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 ابستراك 

منجادي فطاني اياله ساتو فوست فديديقكن إسالم فد ماس دهولو دان سكارغ دان 
. مڠيكوت سجاره دفطاني تله فالبوهن فوست فرنيݢأن سرنتو فد ابد يڠ اللو 

مالهيركن ببراف علماء ماليو يڠ عالم ددالم فرباݢي بيداع علمو اكام سفرة علمو 
الݢي.   2نحو، صرف ، منطق، بالغة، فلسفة، فقه ، اصول، تصوف دان ألين

شيخ دأود الفطاني، شيخ أحمد علماء يڠ مشهور فد ماس تردهولو سباݢي چنتوهڽ 
كرتس كرج اين مروفاكن بن محمد زين، عبد الرحمن توء داال فطاني، توء مؤڠول.

ساتو كاجين تنتغ سأورغ توݢوه ماليو دفناراتيوات يأيت توان كورو حاج أحمد بن 
عثمان أتاو دكنالي جوك سبكاي "باب أحمد سال انق ايم". أوبجيكتيف كاجين اين 

ممفركنلكن سومبڠن بلياو فرݢمبڠن دالم  فنديديقكن اسالم دناراتيوات اداله أونتوق 
دائرة الها والية ناراتيوات. توان كورو أحمد بن  -خصوصڽ كمفوڠ سال انق ايم

عثمان اداله سأورغ عالم يغ مغواسأي فلباكي بيدغ علمو أكام إسالم. ستله تمت 
كن سبواه فندوق انتوق مغاجر فمبالجران بلياو دمكة مك بلياو منديريكن دان منمبوه

علمو اكام كفد مشاركة. حاصلڽ، بلياو تله مالهيركن ببراف -دان منديديق علمو
أورغ موريد يغ دافت ممبوكا فوندوق، دان منجادي سأورڠ  فڠاجر يڠ تركنال. 
حاصل كاجين أين مندافتي بهوا توان ݢورو أحمد بن عثمان تله برخدمة سالم 

نكن فرانن يغ امت بسر دالم أوسها ممبريكن فنديديكن أكام ببراف تاهون دان ممائي 
 سالتن تايلند.  -إسالم كفد مشاركة إسالم خصوصڽ دناراتيوات

 
 كات كونجي : حاج أحمد بن عثمان ، فنديديقكن إسالم دناراتيوات، سالتن تايلند. 

mailto:Abdulloh@usim.edu.my


Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara 2019 ke-3 

Hotel Grand Blue Wave Shah Alam, Selangor. 22 Oktober 2019. e-ISBN: 978 967 2122 78 4 

  327   

 
 فندهولوان :

دهولو، يغ ممفويائي رعيت  فطاني دار السالم اداله سبواه نكري يغ بربهاس ماليو فد زمان
، بهاس ماليو يغ اد دفطاني اياله برسامأن دغن بهاس يغدكوناكن د %90جالتا براكام اسالم 

نكارا ماليسيا دان ايندونسيا. مك تردافت دفطاني سكارڠ تله دفچهكن كفد ببراف والية سفرتمان 
دان ستول.  سمنتارا ) (  นราธิวาสيغ تردافت فد هاري اين يأيت والية فطاني، جاال، ناراتيوات

ايت سباݢيمان ددڠر سجاره باݢي توان ݢورو حاج أحمد بن عثمان اين اياله ساله سئورغ توكوه 
علماء سماس يڠ تيدق ترلفس درفد تيݢ والية دأتس يڠ تله سبوت يأيت دوالية ناراتيوات الݢي 

دبهاݢيكن كفد ببراف دائرة، يأيت فول برسمفادن دڠن ماليزيا دسبله سالنتن دان والية اين جوݢ  
(  تكباي Narathiwat Mueang( دائرة : مغاغ ناراتيوات )13تربهاكي كفد تيݢ بلس )

(Tak Bai( باچوك )Bacho ( ڽيڠا )ngo-Yi(راءڠيء )ngae-Ra رسق )
(Rueso( سيساكون اتو كوال كاوي)Si Sakhon( ويڠ )Waeng   سوء كيريڠ )
(Sukhirin  ( سوڠي ݢولوق )Su-ngai Kolok( سوڠي فادي )Su-ngai Padi   جينيء)
(Chanae  ( جوء اير رون )Cho-airong .) 

مك دكواسن ناراتيوات تردافت ببراف فوندق يڠ سيستم فمبالجرن سجارا فوندوق أتاو 
حلقة يغ مشهور سفرت فوندق كوبڠ ايكن ) بابا حاج اسماعيل( فوندق ايه بوكيت  ) بابا حاج 

يڠ تركنل دڠن فوندق سال انق ايم. فنوليسن كرتس   -وندق احمدية االسالميةحسن كوال كاوي( ف
كرجا اين اكن مڠتڠهكن توان كورو أحمد بن عثمان دان سومباڠنڽ دالم فركمباغن إسالم 
دناراتيوات. معلومات يغ اكن داوتاراكن دسيني اداله مرغكومي فريحال سجاره هيدوف، 

 و دان موريد، كفريبادين، ككياتن دعوه سهاج.كلوارك دان كتورونن، فنديديقن، كور
 

 سجاره هيدوف:
دالهيركن دكمفوغ ݢوء نيبوڠ، ددائرة ميكين، دوالية ناراتيوات دان موألي   شيخ أحمد بن عثمان

 فد عمور دوا فوله بهارو كلورݢڽ منهنتر بلياوكن بالجر دفوندق.
 

https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Daerah_Ra-ngae&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Daerah_Rueso&action=edit&redlink=1
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 واقف انق ايم: شيخ أحمد بن عثمان فڠاساس فوندق 1ݢمبر 

 
 كلورݢ دان كتوروننث:

نام فنوه بليو اياله شيخ أحمد بن عثمان بن صالح بقاء سامي. بلياو لبيه دكنالي دغن نام " باب 
مد فوندق سال انق ايم" دكالغن فندودوق ستمفت. برداسركن معلومات يغ دفراوليهي درفد انق 

بركهوين دڠن كاديس يغ برأصل دري) تلوق سنديري يأيت حاج لطفي بن أحمد، بلياو تله 
ميالدي،  2016فد تاهون  2مانوء( يڠ برنام فطمة بنت وي درمن، منكل وفاة حجة فطمة كيرا

 تاهون 62اوسياڽ 
 حاصل درفد فركهويننث، بلياو دأنوكرهكن ببراف أنق، يائيت :

 أخويا بن أحمد. .1
 حاج لطفي بن أحمد. .2
 حزما بنت أحمد. .3

 اديق براديقڽ 
 -منكل اديق براديق توان كورو حاج أحمد ترديري درفد ببراف براديق سباكيمان برايكوت:

 جاال( -فأدا محمود ) دكمفوڠ رامن .1
 فاسو دير )كمفوڠ ݢوء نيبوڠ( .2
 فأجو عبد الرشيد ) جلوتوڠ( .3
 توان ݢورو أحمد  .4
 سسئورڠ دري كلورݢڽ ماتي فد ماس كجيل. .5

 
 فنديديقن :

أحمد بن عثمان مندافت فنديدقن اول درفد سكوله رنده كبغسأن ) سيام اياله  توان ݢورو حاج
تاهون، دان بالجر اليران اوكام دفوندق جومي فد تاهون  6سكوله بان ݢوء نيبوڠ( سالم 

ميالدي ) فوندق اين سبلوم درفد موسه جفون داتڠ الݢي  ( كمدين سمبوڠ بالجر دفوندق 1942
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فول بنداڠ رامه برسام توان ݢورو أبا عبد هللا ) تركنل دڠن برمين دان بر سمبوغ بالجر 
كلنتن ) فوندوق أحمدية ( برسام توان ݢورو   -سيدي(كمدين برفينده سمبوڠ بالجر دفوندق فايوڠ

حاج عبدهللا طاهير لوبوق فايوڠ، كمدين ملنجوقكن فالجرانڽ دمكة المكرمة برسام دڠن كاونڽ 
تله برفلواغ اونتوق بركورو دڠن توان ݢورو وان اسماعيل يڠ برنام شيخ أحمد دان فأدا حاج 

بن وان عبد القادر يغ دكنالي دغن كالرن "فأداعيل مكة دان شيخ عبد القادر المنديلي، بهواس 
 .40سالم  2كسلوروهن بلياو ممفالجري علمو ايت كيرا 

 
 ث:2دان موريد 2ݢورو 

 موريد باݢي توان ݢورو حاج أحمد بن عثمان:بريكوت ايله سناراي نام فارا كورو دان أنق 
 :ݢورو دأنتاراڽ

 توان كورو محمد صالح بن عبد اللطيف ) بنداڠ رامه( .1
 توان ݢورو حاج أحمد بن ادريس. .2
 توان ݢورو عبد هللا طاهير. .3
 وان اسماعيل بن وان عبد القادر.  .4
 عبد القادر المنديلي. .5

 
 ڽ:2موريد

 برايكوت دباوه اين:دأنتارا موريدڽ سباݢيمان 
 منتو بلياو سنديري سكارڠ منجادي امام مسجد دسال انق ايم. .1
 محمود بن وان أحمد. .2
 فيصل ده منيڠݢل دنيا دفوهون جراي .3
 محمد دية ) منجادي كمنان(. .4
 عبد المجيد. .5
 طيب  )كمفوڠ فوهن جراي( "بوكا مڠاجر تاديكا". .6
 عبد هللا رانيڠ كمفوڠ لوبوق توءميڠ. .7
 ونيسيا.محمد زين  ايند .8
 عبد الوهاب سعود ) كالنتن( .9

 عارفين بن ساموه. .10
 
 

فد ماس ايت تياد رامي ساعت يأيت فالجر لالكي سرامي سراتوس دوا فوله أمفت   2نسبة فالجر  
( تتافي ددالم كواسن فوندق   100( دان فالجر فرمفوان سرامي سراتوس أورڠ )  124أورڠ )  

ڽ  2ايت تردافت جوݢ ببراف بواه فوندق يڠ برمقيم الݢي ده بركلورݢ برسرت دڠن انق
 كيرا دالم سكيتر تيݢ فوله بواه رومه.سنتياس منتوتي علمو دسيتو  جوك 
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 كاونڽ:
 دأنتارا كاون بلياو يڠد جريتا أوليه انق سنديري سباݢيمان دباوه اين:

 توان ݢورو جيء عبد هللا تلوتوڠ. .1
 (.  chok keriyamتوان ݢورو اسحاق جوء كريم )    .2
 توان ݢورو عبد هللا دوكو. .3
 (.   batas berihتوان ݢورو نيء يوسف باتس بريه )     .4
 توان ݢورو عبد هللا فجه فريده رامن كيئ را. .5
 توان ݢورو عبد اللطيف هوتن هاڠوس. .6
 توان ݢورو عبدالقادر ) سكم(. .7
 توان ݢورو ابراهيم داني ساتو كمفوڠ لوبوق ساوا. .8
 جاها. -توان ݢورو عبد الرحمن فداڠ رو  .9

 توان ݢورو حاج غزالي سكم. .10
 

 سومبڠن فنديديقكن:
ادله ساله سأورغ تناك فنديديقكن دسال انق ) مدرسة األحمدية االسالمية( دأنتارا توان كورو اين  

 مات فالجران يغ داجركن يأيت:
 

سال انق ايم فد ماس ايت سباݢي برايكوت   –سناراي كتاب يڠدأجر دمدرسة األحمدية االسالمية  
 دباوه اين:

 كتاب يغدأجركن بيالغن

 متن اآلجرومية  .1

 واالساسمتن البناء   .2

 ابن عقيل  .3

 شرح مختصر  .4

 فريدة الفرائد في علم العقائد  .5

 متن أم البراهين  .6

حاشية العالم العالمة شيخ االسالم الشيخ ابراهيم   .7
البيجوري المسماة بتحقيق المقام على كفاية العوام في 

 علم الكالم 

 مطلع البدرين  .8

 اعانة الطالبين  .9

 تفسير الصاوي  .10

 جوهر المرهوب  .11
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 : كمبر كتاب متن البناء واالساس 2ݢمبر

 دان المتن اآلجرومية. 

 

 : كمبر كتاب حاشية العالم العالمة شيخ                     3ݢمبر  
 ةااالسالم الشيخ ابراهيم البيجوري المسم

 تحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكالم     ب 

 

         
 : كمبر فافن تندا مدرسة األحمدية االسالمية 4ݢمبر

 
  

 منية المصلي  .12

 كفاية العوام  .13

 تحفة المحتاج  .14

 سلم في المنطق  .15

 باجوري ابن قاسم  .16

 مقوالت العشرة  .17

 عقيدة الناجين  .18

 رياض الصالحين  .19

 بحر المازي  .20

 2دان ألين  .21
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 -كݢياتن دعوهڽ:
اداله سئورغ  أحمد بن عثمانسباݢيمان دروية أوله انقڽ استاذ حاج لطفي بهوا توان ݢورو حاج 

توكوه علماء يغتركموكا  دناراتيوات دان نݢري يڠ برهمفيرانڽ . توكوه اين فرنه برخدمة سباݢي 
بلياو مماءينكن  فرانن يغ بسر ، افبيل دجمفوت اوله مشاركة  سكيترڽ 2تناݢ فغاجر دكمفوڠ

سالة سأورغ عالم يغ ساغت   دالم دعوه دان فركمباغن إسالم دكالغن مشاركت ستمفت. بلياو اداله
تكس دالم ايسو حكوم معامالت سفرة بݢيمان نأ معامالت دڠن بنك الݢي فول ماهير دالم علمو 
فرائض دان منجادي تمفت رجوعكن مسئلة فقه دان بلياو جوك مڽوره بوكا سكوله رنده منڠه 

تياد ببراف  2( دكواسن برهمفيران كران فد ماس ايت سكوله ประถมศึกษาدالم بهاس تهاي )

بايق، دان مڠݢالق مشاركة )اورڠ عوام( سفاي بالجر بهاس تهاي بهكن بوكن ستاكة ايتو بلياو 
سنديري اكن ممبنتو دان ممبري سديكيت مودال انتوق ميمبوڠ بالجر. بلياو جوك منجادي 

 اڠݢوتا مجليس ناراتيوات.
 
 كاستيميوا بلياو: 

روفاث، ورع، زهد، فقيه، تصوف، رامه تامه دڠن مشاركة، بلياو اداله سأورغ  يغ سدرهان 
بايق اورغ سوك كفد بلياو، مشاركة دافت مڠمبيل منافعة درفد رقية دڠن مميتا اير فناور ) 
روتن اورڠ ݢيال(،  علمو بناتڠ بيسا، دان بلياو ساله سئورڠ سوك منجاتت عمالن هارين الݢي 

 2و انتوق تياد برݢاال تانه، منكل ستڠه درفد صفةسوك كبرسيهن، فرنه جوك بلياو منجمفي لمب
ألين سفرت مملبهرا كمبيڠ، لمبو، تانم منانم. برمينت كفد سوكن سفرة بوال دان مواي تهاي. اد 
جوك ساتو كتيك اورڠ كافر اللو دهدافن فوندق بلياو انتوق نأ فركي تمفت ميمبه برهاال تتافي 

بركرق . بلياو مڠاداكن فالجران سجارا مودين )  ترلكت دسيتو سلفس دافت اذنڽ بارو بوليه
 سكوله(.

 
 وفاتڽ:

بلياو منيڠݢل دنيا دهوسفيتل ناراتيوات، هاري كوفاتن بلياو تله منداتڠ كونجوڠي أوله ببراف 
رامي دكاللڠن مشاركة ستمفت دان كواسن يڠ برهمفيران انتوق مڠاداكن صالة جنازة يأيت فد 

 تاهون. 62ميالدي دان عمورڽ  1977ن هاري رابو مالم خميس فد تاهو 
 

 جاداڠن:
 سݢيا باݢي مريك يڠ كهندق كأونتوڠن أخيرة كاسيه دان محرمتي علماء. .1
اوسها منجادي سئورڠ علماء، كران ستڠه درفد عمالن يڠ تيدق برفوتس افبيل مات  .2

 سسئورڠ ايت اياله علمو يڠ ممبري منافعة كفد اورڠ ألين.
 دڠنڽ دافت مڠتهوي سݢاال فركارا.بالجرله علمو كران  .3
 باچ دان ݢاجي سجاره علماء ترهولو دان سكارڠ. .4
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 كسيمفولن:
فنوليس دافت دسيمفولكن برداسر كفد معلومات داتس بهوا علماء ايت منجادي فننجوق كفد اورڠ 
عوام الݢي فول منجادي تمفت رجوعكن مشاركة دان علمو ايت منجادي فكتور يغ فنتيغ يغ 

دويدو دان كجيأن سسئورغ اومة. علماء ايت منجادي اسباب مسبب يغ منداتغ كريضأن منتوكن اي 
الهي سفرة رحمة ، بركة دان ألين، مك سݢيا باݢي مريك يڠ كهندق كفد كجيأن آخرة محرمتي 

 ، كاسيه كفد علماء.
 

 رجوعكن:
 فاݢي. 11.50جم  2019/ 15/1تموبوال برسام  استاذ حاج لطفي بن أحمد فد هاري ثالثا  

 فتڠ. 2.15جم  2019/ 10/3تموبوال برسام حزما بنت  أحمد فد هاري ثالثا  
 .  المجاهدون في فطاني. رابطة العالم االسالمي ، مكة المكرمة. 1406ضياء الدين. 

عدنان محمد زين سومي، جهود علماء فطاني في نشر العلوم العربية، مجلة جامعة جاال 
 (.  วารสาร วิชาการ บณัฑิตวิทยาลยัاالسالمية. )

https://ms.wikipedia.org/wiki/Narathiwat  م.26/3/2019هاري ثالثا تاريخ 
 
 

 


