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ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
دان  ددنيا  ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
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اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

هيدوڤ  چارا  مڠوبه  باپق  تله  چوۏيد-19  ڤندميق 
باپق  سماكين  كيت  اياله  اوتام  چابرن  انتارا  مأنسي. 
كڤرلوان  كران  ڬاجيت،  دهادڤن  ماس  مڠهابيسكن 

كرج دان ڤمبلجرن.

كسدرن  ارس  تندا  كاجين  چوۏيد-19،  سبلوم 
 7 برعمور  كانق2   45% ملڤوركن  َسْيبر  كسلمتن 
اينترنيت.  مڠڬوناكن  ماهير  سوده  تاهون   9 هيڠڬ 
سمنتارا لبيه %92 كانق2 دان رماج برعمور هيڠڬ 17 
تڬر. سكارڠ،  اينترنيت  ڤڠڬونا  منجادي  تله  تاهون، 

سوده ڤستي بيلڠن اين منيڠكت دان ممبيمبڠكن. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سسوڠڬوهڽ، مڠهابيسكن باپق ماس دهادڤن سكرين 
باپق  مڠوندڠ  اتاو كومڤوتر،  تبليت  بيمبيت،  تيليفون 
كسن نيڬاتيف، خاصڽ بوات كانق2. انتاراڽ كانق2 
بوليه تردده كڤد كاندوڠن ايديولوڬي سست، ڬانس 
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دان لوچه، يڠ بوليه مروسقكن اخلق دان مراچوني 
ڤميكيرن مريك. سلٴين ايت، مريك بوليه منجادي 
دان  مورل  مرندهكن  اخيرڽ  يڠ  َسْيبر،  بولي  مڠسا 
جوڬ  كصيحتن  ڤاكر  سبنر.  دعالم  مريك  سماڠت 
ڬاجيت،  كتاڬيهن  عقيبة  مسئله  ڤنيڠكتن  مڠصحكن 
مشاركت،  دڠن  برچمڤور  اونتوق  كڬاڬالن  سڤرتي 
رابون، ڤپاكيت مينتل دان لٴين2. ڤاليڠ ممبيمبڠكن، 
اڤابيل رماج كيت سوده مول تيدق برادب دان  اياله 
هندفون  مڠڬوناكن  سهيڠڬ  برڬاٴول  تاهو  تيدق 
جوڬ  ڤاكر  كاجين  دسمڤايكن.  سدڠ  خطبة  كتيك 
موده  انق2  مپببكن  اكن  ڬاجيت،  كتاڬيهن  منداڤتي، 
  ه  هيلڠ فوكوس دالم ڤمبلجرن. ايڠتله فرمان اللَّ

دالم سورة لقمان ايات 6:
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يڠ  اورڠ  مأنسي  دانتارا  اد  دان  برمقصود:  يڠ 
چريتا2  كڤد  هرتاڽ  ممبلنجاكن  سرتا  مميليه 
برعقيبة  ملليكن; يڠ  يڠ  هيبورن  ڤركارا2  دان 
ه  مپستكن )ديريڽ دان اورڠ راماي( دري اڬام اللَّ
اد  ڤڠتاهوان; دان  سبارڠ  برداسركن  تيدق  دڠن 
ه ايت سباڬاي  ڤول اورڠ يڠ منجاديكن اڬام اللَّ
ايجيق-ايجيقن; مريكاله اورڠ2 يڠ اكن برأوليه 

عذاب يڠ مڠهيناكن.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

مڠاول  اونتوق  ڤرانن  مڠمبيل  برسام2  كيت  ماريله 
سنتياس  ڤرلو  باڤ  ايبو  درومه.  ڬاجيت  ڤڠڬوناٴن 
داينترنيت.  دليهت  بوليه  يڠ  كاندوڠن  ممرهاتيكن 
باڬي  دڬوناكن  بوليه  يڠ  اڤليكاسي  ببراڤ  ترداڤت 
مناڤيس كاندوڠن يڠ مروسقكن. اڤليكاسي دان ڬيمس 
لوچه،  دان  ڬانس  عنصور  ممڤوپاٴي  يڠ   (games)
ڤرلو دڤادم سام سكالي. كبيبسن چتيڠ (chating)دان 

مليري ميديا سوسيال ڤرلو دكاول. 



16

برسنديرين  دبياركن  بوليه  تيدق  انق2  ايت،  سلٴين 
اڤابيل مڠڬوناكن ڬاجيت. دنيا تنڤا سمڤادن منددهكن 
باڤ  ايبو  نيڬاتيف.  يڠ  عناصر  ڤلباڬاي  كڤد  مريك 
ڬاجيت  ڤڠڬوناٴن  جدوال  مننتوكن  اڬر  دچادڠكن 
درومه، اڬر انق2 تيدق سنتياس ملكت دڠن ڬاجيت 
مريك. هياسيله اكتيۏيتي عبادة درومه سڤرتي صلة 
دان باچاٴن القرءان برجماعه درومه اڬر انق2 تيدق 
للي. سكيراڽ اد ڤراوبهن سيكڤ انق2، اتاو تندا2 

كتاڬيهن ڬاجيت، مك داڤتكنله راوتن سڬرا. 

دالم صحيح بخاري، نبي محمد  برسبدا:

َأْو  َدانِِه  ُيَهوِّ َفَأَبَواُه  اْلِفْطَرِة،  َعَلى  ُيوَلُد  َمْوُلوٍد  ُكلُّ 
َسانِِه َرانِِه َأْو ُيَمجِّ ُينَصِّ

يڠ برمقصود: ستياڤ انق دلهيركن دالم كأداٴن 
مريك  ممبنتوق  اكن  يڠ  باڤاله  ايبو  سوچي، 
اتاو  نصراني  يهودي،  ڤراڠاي  مڠيكوت  اد  سام 

مجوسي. 

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إنَّ


