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 جاري دوسا دهوجوڠ 

 (ه0441 القعدة ذو 32/ م3102 جوالي 32) 

 ُ َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن شُرُورِ َأنْف ِسنَا وَمِْن ِإن َّ الح
ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ   المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ُ هَ ِإل َّ ا ِإلَََٰأشْهَدُ َأْن ل َّ  هُم َّ  ا الل ّٰه َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُهُ، ا يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ َأن َّ مُحَم َّ وَحْدَهُ لَا شَرِ
ِ وََسل ِمْ  دٍ وَعَلَى  َصل   د ِيِْن.لَى يَوِْم الإِ َصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ لِهِ وَ آعَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

 ِ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰه قُوْ َأم َّ ِ  ْوِصيْكُْم وَنَْفسِيْ أ   ا الل ّٰهَ،، اِت َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَت ُُونَ.ب ِ كُْم تُْفل  هِ لَعَلك َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  

 ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ            ڦ  ڦ  ڦ  

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ساي ايڠين مڠيڠتكن ديري ساي دان ڤارا جماعه سكالين، ماريله كيت منيڠكتكن 

وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ دان  ن كڤد اهلل سبحانهءايمانن دان كتقوأك

ن ءنسان يڠ سنتياس منداڤت كريضاامودهن كيت منجادي -مودهمنيڠڬلكن ستياڤ الرڠنڽ. 

 خيرة. أمتڽ دحوليه راوتعالى دالم منجالني كهيدوڤن ددنيا دان ممڤر اهلل سبحانه

 “.جاري دوسا دهوجوڠ ”: برتاجوق هبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبنم

 .درحمتي اهلل جماعه يڠ  سيدڠ 

نسي دالم ءاچارا باڬي م يديوم ڤمودهميديا سوسيال مروڤاكن ساله ساتو م

بركومونيكاسي دان بركوڠسي اينفورماسي. تيكنولوڬي ميديا سوسيال يڠ بركمبڠ ڤست 

بركن دڠن موده دان ڤنتس كڤد مشاركت. ماله، ڤركمبڠنڽ يمموڠكينكن اينفورماسي دس
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يا سسبواه ادري ماس كسماس باڽق ممڤڠاروهي چورق ڤندڠن، ڬاي هيدوڤ سرتا بود

ي سايريڠ دڠن كماجوان تيكنولوڬي هاري اين، ترداڤت ڤلباڬاي اڤليكأكت دان نڬارا.سمشار

 تله دچيڤتا دان دباڠونكن اونتوق مڽيبركن معلومت دڠن لبيه ملواس. 

نن. نامون، ستياڤ كماجوان يإسالم اداله اڬام يڠ برصفة تربوك دڠن كماجوان دان كمود

اين كيت دددهكن دڠن  ٢خيرادتتڤكن. سجق  يريڠ دڠن شريعة يڠأنن مستيله سياتاو كمود

ي ڤڽيبرن ءفتنه ماللو .ن ميديا سوسيال اوليه اينديۏيدو تيدق برتڠڬوڠجوابءڤلباڬاي ڤڽالهڬونا

ن اڬام دان ايسو ڤرقومن دليهت سماكين منولر يڠ ڤستيڽ جك دبياركن ءبريتا ڤلسو، ڤڠهينا

 را.هان هورو اكن منيمبولكن سواسان تيدق تنترم سرتا بوليه منچتوسك

ونسوركن ڤوليتيك دان فهمن اڬام ا، ترداڤت ڤلباڬاي المن ويب برارياليتيڽ ددنيا ماي

 ڬه، مڽالهكن انتارا ساتويڠ سمڤيت، هيڠڬ موجودكن ڬولوڠن بربيذا ڤنداڤت يڠ ساليڠ برتال

كوجودن المن  س دان ساليڠ ممبوات ڤروۏوكاسي.اسامڤركن تودوهن تيدق بريين، ملءسام ال

نراسي مودا دان منجادي ماڽ ڬاوتاڤورنوڬرافي توروت مروسقكن ڤميكيرن مشاركت ترويب 

سيكسوال دنڬارا  ةرم دان جنايحولن بيبس، زنا، سومبڠ مءانتارا ڤونچا اوتام برالكوڽ ڤرڬا

ن ءي ڤڽالهڬوناءيا نيڬاتيف تله منولر دالم مشاركت كيت ماللوااين. عنصور كموڠكرن دان بود

 اهلل نامر ايڠتله ڠڬ منجادي ڬجاال يڠ ممبيمبڠكن جك تيدق دبندوڠ.ميديا سوسيال سهي

 :26 ايات يس ةسور ددالم نڽارمف سباڬايمان وتعالى هسبحان

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ھ  

 ھ  

 ٢نتاڠ﴾ كڤد ڤلواڠ ممبري﴿ دان مريك مولوت مترايكن كامي ايت وقتو ڤد ”برمقصود :  

 اڤ تنتڠ سقسي منجادي ڤوال مريك كاكي دان ،﴾٢ماسيڠ كسالهن﴿ كامي ممبريتاهو مريك

 “.اوسهاكن تله مريك يڠ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 
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كور دڠن نعمت كمودهن كومونيكاسي ودساعت اين، اومت إسالم سهاروسڽ برش

 لهكنتن ميديا سوسيال. جوسترو، منفعءماڽ دالم ڤڠڬونااوتادالم منجالني كهيدوڤن سهارين تر

سي نءاميديا سوسيال سباڬاي رواڠ يڠ بركسن اونتوق دڬوناكن باڬي مڠاجر، بالجر دان مڽرو م

-يا مشاركت إسالم يڠ ساليڠ ايڠتاوتعالى. دڠن اين، تربنتوقله بود كجالن اهلل سبحانه

 وهي كموڠكرن.ءن دان منجاقيءمڠيڠتي دالم ممبوات عمل كبا

وتعالى تله ممولياكن كيت دڠن عقل فيكيرن، مڠورنياكن  سسوڠڬوهڽ اهلل سبحانه

ن شيطان دان دوروڠن هاوا ءنعمت يڠ تيدق ترهيتوڠ باڽقڽ دالم كهيدوڤن. نامون دڠن ڬودا

ي ميديا سوسيال تله منجروموسكن سبهاڬين كيت ءنفسو، سرتا ڤڠاروه نيڬاتيف ماللو

كچالروان ڤميكيرن دان براني  ،بورو دالم تيندقن، هيلڠ كصبرن-نسان يڠ تربوروامنجادي 

  بركات دوستا.

ن مڠاول ءوڤاياأمنجادي تڠڬوڠجواب كيت سموا اڬر ممبنتوق مشاركت يڠ برك

تيكنولوڬي، بوكنڽ دكاول دان هاڽوت دڠن تيكنولوڬي. دكسمڤتن اين، خاطب ايڠين 

 وتاراكن سارنن دالم ممستيكن ميديا سوسيال تيدق دسالهڬونا :امڠ

وسڤادا دڠن سبارڠ معلومت يڠ دتريما دان تيدق مڽيبركن ڤركارا سنتياس بر ڤرتام:

فرمان  '.برييا 'سيمق سبلوم سان دان عملكن بوديُّي كصحيحنڽ. فهميله كونسيڤ تَبءيڠ دراڬو

 : 2الحجرات ايات  ةدالم سوردوتعالى  اهلل سبحانه

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

 ممباوا قفاس سأورڠ كامو كڤد داتڠ جك ،برايمان يڠ ٢اورڠ واهاي ”صود : برمق

 سسواتو منيمڤاكن تيدق كامو سوڤاي كبنرنڽ،﴾ مننتوكن اونتوق﴿ يلهسليدق مك بريتا، سسواتو

 سهيڠڬ -﴾ يڽءمڠنا﴿ كامو كجاهيلن سبب دڠن - يڠينيأد تيدق يڠ ڤركارا دڠن قوم

 “.الكوكن هتل كامو يڠ اڤ مڽسالي كامو منجاديكن
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يكن معلومت دڠن هاڽ مڽيبركن ڤركارا بنر يڠ ممباوا اهاتي دالم مڽمڤ-برهاتي كدوا:

 ن دان ممبوات تڬورن ترهادڤ كسالهن دڠن چارا يڠ برحكمه دان هرموني.قيءره كباأك

لقكن يڤيهق بركواس مستيله ملقساناكن ڤروسيدور يڠ لبيه بركسن اونتوق مڠ كتيڬ:

 يڠ بركسن اونتوق مڠكڠ ڤنولرنڽ. ٢يتا ڤلسو سرتا مڠڬوبل اوندڠڤڽيبرن معلومت اتاو بر

  درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ڤد هاري اين، ماريله كيت برسام مڠحياتي كسيمڤولن  هخيري خطباسباڬاي مڠ

 يكن :ايڠ دسمڤ هخطب

تيكنولوڬي ميديا سوسيال يڠ سماكين بركمبڠ بوليه ممڤڠاروهي چورق ڤندڠن، ڬاي ڤرتام: 

 يا سسبواه مشاركت دان نڬارا.اوڤ، سرتا بودهيد

ن ميديا سوسيال اوليه اينديۏيدو تيدق برتڠڬوڠجواب اكن منيمبولكن ءڤڽالهڬوناكدوا: 

 را.هاسواسان تيدق تنترم سرتا بوليه منچتوسكن هورو 

ن بر دان بياساكن ممبوات تڬورييا سيمق سبلوم ساسرتا بود نيُّتَبله سيكڤ ي: الزيمكتيڬ

 ا يڠ برحكمه دان هرموني.دڠن چار

 : 36دان  34 ةإبراهيم، اي ةوتعالى دالم سور فرمان اهلل سبحانه

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پی  جئ  حئ   

 ڀ  ٺ  

كاكن ساتو تيدقكه اڠكاو مليهت ﴿واهاي محمد﴾ باڬايمان اهلل مڠمو”برمقصود : 

ر يق، يڠ ڤڠكلڽ ﴿اكءيق اداله سڤرتي سباتڠ ڤوهون يڠ باءيڠ با همييت : كلءن ياءومڤامااڤر

تونجڠڽ﴾ تڬوه، دان چابڠ ڤوچوقڽ منجولڠ كالڠيت. ڤوهون ايت مڠلواركن بواهڽ ڤد ستياڤ 
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نسي سوڤاي مريك مڠمبيل ءان ايت اونتوق مءومڤامااموسيم دڠن ايذين توهنڽ. اهلل ممبوات ڤر

  “.ڠاجرنڤ

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَ  ،ِبَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَلكَكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيْم الِّ ِْ ِِْ وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
َ  ،اْلحَِكيْمِ  َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِل مِيُع الْعَلِيْمُ.وَتَقَب َّ هُ هُوَ الس َّ َ  اوَتَهُ ِإن َّ ِ ََٰأقُوُْل قَوْلِْي ه رُ الل ّٰهَ َذَا وََأْستَغْف

َ لِْي وَلكَكُمْ  ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاتِ  ،الْعَظِيْم ئِر مِْنهُْم  الَأْحيَاءِ  ،وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  ،وَلِسَا
ُ  ،وَالَأْموَات هُ هُوَ الْغَفُوْر ُ  فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ ِحيْم  .الر َّ

 

كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل ّٰه ْ  ب ِ ر َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل َ الس َّ وَ  اة ُ ل َ  ام دِ  لىَ ع بِي ِ اْلَأمِي نِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َ ، وَ نِ الن َّ َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ أَ وَ  ِ ح ينَ  هِ اب اهِرِ َ  نْ مَ وَ  الط َّ ِ ت َ ب ُ ع ِ  مْ ه َ إِ  انٍ سَ حْ إِ ب َ ل  .ينِ الد ِ  مِ وْ ى ي

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا قُوا الل ّٰهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َ وا أن َّ الل ّٰهَ أَ لَم ِ م َ أَ ، يمٍ ظِ رٍ عَ مْ أَ رَكُْم ب رَكُْم م

 ِ َ الص َّ ب ِ سْ ت َّ الاةِ وَ ل َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن َ هِ الكْ ي ِ ب ُ تَعَالَى:يمِ رِ ك ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل ّٰه

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  بْرَاهِ آِإ ِ دِنَا ِإ ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.ِل َسي َم  يْمَ فِي الْعَال
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اِشدِينَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َ  نْ عَ وَ  وَاْرَض الل َّ ِ ب حَابَةِ َأْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق ِ ت َّ ال نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب َ وَ  ينَ ع ِ ت ي عِ اب
ِ الت َّ  ِ اب اوَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض  ينَ ع َ مَ  عَن َّ ُ ع َ  مْ ه َ ْْ ا أَ ي َ ْْ أَ الْ  مَ  ِ  .ينَ مِ  ِ

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.  الل َّ

هُم َّ َأي ِدْ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ ةِ وَالس َّ ح َّ َ دُولِي يككباوه  نَاكمَلِككَوَالص ِ َ ڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن الكمُْصطَفَ  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ى ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَة

بْنِ   ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه الكمُْستَعِيْن بالل ّٰه.  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا

َ كَذلَِك ككباوه وَ  َ دُولِي يڠ م ُ ه راج ڤرمايسوري اڬوڠ، سري ڤدوك بڬيندا  لياوا م
يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مَتَِك حْ الل َّ
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ  وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن،، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل اآمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ
ئِرَ بِلَادِ الْكمُْسلِمِينَ   .وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن،  الل َّ
 يَوِْم الد ِيِْن.وَاخَْذُْل مَْن خََذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى 

ڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة ي ٢ ڠاوركنله كامي جادييا اهلل، 

ڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام 
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دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWP. جاديكنله اوسها زكاة منونايكن ڠي

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن سباڬا
 

ارِ  نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عََذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد   نَا آت َب َّ  .ر

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

َ  فَاذْْ ُُِوا    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ يَذْْ ُِْكُْم، وَاْشكُرُوهُ الل ّٰهَ الْعَظِيْم
 عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم وَلَِِّْ ُِْ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 


