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زنا دان كسنڽ كڤد مشاركت
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ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

َه َحقَّ ُتَقاتِِه َوَل َتُمْوُتنَّ  ُقوا اللَّ ِه، اتَّ ا َبْعُد، َفَيا ِعَباَد اللَّ َأمَّ
إِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُمْون.

ماريله كيت برأوسها منيڠكتكن كايمانن دان كتقواٴن 
دان  سوروهن  سڬال  ملقساناكن  دڠن    ه  اللَّ كڤد 
كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال  منجاٴوهي 
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برأوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

 . ه  اللَّ دسيسي  بسر  امت  يڠ  دوسا  مروڤاكن  زنا 
فرمانڽ دالم سورة اإلسراء ايات 32:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

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

ه  ملرڠ كيت ملكوكن  منوروت امام ابن كثير، اللَّ
زنا.  دڠن  كيت  مندكتكن  يڠ  ڤركارا  سڬال  دان  زنا 
چونتوهڽ سأورڠ للكي بردوا-دواٴن دڠن وانيتا يڠ 
برڬوراو سندا  برسنتوهن،  برڬاٴول،  بوكن محرمڽ، 
دڠن بيبس، ممندڠ وانيتا دڠن نفسو شهوات، مليهت 
ممبايڠكن  برخيال  باپق  دان  لوچه  ۏيديو  اتاو  ڬمبر 
دحرامكن  ڤول  وانيتا  قوم  سيكسوال.  ڤربواتن 
يڠ  ڤربواتن2  ملكوكن  سرتا  عورتڽ  منددهكن 
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مڠڬودا قوم للكي.

كيت جوڬ دلرڠ كرس ملكوكن زنا مات، زنا ليده، 
دالم    ه  اللَّ رسول  سبدا  سباڬايڽ.  دان  هاتي  زنا 
دان  البخاري  امام  اوليه  دروايتكن  يڠ  حديث  سبواه 

امام مسلم:

كاَ ذٰلِكاَ لاَ  ا، أاَْدراَ ناَ ظَُّه ِمناَ الزِّ لاَى اْبِن آداَماَ حاَ تاَباَ عاَ هاَ كاَ إِنَّ اللَّ
ْلُب  اْلقاَ نْطُِق، واَ اِن الماَ ا اللِّساَ ِزناَ ْيِن النَّظاَُر، واَ ا العاَ ِزناَ ، فاَ الاَةاَ حاَ ماَ

ُبُه ذِّ ُيكاَ ُه واَ ُق ذٰلِكاَ ُكلَّ دِّ ْرُج ُيصاَ الفاَ ْشتاَِهي، واَ تاَ نَّى واَ تاَماَ

منتڤكن  تله  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
اكن  دي  آدم،  انق  ستياڤ  اونتوق  زنا  بهاڬين 
زنا  مك  دهيندري،  بوليه  تيدق  دان  منداڤتكنڽ 
مات دڠن مليهت، زنا ليده دڠن اوچڤن، زنا هاتي 
دڠن ممبايڠكن دان مراساكن شهوات، سدڠكن 

كمالوان ممبنركن سموا ايت اتاو مندوستاكنڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

جابتن ڤندفترن نڬارا ڤد تاهون 2020 ملڤوركن بهاوا 
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ترداڤت لبيه درڤد 50,000 انق لوار نكاح تله دلهيركن 
وانيتا  اورڠ   96,000 كيرا2  دان  مليسيا  دسلوروه 
يڠ  دكلينيك2  جنين  ڤڠڬوڬورن  ڤروسيس  منجالني 
مناوركن ڤرخدمتن ترسبوت دسلوروه نڬارا. سچارا 
بايي دلڤوركن  100 كيس ڤمبواڠن  ترداڤت  ڤوراتا، 
ستياڤ تاهون. فكتور اوتام برلكوڽ سموا اين اداله 

كران برللواساڽ ڤنزناٴن. 

مپبوت  الَكَبائِر  كتابڽ  دالم  الله  رحمة  َهبِي  الذَّ امام 
امام  رواية  انتاراڽ  حديث  ببراڤ  مقصود  سبهاڬين 
ه  تيدق اكن  مسلم، بهاوا ڤد هاري اخيرة ننتي، اللَّ
بركات2 دڠن سي ڤنزنا، تيدق اكن ممندڠڽ )دبياركن 
دوسا-دوساڽ.  مپوچيكن  اكن  تيدق  دان  سهاج( 
دنراك، كمالوان ڤارا ڤنزنا اكن برباٴو ساڠت بوسوق 
كمالوان  ألين.  يڠ  نراك  ڤڠهوني  مپيقسا  سهيڠڬ 
بسي  چمتي  دڠن  دڤوكول  دان  دڬنتوڠ  اكن  مريك 
ڬولوڠن  باڬي  َزَبانية.  ملئكة  اوليه  دچموه  سمبيل 
ڤنزنا، دسدياكن ڤمبكر خاص دالم نراك يڠ سمڤيت 
اتسڽ دان لواس بهاڬين باوهڽ. ستياڤ كالي دسمبر 
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دان  ملمڤاو  يڠ  ڤانس  كران  ملولوڠ  اكن  مريك  اڤي 
ساكيت يڠ امت ساڠت.

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

يڠ برمقصود: كاتاكنله كڤد للكي2 يڠ برايمان: 
ممليهارا  دان  ڤندڠن  مناهن  مريك  هندقله 
كمالوان مريك. يڠ دمكين ايت اداله لبيه باٴيق 
مڠتاهوٴي  مها  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  مريك،  باڬي 

اڤ يڠ مريك ڤربوات.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه،  إِنَّ


