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 دنيا يءواساڠمشاركت ممباچ م

 (ه1441جمادي األخير  20 /م2020فيبرواري  14)

 ِ ُ وَنَْستَغْف ُ وَنَْستَعِيْنُه َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُه ُ ِإن َّ الح َ رُه ْ  وَن ْن شُرُورِ َأنْفُِسنَا هِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِ تُوُب ِإلَي
َ  مِنْ وَ  َ َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ ف ُ مَْن وَ دِ هُوَ المُْهت َ ي اْضلِْل فَل  مُْرِشدًا. ْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

 َ يَْك ل ا الل ّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ ا ِإلََٰهَ ِإل َّ ُ أَ وََأشْهَدُ  هُ،َأشْهَدُ َأْن ل َّ َ ن َّ م دًا عَبْدُهُ وَر هُم َّ حَم َّ َلل َّ ُسوْلُهُ، ا
 ِ دٍ وَعَلَى آل ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ ِ َصل  َ وَمَنْ  هِ هِ وََصحْب  لد ِيِْن.ْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم ا دَعَا بِد

قُوْا الل ّٰهَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ أ  َأم َّ ِ ْم وَ ْوِصيْك َ نَْفس ِتَْقو َ ْي ب ِ لَع كُْم ى الل ّٰهِ وََطاعَتِه ل  َّ
 تُْفلُِحونَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

  ژ ڈ  ژ   ڈ   ڎ  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

 

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

دان  وروهنڽال سماريله كيت برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬا

بحانه اهلل س يمڤهي رحمة دان كاسيه سايڠمودهن كيت دل-منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 خيرة.اوتعالى ددنيا هيڠڬ 

-ألوداڠت سمنونايكن كواجيڤن صالة جمعة ڤد هاري اين  كحاضيرن ڤارا جماعه

 :اجوقتراكن يڠ ممبيچاهاري اين  هلوكن دان ماريله كيت مڠمبيل ڤڠاجرن درڤد خطبا

 “.دنيا يءواساڠمشاركت ممباچ م”
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 جماعه يڠ بربهاڬيا، سيدڠ 

روسي يهت منت دلإسالم اداله اڬام يڠ ممنتيڠكن علمو ڤڠتاهوان. ڤركارا اين داڤ

توق كن اونمنفعتديت ممليهارا عقل سوڤاي اي داڤت ءشريعة ياالد صرڤد مقاساله ساتو د

 نكالي تيدق اك-ي، إسالم سكالةرحم با علمو ڤڠتاهوان. سباڬاي اڬامممڤالجري دان منيم

ترو، اهلل ل. جوسبتو نسي مڠڬوناكن عقل تنڤا توجوان يڠ بنر دان ديسڤلين يڠءممبياركن ما

سكن ڠوتومان سوڤاي دجاديكن ڤندوان هيدوڤ دان سبحانه وتعالى منورونكن القرء

 اكننسي ءاقل معدان ڤمبيمبيڠ منوجو جالن كبنرن. دڠن دمكين،  نرسولڽ سباڬاي ايكوت

 ةسي سورى منروتعالوخيرة. فرمان اهلل سبحانه أن هيدوڤ ددنيا دان دءامنوجو كجاي هراتر

 :5 هيڠڬ 1 اتلق، ايعال

ژ    ژڈ    ڈ   ڎ ڎ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

ن سكالي﴿له ﴿واهاي محمد﴾ دڠن نام توهنمو يڠ منچيڤتاكن اباچ”برمقصود: 

ا يڠ مه نموله، دان توهانسي دري سبوكو داره بكو. باچءمخلوق﴾. دي منچيڤتاكن ما

يدق ڤ يڠ تنسي اءي ڤينا دان توليسن. دي مڠاجركن ماءنسي ماللوءڤموره. يڠ مڠاجر ما

 “يڽ.ءدكتاهو

 

 نوروننڤكتيك اول  ملسو هيلع هللا ىلصدتورونكن سباڬاي ڤرينته كڤد نبي محمد  ترسبوتايات 

 ن تيدقباچ داي، تيدق ڤنداي مممِّكتيك ايت اداله سأورڠ يڠ ُا ملسو هيلع هللا ىلص، سدڠكن نبي وحي

 م. تاهو منوليس. ڤريستيوا اين منونجوقكن كڤنتيڠن ممباچ كڤد اومت إسال

 

 هلل،جماعه يڠ درحمتي ا سيدڠ 

 تاهوانڤڠممباچ،  نڠدورڠ. أي منفعة يڠ بسر دالم كهيدوڤن سسءممباچ ممڤوڽا بودايا

دان كفهمن سماكين مندالم.  ڠاومت اكن برتمبه، معلومت كين برچمبه، علمو اكن بركمب
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ورڠ دان منيڠكتكن أمالتيه كممڤوان برفيكير سس دسمڤيڠ ايت، بودايا ممباچ جوڬ داڤت

سواتو كتيك داهولو ه ممبوقتيكن بهاوا كڬميلڠن اومت إسالم سجاره تل .همندايا كفا

وي َرْخنسي دالم سڬنڤ بيدڠ علمو ُاءسهيڠڬ ممڤو مميمڤين كتمادونن ماهيبت ساڠت 

ن دالم حال اڬام، دالم ماس يڠ سام مريك منجادي عجوودان دنياوي. مريك منجادي ر

وبتن، استرونومي، اس، ڤر، ڬيوڬرافي، سجاره، بهاسينءڬورو دالم علمو ماتماتيك، سا

مريك سهيڠڬ كيني ماسيه الڬي  ٢تيكنولوڬي، كيميا، فيزيك دان سباڬايڽ. كاريا

 بنرلهماجو.  ٢يروڤه دان نڬاراأاونيۏرسيتي د-ونيۏرسيتيأن اوتام دعجوودجاديكن ر

 :11 اتاي ةدلاالمج ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سور

 حج  مج     يث     ىث  مث  جثيت    مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت

نتارا كامو أد يمانايڠ بر ٢اهلل منيڠڬيكن درجت اورڠ ايڤسو ”برمقصود:         

، يڠتله﴾جت دان ﴿اعلمو ڤڠتاهوان اڬام ﴿دري كالڠن كامو﴾ ببراڤ در يڠ دبري ٢دان اورڠ

 “ڤڠتاهوانڽ تنتڠ اڤ يڠ كامو الكوكن. اهلل مها مندالم

 

ن ساڠت موده دداڤتي سام اد ءباچا ٢باهن دڠن ڤركمبڠن تيكنولوڬي ماس كيني، 

-باوا كماندونتوق اوده ماي بربنتوق چيتقن اتاو ديڬيتل. ماله دالم بنتوق ديڬيتل، اي لبيه 

وق يري كيت اونتديڠينن دالم أماس. تيڠڬل الڬي كماهوان دان ك ٢دان دباچ ڤد بيال مان

ديري، يري سند دبرتاڽ كڤ يا ممباچ دالم كهيدوڤن سهارين. چوباله كيتامڠهيدوڤكن بود

ن هيبورن اسي داونيكي اين هاڽ اونتوق كومقكه تيليفون دان ڤرنتي ڤينتر يڠ كيت ميليااد

  ن برڬرق؟ءاتاو بوليه كيت جاديكن سباڬاي ڤرڤوستاكا مات-سمات
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  لياكن،ودم حاضيرين مسلمين يڠ 

ن ءامباچ، كراجم بربودايانڬارا مليسيا سباڬاي ورڬ يڠ ادالم اوسها منجاديكن ورڬ 

كد ممباچ اله ديڽ ايتله مڠاداكن برباڬاي كيمڤين دان مڠنجوركن برباڬاي ڤروڬرم. انتارا

ممباچ  ديكد لنچرنڤمجليس  .2030هيڠڬ  2021ن يڠ دچادڠكن برموال تاهون ءاكبڠس

 محمد، ر بنامت برحرمت تون دوكتور محاضي ڠاوليه ي ورناكنڤتله دسم ڠي نءساڠكب

دالم  يسينڠڤ دڤساله ساتو در اكنڤمرو 2020فيبرواري  13 دڤيا، منتري مليس ردانڤ

 .نءساڠديكد ممباچ كب روموسيكنڤمم

 

 سدڠ براوسهان ءاي كبرحاصيلن يڠ دحسرتكن، كراجاممستيكن اي منچاڤ باڬي 

، ڬريسيفرا ان مينتل رعيت سچاءاممنتڤكن ڤرسكيترن اساس ڬالقن ممباچ دان كترسدي

يت ء، يااهونن سالما تيڬ تءاي كيمڤين ممباچ كبڠسءاللوكرياتيف دان اينكلوسيف م

ڠن د. سلوڬن مليسيا ممباچ دڤوڤولركن سالرس 2020هيڠڬ  2018ي تاهون ءموال

چ ا ممباڬارنسباڬاي  عامڽ مليسيا واليه ڤرسكوتوان خصوصڽ دان سي منجاديكنااسڤير

  رف دنيا.طدان مالهيركن مشاركت برعلمو بر

  

ي هيدوڤ، تانمكن مينت ممباچ كڤد ديري دان اهلي كلوارڬ، ماريله كيت مڠوبه ڬا 

ماس ممباچ  ، اتوركن٢نءميندا، كونجوڠيله ڤرڤوستاكا ضهجاديكن ممباچ سباڬاي ريا

ي. دڠن ممباچ، الڬ ٢ينءدالم كالڠن اهلي كلوارڬ، وجودكن سودوت ممباچ درومه دان ال

 وقممبنت اكن اي جوڬاتڠ. مشاركت منجادي م دان بر داڤت دتڠكيسيسڬاال فتنه يڠ ترس

 ين.ءال ٢برعلمو يڠ دڤندڠ تيڠڬي اوليه نڬارا مشاركت
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 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 ٢يتن ايسوءبركا ٢بودايا ممباچ جوڬ ساڠت ڤنتيڠ دالم كيت منچاري معلومت 

 يڽءمڠنا ڤڠتاهوان (.Novel Coronavirus) وابقسماس نڬارا دان دنيا سڤرتي ڤنولرن 

. ڽنولرنڤڠني جاڬ دالم منا-مڠمبيل لڠكه برجاڬداڤت سوڤاي كيت سموا رلوان منجادي كڤ

ڤيهق  دان كڤد هوسڤيتل عيتن، هندقله سڬرا مروجوءجك وجود سبارڠ سيمڤتوم بركا

 برواجب. 

 

ددالم  انيكڤمنچتوسكن بوليه تيدق دنافيكن بهاوا ڤنولرن وابق اين دسلوروه دنيا  

فو يڠ ان اينيتا دبرڽ باڽق معلومت، برين اين لبيه ڤاره دڠن ترسءادأمشاركت. ككالڠن 

يت ڬر كب برڤسن ايايت، خط يڽ خصوصڽ دميديا سوسيال. سهوبوڠنءتيدق بنر مڠنا

ور ڤرقومن، ءين يڠ برباءال ٢، بڬيتو جوڬ اينفوتيدق بنر ٢يا دڠن اينفواجاڠن موده ترڤد

وليه، ادڤر ومت يڠمعل يقله ترلبيه دهولو. سليدڤرموسوهن، ڤرتليڠكهن، كلوچهن دان سباڬايڽ

ان دڠ بنر يلومت منداڤتكن معباڬي وتوريتي دان ڤيهق برواجب اله كڤد ڤيهق يڠ برعجوور

يت كى اڬر تعالوكڤد اهلل سبحانه  ءتڤت. دالم ماس يڠ سام كيت هندقله ڤرباڽقكن دعا

  .نءسنتياس براد دالم كسجهترا

 

  ،لينادكاسيهي سك حاضيرين يڠ  سيدڠ 

  هاري اين اياله: هكسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطب

ڽ دري تكنڤرتيڠكمم ڽ اڬر سنتياسإسالم ممنتيڠكن علمو ڤڠتاهوان دان مڽوروه اومت ڤرتام:

 سماس.كماس 

به علمو ها منماوس يا ممباچ دالم كهيدوڤن سهارين دالمالكن بودمعكيت هندقله مڠ كدوا:

  روي.ْخڤڠتاهوان دنياوي دان اُ 
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اونتوق  نءساڠديكد ممباچ كب ڤروڬرم كن ميسياكيت جوڬ برتڠڬوڠجواب منجاي كتيڬ:

  رف دنيا.طمنجادي مشاركت برعلمو يڠ بر

 

 :151 اتالبقرة اي ةكيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور ٢ماريله سام 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۇ                                             

   ىۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

 

له ا﴾، ساميڠ كامي بريكن كڤد كامو ايت ة﴿نعمت برقبلتكن كعب”برمقصود :  

يت ءيا﴿سڤرتي ﴿نعمت﴾ كامي مڠوتوسكن كڤد كامو سأورڠ رسول دري كالڠن كامو 

 كيريعملن ش كامي كڤد كامو دان ممبرسيهكن كامو ﴿دري ٢محمد﴾، يڠ ممباچاكن ايات

ن، ءانايجقسكب ةندوڠن كتاب ﴿القرءان﴾ سرتا حكمادان معصية﴾ دان يڠ مڠاجركن كامو ك

 “ي.ءدان مڠاجركن كامو اڤ يڠ بلوم كامو كتاهو
 

 َ ُ لِْى وَل َكُْم بِالقُرْءَاِن الْعَظِيِْم، وَن َ بَارَكَ الل ّٰه اكُْم نِْى وَ فَع ِ ِإي َّ َ ب ِ مَِن اْلآي اِت مَا فِيْه
ِ اْلحَِكيِْم،  َ وَالذ ِكْر َل مِن ِْى وَمِنْكُْم تِلاَو َ  تَهُ،وَتَقَب َّ ُ هُو ه ُ الس َّ  ِإن َّ وُْل قَوْلِْى هَذَا مِيُْع الْعَلِيمُ. َأق

 ْ ِ ال ئِر َ لِْى وَل َكُْم، وَلِسَا َ الْعَظِيْم ُ الل ّٰه ْ مُسْ وََأْستَغْفِر ْ نَ وَالْمُسْ لِمِي نَ وَالْمُؤْمِنَاِت، لِمَاِت، وَالْمُؤْمِنِي
ِحيْمُ.فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ   هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ
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 خطبه كدوا

ِينَ رَ  الحمْدُ لِل ّٰهِ  َم لَامُ عَلىَ  ،ب ِ الْعَال ُ وَالس َّ لَاة بِي ِ اْلَأمِي نِ دِ نَا مُحَم َّ َسي ِدِ  وَالص َّ نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى اهِرِ  د ِيِن.ِم اليَوْ  وََأْصحَابِهِ الط َّ

ُ شْهَدُ َأْن أَ  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه َ  ل َّ يَْك ل َ هُ، وَ وَحْدَهُ لاَ شَرِ ْ دُ أن َّ َسي ِ َأشْه دًا عَب  دُهُ وَرَُسولُهُ.دَنَا مُحَم َّ

ا قُوا الل ّٰهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ َ وَ  هِ َحق َّ تُقَات َأمَرَكُْم ، عَظِيمٍ  ل ّٰهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ مُوا أن َّ الاعْل

ِيمِ  ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْ كَر لَاةِ وَالت َّ ُ ا، فَقَاَل بِالص َّ َ لل ّٰه ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڄ الَى: تَع

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ ِ دِ آا ُ نَا ِل َسي ِ دِنَادٍ َكمَا َصل َّ حَم َّ م َ وَعَلَى  يَْت عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِإ
ِ دِنَا مُحَم َّ آ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ ِ دِ آ عَلَىدٍ وَ ِل َسي َا بَارَ ِل َسي دٍ َكم ِ دِنَا نَا مُحَم َّ ْكَت عَلَى َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َ آِإ بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ ِيْنَ ِل َسي  َمجِيْد . َك حَمِيْد   ِإن َّ م

 ُ هُم َّ عَِن اْلخ اِشدِيَن وَ وَاْرَض الل َّ ِ َأجْ الص َّ  ةِ عَْن بَقِي َّ  لُفَاءِ الر َّ امَعِينَ، حَابَة بِعِينَ وَ عَِن الت َّ
ابِعِينَ  َ  وَتَابِعِي الت َّ ْ اوِْم وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى ي اِن وَاْرَض عَ لد ِي رَمَ مَعَهُْم يَا َأكْ  ن َّ

 .اْلَأكْرَمِينَ 

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَ  ِ الل َّ  ْموَاِت.ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأَ مِنَاِت الأَ المُؤْ وَ ينَ المُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِن



 دنيا يءواساڠمشاركت ممباچ م                            جمعة هخطب                 

8 

 

وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ  هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ِ ةِ وَ ح َّ الل َّ لَامَة ِ  الس َّ ُ مَلِ كَ نَا ك باوه دُول ليا وي يڠ مَهَا م
َ سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَ  ْ ةُ ابْدُ الل ّٰه رِعَاي ى ن ال مُْصطَفَ لد ِي

بْنِ  َ  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا ْ ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْست  ه. ن بالل ّٰ عِي

 ُ ڠ، ري اڬوايسوليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
ْ  (Tunku)تُونكو يَةْ دَ حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَن م ال مُتَوَك ِْل عَلَى  ال مَرُْحوْ بِنْتِ  رِ

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

ُ وَعُم َّ  ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه َ الل َّ َ ال ُ وَر ُ مِ ه ْ عَايَاه مُؤْمِنَاِت َن الْمُؤْمِنِينَ وَ ال
اِحمِينَ .   بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

 ُ ه َلَدَنَا الل َّ يَا م َّ اْجعَْل ب ا، سَ مَالِيزِ ً آمِناً مُْطمَئِن ًّ َ رَخَا خَاء ٍن وََأمَاٍن، ْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأمْ ءً، دَارَ ع
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أَ  َ َأعْدَاءَ ا اءَكَ عْدَ الل َّ َ لد ِيِن وانْصُرْ م صَرَ الد ِيَن، ْن ن
 َ َ وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإل  لد ِيِْن.وِْم اى ي

 َ نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَن ِنَا فِي الد   نَا آت َب َّ  ارِ.عَذَاَب الن َّ  قِنَاةً وَ ر

 عِبَادَ الل ّٰهِ،
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چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   چ  

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى فَاذْكُرُوا  َ  الل ّٰهَ الْعَظِيْم ِ ي ُ نِعَمِه ُ زِْدك طِكُْم وهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْ ْم، وَاْسَأل
 وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 
 


