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 مراكز المخطوطات العربية واالسالمية في شرق افريقيا: 

 مراكز مخطوطات دولة ماالوي أنموذجا  
 

 جامعة خميس مليانة )الجزائر(  / مساعدية عبد الرزاقد. 
 )الجزائر( 02جامعة الجزائر  /دعي أحمدد. 

 
 الملخص: 

باعتبارها أحد أبرز    تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز مراكز المخطوطات العربية واالسالمية في شرق افريقيا، وذلك من خالل التركيز على دولة ماالوي؛    
عشرون   أكثر منبات الخاصة منها، والتي تبلغ  دول افريقيا الشرقية التي تهتم مكتباتها ودور محفوظاتها بحفظ ورعاية التراث العربي االسالمي، وبصفة بارزة المكت

العربيةخاصة  مكتبة الدراسة احصاء عدد تلك المخطوطات، وتبيين طبيعة س  وعليه،  واالسالمية  ، تحتوي على عدد كبير من المخطوطات  نحاول من خالل هذه 
 مدى امكانية الوصول إليها واستخداماها من طرف الباحثين.الموضوعات األدبية والعلمية التي تتناولها، مع الكشف عن حالتها المادية والفنية، و 

 ماالوي –افريقيا  شرق -المكتبات الخاصة -مراكز المخطوطات العربية الكمات المفتاحية: 

 

 مقدمة: 

يومنا هذا، وذلك  رض ومغاربها منذ فجر اإلسالم إلى  عرفت الكتابات العربية انتشار واسعا في مشارق األ    
التوسع  في هذا    االتجارية واالقتصادية، التي كان لها دور بارز السياسية و لعدة أسباب، أبرزها األسباب    راجع

 إلى الداخل والوسط اإلفريقي.  ه الحال في دول شرق افريقيا، انطالقا من الساحل وصوال، مثلما كان عليواالنتشار

ة، فقد تم التركيز عليها في هذه الدراسة للبحث عن  قيا الشرقييأحد دول إفر من  وباعتبار أن دولة ماالوي تعد    
، حيث خصصنا جزئين اثنين لهذا البحث، اذ تناول الجزء األول تاريخ  بهاواقع المخطوطات العربية واإلسالمية  

اللغة العربية والدين اإلسالمي بدولة مالوي، في حين خصصنا الجزء الثاني من البحث للحديث عن أبرز مراكز 
على بعض األدلة المهمة في  في ذلك  ، معتمدين  محل الدراسةدولة  هذه  العربية واإلسالمية في    المخطوطات 

الذي هو نتاج جهود مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي  و المجال، أبرزها دليل المخطوطات اإلسالمية في العالم،  
 العالم. العديد من دولفي في حصر واحصاء المخطوطات العربية واإلسالمية 
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  ماالوي  في دولة اللغة العربية والدين االسالمي تاريخ-1

عن العامل اللغوي والديني ألي منطقة أو دولة من الدول يقودنا إلى الحديث عن مختلف الجوانب  الحديث    إن   
للمناطق    والثقافيةمرتبطين ارتباطا وثيقا بالبيئة الجغرافية  غالبا ما يكونا  المحيطة بتلك الدولة، ألن هذين العاملين  

وتشترك في الحدود مع تنزانيا في   ، إفريقيا  الشرقي لقارة  جنوب الفي وسط  تقع    دولة ماالوي   المجاورة، وعليه فإن 
  ،كيلومتر  900يبلغ طول الدولة حوالي  و   ،وموزمبيق في الجنوب الشرقي  ،الشمال الشرقي وزامبيا في الغرب 

  94.276منها    ؛متًرا مربًعا  118486بلغ مساحتها اإلجمالية  ت  ،كيلومتًرا  160إلى    80ويتراوح عرضها من  
إلى ثالث مناطق   ماالوي دولة  تنقسم  و كيلومتًرا،    475التي يبلغ طولها حوالي    ،ماالوي أرًضا والباقي تشغل بحيرة  

في المنطقة    5خمس  ،  مقاطعة  27  بها سبعة وعشرون   ،المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية   ؛وهي  إدارية رئيسية
، وعرفت دولة ماالوي باسم  في المنطقة الجنوبية  13  وثالثة عشرفي المنطقة الوسطى    9وتسعة  الشمالية،  

 نياساالند سابقا، وكانت محمية بريطانية. 

كل هذه   يالحظ أنماالوي جغرافيًا وثقافيًا بشرق زامبيا وشمال موزمبيق وشمال تنزانيا.    ونظرا الرتباط دولة   
  13  بلغت   حيث   مستخدمة،  لغات   حيث هناك عدة،  في التكوين العرقي واللغوي لماالوي ساهمت  المجاورة    البلدان

وهو ما نحاول التعرف عليه أكثر من خالل   1ولهجاتها العديدة التي يتم التحدث بها داخل البلد.   ،لغة ماالوية
 الشق األول من هذا البحث. 

 في دولة مالوي:   العربية اللغة 1-1

ُيرجع العديد من الباحثين سبب انتشار استخدام اللغة العربية في دولة ماالوي إلى عامل التجارة بدرجة      
كان التجار من شبه الجزيرة العربية والخليج العربي يتعاملون مع ساحل شرق إفريقيا منذ زمن بعيد، أولى، حيث  

 اختالطإن  و   ،...  الغذائية بالعاج واألخشاب والجلود والذهب والرقيق  والبخور والمواد العطر  من خالل استبدال  
واللغة  الثقافة  أثر على  المحليين  السكان  الساحلية مع  المستوطنات  والفرس في  واإلندونيسيون  والهنود  العرب 

 2والدين المحليين.

 
1( Jr, Dr. Richard B Baldauf, Prof. Robert B Kaplan. Language Planning and Policy in Africa: 

Botswana, Malawi, Mozambique. Channel View Publications, 2004. V.1. P. 79  -  80 

2( Sicard, S V .The arrival of Islam in Malawi and the Muslim contribution of development. Journal 

of Muslim Minority Affairs; Abingdon. Oct 2000. V. 20. P. 292 
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التي  لغة نيانجا  ماالوي كما أشرنا آنفا إال أن هناك لغات أصلية للمنطقة، مثل    بدولةرغم التعدد اللغوي  ولكن     
للغة  وكذلك بالنسبة  ،  دولة ماالوي   لدى معظم مواطنيمفهومة بشكل عام  لغة  وهي    ، األصليةمن أهم اللغات  تعد  

 2على نطاق واسع باعتبارها لغة مشتركة.التي يتحدثون بها  1السواحيلية 
العرب ينتمون إلى ساحل    إلى الزمن الذي كان فيه   ويمكن ارجاع بدايات انتشار اللغة العربية بدولة ماالوي    

أربعينيات القرن التاسع    في  والرقيقمن خالل تجارة العاج    ماالوي ببدأت أولى اتصاالتهم    ، حيث ريقياشرق إف
، وال سيما مناطق كارونجا  ماالوي لقد أقاموا مستوطنات في مراكز مختلفة على شاطئ بحيرة  ، و عشر فصاعًدا

المحليين، تم تبني لغتهم في هذه المناطق الواقعة من خالل التزاوج مع متحدثي نيانجا  ، و ومانغوتشي  نخوتا كوتاو 
 3.عدة لهجات أخرى أثروا أيًضا على اللغات التي تفاعلوا معها، مما أدى إلى ظهور  كما ،تحت تأثيرهم

 االسالم والمسلمون في ماالوي: 1-2
يتبعون أهل السنة والجماعة، معظمهم  مالوي بعد المسيحية، و دولة  عد الدين اإلسالمي هو الدين الثاني في  يُ      

الرقم ترفضه المنظمات اإلسالمية    اهذ ٪ من سكان البالد مسلمون، ولكن  12,8وفقا لكتاب حقائق العالم فإن  و 
 4%، ويتركز معظمهم في جنوب ماالوي.35- 30في البالد، ويقولون أن نسبتهم ما بين  

أن عدًدا من أولئك الذين هاجروا إلى ساحل   إلى  في دولة ماالوي   االسالمي  ُيعزى التأثير الدينيوتاريخيا       
الدينية، أو العائالت الشريفية، من نسل   من العشائرشرق إفريقيا بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر جاءوا  

 

من   وهيشخص،  ماليين    10  اللغة الرسمية ألربع أمم، يتكلم بها بين  يوهلغة سواحل أفريقيا الشرقية،    هيالسواحلية    (1
من ُمفرداتها، وكانت ُتكتب سابقًا  %  35أكثر من  إذ ُتشكل الكلمات العربية    كثيراالعربية    اللغة  لغات البانتو، وقد أثرت فيها

 الوثائق  من  نماذج.  سالم  أبو  محمد  مسعود  محمد:  في المرجع  : ينظربالحروف العربية، وُتكتب حاليًا بالحروف الالتينية
. ع. واالجتماعية  التاريخية  ساتاالدر   مجلة.  وتحقيق  وترجمة   نشر  مع   وثائقية  أرشيفية  تاريخية،  سةراد:  بزنجبار  السواحلية

   33م. ص 2021. جانفي،  49
  على   القديم  السواحلي  الخط  من  عينات  أقدم  على  العثور  تم  ، حيثعشر  الحادي  القرن   منذالكتابة السواحيلية    اسُتخدمت  قدو  

  دخلتإلى أن    النخيل  وأوراق  البردي،  ورق   على  ُتكتب  المبكرة  العصور  في  الكتابة  كانت، إذ  القبور  وشواهد  المعدنية  العمالت
 المرجع التالي: : ينظر االستخدام حيز واألوروبية والهندية السورية األوراق

- Andrey Zhukov. Old Swahili-Arabic Script And The Development Of Swahili Literary Language. 

Sudanic Africa , 2004, Vol. 15, Language In Africa: Brill, 2004. P. 1 

2( G. W. Prother.  Nyasland.  London: H. M. Stastionery Office, 1920. P. 10 

3( Jr, Dr. Richard B Baldauf, Prof. Robert B Kaplan. . Op. Cit. P.91 

. متاح على الخط: اإلسالم في ماالوي ( موسوعة ماالوي. 4
https://areq.net/m/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%

D9%8A.htmlD9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%  :( 28/12/2021)تم االطالع يوم 
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نشاًطا    ،(رضي هللا عنهما  فاطمة وعلي)  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النحو جلبوا  دينًيا  على هذا  والتزاًما 
 .متجدًدا

 ولم يكن منتشرا   من يرى أن اإلسالم كان لدى بعض التجار وأبنائهم فقط في دولة ماالوي ونجد من الباحثين       
الدولة  بين مواطني مناطق  انتشار اإلسالم    ، ويرجعون مختلف  األول من ما كان  إلى  أسباب  النصف  خالل 

متغلغلين  المسلمين  البرتغاليون يتعاونون مع شيوخ سانكولو وكويتانغونا    حيث كانخمسينيات القرن الثامن عشر،  
 الجماعات في ماالوي. و  األفراد  بالد، مما أدى ضمنًيا إلى تعزيز تأثير اإلسالم على مختلفالفي عمق 

الذي نصب (،  1856- 1806)  يعمانالسعيد    بالسلطان  وتطوره في ماالوي انتشار اإلسالم  ط  بير وهناك من     
م، ووضع 1832  وأسس عاصمته الجديدة في زنجبار عام  ،نفسه حاكًما للساحل في أوائل القرن التاسع عشر

عدًدا من الحصون على طريق كيلوا إلى   شروطا جديدة للتجارة مع الداخل وشجعها بطرق مختلفة، حيث شّيد 
 حيث من أوائل المتداولين الذين استخدموا الشروط الجديدة،    بن عبد هللاكان سالم  وقد    ،سا لحماية التجاربحيرة نيا

وقد   1،نخوتا كوتاواستقر في    ،إلى الجانب الشرقي من البحيرة  وسافر  1840و 1833غادر زنجبار بين عامي 
سلطان زنجبار، ولكنه تجنب مطالبة    اللغة العربية، وصوم رمضان، ورفع علم  تعلمثبت أنه طلب من أبنائه  

مما يدل على الدعوة غير المباشرة للدين    2رعاياه رسمًيا بتبني العقيدة اإلسالمية التي مارسها هو نفسه علًنا. 
العرب تركوا ماالوي، وإن  لنخوتا كوتا التأثير األكبر في ترسيخ النفوذ اإلسالمي في  وعليه فإنه كان    ،اإلسالمي

إلى    نخوتا كوتا ال تزال مدينة و   3، المسيحيين  للمبشرينيقاوم بعناد كل تقدم    إسالمياتراًثا    وما حولها  المنطقةبهذه  
مسجد هناك  يوجد  حيث  بحيرة،  الماالوي على طول ساحل    دولة  اليوم واحدة من أقوى مراكز اإلسالم فيغاية  

 4.في كل قرية
 في ماالوي:   االسالمية الفرق  1-2-1

على الرغم من وجود جالية مسلمة كبيرة في ماالوي، إال أنها ليست متجانسة بأي حال من األحوال، وإن       
فعلى سبيل المثال نجد    ،الدينية  العديد من الفرق ولكن أيًضا بسبب االنتماء إلى    ،االختالفات ليست عرقية فقط

المواطنين وليوندي وجا  معظم  كاوينجا  ونيامبي مسلمين،  في مشيخات  كانوا عدة فرق،السي  أنهم   فهناك   إال 

 
1( Sicard, S V. Op. Cit.  p. p. 293- 295   

2( Mandivenga, Ephraim. The Implantation of Islam in Malawi. Journal for Islamic Studies; 

Rondebosch, 1990. V. 10.   P. 79 

م  2010. تر. عبد الرحمن عبد هللا الشيخ. القاهرة: المركز القومي للترجمة، االستوائية. اإلسالم في افريقيا أي ام لويس( 3
 256ص. 

4( Jr, Dr. Richard B Baldauf, Prof. Robert B Kaplan. . Op. Cit. p. 82 
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العربية الطريقة  من  تواليكي  باسم  ُتعرف  كانت  الجالسي  زعامة  في  القادرية    فهم  ؛مجموعة  الطريقة  يمثلون 
تجدهم،  الصوفية النصوص    يعتقدون   إذ  وترديد  بالغناء  تكون مصحوبة  أن  يجب  والءاتهم  العربيةأن    الدينية 
القبائل في وهي  السكوتي،  ب  تعرفهناك مجموعة أخرى  في حين  ،  ...   والرقص المتمركزة حول سفن زعماء 

تقليدية   أكثر  نوع  إلى  تدعو  وليونوند،  الدينيةكاوينجا  على التأكيد    عندهميتم  بحيث    ة،اإلسالمي  للممارسات 
 . والجماعة األسلوب الهادئ والمتحفظ. المعروف باسم أهل السنة

المذهب    ون يتبع  منهمالسنة  أهل    ؛ن من أصل هندي ينقسمون إلى فئات مختلفةالمسلميأما فيما يخص  و     
عشرية واإلسماعيلية    ولكن هناك من بين المسلمين الهنود هم من الشيعة، حيث ينتمون إلى الفرقة اإلثناالحنفي،  

في حين أن  فصاعًدا، ومنهم من أقام مؤسسات تجارية كبيرة،    1928...، وصل غالبية هؤالء كتجار منذ عام  
 1.يتبعون المدرسة الشافعيةمن أهل السنة المسلمين األفارقة 

  جاليةن عقيدة  وشي، وكاج، كان اإلسالم هو أكبر دين منفرد في منطقة مان 1931عام  إلحصائيات وفًقا  و      
  ،في أجزاء من مقاطعات ماتشينغا وزومبا وشيرادزولو وبالنتير ومانجي في المنطقة الجنوبية  المواطنينكبيرة من  

التي يهيمن عليها    نخوتا كوتاهذه المقاطعات إلى جانب منطقة    ،بالمنطقة الوسطى  لمةاسوفي مناطق ديدزا و 
في   اإلسالم  معاقل  األساس  في  هي  اليوم.الشيوا،  يثبت    2ماالوي  الخاصة    ذلكوما  المكتبات  معظم  أن 

بالمخطوطات العربية واإلسالمية متواجدة بهذه المناطق المذكورة، كما سنتطرق إليه في الشطر الثاني من هذا 
 البحث.

 العربية واإلسالمية في دولة ماالوي:المخطوطات  مراكز- 2
البحث استنادا على فهرس المخطوطات اإلسالمية في العالم الذي كان  قمنا بإعداد الشطر الثاني من هذا       

حيث   3نتاجا لجهود كبيرة من طرف مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني للمؤسسة، 
ي،  الشمالقامت بمسح شامل للمخطوطات اإلسالمية في دولة ماالوي، مركزة على منطقة كارونجا في اإلقليم  

وبعض المناطق    ، وزومباط، ومناطق بالنتيري، وشيرادزلوافي اإلقليم األوس  ، وسليمهونخوتا كوتا   ،للنجوى ومناطق  
في اإلقليم الجنوبي، أي تم التركيز أكثر على اإلقليم األوسط واإلقليم الجنوبي، ألنه به أكثر المناطق    األخرى 

 ول من هذا البحث. كما أشرنا إليه آنفا في الشق األ ،تأثرا باإلسالم

 
1( Sicard, S V. Op. Cit.  p.p: 300- 301 

2( Mandivenga, Ephraim. Op. Cit. p. 86   

 . متاح على الخط:  المجموعات في العالم: ماالوي مؤسسة الفرقان للتراث االسالمي. ( 3
furqan.com/world_library/country/10-https://digitallibrary.al  ( 12/12/2021)تم االطالع يوم 
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أننا تطرقنا في هذا البحث إلى ذكر واحصاء مراكز المخطوطات العربية واإلسالمية  إلى    اإلشارةويجدر بنا     
إال مدن(    10)  أكثر فقط،فالمناطق التي تحتوي على مركزين    تلك  لمناطق المذكورة، مع التركيز علىحسب ا
تحتوي على مئات المخطوطات العربية   هذه المكتبة  فقط، ولكنالتي تم إحصاء مكتبة واحدة بها    زومبامنطقة  

 واإلسالمية. 
 بالنتيري:  مراكز مخطوطات مدينة  2-1

لقد تم إحصاء مكتبتين بهذه المدينة كأهم مركزين للمخطوطات العربية اإلسالمية، وهما مكتبة الشيخ     
 1  إمره رجبو، ومكتبة الشيخ عبد الكريم جامبا، والذين نتطرق إليهما فيما يلي:

 
 Imrah Rajabuمكتبة الشيخ إمره رجبو: - 1
حيث يبلغ العدد   2االطالع عليها بعد استئذان صاحبها،تاريخ نشأة هذه المكتبة غير معروف، ولكن يمكن   

مخطوطا إال أن كلها باللغة السواحيلية، تتناول موضوعات السيرة    17اإلجمالي للمخطوطات اإلسالمية بها  
 النبوية والفقه والتفسير، جمعها صاحبها عندما كان يدرس العلوم الشرعية في زنزبار أواخر القرن العشرين.

  Gamba شيخ عبد الكريم جامبامكتبة ال- 2
وإن العدد اإلجمالي    3م، وال يمانع صاحبها في االطالع عليها بالتنسيق معه،1977أسست هذه المكتبة سنة  

منها    24 للمخطوطات اإلسالمية بها يبلغ   و  15مخطوطا،  العربية،  باللغة  الشيشوا،   09مخطوط  بلغة 
 .اإلسالم، والسيرة النبوية والتفسير والفقــهتتناول هذه المخطوطات موضوعات تاريخ 

 مراكز مخطوطات مدينة َبلكا:  2-2
تم إحصاء خمس مكتبات خاصة كأبرز المراكز للمخطوطات بهذه المدينة، والتي يمكن التطرق إليهم وإلى 

 4  محتوياتهم فيما يلي:
 Mkwanda مجموعة مكتبة أبي بكر مكواندا:- 1

 

 652 - 651. ص.  3ج. . م2002لندن، . المخطوطات اإلسالمية في العالم. اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث ( 1
  c/o Bangwe Market, PO Box 67, Blantyre ( بيانات االتصال بصاحب المكتبة:2
 623048الهاتف:   c/o Blantyre Islamic Jamaat PO Box 14, Blantyre/ ( بيانات االتصال:3
 653  -652ص. . ص. المرجع السابق المخطوطات اإلسالمية في العالم.. اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث ( 4
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تأسي هذه  تاريخ  أنس  إال  معروف،  غير  تمانع  عائلة صاحبها    المكتبة  استخدامها،ال    30تضم    1في 
مخطوطا باللغة العربية، تتناول موضوعات التفسير والفقه والتوحيد والسيرة النبوية والحديث، بعضها له  

في    قيمة فنية. وقد بدأ صاحبها المرحوم الشيخ يوسف أبو بكر مكواندا في جمعها أثناء دراسته واستمر 
 اإلضافة إليها بعد أن أصبح إماًما، وهي اآلن في رعاية أكبر أبنائه الذي يتابع تنميتها هو وأشقاؤه. 

 
 Maliki Ali مكتبة الشيخ علي مالكي- 2

حيث   2تاريخ نشأة هذا المكتبة غير معروف، لكن يمكن االطالع على محتوياتها بالتنسيق مع صاحبها، 
مخطوطا عربيا، تغطي مجاالت الفقه والتفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد، وبعضها له    22تضم  

 .قيمة فنية
 Anusi Fulano  الشيخ أنوسي فوالنو مكتبة- 3

المكتبة غير معروف، ولكن يمكن االطالع عليها بعد استئذان ورثته،   تاريخ العدد    3تأسيس  يبلغ  حيث 
مخطوطا مكتوبا بالخط العربي، تغطي موضواعت التفسير والفقه    30اإلجمالي للمخطوطات اإلسالمية بها  

 . والتاريخ
 Abdul Rahmanمكتبة الشيخ عبد الرحمن أفكي - 4

وهي تضم   4تأسيس المكتبة غير معروف، ولكن يسمح باستخدامها من خالل التنسيق مع صاحبها، تاريخ 
وطا عربيا، تغطي مجاالت التفسير والفقه والسيرة النبوية والحديث والتوحيد، يستخدمها صاحبها  مخط  45

 .في إعداد الخطب المنبرية، وبعضها له قيمة فنية
 Saiti Aliعلي: مكتبة الشيخ سايتي - 5
تحتوي    5صاحبها، لتنسيق مع  استخدامها بعد ا  للباحثين  يمكنولكن  تاريخ تأسيس المكتبة غير معروف،    

مخطوطا عربيا، تتناول موضوعات الفقه والسيرة والحديث والتوحيد، وبعضها له قيمة   18هذه المكتبة على  
 .فنية

 

 PO Box 34, Balaka, Machinga : c/o Mr C. Chinkondenje المكتبة بأصحاببيانات االتصال ( 1
 c/o Ng'onga F.P. School, PO Box 116, Balaka, Machinga: بصاحب المكتبة االتصال بيانات (2
 PO Box 218, Balaka, Machinga: بصاحب المكتبة ( بيانات االتصال3
 c/o Ng'onga F.P. School PO Box 116, Balaka, Machinga: بصاحب المكتبة ( بيانات االتصال4
 c/o Ng'onga F.P. School PO Box 116, Balaka, Machinga: بصاحب المكتبة بيانات االتصال( 5
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 مراكز مخطوطات مدينة بلكاسي:   2-3
تم إحصاء مكتبتين خاصتين كأبرز مركزين للمخطوطات العربية واإلسالمية بهذه المدينة، وهما مكتبة    

  1سميلي مواليا، حيث نتعرض إليهما فيما يلي:زبيلي، ومكتبة 

 Mwalimu Zubeli مكتبة موالمو زبيلي:- 1
 2أسست هذه المكتبة في الخمسينيات من القرن العشرين، ويمكن استخدامها بالتنسيق مع صاحبها،ت    

والثمانينيات، وأكثرها دراسات مخطوطا عربيا، جمعها صاحبها فيما بين الخمسينيات    14تضم حيث أنها  
في القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية؛ كالتوحيد والحديث ومسائل الزواج اإلسالمي وغيرها، مكتوبة بمداد 

 داكن، ومعظمها ممزق بسبب سوء الحفظ
 Sumaili Mwalija  مكتبة سميلي مواليا:- 2

ويبلغ العدد    3بعد استئذان عائلة صاحبها،   تاريخ تأسيس هذه المكتبة غير معروف، إال أنه يمكن استخدامها
باللغة العربية وخمسة بلغة الشيشوا،   11مخطوطا؛ منها    16اإلجمالي للمخطوطات اإلسالمية بهذه المكتبة  

تغطي المخطوطات العربية مجالي الفقه والتاريخ، أما المخطوطات المكتوبة بلغة الشيشوا التي يتكلمها أهل  
تار  فمعظمها عن  مؤلفة ماالوي  وهي  واعظا،  كان  عندما  المجموعة جمعها صاحبها  وهذه  اإلسالم،  يخ 

 .ألغراض تعليمية، وغير مجلدة
 مراكز مخطوطات مدينة زومبا:   2-4

تعتبر أهم مركز     آدم، وهي  الشيخ  بمكتبة موالنا  المعروفة  فقط،  واحدة  تم إحصاء مكتبة خاصة  لقد 
 4للمخطوطات العربية واإلسالمية بهذه المدينة، إذ تحتوي على مئات المخطوطات.

 Mawlana Sheikh Ademمكتبة موالنا الشيخ آدم: - 1
أنه يسمح لآلخرين باالطالع عليها واستخدماها، اذ يعد  رغم أن تاريخ نشأة هذه المكتبة غير معروف، إال 

  300ويبلغ العدد اإلجمالي للمخطوطات اإلسالمية بها    5صاحبها أقدم مستوطن آسيوي في مدينة زومبا، 

 

 654. ص. المرجع السابق المخطوطات اإلسالمية في العالم.. اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث ( 1
  Balakasi Village PO Box 33, magomero, namadzi Chiradzulu ( بيانات االتصال بصاحب المكتبة:2
 PO Namadzi, Magomero, Chiradzulu  Balakasi Village :بصاحب المكتبة ( بيانات االتصال3
 655-654. ص. ص: السابق المخطوطات اإلسالمية في العالم. المرجع. اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث ( 4
 313 523/ الهاتف:  , PO Box 56, Zomba  c/o Anjuman Himaytre Islam ( بيانات االتصال:5
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منها   إسالمي،  العربية،    150مخطوط  األوردية، و  110باللغة  هذه    40باللغة  تتناول  الفارسية،  باللغة 
الت  موضوعات  التدريس  المخطوطات  في  صاحبها  ويستخدمها  والتوحيد،  النبوية  والسيرة  والحديث  فسير 

 والوعظ.

 : مراكز مخطوطات مدينة سليمه  2-5
تم التطرق إلى ثالث مكتبات خاصة بهذه المدينة، والتي تعد من أبرز المراكز التي تحتوي على المخطوطات  

  1العربية واإلسالمية، وهي كالتالي:

  Haji Kassim حاجي قاسممكتبة الشيخ - 1
حيث أنها تضم    2، إال أنه يمكن استخدامها بالتنسيق مع صاحبها، غير معروف  تاريخ نشأة هذه المكتبة   
النبوية،    مكتوبا  مخطوطا  15 والسيرة  والحديث  والتوحيد  والفقه  التفسير  العربية، وتغطي مجاالت  باللغة 

 .يستعين بها صاحبها في عمله كإمام وواعظ ومدرس
  Jafari Bushiri مكتبة الشيخ جفري بشيري - 2
ة  مخطوطا باللغ  26بها    3تاريخ تأسيس المكتبة غير معروف، ولكنه ال يمانع صاحبها في استخدامها،   

الشخصي   النبوية والتوحيد، جمعها صاحبها الستخدامه  والسيرة  والحديث  والفقه  التفسير  تتناول  العربية، 
 .ولنشر المعرفة اإلسالمية والعقيدة اإلسالمية

  Sheikh Ndalama Amadi مكتبة الشيخ ندالما أمادي:- 3
م، ويتيحها صاحبها لمن يرغب في االطالع  1920يرجع تاريخ تأسيس هذه المكتبة إلى حوالي سنة     

مخطوطا باللغة العربية، تتناول الفقه والتوحيد والحديث والسيرة   36وهي تضم    4عليها بعد تحديد موعد معه. 
 .النبوية، يستخدمها صاحبها في التدريس والوعظ والبحث 

 دينة سونجاني مراكز مخطوطات م  2-6

 

 655ص. . المرجع السابق المخطوطات اإلسالمية في العالم.. اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث ( 1
 PO Box 33, salima( بيانات االتصال بصاحب المكتبة: 2
 Maganga F.P. School  PO Box 93, salima( بيانات االتصال بصاحب المكتبة: 3
 Pemba F.P. School PO Box 458, salima بيانات االتصال بصاحب المكتبة: (4

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022 -العدد الثاني -الثالثالمجلد     مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة

 قيا ومساهمتها في الحفاظ على الهوية اإلسالمية مؤتمر المخطوطات المكتوبة بالخط العربي في إفري
 

137 

تتمثل مراكز مخطوطات هذه المدينة في ثالثة مكتبات خاصة تحتوي على مجموعة مهمة من المخطوطات  
 1  العربية واإلسالمية، وهي كالتالي:

 Muhammad Amulu :مكتبة الشيخ محمد أمولو- 1
بها مجموعة    2اآلخرين عليها،غير معروف تاريخ تأسيس هذه المكتبة، إال أنه ال يمانع صاحبها في اطالع  

 من المخطوطات في الفقه والتوحيد والحديث والسيرة النبوية، ال يعرف عددها. 

 Sumaisi  الشيخ سميسي: مكتبة- 2
تضم المكتبة    .3تاريخ تأسيس هذه المكتبة غير معروف، ولكن ال يمانع صاحبها في اطالع الباحثين عليها

   .مخطوطا مكتوبا باللغة العربية، تغطي موضوعات التوحيد والحديث والفقه واألدعية 18

 T. Hussain مكتبة الشيخ ت. حسين- 3
معروف     غير  المكتبة  هذه  تأسيس  أنه    ،تاريخ  عليهاإال  باالطالع  االتصال  يسمح  بعد    صاحبها ب، 

 ثالثة مخطوطات عربية، تتناول التوحيد والسيرة النبوية. تحتوي على  هذه المكتبة  و  4، والتنسيق معه
 
 
 مراكز مخطوطات مدينة شيرادزولو:   2-7

مراكز       أبرز  من  تعدان  واللتين  خاصتين  بمكتبيتين  اإلسالمية  العربية  المخطوطات  إحصاء  تم 
المخطوطات في مدينة شيرادزولو، وهما مكتبة شيخ عوفي عباسي، ومكتبة حسن جالي، ونستعرض ذلك 

  5فيما يلي:

 Aufi Abasiمكتبة شيخ عوفي عباسي: - 1

 

 656. ص. المرجع السابق المخطوطات اإلسالمية في العالم.. اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث ( 1

 c/o Songani Islamic Centre, T.A. Malemia, PO Domasi, Zomba( بيانات االتصال: 2
 c/o Songani Trading Centre, PO Domasi, Zomba( بيانات االتصال بصاحب المكتبة: 3
 c/o Songani Trading Centre, T.A. Malemia, PO Domasi, Zomba( بيانات االتصال: 4
 657ص.  .المرجع السابق المخطوطات اإلسالمية في العالم.. اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث ( 5
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حيث يبلغ العدد   1ال يمانع صاحبها في االطالع عليها،تاريخ تأسيس هذه المكتبة غير معروف، لكن   
بها   للمخطوطات اإلسالمية  العربية و   22اإلجمالي  باللغة  السواحيلية؛    19مخطوطا، ثالثة منها  باللغة 

معظمها في الفقه والسيرة النبوية لمؤلفين من شرق أفريقيا، ومن زنزبار بصفة خاصة، يأتي في مقدمتهم  
لعربية. وبما أن مؤلفي هذه المخطوطات من  الشيخ عبد هللا صالح فارسي، وبعضها في التوحيد واللغة ا

شرق أفريقيا، فطبيعي أن نجدها تعكس فكر المذهب الشافعي الذي ساد في تلك المنطقة، وأن تركز بصفة  
 .خاصة على أصول الدين االسالمي

 Hassan Jali Chikwatu  مكتبة الشيخ حسن جالي شكواتو- 2
مح صاحبها باالطالع عليها بناء على تنسيق مسبق  تاريخ نشأة هذه المكتبة غير معروف، لكن يس    
مخطوط باللغة العربية،    40مخطوطا، منها   46ويبلغ العدد اإلجمالي للمخطوطات اإلسالمية بها   2معه،

وستة باللغة السواحيلية، وتغطي المجموعة العربية مجاالت العلوم الطبيعية والرياضيات والتفسير والفقه  
 .المخطوطات السواحيلية ففي التوحيد والفقه وغيرها من الموضوعات والسيرة النبوية، أما 

 
 
 مراكز مخطوطات مدينة مانجوشي   2-8

تم إحصاء مخطوطات ثالث مكتبات خاصة بهذه المدينة، والتي تعد من أبرز مراكز المخطوطات العربية  
  3واإلسالمية بالمنطقة وهي كالتالي: 

 Abdul Aziz Abu Bakr مكتبة عبد العزيز أبو بكر- 1
سنة   المكتبة  هذه  صاحبها،  1965أنشئت  مع  بالتنسيق  باستخدامها  لآلخرين  اإلجمالي    4يسمح  العدد 

بها ستة مخطوطات عربية، تغطي مجاالت الفقه والتوحيد والتفسير والسيرة النبوية،   للمخطوطات اإلسالمية
 . يستعين بها صاحبها في دراسته الدينية

 Sheikh Khaled Mustafa Kawand مكتبة الشيخ خالد مصطفى كاوند- 2

 

  Bilal Islamic Mosque PO Box 14, chiradzulu: بصاحب المكتبة بيانات االتصال( 1
 PO Box 9, Chiradzulu  :بصاحب المكتبة ( بيانات االتصال2
 661-660ص. ص:  .المرجع السابق المخطوطات اإلسالمية في العالم.. اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث ( 3
 PO Box 272, Mangochi: بصاحب المكتبة ( بيانات االتصال4
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وقد بلغ العدد اإلجمالي    1م، ويمكن للباحثين االطالع عليها بعد االتصال بصاحبها،1939تأسست سنة  
مخطوطا عربيا، تتناول التفسير والتوحيد والفقه والحديث والسيرة   25للمخطوطات اإلسالمية بهذه المكتبة  

 .، وبعضها له قيمة فنيةالنبوية
 Sumani Afana  مكتبة الشيخ سماني أفانا:- 3

بها ثمانية مخطوطات عربية   2م، يمكن استخدامها باالتفاق مع صاحبها، 1982تأسست هذه المكتبة سنة 
تغطي موضوعات الفقه والحديث والسيرة النبوية والتاريخ والموسيقى، منها مخطوط نادر في المدائح النبوية  

 .3يرجع إلى عصر عبد القادر الجيالني 
 
 
 مراكز مخطوطات مدينة متويشي:   2-9

يعدان من أبرز مراكز المخطوطات العربية  تم إحصاء مخطوطات مكتبتين خاصتين بهذه المدينة، إذ     
 4واإلسالمية كما سنوضحه فيما يلي: 

 Sheikh chweirمكتبة الشيخ شوير: - 1
على    انشاء تاريخ      واالطالع  باستخدامها  لآلخرين  يسمح صاحبها  ولكنه  معروف،  غير  المكتبة  هذه 

 مخطوطا مكتوبا باللغة العربية في موضوعات الفقه والتوحيد.  16تضم   5محتوياتها، 
 kulesi  Sheikhمكتبة الشيخ كولسي - 2

 

  PO Box 34, mangochi( بيانات االتصال بصاحب المكتبة: 1
 PO Box 34, Mangochi( بيانات االتصال بصاحب المكتبة: 2
من أبرز الشخصيات اإلسالمية التي عاشت في أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس هجري،    الشيخ عبد القادر الجيالنيعد  يُ (  3

: للمزيد ينظر في المرجع: سعيد القحطاني.  وقد ارتبط اسمه بإحدى الطرق الصوفية الواسعة االنتشار في العديد من دول شمال افريقيا
. الرياض: مكتبة الملك  فية: عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعةالشيخ عبد القادر الجيالني وآراءه االعتقادية والصو 

 03هـ. ص. 1418فهد للنشر، 
 662-661ص. ص: المرجع السابق.  المخطوطات اإلسالمية في العالم.. اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث ( 4
 Mtiwiche Village, PO Domasi, Zomba( بيانات االتصال بصاحب المكتبة: 5
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مخطوطا    25وهي تضم    1تاريخ تأسيس هذه المكتبة غير معروف، ولكن ال يمانع صاحبها في استخدامها،  
التركيز على تعاليم   النبوية والمواعظ، مع  الفقه والتوحيد والحديث والسيرة  العربية في موضوعات  باللغة 

 اإلسالم. 
 :نخوتاكوتامراكز مخطوطات مدينة   2-10

، وخاصة المتمثلة في المكتبات الخاصة،  اإلسالمية بهذه المدينةمن مراكز المخطوطات  هناك العديد     
 2ذ تم إحصاء مخطوطات ثمان مكتبات، وهي كالتالي: ا

 Abdallah Ibadi :مكتبة الشيخ عبد هللا إباضي- 1
حيث   3، ن تاريخ تأسيس هذه المكتبة غير معروف، إال أنه ال يمانع صاحبها في اطالع اآلخرين عليهاإ   
التفسير  موضوعات  تتناول    العربية،مخطوطا باللغة    72  بها  اإلسالميةالعدد اإلجمالي للمخطوطات    يبلغ

والتوحيد،   والفقه  النبوية  والسيرة  المخطوطات  والحديث  هذه  فنيةوبعض  قيمة  وقد جمعها صاحبها    ،له 
 .لتعريف باإلسالموا لالستعانة بها في التدريس والوعظ

 Alhagi Ahmadi Karumo  :الحاج أحمدي كرومو مكتبة- 2
باللغة  مخطوطا    25تضم    وهي  4،يمانع صاحبها في االطالع عليهاال  م و 1962سنة  المكتبة  تأسست   

العربية، تتناول موضوعات التفسير والحديث والفقه والتاريخ، صاحبها واعظ جمعها ليستعين بها في أداء  
 رسالته.

  Awani Chikalipo  :الشيخ أواني شيكاليبو مكتبة- 3
وهي    5يمانع صاحبها في اطالع اآلخرين عليها، ن تاريخ تأسيس هذه المكتبة غير معروف ولكن ال  إ 

النبوية،   18تضم   والفقه والتوحيد والسيرة  التفسير والحديث  تتناول موضوعات  العربية،  باللغة  مخطوطا 
 . جمعها صاحبها أثناء دراسته، ويستعين بها حالًيا في الوعظ

 Sulayimawa Yusuf Ulaya الشيخ سليموا يوسف علّيا مكتبة- 4

 

 Mtiwiche Village, PO Domasi, Zomba( بيانات االتصال بصاحب المكتبة: 1
 667-664ص. ص: السابق.  المخطوطات اإلسالمية في العالم. المرجع .اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث  (2
 PO Box 67, Nkhota Kota بيانات االتصال بصاحب المكتبة: (3
 PO Box 163, Nkhota Kota المكتبة:بيانات االتصال بصاحب  (4
 PO Box 3, Nkhota Kota بيانات االتصال بصاحب المكتبة:( 5
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م، ومع أن صاحبها جمعها أساسا ليستخدمها هو وأصدقائه في الدراسة 1984هذه المكتبة سنة    ئت أنش
باللغة العربية، واثنان   145مخطوطا، منها  147وهي تضم   1باستخدامها، والتدريس، إال أنه يسمح للغير

لنبوية، وبعضها له أهمية  باللغة السواحيلية، تتناول موضوعات في الفقه والتوحيد والتفسير والحديث والسيرة ا
   .فنية
  filjala Ahmaduمكتبة الشيخ فليله أحمدو- 5

 بدوره والذي 2نات لالتصال بصاحبها، ا بي إال أنه تتوفر هناك ريخ نشأة هذه المكتبة غير معروف،تاإن    
غيره اطالع  في  يمانع  بعد    ال  معهعليها  حيث  التنسيق  العربية،  مخطوطا    121تضم  ،  تغطي  باللغة 

وقد دَرس صاحبها في    ،موضوعات التفسير والحديث والتوحيد والفقه والسيرة النبوية، بعضها له قيمة فنية
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، وكان يطمح في تكوين مكتبة ضخمة تضم كثيًرا من الكتب القديمة 

 .للدراسة والتدريس وهي مجموعة يستخدمها أساًسا كمراجع ،والمخطوطات 
  Hamza Salahan Phoka الشيخ حمزة سلهان فوكا مكتبة- 6

مكتبته من    تحتويهال يمانع صاحبها في اطالع اآلخرين على ما  م، و 1979تأسست هذه المكتبة سنة     
معهالمخطوطات  والنسيق  به  االتصال  بعد  العربية؛  مخطوطا    18تضم  وهي   3.،  باللغة  تتناول  مكتوبا 

التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية والنحو، جمعها صاحبها لدعم الدراسات اإلسالمية، وقد كان ينوي  
 .تكوين مكتبة ضخمة ولكنه لم يوفق في ذلك بسبب ندرة المخطوطات 

 Abdul Azziz Mbarukuمكتبة الشيخ عبد العزيز مبارك: - 7
حيث    4م، ويمكن االطالع على محتوياتها بعد التنسيق مع صاحبها،1932المكتبة سنة  تأسست هذه      

منها    165تضم   األردية،  162مخطوطا،  باللغة  مخطوطات  وثالثة  العربية،  مجاالت  و  باللغة  تغطي 
وورث التفسير والحديث والفقه والتوحيد والسيرة النبوية، جمعها صاحبها لالستعانة بها في التدريس والوعظ،  

بعضها عن شيوخه، وما يالحظ عن هذه المجموعة من المخطوطات رغم ضخامتها؛ إال أنها غير منظمة  
 .وال تحظى بالعناية الالزمة

  Ali Thelere   مكتبة الشيخ علي ثلير: - 8
 

  :PO Box 163, Nkhota Kota 218 292/293 292 Tel/ :المكتبة بصاحب( بيانات االتصال 1
 Nkhota Kota161 PO Boxالمكتبة: ( بينات االتصال بصاحب 2

 PO Box 129, Nkhota kota( بيانات االتصال بصاحب المكتبة: 3
 PO Box 67, Nkhota Kota بيانات االتصال بصاحب المكتبة: (4
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حيث يبلغ العدد اإلجمالي    1ال يعرف تاريخ تأسيس هذه المكتبة، إال أنه يسمح للغير باالطالع عليها،  
مخطوطا باللغة العربية تغطي مجاالت التفسير والحديث والفقه والتوحيد   23للمخطوطات اإلسالمية بها  

 .والسيرة النبوية، وبعضها له قيمة فنية، وقد جمعها صاحبها الستخدامه الخاص كمعلم وإمام
 
 
 

 خاتمة:  

المكتوبة  من المخطوطات اإلسالمية    لبحث يمكن القول أن هناك كم كبيرختاما لما تقدم في هذا ا    
، ولكن هذه المخطوطات تحتاج إلى  العرب والمسلمينالعلماء    ابالخط العربي في دول شرق افريقيا، خلفه

ومحتوياتها ... حيث   عددها وأماكنهامراكز رسمية، ورعاية خاصة، واتباع خطة استراتيجية للكشف عن  
 العائالت ومكتبات األشخاص، مثلما تم مالحظته بدولة ماالوي. ا متواجد لدىأن معظمه

كبير  نسبة  هناك    إلى أن  ت انتباه الباحثين في المجالللف  اشارة بسيطةوعليه فان هذا البحث ما هو إال      
  هذه تراث    للكشف عن،  لة ماالوي، تستحق البحث والدراسةمن المخطوطات العربية واإلسالمية في دو 

 األمة الذي اليزال بعيدا كل البعد عما يجب أن يكون عليه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PO Box 163, Nkhota Kota بيانات االتصال بصاحب المكتبة:( 1
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