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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َُِبلخُُ َلُه َُرُسوخ َُأرخَسَل ُالهَذيخ ُّلَِلَه ُد َمخ ُاْلخََُدىُوََُاْلخ َُلُيظخَهَرهَُُديخَن َُوَلوخُُقَ  ُُكلَ َه يخَن َُعَلىُالدَ 
ُالخَكاَفُروخنَُ ُاَلَُإَلَهُإالهُ.َكرََه َهُدُأنخ َدُهُالُللاَُُأشخ ُمََُُلُه،ُوَُُرَيكَُشََُُوحخ َهُدَُأنه مهًداَُأشخ
َُوَرُسولُه َُوَسل َُُمُههُُاللُه.َعبخُدُه َُعَلىَُصلَ  ُُمَمُهسَُمخ َُُُوَأصخَحاَبهَُهََُوَعَلىُآلٍَُُد،يَ َدََن َوَمنخ

يخن َمُالدَ  َساٍنَُإَلُيَ وخ  .تََبَعُهمخُِبََحخ
 ،تَ قخَوىُللاَُيُبَُفخسََُصيُكمخَُون ََُأمهاُبَ عخُد،ُفَ َياَُعَباَدُللَاُ،ُُأُو

َلُمونَُوُتنهَُإالَُوأََُهَُوالُتََُُقاتَُت ََُُُيُأَي َُّهاُالهَذيَنَُآَمُنواُات هُقواُاّلِلهََُحقُه   ن خُتمخُُمسخ

 ديري ضجو دان انتو-وانت دفك سانفهمبا اهلل ! ساي بر-واهاي همبا
واهاي ”  :برمقصود غي هللا تهرينف هرلغد. اهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري

 دان وى،تق بنر-بنرس نغد اهلل دفك وكام لهابرتقو! براميان غي غاور-غاور
  .“مسالإ أنكاد دامل مالءينكن ماتي كامو كالي-سكالي نغجا

          اهلل،  درمحيت  غي  مجعة  غسيد

 ديري رباءيقيفمم كيت سام-سام ماريله اين، مليا غدري ميمرب مجعة ي
 :  برتاجوق خطبة ساتو ماللوءي

 “. كصيحنت روحاني                         ” 
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 . مجعة غقوم مسلمني، سيد

 موده جسد رلوانفتوهن تربنتوق دري روح دان جسد. ك تافيخمأنسي د
 .نءاكسلس دان كربسيهن كقواتن، كصيحنت، رلوكنف اي. فهميد

 جسماني، اوروسن دفك رهاتنيف ممربي ثها مأنسي قنثاكب جك ليقفله فتيد
 توهن دملياكن لهفتيد مأنسي كنغسدا. روحاني رلوانفك يكناابغم ثسباليق

 .روحاني دف اداله يقيحق غن مأنسي يءكموليا. ثجسد كران ثلهها

 توان لهادا روح. خدم لهثها جسد. غضغثنوف اداله روح. نغضغتو لهثهاجسد 
 كادأن دف قسيكنفبر اتاو غنتوضكصيحنت روحاني مأنسي اداله بر .فثميليف

 باءيقله مك مأنسي جيوا دان هاتي باءيق جك. مأنسي جيوا دان هاتي
  :    سبدا نيب .مأنسي جسماني ثسرتوس دان روحاني

َغًة،ُإَُُالخَُنهَُفُإَُالُوَُأَُ ،ُذََُسَدُُمضخ ُكُُلخََُحُالَُصَُاَُصَلَحتخ ُلُُّه،َسُد

،َُفَسَدُالخَُذََُإُوَُُ ُُكلُُّه،ُأَُاَُفَسَدتخ  . هيخُلَُعَُُقُ فَُت ُهمَُُُُُقلخُب.الُخُيَُهَُالُوََُسُد

 ءيق،باءيقلهاب اي افابيال ضيغ،ال دسكتو ان ادهاوا ددامل بادبكتاهويله ” :برمقصود غي
 .“ هاتي ايتله تاهويلهك. ثسكلين لهق،روس روسق اي افابيال دان سلوروهث،

 .(ن مسلمري دالبخاا حديث رواية)                                           
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وبوه تنت كصيح دفك وانفمتو يممرب ثها مأنسي ابيالفا بسر نفساتو كسيال
 لفتحا ابو .جيوا ندا يهات نكقوات دان كصيحنت ابايكنغم نغسهاج د
 : تكابر رنهفغ وضترا سسرتاوان غسأورالبوسيت 

 

 انُُرَُسُخخُُُهَُيُخاُفَُمَُيُخفَُُكَُسَُفُخن َُُتَُبُخعَُت ُخَأُ ،هَُتَُمَُدُخىَُبَُقَُشُخَتُُمُخكَُُُمَُسُخالخَُُمَُادَُخَََُُيُخ

 انُُسَُنخَُإُُمَُسُخلخَُِبَُُالُخُحَُوخُرُُّلخُِبَُُتَُنخُأَُفَُُ،اُخهَُلََُئُاُخضَُفَُُلُخمَُكُختَُاسُخفَُُسَُفُخىُالن ُهلَُأقَبلخُعَُ

 كاوغا (lelahnya) ثلله فتاتوبوه بادن، ب خدمواهاي ” :برمقصود غي
 غي ركاراف دف ويرميد يهكنلت كاوغا فبتا. توبوهمو اونتوق خدمتبر

 كنفكغل جيوا، دفك(ecaknaanmuk(منوءاقنخك وكنفتوم .مو يكنضمرو
 نغد بوكن مو،ا يوج سبب نغد مليا غي انسان لرضبر كاوغا. ثكلبيهن االضس

  “ .مو توبوه

  .دبركيت غي مجعة غسيد

 اتاو اءيقب غي جيوا اديمنج امادسا. ربس وتينسيف دوا يءاثوفجيوا مأنسي مم
 : 10-7ايات  شمس ،لا ة دامل سوروتعاىل هاهلل سبحان فرمان .جاهت غي جيوا
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 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

        
 نغد) ثدينكجا نناكورفمثم غي دان مأنسي ديري دمي:  برمقصود غي

 جالن (نلغم اونتوق) ثمكنايلهغمسرتا ،(ثنءاكاد نغد سسواي غي نفكغكل
 ايلهبرج ثوهغضوسس،قوىبرت دفكث واممبا غي دان كجاهنت، دفك ثممباوا غي

 اميان نغد) برسيه متبه-رمتبهب - رسيهب سديا غي - ثديري منجاديكن غي غاور
 - ثديري ديكنمنجا غي غروا هل افهم ثوهغضدان سسو،(نقيكباج عمل دان

 ككوتورن سبب نغد) ثنكربسيه متربن دان سوسوت ايت - برسيه سديا غي
 .(معصية

 

 اهلل،  درمحيت  يغ  مجعة  غسيد

 اند جيوا سيهنمربفق نتواو دان اوسها كراس نفسومالوان  ةهدابرجم
 بيطاخ ةهداكن جماونتوق مالكو .كمستيان ساتو الهاد هاتي كصيحنت

  :ارنكنثم
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 .ءانالقرخ بامم وسالل اند هللاركذ صالة، نغد اهلل دفك َتَقرُّْببر 1-

 يكاك دان نغات ان،الوكم روت،ف ليده، ا،غتلي مات، ضسنتياس منجا  2-
 .حرام غي ركاراف دري

، ءكي، رياغد طمع، تيرفس بوروق صفة - صفة كنوسفهاغوسها مابر  3-
 .كيت واجي يدر وتكدك دان ماره تجف ،غبسر ديري، سومبو

 ،اوجني نغد صرب هلل،ا دكف وتتاك راس ااد قوتناو يهضيضوسها ابر 4- 
 .اهلل دفك اسيهك دان ديري رنده ،ْلكََّوَت رضا، ،ةنعم شكور

هده. اي اق برجمنتوهندق اوك اد جك موده دان نغري منجادي ثمسوا 
 ايت، ساعتد. اىلتعو هبحانس اهلل كران صنخالكا نوهف نغدالكوكن د

 كطاعنت ندا هداية نجال-لنجا نوجنوقم غي اهلل بنتوان دان كموداهن لهغدات
 .ثدافك

 الرجيم أعوذ ابهلل من الشيطان
 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
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 َِبَرَكُللاُُِلَُوَلُكمخَُفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.

ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلََيَتَُوا َرُلذ ََُونَ َفَعَِنَُوَاَيَ  ََكيخمَُاكخ  .ْلخ

َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُهُُ  َعَليخُم.َميخُعُالُخالسُهَواَوتَ َقبهَلُللاَُمِنَ 

تَ غخَفُرواُ ِلَُهذاَُوأسخ ُلُقَ وخ ُمُخَلكُُُوَُِلُخللَاُالخَعَظيخَمُأقُ وخ

َلَماَتَُوالخُمؤُخُ َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ َُمنََُوَلَساَئَرُالخُمسخ َ مَُوَُْيخ َُناَتُالخُمؤخ

ُهُ تَ غخَفُروخ ُرُالرهَحيخمَُُفاسخ إنهُهُُهَوُالخَغُفوخ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمْيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُللاَُُُإالُهََُإلَُُالَُأنَُوَأشخ ُ،َلهُُُرَيخكَُشَُُالَُوحخ
َهدُُ ُلُهَُُرُسوُخوَُُهَُُعبخدُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُمُهاللههُُ. َُعَلىَوَِبَركخ
ََُأجخََُُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُمَمهٍد،َُسيَ َدَنَُ ُ.َعْيخ

َن.ُالخُمت ُهفَازَُُفَ َقدُخُاّلِلهَُُات هُقوا!ُللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها ُُقوخ
ُ

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   للا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

 

 ماسيه اراضسلوروه ن. كنغممبيمبماسيه  19-يدؤوك كينتغج نغكمبرف
 دفك انوغضتر رعيت مسبوتن ،ثيتاخدوك نامون Total Lockdown. دكناكن
 ماللوءي ديري كنمندفرت نغد كسنيؤ مبيلغم ايفسو نءاكراج سارنان

  .ممواسكن غكور دان رنده تراللو ماسيه My Sejahtera ليكسيفا

 

 ثها ايايت ديري، مندفرتكن غي غاور 484,184 ،اللو 2021جون  26 ورنفال
 دفدر وهءجا اين راتوسنف. اين ريضن ندودوقف كسلوروهن دفدر 59.89% 

 80% ايايتفوك كلومبر (imuniti)بنتوق اميونييتي ممضبا دلتقكن غي ساسرن
 تله مريك ،مندفرت غي غاور 00010, لبيه ديهكن،ثلبيه م .ندودوقف دفدر
 اوسها ثوهغضسسو .دجدوالكن غي سونتيكن  (sesi)سيسي حاضر لضاض

 روثم بيخاط ايت، اونتوق. رعيت مسوا كرجاسام ممرلوكن اين وابق ممبنرتس
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 نغد اين نءاكراج سارنان باءيق منرميا رضا انوغضتر رعيت سلوروه دفك
 موده. اين (vaksinasi)كسيناسيؤ رامضروف يضبا ديري كنفرتمند راضس

 بقيمر دفدر اين وابق هخضر منياختا اوسها نيضسباها منجادي ثايا مودهن
 .اهلل نغرتولوف مموهون سالين

   درمحيت  يغ  مجعة  غسيد

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

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلُهصَُاُمَُكَُ،ُُدمُهمََُُُنَُدَُيَُ سَُُلَُآُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمهَُصلَ ُ

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخَإَُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ ُ،دٍُمُهُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،
ُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهَُرَُب ُخَإَُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلَُُلىَُعَُوَُ،
َُمَُالَُعَُُالُخَفُُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ يخد َُمََيخد .َإنُه ،ْيخ  َُكُِحََ
 

َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمنَُُاللهُهمه َلمَُُاَت،َوالخُمؤخ ََُواملُسخ َلمَُُْيخ َياَءُُ،اتََُوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ يخع َُقرَيخبُ ُ،َواأَلمخَواتََُُمن خ ُ.َواتَُُالدهعَُيخبَُُُمََُُّإنهَكَُسََ
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َُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُالُخُانُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُفَُاشُخُمُههُُاللُه.ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسَُنُمَُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكََُبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنَُبُُلَُزَُن َُُايمَُفَُُاَنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ َُِبهلَل ُالخَواَثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ زَُُانَُلخطَُلسُُّااللهُهمه ُالخعَُُانََُمي خ بخَنَُاُُ،اَبَديخنَُزَيخَن
َمُ َتفََُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّالالخَمرخُحوخ ُِبَُالخُمكخ َةَُعَليخَهَُوَعَلىُأَنخَزَلُالرهِحخََُُشاه،ُوَُهللَُيخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُُلخطَانَةَُسُُّال
َُمنَُ َُوَرَعاََيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َُُمسُخُالُخَواحخ َلَماتََُُلَمْيخ ن خَياَُوالخُمسخ ُالدُّ َُف

ََتكَُ َََُيَُأرخَحَمُالرهاَِحََُُواآلَخَرَة،َُبَرِحخ ُُ.ْيخ
َدُ ُالخَعهخ َُوِله َفظخ ُاحخ َاَعيُخَإُُدَُمُهمَُُُتغكواللهُهمه ُلخطَانَُسُُّالَُثَقَُِبهللَُبخَنُالخَواَاُُلََُسخ

َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ
 

 ظاليمنك مالكوكن غيودي يه وما اهلل تورونكنله حكومنمو اتس قي
 اهلل يا ،فلسطنيد منيمسل قوم يكام ساودارا -ساودارا ممبونوه نغد

  ،كنموملمه وفمم تق مريك ثوهغضسسو مريك حكومله
 
 

 ،دفلسطني همل غلمني يم مسقو اساودار-رااودايا اهلل سالمتكنله س
 يلهكاسيه دان يغايس هللا يا ك،مري بنتوله دان مريك اميان وهكنضت

 .مريك سوهمو -وسوهم داسننينف دري مريك كلواركنله دان مريك
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ن خَياَُحَسَنًةَُوَفُاآل  ُلنهاَر.َقَناَُعَذاَبُاَسَنًةُوَُحََُةَُخرَُرَب هَناُآتََناَُفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ  .َواْلخ
 
 
 
 

َُعَباَدُللَا!
 اُذخُكُروخاُللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماُتَُ ُرُللَاَُأكخ َن.نَ عُُصُخَوَلذَكخ  وخ

ُ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ
 

 


