلب من مدير  جول

األايم طلب الشيخ  ورمر  وبعداملدرسة.  ( وتوىل إدرة تلكAttalacheanaiأاتالشينا )
( Panaduraمدرسة يف مدينة فااندورا ) أبن يؤسس -وهو أحد تالميذه-مسعود عامل

حصل خالف بينه  املدرسة أيضا، ويف مرور الزمان املدرسة الدينية، وتوىل إدارة تلك وأسس
يرسل طالب  الذي قدم للشيخ "أبن برفض طلب اإلدارة ني بعض أعضاء إدارة املدرسة؛وب

 حصول العلم هبذه الطريقة: ال ميكن روج مع مجاعة التبليغ، ورد هلم )رمحه هللا(خلاب املدرسة
اعة فعليه ولن أمسح ألي أحد ابخلروج أثناء دراسته يف املدرسة وإذا أراد أحد اخلروج مع اجلم

أن خيرج بعد التخرج"، وبعض أعضاء اإلدارة مل يوافق على قوله واستمر اخلالف لتعصبهم 
ك املدرسة، وذهب إىل مدرسة تر  عرف الشيخ رمحه هللا موقفهم املتشددجلماعة التبليغ، فلما 

                                                            
 بن حممد إبراهيم، جد )والد والد( الباحث.  هو أكرب أخيهم السيد حممد سعيد -  1

 الشيخ نور احلمزة. - 2

 1انظر ص: -  3
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وتوىل إدارة هذه املدرسة ابلنيابة. وبعد حني من الزمن ذهب إىل مدرسة الفتاحية يف  1الباري
 وتوىل إدارة هذه املدرسة أيضا. جلهنا

 (Udugodaفتح مدرسة يف قريته أدوجودا ) ،وبعد هذه اجلوالت الطويلة يف التدريس
 3مد إبراهيم.اليت كان ينفق عليها أخوه الشقيق عبد الرمحن بن حم 2ابسم مدرسة احلسنية

 
 املطلب الثاين: تطوير املناهج التعليمية.

اليت  تومن احملاوال كانت هناك حماوالت كثرية لتطوير املناهج الدراسية يف سريالنكا،
يد ذرة منه لتوحباولة احمل جتدر اإلشارة إليها: حماولة العامل اجلليل عبد الصمد. وقد تكون هذه

 والتسمية أقوى دليل على املفهوم.املناهج الدراسية يف سريالنكا؛ 
والتعلم يف  لتعليمية لاسم املنهج الدراسي: )منهج دراسة فنون األدب العربية والعلوم الشرع

 .يف سريالنكا( املدارس والكلية واجلامعات واملعاهد اإلسالمية العربية
 شروط القبول للربانمج:

 . 12و  10أن يكون عمره ما بني  (1

                                                            
م، حيث اكتسبت األولية ابلشهرة، وإال ففضل 1884أول مدرسة عربية إسالمية نظامية أسست يف سريالنكا على نطاق واسع يف عام  -  1

 كم كما سبق.  145(، وهي مدينة تبعد عن كوملبو Weligamaوتقع يف مدينة وليجاما )  األسبقية للكلية املكية العربية.

  40( اليت تبعد عن كوملبو Udugodaم يف قرية عودوجودا )1978هـ 1398أسسها فضيلة الشيخ عبد الصمد بن حممد إبراهيم سنة  -  2
م إىل ابنه 18/02/2003وبعد وفاته يف م، مث حتولت اإلدارة إىل شقيقه الشيخ عبد اللطيف، 06/07/1996كم، وأدراها إىل أن تويف يف 
كم. ويف الكلية ثالثة   37( اليت تبعد عن كوملبو Thihariyaحولت املدرسة مقرها إىل مدينة هتاراي ) 1999الشيخ حممد رضا. ويف سنة 

الكا للمخطوطات للعلماء أقسام: قسم الشريعة، وقسم حتفيظ القرآن، وقسم تعليم القرآن. وميزة هذه الكلية أهنا ومن أكثر الكليات امت
 السريالنكيني.

 الشيخ نور احلمزة  -  3
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 ة القرآن الكرمي.أن يكون جميدا لتالو  (2
 لتعليم. ان لغة ظر عأن يكون طالبا يف الصف السادس االبتدائي، أو أعلى منه بصرف الن (3

 1اخلطة التعليمية: 
سية،  ين سنوات درالى مثاعة ععدد املواد املقررة: سبع وثالثون مادة )فنا(، فهذه املقررات موز 

 مراحل:كل سنة دراسية تسمى )صفا(، وهذه الفرتة تقسم إىل أربع 
 عدد السنوات املرحلة 

 سنتان ابتدائية 1
 سنتان اثنوية 2
 سنتان متوسطة 3
 سنتان عالية 4
 مثاين سنوات اجملوع 

 واملواد املقررة:
 املواد املقررة  املواد املقررة 

 علم اصطالح احلديث  20 علم الصرف  1
 علم احلديث  21 علم االشتقاق  2
 الفقهعلم  22 علم النحو 3
 علم املرياث  23 علم اللغة  4
 علم التوحيد والعقائد 24 علم اخلط  5

                                                            
 05انظر املالحق رقم:  -  1
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 علم امليقات  25 علم املعاين  6
 علم أصول الفقه  26 علم البيان  7
 علم القواعد الفقهية  27 علم البديع  8
 علم التصوف واألخالق 28 علم قرض الشعر 9

 علم السري 29 علم العروض 10
 علم التاريخ اإلسالمي 30 القوايفعلم  11
 1علم املناظرة والبحث 31 علم اإلنشاء 12
 علم املنطق وامليزان  32 علم احملاضرات )العلوم االجتماعية( 13
 علم احلساب  33 علم القراءات السبع  14
 علم اهلندسة  34 علم التجويد  15
 علم اجلغرافية  35 علم الذكر 16
 علم الفلك واهليئة 36 القرآن واملنظومعلم حتفيظ  17
 علم احلكمة والفلسفة 37 علم التفسري 18
   علم القرآن 19

سن من هنا أحال أإيرى الدارس أن هذا املنهج الدراسي مع فقده لكثري من صفات الصياغة، 
 غريها من املناهج املعدلة، والسبب يرجع إىل ما يلي: 

 لى به.يتح التنظيم من أهم الصفات اليت كان شخصية الشيخ عبد الصمد، حيث كان (1
 خربته يف مهنة التدريس ما يقارب نصف قرن.  (2

                                                            
لوم . . قال الشيخ: "أما السبعة األخرية من الفنون والعلوم املذكورة فينبغي أن يعلم منها ما هو أهم من أبواهبا لتبيني وتفهيم سواها من الع -  1

". 
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النحو، و لفلك، لم اتضلعه للعلوم املختلفة، حىت كان موسوعيا لكثري من العلوم، مثل ع (3
 والصرف.

 
 املطلب الثالث: التأليف.

العربية قدميا وحديثا، وقد  الشيخ عبد الصمد من أكثر العلماء السريالنكيني كتااب ابللغة 
كتب سبعة وعشرين كتااب، وقد قال له األستاذ حمب منصور رئيس إدارة املعاهد األزهرية عنده 

يقول الدكتور حممد أزهر مقابلته الشيخ: "إذا جئت مصر ألعطيناك الدكتوراه هبذه املؤلفات"، و 
املدرسة، ورأى خمطوطاته، ويرى أنه ليس من املبالغة إذا قيل: إن للشيخ  نه زارأ 1بن حممد حنيفة

 كالتايل: 3. وأمساء مؤلفاته2بعض املؤلفات قد يعجز عن حتقيقها الدكاترة واألساتذة

 نبذة تبيني التفخيم ابسم هللا العظيم (1
 كفر من سجد ملخلوق والعياذ ابهلل (2
 عليه وسلم( )مطبوع(النبذة من الذكر الوارد عن النيب )صلى هللا  (3
 كتاب أركان اإلميان واإلسالم (4
 كتاب التحذير عن التصوير (5
 التنبيه من التشبيه وكسب التمويه (6
 كتاب الدواء لرفع صوت النساء (7
 حترير مسالة هل تسن اجلماعة يف صالة التسبيح (8

                                                            
1  -  
 مصدر سابق -  2

 04 - 01: انظر املالحق من رقم -  3
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 الفتوى للبناء يف املقربة املوقوفة (9
 رسالة ضوع الشرعة بعدد اجلمعة  (10
  خفاءالوفاء بوعد شيء بال (11
 حتري مسالة إرسال اليدين يف االعتدال (12
 األرجوزة الرتجيحية والعمومية مع تقريراهتا املفيدة )مطبوع( (13
 كتاب خرية األوقات والسموت ابحلساب النسيب وغريه (14
 القصيدة الضوئية بشرح خمتصر خرية األوقات والسموت  (15
 كتاب إثبات الشهور ابلسبب املشهور (16
 ها يف املواقيتكتاب اتفاق املطالع واختالف (17
 أدلة األوقات والقبلة  (18
 التعريف ابألسطرالب (19
 النبذة املشرية إىل بيان اختالف املطالع املنرية (20
 الشرح الداين على عوامل اجلرجاين (21
 حتقيق األلفاظ واملعاين من تصريف الزجناين (22
 امليزان يف تصريف األوزان )مطبوع(  (23
 رسالة تصريف أجناس األبواب  (24
 نبذة من ترمجة اإلمام الشافعي )رضي هللا عنه(   )مطبوع(  (25
 املبادئ العشرة للعلوم  )مطبوع( (26
 حترير احلث على تعلم اللغة العربية )مطبوع(  (27
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 مالحظتان: 

 ات األرواح.صوير ذية تمل يرحتل الشيخ إىل أي بلد خارج سريالنكا؛ ملوقفه املتشد جتاه قض (1
المية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ما يقارب عشر كان داعية لدى وزارة الشؤون اإلس

يرى الدارس أن هذا تشريف   ، 1سنوات، وكان يتقاضى راتبا من الوزارة طوال هذه الفرتة
 من اململكة العربية السعودية للشيخ.

 
 الدعوية:  املبحث الثاين: جهوده

 .2املطلب األول: مجعية علماء سريالنكا  
ة العلماء ء مجعي إحيادورا كبريا يف -رمحه هللا–للشخ عبد الصمد بن إبراهيم املخدومي وكان 

 إلسالماخدم  ويف أثناء رائسته للجمعيةسريالنكا، وكان رئيسا للجمعية بضع سنوات، 
 واملسلمني.

                                                            
 الشيخ نور احلمزة - 1

م، تعىن جبميع الشؤون 1924هي مجعية للطالب املتخرجني يف املدارس العربية بسريالنكا أو خارجها، غري حكومية، أتسست سنة  -  2
 املتعلقة مبصاحل اإلسالم واملسلمني يف سريالنكا.

، فقدم جمموعة من العلماء طلبا للشيخ حممد علي احلركان األمني العام لرابطة العامل 1980ومل يكن هلا مقر رئيسي اثبت إىل سنة  
 م.06/11/1981اإلسالمي يطلبون فيه مبىن مقر للجمعية؛ فتحقق األمل يف 

 م(1996فمرب و نر الزكاة، اص مبؤمت، صوت العلماء، العدد اخلتعريف موجز ابملقر الرئيسي جلمعية علماء سريالنكا(: M.J.M)رايض )

وقد رأسها جمموعة من العلماء الكبار، ورئيسها احلايل: الشيخ حممد رضوي بن حممد إبراهيم، وأمينها العام احلايل: فضيلة الشيخ  
 عضو. 3000حممد خمدوم أمحد مبارك. ويوجد يف اجلمعية أكثر من 
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ح موقفه من هذه يتوضل ه خري شاهدكتب، و واحللول واإلحتاد 1البدع واخلرافاتحيث كان حيارب 
عادة سريالنكا كانت عند محل اجلنائز من بيته إىل املسجد،  : إن2قال الشيخ مبارك األشياء.

يسبح ويهلل كل من حيمل اجلنازة ومن حوله بصوت مرتفع، ويرون أن هذا الفعل من السنة، 
هو أول من أنكر هذا الفعل وطبق السنة يف منطقة جامفها  (رمحه هللا)وكان الشيخ 

(Gampaha)   وضح احلاضرين بعض آدب محل (، رمحهما هللا)والده  عند محل جنازةوذلك
، مث فعل هذا اجلنائز؛ وذكر من ضمنها محل اجلنايز بدون رفع األصوات وهو السنة اليت تؤجر

 عند وفاة زوجته األوىل أيضا.
ان فتاويه ك  غالبيفعي، وكان حريصا يف اإلفتاء أي يتبع األئمة األربعة وخباصة اإلمام الشاف

 يرجح أقوال الشافعية.
 املطلب الثاين: املدارس العربية

توىل ية احلسنية و العرب كليةأسس بعض املعاهد العربية اإلسالمية مثل الكلية الدينية العربية وال
  .، وخترج على يديه مئات العلماءوغريها من املدارس إدارهتما

  هالبدع واخلرافات. وكان قدوة هلم؛ حيث أنوكان رمحه هللا يشجع طالبه دائما التباع السنة وترك 
  -صلى هللا عليه وسلم -أبحاديث الرسول  اتباعا ير الفوتوغرافية والفيديو ،ع من التصاو نكان ميت

 .3أشد الناس عذااب يوم القيامة املصورون( اليت وردت يف الصحيحني، مثل: )

                                                            
ال اليت قال الشيخ نور احلمزة: أنه )رمحه هللا( أوصى طالبه املتخرجني؛ أال يتبع البدع واخلرافات يف حياهتم بعد التخرج، وإذا فعل أحد األفع -  1

 منع ديننا احلنيف، فال تقل: أين طاب الشخ عبد الصمد.

 مجعية العلماء سريالنكا. -هو الشيخ أمحد مبارك بن حممد خمدوم؛ األمني العام -  2

، ومسلم يف كتاب اللباس والزينة، ابب حترمي تصوير 6065أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، ابب عذاب املصورين يوم القيامة، برقم  -  3
 .2109صورة احليوان، برقم: 



 
38 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
39 

 : خامتة البحثالفصل اخلامس
 
 
 
 
 
 

 البحث:نتائج 
 النتائج اليت توصل إليها الباحث بعد هناية هذا البحث: 

وصل اإلسالم إىل جزيرة سريالنكا يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، وإال كانت  (1
 عالقة العرب مع سريالنكاقبل بعثة النيب )صلى هللا عليه وسلم(.

 الشرعية واللغة العربية.اهتم الشيخ عبد الصمد بن إبراهيم منذ صغره يف تلقي العلوم  (2
 كان متقنا يف اللغة العربية والعلوم الشرعية فبخاصة يف فقه الشافعي رمحه هللا. (3
 حرص على تطبيق الشرع اإلسالمية على هيئة اليت أنزل. (4
 بذل جل وقته يف التأليف من حياته. (5
 وكان له دور كبري يف تطوير املناهج الدراسية اإلسالمية يف مستوى سريالنكا. (6



 
40 

 .ال لطلب العلم وال ألي عمل آخر قط ن الشيخ مل يرحل إىل خارج سريالنكاأ (7
مل يرث علمه أحد من أبنائه؛ ألنه تويف مثانية من أولده التسعة قبل البلوغ، وعمر ولد  (8

تلقى بصعوبة إال أنه مل يستعد حلمله ابشتغاله يف التجارة. وحاول أن يعطيه علمه الذي 
عض أبناء أشقائه؛ مثل: فضيلة الشيخ نور احلمزة بن حممد ولكن وهلل احلمد ورث علمه ب

سعيد بن إبراهيم، وفضيلة الشيخ حممد رضا بن عبد اللطيف بن إبراهيم، وغريهم من 
 األبناء.

أنه)رمحه هللا( كان سببا لفتح بعض مدارس العربية واإلسالمية، مثل: املدرسة الدينية،  (9
 واملدرسة احلسنية العربية...

العربية األوىل يف سريالنكا: الكلية املكية العربية، اليت أسس سنة املدرسة  (10
 .م1870

 التوصيات:
 يتقدم الباحث ابلتوصيات التالية الكمال الفائدة: 

أن حيرص العلماء عامة وطلبة العلم خاصة يف مجع املعلومات يف مكان واحد عن العلماء  (1
 الذين خدموا اإلسالم واملسلمني.

 املسلمني عامة وطلبة العلم خاصة عن خمطوطات العلماء القداما.أال يهمل أحد من  (2
 ختصيص مكان يف مكتبات املدارس اإلسالمية للمخطوطات لعلماء سريالالنكا. (3
 أن يكون احملسنون حريصا بطباعة كتب العلماء القداما. (4

 
 
 
 



 
41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي .1
هـ، 1414م/1993إمساعيل البخاري اجلعفي، دار ابن كثري، صحيح البخاري حممد بن  .2

 ، عدد ج: سبعة.---ط: 
، تعليم اللغة العربية ابجلامعات السريالنكية احلكومية رسالة حنيفة حممد أزهر حممد .3

 مقدمة لنيل درجة الدكتورة يف جامعة أم درمان اإلسالمية يف مجهورية السودان.
 http://www.hasaniyya.com/principal_ar.html،  موقع الكلية العربية احلسنية .4

 الشخصيات اليت متت املقابلة: .5
 الشيخ نور احلمزة بن حممد سعيد، ابن أخ الشقيق، مدير كلية الشرفية. (1
 نكا.الشيخ أمحد مبارك حممد خمدوم، األمني العام جلمعية العلماء سريال (2

 

http://www.hasaniyya.com/principal_ar.html


 
42 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 املالحق
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 (1امللحق رقم: )
 صفحة غالف كتاب )األرجوزة الرتجيحية والعمومية(

 للشيخ العامل عبد الصمد بن حممد إبراهيم
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 (2ملحق رقم: )
 التصوير(صفحة غالف كتاب )التحذير عن 

 للشيخ العامل عبد الصمد بن حممد إبراهيم
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 (3) ملحق رقم
 صفحة غالف كتاب )خمتصر خنبة املواقيت والسموت(

 للشيخ العامل عبد الصمد بن حممد إبراهيم
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 (4ملحق رقم)
 الصفحة األوىل من كتاب شرح الزجناين

 بن حممد إبراهيمللشيخ العامل عبد الصمد 
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 (5ملحق رقم)
 صورة من املناهج اليت أعدها الشيخ عبد الصمد بن إبراهيم للمدارس العربية واإلسالمية
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 (6ملحق )
صورة من الرسالة اليت أرسله الشيخ عبد الصمد بن إبراهيم إىل ابن أخيه الشقيق الشيخ نور 

 حممد سعيد، حني وجوده يف اململكة.احلمزة بن 
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