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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ّمّنيَُُُقلالخَقاّئّل:ُُلِّلَُُّدُُمُخالخَُ ُُۚ ُفُ ُروَجُهمُخَُوََيخَفُظواُأَبخَصارّّهمُخُّمنُخُيَ ُغضُّواُلّ لخُمؤخ

ّلكَُ نَ ُعونَُُِبَاَُخّبيُرُالِلََُُّإنَََُُُۗلُمُخَُأزخَكىَُُٰذََٰ ُ.َيصخ
َُوحَدهُُ ُهللُا ُّإاَل ُّإَلَه ُآل َُأن َهُد ُُُمََمًداُُوَأشخ َُأَن َهُد َُوَأشخ َُلُه، َُشرّيَك اَل

َُوَرُسولُُه،ُُوَعبخُدهُُ
َحاّبّهَُأْجخَّعَي. َُعَلىَُسيّ ّدََنُُُمََمٍدَُوَعَلىُآّلّهَُوَأصخ ُاَلَلُهَمَُصلّ َُوَسلّ مخ

ُهللّا، ُّعَباَد ُفَ َيا ُبَ عخُد، َُوأَنُتمُّإاَلََُُتُوُتنََُُواَلُُتُ َقاتّهَُُّحقَُُالِلََُُاتَ ُقواَُأَما
ّلُمونَُ  .مُّسخ

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 كالي-سكالي نغجا دان تقوى، بنر-سبنر نغد اهلل دفله كامو كابرتقو
 ري اين برتاجوق ها دف خطبة .سالمإ كادأن دامل مالءينكن ماتي كامو

  “.زنا افتن مليا ديري ”                       

  اهلل، دملياكن غي  مجاعه غسيد
. نءاتفيخ يقءبا-يقءسبا نغداهلل سبحان وتعاىل تله منجاديكن مأنسي 



3 

 

 نكدكمبالي اكن اي ايت، كجادين وناكنض دساله جك نامون
 :5-4 ايات نيالّت ةسور ددامل اهلل فرمان. نغولوض رنده-سرنده ايضسبا

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 
 

 

-يقءسبا غي بنتوق دامل مأنسي تاكنفيخمن تله كامي ثوهغضسسو :ثمقصود
 نككمبالي كامي ،(ايت نفكغكل وناكنض الهثم اي جك)كمودين  ،ثيقءبا

  .رنده غي غاور-غاور كتغريف رنده-سرنده كقد دي

 

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد

 تفتردا ايت رينتهف ددامل ينكنءمال رينتهفسالم تيدق ممرينتهكن سسواتو إ
 حرامكنغم دان غمالر تيدق سالمإ ،ضجو يتوضب. نقيءكبا دان كمصلحنت

 ايت، اونتوق. وهيءدجا مسيت غي ةمضر  اد ثددامل واليخك نغسسواتو الر
 دان نكاح حاللكنغم تله سالمإ كتورونن، نءاكسجهرت ممليهارا دمي

 :32 ايات ،ءسراإلا ةسور دامل فرمانبر اهلل. زنا حرامكنغم

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  
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 ايت زنا ثوهغضسسو زنا، رييفهمغم كامو نلهغجا دان ” :ثمقصود
 ممباوا غي( جاهتغ ي جالن ساتو دان كجي غي ربواتنفاداله ساتو 

 .“)نقكروس
 بهكن زنا، مالكوكن دفدر كيت غمالر ثاهلل اين بوكن هافرمان 

. غدالر اداله ضجو “زنا دفك جالن منجادي بوليه غي جوا فا مندكيت”
 ،ثانتارا. مشاركت انخبن ايضلباف بتكنقاعغم بوليه زنا كران اداله اين

 منيمبولكن ،ضكلوار رنداكنف -ورقفمروسقكن نسب كتورونن، مم
  .بربهاي اكيتفث كنغمندات دان رموسوهنف

 زنا غروا دفك تردده كيت ديري بياركن نلهغجوسرتو ايت، جا
 بيبس، ولنءاضرف ه،خلو مربض اتاو يديوؤ مليهت ن،ءدوا-بردوا رتيفس
 ثأنسي بياسام كران ،ثايضسبا دان سوسيال هيبورن يستاف ضرييحاغم

 غنديضبر مستيله يهقف مسوا ،ضجو يتوضب. نفسو نءوداض نغد تيواس
 امر ممبودياكن نغد اين زنا جاالض غممبندو اكتيف راننف ينكنءمما باهو،
  .مشاركت دامل منكر نهي فمعرو
  سكلني، مجاعه غسيد

 تله يغضتي اجنيفغ الجرف ندداهنف نغد ركنفمضد كيت س،فل وغضمي
 هخكن دفك ترجروموس غضسهي يالسسو ييتؤياكت نغد ترليبت
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 “sugarbaby” لرضد غي ننفسيم وانفرمف ايضسبا اتاو ورنخالف
 IPT الجرف 12،705 يسراما. sugarbook نتيليفو ليكسيفا ماللوءي

 رسييتؤاوني دوا ترماسوق دمليسيا، رسييتؤاوني 10 مليبتكن ترجبق، تله
 .عوام

 اداله ترليبت غي قنثاكب كنيغمو: كلغاثم وباخ غبوليه جادي اد ي
 ليبنتفغ. اين ايسو نغري غممند بوليه تيدق كيت ،ثحقيقت. سالمإ بوكن

 غتنت امران اكنفمرو ورنخالف ياتنضك دامل يغضتي نديديقنفبر نغولوض
 امران ممربي سنديري  اهلل رسول. اراضن غنتيف اسيت كرونتوهن

 :كراس
 اَبُهللاُّذَُعَُُّسّهمُخفُُن ُخلُّواُبَُّحَُالُأَُُ؛ُإُّالرّ بَُُوٍَُمُالزّ َنَُوُخق ََُُرُّفُخهَُاُظَُمَُ

    مريك ينكنءمال قوم سواتو دامل ربا دان زنا برللواسا تيدق” :ثمقصود
  “مريك ديري دفك اهلل عذاب غونداغم

  )امحد رواية(                                                            
. دسكت هاروس اين كجي ياابود دفك غروا االضاونتوق ايت، س

 دان كومونيكاسي سوروهنجاي دفك كاسيه برترميا كيت احلمدهلل،
 انتسف كهغل مبيلغم كران (SKMM) مليسيا(multimedia) امولتيميدي
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 sugarbook هالمن يناكغر دفك ) (akses)اكسس( اينفاخ كتثم
  (reman)رمان دتاهن تله والف ترسبوت ليكسيفا اسسفغ. ترسبوت

 دالكوكن رلوف قثبا ماسيه لوروهثم غ. نامون اوسها يسياسنت اونتوق
 ممربسيهكن سام-سام كيت ماريله ،ثخريا .اين معصية ممبنرتس يضبا

 مسوال بتولكن. جالن كلفغك كمباليله. دوسا االضس دفدر ديري
 سبسر واالو. امضا توجنوقف نغد سالري رضا كيت فهيدو يكمود

 بنر-بنر غي ثرميا توبة همبامن فتت اهلل الكوكن، كيت غي دوسا مان
 .انصاف دان سلثم

 الَرّجيمُُّالَشيخطَانُُّّمنَُُّبللَُُّأُعوذُُ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ُ
َُ ّلّميخ تَ غخّفُرُهللَاُالخَعّظيخَمُِلخَُوَلُكمخَُوّلَساّئّرُالخُمسخ ِلخَُهَذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ َأقُ وخ

ُه، تَ غخّفُروخ ّمَناّت،ُفَاسخ ََُوالخُمؤخ ّمّنيخ ّلَماّتَُوالخُمؤخ  َوالخُمسخ

ُرُالَرّحيخمُُ ُّإنَُهُُهَوُالخَغُفوخ
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ُطخَبُةُالثَانَّيةُُاَُ  ْلخ
ُالُش َرّيخَكُُلِّلَُُّدُُمُخالخَُ َدُه ُإالُهللُاَُوحخ ُالُّإَلَه َُأنخ َهُد ُنُه.َُوَأشخ َتّعي خ َُوَنسخ ََنخَمُدُه

َُوَرُسولُُه. َُعبخُدُه ُُُمََمًدا َُسيّ َدََن َُأَن َهُد َُوَأشخ َُعَلىَُلُه، َُوَسلّ مخ َُصلّ  ُالَلُهَم
َُوااَلُه.ُ ّبّهَُوَمنخ ّلُهللّاُُُمََمٍدَُوَعَلىَُءاّلّهَُوَصحخ َُرُسوخ

َن.ُهللاَُُواقُُات َُ،ُهللاُادَُبَُاُعُّيَُف ََُُأَماُبَ عخُد، ّلُحوخ ُتُ فخ ُهَُلَعَلُكمخ ُعوخ  َُوَأّطي خ

َُُّإخَواّنَُ ّلّميخ ُ ،هللاُُُُكمَُُحّفظَُُالخُمسخ

 القرءان نءاخبا سنة، ةعباد قكنثربافدبولن رجب اين، ماريله كيت مم
. رمضان مبوتثم اول نفرسيافي منجاد اي مودهن-موده. صدقه دان

 :نءامافومارف ممربي فر  اع  م  ل  ا   ف  ائ  ط  ل   كتاب دامل اقرَّوَْْلاَ َرَكَب ْوُبَا

 ريامثم بولن اداله نابعش بولن. تامن وقخوخبر بولن اداله رجب بولن” 
  . “حاصيل وتغممو بولن اداله رمضان بولن دان تامنن

  .سكالني اهلل دملياكن غي مجعة غسيد
 ضمنجا نغد اداله صالة نءاورنفمنمبهكن كسمارا اونتوق خد انتارا 

 :برسبدا رسول اهلل  .برمجاعه صالة دامل صف ملوروسكن دان

 الةُّالصَُُامَُّتََُُنُخمُُّوخفُّفُُالصُُُّةََُيُوُّسُخَتُُنَُإُّ،ُفَُمُخكُُفَُوُخفُُاُصُُوُخوُُّسَُ
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     ثوهغضسسو كران كامو، صف-صف لوروسكنله”: ثمقصود
  “.صالة نءاورنفكسم ترماسوق ايت صف ملوروسكن

 غي صف تيكنفس سكالني، دكاسيهي غي حاضريين ارافاوليه ايت، 
 نغد لوروس اريسنض ساتو دامل برادا ننيت برمجعة كتيك ريكنيد
  .كانن دان كريي مجاعه توميت نقكدودو كناامثم

 ضمنجا قسافتر دان غماسي-غن كيت برادا داتس سجاده ماسيوفبيار
 صف ممستيكن رلوف فتت ماسيه كيت الين، سام ساتو انتارا جارق
 نءاورنفكسم نيضسباها منجادي اي مودهن-موده. لوروس ككال
 .كيت صالة

 ضياابربه يغ مجعة غسيد

 دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم،قد هاري مجعة يغ مليا اين
سورة األحزاب،  دامل اهلل فرمانان سباضامي   رسول هللا كفد سالم

 -:56 تااي

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 ڇ ڇ ڇ
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ُلىَُعَُُتَُيخُلَُاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُمََُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُالَلُهَمَُصلّ ُ
ُيماهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،يماهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ ُ،دٍُمَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرُّبَُوَُ،
ُبَُمَُكَُُُ،دمَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ ُيماهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُّلىَُعَُوَُ،
يدرَُمَّيُ،يَُمُّالَُعَُُالُخّفُُيمَُاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ ُُدر.ّإَنَكَُحَّ

ُاغخّفرُخ ّمّنيَُّلُ الَلُهَم ّمَناّت،ُلخُمؤخ ّلّميََُُوالخُمؤخ ّلَماتَُُّواملُسخ َياّءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ

ُهمُخ يّإَنَكُُ،َواأَلمخَواتُُّّمن خ َُمُّيَسَّ ُُبُالَدَعَوات.عرَُقرّيبر

ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَُعَُُعُخفَُادُخُمَُهُُاللَُ

.امُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسََُُوّمنُخُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُّبُُوذُُعُُُن ََُنَُّإُُمَُهُُاللَُ
ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخُوََُنَُتَُوُخمُمَُحَُارُخوَُُاَنَُضَُرُخمَُُفُّاشُخُمَُهُُاللَُ

ُ ُّبلّل ُالخَواّثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ ُالخَعاّبّديَُزانَُّميُلخطَانَُالسُُّالَلُهَم بخَنُّاُُ،نَُزَيخَن
َتّفيَُُمخُمودُُّلخطَانُّسُُّالّمُالخَمرخُحُو ّبلّلَُشاّه،َُوأَنّزّلُالَرَحخََةَُعَليخّهَُوَعَلىُُالخُمكخ

ُُ.ترغضانوُرُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُّنُُوُلخطَانَةُّسُُّال

َلهُُ َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ ّلّميََُُواحخ ُالخُمسخ ُّمَن ن خَياَُوَرَعاََيُه ُالدُّ ُّف ّلَماّت َُوالخُمسخ
َّتكَُ  ُ.ََيَُأرخَحَمُالَراَّحّيََُُواآلّخَرّة،ُّبَرَحخ
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ّدُ ُالخَعهخ َُوِلَ َفظخ َاّعيُتغكوالَلُهَمُاحخ ُلخطَانُّسُُّالبخَنُالخَواّثّقُّبلّلُلُاُُُّمََمدُّإَسخ
ُ.نَُزَيخَنُالخَعاّبّديَُزانَُّمي

ن خَياَُحَسَنًةَُوّفُاآلّخَرّةَُحَسَنًةَُوّقَناَُعَذاَبُالَناّر. ُرَبَ َناُآتَّناُّفُالدُّ

 .مَُلَُسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُمََُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَُصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّميخ ُدُلّلَُربّ  َمخ ُ.َوالخ

 

ُّعَباَدُهللّا!

ُكُرُواُهللَاُالخعَُاُذخُكُرُو َواسأَُلوُهُّمنُُُهَُعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ،ّظيَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

ّلّهُيُ عخّطُكمُخ َبُ،َفضخ ُرُهللّاَُأكخ نَ ُعُوُ،َُوَلذّكخ َُن.َوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ

ُيَ رخََحخُكُمُهللاُُُقوُمُو  .اُّإَلَُصاَلّتُكمخ


