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كدودوقكن بهاس ماليو توليسن جاوي د فطانى
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كيت هاروس مڠمباليكن بهاس ماليو
تــولـيـســن ج ــاوي يــڠ سـمــاكـيــن ه ــاري سماكين
أ
هيلڠ دري مـشــاركــة مــايــو تــ�كـچــوالــي دفطانى
سـنــديــري ،مــاوفــون دسـرانـتــو سمننجوڠ ماليو
يڠ سوده كهيلڠن فرانن دالم ممبينا كماجوان
ترهادف مشاركة ماليو خصوصڽ ،كدودوقكن
بهاس يڠبرحروف جاوي سوده فون دبالكڠي
اولـ ــه فـ ـن ــدودوق تـمـفــاتــن دڠ ــن س ـچ ــارا تـيــدق
لڠسوڠ ،جوسترو ايت سراڠن دري لوار جوڬ
مـنـجــادي فـك ـتــور يــڠ اوت ــام دزم ــان فمباڠونن
أ
ايــن ،ك ـران ددالــم فرهوبوڠن دفريڠكة �نتارا
بڠسا دڬون دڠن بهاس إيڠڬريس دڠن اينله
يڠ مڽببكن بهاس جاوي تيدق برفرانن الڬي،
ســدڠ ـكــن ددال ـ ــم ك ـه ـيــدوفــن سـ ـه ــاري ٢كيت
برتوتور دڠن بهاس ماليو ،تتافي كيت تيدق
اد كسمفاتن انتوق منوليسڽ.
ولــوفــون بـهــاس مــايــو يڠبرتوليسن
جاوي تيدق بڬيتو هيلڠ دڠن سوينڠ ٢ڽ كران
أ
مــاسـيــه ال ڬ ــي دڬ ــون دال ــم فڽمفين علمو �ڬــام
خصوصڽ دسكوله سيستيم فـنــدق ،سكوله
سواستا ،تتافي هاڽ ددالم كوريكولم فڠاجين
أ
ايــت سهاج ،سلين دري ايــت تيدق اد الڬي
رواڠ انـتــوق ح ــروف ج ــاوي ال ڬ ــي ،مسكيفون
أ
دالــم حــال ٢اوروس ــن �ڬ ــام يڠد ڬونكن دڠن
بهاس فمرينتهن بوكن الڬي بهاس ماليو سباڬي
بهاس تمفاتن.
حروف جاوي دكنايل هاڽ توليسن دامل
بنتوق علموأڬام سهاج.
أ
كيت تــ�دافــت دنافيكن ال ڬــي بهوا،
مشاركة فطانى تله مماهامي تــرهــادف حــروف

أ
جاوي ايت هاڽ ددالم بنتوق علمو�ڬام سهاج
أ
سفرت بوكو� ٢ڬام ،بوكوخطبة دان سباڬيڽ،
باڬيمانكه جك كيت ايڠين مڠمباليكن سمول
ح ـ ــروف ٢تــرس ـبــوت س ـفــاي ت ـيــدق اك ــن هيلڠ
دري مشاركة دان جوڬ بڠسا ،كيت هاروس
ايڠتكن بهوا اڬــام اســام يڠ كيت انوتي اين،
اي داتڠ دڠن حروف جاوي بوكن دڠن حروف
أ
�سيڠ ،تتافي مالڠ سكالي كران فراننڽ سوده
أ
لسو دالم كاد�ن ترتكن اوله فلباڬي رينتاڠن يڠ
ســدڠ مڠڬڠڬوي بهاس يڠبرتوليسن جــاوي،
أ
أ
أ أ
سهيڠڬ ت�دافت انتوق ن� برنفس دالم ك�د�ن
يڠ ساڠت ڬنتيڠ اين.
ماهوكه كيت حروف جاوي دكتفيكن؟
جك كيت دفرسؤالكن بهوا ماهوكه
كيت ح ــروف ج ــاوي دكـتفيكن ،ميمڠ تيدق
ادسـيــاف فــون يــڠ ايڠين بڬيتو ،تتافي افكه
يــڠ كـيــت سـنــديــري س ــوده ملقسانكن ات ــو يڠ
س ــوده مـرنـچـڠـكــن دم ــي كــوجــو دان ح ــروف٢
جاوي ايت ،ادكه كيت سقدر برفيكير سهاج،

أ
أ
اين سباڬي سو�لن كـفد سموا فيهق يڠبركن�ن
سموڬ مڠمبيل فرانن ددالم برتڠڬوڠ جواب
دالم حال ترسبوت.
مشاراكة تيدق سوك ممباچ.
دكــال ـڠــن م ـشــاركــة مــايــو خـصــوصــڽ
دفطانى تردافتڽ ككوراڠن سوك ممباچ بوكو٢
ول ــو بــوكــو اف س ـكــالــي فـ ــون ،جــوس ـتــرو ايــت
فـك ـتــور يــڠ اك ــن مـنــدوروڠـكــن مـشــاركــة انـتــوق
ممباچ تيدق اد انتوق مشاركة تمفاتن سفرت
سورت خبار هارين ،ميڠڬوان اتوفون بولنن
تيدق اد ،مالهن ساتو مجلة تاهونن فون تيدق
فرنه اد جــوڬ ،باڬيمان كيت اكــن مماجوكن
ك ـم ـفــوڠ هــامــن م ـشــاركــة س ـتــروســڽ تــرهــادف
أ
أ
تــانــه �يــر دان �ڬ ــام ،ايــن ســوات چــابـران باڬي
يڠ برتڠڬوڠجواب سموا فيهق ســام ٢برفيكير
باڬيمانكه چ ــاراڽ انـتــوق منچيفتاكن ســوات
أ
�خبار يڠبربهاس ماليو توليسن جــاوي دافت
أ
اد رواڠ انتوق هيدوف دتڠه� ٢روس ڬلومبڠ يڠ
ڬلورا دساعت اين.
منجاڬكن بهاس سوات كفنتيڠن تڠڬوڠجواب
برسام.
كيت هــاروس ســدر بهوا بهاس ايت
ادله جيوا باڬي ستيف بڠسا ،بيالساج بهاس
ايت دموسنهكن دڠن ترسنديرين بڠسا ايت
أ
أ
ايكوت هنچور دان ممباو� كروسقكن كـفد �ڬام
أ
دڠن سچارا بر�نسور ،٢كران بيال ساج بهاس
سوده روسق مك إيدينتيتي فون جوڬ توروت
روسق.... .سكين والسالم 

١

سبوتري كورما فڠهالڠ دعاء
هي ...السالم عليكم ،ساي نام اوان ،واهي متن ٢ساي ادا ساتو قيصة
يڠ ايڠني چريتا بوات انتوق متن ٢سكالني.
فد سوات ماس دهولو دتانه عرب .اد سئورڠ عبيد يڠ سنتياس سوك
برعبادة كفد يڠ مها إسا الڬي ورع فريالكوڽ .تتايف دڠن كسالهنڽ يڠ
تيدق سڠاج ممبواتكن دعاءڽ تيدق دترميا اوله توهنڽ سفرت دهولو.
 ...افكه كسالهنڽ ايت ماريله كيت ايكويت برسام

فد سوات كتيك دهولو،
اد سئورڠ اهيل عبادة
نامڽ ابراهيم أدهــم،
اي داتــڠ كفارس انتوق
بيل بــواه كورما بوات
بكالن دامل فرجالننڽ
كمسجد األقىص .انتوق
مڽمفرنكن الڬي عبادة.
 4بولن كمدين
دمسجد األقىص

تتكل ايت اي ترليهت سبيجي كورما يڠ جاتوه
دباوه ميجا ،اللو اي منجمفوت ماكن.

فأچيء ،بيل
كورما ساتو ڬنتڠ

سفرت بياس اي سوك مميليه متفت برعبادة،
اي صالة دان بردعاء دڠن خشوع سكايل .تيبا٢
اي مندڠر سوارا دري دوا مالئيكة.
ايت،
ابراهيم
أدهم ،سئورڠ
عبيد يڠ ورع
سكايل...

٢

ابراهيم تركجوت سكايل ،جادي
سالم  4بولن اين عبادتڽ ،صالتڽ،
دعاءڽ دان موڠكني عاملن يڠ ألين
جوڬ تيدق دترميا .كران مامكن
سبيجي كورما يڠ بوكن حقڽ.

دعاءڽ
ســـــالـــــو
بوكن.٢
دمقبولكن اوله
سمنجق  4بولن يڠ
توهن.
اللو دعاءڽ دتولق كران اي
تله ماكن سبيجي كورما دڠن
تنفا كإيذينن دري توانڽ،
فداڬڠ توا.

ســتــلــه ايـــت اي
لــڠــســوڠ فــولــڠ
كمكة دڠن سڬرا.

د بندر مكة

 4بولن يڠاللو
السالم ساي ممبيل كورما دسيني
عليكم دري فداڬڠ تـوا ،اي دمان
سكارڠ؟

أڠكو
سباڬي
اهيل واريث
فداڬڠ توا ايت،
بوليهكه أڠكو
مڠحاللكن
سبيجي كورما
ايت؟

فداڬڠ
توا ايت ايهندا
ساي،
اي
سوده
منيڠڬل
فد سبولن
يڠاللو

ستله ابراهيم بــن أدهــم
برعبادة د مسجد الحرام،
تيبا ٢اي تردڠر  2مالئيكة
برچاكف سفرت دهولو.

إنا
لله
وانا إليه
راجعون

كمدين ابراهيم أدهم
منچريتاكن فريستيوا
يڠ تله اللو.

باڬي
ساي تيدق اد
مسئله ،انشأ الله
ساي حاللكن،
..تتايف
سودارا ساي اد
 11اورڠ ،ساي تيدق
سڠڬوف مڠحالل
ڬنتي مريك.

ستله مندافت عالمت ترسبوت ،اي فون فرڬي مرنتو
منموي ،ولو بڬيتو جأوه سكليفون .أخريڽ سليس جوڬ.
سموا دحاللكن سبيجي كورما ايت.

ايتله
ابراهيم
بن أدهم يڠ
دعاءڽ دتولق
كران سبيجي
كورما

كالو
بڬيتو كفد
سياف ساي اكن مينتأ
حاالل؟

كالو
بڬيتو
بوليهكه ممربي
عالمت مريك؟
بيار ساي منموي
مريك ساتو
فرساتو.

 4بولن كمدين
دمسجد الحرام

تيدق!٢
سكارڠ
دعاءڽ سوده
دمقبول ،اي سوده
دحالل اوليه اهيل
واريث فميليك
كورما ايت.

واهي متن ،٢هاتيله٢
دڠــن ماكنن يــڠ ماسوق
كتوبوه كيت ،سوده حاللكه؟
اتو تيدق؟

تمت
٣

‘ابونواس’ يڠ بيجق

فد سوات هاري ابونواس فرڬي
كفارس بغداد ،اللو اي بركات دڠن سوارا
يڠ ڽاريڠ “دامل هيدوف ساي اد تيڬ فركارا
يڠ ساي الكوكن ،كالوكالني نق دڠر سيال
داتڠ برامي.”٢
مك اورڠ رامي فون بركومفول
دكليليڠ ابونواس.
“واهي ابونواس يڠ اوتوق ڬليڬ،
تايف فراڠي ڬيال ،تولوڠ بريتاهو كفد كامي،
افكه يڠد كاتكن تيڬ فركارا ايت” دسق
سئورڠ فڠاوال ( فنجاڬ) خليفة هارون
الرشيد ،يڠكبتولنڽ اد دسيتو.
“يڠ فرتام ،ساي ساللو برسقيس
دڠن فركارا يڠ ساي تيدق فرنه ليهت”
جواب ابونواس.
“ميمڠ توان سوده ڬيال” كات
سؤرڠ فڠاوال خليفة.
“يڠ كدوا ،ساي ساللو مالريكن
ديري دري رحمة توهن”

“ ماشألله  ،!!!!.....ابونواس سوده
سست” جرينت اورڠ رامي.
“يــڠ كتيڬ ،ســاي ساللو ماكن
بڠيك!”
جوافن ابــونــواس منيمبولكن
كــارهــن اورڠ رامـــي .مريك مندسق
ابونواس دهادفكن كفد خليفة هارون
الرشيد سفاي دحكوم .مك فڠاوال فون
مڠهرييت ابو نواس كإستان ،اللو دهادفكن
كفد خليفة هارون الرشيد.
“برنكه اف يڠ كامو كاتكن ايت،
واهي ابونواس؟” تاڽ خليفة.
“ يا...برن واهــي أمري املؤمنني”
جواب ابونواس دڠن تنڠ.
“ كامو دحكوم فنجارا” تيته
خليفة هارون الرشيد دتڠه ٢كڬمبريأن
اورڠ رامي ستله مندڠر حكومن ايت.
تــتــايف ايــســوقــڽ اورڠ رامــي
تركجوت دان مراس حريان ،افبيل مليهت

ابونواس ماسيه اد دفارس دان مڠوالڠي
الڬي اوچفن يڠ سام.
“بوكنكه اواق دحكوم فنجارا اوله
أمري املؤمنني؟”.تاڽ ساله ساتو دري اورڠ رامي.
“ برن ”...جواب ابواواس سمبيل
ترتاوا“ .ساي اوچفكن ترمياكاسيه ،كران
كامو ساي مندافت هدية درفد خليفة يڠ
بيجق سان”
اورڠ رامي مراس حريان اللو مينتأ
سفاي ابونواس منجلسكنڽ.
“أمــر املؤمنني هــارون الرشيد،
سؤرڠ خليفة يڠ بيجق سان دان ستله
بڬيندا مندڠر فنجلسن ساي ،دلفسكن
ساي دري فنجارا دان دهدية اوله بڬيندا”
جوافن ايت مڽببكن اورڠ رامي
سامكني حريان ،اللومينتأ فنجلسن دري
ابونواس ترهادف تيڬ فركارا يڠ مڠلريوكن
مريك ايت.
“يڠ ساي مقصودكن برسقيس
دڠن فركارا يڠ تيدق فرنه دليهت ايت،
مقصودڽ بڬيني ،ساي برسقيس بهوا توهن
ايت اد ولوفون ساي تيدق فرنه مليهت”...
“...مالريكن ديري دري رحمة
توهن ،معناڽ بيال هوجن تورون ساي فون
مالريكن ديري كتمفت يڠ تدوه ،بوكنكه
هوجن ايت رحمة دري توهن؟”...
“ ...ساي ساللو ماكن بڠيك ،معناڽ
ساي سوك ماكن ايكن ،بوكنكه ايكن ايت
تيدق دسمبليه دان ستيف حيوان (بيناتڠ)
يڠ تيدق دسمبليه دسبوت بڠيك؟”
اورڠ رامي ساڠت كاڬوم دڠن
كبيجق سنأن ابونواس ايت.
ابونواس ادله سؤرڠ فوجڠڬ عرب ،دي
الهري فد تاهون  ٥٤١هـ ( ٧٤٧م ).دسبواه
كوت دنڬري فريس (نڬارا ايران سكارڠ)،
بافڽ اورڠ عرب ايبوڽ اورڠ فريس .ابو نواس
داڠڬف سباڬي ساله ساتو اهل فڽاعري جوڬ
كسسرتأن يڠ تربرس ددنيا عرب.
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