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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ُدُللُه َمخ َشةا.الَّذهيَُجَعَلُالن هَكاَحَُحَلَُُاْلخ َُونهعخَمةا،َُوَجَعَلُالز هََنَُحَرامااَُوَفاحه  ًلا
ًَُلُُ َهُدَُأنخ َدُهًَُلُُإهلَهُإهًَلَُوَأشخ  َُشرهيخَكَُله،ُهللاَُُوحخ
ُلهُ اَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َهُدَُأنََُّسيه َدََنُُُمَمَّدا ُثَُرْحخَةُاَُوَأشخ ُعوخ ُُاملَب خ  .لهلخَعاَلمهيخ
َُوَسل همخَُعَلىَُسيه دهََنُُُمَمَّدُ ُمَُّهُُللََّاُُ َُُصل ه ُاألَنخبهَياءهَُوالخُمرَسلهيخ َرفه  ،َأشخ
بهههُُ َُوَعَلىُآلهههَُوَصحخ  .َأْجخَعهيخ

ُبهتَ قخَوىُهللاهُ يخ َُونَ فخسه يخُكمخ ُُأوخصه نَُوُخْحَُُرُخت ُُُمُخكُُلَّعََُلُُهُُوُخعُُي ُخطُهأَُوََُأمَّاُبَ عخُد،َُفإهِنه   

 سنديري ديري ضجو دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل ! ساي بر-همبا وهاي
 االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد اهلل دفك برتقوى ايفسو
 .خريةعاىل ددنيا دان داوته سبحان اهلل رمحة تفمندا اكن كيت مودهن-موده ثنغالر

 مسيحي، 2021 تاهون غهوجوفغ د برادا نافبرمس دان اين مليا غدري ميمرب مجعة ي
                                                :برتاجوق خطبة دري نغرنو مبيلغم كيت سام-سام ماريله

  “زنا رييفهم نغجا”                          
  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد

-ق انتارا دوساترماسو اي دان سالمإ دامل غدالر تغسا غي ربواتنفزنا اداله ساتو 
 . وهيءدجا مسيت غدوسا بسر ي
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 :32ايات  ءسرااإل ةوتعاىل دامل سور همان اهلل سبحانفر

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 ساتو اداله ايت زنا ثوهغضسسو زنا، رييفهمغم كامو نلهغجا دان: ثمقصود
  .﴾نقكروس ممباوا غي﴿ جاهت غي جالن ساتو دان كجي غي ربواتنف

 

 هخضمن دان زنا ربواتنف دفدر ثهمبا اراف غوتعاىل مالر هبركات: اهلل سبحان كثريابن 
 دان فكتور-فكتور رتيفس زنا دفك ممباوا غي فستيا ضجو يتوضب. ثمندكتي دفدر
 غي وانيتا نغد نءدوا-بردوا غي لالكي ثونتوهخ. ثدافك ممباوا غي يكفاس-يكفاس

 ،ةشهو نفسو نغد غبيبس، ممند نغد سندا وراوضبر برسنتوهن، ،مَرْحَم بوكن
 دان (seksual)سيكسوال ربواتنف كنغممباي لخيابر ه،خلو(video) يديوؤ ونتوننم
  .يضال ينءال-ينءال

 نيب مك وتعاىل، هسبحان اهلل دسيسي بسر دوسا سواتو اداله زنا ربواتنفاوليه كران 
 دان ليهنتفغ ن،فاكاخرف نغد يءدموال اكن سبنر غي نءرزناف بهاوا امران ممربي 
 :  نيب سبدا. ترسبوت كجي ربواتنف مالكوكن اونتوق نفسو يننغيأكسرتا  لنخيا

 

ُالنََّظُرُ ه َنيخ َرَكَُذلهَكًَُلَُُمَاَلَةَُفزهََنُالخَعي خ َنُالز هََنَُأدخ ُآَدَمَُحظَُّهُمه َُكَتَبَُعَلىُابخنه إهنَُّاَّللََّ
بُهُُ ُُيَكذ ه َتههيَُوالخَفرخُجُُيَصد هُقَُذلهَكَُأوخ َُوَتشخ ُالنُّطخُقَُوالن َّفخُسََُتََّنَّ  َوزهََنُالل هَسانه
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 دي آدم، انق فستيا اونتوق زنا نيضبها كنفمنت اهلل ثوهغضسسو”قصود :برم غي
 ليده زنا مليهت، نغد مات زنا مك ،ريادهيند بوليه تيدق دان ثتكنفمندا اكن

 كمالوان كنغسد ،ةشهو مراساكن دان كنغممباي نغد هاتي زنا ن،فاخاو نغد
  .“ثمندوستاكن اتاو ايت مسوا ممبنركن

 ﴾مسلم روايةحديث ﴿                                                              

 

  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 بوكن زنا ربواتنف كران اين. نزيناف اراف ملعنة دان يخبن تغوتعاىل سا هاهلل سبحان

  باءيق مشاركت دفك بهكن نزيناف سي ديري دفك بوروق غي كسن ممربي سهاج
 ثوي دامل كتاباضالقر سفيو وكتوردشيخ  .اخرية هاري د ونفماهو دنيا د
  :بركات “مسالاإل يف واحلرام احلالل”

 

 غثمننت دان زنا حرامنفغ اتس اكتفبرس ْياِوَمَس امضجك كيت ليهت مسوا ا
 كران نءرزناف كراس غمالر غي سالم،إ اياله خريترا غي امضا دان. كراس نغد
 جنني نغمبواف كيس ثبرالكو ،ضكلوار كتورونن مروسقكن اكن ايت ربواتنف

 الرحيم، صلة نغن هوبوبلهك-هخمم ،ةرابق قوم باءيق نام منجاتوهكن انق، دان
 مورل مرندهكن دان ليالابرمهاراج نفسو كرونيك، غي اكيتفث ثباريترس

 .انسان غسساور
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  نيب حديث فبربا مقصود دفدر نيضسبها بوتثم رئالكبا ثهيب دامل كتابالذامام 
 دان نراك د مريك كمالوان دف غنتوضد اكن نزيناف اراف ننيت قيامة هاري دف بهاوا
 ارافكمالوان دنراك . زبانيه مالئكة اوليه وهمخد مسبيل بسي بوقمخ نغد ساقسيد اكن

  .ينءال غي نراك ونيهفغ ساقيثم غضسهي بوسوق تغسا وءبربا اكن نزيناف
  

 . اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 انق 50،000 لبيه تفتردا بهاوا وركنفمال 2020 تاهون دف اراضن نفرتندفجابنت 

 منجالين غوانيتا ي 96،000كريا -كن د سلوروه مليسيا دان كريادالهري تله نكاح لوار
. ترسبوت منتخدرف مناوركن غي كلينيك-كلينيك د جنني ورنضوفغض روسيسف

 وركنفدال غي بايي نغمبواف كيس 100 لبيه تفتردا ،(purata)وراتاف اراخس
 لبيه. نءازينرف ثلواسالبر كران اداله اين مسوا ثبرالكو اوتام فكتور. تاهون فستيا
 يضجوسرتو با .يثمسبو اراخس دالكوكن يضال تيدق كيين زنا يضال كنغممبيمب

 فترهاد اجرنفغ امبيل دان غرنو كيت ماريله اين هاري دف خطبة يخرياغم
  :برايكوت ركاراف-ركاراف

 هسبحان اهلل رينتهف اكنفمرو زنا ربواتنف مندكيت نغكيت مستيله يقني بهاوا الر1. 
  .اتوهيفد واجب غي وتعاىل

 نءرزناف ملبه ك منجروموسكن بوليه غي ييتؤاكتي-ييتؤكيت هندقله منجاوهي اكتي .2
-المن ماليري ن،ءدوا-بردوا بيبس، ولنءاضرف ككاسيه، هاري مبوتثم رتيفس
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  .ثايضسبا دان هخلو(web) ويب المن
 لقيغم دان صح غي ركهويننف ماللوءي كتورونن نيخكسو ضكيت هندقله منجا3. 
  .فتيدق صح تار ذرية اءيثوفمم دفدر

 ثبرالكو دفك منجوروس غي انق-انق ياتنضك اولغم دان ممنتاو هندقله فايبو با4. 
  .نءرزناف

 

  .اهلل درمحيت غقوم مسلمني ي
 ضكلوار اهلي دان كيت وهكنءدجا ايفسو اهلل دفك ءسام كيت بردعا-ماريله سام

. ثنغد دكت دان ريفهم يتوضب كيت منجاديكن ثسرتوس نءرزناف هخكن دفدر كيت
 اين تاهون دفدر باءيق لبيه غي تاهون منجادي باكل اين بارو تاهون نغكداتا ضمسو
  .عاملنيال أمني يا ربَّ .ثسبلوم دان

 

چ چڃ ڃ ڃ   

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

  ڑ ک ک

 مناهن مريك هندقله: "براميان غي الكي-الكي غاور دفك كاتاكنله : ثمقصود
 مريك، يضبا يخسو لبيه اداله ايت دمكني غي; ثكمالوان ممليهارا دان ،ثنغنداف

 .“بوات مريك غي فا تاهويغم مها اهلل ثوهغضسسو
 ﴾30 ايات:  ورنُّلا ةسور﴿                                                    
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. ُالخَعظهيخمه ُالخُقرخآنه َُوَلُكمخُِفه  ََبَرَكُهللاُُِله
. َكهيخمه رهُاْلخ َُوالذ هكخ َاُفهيخههُمهَنُاآلَّيته ُكمخُِبه َُواهّي ه  َونَ َفَعِنه

نخُكمخُتهلَوَتُهُ َُومه يخُعُالخَعلهيخُم.َوتَ َقبََّلُهللاُمهِن ه  اهنَُّهُُهَوُالسَّمه
َُ لهمهيخ خَُوَلُكمخَُولهَسائهرهُالخُمسخ تَ غخفهُرُهللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ أقُ وخ

يخُم. ُرُالرَّحه ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخفهُروخ ُفَاسخ َناته مه ََُوالخُمؤخ مهنهيخ َُوالخُمؤخ لهَماته  َوالخُمسخ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانهَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّللهَُّهُاْلخ ُالخَعاَلمهيخ َهدُُ.َُرب ه َدهُُُهللاُُُإهًلُإهَلهًَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكًَُُلَُوحخ

َهدُُ اَُسيه َدَنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّدا َُُوَسله مُخَُصلهُ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ ُُُمَمَّد ،َُسيه دهَنََُُعَلىَوََبرهكخ
َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلى َُأْجخَعهيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُعهَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا َُفاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

رَُ ََُُمَعاشه لهمهيخ َُكمُُُالخُمسخ   هللا،َُرْحه

 مجعة غسيد تكنغيغم نيغاي بيخط 2021 تاهون غهوجوفغ د برادا كيت نافمس
 رلواغم نفكواجي يتءيا غنتيف غي سالمإ روكون ساتو دفك افلو تيدق ايفسو مسوا
 ماللوءي ثمنونايكن رالهضبرس. ثشرط دان اْبَصِن فوكوخ ستله هرتا زكاة

 عامل-عامل دفك ونفاتاو MAIDAMلولوسكن اوليه د غي زكاة وستف -وستف
 .نتيقدال غي برتولياه

 

 ،مجعة سكلني غسيد
سباضاميان   رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم

 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمان

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
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ُ َُصله  ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُهيهُ ى َُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخإُه َُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُكُخرُهَبَُوَُ،

ُُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دُ مَُُّمَُُ َُمُهالَُعَُُالُخِفه إهنََّكُ ،يخ
يخٌدَُمَهيخٌد.  ُْحَه

 

َُ نهيخ مه ُلهلخُمؤخ اغخفهرخ ،ُاللَُّهمَُّ َناته مه ََُُوالخُمؤخ لهمهيخ لهَماتُهَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ َياءهُمه ُ،َواأَلمخَواتُهُاأَلحخ
يخٌعَُقرهيخٌبَُمُُّه ُ.يخُبُالدََّعَواتُهإهنََّكَُسَه

 

ُنَُمُهُكَُبهُُوذُُعُُُن ََُنَُّإهُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخًلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُ ُامُهقَُسُخاألَُُئُهي ُهسَُمهن ُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُُفُهاشُخُمَُّهُُاللَّ.

ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُ
ُ

للهُ َفظخَُموخًلََنُالخَواثهَقَُبه َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ي خ ُاهُُ،زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه مه ُلخطَانُهسُُّالبخَنُالخَمرخُحوخ
َُوَعَلىَُُُمخُمودُه ُالرَّْحخََةَُعَليخهه َُشاه،َُوَأنخزهله لله َُبه َتفهيخ ُنُ وخرُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُهُلخطَانَةُهسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانو

ُ ُِفه لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهيخ َلهَُُوَرَعاَّيهُُمهَنُالخُمسخ َفظخَُأوخًلَدهَُُوَأهخ َتهكََُواحخ بهَرْحخ َرةهُ، َواآلخه ن خَيُا ُالدُّ
.َ َُُّيَُأرخَحَمُالرَّاْحههيخ

ُ

دهُ َُّالخَعهخ َُوِله َفظخ َاعهيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ للُهاهُُإهَسخ َُبه َزانَُُلخطَانُهسُُّالُبخَنُالخَواثهقه ي خ ُمه
ُ.زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُ
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سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 منتفكنله. كوكوه دان رتاي يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان فرساودارأن

 فليهاراكنله واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي اميان
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري كامي

 دفدر كامي وهيلهءجا دبركيت، يضال حالل غي رزقي كامي دفيا اهلل! كورنياكنله ك
 دفك خيانت فربواتن سواتو اداله اين كران كواس وناض ساله دان رسواه ربواتنف
 ندبريك غي مانها

 

دان  ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  ليهارالهفيا اهلل، بنتو دان 
 ..رحيم يا.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

َرةهَُحَسَنةاَُوقهَناَُعَذاَبُالنَّاره. ُاآلخه ن خَياَُحَسَنةاَُوِفه ُالدُّ  ُرَب ََّناُآتهَناُِفه
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُّمََُُُنَُدُهيهُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلمهيخ ُدُللهَُربه  َمخ ُ.َواْلخ

ُهللاه!عهَباَدُ

ُهَُعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ، ُكُروخ  ُاذخُكُروخاُهللَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

نَُ ُعوخ ن َ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللاهَُأكخ  .َوَلذهكخ

اُإهَلَُصلتهُكمُخ ُموخ  .يَ رخَْحخُكُمُهللاُ،قُ وخ


