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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)

Prakata

Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.

Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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Kata Aluan Rektor UiTM Melaka

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.

Sekian, terima kasih. Wassalam 

PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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 كيرال الهند, منطقة مليبار دور الثورة التعليمية والثقافية فى تطوير األمة المسلمة فى 
 

255Fعلى أكرب كي وي

245 
 

:الملخص  
يتناول هذا البحث دراسة حتليلية حول إسهامات حلقة املسجد القدمية مبليبار الىت أجنبت العلما  والسادة 

الورقة ووتظهر . والقضاة املهرة واملتبحرة ىف خمتلف العلوم والفنون واللغات املختلفة األردية واهلندية واحمللية
تراث املسلمني ىف كريال بإشارة خاصة إىل مكتبة القدمية ىف تلك املسجد الىت هلا دور تارخيي مهم 

 .مبخطوطات ومطبوعات عديدة من الكتب املشهورة يف العلوم الشرعية من العلوم والفنون الديىن واملادى
طقة مليبار بوالية كريال اهلند الىت ويكشف الباحث تاريخ حلقة مسجد ساحل بركة الكربا  ببلدة تانور ىف من

ه كما علمناه من 805هى الدر  األول ىف كريال إفتتحها الشيخ عبد اهللا احلضرمى القادرى الشافعى بسنة 
نسخة بعض الكتب ىف تلك املسجد من خامتة كتاب اإلمداد املخطوطة وتاريخ الكلّية واملؤسسات املنهجية  

وحيلل الباحث املناهج املقررة ىف . هى أّول كلية مرتبة إسالمية ىف كريالككلية إصالح العلوم العربية الىت 
حلقة الدر  هلذا املسجد الىت كانت مزكز العلم والثقافة والتعليم وتاريخ العلما  من املدرسني واملعلمني و 

بن على مصنفاتم وفكرتم النرية الىت سبّبت إلستقالل اهلند قبل غاندي كاالعامل الفاخر الشيخ عمر 
 .القاضى والسّيد علوي احلضرمى اجلفري الرتميى والشيخ عبد الرمحن النقشبندي

وخيتتم البحث الفكرة الهودة والنرية املفيدة لتطوير منهج حلقات املساجد واملكتبات ىف كريال اليت ال تزال 
 .تندر   بعدم عناية خاصة ىف منهجها التعليمى واإلداري

Keywords: 
 ة حول تراث اإلسالمى ىف منطقة مليبار كريالدراسة حتليلي)1
 تاريخ ثورة التعليمية والثقافية ىف أول حلقة درسية ىف مسجد ساحل بركة الكربي ومكتبة فيها )2
 دراسة حتليلية عن مناهج الدراسية ىف حلقات املسجد وكلية إصالح العلوم العربية  )3
كعمر بن على والسيد علوي والشيخ عبد   درسة حول فكرة العلما  مصنفاتم وجمهوداتم العقلية )4

 الرمحن النقشبندي
 اخلطة والفكرة لتطوير منهج حلقة املسجد واملكتبة)5

 
 :المقدمة

256Fمليبار"نّور اهللا سبحانه وتعاىل منطقة 

بكريال اهلند بنور اإلسالم وضو ه منذ القدمي وذلك كما يقول " 246
257Fجريمان برومال -وهو , أن ملكا من ملوك هذه املناطق  "بعض املؤرخون 

258Fملك كرانغنور – 247

قد  248

                                                           
245 Senior Research Fellow, Department Arabic Literature School of Arab Studies, The English and 
Foreign Languages University Hyderabad, India.
246 The word Malabar is therefore probably, in part at least, of foreign origin; the first two syllables are 
almost certainly the ordinary Dravidian word mala (= hill, mountain) and bar is probably the Arabic 
word barr (= country). From the time (A.D.522-547) of Cosmas Indicopleaustes down to the eleventh or 
twelfth century AD., The word “Male” was applied to the coast thither subsequently for pepper and 
other spices, called it Malibar, Manibar, Mulaibar,Malabaria and Malibar. The early European travelers 
followed suit, and hence cometo the other forms in which the name has be written Melibar (Marco 
Polo), Minbar , Milibar,Minubar,Melibaria , Malabaria etc. (William Logan: Malabar Manual Page No: 
1 Vol I, Asain Educaitonl Services New delhi, 1989)
247 The last King or Emperor ofMalabar was one Cheraman Perumal, Who reigned at Kodungallur 
(William Logan: Malabar Manual Page No: 192 Vol I, Asain Educaitonl Services New delhi, 1989)
248 Kodungallur, There was built the first Masjid in India.
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هذا ىف السابع واخلمسني من عمره صلى اهللا عليه , سافر إىل جزيرة العرب ملقابلة النىب عليه الصالة والسالم 
والذي يفهم لنا أن اإلسالم قابله أهل مليبار بشكله ومتام أسلوبه ىف زمن النىب املصطفى صلى "  259F249.وسلم

والشريعة . ند حتكم حتت سالطني املسلمني أكثر من مثانية قرون ونصف القرناهللا عليه وسلم وظلت اهل
اإلسالمية وصلت إىل هذه املناطق بأيد الصحابة الكرام األجال  حيث أسسو مساجد عديدة ومكاتب 

كما  , ومن الطبيعي أن يكون التجار والبحارة العرب حبكم عملهم أكثر صلة باهلنود"وحلقات املساجد 
بل كانوا يذهبون إىل ما ورا  , معرفة ودراية باملدن اهلامة الواقعة على الساحل الطويل لبحر العرب كانت هلم

ذلك ىف خليج بنغال وبالد املاليو وجزر أندنوسيا فحملوا معهم دينهم اجلديد إىل البالد الىت يتعاملون معها 
ولذا وجد اإلسالم ىف اهلند , بني النا  مجيعايدعوا النا  إىل التوحيد واألخا  واملساواة واملعاملة احلسنة , 

وأصبح ىف كل مينا  أو مدينة اتصل با املسلمون مجاعة إعتنقوا اإلسالم وأقاموا املساجد , أرضا خصبة سهلة
وباشروا شعائرهم ىف حرية تامة ملا كان للمسلمني والعرب ىف ذلك الوقت من منزلة عند احلكام باعتبارهم 

 .اج التجارة اهلندية الىت كانت تدر على هؤال  احلكام الدخل الوفريأكرب العوامل ىف رو 
وكانت سواحل السند ومليبار الواقعة على حبر العرب من أسعد هذه البالد بالدين اجلديد هي 

 "  260F250.وجزيرة سيالن أو جزيرة الياقوت كمايسميها الؤرخون القدامى
شكلت علوم الشريعة . اإلسالمية واملاديةومن قدمي الزمان كانت حلقات املساجد مصدر العلوم 

اإلسالمية أسا  مواد الدراسة ىف حلقات املساجد خاصة علوم القرآن الكرمي كالتفسري والقرا ات وعلوم 
احلديث والفقه والكالم باإلضافة إىل علوم اللغة واألدب وبعض العلوم العقلية كالطب والرياضات واملنطق 

قادت  –حلقة املسجد  –وهذه الرتاث القدمي . ىف مليبار بوالية كريال اهلندوهكذا كان احلال  261F251.والفلسفة
وأسست حلقات املساجد بنية التعليم والثقافة بإسهامات ثورته . األمة املسلمة إىل أوجه الرتقى والقمة

 . التعليمة والثقافية
 تارخيها ىف تثقيف األمة املسلمة : حلقة الدر  ومسجد ساحل بركة الكربا  

262Fكانت حلقة املسجد املعروفة ىف ديار مليبار مسجد ساحل بركة الكربا  ببلدة تانور

وماحّدد . 252
263Fوعّني قدم تلك احللقة ولكنها تعد من أقدم احللقات ىف كريال الىت بدأت قبل حلقة املسجد الفنان

الىت  253
264Fشرعت درسه بأيدي الشيخ زين الدين املخدوم املعربي

ريخ تلك احللقة مكتوبة وأما ما وجدنا تا .الفناىن 254

                                                           
249 ه1986دار القلم دمشق, الدعوة اإلسالمية وتطورها ىف شبه القارة اهلندية: ىالدكتور تي الدين اآللوائ
و الطبعة األوىل 50852دار العهد اجلديد للطباعة كامل مصباح , 62تاريخ اإلسالم ىف اهلند ص :  عبد املنعم النمر 250
م1959  

54-56تاريخ التعليم ص : منري الدين أمحد, 27-26ص , اجلامع األموي: ابن جبري  251  
252 Tanur: In Rayirimangalam amsam, 6 miles from Deputy Tahasildar’s head quarters, In 
Bettatpudiyangadi Division. (William Logan: Malabar Manual Page No: 375 Vol II, Asain Educaitonl 
Services New delhi, 1989).
253 The Place is said to have been designated Ponnani , Which is a correupted form of “Ponnani , 
Ponnayanam” meaning gold coin, as being the place where the gold coin , called the Arabikasue was 
first circulated in these parts of the district by the Arab and PERSIAN MERCHANTS WHO 
POSSESSED THE TRADE BETWEEN India and the west before the discovery of the sea route to India 
round the Cape of Good Hope by the Portuguese. (William Logan: Malabar Manual Page No: 325 Vol 
II, Asain Educaitonl Services New delhi, 1989)
ترعر ىف رحاب الدين . 1468\ه873الثاىن عشر من شهر شعبان عام , يوم اخلميس  (Cochin) ولد ىف كوتشن 254

أما سفره يف طلب العلم كان أّوال إىل فنان مع . والعلم واملروة حىت صار عامل عالمة زمانه وفريد عصره ىف مجيع العلوم والفنون
إىل قاضى كالكوت الشيخ أبوبكر فخر الدين بن رمضان الشالياتى وحصل عمه وحصل من هنا النحو والفقه والتصوف مث 
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وهذا الكتاب خمطوطة بيد الشيخ عبد اهللا احلضرمى  265F255.ىف آخر كتاب التنبيه لإلمام أىب إسحاق الشريازي
266Fالشافعى القاهري القادري اليمىن

وأنه كتب . من نفس املسجد وموجودة ىف مكتبة تلك املسجد نفسها  256
فرغت من نسخ هذا الكتاب يوم اجلمعة من :" ية وهذا التاريخ مكتوب ىف اللغة العرب, ىف ختام الكتاب

267F":شهر شوال أحد شهور سنة ست ومثاين مأة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم 

257  
والذي كتب ىف ختام نسخة خمطوطة التنبيه دليل واضح على أن هذه احللقة هى الدر  القدمي 

وهى احللقة األوىل ىف ديار مليبار والية كريال . شريعة واملاديةواملصدر وامللجأ لكل العلما  وكل فنون علوم ال
وصار هذا املسجد معشش العلما  . والعلما  من مصر وحضر موت ومين أتوا فّجا فّجا لطلب العلم. اهلند

ومن أجّلهم السيد علوي من قبيل آل باعلوية زار . واألوليا  واألصفيا  كما شهد به تاريخ قدمه وأهل زمانه
والعظما  والرؤسا  والزعما  والعلما  املهرة الذين هّذبوا وثقفوا آفاق ديار مليبار  . ر  ودعا اهللا لتطويرهالد

268Fكانوا حصيلة هذه احللقات كالشيخ عمر بن على القاضى البلنكوتى

املناضل األول إلستقالل اهلند  – 258
269Fقبل مهامتا غاندي

علمني واملتعلمني املاهرين ىف هذه ومن امل. الذي كان معلما ومتعلما ىف تلك املسجد_ 259
270Fاملسجد الشيخ أبوبكر كويا مسليار

271Fوالشيخ عبد الرمحن النقشبندي 260

272Fويوسف الفضفري 261

وفريد كىت  262
273Fمسليار

 ".مهمات املؤمنني"صاحب كتاب  263

                                                                                                                                                       
منه علم أصول الفقه والفقه يف سبع سنوات مث مكة املكرمة وكان أستاذه هنا الشيخ العالمة أمحد شهاب الدين بن عثمان بن 

وختصص من األزهر يف كثري من . وحصل السند من جامعة األزهر يف الفقه واحلديث. أيب حلي اليمىن مث إىل جامعة األزهر
وزار ىف سفره علما  العصر وجنبا  تلك الزمن يف كل الفنون كاإلمام . العلوم والفنون كاحلديث من القاضي عبد الرمحن األدمى

 .جالل الدين السيوطى واإلمام السيد أبوبكر احلضرمى واإلمام السخاوى وغريهم
وانتقل إىل ) بفار (ولد يف فريوزآباد . العالمة املناظر: ازي، أبو إسحاقإبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي الشري  255

يف أصول ) خ -التبصرة (يف الفقه، و ) ط -املهذب (و ) ط -التنبيه (وله تصانيف كثرية، منها . شرياز فقرأ على علمائها
مات . يف اجلدل) املعونة(و ) صامللخ(يف أصول الفقه، وشرحه، و ) ط -اللمع (و ) ط -طبقات الفقها  (الشافعية، و 

.ببغداد وصلى عليه املقتدي العباسي   
.وتعد املؤرخون بأن الشيخ عبد اهللا احلضرمي القاهري املدر  األول ىف تلك احللقة على ما وجدناه تارخييا 256  
الكربا  بالشيخ عبد نسخة خمطوطة ىف مكتبة مسجد ساحل بركة , كتاب التنبيه الشافعى : اإلمام أبو إسحق الشريازي  257

.ه806اهللا احلضرمى الشافعى القاهري القادري   
وعمر بن علي من أبنا  األبرار احلنفا  إبن العامل القاضي والفقيه الورع املدقق املولوي العلي القاضي التانوري  من أتباع  258

ومما جند أن . كريال ببشارة اإلسالماحلسن الريم التميمي الذي جا  إيل شاطئ اإلسالم بيدي أصحاب املصطفي الذين جا و  
مث سافر إىل ولينكود و تزوج آمنة من . وكان بيته هناك وهى اآلن مندرسة" قاضياركم"على مسليار كان يسكن بتانور ىف عقار 

ول ربيع األ 1179وولد الشيخ عمر بن علي هلذين الزوجني بسنة . قبيلة مشهورة بالديانة والعقل والشريعة  املسمي بكاكرتي
.1715املناسب   

259 Mohandas Karamchand Gandhi (2 October 1869 – 30 January 1948) was the preeminent leader of 
Indian Independence movement in British- ruled India. Gandhi led India to independence and inspired 
movements for civil rights and freedom across the world.
260 ومن أساتيذته ممى كىت القاضى )1292 -ه1222(العامل الورع الفقيه ومدر  مسجد ساحل بركة الكربا          
.املخدوم والشيخ عمر بن على وكان له عالقة مع الشيخ السيد علوي املنفرمي  

ولد يف ماهى) 1322-ه1252(كان من أحد أوليا  اهللا تعاىل  261  (Mahi) م حىت دّر  ىف املسجدوكان حبر العل . 
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وباجلملة أن مسجد ساحل بركة الكربا  وحلقته كانت درسا مشهورة قدمية أجنبت عديدا من 
وا�م كانوا مهذيب األمة املسلمة ىف  . واملثقفني والاهدين واملناضلني ضد ظلم الزمن والغباوةالعلما  العارفني 

وجل العلما  املشهورين كاملخدومني والسادة كالسادة الباعلوية . كل جمالتهم العلمية والسياسية واإلجتماعية
زيارة الدر  ودعوا اهللا خملصني  والقضاة كقضاة كالكوت كانت هلم عالقة وطيدة بتلك  احللقة حيث داوموا

واألسرة املخدومية والسادة الباعلوية والقضاة الكالكوتية كانوا قادة األمة . إلدامته أبد الدهر حىت يوم القيامة
وعلما ها منذ القرن السابع حىت القرن العشرين وكانت مصدر نشاطاتم املساجد وحلقاتا مثل مسجد 

 .مع الكبري بفنان وغريهاساحل بركة الكربا  ومسجد اجلا
ومما ميتاز مسجد ساحل بركة الكربا  وحلقة درسه مكتبُته احلافلة بعديد من الكتب املتنوعة والغريبة 
ىف شىت الفنون مثل التفسريواحلديث والتصوف والفقه وأصول الفقه والعقيدة والنحو والصرف واللغة واملنطق 

غريها من الفنون والعلوم الىت تزيد أكثر من مثانية مأة خمطوطة والطب وتاريخ اإلسالمى والبالغة والبديع و 
ومن الكتب الذي يدهش العلما  وأهل املطالعة كتاب جواهر اخلمس وإحيا  علوم الدين . ومطبوعة

ونري هذه املكتبة حافلة بأصول الكتب ىف املذهب . املخطوطتني بأكثر من حرب واحد ىف لون خمتلفة
واإلمداد والروضة والتنبيه وفتح املعني ومن كتب النحو والصرف كتاب األلفية  الشافعى كتحفة احملتاج

والزجنان وغريها من الفنون ككتب احلديث البخاري واملسلم ومن التفسري البيضاوي واجلاللني وكل هذه ليس 
كتب   وصاحب املالك والكتاب غري معلومة ومكتوبة ىف أكثر. مبطبوعة ولكن كلها خمطوطة ىف أحسن اخلط
 .ولذلك يعسر علينا فهم قدم زمن الكتابة

بأيدى حقيقة أن التطورات الدعوي والنشاطات اإلسالمية وقعت بديار مليبار بوالية كريال اهلند 
من املعدود من هذه القبائل السادة الباعلوية هم من . السادات الكرام الذين وصلوا من ترمي يف حضرموت

وجاؤوا إىل شاطئ . كريال إىل أوجه الرتقى والعلى بعزمهم وجهدهم اجلبّارة  أعظم القبيلة الذين قادوا منطقة
وسافروا إىل كايل بتنم . هذه املنطقة املباركة من اليمن حيث إختاروا معظم أوقات حياتم لدعوة سبيل الرشاد

)Kayalpattanam (وكيلكرا)Keelakkara (ورامناتربم(Ramanathapuram) . ومناطق
هلند كحيدرآباد وأمحدآباد وسورت وبرودة ومن خارج اهلند إىل مصر وسريلنكا و ماليزيا أخرى من بالد ا

وسّيد هذه القبيلة هو الشيخ السّيد أحد بن عيسى رضى اهللا عنه الذى سافر إىل . وغريها من البالد األخرى
طات الدعوية وخيربنا كثريا عن نشا. وقبيلة جفري وموىل الدويلة فروع الباعلوى. م952حضر موت يف 

274Fوتارخها هلذه القبيلة ىف كتاب السّيد فضل إبن علوى املنفرمى

الذى صنفه يف " فيوضات اإلهلية" 264
 .ه1307

الشيخ أبوبكر رمضان الشالياتى عاملا ومدّرسا وماهرا ىف فن وهكذا القضاة الكالكوتية منها 
ومّكن هلم احلكما  واألمرا  كل . قةالتصنيف وكان هلم دورمهم ومساية جلّية يف تكوين كريال والية مرمو 

وواجهوا هذه  . التمكينات احلسنة وصارو أهل العزة والرفعة وكان مجيع النا  يذهبون إليهم يف قضّياتم للحل
وهذه اخلطة النّرية . كلها مع الصرب وصارو ملجأ مجيع النا  األغنيا  والفقرا  وكانوا تكمة املسلمني وغريهم

ريال مث بنيت مساجد كثرية وصارو حتتهم تل بعد تل ومجعت النا  كلهم حتت كل تستمر حىت اآلن ىف ك
 . وهذه هي األعمال املختصة ألهل كريال فقط. تل واحد وهم كأسرة واحدة تشاور أمور دينهم ودنياهم

                                                                                                                                                       
)ه1336مات ىف سنة (عاملا فقيها ومدرسا ىف مسجد ساحل بركة الكربا  . أحد تالميذ الشيخ عبد الرمحن النقشبندي 262  
. كان من خاصة زعما اهلند وأحد املناضل الكبريإلستقالل اهلند من أيدي املستعمرين وصاحب كتاب مهمات املؤمنني 263

الكربا  وله نشاطات عديدة وإسهامات فعالة ىف تطوير اهلند واملسلمني إىل طريق الرتقى  ومدرسا ىف مسجد ساحل بركة
)ه1293-1353(  

264
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275Fواألسرة املخدومية

حاربوا بقلمهم وخطبتهم ضد املستعمرين الغالني وجاهدوا ىف سبيل اهللا  265
وهداية , كلمة اإلسالم وثقافة ملة البيضا  وأن هذه األسرة صنفوا كثريا من الكتب كفتح املعني   إلعال 
 .وحتفة الاهدين وغريها, األذكيا  

وهذه الزمرة الثالثة هم جاهدوا ىف صدد تثقيف ديار مليبار تعليميا وثقافيا ومهد ومكن هلم كل 
ومن أقدمها وأشهرها حلقة القدمي الذي . ساجد كريالالتمكينات والسهوالت حلقات الدر  وخرجيوها وم

 .ذكرناه آنفا حلقة الدر  ىف مسجد ساحل بركة الكربا  بتانور القدمي األول
 مكتبة مسجد ساحل بركة الكربا  خازنة العلم والثقافة

وكما حبثنا أن ديار مليبار كانت معدن العلم واألدب منذ زمن النىب صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
واملكتبة ىف . خاصة أن بلدة تانور قد أجنبت وأنتجت كثري من العلما  الذين صاروا قادة األمة و�ضا  العصر

بكو�ا مصدر املطالعة وجممع كثري من مسجد ساحل بركة الكربا  له مزيّة خمتلفة بأ�ا هي الوحيدة ىف كريال 
كتحفة احملتاج واإلمداد الكتب املخطوطة واملطبوعة ىف خمتلف الفنون والعلوم  من كتب الفقه الشافعى   

والروضة والتنبيه وفتح املعني ومن كتب النحو والصرف كتاب األلفية والزجنان وغريها من الفنون ككتب 
 . ري البيضاوي واجلاللنياحلديث البخاري واملسلم ومن التفس

وأما التنبيه لإلمام . كأصل نسخة التنبيه واإلمداد والروضة. وإشتهرت هذه املكتبة بكثريمن الكتب
واقف "الشريازي هى النسخة املخطوطة بأيدي مدر  املسجد الشيخ عبد اهللا احلضرمى وأنه كتب ىف أوله 

القادري مشربا واألزهري تعلما وسندا قد كتبه تمد إين كتاب تمد بن عبد اهللا احلضرمي الشافعي مذهبا و 
276Fبن عبد اهللا احلضرمي بيده حني كان مدرسا ومفتيا ىف مسجد ساحل بركة الكربا  بتانور

وأيضا أن قدم " 266
ومما ال شك فيه أن هذا الكتاب هى من أصل النسخة . هذا الكتاب واملكتبة والدر  مكتوب ىف ختامه

نقلت هذه النسخة من نسخة نسخت على : "منا من العبارة املكتوبة آخره لإلمام الشريازي على ما فه
نسخة اإلمام علم احملدث أىب احلسني ابن املنصور الشماخي الىت خبطه وكتب ىف آخرها نقلت هذه النسخة 
من نسخة نقلت من نسخة عليها خط الشيخ ىف موضعني قبل ترمجة الكتاب وبعد ترمجته والذي قبل الرتمجة 

ذا صورته قوبلت هذه النسخة وأنا أنظر فيه وكتب إبراهيم بن على بن يوسف والذي بعد الرتمجة ما هذا ما ه
صورته قرأ على هذا الكتاب من أوله إىل آخره السيد الفاضل السيد بن تمد احلسن بن احلسني بن على بن 

ى بن يوسف الفريوزابادي ىف سنة سهل األمثوي نعه اهللا بالعلم ووفقه للعمل ملنه وكرمه وكتب إبراهم بن عل
 "  277F267.إحدي وسبعني وأربعمأة

وحيفظ يف هذه املكتبة كتاب الروضة املخطوطة املمّوه بالذهب لإلمام النووي واإلمداد إلبن حجر 
اهليتمى وكتاب فتاوي عاملكريي ىف املذهب احلنفى الذي صنفه نظام الدين بن قطب الدين الصالحوي 

هذه الكتب ال توجد ىف كريال إال ىف تلك املكتبة وحدها وهذه كلها تفوظة  وكل. ه1161املتويف سنة 
 . متقنا ىف مكتبة الكلية التابعة للمسجد ساحل بركة الكربا  كلية إصالح العلوم العربية

ه واجلاللني واجلمل ىف 1143ونري ىف هذه املكتبة كتب التفسري كالبيضاوي املخطوطة ىف سنة 
وىف فن احلديث صحيح البخاري املخطوطة بأيدي تي الدين علي بن . يانه وجامع الب1198سنة 

                                                           
, الوالدة 1468\ه873املخدوم األول املعروف بالكبري هو شيخ اإلسالم أبو حيىي زين الدين آل خمدوم األول الكبري  265

, ا وجماهدا ضدا الربتغاليني واملستعمرين إلستقالل وطنه كان عاملا ورع) 1586\994-1508\914(عبد العزير املخدوم
.العامل الورع العارف صاحب مصنفات عديدة) 1619\1027-1524\932(الشيخ زين الدين خمدوم الصغري   

نسخة خمطوطة ىف مكتبة مسجد ساحل بركة الكربا  بالشيخ عبد , كتاب التنبيه الشافعى : اإلمام أبو إسحق الشريازي  266
.ه806حلضرمى الشافعى القاهري القادري اهللا ا  

.املصدر السابق 267  
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القاضى و عبد السالم القاضى من قضاة كالكوت وىف التصوف كتاب األذكيا  لإلمام زين الدين املخدوم 
املخطوطة بأيدي عبد الرمحن أىب بكر وغريها ىف فن التصوف من كتب كشفا  األسقام وتي اآلثام والزواجر 

بجة النفو  واألخالق فيما متّيز به القوم من "حجر اهليتمى واملرشد واإلرشاد لزين الدين املخدوم و إلبن
 .لإلمام الشعراوى ألفه جمموعة من نصح أستاده إبراهم املتبوىل" اآلداب واألخالق

وفدا  وكانت هذه املكتبة مشهورة ىف فن الفقه اإلسالمى إذ كان العلما  والطلبة يفدون إليها وفدا
حىت ىف هذا العصر احلديث الراهن ىف طلب العلوم الفقهية واملسائل العجيبة الغربية ملا مجع هنا كثريا من 

ومن املخطوطة ىف هذا الال التنبيه واإلمداد والروضة ومنهج الواضح . الكتب الغريبة املواد وفريدة الدرر
ن الكتب ىف فن النحو والصرف كتاب معاىن احلرف وم. بشرح أحكام النكاح وحتفة احملتاج ومنهاج العابدين

لإلمام تمد بن بكر بن إمساعيل احلنفى وفوائد الكافية لضيا  الدين يونس شرحا لكافية بن حاجب 
وىف اللغة كتاب يبني أصول األلفاظ ومذكرها ومؤنثها ككتاب . واإليضاح وقطر الندي وشرح جميب الندى

 . ريوزابادي ومصباح املنري ونفائس األرتضيةقامو  احمليط حملمد بن يعقوب الف
وتفردت املكتبة بأ�ا جممع كتب عديدة ىف فن العقيدة اإلسالمية كتحفة املعاىل على شرح ضو  
املعاىل للباجوري وحتفة املريد على جوهرة التوحيد ونور الظالم على شرح عقيدة العوام ومع ذلك كانت 

سالمى واملنطق واملعاىن والبيان والبديع من كتب البالغة و الفصاحة املكتبة جمموعة لكل فن كالتاريخ اإل
 . ويكثر عدده أكثر من مثانية مأة منها ثالث مأة خمطوطات. وكتب العروض وعلم الطب

إلبن املقري الىت تتضمن على مخسة ) عنوان شرف الواىف (ومن زينة املكتبة  كتاب جواهر اخلمس 
ألوان احلرب املتنوعة من العروض وعلم القواىف والبيان والتاريخ والفقه الىت  موضوعات ىف كتاب واحد تتميزها

ومن خصائص هذه املكتبة وحدها أن مثل هذه املكتبة ال توجد . ختتلف موضوعها بوضعها وخطها العجيبة
إليها من   ولذا كان العلما  والطلبة تأتون. ىف أي ناحية من ناحية اهلند منذ القرن الثامن اهلجري حىت اآلن

وهذه املكتبة نشرت ثقافة عميقة ذات عريقة وعلما نافعة حىت . كل فّج عميق لنيل مواد العلوم وددر املنثور
 . أنتجت علما ا متبحرين وماهرين ىف خمتلف الفنون منهم كما مسيناهم قبل

 حلقة مسجد ساحل بركة الكربا  تاريخ تطورها ونشاطاتا الفّعالة ىف تكوين خريأّمة 
ديار مليبار كانت حتت العلما  والعارفني من أوائل القرن التاسع حىت هداهم إىل أحسن الطريق  

والعلما  من خارج مليبار كانت هلم عالقة مع أهل مليبار وهذه العالقة ظاهرة بكثريمن . وسوا  السبيل
انور اي مسجد الدالئل كعلما  حضر موت ومين ومصر الذين جاؤوا إىل ديار مليبار خاصة إىل أرض ت

ساحل بركة الكربا  وقادوا حىت صاروا سادة أهل زما�م كالشيخ عبد اهللا احلضرمى الشافعى القادري سنة 
ومما الخالف ان حلقة املسجد تطورت ومنت حىت درسوا ونسخوا ونقلوا العلوم كنسخة التنبيه . ه806

م أي زمن اإلستقالل اهلند 1921زمن واستمرت هذه احللقة حىت . واإلمداد والروضة ىف ىف قدمي الزمان
وعندما رفع صوته وكتابته وظهر عداوته ضد . وكان مدر  تلك املسجد أنذاك الشيخ فريد كىت مسليار

وهذا الذهاب سّبب لضعف حلقة الدر  حىت طلبوا مدرّسا . املستعمرين وخرج من تانور إىل مكة املكرمة
عامل حىت إختاروا وحيد عصره وفريد دهره الشيخ امحد كىت وشاور آمرا  تانور ىف إتيان مدر  ماهر . آخر

 .املّلوي مدر  املسجد
وجميئ الشيخ أمحد كىت مسليار املّلوي كانت بداية تاريخ جديد ىف ديار مليبار حيث أنه إبتدأ كلية  

ار  أكثر من أوىل منهجي ىف كريال واملدار  اإلبتدائية الىت سّببت إىل ثورة تعليمية ىف كريالوصار عدد املد
والشيخ أمحد كىت مسليار كان رائد جلنة العلما  لعموم كريال ومؤسسها الىت هي املنظمة . عشرة آالف

واملؤسسة املرتبة للعلما  كريال تقود العوام وتديهم وتثقفهم وكل هذه النشاطاط الفعالة والتطورات املنظمة 
 . تشري إىل فضله وشرفه وفضل منهجياته

ة الفعالة اإلجياىب سال مجع غفري من شّبان املسلمني إىل بلدة تانور طالبني وباحثني وىف هذه اآلون 
وحينذ مجعوا حتت قيادة امحد كىت ىف . ومستكشفني احلق واليقني والعلم حىت عسرهلم السهوالت ىف املسجد
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صلح األمة  حىت أسسوا كلية جديدة تابعة للمسجد ومسوها كلية إصالح العلوم العربية الىت. 1924سنة 
والتطورات التعليمية شّكلت جيال جديدا من العلما  ملواجهة كل . ونّورهم باهلدى والتقى والثقافة 
ومنهجية هذه الكلية هى املرموقة الىت هي جممع العلوم الدينية والدنيوية من . املشكالت ضد األمة املسلمة

ردية والعربية وغريها من اللغات آخذا بقول املصطفى علوم الشرعية واملادية واللغات املختلفة من اإلجنليز واأل
تعلم كتاب �ود فإىن ماآمنهم على  : (عليه أفضل الصالة وأزكى التحيات لزيد بن ثابت رضي اهللا عنه 

ولكن من اآلسف أن هذا الزمن اجلميل  278F268.وأمره أيضا بتعلم السريانية فتعلمها ىف سبع عشرة ليلة). كتاىب
ادر األستاذ أمحد كىت امللوي وبعده جا  كثري من العلما  األفاضل واملاهرين مدرسني حىت ماإمتد كثريا حىت غ

 .صارت هذه الكلية وحيدة فريدة ىف نشر العلم وتبليغ الدعوة السمحة
حتت قيادة علما  جلنة العلما  لعموم  1996واملنهجية اجلديدة والطريقة القّيمة الراهنة بدأت من  

279Fحىت شاورا وقّرروا ليجعلوه تابعة جلامعة دار اهلدي اإلسالمى. تانوركريال وزعما  بلدة 

واآلن هذه . 269
الكلية تسري ىف طريقه الالئقة املنرية وخرّيج هذه الكلية هم دعاة الدين ونشراؤها ىف خمتلف العامل وبعض 

 .منهم الباحثون ىف خمتلف اجلامعات الوطىن والدوىل
 الخاتمة 

وجدير بالذكر ان حلقة مسجد ساحل بركة الكربي له دور مهم ىف تثقيف األمة املسلمة حيث أ�ا هى  
وأنه هى األوىل القدمية ىف مليبار الىت تقبّلت علما  األجانب من نائية البالد  . مصدر العلوم والفنون مبليبار

ناضالت اإلستقاللية ضد وهي املركز الرئيس لكل املشاورات وامل. كمصر ومين وحضر موت وغريها
املستعمرين الغالني ضد وطننا اهلند وهكذا كان املدرسون والطلبة من تلك احللقة كعمر بن على القاضى 

وفريد كىت مسليار صاحب مهمات املؤمنني وغريمهم من العلما  الذين حاربوا ضد , املناضل اآلوىل 
ق تارخيا جديدا ىف جمال التعليم والثقافة وبإثرها وحتويل الدر  أول كلية مؤسسة منظمة خل. الربيطانيني

ورغم كل ذلك مكتبة تلك املسجد هي الرتاث القدمي . إشتدت شغف النا  ىف طلب العلوم واللغة واألدب
 . الباقية حىت هذه اللحظة تراثا عظيما بقت علما وأدبا وثقافة
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