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بالجر جاوي ساڠت موده

دڠن ‘چڤڬڠڽ’

< Forum Sinaran

فوروم
 سيناران

باب مأياني داهامي
توانڬورو فندوق سري حسنة، جاال
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اوله: صفية  يــي يوسف  

“أية ألقرأن دفافن كايو” 
اوكيران كسنين فالجر فندوق أحمدية

تيدق باڽق فندوق دفرسكيرتان ويالية   
سمفادن سالتن يڠ ممبنتوق إنسان منجادي 
سؤرڠ يڠ براخالق مليا، دماس يڠ سام مريك 

براوفاي انتوق مڽارا هيدوف كلوارڬ.  

فندوق أحمدية كمفوڠ بويف )كوك چأماو(   
مقيم تهاچاڠ، دأيره باڠ كالم، ويالية سوڠكال، 
يڠ مندوروڠكن كسنني لوكيسن خط أية ألقرأن 
دأتس فافن كايو، سفاي مالتيهكن فالجر دان 
دافت منمبه فندافنت كفد سكوله دان فالجر 
اداله سباڬي مندعوةكن  سنديري، يڠ فنتيڠ 

إسالم دڠن ماللؤي كسنني.

اوله توان ڬورو  فندوق أحمدية دتدبري   
باب حاج صالح يوسف سالكو كتوا فلقسنأن، 
سمنجق تاهون ٢٥٤٧ ب. سباڬي فڠڬنتي 
بافڽ، سكارڠ ممفوڽأي فالجر لاليك سباڽق ٥٦ 
اورڠ، مڠاجر كتاب اڬام سفرت سيستيم فندوق 

دهولو.

باب حاج صالح بركات، ٤ تاهون يڠ اللو   
اي برميمفي مليهت أية ألقرأن ترأوكري بركيالوان 
أية  دأتس كايو، كمدين اللو چوب مڠوكري 
ألقرأن دأتس كايو، فد أولڽ مڠوكري مڠيكوت 
چونتوه يڠرتدافت دري إينرتنيت، دان دأوبه 
سواي مڠيكوت كهندق سنديري، دان برمول 
ممربي دوكوڠن كفد فالجر سفاي منجاديكن 
إكتيبيتي دماس لواڠ هيڠڬ دافت منجادي 

ساتو كرجا دماس دفن. 

سألين دري منجاجاجوال، اي جوڬ مرنميا   
بوات مڠيكوت فسانن، هرڬاڽ ادبرباڬي فريڠكت 
برمول دري ٣٥٠ بات هيڠڬ ٠٠٠،٥٠ بات، 
انتوق فرهياسن رومه، مسجد  عمومڽ دبيل 
اتو بوات كناڠن باڬي يڠ برمول منتف رومه 

بارو.

“ كسنني لوكيسن أية ألقرأن دأتس فافن   
كايو هاڽ اد ساتو سهاج ددامل دنيا، كران سوات 
بواتن تاڠن يڠ مڠڬونا كأونيقكن دان كهالوسن 

دامل مڠوكري”

كيني سوده دكنل دان ادفلڠڬن يڠداتڠ   
ممبيل سامكني منيڠكت، اين اداله سومربفندافنت 
اوتام باڬي كداي رشيكة فندوق أحمدية، دان 
سوده فون ددفرت منجادي رشيكة كمفوڠ، فد 
نام كومفولن  تاهون ٢٥٥٦ب. دڠن مڠڬون 

. (บ้านบ่อแพ) لوكيسن كايو بان بو يف

 

منوبوهكن “كداي رشيكة” ممبنتو فندوق~مالتيه 
فالجر دامل بكرجا

أنچيك ريسدي مككاكيت، كتوا كداي رشيكة   
فندوق أحمدية بركات، كداي رشيكة فندوق 
أحمدية دتوبوهكن فد تاهون ٢٥٥٤ب. دڠن 

تونجوق اجر اوله أنچيك منون رامبوت، كتوا 
فرساتوان فرنيڬأن حالل أسيان، كران مليهت 
فڠوربانن توان ڬورو يڠ ممربي دوكوڠن علمو 
كفنداين بكرجا كفد فالجر، يڠ ساڠت اليق 
انتوق دتوبوهكن منجادي سبواه رشيكة، سفاي 
لبيه موده انتوق مڠوروس دان منتدبري سچارا 

برسيستيم. 

“كرجا مڠوكري منجادي ساتو كڬياتن دماس   
الفڠ باڬي فالجر، كران اي فرلو مڠڬوناكن 
كأونيقكن،كهالوسن، كتنڠن جيوا يڠ منداتڠكن 
كسليسأن دان الفڠ دادا” كات أنچيك ريسدي.

بردعوة إسالم ماللؤي كسنني خط

محمد كيسأم سؤرڠ فالجر، فلوكيس خط   
بركات بهوا، چارا ملوكيس برمول دري مرڠكا 
أية٢ كأتس فافن كايو،كمدين مامهتڽ سفاي أية 
ايت ترليهت جلس، كمدين دڬوسوق فول دڠن 
قرطس كارس هيڠڬ سليس كمدين دسودهي 
دڠن موارناكن سفاي لبيه ترتاريك. باڬي 
منجاي كن بارڠ ترسبوت موڠكني مڠڬوناكن 
تناڬ يڠ رامي، سفرت اديڠ ملوكيس أية دفافن 
كايو، اديڠ مڠوكري دان اديڠ مڠمبيل بهاڬني 
موارن~وارين. دان كأونتوڠن دبهاڬي مڠيكوت 

كمودهن دان كفايهن كرجاڽ.

عثامن مديي سؤرڠ فالجر بركات، كرج   
مڠوكري، لوكيسن خط دافت مڠڠكتكن طارف 
كهيدوفن فالجر، سبهاڬني فالجر تيدق فرلو الڬي 
انتوق بكرج درومه منچاري سومباڠن  فولڠ 
بوات بالجر، مالهن ستڠه درفد فالجر دافت 
مڠرييم واڠ كفدكلوارڬاڽ درومه دان ستله تامت 
بالجر، اي اكن ملڠكايف دڠن علمو كفنداين 
انتوق مڽارا هيدوف بوات ديري سنديري 

   . دهاري أيسوق  ننتي
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بالجر “جاوي” سچارا موده دڠن “چڤڬڠڽ”
اوله: مدرسة كوارتاوانن سمفادن سالتن ڬمبر: محمد بن يوسف درامي 

كتتافن بهاس ماليو فطاين براد دفريڠكت   

مان، سيافكه يڠ اكن مننتوڽ بلوم اد جوابن، 

تتايف يڠ منجادي حقيقة كڽتأن دهاري اين 

اداله كڬونأن بهاس ماليو دمشاركة فطاين 

عمومڽ ماسيه مله، دامل برچاكف، ممباچ دان 

جوڬ منوليس، باڽق بهاڬني يڠ براوسها سفاي 

ستندارد بهاس ماليو فطاين اكن دمرتابتكن 

كمبايل.

باب مأياين داهاميء، توان ڬورو سكوله   

فندوق رسي حسنة مقيم بودي، دأيره مڠاڠ، 

والية جاال، ساله سؤرڠ يڠ مليهت مسأله 

اين دان سدڠ براوسها سفرت فيهق٢ يڠ 

ألين جوڬ.

تاتابهاس  اداله اورڠ يڠ منموي  بليو   

اتو قاعدة بهاس ماليو توليسن جاوي، 

دڠن مڠڬوناكن قاعدة “چڤڬڠڽ” يڠ اكن 

دڬوناكن دامل فڠاجني بهاس ماليو توليسن 

جاوي سچارا موده، دان اكن ممباوا كفد 

قاعدة بهاس ماليو يڠ ستندارد باڬي مشاركة 

متفاتن تراوتام بهاس ماليو توليسن جاوي. 

بليو بركات، ساي منموي قاعدة اين دڠن 

فڠاملن سنديري، كتيك مڠلواركن بوكو٢ اڬام 

دان كتاب٢ ماليو، تراوتام دامل مڠلواركن 

بوكو فڠاجني القراءن اتو “تجويد سيستيم 

قراءيت” دامل بهاس ماليو توليسن جاوي. 

فد أولڽ بوكو فڠاجني سيستيم قراءيت يڠ   

سدڠ مڠاجر ددامل كاواسن كيت اين، اداله 

برأصل دري بوكو فڠاجني إندونيسيا، دان 

بوكو ايت مڠڬوناكن بهاس ماليو حروف 

رومي، اللو ساي برموال منوليس بوكو فڠاجني 

قراءيت دامل بهاس ماليو توليسن جاوي، كران 

سچارا عمومڽ مشاركة دسيني مڠڬونا بهاس 

ماليو توليسن جاوي.

ستله منوليس بوكو فڠاجني قراءيت إيدييس   

باڽق  بهاس ماليو توليسن جاوي، تردافت 

مسأله بركنأن دڠن مڠڬونا حروف جاوي، 

كران كتيادأن كوريكولوم اتو تاتابهاس ماليو 

سنتدارد يڠ جلس، هاڽ ددافتي بهوا دڬونا 

سچارا برإيكوتن سهاج، دان تردافت جوڬ 

دامل مڠڬونا بهاس ماليو توليسن جاوي 

ماسيڠ٢ بوكو تردافت ادفربيذأنڽ دامل توليس 

منوليس مڠيكوت كهندق دان كامهريان اتو 

كسليسأن فنوليس ايت سنديري.

اوله ايت بليو موالكن بوات فڽليديقكن   

تنتڠ بهاس ماليو توليسن جاوي سچارا 

برسوڠڬوهن، دڠن منليتي دري كتاب٢ شيخ 

دوأد الفطاين سؤرڠ علأم برس يڠ ترمشهور 

دماس دهولو، يڠ منوليس كتاب٢ دڠن 

بهاس ماليو توليسن جاوي، كران شيخ دأود 

اداله علأم فرتام يڠ ممنجم حروف عرب 

دامل مڠڬونا بهاس ماليو د فطاين.

اتو  دامل فنليتني ددافتي بهوا، حروف   

أبجد جاوي اد سموا ٢١ حروف، يڠد امبيل 

دري حروف عرب هاڽ ١٦ حروف دري 

جمله سموا ٢٨ حروف، دان باڬي حروف 

جاوي يڠ ٥ الڬي اداله حروف يڠد ريكاكن 

سموال، دڠن دأوبه سواي دري حروف عرب 

أصل يأيت حروف ڤ، ڽ، ڬ، ڠ دان چ.

اوله ايت، شيخ دأود تيدق فون ممنجم   

سموا حروف عرب دامل منجاديكن حروف 

جاوي سام سكايل، ادفون يڠرتدافت برباف 

كلمة دامل بهاس ماليو ايت اداله كلمة يڠد 

امبيل دري بهاس عرب بوكن برأريت ممنجم 

حروف، سفرت فركتأن مشاركة، ظاليم دان 

سباڬيڽ.    

“چوب ممباچ حروف٢ برايكوت دڠن   

توليسن جاوي ..... ا ب ت ج د ر ... بيڠوڠكن، 

باچ باڬيامن؟”

بليو رسيڠ منچوب سسياف ساج يڠ   

داتڠ بربوال دڠنڽ تنتڠ بهاس ماليو سچارا 

اين ستيف كايل، يڠ ممبيڠوڠكن سموااورڠ، 

ولو باڬي مريك يڠ براد دامل بيدڠ بهاس 

ماليو سنديري سكاليفون؟

كباڽقكن اورڠ تيدق مڠتهوي بهوا، چارا   

مڠلواركن سوارا حروف جاوي يڠ سبرنڽ ايت 

باڬيامن، اوله كران مشاركة متفاتن دديديق 
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ممباچ مڠيكوت قاعدة بهاس عرب، خصوصڽ 

كانق٢ يڠ مڠنل حروف عرب دڠن بأيك، 

كران مادة يڠ فرتام يڠد أجر اداله فڠاجني 

القرأن. 

انتوق نأ دافت ممباچ القراءن، فستي   

مڠنل حروف٢ عرب ترلبيه دهولو، كران 

القرأن اداله دامل بهاس عرب.

  )A(حال اين سفرت جوڬ دڠن حروف  

 )A( يڠ مان دامل بهاس إيڠڬريس دسبوت إيه

تتايف جك ددامل بهاس إندونيسيا دسبوت أ 

)A( ايت اداله حروف يڠ سام تتايف سبوتنڽ 

تيدق سام.

چونتوهڽ سفرت حروف ج دامل بهاس   

عرب دسبوت حروف جيم، تتايف ماليو جاوي 

دسبوت حروف جوو )JOO( دان سباڬيڽ، 

أ  اوله ايت دامل أبجد جاوي اكن دسبوت 

 ،)NYO(ڽوو ،)TO( توو ،)BO( بوو ،)A(

.....)RO(روو ،)DO(دوو

بليو منڬسكن الڬي بهوا”اد اورڠ برتاڽ،   

كنافكه دسبوت سوارا سفرت أبجد تهاي، 

يا...ميمڠ بڬيتو....؟”

افبيل ممهامي سدمكني، باروله اكن   

مڠنل حروف جاوي دڠن فستي، برأريت 

جك مأو مڠنل حروف جاوي، فستي مڠنل 

حروف عرب ترلبيه دهولو، كران حروف 

جاوي برأصل دري حروف عرب.

ستله ممهامي حروف جاوي، مك دإيكويت   

فول دڠن قاعدة مڠلوراكن 

سوارا، يڠ مان حاصيل دري 

بوات فنليتني، بليو تردافت 

بهوا، حروف يڠ سام تتايف 

كلوار سوارا تيدق سام، باڬي 

حروف يڠ براد دأول دان 

أخري أية.

چونتوهڽ سفرت “كتيك”   

فركتأن اين ساڠت جلس، ك 

يڠ أول بربوڽي )KE( دان ك يڠ أخري بربوڽي 

)KE(

كچوايل دأول دان دأخري فركتأن اد حروف   

سقيس، مك دباچ مڠيكوت حروف سقيس 

ترسبوت، يڠ مان حروف سقيس دامل بهاس 

ماليو توليسن جاوي اداله سام دڠن بهاس 

عرب يأيت ا ي و.  

بليو بركات الڬي، سبرنڽ حروف جاوي   

ادساتو حروف الڬي يأيت”ى” دسبوت ياي، 

جك دبحثكن تنتڠ حروف اين ميمڠ فنجڠ، 

اوله ايت حال اين دتڠڬوه كن دولو.

باڬي تاتابهاس حروف جاوي، بليو جوڬ   

منموي چارا دامل منچمفوركن أنتارا حروف، مك 

ددافتي اد قاعدة ددامل منچمفوركن حروف 

سباڽق ٢٧ كلومفق حروف، دري ٢ حروف 

مڠيكوت قاعدة ١+١  سفرت اد، سهيڠڬ 

١٠ حروف مڠيكوت قاعدة ٢+٢+٢+٢+٢ 

سفرت فورقفورندا، دان باڬي قاعدة يڠألين 

فول سفرت ٢+١ سفرت كلمة باچ، قاعدة 

٢+٣ سفرت تيڠڬي دان سباڬيڽ.

اد قاعدة دامل منچمفور  سألين ايت   

أنتارا حروف٢ منجادي ساتو أية.

ولو قاعدة “چڤڬڠڽ” اين، دتليتي دان   

مڠكاجي دري كتاب٢ شيخ دأود سكايل فون، 

تتايف دامل توليسن بليو سنديري جوڬ تردافت 

اد فربيذأن دامل توليسن ولوفون دامل سبواه 

كتاب يڠ سام، اد ستڠه درفد يڠ تأ دافت 

 )Bagi( دڬونا الڬي دماس اين سفرت  بڬ

     .)Bumi( اتو بوم

بليو بركات الڬي، شيخ دأود جوڬ بيجق   

دامل منچيفتاكن فركتأن بارو دامل بهاس ماليو 

توليسن جاوي، دڠن مڽاتوكن أنتارا حروف 

جاوي دڠن حروف عرب، سفرت فركتأن 

رشڬ، يڠ مان حروف ش اداله حروف عرب، 

دان حروف ڬ اداله حروف جاوي.

“قاعدة منچمفور فركتأن مڠيكوت   

اين، اكن  “چڤڬڠڽ”  تاتاچارا ددامل بوكو 

ممبنتو كانق٢ فالجر سفاي دافت بالجر 

جاوي دڠن موده، هاڽ كيت تونجوقكن كفد 

مريك مان٢ قاعدة، مريك اكن ترلينتس دامل 

فيكريانڽ، ممبوات مريك دافت بالجر دڠن 

چفت، يڠ فنتيڠ سسياف فون، دافت بالجر 

ولو تيدق ممفوڽأي أساس سكايل فون” كات 

باب مأياين.

بليو بركات بهوا، دامل ممبوات فمهامن   

قاعدة “چڤڬڠڽ” بوكن فركارا يڠ فايه، تتايف 

فرلو دفالجري ترلبيه دهولو، ساي جوڬ 

ادچيتا٢ انتوق ممبوك فڠاجني باڬي مريك 

يڠ اد مينت دامل حال اين، تراوتام ڬولوڠن 

فارا ڬورو تاديكا، سفاي مريك دافت مڠاجر 

كفد انق فالجر لبيه بأيك. 

“دماس يڠ اكن داتڠ، مڠاجر بهاس ماليو   

توليسن جاوي،  كانق٢ تاديكا اكن دافت 

ممباچ دان منوليس هاڽ د فريڠكت ١ ساج، 

كران فالجر اكن دافت ممهامي دڠن چفت 

دان موده، دان كيت اكن دافت مامجوكن 

علمو٢ يڠ ألين لبيه منيڠكتكن الڬي، دان 

فالجر فون اكن برمتبه چمرلڠ”

اين اداله كات فسانن دري بليو، بيال تناڬ   

مشاركة ده بركواليتي، مك سوأل ستندارد 

بهاس ماليو حروف جاوي بوكن فركارا يڠ 

   .فايه الڬي
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بڠسا٢ يڠرب علمو دزمان ڬلوباليسايس اين   
دافت مڠوبهكن بڠسا مريك منجادي مرديكا 
يڠ قوات دان ماجو. عقيبتڽ سبهاڬني اڠڬوت 
مشاركة بڠسا٢ يڠرت جاجه ددنيا يڠرب علمو 
تاكوت انتوق منيمفا سجاره بارو، برفچه دان 
كتيڠڬالن. فارا علمية إسالم ماليو فطاين يڠرت 
جاجه تيدق ترفيسه دري مشاركة بڠسا٢ 
ڬلوبل اين. بڠسا يڠ برفچه بله تيدق ممفو 
انتوق منيڠكتكن سامڠت مالوان فنجاجه، 
كموڠكاران، سامكني ددفن مات، موده مڽره، 
موده كچيوا دان كاله سبلوم برجواڠ. كران علمو 
دان اميان، بڠسا ترجاجه تله برجاي دفيسهكن 
اوله فنجاجه دان جايت ديري دان سجاره بڠساڽ، 
مالس انتوق مميكري دان مميمفني اورڬانيسايس 
رعيت بڠسا سنديري كأره بڠسا يڠربعلمو، 
برساتو دان مرديكا. برفيكري دواليسام برچڠڬه 
دڠن كعاديلن علمو دان اميانڽ. هيدوف مميليه 
ڬاي بڠسا فنجاجه، ريال منجادي همب بڠسا 

أسيڠ دنڬارا سنديري. 

ــالم دامل  ــ ــامء إس ــل ــات ســئــورڠ ع كـ  
ــارڠ  كتابڽ Al-Hikam Ibnu Ataillah "ب
سياف يڠ منچينتأي سسوات مك اي اكن 

منجادي همب كفد يڠ دچينتأيڽ ايت" 

سموا فرانن دامل سيكتور هيدوف بڠسا   
ماليو فطاين هاروس دفيمفني اوله فارا علموان 
يڠ براميان يڠ مميلييك جايت ديري دان چيليق 
سجاره بڠسا سنديري يڠرب تڠڬوڠحواب انتوق 
مرنميا دان منولوق انچامن ڬلوباليسايس دساتو 
سييس يڠ ألين. فرمتبوڠن دارس "فچه دان 
فرينته" يڠد باوا ماسوق اوله بڠسا فنجاجه 
كدامل مشاركة بڠسا ماليو فطاين بوكن سقدر 
انتوق ممبيذاكن  بأيك دان بوروق سهاج، 
تتايف ممفو منڬور اميان، دڠن فركتأن دان دڠن 

عملن.

بايڠكن عقيبة فارا علموان  چوب كيت   
ماليو فطاين بيسو دان برفلوق توبه، اف تله 
ترجادي دامل ماس ١٠ تاهون )٢٠١٤~٢٠٠٤(. 
هاڽ فمبونهن دان ككجامن يڠد لبندوڠي اوله 
اوندڠ٢ رضورات سيام كفد تنرتا برسنجات 
دفطاين. لبيه ٦,٠٠٠ ڽاوا، اورڠ عوام ترقربان 
عقيبة ككراسن يڠرب فونچا دري دارس تيدق 
مڠحرمتي حق٢ بڠسا، بهاس دان بوداي يڠ 

برألينن جايت ديري دفطاين.

كامي كومونيتي مشاركة ماليو فطاين دلوار   
  Patani Overseas Society )POS( نڬري فطاين اتو
مڠوتوق دان مڠچم سكراس٢ڽ فمبونهن اورڠ 
عوام اوله فيهق٢ دايوس تنفا اڬام، تله مڠمبيل 
كسمفاتن اتس اونــدڠ٢ رضورات )اوندڠ٢ 
فرڠ( ايت. سسوڠڬوهڽ فمبونهن اورڠ عوام 
يڠ تيدق بردوسا دان تيدق برسنجات تراوتام 
، وانيتا دان اورڠ٢ توا يڠرب لواس  كانق٢ 
اداله ساتو كسالهن جناية كأمنسيأن  كيني، 
اتس نية ممبونه. منوروت اوندڠ٢ عوام دان 
اوندڠ٢ كونفليك برسنجات دامل كأدأن فرڠ، 
 )Law of Armed Conflict )LOAC بأيك 
فيهق تنرتا سيام مأو فون فجواڠ رعيت فطاين 

اداله سام دسييس اوندڠ٢ .

ماريله كيت برفيكري سجنق انتوق مرنوڠ   
ماس دفن جرنايس بڠسا كيت، دڠن برسوارا دان 
مڽتاكن  فنداڠن، درواڠن مايا اين اداله متفت يڠ 
بأيك دان بركسن انتوق كيت ملواهكن فنداڠن 
انتوق ساتو تجوان "مننتو  دان فربينچاڠن 
نصيب سنديري" دامل ماس يڠ سام ماريله كيت 
بركوڠيس فڠاملن دان فيكريان انتوق منچاري 
فورموال يڠ بوليه منجادي بينتيڠ فرچمباهن 
علمو، اميان دان عملن سباڬي جايت ديري يڠ 
انتوق جرنايس  چيليق سجاره بڠسا سنديري 

 .كيت سكارڠ، اكن داتڠ دان سلام٢ ڽ

بڠسا برعلمو

فوروم سيناران

بڠسا يڠرب ساتو، قوات، مرديكا دان ماجو   
اداله بڠسا يڠربعلمو دان براميان سباڬي جايت 
ديري يڠ مڠهرڬأي سجاره بڠساڽ سنديري. بڠسا 
ماليو فطاين دهولوڽ اداله بڠسا يڠ برعلمو، 
برساتو، مرديكا دان ماجو. تله دچاتت ددامل 
ليمفاتن سجاره علامء فطاين هيڠڬ كهاري 
اين. علامء فطاين دهولو منجاديكن هيدوف 
مريك سباڬي همب كفد الله سبحانه وتعاىل، 
دان فڽولوه هيدوف برمشاركة، بربڠسا دان 
برنڬارا، بوات يڠد سوروه دان تيڠڬل يڠ دالرڠ 
انتوق مندافتكن كريضأن الله دان ددنيا دان 
دأخرية. هيدوف مريك تيدق فرنه منجادي 
همب كفد مأنيس. مريك تيدق فرنه منجادي 
مڠافو فنجاجه سيام )تهاي لند( ستله فطاين 
دجاجه ١٩٠٢م. مريك تيدق فرنه جاديكن 
علمو دان كبيجقكن سباڬي تجوان مڠجر 
فڠكة دان هرت بندا ددنيا. سفنوه جيوا راڬا 
مريك بربقتي كفد بڠسا دان أڬامڽ كران 
الله. سموا اين تله تربوقتي دامل تربية علامء 
فطاين كفد مشاركة بڠساڽ دان سهيڠڬ كيني 
كتاب٢ توليسن مريك تله ترسوهور دسلوروه 

دنيا ماليو نوسنتارا. 

فرمان الله تنتڠ اورڠ يڠرب اميان يڠرب مقصود،   
الله منيڠڬيكن درجة اورڠ ٢ بڠرب اميان دأنتارا 
الله منيڠڬيكن اورڠ٢ دبري علمو  كامودان 
فڠتهوان أڬام )دري كالڠن كامو( دڠن برباف 
درجة. دان إيڠتله، الله مندامل فڠتهوانڽ تنتڠ 

)al-Mujadalah: 11( .اف كامو الكو كن

اداله دڠن علمو دان  فربيذأن سسؤرڠ ايت 
كإمياننڽ، بوكن فڠكة اتو كتوروننڽ. اوڠكافن 
اين دسوكوڠ اوله توكوه بوكن إسالم، أريستوتول 
بركات "يڠ منيڠڬيكن درجة سسؤرڠ ايت اداله 

عقل دان أدابڽ بوكن أصل كتوروننڽ"

Forum Sinaran พื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อผลิตสื่อภาษามลายู
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سيناران كارتون ناكا٢

الله اكرب

أوه.ه.

فق فيندي 
دڠن فق أكمل 

داتڠ...

تو ماچم ابو يا ال...

بأيك ماكن 
سئورڠ... تأكنا باڬي 

ديه ...هي هي.

اينله بالسن اورڠيڠ 
كدكوت... امفونكن اكو واهي 

توهن. استغفر الله

متمت

عقيبة سي كدكوت

http://www.usahataqwa.com/wp-content/uploads/2010/12/akibat-kedekut.jpg
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دڠن برباف فتيڠڬي كراجأن.

فوچوق دچينتا اومل تيبا، بڬيتو مندڠر راج   
منوجو كرومهڽ، ابونواس يڠ دامل كأدأن سڬر 

بوڬر ايت لڠسوڠ بربوات٢ .

ماتڽ ترفجم، بدان ترڬلتق مله لسو. نامون،   
سبلوم دي بوات دمكني، دي تله ترلبيه دهولو 
مڽوروه اسرتيڽ مڽيافكن اوبت عجائب يڠ 
بربنتوق بوالتن كچيل. دان دأنتارا بوالتن اوبت 
عجائب ايت تردافت دوا بوتري يڠ دبوبوهي 

تاهي كمبيڠ دداملڽ.

اد ددفن  تأبراف الم كمدين راج سوده   
فينتو رومه ابونواس.

"واهي ابونواس، اف يڠ كامو تلن ايت؟"   
تاڽ راج.

"اينله يڠد سبوت اوبت عجائب، يڠ همب   
فراولهي ماللوي ميمفي دمامل تادي. جك ساي 
منلن دوا بوتري نسچاي اكن سمبوه" جواب 
ابونواس يڠ ترلنتڠ دان سڬرا باڠون منلن اوبت 

يڠكدوا.

"كالو بڬيوتو، اكو جوڬ مأو مينوم اوبت   
عجائب ايت" كات راج.

"بأيكله توان كو، فادوكا برباريڠله دان   
فجمكن مات سفرت همب سكارڠ اين, تيدق 
بوليه دودوق، اف الڬي برديري" كات ابونواس.

ابو نواس :
 	      اوبت عجائب

راج ساڠت بڠڬا مميلييك وارڬ سفرت   
ابونواس. نامون، فد فيهق ألين دري ديري 
ابونواس جوڬ ساڠت منجڠكلكن راج كران 
اوالهڽ يڠ ساللو تيدق تاهو ديري. اوله كران 
تأ فرنه برهنتي ممراس  ايت له بڬيندا راج 

اوتق انتوق ممبالس ابونواس.

سفرت فد تاهون٢ سبلومڽ، ستيف بولن   
ربيع األول داداكن اچارا مولد النبي. سمبيل 
يا  ترسڽوم، بڬيندا بركات دامل هايت، "أواس 

ابونواس، كايل اين كامو فستي كنا"

النبي فون تيبا وقتڽ، دان  اچارا مولد   
دسلڠڬاراكن دإستنا، فد ساعت ايت سموا 
فمبرس نڬري حاضري ترماسوق فوترا٢ مهكوت 
ابونواس  دري كراجأن سبله، ترماسوقڽ فول 

إيكوتن داوندڠ.

دڠن فرينته راج، سموا يڠ حاضري داچارا   
مولد النبي ترسبوت دفرسيالكن انتوق برديري 
أير ماوار يڠ هاروم،  دان كمدين دسريامي 
كچوايل ابونواس، دي دسريام دڠن أير كنچيڠ.

ممبالس تيفوان راج

أير كنچيڠ ترسبوت،  ستله دسريام دڠن   
جادي سدرله ابونواس كالو ديريڽ تله دفرمالوكن 
ددفن فارا فمبرس نڬري. دي ديم رسيبو بهاس 

دان هاڽ دافت بركات٢ ددامل هايت سهاج.

"بيار له، هاري اين فادوكا تله ممربيكو   
كواه تأسدف، ايسوق هاري اكن كو بالس دڠن 

ايسيڽ"

ابونواس تيدق فرنه  سجق ساعت ايت   
منجيجقكن كاكيڽ دإستنا. راج فون منجادي 
ايڠت دبواتڽ كران كلوچوانڽ ساعت برچريتا.

كتيك راج ممڠڬيلڽ كإستنا، روفاڽ ابونواس   
تيدق برسدي دڠن االسن ساكيت يڠ ممبوات 

توبهڽ مله لسو.

تله ترجادي سسوات دڠن  كران خواتري   
ايڠني منيڠوقڽ دإيريڠي  ابونواس، راج فون 

مك راج فون منورويت فرينته ابونواس.

اوبت عجائب 

بڬيتو مات راج ترفجم، ابونواس چفت٢   
مامسوقكن بوتريان اوبت عجائب يڠ تله 
دبوبوهي تاهي كمبيڠ ايت كمولوت راج. تيبا٢ 
ساج بڬيندا راج بڠكيت سمبيل ممباللقكن 

ماتڽ. 

"هاي ابونواس! اڠكو ممربيكو ماكن تاهي   
كمبيڠ.. يا!!" كات راج. 

مك ابونواس فون سڬرا برسيمفوه سمبيل   
ممربي حرمة كفد راجڽ.

"واهي خليفه، دولو بڬيندا ممربي همب   
كواهڽ، سكارڠ همب ممربي ايسيڽ، جكالو 
بڬيندا تيدق ممربي همب واڠ ١٠٠ دينار، 
كجادين ايت همب چريتاكن كفد خاليق 

رامي" كات ابونواس.   

ابونواس، جاڠن چريتا كفد  "دميله هاي   
سسياف، ننتي اكن ممربي مو ١٠٠ دينار" كات 

راج.

ستله ايت، راج دان سموا فڠيكوتڽ كمبايل   
كإستنا. مريك مڽيفكن فوندي٢ ڽ براييس واڠ 
١٠٠ دينار دان دكرييم كفد ابونواس مڠيكوت 

 .فرمينتأنڽ



اكو أڠكت واجه مننتڠ الڠيت 

ترسسڽوم سينيس دامل مكناڠن

مكناڠن مسو يڠتأ أبدي

دنيا ابڬي تهل اكو ريڠكوه

مسواڽ سلامڽ

اتيف كواتهو

منچابيق٢ سسنديري دامل ساكيت

سامكني اكو ترسسڽوم

اكن سامكني ساكيت ابڬي مو

اكو اڠني برترايق

ممايك كو

منچاكر كو

اتيف اكو تأ ممفو

كران كقواسأن ايت بوكن داتڠن مو.

كمناڠن
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