ايدياك برسوهن دامل اسالم
اوًيَ
دونخور محمد رشدان بن حاج غزيزان

ايدياك برسوهن دامل اسالم

احلَ ْم ُد ِهلل ذ ِاَّل ْي أَ ْر َس َي َر ُس ْو َ َُل ِِبًِ َُدى َو ِد ْي ِن احلَ ِّق ًِ ُي ْظِ َِر ٍُ ػَ ََل ِّادل ْي ِن ُُكِّ َِ
هللا َوأَ ْشِ َُد أَ ذن َس ِّي َد ََن ُم َح ذم ًدا
ْش ُن ْو َن أَ ْشِ َُد أَ ْن َال ِإ ََل إ ذِال ُ
َوً َ ْو َن ِر ٍَ امل ُ ْ ِ
َغ ْب ُد ٍُ َو َر ُس ْو ُ َُل اٌلُِّ ذم َص ِّي َو َس ِّ ِّْل َو َِب ِركْ ػَ ََل َس ِّي ِد ََن ُم َح ذم ٍد َوػَ ََل ِ ِ
آَل
َوأَ ْ َ
ْصا ِب َِ َو َم ْن ث َ ِب َؼِ ُْم ِبإ ِْح َس ٍان إ ََِل ي َ ْو ِم ِّادل ْي ِن…
أَ ذما ب َ ْؼ ُد ،فَيَا ِغ َبا َد ِ
هللا َح ذق ثُلَا ِث َِ َوالمت َُوحُ ذن إ ذِال َوأَه ُ ُْْت ُم ْس ِل ُم ْو َن
هللا! اث ذ ُل ْوا َ
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل برسام-سام هيت مٌيڠىذىن نخلوأن نڤد هللا س بحاهَ وثؼاَل .دڠن ثلوى
اييهل هيت اهن مٌداڤذىن مكوداُن درڤد هللا س بحاهَ وثؼاَل دامل سدياڤ اوروسن
هيت سام اد اوروسن دهياوي ماُوڤون اوروسن اخروي.
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
اسالم اداَل اڬام يڠ مميديڠىن هسإميبڠن دري سدياڤ سودوت دان
اسڤيم ( .)aspekاسالم ثيدق ُاڽ مميديڠىن وصيحنت روحاين ،دان مييخي
))mentalسامت-مات ثخاڤي ڤد ماس يڠ سام ثوروت ممربي ڤرُاثني برت حرُادڤ
وصيحنت جسامين دان ثوبوٍ ِبدن مأويس .ماَل اسالم اداَل اڬام يڠ امت
مڠڬاًلىن اومڽت اوهخوق س يدياس مٌجاڬ وصيحنت دان مٌجان نلواحن جسامين
دان فزييلك دامل اڤ جوا اكدأن ساكًيڤون.

فرمان هللا س بحاهَ وثؼاَل :
أَغُو ُذ ِِب ِهلل ِم َن ذ
طان ذاًر ِج ِي
اًش ْي ِ

(سورة األهفال  :أية )66
ملصودڽ  :دان ڤرس ياڤىٌهل ديري اكمو اوهخوق مڠِادڤي مريم(موسوٍ) دري
سڬاال نلواحن يڠ اكمو ميلييك دان درڤد هودا-هودا يڠ دمتبت اوهخوق برڤراڠ
(يڠ دڠن ڤرس ياڤن ايت) اكمو مڠڬٌرتهن موسوٍ هللا دان موسومهو دان اورڠ
اورڠ سالين مريم يڠ اكمو ثيدق مڠخاُويڽ; سداڠىن هللا مڠخاُويڽ .اڤ ساج
يڠ اكمو هفلِىن ڤد جاًن هللا وسچاي اهن دِبًيس دڠن چوهوڤ نڤدامو دان
اكمو ثيدق اهن دأهيايئ (دروڬيىن).

دامل اية يڠ الين هللا س بحاهَ وثؼاَل مٌڬسىن بخاڤ ثوبوٍ ِبدن يڠ هوات اداَل
سسواثو ُكبهين نڤد سسأورڠ.
أَغُو ُذ ِِب ِهلل ِم َن ذ
طان ذاًر ِج ِي
اًش ْي ِ

( سورة اًبلرة  :اية )747
ملصودڽ  :هيب (مريم) براكت " :سسوڠڬوُڽ هللا ثهل مميليَ رامجو دان
مڠأهوڬرُڽي (طاًوت) ُكبهين ػلمو يڠ ًواس دان ثوبوٍ ِبدن يڠ ڤراكسا ".هللا
ممربيىن ڤمريًذاُن نڤد س ياڤا يڠ دوِيدكڽي .دان هللا هما ًواس ڤمربيڽن الڬي هما
مڠخاُوي.
دامل ساثو حدير ْصيح رواية امام مسِّل هيب صَل هللا ػليَ وسِّل مٌجلسىن
بخاڤ اورڠ يڠ هوات امت دسواكي دان دچييخاي اوًيَ هللا س بحاهَ وثؼاَل :
" اًْ ُم ْؤ ِم ُن اًْلَ ِو ُّي خ ْ ٌَي َوأَ َح ُّب إ ََِل ذ ِ
اَّلل ِم َن اًْ ُم ْؤ ِم ِن ذ
اًض ِؼ ِيف "
ملصودڽ " :اورڠ براميان يڠ هوات ًبيَ ِبءيق دان ًبيَ دسواكيئ اوًيَ هللا دري
اورڠ براميان يڠ ملَ".

س يدڠ مجؼة سلكني،
ساَل ساثو چارا اوهخوق مٌجاديىن ثوبوٍ ِبدن هيت صيحت دان هوات اداَل
دڠن مليبذىن ديري دڠن انخيۏييت) )aktivitiرايضَ دان سوهن .انخيۏييت برسوهن
مروڤاهن انخيۏييت رايضَ يڠ داڤت مڠلوارهن ڤلوٍ درڤد ثوبوٍ ِبدن هيت .ماَل،
ڤهيق هراجأن س يدياس مڠڬاًلىن رغيڽت مليبذىن ديري دڠن انخيۏييت سوهن.
حال اين هران مالًوءي برسوهن ِبڽق فاءيدٍ يڠ هيت ڤرأوًيَ .ساَل ساثو درڤد
فاءيدُڽ اايَل داڤت مڽهيخىن ثوبوٍ ِبدن .اڤابيال هيت برايضَ سڤريت برَنڠ،
مماهَ ،برهودا ،برِبس يلك ،برماءين بدمييخون) ،)badmintonبوال س يڤق ،دان
س باڬايڽِ ،بدن اهن مڠلوارهن ڤلوٍ دان برالهو ڤمباهرن ملق دامل ثوبوٍ هيت.
هسڽنِ ،بدن هيت مٌجادي صيحت دان چرڬس رسات ثيدق براس ًسو نخيم
بىرجا اثو بالجر.
سرتوسڽ ،مالًوءي برسوهن هيت داڤت مڠإيرحىن ُوبوڠن دان ممنبَ ويلن.
هيت داڤت برويلن دڠن سس ياڤا سِاج ثيڤا مڠيا معور ،بڠسا ماُوڤون اڬام.
هبياسأىڽ ،نخيم هيت مالهوهن انخيۏييت رايضَ سڤريت برجوڬيڠ))berjoging
داتمن-اتمن ،هيت اهن برحڬور ساڤ دڠن اييديۏيدو) )individuيڠ برادا داكوسن
ايت .حال اين اهن مڠإيرحىن ُوبوڠن دان ڤرڤدوان اهخارا كوم داڤت دڤوڤوق.
سالين ايت ،برسوهن جوڬ مروڤاهن انخيۏييت مڠييس ماس الڤڠ سچارا برمٌفؼة.
سييس الحهين ڤرماءينن اثو برايضَ بياساڽ دجاًيىن نخيم وكذو الڤڠ.

هسيبوكىن هيت مڽراتيئ سييس الحهين دان برايضَ داڤت مڠِييدرهن ديري درڤد
حرجبق دامل ڬجاال سوش يال خصوصڽ دامل اكًڠن ڤالجر دان رماج .دڤريڠىت
اهخارابڠسا ڤوال ،سوهن مروڤاهن ساَل ساثو ميدن يڠ بوًيَ دڬوَنهن اوهخوق
مڠڠىت مرثبت سس بواٍ ىڬارا .اين هران وجيأن دامل ڤرثيديڠن سوهن برڤريسديج
( (berprestijثوروت دنإيخىن دڠن ملبڠ نامجوان سس بواٍ ىڬارا سالين داكڬويم
دان مٌجادي چوهخوٍ نڤد ىڬارا دهيا يڠ الين.
دري سودوت سية هيب صَل هللا ػليَ وسِّل س يديري ڤون مڽلس يىن
بخاڤ بڬييدا ممربي ڤرُاثني حرُادڤ انخيۏييت برايضَ دان برسوهن دڠن ثوروت
مڽراتيئ ڤرماءينن مماهَ برسام ْصابةْ-صابڽت.
حال يڠ دمىني دچريخاهن ددامل ساثو حدير رواية امام خباري يڠ برملصود :
" هيب صَل هللا ػليَ وسِّل ثهل مالًوءي سىومڤوًن ْصابة يڠ سداڠ مماهَ .هيب
صَل هللا ػليَ وسِّل برس بدا " مماهنهل واُاي بين إسامغيي ،سسوڠڬوُڽ داثوق
اكمو هيب إسامغيي ػليَ اًسالم اداَل ڤامهَ .مماهنهل دان اهو برسام بين فوًن (ساَل
ساثو هومڤوًن ڤامهَ) .الًو هومڤوًن يڠ ساثو الڬي برُييت مماهَ .رسول هللا صَل
هللا ػليَ وسِّل براتڽ “ وياڤ اكمو ثيدق مماهَ؟ " ِبڬامياَن اكيم ُيدق مماهَ
سداڠىن اكمو برسام مريم؟ " هيب صَل هللا ػليَ وسِّل مٌجواب " مماهنهل ،اهو
برسام اكمو مسوا".

اًلي ددامل نخابڽ يڠ حرويي "زاد املؼاد" مڽااتهن ڤرڬركىن اايَل
ماىاكال امام ِا ْب ُن ِّ ِ
اساس نڤد سوهن .اايڽ داڤت مٌوًوڠ ِبدن ممبواڠ سيسا ماننن دڠن چارا
طبيؼي .سالين ايت ،برايضَ داڤت مٌجاديىن ِبدن انخيف ،مٌيڠىذىن
اميموهييت)ِ )immunitiبدن دان ملييدوڠي ِبدن درڤد ڤڽاهيت .مٌوروت بليو الڬي،
سدياڤ اورڬن ))organاد جٌيس سوهن يڠ سسواي دڠڽنِ .بڬي مٌوڠڬڠ هودا،
مماهَ ،برڬوس يت دان برًومبا الري ،مروڤاهن سوهن يڠ ممربي مٌفؼة نڤد سلوروٍ
ِبدن.
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا سلكني،
والاوڤون اسالم امت مڠڬاًلىن اومڽت اوهخوق مليبذىن ديري دامل انخيۏييت
رايضَ دان برسوهن ثخاڤي ڤد ماس يڠ سام اسالم جوڬ امت مٌيديق برحىن
اسڤيم ادب دان ايدياك نخيم برسوهن .حال يڠ دمىني اداَل اوهخوق ممسديىن
هيت ثيدق ملمڤاوءي ِبجسِ-بجس حالل دان حرام سڤريت يڠ ثهل دڬاريسىن
اوًيَ رشع .هيت دبرن دان دُاروسىن اوهخوق برماءين اڤ جوا جٌيس سوهن
سالڬي اايڽ ثيدق ملڠڬر حىوم حاكم يڠ ثهل دثخڤىن اوًيَ هللا دان رسوًڽ.
نداڤنت دامل اكًڠن اومة اسالم ڤد ُاري اين يڠ بڬيخو غيٍ
برسوهن ثخاڤي ًوڤا نڤد حىوم حاكم دان ايدياك برسوهن ددامل اسالم .مريم
مڠمبيي مودٍ حال-حال يڠ مليبذىن اڬام اصلىن مريم داڤت مالهوهن انخيۏييت
برسوهن ثيڤا س بارڠ ُاًڠن .اهخارا ڤراكرا يڠ سالًو دالهوهن اوًيَ مريم يڠ ڬمر
مليبذىن ديري دامل انخيۏييت سوهن اين اداَل ممااكي ڤااكين يڠ ثيدق مٌوثوڤ
غورة ،مڠأِبيىن وكذو صالة ،ڤرڬـأوًن بيبس دان س باڬايڽ.
()ghairah

حليلڽت اسالم ثيدق مالرڠ اومڽت اوهخوق برسوهن ثخاڤي ثوجوان دان
أوجبيىذيف ))objektifس برن اوهخوق برسوهن ڤرًو دجاڬ .ددامل ڤرسڤيىذيف
) )perspektifاسالم ،سسأورڠ دڬاًلىن برسوهن اداَل اوهخوق مٌچاڤاي
أوجبيىذيف يڠ برايىوت:
 .1ممربي هبايىن دان هسجِرتأن نڤد اييديۏيدو يڠ حرًيبت سام اد درڤد اسڤيم
فزييلك ،مييخي دان سڤييخوال ()spiritual
 .7مماهخڤىن ڤللس يأن غبادٍ دان وطاػنت ديري سسأورڠ اييديۏيدو مسِّل
حرُادڤ هللا س بحاهَ وثؼاَل; دان
 .3مموڤوك ڤرڤادوان دان وِرموهيان سسام مأويس.
برساهدرهن أوجبيىذيف حرس بوثهل ،اسالم مڠاجر اومڽت سوڤاي مٌجاڬ ايدياك دان
ادب سامس برسوهن .اهخاراڽ اداَل :
 .1ڤااكين سوهن يڠ دڤااكي ُيدكهل مميويه ايدياك برڤااكين يڠ دثخڤىن اوًيَ رشع
سڤريت مٌوثوڤ غورة ،برسوڤن دان برسسوأين دڠن سوهن يڠ دچبوريِ .بڬي
كوم واهيذا ُيدكهل ڤااكين حرس بوت ثيدق نخت سِيڠڬ ممنڤلىن ثوبوٍ ِبدن دان
ثيدق جارڠ.
 .7ثيدق مالاليىن سامس مليبذىن ديري دامل اڤا ٢انخيۏييت سوهن سِيڠڬ
مڽببىن مٌيڠڬلىن ڤراكرا يڠ واجب سڤريت هواجيڤن برصالة.

فرمان هللا س بحاهَ وثؼاَل :
(   سورة املاغون اية ) 4 :
ملصودڽ " :دان چالك ِبڬي اورڠ يڠ الالي دري مالهوهن صالحڽ
(سِيڠڬ صالة دًوار وكذو)".
 .3ثيدق اد ڤراكرا يڠ بوًيَ ممهباايهن ديري س يديري دان مأويس الين .هيب صَل
هللا ػليَ وسِّل ثهل برس بدا :

َضار
َض َر َو َال ِ َ
َال َ َ
ملصودڽ" :ثيدق بوًيَ مالهوهن ڤراكرا يڠ ممرضحىن ديري اكمو دان اورڠ
الين( ".حدير رواية ابن ماجَ دان أمحد)
جوسرتو ،سسأورڠ مسِّل ثيدق دبرنهن برس يىڤ ثيدق ڤدويل دامل برسوهن
دڠن چارا مٌميبوًىن نچدرأن نڤد يڠ الين .برسوهن دأجس جاًن يڠ سسق ميثلڽ،
بوًيَ مڽببىن هسسلىن جاًن دان مڠڬڠڬو الًو ًييدس.
 .4سوهن يڠ بوًيَ ممباوا فذيَ سڤريت برَنڠ ُيدكهل ثيدق دثوهخون اوًيَ ًاليك
سامادا سچارا ًڠسوڠ اثو ڤون ثيدق .اسالم ثيدق ممبرنهن ڤرثيديڠن اثو ڤرماءينن
يڠ مليبذىن ندوا-دوا جٌخيٌا ،دڠن چارا ممبوك جاًن ُاوا هفسو ،شِوات دان
هروهخوُن اخالق.

دكذور يوسف اًلرضاوي ددامل نخابڽ "احلالل واحلرام يف الاسالم" مڽااتهن :
" ڤرماءينن يڠ دالهوهن واهيذا سأومڤام بوالجاريڠ ،برَنڠ،ڬميياسديق ()gimnastik
ًوچنور ايس ،اترين بيليت )ً )balletومڤت جاوٍ ،دان س باڬايڽُ ،اروس دأداهن
سسام واهيذا دڠن رشط-رشطڽ .ثيدق اد ًاليك يڠ بوهن حمرام ملهيت سوهن واهيذا
سأومڤام اين .اوًيَ هران ايت سوهن-سوهن واهيذا سأومڤام برَنڠ ،ڬميياسديق دان
سأومڤام دڠڽن حرام دس يارهن دان دثوهخون اوًيَ ًاليك يڠ بوهن حمرام".
 .5ڤراسان فاَنثيق) )fanatikممبايب-بوات دامل مڽوهوڠ اثو مٌيخڠ ساثو ڤاسوكىن
اداَل ثياد اكءينت دڠن اسالم ،هران اين برن-برن برچڠڬَ دڠن اجرن اسالم يڠ
مڽرو نڤد ڤرڤادوان دان اكس يَ-سايڠ .ثيدق دبرنهن مڠلوارهن اكت-اكت هست،
ڤربواحن بوروق دان فذيَ سامس برسوهن .دامل مڽوهوڠ سس بواٍ ڤاسوكىن
أومڤامڽ ،نڬاوسان واجب دإيللىن .برمڬَ-مڬَ جوڬ مس يت دُييدري .مٌڠ
دامل ڤرثيديڠن ثيدق برمؼىن حالل مڠِييا الون يڠ اكَل .اسالم مميدڠ سوهن
س باڬاي جاًن اوهخوق مٌيڠىذىن اكس يَ دان هرجاسام اهخارا مأويس ،بوهن جاًن
ملواكهن ڤراسأن اورڠ الين.
 .6ثيدق اد س بارڠ غيصور ڤرجودين دامل ڤرماءينن .چوهخوُڽ سدياڤ ڤرسات
مڠلوارهن دويت اوهخوق دبري ُدية نڤد ڤميڠڽ اداَل دحرامىن.

س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
معومڽ ،اسالم ثيدق مالرڠ اومڽت اوهخوق برسوهن اثو مليبذىن ديري دامل
مان-مان اچارا سوهن يڠ دميييت ،ماَل اسالم مڠڬاًلىن الڬي اومڽت اوهخوق
برايضَ هران دڠڽن ،وصيحنت دان نچرڬسن ثوبوٍ ِبدن داڤت دولكىن
ساكًيڬوس مٌجاوُىن ديري درڤد س بارڠ ڤڽاهيتَ .نمون ڤد ماس يڠ سام
اسالم امت مڠمبيي برت ادب دان اخالق سامس مالهوهن انخيۏييت برسوهن اڬر
سسأورڠ مسِّل ثيدق حرڬلييچي ندامل ويچَ دوسا دان مؼصية .اسالم اداَل اڬام
يڠ ممربي ڤرُاثني نڤد اسڤيم ڤٌچڬاُنً .يرتان ايخهل ،اسالم مٌخڤىن ڬاريس
ڤٌدوان دان ايدياك حرثًذو سامس برسوهن اڬر سسواثو يڠ بوروق دان هيڬاثيف
ثيدق برالهو دامل اكًڠن اومڽت.
سىياڽ ڬاريس ڤٌدوان دان ايدياك اين دحيايت دان دغامًىن إن شاءهللا،
وجادين-وجادين يڠ ثيدق دايڠيين سڤريت ڬڠڬوان س يىسوال ،مايك ممايك،
ڤرڬادوُن ،ڤڠمبيلن دادٍ حرالرڠ دان س باڬايڽ اهن داڤت دهوراڠىن اثو داڤت
دُاڤوسىن .سسوڠڬوُڽ هؼمت وصيحنت يڠ دهورهياهن اوًيَ هللا اين واجر
دمٌفؼخىن سچارا بخول مٌوروت ًيدسن رشيؼة سوڤاي هيت مٌجادي مؤمن يڠ
برثلوى نڤد هللا رسات برسداي مٌابور خدمت نڤد ُكوارڬ ،مشارهت دان ىڬارا.

أَغُو ُذ ِِب ِهلل ِم َن ذ
طان ذاًر ِج ِي
اًش ْي ِ

(سورة املائدة اية )87 :
ملصودڽ ":واُاي اورڠ يڠ براميان ،جاڠيهل اكمو حرامىن اڤا ٢يڠ ِبءيق يڠ ثهل
هللا حالًىن ِبڬي اكمو ،دان جاڠيهل اكمو ملمڤاوءي ِبجس .سسوڠڬوُڽ هللا
ثيدق مڽواكي اورڠ يڠ ملمڤاوءي ِبجس".

هللا ِ ْيل َوًَ ُ ُْك ِِبًْ ُل ْر ِآن اًْ َؼ ِظ ْ ِيَ ,وه َف َؼ ِ ْين َوِا ذاي ُ ُْك ِب َما ِف ْي َِ ِم َن ْا َآلاي ِت
َِب َركَ ُ
اًس ِم ْي ُع اًْ َؼ ِل ْ ُي ,أَ ُك ْو ُل
َو ِّاَّل ْن ِر اًْ َح ِى ْ ِيَ ,وثَلَبذ َي ِم ِّين َو ِمٌْ ُ ُْك ِث َال َوث َ َُ ِإه ذ َُ ُُ َو ذ
هللا اًْ َؼ ِظ ْ َي ِْيل َوًَ ُ ُْك َو ًِ َسائِ ِر اًْ ُم ْس ِل ِم ْ َني َواًْ ُم ْس ِل َم ِ
ات
كَ ْو ِ ْيل َُ َذا َوأَ ْس َخ ْغ ِف ُر َ
َواًْ ُم ْؤ ِم ٌِ ْ َني َواًْ ُم ْؤ ِمٌَ ِ
ات فَيَا فَ ْو َزاًْ ُم ْس َخ ْغ ِف ِرْي َن َو َاي َ ََنا َة اًخذا ِءب ْ َِني.

