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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َدُهُالَُشريَكَُلُه،ُ ُِإالَُّهللُاَُوحخ ُالُِإلَه َهُدَُأنخ ُالخَعاَلِمنَي،َُوَأشخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ اْلخ
َُسيِ َدََنُُُمَمًَّداَُرُسوُلُهللِا،ُ َهُدَُأنَّ ُُُمَم دُ َُسيِ ِدَنََُُعٰلىَُوَسلِ مُخَُصل ُُِاَللَُّهمََُّوَأشخ

َسانُ ُتَِبَعُهمُخَُوَمنُخَُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى مُُِِإَلُُِبِِحخ  .الد يخنُيَ وخ

 َأمَّاُبَ عخُدُُفَ َياُِعَباَدُهللِاُ،ُُأوِصيُكمخَُونَ فخِسيُبِتَ قخَوىُهللاُِ

ِلُمونَمُنواُات َُّقواُاَّللَََُّحقَُّتُ َقاتِِهَُوالََُتُوُتنَُِّإال ُاَُأَي َُّهاُالَِّذيَنُُيَُ َُُوأَن خُتمخُُمسخ

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد

 نغوتعاىل ده هلل سبحانا دفك نءاكتقو كتكنغسام كيت مني-سامماريله 
 مودهن-موده. ثنغالر االضس منجاوهي دان ثرينتهف االضس ملقساناكن

 دان ددنيا وتعاىل هسبحان اهللن ءكريضا دان رمحة دامل برادا سنتياس كيت
  .داخرية
  : برتاجوق غي خطبة اراكنخممبي اكن اين هاري دفميمرب 

  “ .سالمإ  ندوانف  يكوتغم  (stress)سرتيس  وروسغم     ”
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  دكاسيهي غقوم مسلمني ي
 نفكهيدو دفك منوجو رجالننف سبواه اكنفمرو اين ددنيا كيت نفكهيدو

 يضبا ناميد ايضسبا اين نفكهيدو جاديكن اهلل. داخرية ابادي ككل غي
 اد سام داخرية ثكسودهن مننتوكن دامل عمل كرجا مالكوكن انسان
 ددامل بوتث. اهلل مهللِابُ َياذِعْلاَو ،ثنراك د اتاو وتعاىل هسبحان اهلل ضدشر
 :2 ايات ،كاملل ةسور

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 دان وجيغم اونتوق فهيدو دان ماتي ثادا منتقديركن غي لهادي: ثارتي

 دان: ثعمل باءيق لبيه غي كامو دانتارا اكهفن كامو: سياءاكن كادمنظاهري
  .ونفامفغ مها يضال كواس مها دي

 

 كاليغسري دان اينده ثساللو تيدق كيت فهيدو رجالننف يتو،ضنامون ب
 نغد غسإيري تيدق غي (krisis(كريسيس اتاو نءاكاد نغد اهلل اوليه داوجي

 غوا نغاككور دان ينتفكسم وتن،ككتا رتيفس كيت، يننغكاي
 فهيدو كسوسهن يفهادغم اكن انسان غسساور ببكنثم غي يتغضري

 نغد غكاد-غكاد غي(stress) سرتيس اتاو ترتكن مريك منجاديكن دان
 فرمان. اسا وتوسف دان اوفملم غي سديه دفك ممباوا بوليه صربصفة  ثمله
  :155 ايات البقرة ةسور دامل اهلل
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ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 ڤ ڤ ڤ

 نغككورا رن،فكال تاكوت، نءراساف نغد ايت غسساور وجيغم اهلل” :برمقصود غي
-غاور دفك مبرياضخرب  بريله دان منجادي تيدق غي حمصول-حاصيل دان اواث هرتا،

   “ .برصرب غي غاور
 

 غي نءاكاد دامل برادا مريك منجاديكن بوليه برلنجوتن غي اسا وتوسف نءاسارف
   فيزيكل ضجو دان (mental)مينتل كصيحنت فترهاد كسن ممربي دان تروق

(fizikal) خريمتأ. ديري بونوه دفك ممباوا بوليه غي اوفملم غي نغكمورو رتيفس 
 ايايت كيت اراض كيس بونوه ديري دنكنتغنيف برالكو وركنفمال ميديا اين،
 غي (statistik)ستاتيستيك مانكاال. 2021 خم غضسهي كيس 336 قثسبا

 هاري فستيا ديري بونوه كيس دوا وراتاف ،PDRM اوليه دكلواركن
 بهاوا ممبوقتيكن اين حال. 2021 مي غضهي 2019 وهفتيم يضبا وركنفدال

تاهون  اخري سجق دنيا دسلوروه برالكو غي 19-يدؤوك (pandemik)ندميقف
 مينتل كصيحنت فترهاد بسر تغسا غي (impak)قفممربي امي 2019

(mental)رعيت واليخترك تيدق دان دنيا دسلوروه يدوؤايندي غسساور 
  .ثكسن منرميا توروت مليسيا
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  هللا ُمُكَمِحقوم مسلمني َر

 دان ميكرينف ،)emosi(اميوسي وانضغضن ءاتكنن اتاو سرتيس اداله ساتو كاد
 فكتورنسي. ءاداملن دان لواران م فكتور نغد يتكنءدكا غي غسساور فيزيكل

 كيقينن تياد ترباءيق، غي مالكوكن يننغكاي نغد يتكنءدكا كاليغداملن سري
 والف لواران فكتور. ينءال-ينءال دان امضا علمو غكور اسا، وتوسف ديري،

 ،فهيدو نغاسف (konflik)كونفليك بكرجا، تفمت نغد دكايتكن كاليغسري
 ،ين الضي( ءال-ينءان الد ،فيبوباا راينخنف برمسئله، انق) ضكلوار كونفليك

 فكتور. بوروق غي رسكيرتنف دان ناجري اتاو راكن نغد مسئله دان اروهفغ
 جاتوه مصيبة، نت،فنداف اوخنف نغكهيل ايكونومي، نتاوضك رتيفس ينءال

  .يغدساي غي بندا اتاو غاور نغكهيل ساكيت،
 

 بهكن مات،-مسات مينتل تكنن دري بوكن ايت سرتيس اوخنفسالم إمنوروت 
نسي، كران ءاالروان دان كلمهن روحاني اتاو هاتي مخري كد اوخنفبر

 اوتام عنصور دوا دفدر وتعاىل هسبحان اهلل اوليه تاكنفيخد نسيءام ثحقيقت
 غي هاتي .(جسماني) فيزيكل دان (روحاني) (spiritual) رييتوالفس ايايت
 حكمه دان اهلل كتنتوان نغد يقني هالوس، تغسا غي عنصور اءيثوفمم باءيق

 لنتس ،ضار دان صرب صفة مالهريكن اكن غترسبوت، ي كتنتوان دسباليق
 دان نءاكاد فا دامل ثيقءسبا برتيندق اونتوق ثفيزيكل دان عقل ممرينته

 وهفرا نغهوبو دري ترحاصيل ثبياسا هاتي كلمهن مانكاال. سواسان
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 يت،فمس منجادي ثنفكهيدو ببكنثم وتعاىل هسبحان اهلل نغد ايت يدوؤايندي
 :  اهلل رسول سبدا. مسئله يخاين فكلوار دري ستيا جالن تياد اوله-سأوله

 

َسدُِ ِفُ َوِإنَُّ َأال َغًة، اْلَخ َسدُُ َصَلحَُ َصَلَحتُخ ِإَذا ُمضخ  ُكلُُّه، اْلَخ
َسدُُ َفَسدَُ َفَسَدتُخ َوِإَذا   الخَقلخبُُ َوِهيَُ َأال ُكلُُّه، اْلَخ

. غيضدا لفومضس اد ايت توبوه ددامل ثوهغضسسو كتاهويله،“: ثارتي
له قيقله سلوروه توبوه. جك روسق، روسء، بايقءبا ترسبوت غيضدا جك

                      “.(هاتي) قلبو اداله ايت غيضدا لفومضسلوروه توبوه. كتاهويله، س

  (مسلم دان البخاري رواية حديث)                                       

 

 مسوا بهاوا سكنضمن الدين علوم ءياحا ثدامل كاريا الغزايل االمام منوروت
جيوا  دفك كنغبرتوجن اداله تيدق اتاو سدر اد سام نسيءام تندوق تيندق

  .دان هاتي
  درمحيت غقوم مسلمني ي

 سوده مك ،غسساور لواران دان داملن دري غاوليه كران سرتيس ايت دات
 دري كيت ديري هيندركنغم يضبا لوروهثم غي ندكنتف رلوف كيت سيتف

 دان نغكمورو مينتل، ساكيت دفك كيت ممباوا بوليه غي سرتيس نءاكاد
 . ثايضان سباد ديري بونوه رتيفس ديري ممبيناساكن
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 يءاايخرفد بوليه غي غاور دفك ايت سرتيس نءراساف لواهكن :رتامف كهغل
. نغري لبيه منجادي رضا (bebanan)ببنن نكنغمري غمنولو سديا غي

 نغد افبرجوم ،(serius)سريوس قضا ترسبوت مسئله ثسكريا
 نصيحت ممربي بوليه غي اكرف اتاو دوكتور ،(  (kaunselorكاونسلور

 معلومت سنيغركوفاللوءي م. رينفبرهم دكاوسن برادا غي بنتوان دان
 تفدا ايت يدوؤايندي دف تفتردا غي  (bebanan)ببنن قثسبا سديكيت

. 71 ايات ةالتوب ةسور دامل مانفربر تله وتعاىل هسبحان اهلل. كنغدكور
 :ثمقصود

 

 منجادي ثهغست وان،فرمف دان لالكي براميان غي غاور - غاور”
  .“الين غي هغست يضبا غنولوف

 

 ديري بياساكن دان التيه ،فهيدو ايض اوبه رلوف كيت :كدوا كهغل
 اراخس فيكريبر التيه ديري، كاول صرب، ،غبرتن بارو، سيتواسي نغد
 ضار ،سيتيفوف روبهنف ممبوات بروسها باءيق، كغبرس دان سيتيفوف

 يءاثوفمم غي غاور دفدر اميوسي نغسوكو تكنفدا سيتواسي، منرميا دان
فرمان  اسرتي دان كاون. اتاو سوامي ،فايبوبا رتي،فس تفرا نغهوبو

 :برمقصود غي 11ايات  ْعدلر  ا ةسوراهلل دامل 
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 غضسهي قوم سسواتو دف اد غي فا وبهغم تيدق اهلل ثوهغضسسو”
 “ .سنديري مريك ديري دف اد غي فا وبهغم مريك

 

 نغد اهلل دفك كيت برَُّقَت دان نغهوبو كتكنغرتيف:  ضكتي كهغل
 صالة نغد ث، ماله منمبهفرضة صال لغضمني تيدق هلل،اكرذ قكنثرباف

 قكنثربافمم ،خثممبا ساللو نغد ناورف ايضسبا القرءان منجاديكن سنة،
 اهلل، نغد باءيق كغبرس سنتياس ايت غيفدمس. اهلل دفك ءدعا دان ناجاتم

 خريياد اكن كسوسهن فستيا يينيقم دان برتوكل ،ثكتنتوان نغد برصرب
 .نغكسن نغد

 
 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ُڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
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 ثدافاهلل بريكن ك ايخنس اهلل دفك برتقوى غي افسسيا دان“:برمقصود غي
. ثدهاتي ترلينتس تيدق غي جالن دري رزقي ثممربي سرتا كلوار، جالن
 لهفوكوخ اهلل مك اهلل، دفك لكََّوبرَتاتاو  ديري برسراه افسسيا تلهغاي دان

 مالكوكن فتت اهلل ثوهغضسسو. )ثممبنتو دان غمنولو اونتوق) ثيضبا
 يضان ماس باد قدر مننتوكن ونف تله اهلل ،ثدكهندقي غي ركاراف االضس

 .“سسواتو فتيا-فتيا ڽبرالكو

 (3-2 :الطالق)                                                        

 ََبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.                        
َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِايِ 

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 
ِلُ ُلُقَ وخ ِلَماِتُأقُ وخ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ َُوِلَساِئِرُالخُمسخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخ َهذاَُوَأسخ

ُرُالرَِّحيخُم. ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ِمَناِتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ ِمِننيخ َُوالخُمؤخ



 

10 

 

ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمنيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ َهدُُُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ َُوَأشخ
لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنَُّ َُوَرُسوخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ. ُُُمَمَّد ،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوََبِركخ

َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى َُأْجخَِعنيخ
َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا َُفاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ  ،هللاَُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلِ ُ

ُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ
َُبَُمَُكَُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،

َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخإُِ يخٌدَُمَِيخٌد. ،نيخ  ُِإنََّكُِحَِ
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ُ َُاللَُّهمَُّاغخِفرخ ِمِننيخ ِمَناِت،ُِللخُمؤخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

 

َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُاْلخُُوَُُونُِنُُاْلخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ َُِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

 .ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال
ُ

ُوَُ َ ِلِمنيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاَيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ ن خَياَُواحخ ُالدُّ ُِف ِلَماِت الخُمسخ
َِتكَُ َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخ  َُيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِنيخ

ُ

ِدُ ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ ُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

 
 



 

12 

 

سالم دمان جوا مريك برادا. إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 دان ارت غي ايكنت نغسالم دإامة  ادوانفرف دان رساودارأنفساتوكنله 

 اهل منوروت كامي نغافض وهكنلهضت دان كامي اميان كنلهفمنت. كوكوه
 غي عقيدة نغافض دان عمالن دري كامي ليهاراكنلهف جلماعه،او سنهال
  .غلويثم
 

سالم دري كسوسهن، إيا اهلل، بنتو دان كاسيهيله كامي دان سلوروه امة 
 يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 يدؤوك ءباوه كنلثفان. لخدان باال بن ءباو

 ..رحيم يا.. رمحن
 

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواْلخ
ُِعَباَدُهللِا!

 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَِعِمِهُيَِزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ،َُوهللاُُ ُرُهللِاَُأكخ َن.َوَلذِكخ نَ ُعوخ  يَ عخَلُمَُماَُتصخ

 

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


