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َا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
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َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن

َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.

ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله
منيڠڬلكن
 دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان
i
سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان
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درحمتي الله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

الله  مالنتيق مأنسي سباڬاي خليفه دموك بومي
اين ،مريك دكورنياكن عقل دان فيكيرن .اتس
داسر اينيله ،انتارا َم َق ِ
اصد ،اتاو مقصودڽ توجوان
ڤنشريعتن اسالم اياله اونتوق ممليهارا عقل درڤد
كروسقن .ددالم اسالم ،سموا ڤركارا يڠ بوليه ممباوا
مضرة كڤد عقل اداله دحرامكن .سبهاڬين ڤڠحرامن
ص ،سڤرتي ڤڠحرامن
دسبوت دڠن جلس ددالم َن ْ
ارق .واالوڤون تيدق دنافيكن ارق ممڤوپاٴي منفعة
يڠ ترتنتو ،تتاڤي مضرتڽ كڤد عقل دان كمأنسياٴن،
اداله لبيه بسر .بڬيتو جوڬ ،اڤ ٢ڤركارا يڠ بوليه
مروسقكن عقل دان حكومڽ تتڤ دحرامكن سڤرتي
ڤپالهڬوناٴن داده .علماء تله برسڤاكت مپاتاكن بهاوا
حكوم ڤپالهڬوناٴن داده اداله حرام دسيسي شرع .اي
برداسركن كڤد ايات  195درڤد سورة البقرة:

ﭷﭸﭹﭺﭻ
10

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ

يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو سڠاج منچمڤقكن
ديري كامو كدالم بهاي كبيناساٴن; دان باٴيقيله
ڤربواتن كامو; كران سسوڠڬوهڽ الله مڠاسيهي
اورڠ يڠ بروسها ممڤرباٴيقي عملنڽ.

سجق تاهون  ،1983داده تله داشتهاركن سباڬاي
موسوه نومبور ساتو نڬارا .اصطالح داده ممڤوپاٴي
سجاره ڤركمبڠنڽ يڠ ترسنديري.
ڤپالهڬوناٴن داده ڤوال برمقصود مڠڬوناكن داده
بربهاي ترماسوق مماكن ،مڠوپه ،مڠهيسڤ ،منلن،
ممينوم ،مپدوت اتاو مماسوقكن باهن 2ايت كدالم
بادن دڠن اڤ جوا چارا اتاو دڠن مڠڬوناكن اڤ جوا
الت .دنڬارا كيت ،باهن اين تله موال دباوا ماسوق
سماس زمان ڤنجاجهن بريتيش ( ،)Britishاڤابيال
مريك ممباوا ماسوق ڤكرج 2دري چينا دان اينديا،
برسام 2دڠن چندو يڠ تله منجادي كتاڬيهن سسام
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مريك ،اللو ممڤڠاروهي انق 2مودا تمڤتن ڤد زمان
ترسبوت.

برداسركن كڤد ستاتيستيك ( )statistikاڬينسي انتي
داده كبڠساٴن ()Agensi Antidadah Kebangsaan
ڤد تاهون  )63 peratus( 63% ،2015درڤد ڤناڬيه
داده يڠ بارو ،موال مڠمبيل داده كران ڤڠاروه كاون.
فكتور 2الٴين ڤوال اياله سڤرتي ڤراساٴن ايڠين تاهو،
كسرونوقن دان تكنن جيوا .الڤورن يڠ دكلواركن
جوڬ ممبوڠكر باڬايمان اد ڤناڬيه داده موال ترجبق
سأول اوسيا سكوله رنده الڬي .سمنتارا جومله
ڤناڬيه داده دالم كالڠن رماج سرتا ڤمودا دباوه 40
تاهون جوڬ امت ممبيمبڠكن ،سرتا مپقسيكن
ڤنيڠكتن دري تاهون كتاهون.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

سسوڠڬوهڽ ،تڠڬوڠجواب اونتوق ممبندوڠ
نجيس داده اين ،بوكنله سمات 2دڤيكول اوليه
اڬينسي كراجاٴن سڤرتي اڬينسي انتي داده كبڠساٴن
( )Agensi Antidadah Kebangsaanاتاو ڤون بادن
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بوكن كراجاٴن دان ڤرتوبوهن دعوة يڠ ترتنتو
سهاج .تتاڤي تڠڬوڠجواب اين اداله تڠڬوڠجواب
برسام .اي برموال درومه .سهاروسڽ ،ايبو باڤ ڤرلو
منچورهكن كاسيه دان سايڠ تنڤا سمڤادن كڤد انق2
سجق كچيل هيڠڬ مريك ماسوق كاوسيا رماج.
انق 2يڠ دبياركن تنڤا راس چينتا ،اكن منچاري
كبيبسن هيدوڤ دڠن راكن 2سبايا .كاالو ڤرسكيترن
راكن سبايا تيدق صيحت ،اي بوليه منجروموسكن
مريك كڤد ڤلباڬاي عنصور نيڬاتيف ،برموال دڠن
روكوق ،ڤرڬاٴولن بيبس ،كمودين دايكوتي دڠن
داده .باڬي مڠاتسي ڬجاال اين ،انتارا چارا يڠ امت
سسواي ممبندوڠ دڠن مڠاجق انق 2سوڤاي حاضر
كمسجد باڬي صالة برجماعه ،ڤنتاوله دڠن سياڤا
مريك بركاون ،دان ليبتكن ديري مريك دڠن اكتيۏيتي
يڠ صيحت دلوار رومه سوڤاي مريك ترسالمت درڤد
ڤپالهڬوناٴن داده.

سالٴين ايت ،سموا اهلي َق ْر َية ،ڤندودوق كامڤوڠ
دان تامن ڤرومهن جوڬ ڤرلو برسيكڤ ڤرواكتيف
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( )proaktifممبندوڠ اكتيۏيتي يڠ تيدق صيحت
اين .سكيراڽ ترنمڤق مان 2انق اهلي َق ْر َية يڠ دشكي
( )disyakiترليبت دالم ڤركومڤولن يڠ تيدق صيحت
دان مراڬوكن ،جاڠن بياركن اي برالكو بڬيتو سهاج.
سباليقڽ ،تڬورله مريك دڠن ڤنوه حكمه دان سوڤن.
سكيراڽ تيدق ممڤو ،بريتاهو كڤد ايبو باڤ ،اتاو
موڠكين كڤد امام دان ڤميمڤين مشاركت ستمڤت،
دڠن هارڤن اد تيندقن سوسولن يڠ باكل دأمبيل.
سكيراڽ دشكي ترداڤت اكتيۏيتي ڤڠيدرن داده
دكجيرانن اندا ،الڤوركن سڬرا كڤد ڤيهق بركواس.
ممبياركن انق 2اهلي َق ْر َية ترليبت دڠن بودايا
نيڬاتيف ،برمقصود مريالكن انق 2سنديري تردده
كڤد بودايا ترسبوت .حياتيله ڤسنن نبي محمد 
دالم حديث صحيح مسلم:
َم ْن َر َأى ِمنْك ُْم ُمنْك ًَرا َف ْل ُي َغ ِّي ْر ُه بِ َي ِد ِهَ ،فإِ ْن َل ْم َي ْس َتطِ ْع
َفبِلِ َسانِ ِهَ ،فإِ ْن َل ْم َي ْس َتطِ ْع َفبِ َق ْلبِ ِهَ ،وذٰلِ َ
ك َأ ْض َع ُ
ف

يم ِ
إْ ِ
ان
ال َ
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يڠ برمقصود :بارڠسياڤا انتارا كامو مليهت
كموڠكرن ،مك اوبهله اي دڠن تاڠن (كواساڽ).
سكيراڽ تيدق ممڤو ،اوبهله دڠن دڠن ليسن
(ممبري نصيحة) .سكيراڽ تيدق ممڤو ،اوبهله
دڠن هاتي (ممبنچي كموڠكرن ترسبوت) .دان
دمكين ايت اداله سلمه 2ايمان.

فرمان الله  دالم سورة التحريم ايات ك:6-
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! ڤليهاراله
ديري كامو دان كلوارڬ كامو دري اڤي نراك يڠ
باهن 2باكرنڽ مأنسي دان باتو (برهاال); نراك
ايت دجاڬ دان دكاول اوليه مالئكة 2يڠ كراس
كاسر (اليننڽ); مريك تيدق مندرهاك كڤد الله
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دالم سڬاال يڠ دڤرينتهكنڽ كڤد مريك ،دان
مريك ڤوال تتڤ مالكوكن سڬاال يڠ دڤرينتهكن.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ
ْ َ
َ ْ
َ َ
بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
َ َ
َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ

ِ
ِ
َأ ُق ُ ِ
يم لِي َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
ول َق ْولي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغف ُر ال َّل َه ا ْل َعظ َ
ؤمن ِ
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات
َ َ ُ
َ ُ
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال ّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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