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َا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
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014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُه ،ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْينَ .أ َّما َب ْع ُد،
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ
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اي بِ َت ْق َوى ال َّله،
َف َيا ع َبا َد الله ،إِ َّت ُقوا الل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله i
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
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الرڠنڽ .موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي ال َّله
 ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

كسمڤورناٴن اسالم دالم كهيدوڤن مأنسي مليڤوتي
سوروهن دان الرڠن .دانتارا الرڠنڽ اياله ڤرزناٴن.
فرمان ال َّله  دالم سورة االسراء ايات :32
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يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو مندكتي زنا،
سسوڠڬوهڽ زنا ايت اداله ساتو ڤربواتن يڠ
كجي دان ساتو جالن يڠ ساڠت بوروق.

ڤرزناٴن اداله ساتو ڤرالكوان يڠ امت كجي دسيسي
ال َّله  .اوليه ايت اڬام اسالم مڠڬالقكن ڤركهوينن
اونتوق مپالمتكن سساورڠ درڤد ڤرزناٴن .سبدا
رسول الله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
البخاري دان امام مسلم:
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الش َب ِ
َيا َم ْع َش َر َّ
اء َة َف ْل َي َت َز َّو ْج َفإِ َّن ُه
اب َم ْن ْاس َت َط َ
اع ا ْل َب َ
َأ َغ ُّض لِ ْل َب َص ِر َو َأ ْح َص ُن لِ ْل َف ْرجِ

يڠ برمقصود :واهاي ڤمودا !2بارڠسياڤا يڠ
ممڤو ،مك بركهوينله كران اي منوتوڤ ڤندڠن
دان منجاڬ كمالوان.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

اسالم دڠن تڬسڽ مالرڠ درڤد مڠهمڤيري زنا
سڤرتيمان سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام الطبرانى يڠ برمقصود:
جاٴوهيله اوليه كامو اكن زنا كران اكن دتيمڤا
دڠن امڤت كچالكاٴن ،ياٴيت هيلڠ سري ڤد
موكاڽ ،دسمڤيتكن رزقيڽ ،منداڤت كموركاٴن

ال َّله ،دان الماڽ براد دالم نراك.

كيت كيني براد ڤد زمان يڠ ساڠت منچابر اڤبيال
ترداڤت ڬولوڠن يڠ ايڠين مڠحاللكن ڤربواتن كجي
اين .مريك مڠڬسا ڤيهق كراجاٴن سوڤاي زنا ،لواط
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دان ڤنوكرن جنتينا دهاروسكن.

عمومڽ ،اومت اسالم دمليسيا مڠتاهوٴي زنا اداله
حرام دان كجي ،نامون دمكين ماسيه اد الڬي مريك
يڠ مالكوكنڽ .حاصيلڽ كيت داڤت ليهت راتوسن
ريبو انق تيدق صح طرف دالهيركن .الڤورن
دري جباتن ڤندفترن نڬارا مليسيا منچاتتكن اڠك
يڠ ساڠت ممرنجتكن .دري تاهون  2000هيڠڬ
كتاهون  2010لبيه  416,000كالهيرن انق تيدق صح
طرف يڠ ددفتركن .سچارا ڤوراتاڽ كيرا 140 2بايي
لوار نكاح دالهيركن ستياڤ هاري .اين بلوم الڬي
دكيرا ڤرزناٴن يڠ تيدق مالهيركن انق اتاو انق يڠ
دبواڠ دمرات.2
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 
ال َّله  تله مننتوكن حكومن يڠ برت كڤد ڤساله زنا
سباڬايمان فرمانڽ دالم سورة النور ايات :2
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يڠ برمقصود :ڤرمڤوان يڠ برزنا دان لالكي يڠ
برزنا ،هندقله كامو سبات تياڤ 2سأورڠ دري
كدواڽ سراتوس كالي سبات; دان جاڠنله كامو
دڤڠاروهي اوليه ڤراساٴن بلس كاسيهن ترهادڤ
كدواڽ دالم منجالنكن حكوم اڬام ال َّله ،جك بنر

كامو برايمان كڤد ال َّله دان هاري اخيرة; دان
هندقله دسقسيكن حكومن سيقسا يڠ دكناكن
كڤد مريك ايت اوليه سكومڤولن دري اورڠ يڠ
برايمان.

دقيصهكن ڤد زمان رسول ال َّله  ،دري ابو هريرة
 بركات :اد سأورڠ لالكي يڠ برنام َم ِ
اعز بن َمالِك
َ
األ ْس َلم داتڠ كڤد نبي  كتيك بڬيندا سدڠ براد
دمسجد ،كاتاڽ :يا رسول ال َّله ،ساي برزنا .مندڠر
اوچڤن ايت رسول ال َّله برڤاليڠ دريڽ .تتاڤي اورڠ ايت
مڠولڠ 2ڤركاتاٴنڽ ،بهكن برسومڤه ڤوال .مك نبي
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 ممڠڬيلڽ دان برتاڽ :اڤاكه اڠكاو برزنا ُم ْح ِصن
(تله بركهوين)؟ جوابڽ :بنر .نبي  برسبدا :باواله
اورڠ اين دان رجمله! اڤبيال دي تركنا رجمن ،اللو
دي مالريكن ديري .رسول ال َّله  برسبدا :بياركنله
دي.
حديث اين منجلسكن كڤد كيت بهاوا حكومن رجم

يڠ برالكو ڤد زمان رسول ال َّله  اداله اتس ڤڠاكوان
ڤنزنا ايت سنديري .سدڠكن دالم حديث ترسبوت

رسول ال َّله  برڤاليڠ موكاڽ درڤد لالكي ترسبوت
باڬي مڠيلقكن درڤد منجاتوهكن حكومن .دسيني
منونجوقكن ڤمبوقتين باڬي كسالهن 2حدود اداله
امت كتات.
باڬي ڤنزنا يڠ بلوم بركهوين ،جك دسابيتكن كسالهن
مك حكومنڽ  100كالي سبتن دان چارا سبتن يڠ
دلقساناكن تيدق منچدراكن دان برتوجوان اونتوق
منديديق بوكن چارا سبتن يڠ دالكوكن ڤد ماس اين.
فرمان ال َّله  سورة المؤمنون ايات :1-6
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ برجاياله اورڠ 2يڠ
برايمان ،ياٴيت مريك يڠ خشوع دالم سمبهيڠڽ;
دان مريك يڠ منجاٴوهكن ديري دري ڤربواتن
دان ڤركاتاٴن يڠ سيا ;2دان مريك يڠ بروسها
ممبرسيهكن هرتاڽ (دڠن منونايكن زكاة هرتا
ايت); دان مريك يڠ منجاڬ كحورمتنڽ،
كچوالي كڤد استريڽ اتاو همبا سهاياڽ مك
سسوڠڬوهڽ مريك تيدق ترچال.

25

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْيم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ
َأ ُق ُ
ول َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْيم.
ور َّ
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
َف ْ
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