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 "ميندا صيحت ممباوا بركت "
 ﴾  /  اوكتوبر  ﴿

 

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 

 ،ياضبربها غي مجاعه غسيد
 مجاعه سيدغ دان ساي ديري دفك سانفبر ساي اين، دبركيت يغ   مجعة هاري دف
 االضس ملقساناكن ٢وهغضبرسو نغد  اهلل دفك برتقوى كيت ماريله سكالني،
 دان كسجهرتأن منعميت كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنضيغمن دان سوروهن
اراكن بركنأن خهاري اين اكن ممبيرب نم. د دان ددنيا ياضبربها سرتا فهيدو كربكنت

 اريسكنغضميغ  ةيعشر دصمقا فرينسيف دغن  سالري  "ميندا صيحت ممباوا بركت"
 يغ   ﴾﴿ اساس رلوانفك ساتو ساله ايضسبا عقل ممليهارا يتئيا ﴾العقل ﴿

 .مسلم يدوؤايندي فستيا اوليه نوهيفد مسيت
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 ،دملياكن يغ   ةمجاع سيدغ
 الكو كهيغت دان اميوسي ميكرين،ف ورنافاداله كادأن سجهرتا، مس كصيحنت مينتل

 يغ   متالمت أيفاخمن ضيغسه كرجا مالكوكن سيغبرفو تفدا يدوؤايندي دمان
 غسأور ممبوليهكن يغ   كصيحنت دفدر نيضسباها اداله مينتل كصيحنت. كنفدهار

 عقل ايت، اوليه. ورنافلبيه مسنسيف دان ريهفكوم لبيهيغ  كصيحنت فتاه أيفاخمن انسان
 نعمت سالين برنيالي امتيغ   اهلل نأكورني نعمت اكنفمرو مينتل كصيحنت دان

 :برسبدا  اهلل رسول بهاوا مريوايتكن ماجه ابن دان الرتمذي امام. اميان دان سالمإ

       

بوه بادن تو صيحت كادأن دامل يضاف وقتو دف كيتغب يغ   كامو دانتارا افسسيا": ثمفهوم
 االضس دبري دي اوله-سأوله مك ايت، هاري دف ماكنن مميليقي سرتا ،ثديري دفدان امان 

 ".دنيا نعمت
 

 كصيحنت مسئله ،غبركمب دان ماجو مساكنييغ   كيت، اراضس ن دامل كونتيك
 ك تاهون دري كنتيغنف تفتردا دان برمتبه مساكني منجادي تله مينتل اكيتفث دان مينتل

 سجق مينتل اكيتفث دان ديري بونوه قدر دامل كتارا يغ   كنتيغنف يتفن ددابهك. تاهون
 مستحق امت اداله جوسرتو،. ملهيغ  مينتل كصيحنت فتاه دفدر اوخنفبر اللو كديسد

 فتاه ممليهارا مينتل، اكيتفث فترهاد كسدرن ث-يغنتف غتنت دريثم مسوا كيت اونتوق
 ممرلوكن يغ   مينتل كصيحنت مسئله ٢جاالض سيتف نلغم دان باءيق يغ  مينتل كصيحنت

 .راوتن دان رهاتنيف
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 ثها تيدق لوروهثم اراخس كصيحنت  بهاوا تاهويغم رلوف ضكيت جو
. مينتل كصيحنت كوميغمر توروت يفتتا ٢مسات  كصيحنتكفد  وفترتوم

ادأن ك ساتو اداله كصيحنت": ﴾WHO﴿ سدونيا كصيحنت رتوبوهنف  يكوتغم
 كتيادأن ثها تيدق دان سوسيال دان مينتل ، اراخس كصيحنت كوميغمر
 دان ميكرينف كسجهرتأن فتاه مربكنغضم مينتل كصيحنت ،ثعموم اراخس. "اكيتفث

 بوكنله مينتل كصيحنت مسئله بهاوا جلس، رلوف ضجو كيت. يدوؤايندي غورأسس اميوسي
ارا مأنسي برفيكري، مراسا، ختل اداله مين كصيحنت. سيومن غكور اتاو يالض برمعنى

 .الين غاور دغن  بركالكوان دان براينرتكسي 
 

 ،ياضبربها يغ  ةمجاع سيدغ
 مسئله امليغم دنيا دسلوروه ٢كانق راتوسف  ركنغضدأ ،ضجو WHOمنوروت  

 رهاتنيف دبري تيدق جك. راوتن منرميا تيدق دان دكسن تيدق ثقانثكبيغ  مينتل كصيحنت
 تيدق دان برمسئلهيغ  ديواس دان رماج نغولوض، مريك اكن ممبسر منجادي ثسواجر

 اللو تاهون فبربا دف سأنغكب (Morbiditi) موربيدييت دان كصيحنت كاجني. غسإميب
 دمليسيا تربسر كدوا كصيحنت مسئله منجادي باكل مينتل اكيتفث ثعام اراخس يتفمندا
غنوجنوقكن لبيه كورم ضجو ايت كاجني.  تاهون غمنجل غجنتو اكيتفث سفسل

 ولسيفوف دفدر راتوسف  اتاو اتس، ك تاهون  بروسيايغ  مليسيا رعيت جوت 
 ضجو دان انسانضك كرسهن، ن،غكمورو رتيفس مينتل اكيتفث ايضلباف فهيدغم ارا،ضن

 بونوه يسرتيضري وستف داتا وتنغوف برداسركن مناكوتكن لبيه يغ  فا. سوسيال مسئله
  هاري فستيا ديري ممبونوه غاور دوا غثكور-غسكورا يتفيسيا مندامل سأنغكب ديري
 .سبولن دامل غاور  وراتاف قدر دغن 
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 فتاه مننتوكن يغ  يكلضبيولو دان يكلضسيكولوف سوسيال، فكتور فبربا تفتردا
 مسئله دسببكن ترججس بوليه مينتل كصيحنت. ماس ٢ساتو دف غورأسس مينتل كصيحنت

 د تكنن مندادق، اراخس سوسيال دان رسكيرتنف كادأن رتوكرنف ايكونومي،-سوسيو
 اراخس دالكوكن بوليهيغ  اهنخضنف ٢كهغل انتارا. فيزيكل اكيتفث سرتا كرجا، تفمت

 سوسيال، نغسوكو وكوهكنغم مسئله، ينغمنا يضسرتاتي رباءيقيفمم دغن  اياله يدوؤايندي
 اولغم برسنم، ،غسإميبيغ  ماكانن ف انضنجاف ترماسوقله صيحت فهيدو ايض مالكنغعم

 دان اتيفضني يغ  ٢ييتؤاكتي دفدر ديري هيندرغم  يغنتف يغ الف يغ  دان سرتيس اتاو تكنن
 : ايات البقرة ةسور دامل  اهلل . بريسيكو

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

 نلهغجا دان اهلل، امضا ﴾قكنضمن﴿ كران ﴾كامو دف اد يغ  فا﴿دان بلنجاكنله ": برمقصود
-سبايقدغن ﴿ باءيقيله دان ءناكبينس بهاي دامل ك كامو ديري قكنفامخمن اجغس كامو
 يغ  ٢غاور يهاسيغم اهلل ثوهغضسسو كران; كامو ربواتنف ﴾دان اوسها االضس ثباءيق

 ".ثعمالن رباءيقيفمم بروسها
 

 ،دملياكن يغ   مجعة سيدغ
كفد ن نكانف ممربي ﴾للعاملني رمحة﴿ عامل سلوروهكفد  رمحة امضا ايضسالم سباإ

. ﴾العقل ﴿ مينتل كصيحنت دان عقل مليهارأنف ترماسوقله نفكهيدو يكفاس مسوا
 مموهون سنتياس سنديري  اهلل رسول ابيالفا ترسرله كصيحنت ضمنجا نيغنتفك

 عبداهلل بهاوا داود ابو امام اوليه دروايتكن يغ    مان رتيفس كصيحنت ورنأنفكسم
 :بركات عمر بن
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 يضفا دان غتف وقتو فستيا دف برايكوت ٢دعا لكنضيغ تيدق مناهلل رسول": ثمفهوم
 اكو اهلل يا ، دان دنيا اوروسن دامل كصيحنت ورنأنفكسم مموهون اكو اهلل يا: يتئيا

 اكوضكلوار دنياكو، امكو،ضا اوروسن دامل كصيحنت ورنأنفكسم دان وننفكام مموهون
 "...هرتاكو دان

 

 مأنسي جك باءيقدغن  ليهارافد تفكصيحنت اكن دا سالم،إ يكتيففرسفمنوروت 
 شرع كهندق دان نفكتت منوروت باءيق دغن  دأتور تلهيغ  فهيدو طبيعة مالكنغعم
 سرتا مينوم ماكن ضمنجا مأنسي جك ليهارافتر اكن كصيحنت. ةيعشر دصمقا يتئيا
يبو ا رتيفس الين يهقف دغن   سيغدكو رلوف رمسئلهنف االضس. باءيق يغ   الكو كهيغت
يغ  ديري كفد  تكنن منجادي تيدق مسئله ايفسو. ايأيخرفد بوليه يغ   مريك اتاو فبا

 .يينيغدا تيدق يغ   كجادينكفد  غمندورو بوليه ثسرتوس
 

 سهاج لواران سقدر بوكنله سالمإ دامل كصيحنت ضمنجا ت،يغدا ضهاروس جو
 يسنيفغدغن   فدسانت تيدق يغ  جيوا. دتيتيقربتكن هاروس ضجو روحاني ماكنن يفتتا

 تيدق يغ  سسواتو اريخمن اكن ثدان غكوسو تراس اكن برفاءيدهيغ  علمو دان
دغن  روحاني يسيغم رلوف كيت ايت، اوليه. ثددامل نغككوسو يسيغم ايضسبا باءيق

 افدتيم ابيالفا ايت، سالين. بردعا ساللو دان سنة صالة ذيكري، ن،آالقر انخبا مالزميي
 اونتوق برتوجوان افمنيم يغ  اوجني كران اهلل دغن  ك باءيق غبرس ساللوله مسئله،
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 حكمه اد تنتو بهاوا ايخرف سرتا اهلل كفد  كيت نغنتوضرف دان كاميانن وجيغم
 .كجادين سسواتو دسباليق

 

 فستيا اوكتوبر بولن دف دمسبوتيغ   سدونيا مينتل كصيحنت هاري نافبرمس
 اراف اجقغم ربنم. مينتل كصيحنت ممليهارا نيغنتفك غتنت كسدرن ممربي برتوجوانيغ  تاهون
دغن   اهلل اوليه دبريكن يغ  نفكهيدو منشكوري منعميت كيت ماريله سكالني، ةمجاع

 بروليه اكن مسوا كيت ايت، دغن  مودهن-موده. شرع نفكتت منوروت ثباءيق-سبايق
   . اهلل كفد   ديري عبديكنغم يضبا كربكنت دان كسجهرتأن

 

 ،ياضربهاب يغ   ةمجاع سيدغ

 دبري رلوف يغ  يغ نتف يتفاينتي فبربا منكنكن نييغا ربنم اين، هاري دف  ياغم
 :يتئيا سريوس رهاتنيف

 ضدجا رلوف اي ترنيالي، تيدق يغ   اهلل رهضانو اكنفكصيحنت مينتل مرو :فرتام
 دصمقا﴿ شرع تونتوتن منوروت روحاني دان  نفنتاس ندغ دسريام دان
 .﴾ةيعشر

 دان ثهمبا اميان كقواتن وجيغم يضبا  اهلل كتنتوان اداله اكيتفث فستيا :كدوا
 اتاو سالمإ اراخس اد سام راوتن اوسها ماللوءي مبوهكنثم يغ  جوا  اهلل
 .مودن اراخ

 دان عامل سلوروهكفد  رمحة ممباوايغ   ﴾فهيدو اراخ﴿ دينلا ايضسالم سباإ :كتيض
 .كصيحنت ترماسوق كادأن دان نفكهيدو سودوت مسوا نكيعامر

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ﴾حت خت مت ىت يت جث مث ىث مب ىب يب جت﴿
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 كتاهويله. اهلل اتييغغم دغن   مريك هاتي تنرتام غتن دان براميان يغ  ٢غاور": برمقصود
 ".مأنسي هاتي تنرتامله غتن ايت، اهلل اتييغغمدغن 

 د، ايات عالر ةسور)
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 ﴾ڇ
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كباوه دولي يغ 
 بضيندا يغ دفرتوان اضوغ كليما بلس. مها موليا سري فادوك

 سلطان حممد كليما َوَعَلى ُكلِّ َقَراَبِتِه َأمَجِعنَي
 َما َشاَءُه. َأللَُّهمَّ َأِدِم الشَّرَع  ْير الخ ِمَن  َلُه عدله َو َأْصَلَح اهلُل ُملَكُه َوِإْحَساَنُه َو

َوِمنَهاًجا. َواْرُزْقُهُم َلُه َوِلُوَزَراِئِه َسِبْياًل 

 اين كامي نضارا فرليندوغنمو، دان رمحة دغن ضريا اهلل، يا توهن كامي، كامي مموهون ا
 غتامنكنله راس كاسيه ساي ،كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن رعيتث سلوروه دان

 امان هيدوف سنتياس كامي دغنث مسوض كامي، دكالغن فرفادوان كامي،ككالكن دانتارا
 .زمان فنجغمت سسال دان معمور داماي،

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿

 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 


