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ڤڠنلن

سجق  برموال  دعوه  تياد.  برڤيسه  دعوه  دان  إسالم 

كداتڠن رسول هللا s سباڬاي اوتوسن تراخير كڤد 

سلوروه اومت ماءن�صي دان برتروسن سهيڠݢ سكارڠ. 

دڠن اداڽ اوسها2 دعوه، بيلڠن اومت إسالم تروس 

اين.  سكارڠ  بيليون   1.6 ملبييهي  سهيڠݢ  منيڠکت 

باڬايماناڤون، بربنديڠ دڠن ڤندودوق دنيا يڠ سوده 

ڤڽيبارن  بيليون، دعوه ساڠت ڤرلو كڤد   7 ملبيهي 

اين  سكارڠ  الڬي  لبيه2  بركسن.  دان  اكتيف  يڠ 

إسالم دليهت سباڬاي ‘موسوه’ سهيڠݢ منيمبولكن 

فينومينا ‘إسالموفوبيا‘ دڤلباڬاي ڤريڠكت مشاركت.

برالكو  ‘إسالموفوبيا‘  تربهارو  كيس   

اڤي  دان  كتڬڠن  منيمبولكن  سهيڠݢ  دڤرانچيس 

انتارا إسالم دان بارت. كجادين برموال  ڤرموسوهن 

اڤابيال سأورڠ ڬورو سجاره دان ݢيوڬرافي دڤرانچيس، 

صامويل ڤاتي )Samuel Paty(، براوسيا 47 تاهون، 

 s نبي محمد  يڠ مڠهينا  تله منونجوقكن كرتون2 

ڤرنه دتربيتكن دالم مجله ساتيريكل ميڠڬوان  يڠ 

ڤرانچيس، چرلي هيبدو )Charlie Hebdo( ڤد تاهون 

كرتون،  ممواتكن  دڠن  تركنل  اين  مجله   .2011

الڤورن دان ڤوليميک ايسو سماس باڬي مڠݢمبرکن 

ڤڽبب  موڠكين  اين  دڤرانچيس.  برسوارا   كبيبسن 

اوتام بلياو دسرڠ دان تربونوه ڤد 16 اوكتوبر 2020 

هللا  عبد  إسالم،  ڤمودا  سأورڠ  ڤوال  ڤڽرڠڽ  ماناكاال 

 18 براوسيا   ،)Abdoullakh Anzorov( انزوروف 

تاهون جوݢ ماتي دتيمبق دتمڤت كجادين. مڠولس 

ايمانويل  ڤرانچيس  ڤريسيدن  ترسبوت  كجادين 

اݢام  بهاوا  مڽاتاكن   )Emmanuel Macron( مکرون 

إسالم دالم كريسيس، دڠن اوڠكڤن:

کڽاتاءى اين تله منمبهکن الڬي كتيدقڤواسن   

برالكو  سهيڠݢ  دنيا  دان  ڤرانچيس  مشاركت  هاتي 

سرڠن  دان  ڤرانچيس  بارڠن  ترهادڤ  ڤمبويكوتن 

 Notre-Dame( تربهارو دݢريجا نوتري-ديم باسيليکا

)Nice(، ڤرانچيس مڽببكن  Basilica(، دباندر نيس 

ڤردان  بكس  كڤد  ڤوال  مڠوندڠ  اين  كماتين.  تيݢ 

ڤنوه  اولسن  دڠن  محاضر  تون  مليسيا،  منتري 

موديل دعوه سماس:موديل دعوه سماس:
سواتو اناليسيس تيوريتيكلسواتو اناليسيس تيوريتيكل

 كڤد كاريا ڤندوان ڤارا ڤندعوه كڤد كاريا ڤندوان ڤارا ڤندعوه

* ڤنوليس مروڤاکن ڤنشرح دجابتن اصول الدين دان ڤربنديڠن 
اݢام، کليه علمو وحي دان ساءين س کماءنسياءن، اونيۏرسيتي 
إسالم انتارابڠسا مليسيا. ڤنوليس بوليه دهوبوڠي دعالمت إي-

.abdsalam@iium.edu.my :ميل

"Islam is a religion which is experiencing a 
crisis today, all over the world"
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ممبوڠكر  سهيڠݢ  ترسبوت  ايسو  كڤد  سينديرن 

ڤنجاجهن  سماس  ماءن�صي  اومت  ڤمبنتاين  سجاره 

يڠ  نڬارا إسالم  ايندو-چينا دان  ڤرانچيس دأفريکا، 

الءين سڤرتي الجريا.

مڠولس  اونتوق  برتوجوان  اين  ارتيكل   

سڤرتي  كجادين  سوڤايا  إسالم  دعوه  موديل 

اكن ترسيبار  برالكو، دان إسالم  تيدق  دڤرانچيس 

إسالم  کأيستيميواءن  ممهمي  دنيا  مشاركت  دان 

دڠن  ملمڤاو  يڠ  مينوريتي  اليرن  دڠن  بربنديڠ 

جوملهڽ بڬيتو كچيل، تتاڤي سوک دڤربسر-بسركن 

اونتوق مڠݢمبرکن بتاڤ راديكل دان بوروقڽ إسالم. 

بوكنڽ  دان  دعوه  برأساسکن  ترتڬق  سبنرڽ  إسالم 

مات ڤدڠ، ڤقساءن دان تيڤو مصليحت.

موديل2 دعوه سماس

إسالم  ممڤركنلكن  اونتوق  اوسها  منچاڤاي  دالم 

دعوه  موديل  باڽق  ترداڤت  مڠمبڠکنڽ،  دان  بنر  يڠ 

دان  ݢادي  الدين  شاب  اومڤاماڽ  اد.  يڠ  سماس 

موديل  ممبينچڠكن   )2015( دون  حاج  عبدالغفار 

برتاجوق “موديل دعوه:  ارتيكل  دالم  دعوه سماس 

ساتو اناليسيس تيوريتيكل“.

ممبهاڬيكن  اين  دعوه  ڤميكير  كدوا-دوا   

اوتام،   موديل  سمبيلن  كڤد  سماس  دعوه  موديل 

ياءيت:
)1( موديل دعوه فردية )برسموک(،

)2( موديل دعوه فئة )کلومڤوق(،
)3( موديل دعوه ڤنديديقن،

)4( موديل دعوه بعثة )اوتوسن(،
)5( موديل دعوه كوريسڤوندن�صي )مكاتبة(،

)6( موديل دعوه  اصالحية )ڤرداماين(،

)7( موديل دعوه اورڬانيسا�صي،
)8( موديل دعوه عموم، دان

)9( موديل دعوه برسڤادو.

كاجين دأتس مليهت بهاوا موديل2 دعوه اين   

چارا  ايت  سبب  دڠن  ترسنديري.  چيري2  مميليکي 

دڠن  دسالرسكن  ڤرلو  ڤلقساناءنڽ  اكتيۏيتي  دان 

سواسان  دان  ددعوهکن(  يڠ  )اورڠ  مدعو  كأداءن 

سكيترڽ. كسمواڽ ممڤوڽاءي ڤوتين�صي بركمبڠ دان 

داعي  ڤارا  سيستماتيک.  دان  ماجو  لبيه  منجادي 

بوليه مڠمبيل فاءيده درڤد موديل2 دأتس.

ڤندوان ڤارا ڤندعوه  باڬايماناڤون، بوكو   

برداسركن  ماليو  ترجمهن  كاريا  ياءيت   ،)1984(

الخولي  البهي  محمد  شيخ  عرب  اصلي  كارڠن 

 )1952( َعاة  الدُّ  
ُ
ِکَرة

ْ
ذ

َ
ت برتاجوق   )1901-1977(

ايت  دڠن  دأتس.  كاجين  دالم  دبينچڠكن  تيدق 

ارتيكل اين برتوجوان اكن منمبه ڤربينچڠن موديل 

سباڬاي  الخولي  البهي  بوكو  دالم  ترداڤت  يڠ  دعوه 

سومبڠن كڤد واچان مڠناءي موديل دعوه.

دكيرا  بوليه  ڤندعوه  ڤارا  ڤندوان  بوكو   

انتارا سباڬاي بوكو ڤاليڠ اول دالم ديسيڤلين علمو 

برداسركن   1952 تاهون  ڤد  دتربيتكن  اي  دعوه. 

البنا  حسن  ڤڠارڠ.  اوليه  دسمڤايكن  يڠ  چرامه2 

)1906-1949(، ڤميمڤين اإلخوان املسلمون مموجي 

بوكو اين دالم كات الو-الوان:

بيال  سكالي  سوکچيتا  دان  كاڬوم  امت  ساي   …“

مناتڤ سڬاال نصيحت2 دان بيمبيڠن يڠ بربنتوق 

دبنتڠكن  يڠ  سبنر  يڠ  بردعوه  چارا2  تنتڠ  چرامه 

دالم بوكو اين.“ 
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ْعًوة )1975(،  ُصْوُل الدَّ
ُ
بربنديڠ دڠن بوكو ا  

 )1917-2014( زيدان  الكريم  عبد  دوكتور  كارڠن 

ديسيڤلين  ممبنتوق  سهيڠݢ  سيستماتيک  لبيه  يڠ 

علمو دعوه سماس، بوكو البهي الخولي اين ملتقكن 

ڬاريس كاسر بيمبيڠن كڤد دعوه سماس.

سباڬاي  ڤندعوه  ڤارا  ڤندوان  دان  الخولي  البهي 

مودول دعوه سماس

شيخ محمد البهي الخولي مروڤاكن سأورڠ ڤنوليس، 

يڠ  ڤندعوه  دان  مجاهد  سأورڠ  سباڬاي  تركنل  “يڠ 

 .)xiii-xiv: 1984 الخولي  دالم  البنا  )حسن  اولوڠ“، 

بلياو اداله ڬينرا�صي ڤنروس كڤد ڬرقن دعوه اإلخوان 

السيد  استاذ  ڤڠاساسڽ  سلڤس  دمصر  املسلمون 

دكيرا  الخولي  البهي  شيخ  دتيمبق.  ماتي  البنا  حسن 

اهلي ڤڠاساس برسام-سام راكن2 دالم منوبوهكن 

ڬرقن اإلخوان املسلمون ڤد تاهون 1928. اي ترتوبوه 

إسالم  اومت  كڤرلوان  كڤد  مليهت  البنا  سلڤس 

اوسها  منروسكن  باڬي  إسالم  ڬرقن  كڤد  سماس 

دعوه دان ڤڠإصالحن دالم مشاركت إسالم دمصر 

سلڤس دلندا اروس ڤمودنن بارت دان ڤڠاباين كڤد 

اجرن إسالم.

ڤسچا  توكوه2  مروڤاكن  الخولي  البهي   

حسن البنا يڠ مالهيركن باڽق كاريا دالم دعوه دان 

بيدڠ2 الءين. منوروت كيڤل )36: 2013(، توكوه2 

اإلخوان املسلمون اين ترماسوق البهي الخولي، عبد 

القادر عودة )1906 - 1956(، سيد قطب )1956 - 

1906(، محمد الغزالي )1966 - 1917( دان دوكتور 

دعوه  اوسها  مڠڬرقكن  دسمڤيڠ  بدوي.  طه  محمد 

اين  توكوه2  عموم،  سچارا  املسلمون  اإلخوان 

مروڤاكن ڤاكر دالم بيدڠ ماسيڠ2.

مروڤاكن  أومڤاماڽ،  عودة،  القادر  عبد   

بوكو  ڤنوليس  شريعة،  دان  اوندڠ2  ڤاكر  سأورڠ 

ون 
ُ
ِبالقان ا 

ً
اَرن

َ
ُمق اإِلْسالِمي:  اِئي 

َ
الِجن ٍشِرْيُع 

َّ
لت

َ
ا

اهلي  مروڤاکن  ڤوال  قطب  سيد   .)1977( الَوْضِعي 

ِل  
َ

ِظال ِفي  تفسيرڽ  کتاب  دڠن  عرب  سستراون 

الطاِرق  ِفي  َمَعاِلم  دان   )1954 )دري  القرءان 

سرجان  دان  امام  سأورڠ  الغزالي،  محمد   ،)1964(

ة بين أهل  َبِويَّ
َّ
ة الن

َّ
ن ْيَرة دان السُّ  الّسِ

ُ
ة

ْ
إسالم دڠن ِفق

الفقه وأهل الحديث )1989( دان محمد طه بدوي، 

َياَسة  الّسِ  
ُ
ة ِريَّ

َ
ظ

َّ
الن دڠن  انتارابڠسا  اوندڠ2  ڤاكر 

ة  ْوِليَّ الدَّ ة 
َ
الَعالق ُعلوِم  الى  ل 

َ
َمْدخ دان   )1986(

.)1980(

البهي الخولي جوݢ مڽومبڠ كڤد ڤنوليسن،   

 ;1981( ة  َسَماِليَّ
ْ
َرأ وال  ة  ُيْوِعيَّ

ُ
ش ال  اإلسالم:  انتاراڽ 

الَبْيِت   
َ

َبْين  
ُ
ة

َ
ْرأ

َ
امل  ;)1952( َعاِة  الدُّ  

ُ
ِكَرة

ْ
ذ

َ
ت  ;)1948

ِة  ِميَّ
َ

َمِع اإِلْسال
َ
ْجت

ُ
 في امل

ُ
ة ِتَراِکيَّ

ْ
َمِع )1953(; اإِلش

َ
ْجت

ُ
وامل

 ;)1964( َياُم  الّصِ اإِلْسالِم;  ِظّلِ  ِفي   
ُ
ْرَوة

َّ
الث  ;)1654(

َعاَصَرِة 
ُ
امل ِة 

َ
ْرأ

َ
امل ايا 

َ
ض

َ
َوق اإلسالُم   ;)1964( الَحجُّ 

کبهاس  دترجمهكن  اين  بلياو  بوكو  ببراڤ   .)1970(

ماليو، انتاراڽ ڤندوان ڤارا ڤندعوه )تذكرة الدعاة( 

مودن  وانيتا  ڤرسوءالن  دان  إسالم  دان   )1984(

 ،)40 :2017(  )            ( )1995(. منوروت سيتينو 

  - )IM( .البهي مروڤاكن ڤندعوه كڤد ڬرقن اءي.عيم

 A Propagandist for the Egyptian Muslim(

Brotherhood( اڤابيال مروجوع كڤد دوا بوكو البهي،  

ياءيت “اإلسالم: ال شيوعية“ دان “اإلشتراكية.“

نام2 دري كالڠن ڬينرا�صي  اد  ايت  سالءين   

ڤالڤيس دان ممڬڠ كتوا عموم )مرشد العام( دالم 

-1973( الهضىيبي  حسن  ياءيت  اءي.عيم.  ڬرقن 

Citino
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1891( سباڬاي مرشد العام كدوا، عمر التلمساني 

حامد  محمد  کتيݢ،  العام   مرشد   ،)1986-1904(

کأمڤت،  العام  مرشد   ،)1913-1996( النصر  أبو 

مصطفى مشهور )1921-2002(، مرشد العام كليم، 

مأمون الهضىيبي )2004-1921(، مرشد العام كأنم، 

العام  مرشد   ،)2017-1928( عاكف  مهدي  محمد 

العام  مرشد   ،)1943-( بديع  محمد  دان  كتوجوه 

راڤت  يڠ  وانيتا  توكوه  ترداڤت  ايت  سالءين  كالڤن. 

2005-( الغزالي  زينب  ياءيت  البنا،   الحسن  دڠن 

.)1917

حسن البنا دالم كات الو-الوان كڤد بوكو   

الخولي مڽيفتكن الخولي سباڬاي “سأورڠ يڠ دكورنياكن 

يڠ  جيوا  فهمن،  هالوس  فيكيرن،  كجرنيهن  توهن 

برالهام، تڬوه  کأيمانن دان كيقينن.“ )الخولي 1984: 

الخولي  القرضاوي،  يوسف  دوكتور  منوروت   .)xiv

كڤد  سڤيريتوال  ڤميمڤين  سباڬاي  دسبوت  جوݢ 

مڠاڬومي  سنديري  بلياو  املسلمون،  اإلخوان  ڬرقن 

الخولي  الغزالي.  محمد  جوݢ  دان  الخولي  كعلموان 

بلياو  چرامه  مصر.  الغربية،  مركز  كتوا  مروڤاكن 

تنتڠ ڤندوان بردعوه دبوكوكن دالم تذكرة الدعات. 

دري ڤڠاملن القرضاوي سنديري، بلياو برڬابوڠ دالم 

ِبْيِح )كادر2 
َّ

 الذ
ُ
َتْيَبة

ُ
مجليس حلقة يڠ دناماكن دڠن ك

“ڤڽمبليه“، ياءيت ڬلرن كڤد نبي إبراهيم (دڠن 

 .)167:  2009 رميزالدين غزالي  )محمد  الخولي  البهي 
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توكوه  تنتڠ  كاجين  دالم  سكارڠ.  دزمان  وانيتا  ايسو 

الءين، رامي ڬينت )Rami Ginat( دالم:

    Egypt’s Incomplete Revolution: Lutfi Al-

Khuli and Nasser’s Socialism 1960s 

مروڤاكن  الخولي  البهي  بهاوا  مڽاتاكن   )49  :1997(

إخوان  كڤد   )founding member( ڤڠاساس  اهلي 

دان جوݢ باڤ ساودارا كڤد لطفي الخولي )-1928(، 

اينتليكتوال ڤنصيحت  ساله سأورڠ دالم كومڤولن 

كڤد ڤريسيدن ناصر.

منوروت يوهانس رايزنر                                                                      

فهمن  كڤد  چندروڠ  لبيه  الخولي   ،)135  :2010(

سوسياليسمصى بربنديڠ دڠن اليرن ماتيرياليسمى دان 

كاڤيتاليسمى بارت. ڤربينچڠن بلياو دالم ڤرسوءالن 

زمان  تريند  دڠن  برسسواين  سماس  ايديولوݢي 

ڤريسيدن جمال عبد الناصر )1970-1918( دمصر.

ارتور إي. زارت )2016( دالم  ابسترک كڤد   

  “Rethinking an Islamic Moral Economy“2كرتس

محمد  سڤرتي  إخوان  توكوه2  سومبڠن  منيالي 

-1977( الخولي  البهي   ،)1917-1996( الغزالي 

يوسف  دان   ،)1916-2000( سابق  السيد   ،)1901

القرضاوي )-1926( دالم ايسو ايكونومي دان مورل. 

Yvonne Yazbeck Haddad    

)Johannes Reissner(
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منوروت بلياو، توكوه2 اين مليهت كڤنتيڠن هرتا دالم 

ڤرجواڠن إسالم اونتوق منڬقكن عقيدة إسالم.

واچان موديل دعوه دالم ڤندوان ڤارا ڤندعوه

كتوكوهن البهي الخولي ترسرله دڠن ڤوجين يڠ دبري 

القرضاوي.  يوسف  دان  البنا سنديري  اوليه حسن 

ڤندوان ڤارا ڤندعوه جوݢ منداڤت  ڤوجين  بوكو 

البنا دالم كات الو-الوان بوكو ترسبوت. ڤربينچڠن 

سلنجوتڽ اياله واچان موديل دعوه دالم بوكو اين.

اوتام.  باب  امڤت  مڠاندوڠي  اين  بوكو   

البنا  حسن  اوليه  الو-الوان  كات  دڠن  برموال  اي 

سنديري دان كات ڤندهولوان درڤد ڤنوليس. دالم 

ستياڤ باب ترداڤت ببراڤ فصل. الخولي دالم كات 

ڤندهولوان مڽاتاكن بوكو اين اداله كومڤولن چرامه 

دالم  املسلمون  اإلخوان  اهلي  كڤد  دسمڤايكن  يڠ 

مڠاجركن  مريک “سستڠه چارا دان سيلوق-بيلوقڽ 

ڤندعوه  سباڬاي  مريک  چيتا2  مڽمڤايكن  اونتوق 

يڠ  مريک سوک مڠڬلر ديري  مريک دڠن  اتاو اڤ 

الدعات )كادر2 دعوه(.“ اتس ڤرمينتاءن  نام كتيبة 

اهلي اإلخوان املسلماون، الخولي اخيرڽ ممبوكوكنڽ 

دڠن توجوان اونتوق ڤڽيبارن كڤد عموم دان اهلي 

اوتام  سومبر  خصوصڽ.  سچارا  املسلمون  اإلخوان 

اياله القرءان دان سنة نبي دسمڤيڠ ڤڠاملن ڤريبادي 

دالم بيدڠ دعوه يڠ دچبوريڽ دان ڤندوان عموم دري 

"فتوى2" درڤد حسن البنا سنديري اونتوق بردعوه 

دجالن هللا.

ڤندعوه  سأورڠ  الڬي،  الخولي  منوروت   

مستيله ممڤوڽاءي كيقينن يڠ تيڠڬي كڤد اجرن اتاو 

مڽيباركن  اونتوق  براوسها  دان  دڤڬڠ  يڠ  ايديولوݢي 

ڤڬڠن ترسبوت بربنديڠ دڠن سقدر ڤميداتو يڠ هاڽ 

مڠڬوناكن ڤيداتو اونتوق مناريق ڤندڠر تنڤا ڤرلو 

اد كڤرچاياءن تنتڠ اڤ يڠ دسمڤايكن. ڤندعوه اياله 

مشاركت  ڤڽاكيت  مراوت  دالم  سوسيال“  “طبيب 

يڠ  مشاركت  ممبتولكن  اونتوق  “ريفورما�صي“  دان 

سوده روسق. دي مروڤاكن تمن دان راكن مڽنتوني 

اورڠ الءين دان مڠهولوركن بنتوان دڠن ڤنوه راس 

رحمة.

ڤندعوه اداله ڤميمڤين مشاركت. ڤندعوه   

جوݢ ڤرلو ممڤوڽاءي هوبوڠن راڤت دڠن هللا دان 

برويباوا دري سودوت كروحانين ڤد ستياڤ اسڤيک 

ربانية،“  “توكوه  مروڤاكن  ڤندعوه  كهيدوڤنڽ. 

تركومڤول دالم ديريڽ كروحانين يڠ تيڠڬي، برجهاد 

سموا  هللا.  توفيق  منداڤت  دمي  نفسو  هاوا  مالون 

اكتيۏيتيڽ دالكوكن دأتس نام هللا يڠ مها تيڠڬي دان 

دداڤتي  بوليه  اين  تنتڠ  ڤندوان  كسموا  اڬوڠ.  مها 

 .sدرڤد سجاره ڤارا صحابة جونجوڠن رسول هللا

بارت،  برقبلتكن  سست،  يڠ  ڬولوڠن  دڠن  بربنديڠ 

ڤارا  كتورونن،  دان  کبڠساءن  نڬارا،   دڠن  بربڠݢ 

ڤندعوه ملتقكن هللا سباڬاي توجوان اوتام.

منوروت الخولي الڬي، توليسن بلياو تيدق   

اإلخوان  اهلي  مان2  ممبرسيهكن  اونتوق  برتوجوان 

املسلمون دري كبوروقن مريک اتاو مڽانجوڠ مريک 

اين  دعوه.  ملقساناكن  دالم  برجاس  مريک  كران 

دالكوكن  سوده  يڠ  الما  چارا  مروڤاكن  دعوه  كران 

صحابتڽ.  ڤارا  دان  سنديري   S هللا  رسول  اوليه 

بهاوا  منمبه  الخولي  هللا.  دتنتوكن  سوده  كسمواڽ 

اإلخوان  تراوتام  دعوه  ڤندوكوڠ  ڤارا  دان  بلياو 

املسلمون تيدق ڤرلو تعصوب اتاو برڤراسڠک.
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يڠ  “اينيله  اين،  بوكو  دالم  مڽاتاكن  بلياو   

اد ڤد كيت دان اڤ يڠ اد ڤد اورڠ الءين )مقصودڽ 

ايديولوݢي2 مودن(.“ كاالو اد راس تعصوب، اي اداله 

تعصوب كڤد كبنرن، سدڠكن يڠ مننتڠ إسالم دان 

دالم  مڠولڠي  الخولي  کباطلن.  دأتس  براد  دعوهڽ 

بهاڬين اخير كات ڤندهولوان بهاوا “اينيله مروڤاكن 

مان  يڠ  كيت  دعوه  بنتوق  ترهادڤ  كيت  کأيمانن 

سستڠهڽ دڠن سبب كجاهيلن مريک مڽيفتكن دي 

)XXV سباڬاي تعصوب اتاو فاناتيک.“ )هالمن

دعوه،  كونسيڤ  ممبينچڠكن  ڤرتام  باب   

كڤد  راوتن  دان  كهيدوڤن  توجوان  دوا  ڤندعوه، 

اين  ڤرتام  باب  سماس.  ماءن�صي  مشاركت  ڤڽاكيت 

تربهاڬي كڤد  تيݢ فصل.

كونسيڤ  تنتڠ  ممبيچاراكن  ڤرتام  فصل   

دوا  ترداڤت  الخولي  منوروت  ڤندعوه.  دان  دعوه 

فهمن بربيذا تنتڠ إسالم، ياءيت ڤرتام فهمن إسالم 

الخولي  كابور.  يڠ  إسالم  فهمن  كدوا  دان  جلس  يڠ 

درڤد  تربنتوق  ترسبوت  كفهمن  اساس  برڤنداڤت 

)ابسترک  راسيونال  دان  ى(  )ِح�ّصِ ايمڤيريكل  كفهمن 

دأناليسيس  ڤرلو  ترسبوت  كفهمن  معنوي(.  دان 

سوڤايا جلس ماناكه يڠ بنر اتاو يڠ ساله. هاڽ مريک 

يڠ ممڤوڽاءي هاتي نوراني )فقه القلوب( دان كيقينن 

اتاو  بنر  القلب( يڠ داڤت مننتوكن  )التصديق  هاتي 

تيدق سسواتو كفهمن.

ڤنولقن  دان  ڤنريماءن  الخولي،  منوروت   

ترهادڤ إسالم برڤيجق كڤد اساس فهمن ترسبوت.  

مريک موده منريما إسالم سكيراڽ هاتي نوراني مريک 

دان  منولق  مريک  سباليقڽ.  بڬيتوله  دان  باءيق، 

نفسو  هاوا  دڠن  ترڤڠاروه  دسببكن  إسالم  مننتڠ 

اتاو  مريک اين سقدر برڤواس هاتي دڠن ڤندكتن يڠ 

دڤڬڠ سالما كيني.

دالم فصل كدوا، الخولي ممبينچڠكن دوا   

بربنتوق  توجوان  ياءيت  ماءن�صي،  هيدوڤ  توجوان 

فيزيكل )ح�صى(، ترتومڤو كڤد ماكن، مينوم، ڤاكاين 

دان ماتيريال دان بربنتوق کأوتاماءن )فضيلة( بروڤا 

مڽيباركن  دان  كباجيقن  مالكوكن  دالم  كسنڠن 

كونسيڤ  دالم  تركاندوڠ  اين  کأوتاماءن  كبنرن. 

عباده دالم إسالم. بربنديڠ دڠن توجوان يڠ بربنتوق 

فيزيكل يڠ برصفة رنده نياليڽ، توجوان دالم بنتوق 

كسموا  تيڠڬي.  يڠ  نيالي  ممڤوڽاءي  کأوتاماءن 

كالكوانڽ اداله اونتوق اورڠ الءين دان بوكن سماتا-

مات اونتوق ديري سنديري.

ترسبوت،  توجوان  دوا  انتارا  مميليه  دالم   

لبيه ممبري ڤرانن كڤد فطره سموال جادي  الخولي 

انتارا  تيڠڬي  لبيه  يڠ  مان  يڠ  مراس  اونتوق  ماءن�صي 

منچادڠكن  الخولي  ترسبوت.  توجوان  كدوا-دوا 

توجوان  سوڤايا  دبوات  بوليه  يڠ  ستراتيݢي  ببراڤ 

اياله دڠن مڠعملكن  انتاراڽ  كدوا داڤت دڤوڤوق، 

مميليه  الءين،  سام  ساتو  انتارا  منولوڠ  كرجاسام، 

نيالي ديموكرا�صي دان برساتو ڤادو انتارا ساتو سام 

الءين. دڠن ايت سيكڤ ممنتيڠكن ديري سنديري 

دهاڤوسكن.  اتاو  دكورڠكن  داڤت   )selfishness(

نيالي2 اين سام سهاج سام اد دبارت اتاو تيمور تتڤ 

دان ڤرلو دلقساناكن اونتوق منچاڤاي کباءيقن دنيا 

دان اخيرة.

اين  ڤرتام  باب  دالم  کتيݢ  فصل   
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اونتوق  راوتن  تنتڠ  چادڠن  ببراڤ  ممبينچڠكن 

تعصوب  ماتيرياليسمى،  اڤابيال  ماءن�صي  مڽالمتكن 

دان  هيدوڤ  چارا  منجادي  سوده  ڤريجوديس  دان 

ڤڬڠن ماسيڠ2.

نازيسمى  اليرن  چونتوه  ممبري  الخولي   

منجاديکن  سهيڠݢ  دأيروڤه  مريبق  يڠ   )Nazisme(

سنديري.  سسام  ڤرموسوهن  دالم  براد  مشاركت 

برترسكن  يڠ  مريک  كهيدوڤن  دڠن  الݢي  دتمبه 

ملقساناكن  اکن  بنر  يڠ  ڤندعوه  ماتيرياليسمى. 

برسوڠڬوه- براوسها  نوراني،  هاتي  برداسركن  دعوه 

سوڠڬوه تنڤا الڬي مڠهيراوكن انق ايستري، هرتا دان 

سباڬايڽ. كهيدوڤن مريک برتوجوان هاڽ سماتا-مات 

سيريوس  يڠ   ماءن�صي  مروڤاكن  مريک  دعوه.  كڤد 

يڠ  كڤد  اد  يڠ  ماءن�صي  مڠوبه  اونتوق  برمينت  دان 

ديفيني�صي  ممبري  الخولي  سيني  دري  باءيق.  لبيه 

دعوه سباڬاي “مميندهكن سكومڤولن ماءن�صي دري 

سواتو کأداءن كڤد کأداءن يڠ الءين.“ )هالمن 399(.

دسکيتر  بركيسر  دعوه  الخولي،  منوروت   

)مادية(  کبنداءن  برصيفت   دري  ماءن�صي  مميندهكن 

ستراتيݢي اياله  ڤنتيڠ  يڠ  اڤ  )ربانية(.  كتوهانن  كڤد 

)ڤمباءيقن،  إصالح  مالكوكن  اونتوق  بردعوه  دالم 

سڤرتي  اداله  بردعوه  دالم  إصالح  تيندقن  ريفورم(. 

ممبينا  برتوجوان  بوكن  اي  مڽالمت.“  “تيندقن 

كران  سباڬايڽ  دان  بڠک  هوسڤيتل،  اونيۏرسيتي، 

بركيسر  اين  ڤمباءيقن  وجود.  سوده  ميمڠ  كسمواڽ 

يڠ  هاتي  كڤد  ماتيرياليس  برصيفت  يڠ  هاتي  دري 

قلبية  ياءيت   ،)spiritualis( سڤيريتواليس  برصيفت 

تردهولو كڤد قلبية يڠ الءين. انتارا چاراڽ اياله منرو�صي 

( دان سباڬايڽ.
ْ
ڤنديديقن، ڤنوليسن، چرامه )َوَعظ

تيݢ  ملتقكن  الخولي  كدوا،  باب  دالم   

سيكڤ اوتام يڠ ڤرلو دميليكي اوليه ستياڤ ڤندعوه، 

ياءيت برسيكڤ )1( رياليس )2(  کمشارکتن دان )3( 

داڤت  ڤندعوه  رياليس  برسيكڤ  دڠن  ڤوسيتيف. 

مڽنتوه دان مميكت هاتي ساسرن كران اي سبهاڬين 

دري سنة هللا. ڤندعوه يڠ هاڽ برتيوريس تيدق داڤت 

مڽنتوه هاتي2 ماءن�صي.

اي  کمشارکتن،  ڤندكتن  مڠمبيل  دڠن   

سيكڤ  دڠن  بربنديڠ  بردعوه  دالم  كسن  ممباوا 

ستروسڽ  سماتا-مات.  ڤرسونل  اتاو  سنديرين 

ڤرکتيکل  دان  ڤوسيتيف  سيكڤ  اد  ڤرلو  ڤندعوه 

دان مڠيلق دري سيكڤ نيڬاتيف دان ڤاسيف. دڠن 

لبيه بركسن كران  بربوات دمكين منجاديكن دعوه 

تيدق تيمبول راس كچيوا.

ممبري  الخولي  اين،  باب  ڤرتام  فصل  دالم   

برسيكڤ  بوليه  ڤندعوه  سأورڠ  باڬايمان  ڤندوان 

رياليس، انتاراڽ دڠن مڠڬوناكن چريتا. ترداڤت باڽق 

چريتا دالم القرءان دان چريتا ايت اد واتق باءيق دان 

بوليه مموكاو  اي  تاوالدن.  بوليه دجاديكن  يڠ  جاهت 

قيصه  چونتوه  سباڬاي  مڠاشيقكن.  كران  ساسرن 

تنتڠ نبي سليمان دان ڤوتري بلقيس دالم سوره النمل 

بوليه دجاديكن سباڬاي اعتبار تنتڠ اساس2 كجاياءن. 

يڠ  ڤمرينته  كقواتن،  دان  علمو  كڤنتيڠن  انتاراڽ، 

مميليکي ۏي�صي توحيد،  کأيمانن كتوا ترتيڠڬي نڬارا دان 

مينتڽ ترهادڤ سسواتو دان کأيمانن رعيت ترهادڤ 

اوبجيکتيف ڤمرينته منجاديكن مريک إخالص بربوات 

سسواتو. رسول هللا S جوݢ باڽق برچريتا دالم باڽق 

رواية حديث برسومبركن چريتا2 سجاره دان سباڬايڽ. 

كسمواڽ اداله اونتوق منمبه كبركسنن بردعوه.
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ترماسوق  رياليس  ڤندكتن  منمبه  الخولي   

دالم  بيدلن  دان  ڤڤاته  ڤراومڤاماءن،  مڠڬوناكن 

برچرامه. سالءين ايت ڤندعوه بوليه مناريق ڤرهاتين 

كڤد كسن2 سجاره اللو، سالءين ڤڠامتن ترهادڤ 

ڤركارا2 معنوي دان  ابسترک دان كسن-كسنڽ كڤد 

ڤركارا2 يڠ داڤت دليهت )محسوس، ايندراوي(.

ستروسڽ، ڤندعوه بوليه مڠمبيل ڤندكتن   

دڠن  ات(  )َسْمِعيَّ غاءيب  ڤركارا2  انتارا  ڤربنديڠن 

حال احوال دنياوي دان اخيرڽ ڤندعوه بوليه ممباوا 

ترهادڤ  ڤڠامتن  منكنكن  اڤابيال  رياليس  سيكڤ 

اية2 دان كبسرن هللا دان نعمت-نعمتڽ يڠ اد.

الخولي  اين،  كدوا  باب  كدوا  فصل  دالم   

دڠن  هوبوڠنڽ  دان  ڤندعوه  سيكڤ  ممبينچڠكن 

برڤنداڤت  الخولي  کمشارکتن.  روح   اتاو  سماڠت 

كاتاڽ،  جسد.  دان  روح  كڤد  تربهاڬي  ايت  ماءن�صي 

جسد ممرلوكن كڤد ماكنن دان كباڽقنڽ اياله اڤ2 

ماكنن  اد  روح  ماناكاال  بومي.  ڤروت  دري  كلوار  يڠ 

دان  ڤڠاجرن  اعتبار،  علمو،  سڤرتي  ترسنديري 

الهام.

ماءن�صي  سبنر  ايدينتيتي  الخولي،  منوروت   

اياله روح. دڠن سبب ايت توڬس اوتام ماءن�صي اياله 

دالم اسڤيک كروحانين. الخولي ملتقكن اساس بيدڠ 

كروحانين يڠ ڤرلو دباوا دالم مشاركت، انتاراڽ اياله 

)1( ملتقكن سمڤادن انتارا هاتي نوراني دڠن نفسو 

)2( ممبتولكن فهم تنتڠ زهد يڠ باڽق دسالهتفسيركن. 

زهد يڠ سبنر اياله کسأيمبڠن انتارا دنيا دان اخيرة 

هاتي  دان  عقل  انتارا  کسأيمبڠن  منموکن   )3(

د دڠن ممبرسيهكن  َجرُّ
َ
ت )4( مڠمبيل سيكڤ  نوراني 

يڠ  شهوات  نفسو  برچورق  يڠ  لينتسن  دري  ديري 

برتنتڠن دڠن نيالي ايديال يڠ تيڠڬي، ياءيت ربانية 

روحانية  دالم  مميليه   )6( ذكرهللا  ممڤرباڽقكن   )5(

ڤرڬاءولن بربنديڠ دڠن ممنچيلكن ديري )7( ممهمي 

مڽدياكن  يڠ  فرما�صي  سڤرتي  كروحانين  كسن  بهاوا 

اوبتن سڤيريتوال كڤد مشاركت.

ستروسڽ دالم فصل کتيݢ دالم باب كدوا،   

ڤنديديقن  ڤلقساناءن  تنتڠ  ممبيچاراكن  الخولي 

كروحانين دالم كهيدوڤن سچارا ڤرکتيکل. اي ڤرلو 

باݢي منچاڤاي چيري2 سبنر کأيمانن،  ياءيت كفهمن 

إسالم  دالم  تركاندوڠ  يڠ  اجرن  چينتاكن  جلس،  يڠ 

دان چمبورو ترهادڤ كأوتوهنڽ.

 )1( اياله  دأمبيل،  بوليه  يڠ  تيندقن  انتارا   

يڠ  متالمت  ممهمي   )2( دعوه  ساسرن  مڠتاهوءي 

دڠن  نوراني  هاتي  مڠهيدوڤكن   )3( هللا  اياله  سبنر 

ممڤرايڠتكن کڤد هللا دان ممليهارا هاتي نوراني دري 

ڤڠاروه يڠ برانيک راڬم ترماسوق ايكونومي، ڤڠاروه2 

هندقله  رينتڠن  سڬاال   )4( سوسيال  دان  نفسو 

دري  ڤڠاجرن  مڠمبيل   )5( ملبوت  دڠن  دهادڤي 

چونتوه كجاياءن دڠن ميتود برملبوت )6( توڠڬق2 

ڤرڬرقن  ترماسوق  لوار  سكيترن  دالم  كجاياءن 

کتڠه-تڠه  دعوه  باهن  مماسوقكن  دان  اكتيف  يڠ 

داسر  كڤد  مموستكن   )7( مشاركت  كهيدوڤن 

برجماعه دڠن مڠهيمڤونكن ڤارا ڤڠيكوت سراڤت-

ديسيڤلين  كڤد  تومڤوان  دان  دعوه  دالم  راڤتڽ 

ديري،  مرنده  سيكڤ  مورني،  ڤرساوداراءن  ديري، 

 )8( دان  برصبر،  باڽق  دان  ڤرتڠکرن  دري  مڠيلق 

كلبيهن ڤلقساناءن ڤنديديقن روحاني،  تنتڠ  ممهمي 

ڤاهيت  ممهمي  دعوه،  تنتڠ  كفهمن  لواس  انتاراڽ 
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دالم  إسالمي  عمل  مڠڬالقكن  بردعوه،  دالم  ڬتير 

هللا  هدايه  چهاي  انوڬره  منداڤت  ڤندعوه،  كالڠن 

دڠن تيدق مراس كچيوا دان همڤا دڠن دوݢاءن يڠ 

دان  ڤڽوكوڠ  کلومڤوق  ترداڤت  مڠتاهوءي  برالكو، 

ڤننتڠ كڤد دعوه دان اخيرڽ مالڤڠ دادا ڤارا ڤندعوه 

دالم  باءيق  يڠ  نتيجه  مڠحاصيلكن  داڤت  سهيڠݢ 

ڤرجواڠن دعوه.

الخولي مڽنتوه سومبر2 بكلن ڤندعوه دالم   

باب کتيݢ دان اي تربهاڬي كڤد امڤت سومبر، ياءيت 

)1( القرءان )2( السنة )3( سجاره اومت2 ماءن�صي 

رياليتي   )4( دان  تركنل  توكوه2  هيدوڤ  رواية  دان 

هيدوڤ سماس.

الخولي مليهت ڤمباچاءن القرءان سباڬاي   

ڤمباچاءن   ڤندعوه.  ديري  مڠهيدوڤكن  باڬي  روح 

القرءان ڤرلو دحياتي ماللوءي چارا مرنوڠ، برفيكير 

اعتبار  مڠاندوڠي  يڠ  ايات  ستياڤ  ممهمي  دان 

دسباليق  نية  سنديري  ديري  برتاڽ  ڤڠاجرن،  دان 

دان  هاتي  مڠحاضيرکن  القرءان،  ڤمباچاءن 

مڠحاضيرکن  ممباچاڽ،  کتيک  )عبودية(  ڤراساءن 

راس ڤڠهمباءن كڤد هللا، برڤڬڠ بهاوا  القرءان اداله 

سڤرتي  ڤمباچاءنڽ  کتيک  ممبايڠكن  دان  هللا  كالم 

مندڠر درڤد هللا سنديري.  القرءان جوݢ ملتقكن 

ستياڤ  اونتوق  اجرن  مليڤوتي  مشاركت  اساس 

ڤريبادي مسلم، ڤرينسيڤ2  کمشارکتن دان نيالي2 

ڤنتيڠ اونتوق کباءيقن ماءن�صي.

السنة  كدودوقن  الخولي،  منوروت   

زمان  كڤنتيڠن  دري  برتولق  دعوه  سومبر  سباڬاي 

وحي  کتيک  خصوص  زمان  ياءيت  سنديري،  نبي 

دتورونكن دان نبي ملقساناكن سڬاال سوروهن دان 

اوتوسنڽ.  دان  هللا  همبا  مروڤاكن  نبي  هللا.  ڤرينته 

دان  ڤكرتي  بودي  كلوروسن  مميليکي  جوݢ  بڬيندا 

نورما2  مميليکي  جوݢ  بڬيندا  هاتيڽ.  چهاي  ترڠ 

كروحانين دان ڤڠتاهوان تنتڠ ڤركارا غاءيب.

سجاره  دري  براصل  يڠ  سومبر  ماناكاال   

بوليه  تركنل  توكوه2  سجاره  دان  ملڤاو  اومت 

دجاديكن سباڬاي ڤڠاجرن دان اعتبار باڬي ڤندعوه. 

سومبر تراخير دعوه اياله رياليتي كهيدوڤن سماس. 

منوروت الخولي رياليتي سماس اكن منجادي سجاره 

اڤ  منچاتت  سواجرڽ  ڤندعوه  هاري.  دكمودين 

باهن  سباڬاي  دڬوناكن  اونتوق  ڤرهاتين  مناريق  يڠ 

دعوه.

الخولي  تراخير،  دان  کأمڤت  باب  دالم   

دري  ڤندعوه  كڤد  ڤندوان  ببراڤ  مڠݢاريسکن 

شرحن،  مڽمڤايكن  سماس  كات  توتور  سودوت 

ڤرچاكڤن  دان  ڤنوليسن  جمعة،  خطبة  ڤالجرن، 

بياسا. انتاراڽ ڤندعوه ڤرلو برسوڤن سنتون، برصفة 

چرامهڽ،  دالم  سسواي  يڠ  تاجوق  مميليه  ربانية، 

اي�صي  مڽوسون  دالم  علميه  سومبر  مڠڬوناكن 

كاندوڠن، برهاتي چكل دان براني کتيک مڽمڤايكن 

کتيک  دان  سماڠت  ڤنوه  دڠن  منوليس  خطبة، 

ديري،  تيڠڬي  ڤراساءن  ممبواڠ  هندقله  برچاكڤ 

برمله ملبوت، سنتياس تواضع دان جاڠن منچابر اورڠ 

دڠن منونجوقكن كهيبتن ديري سنديري.

ممبري  باڽق  اين  بوكو  عمومڽ،  سچارا   

مريک  سواجرڽ  داعي.  ڤارا  كڤد  عموم  ڤندوان 

مڠمبيل فاءيده درڤد اوڠكڤن برهرݢ دالم بوكو اين.
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ببراڤ ڤمرهاتين دان ڤربينچڠن ريڠكس

سواتو  مڠموكاكن  عمومڽ  سچارا  الخولي  البهي 

كومڤريهينسيف  ريليۏن،  يڠ  سماس  دعوه  موديل 

دكاتاكن  بوليه  اي  دڬوناكن.  اونتوق  سسواي  دان 

دأناليسيس  يڠ  موديل  سمبيلن  كسموا  مرڠكومي 

دون.  حاج  عبدالغفار   & ݢادى  الدين  شاب  اوليه 

مواكيلي موديل ڬرقن دعوه  ترسبوت  موديل دعوه 

اإلخوان املسلمون يڠ دأساسكن اوليه حسن البنا.

منوروت مالك بن نبي )1973-1903(، دعوه   

اإلخوان املسلمون يڠ دڬرقكن اوليه البنا مروڤاكن 

موديل دعوه يڠ برتڤتن دڠن ميتود دعوه يڠ ترداڤت 

دالم القرءان دان سنة نبي S. دڠن كات الءين، اي 

برتڤتن دڠن إسالم ايت سنديري. واالو باڬايماناڤون، 

اإلخوان املسلمون براوبه سديكيت سباڽق برايكوتن 

كماتين البنا دان دڬنتي دڠن ڤميمڤين2 ڤالڤيس يڠ 

الءين كران مريک لبيه مڠڬوناكن اإلخوان املسلمون 

سباڬاي واهان ڤوليتيک )ڤوليتيکل اينسترومن ت(.

ڤد اساسڽ، كدودوقن اإلخوان املسلمون   

يڠ مواكيلي چيري2 كتمدونن  سباڬاي ڬرقن إسالم 

برتوكر كڤد ممڤرڬوناكن اڬام يڠ دڤرجواڠكن اونتوق 

كڤنتيڠن ڤوليتيک دان منچاڤاي ستڠه توجوان يڠ 

تنڤا ممڤدوليكن اساس دعوه  ڤرکتيکل دان سڬرا 

نبي  بن  ڤمرهاتين   .)84-86 نبي1987:  )بن  سبنر  يڠ 

اين تڤت دڠن ڤركمبڠن اإلخوان املسلمون سهيڠݢ 

ماس کيني. دڠن كات الءين، اإلخوان املسلمون ڤرلو 

كمبالي كڤد موديل دعوه حسن البنا اونتوق كمبالي 

ريليۏن دان سسواي دڠن كڤنتيڠن مشاركت إسالم.

الءين.  يڠ  إسالم  ڬرقن  دڠن  جوݢ  بڬيتو   

دان  ڤوليتيک  كواس  اليه  مڠمبيل  كڤد  ڤنومڤوان 

ڬرقن  اصل  توجوان  مروڤاكن  بوكن  سباڬايڽ 

إسالم ايت سنديري. اين مروڤاكن فكتور دسباليق 

ڤڠحرامن اإلخوان املسلمون ڤد تاهون 1954 دباوه 

دان   )1918  -1970( الناصر  عبد  جمال  ڤريسيدن 

ڤريسيدن  كجاتوهن  دڠن   2013 ڤد  الڬي  سكالي 

عبد  جينرل  دباوه   )1951-2019( مر�صي  محمد 

ڤريسيدن  مروڤاكن  يڠ   ،)1954-( السي�صي  الفتاح 

مصر كأنم سهيڠݢ سكارڠ.

اڤ يڠ ڤنتيڠ اياله دعوه واجب دلقساناکن   

توحيد  كڤد  مريک  مڠمباليکن  باݢي  مشاركت  كڤد 

برالكو  اين  سكارڠ  سميمڠڽ  ڤرڤادوان.  دان 

كڤد  ممباوا  سهيڠݢ  سنديري  سسام  ڤرتليڠكهن 

ڤرڤچهن دنيا إسالم. إسالم ايڠينكن كڤد ڤرڤادوان 

اومت إسالم سجاڬت دان مشاركت دنيا.

واالوڤون بڬيتو، رياليتي يڠ اد بوكن برالكو   

ڤارا  ڤندوان  بوكو  دالم  دݢاريسکن  يڠ  سڤرتي 

دالم مڠإصالحكن  برڬونا  تتڤ  اي  نامون  ڤندعوه، 

دان  بله  برڤچه  سوده  يڠ  سماس  إسالم  ڬرقن 

برساءيڠ سسام سنديري. مريک موڠكين لوڤا كڤد 

اونتوق مڽرو كڤد توحيد.  اوبجيکتيف اصل إسالم 

توحيد اين برمقصود برتوحيد كڤد هللا يڠ مها اسا. 

بڬيتو جوݢ توحيد )وحدة االمة( اتاو ڤڽاتوان سسام 

ماءن�صي.

كسيمڤولن

الخولي  البهي  كارڠن  ڤندعوه  ڤارا  ڤندوان  بوكو 

لبيه  سچارا  اتاو  دعوه  تنتڠ  اول  بوكو  مروڤاكن 

امام  املسلمون.  اإلخوان  دعوه  موديل  خصوص 
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حسن البنا دالم كات الو-الوانڽ، مڠيعتراف موديل 

يڠ دتوليس اوليه الخولي اين. سكيراڽ كيت سڤنداڤت 

دڠن بن نبي، مک بوكو اين واجر منجادي ڤندوان 

كڤد ستياڤ ڤندعوه. كباڽقنڽ منڤتي سباڬاي موديل 

سسواي  كومڤريهينسيف  بڬيتو  يڠ  سماس  دعوه 

كڤد  مسلم  ستياڤ  تڠڬوڠجواب  منڤتي  دڬوناكن، 

إسالم دان دعوه.
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