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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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اد َي َل ُه.
َ
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ُ

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 ُهَ .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 َأ ْج َم ِع ْي َن
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،ا َّت ُق ْوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوإِ َّي َ
َّ ِ َ ِ ِ َ َ َ ْ ُ َ ∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى الله َوطا َعته فق ْد ف َاز ال ُم َّتق ْون،
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سسوڠڬوهڽ ڤركارا يڠ ساڠت دتيتيق برتكن دالم
اسالم اداله بركاٴيتن َن َسب (كتورونن)َ .ن َسب
مماٴينكن ڤرانن يڠ ڤنتيڠ باڬي ممستيكن كسوچين
دان كمولياٴن كتورونن .مڠهمڤيري زنا اداله
سبوروق 2جالن كهيدوڤن باڬي مأنسي .فرمان ال َّله
اإلس َراء ايات :32
 دالم سورة ْ

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو مڠهمڤيري
زنا ،سسوڠڬوهڽ زنا ايت اداله ساتو ڤربواتن
يڠ كجي دان ساتو جالن يڠ بوروق (يڠ ممباوا
كروسقن).

ڤربواتن زنا اداله ڤربواتن ساڠت كجي دان دوسا بسر
كران مموتوسكن َن َسب ،منچمركن مرواه ،مپيبركن
ڤپاكيت دان مپببكن كفقيرن دان سباڬايڽ.
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ال َّله  مپبوت ڤربواتن زنا اين دڠن تيڬ جنيس
كبوروقن ياٴيت ڤرتام :اورڠ يڠ برزنا ايت اداله اورڠ
يڠ دكجي ،كدوا :ڤربواتن زنا ايت دبنچي اوليه ال َّله
دان كتيڬ :ممباوا كڤد سبوروق 2كهيدوڤنڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد بهاوا نبي 
مپمڤايكن نصيحت يڠ ساڠت مپنتوه هاتي تنتڠ
سأورڠ ڤمودا مموهون كإيذينن درڤد رسول ال َّله 
اونتوق مالكوكن زنا .بڬيندا  دڠن ڤنوه حكمه
برتاڽ كڤد ڤمودا ايت ،سوكاكه كامو جك سسأورڠ
برزنا دڠن ايبومو ،انق ڤرمڤوان دان ساودارا ڤرمڤوان
كامو؟ ڤمودا ايت منجواب بهاوا دي جوڬ بنچي
جك ڤرزناٴن ايت برالكو كڤد مريك .مك دڠن
ڤنوه حكمه بڬيندا  منجواب ،دمكينله جوڬ ڤد
اورڠ الٴين ،مريك تيدق مپوكاٴي ڤرزناٴن برالكو
ترهادڤ اهلي كلوارڬ مريك .كمودين رسول ال َّله
 ملتقكن تاڠنڽ ڤد ڤمودا ترسبوت سمبيل برسبدا،
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“يا ال َّله ،امڤونيله دوساڽ ،برسيهكن هاتيڽ ،دان
جاڬاله كمالوانڽ”.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ستاتيستيك ( )statistikيڠ دكلواركن اوليه جابتن
ڤندفترن نڬارا منجلسكن سباپق  532,158كالهيرن
انق لوار نكاح يڠ ددفتركن ڤد تاهون  2005هيڠڬ
 .2015اڠك ترسبوت امت ممبيمبڠكن كيت جك
تيدق دبندوڠ دري سكارڠ .كتاهوٴيله بهاوا سكيراڽ
تيدق دسكت مك اكن تيمبول كموڠكرن يڠ الٴين.
جلسله ڤد كيت بهاوا دوسا زنا اداله دوسا بسر سلڤس
دوسا شريك كڤد ال َّله  .سبدا رسول ال َّله  يڠ
دروايتكن اوليه ابن ابي الدُّ ْن َيا:
الشر ِك َأع َظم ِعنْ َد ِ
َما ِم ْن َذن ٍ
الله ِم ْن ُن ْط َف ٍة
ْب َب ْع َد ِّ ْ ْ ُ
و َضعها رج ٌل فِي ر ِح ٍم اَل ي ِ
ح ُّل َل ُه
َ ََ َ ُ
َ
َ
يڠ برمقصود :تيدق اد دوسا يڠ لبيه بسر دسيسي
ال َّله سلڤس شريك ،سالٴين دوسا لالكي يڠ
ملتقكن اير ماني كدالم رحيم يڠ تيدق دحاللكن
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باڬيڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

دالم ممستيكن كمولياٴن كتورونن دالم اسالم ،ال َّله
 منتڤكن حكومن يڠ كراس كڤد ڤالكو زنا .فرمان
ال َّله  دالم سورة ال ُّنور ايات :2
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يڠ برمقصود :ڤرمڤوأن يڠ برزنا دان لالكي يڠ
برزنا ،هندقله كامو سبات ستياڤ سأورڠ درڤد
كدوا-دواڽ سراتوس كالي سباتن دان جاڠنله
كامو دڤڠاروهي اوليه ڤراساٴن بلس كاسيهن
ترهادڤ كدوا-دواڽ دالم منجالنكن حكوم
ال َّله ،جك بنر كامو برإيمان كڤد ال َّله دان هاري
اخيرة سرتا هندقله دسقسيكن حكومن سيقسا
يڠ دكناكن ايت اوليه سكومڤولن درڤد اورڠ يڠ
برإيمان.
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اجرن اسالم منديديق اومتڽ اڬر هيدوڤ دالم كاداٴن
هرموني ،جاٴوه دري ڤرتيكاين َن َسب ،ڤمبونوهن
دسببكن كران مرواه كلوارڬ حاصيل ڤرزناٴن
دان سباڬايڽ .ترپات اڬام اسالم مڠاجق اومتڽ اڬر
تيدق سكالي 2ترجبق دڠن ڤرزناٴن كران كسنڽ
بوليه ممباوا كڤد كماتين دان حكومن يڠ كراس كڤد
ڤالكو زنا .كيت سالكو اومت اسالم هندقله مپوكوڠ
دان ممڤرتاهنكن كسوچين َن َسب دڠن ملقساناكن
حكومن منوروت شريعة اسالم .سوده تيبا ماسڽ كيت
مپوكوڠ اونتوق ممڤركاساكن بيدڠ كواس محكمه
شريعة دڠن ممڤركاساكن  RUU 355واالوڤون
ڤرجالنن ڤلقساناٴن حكومن اين ممرلوكن تيمڤوه يڠ
ڤنجڠ اونتوق منچاڤاي كسمڤورناٴن .نامون منجادي
تڠڬوڠجواب كيت اونتوق ممڤركاساكنڽ .اڤابيال
اومت اسالم هيدوڤ دالم مڠعملكن اجرن اسالم،
مك نڬارا كيت اكن امان تنترام دالم رحمة درڤد ال َّله
.
مڠاخيري خطبة اين ،ماريله كيت برسام 2منديديق
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ڬينراسي هاري اين .كيت ڤرلو ممنتاو دان منديديق
ڬينراسي كيت اڬر منجاٴوهي ڤركارا يڠ بوليه
مندكتكن دڠن زنا سڤرتي هيبورن يڠ كتراللوان دان
ڤاكاين يڠ منچولوق مات.
ڤپالهڬوناٴن ڤرالتن ميديا مسسا ،سام اد ميديا
ايليكترونيك اتاو ميديا چيتق ،ترماسوقله جوڬ
تيليفون ڤينتر يڠ مالاليكن سرتا مڠوندڠ كبوروقن ڤد
انق 2كيت جك تيدق دكاول دڠن باٴيق .ماريله كيت
مڠيكوت اخالق نبي يوسف عليه السالم يڠ برأوسها
منجاٴوهي ديريڽ درڤد مالكوكن زنا سباڬايمان
فرمان ال َّله  دالم سورة يوسف ايات :23
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يڠ برمقصود :ڤرمڤوان يڠ رومهڽ ددودوقي اوليه
يوسف ،برسوڠڬوه 2مڠڬودا يوسف سوڤاي
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بركهندقكن ديريڽ ،اللو ڤرمڤوان ايت ڤون
منوتوڤ ڤينتو 2سرتا بركات“ :ماريله كماري،
اكو برسديا اونتوقمو ”.يوسف منجواب“ :اكو
برليندوڠ كڤد ال َّله ،سسوڠڬوهڽ توهنكو تله
ممليهاراكو دڠن سباٴيق-باٴيقڽ ،سسوڠڬوهڽ
اورڠ يڠ ظالم تيدق اكن برجاي”.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْي ُم
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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