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 ڠسمارقكن كاسيه ساي

 (ه1441جمادي األول  14 /م2020جانواري  10) 

هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِالل  هِ مِْن شُرُْورِ أ   َمْدَ لِل َّ نْفُِسنَا وَمِْن ِإن َّ اْلح
عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل    ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت أ   هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ْن  شْهَدُ أ  َ ِإلََٰ لَاأ  اإِ  ه َ الل  هُ وَحْدَهُ  ل َّ هُم َّ  لا َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُه، ا ن َّ مُحَم َّ شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  شَرِ
دٍ وَعَلَى ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. َصل 

كُْم تُْفلِحُ  ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ قُوْا الل  هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ  وْنَ.أ 
 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڦ       ڦ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ

 ڦ   

 لياكن،ودم ڤارا تتامو اهلل يڠ 

ستقامه منونايكن اماريله كيت ممڤركوكوهكن تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن 

يڽ. سموڬ كيت اكن ءاوڤاي منيڠڬلكن ڤركارا يڠ دموركا-استياڤ ڤرينتهڽ، سرتا سداي

 خيرة.أدرحمة اهلل سبحانه وتعالى ددنيا دان  وليهاممڤر

سمارقكن كاسيه  ” :يڠ برتاجوق هليا اين اكن ممبيچاراكن خطبوهاري يڠ مبر ڤد نم

 “.  ڠساي

 ،درحمتي اهلل جماعه يڠ  سيدڠ 

تاهون تله ممبونوه  16وسيا ادڬمڤركن دڠن بريتا سأورڠ رماج ڤرمڤوان برڤرنه كيت 

ديري دڠن ترجون دري باڠونن تيڬ تيڠكت. رماج ترسبوت برتيندق سدمكين ستله ممبوات 

مڽوكوڠ اونتوق بلياو  %69 وندين دميديا سوسيال، دمان كڤوتوسن درڤد اوندين ترسبوتا
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ممبونوه ديري. منوروت سياستن ڤوليس، رماج ترسبوت برتيندق دمكين دسببكن فكتور 

روڤاكن ن مءن كران تيدق منداڤت ڤرهاتين كلوارڬ. سدرله بهاوا تكنن ڤراساءتكنن ڤراسا

، كبيمبڠن (depression)برڤونچا دري مسئله كموروڠن  يڠ ساله ساتو ڬجاال ديڤريسي

 كاجين كصيحتن دان موربيديتي . (stress)دان كتڬڠن جيوا   (anxiety)ملمڤاو 

)morbiditi(ي كصيحتن مينتل دكالڠن بليا منونجوقكن اڠك يڠ ءمڠنا 2017ن ءاكبڠس

ڤرنه ترفيكير اونتوق بليا دنڬارا اين  10درڤد  1كورڠڽ -ممبيمبڠكن اڤابيال دداڤتي سكورڠ

 2رماج براس ترتكن،  5درڤد  1ممبونوه ديري. كاجين ترسبوت توروت منددهكن بهاوا 

شارت يڠ جلس بهاوا ايسو ابراس بيمبڠ دان چالرو دڠن كهيدوڤن. اين ممبريكن  5درڤد 

وس سڬرا دتاڠني اوليه ماڽ انق مودا امت سريوس دان هاراوتأكصيحتن مينتل دمليسيا تر

 يهق.سموا ڤ

ندهكن ايسو يترداڤت اڠڬوتا مشاركت هاري اين يڠ ماسيه تيدق مڠماسيه نامون، 

سوده ’بر مڠيڠتكن سموا اومت إسالم اڬر جاڠن مڠمبيل سيكڤ نبسر اين. جوسترو، م

بت تيدق ڤريهاتينن ترهادڤ ڬجاال اين مڽببكن مريك يڠ ترلي كتيدق‘. دهاترهنتوق بارو تڠ

 منداڤت راوتن يڠ سواجرڽ.

 اسيهي اهلل،دك ضيرين يڠ حا

يڠ مڽببكن ڬجاال ديڤريسي اين برالكو؟ منوروت ٢ي، اڤاكه ڤونچاءكيت ڤرلو مڠتاهو

 :اوتام يڠ مندوروڠ كڤد مسئله اينفكتور  تيڬوبتن، ترداڤت اڤاكر ڤر

 .ڤرتام : فكتور بيولوڬي اتاو فيزيكل

م اوتق. باهن يمبڠن باهن كيميا ددالأيتكن دڠن كتيدقسءسستڠه ڤڽاكيت مينتل دكا

ڠ يمبڠن يأين. كتيدقسءددالم اوتق برهوبوڠ انتارا ساتو سام ال ٢ليكيميا اين ممبوليهكن س

 برالكو اكن مڠڬڠڬو فوڠسي اوتق.

يتن دالم مسئله اين. سجاره اهلي كلوارڬ يڠ ءي كاءجوڬ ممڤوڽا )Genetik( كتييڬين

توق مڠهيدڤي ڤڽاكيت يڠ ي ڤڽاكيت اين توروت مڽومبڠ كڤد ڤوتينسي ڤساكيت اونءممڤوڽا
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ول جوڬ منجادي فكتور يڠ مڽومبڠ كڤد وهلكان داده سرتا ڤڠمبيلن مينومن برءڤڽالهڬونا سام.

 ات، ايةدئالما ةنسي. اوليه كران ايت، اهلل تله مڠيڠتكن ددالم سورءاهيلڠڽ كوارسن مينتل م

90 : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 ٺ  ٺ  ٺ  

ن ءابهاوا سسوڠڬوهڽ ارق، جودي، ڤموج ،يمانايڠ بر ٢واهاي اورڠ”د : برمقصو

انق ڤانه اداله ﴿سمواڽ﴾ كوتور ﴿كجي﴾ دري ڤربواتن  ٢برهاال دان مڠوندي نصيب دڠن باتڠ

 “وهيڽ سوڤاي كامو برجاي.ءشيطان. اوليه ايت هندقله كامو منجا

 .(PSIKOLOGI) كدوا : فكتور ڤسيكولوڬي

ن ءاعقيبة ڤندر امڽومبڠ كڤد ڬڠڬوان مينتل ترماسوق تراومفكتور ڤسيكولوڬي يڠ 

ورڠ اينديۏيدو أايموسي، فيزيكل اتاو سيكسوال. ڤسيكولوڬي توروت ترڬڠڬو اڤابيال سس

 ين.ءدأبايكن اوليه كلوارڬ دان ڬاڬل دالم ممبينا هوبوڠن دڠن اورڠ ال

 .كتيڬ : فكتور ڤرسكيترن

مرڠسڠ ڤڽاكيت مينتل. اين ترماسوق كماتين، سستڠه ڤركارا يڠ برالكو دسكليليڠ بوليه 

. ڤندڠن دان ڤرسيڤسي نءكرجاڤڤرچراين، مسئله كلوارڬ دان تكنن دالم ڤمبالجرن اتاو 

 ره ڬڠڬوان مينتل.أمشاركت توروت مڽومبڠ ك

 بربهاڬيا، مسلمين يڠ 

ين. جوسترو، إسالم ءنسي دڠن مخلوق الءاعقل اداله انوڬره اهلل يڠ ممبيذاكن انتارا م

وسها مڠمبڠكن ڤوتينسي انسي سوڤاي سنتياس ممليهارا كصيحتن عقل دان برءاممرينتهكن م

مباچ، منونتوت ن دان كبسرن اهلل سبحانه وتعالى دڠن مءاعقل دڠن چارا برفيكير تنتڠ چيڤت

 علمو دان سباڬايڽ.

ڬجاال مينتل يڠ  لقكنيببراڤ لڠكه ڤرلو دأمبيل باڬي ممليهارا كصيحتن عقل باڬي مڠ

 انتاراڽ: ،سماكين مرونچيڠ هاري اين
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اڬر مريك  ٢ن ترماسوق ڤمبنتوقن شخصية مورني كڤد انقءاڬامأك ٢ترڤكن نيالي ڤرتام:

ميمڠ تڤت  ‘ملنتور بولوه، بيار دري ربوڠڽ’ته ماليو، اي جاتي ديري يڠ منتڤ. ڤڤءممڤوڽا

اه حديث يڠ دروايتكن اوليه ابن برسبدا دالم سبو ملسو هيلع هللا ىلصاونتوق دجاديكن ايڠتن. رسول اهلل 

 : ضي اهلل عنهرنس بن مالك أماجه، درڤد 

دَبَهُمْ  ْحِسنُوا أ  ْولَادَكُْم وَأ  كْرِمُوا أ   أ 
 “كامو دان چنتيقكنله بودي ڤكرتي مريك. ٢لياكنله انقوم”برمقصود : 

منداڤت ديديقن سمڤورنا ٢جوسترو، ايبو باڤ برڤرانن ڤنتيڠ باڬي ممستيكن انق

 خالق.اماڽ ديديقن اڬام يڠ مرڠكومي عقيدة، شريعة دان اوتاتر

 يءماللون ءاي كصيحتن مينتل. ڤيهق كراجءڤرهيبتكن كيمڤين كسدرن مڠنا كدوا:

يڠ ترليبت ڤرلو بكرجاسام اونتوق ممبنتو مناڠني مسئله كصيحتن مينتل دكالڠن ٢كمنترين

 ڠيڤسمد      له دان اونيۏرسيتيكن دڤريڠكت سكوبوليه دموال اين ڬولوڠن مودا. ڤروڬرم كيمڤين

 اڬر ڤارا بليا يتن برسام اينستيتوسي مسجد دان سوراوءبركا ڠي رامڬروڤ ڤببرا نجورنڤڠ

ترجبق  درڤدلقكن ين ڬجاال اين دان داڤت مڠءاممبري ڤرهاتين يڠ سريوس بركن ڤدان ايبو با

 دري ڤريڠكت اول الڬي.
ستن يتوبوه بادن سڤرتي برسنم سچارا كونسده كڤد كچرڬسن ئيڠ برفا ٢الكوكن ڤركارا كتيڬ:

ن ميديا سوسيال كران اي اكن ملمهكن داي ءدان ريحت يڠ چوكوڤ. كورڠكن ڤڠڬونا

ساڠت بنر دان  ‘يڠ صيحت توبوهعقل يڠ صيحت ڤد ’ته عرب، اورڠ. كات ڤڤأفيزيكل سس

الم دڠن ادب هيدوڤ إسالم د سوايته يڠ ساسڤنجڠ ماس. اي سبواه ڤڤ (relevan)ريليۏن 

 ماڽ كصيحتن مينتل.اوتاممليهارا كصيحتن تر
راس ترسيسيه دان مورڠ أسوكوڠن دان ڤرهاتين اهلي كلوارڬ. سريڠكالي سس مڤت:أك

تيدق دڤدوليكن اڤابيال اهلي كلوارڬ تيدق براينتركسي. سيتواسي اين برالكو اڤابيال اهلي 

ترو، كورڠكنله د درومه. جوساكتيك بر (gajet) سيبوق دڠن ڬاجيت٢كلوارڬ ماسيڠ
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سماس برسام اهلي كلوارڬ. لواڠكن ماس يڠ بركواليتي دڠن  )gajet( ن ڬاجيتءڤڠڬونا

 ممبريكن ڤرهاتين دان براينتركسي سچارا فيزيكل.

 درحمتي اهلل، ساوداراكو يڠ -وداراسا

ركارا ڤنتيڠ سباڬاي بر ايڠين مڽيمڤولكن ببراڤ ڤنڤد هاري اين، م هخيري خطبامڠ

 رنوڠن برسام:

د دڤريڠكت يڠ ادالم مشاركت كيت هاري اين سوده بر (depresi) ڬجاال ديڤريسي رتام:ڤ

 لساينڽ.ممبيمبڠكن. سموا ڤيهق هاروس ممبوك مات دالم منچاري ڤڽ

ڤرلو دڤليهارا شريعة يڠ الد صن عقل ترماسوق ددالم مقاءاكصيحتن مينتل اتاو كسجهتر كدوا:

 اوليه اومت إسالم.

مينتل يڠ  ناوڠڬڬ أرهورڠ كأڤركارا يڠ بوليه منجروموسكن سسهيندري اڤ جوڬ  كتيڬ:

 امت مربهاي اين.
 :195 اتالبقرة، اي ةسور ددالمفرمان اهلل سبحانه وتعالى 

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ۓھ    ھ  ے    ے    ھھ   ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ      ہ

امو منجاتوهكن دان بلنجاكنله ﴿هرتا بندامو﴾ دجالن اهلل، دان جاڠنله ك”برمقصود : 

 ٢ي اورڠءن سسوڠڬوهڽ اهلل مڽوكاايقله، كرءن دان بربوات باءاديريمو سنديري كدالم كبينس

 “يق.ءيڠ بربوات با
اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ  بَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ

لَ  مِيُع الْعَلِيْمُ. اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ هُ هُوَ الس َّ ْستَغْفِرُ الل  هَ  مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ قُوُْل قَوْلِْي هذَا وَأ  أ 
ْحيَاءِ مِْنهُمْ  ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الأ  ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا  الْعَظِيْم

ْموَات، فَاسْ  ِحيْمُ.وَالأ  هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  تَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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 خطبه كدوا

ِينَ رَب ِ  الحمْدُ لِل  هِ  َم دِ  ،الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ ُ وَالس َّ لَاة مِينِ، وَعَلَى آلِهِ  نِ وَالص َّ بِي ِ اْلأ  الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الط َّ  وَأ 

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل  ه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا م َّ قُوا الل  هَ  أ  ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه مَرَكُْم بِأ  مَرَكُْم ، وَاعْلَمُوا أن َّ الل  هَ أ  أ 

 َ ْسلِيِم عَلَى ن لَاةِ وَالت َّ ِيمِ بِالص َّ ِ الْ كَر ُ تَعَالَى:بِي ِه ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ، فَقَاَل الل  ه

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ بْرَاهِيْمَ وَعَلَى آا ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آِل َسي
َ وَبَارِكْ  بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ دٍ وَعَلَى َسي ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا آ عَلَى َسي َا بَارَْكَت عَلَى َسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ عَْن  وَاْرَض الل َّ ْجمَعِينَ،  بَقِي َّ حَابَةِ أ  ابِعِينَ وَتَابِعِي الص َّ وَ عَِن الت َّ
ابِعِينَ  ا الت َّ كْرَمِينَ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ كْرَمَ اْلأ   .مَعَهُْم يَا أ 

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ  ْموَاِت.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأ   وَالمُؤْمِنَاِت الأ 

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ هُم َّ أ  ليا والل َّ
ُ الد ِيْن ال  مُْصطَفَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَة

بْنِ  ْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ه.  المرحوم بِالل  ه َشاه ا  ُسلْطَان حَاِج أ 
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 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ا (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ ل مُتَوَك ِْل عَلَى حاجه عَزِيْزَةْ أ 

َاج.  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ ْحمَتَِك الل َّ
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  يَا أ 

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ مَاٍن، مَالِيزِ ْمٍن وَأ  ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ  آمِناً مُْطمَئِن ًّ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن،  عْدَاءَكَ أ  عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أ  هُم َّ أ  الل َّ
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.وَ   اخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأ 

ارِ. نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ  ر

 عِبَادَ الل  هِ،

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  چ  چ  چ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ
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لُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا  َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  الل  هَ الْعَظِيْم
ْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ الل  هِ أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


