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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه دان كفد "أوىل
األمر" (اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين
جكـ كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا،
مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اللَّـه (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جك كامو بنر برإميان كفد اللَّـه دان
هاري اخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
ماريله كيت برتقوى كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دغن
سبنر-بنر تقوى دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
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رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبة فد
كالي اين اكن مغهورايكن تاجوق توبة كمبالي كفد اللَّـه.
ستياف ماءنسي تيدق ترلفس درفد مالكوكن
كساهلن دان دوسا كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دان كفد
سسام ماءنسي ،سام اد يغ دسغاجكن ماهوفون تيدق
سغاج .دوسا مروفاكن كالكوان يغ ساله اتاو دالرغ دامل
اجرن إسالم يغ بوليه منداتغكن بالسن بوروق كفد
فالكوث .باضي مغهافوسكن دوسا سسأورغ ،مك اضام
إسالم تله مواجبكن اورغ يغ مالكوكن دوسا اونتوق
سنتياس برتوبة .حال اين دمكني كران باضي اورغ يغ
مالكوكن كساهلن ،فركارا يغ فاليغ باءيق دالكوكن اياله
عملن سنتياس برتوبة كران توبة اكن منجادي فثوخي كفد
دوسا دان مروفاكن خارا اوتام فثوخني جيوا باضي
موجودكن هوبوغن انتارا همبا دغن فنخفتاث .فرمان اللَّـه
سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن فد اول خطبة تادي دامل سورة
الشورى ايات  25يغ برمقصود:
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"دان دياله توهن يغ منرميا توبة دري همبا-همباث (يغ
برتوبة) سرتا ممعافكن كجاهنت (يغ مريك الكوكن) دان
دي مغتاهوءي اكن اف يغ كامو مسوا كرجاكن".
معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،
توبة برمقصود كمبالي طاعة كفد اللَّـه سبحانه
وتعاىل دان مثسل سخارا برسوغضوه-سوغضوه ترهادف
دوسا يغ تله دالكوكن .توبة جوض برارتي سسأورغ يغ
مغتاهوءي ترهادف كبوروقكن دان بهاي دوساث ،لنتس
دي منيغضلكن فربواتن دوسا ايت دغن اخالص كران اللَّـه
سبحانه وتعاىل .دي مثسل ترهادف دوسا سيلم يغ
دالكوكن دان برعزم اونتوق تيدق مغوالغيث فد ماس اكن
داتغ .سالءين ايت ،دي جوض اكن ممينتا حالل ترهادف
حق ماءنسي دغن ممينتا معاف سرتا فلفاسن درفد مريك.
حكوم برتوبة اداله واجب سام اد دوسا كفد اللَّـه
سبحانه وتعاىل ماهوفون دوسا كفد سسام ماءنسي .توبة
واجب دالكوكن دغن سضرا كران سكرياث تيدق
دالكوكن دغن سضرا ،دبيمباغي فغاروه دوسا اكن
برتومفوك دهاتي سسأورغ سهيغض منجادي هيتم
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سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام الرتمذي درفد
ابو هريرة رضي اللَّـه عنه بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى
اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسأورغ همبا افابيال مالكوكن سواتو كساهلن ،مك
دتيتيقكن دامل هاتيث سواتو تيتيق هيتم دان افابيال اي
منيغضلكنث دان ممينتا امفون سرتا برتوبة ،هاتيث دبرسيهكن
دان افابيال اي كمبالي مك دمتبهكن تيتيق هيتم ترسبوت
هيغض منوتوف هاتيث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
باضي ممستيكن توبة سسأورغ ايت دترميا اوليه اللَّـه
سبحانه وتعاىل دان ممربي كسن كفد جيوا سسأورغ ،مك
اضام إسالم تله ممربيكن برباف فندوان كفد مريك يغ ايغني
برتوبة .انتاراث سسأورغ يغ برتوبة هندقله برتوبة دغن توبة
نصوحا ياءيت مثسالي ،مغينصايف دان برعزم تيدق اكن
مغوالغي دوسا يغ تله دالكوكنث .توبة هندقله بنر
دالكوكن دغن كأنصافن سفنوه هاتي دان فراساءن بوكن
سقدر هاث مثبوت استغفار دان مثسالي دمولوت مسات-
مات.
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سكرياث دوساث ايت بركاءينت دغن حق سسام
ماءنسي ،مك شرطث هندقله دي مموهون معاف درفد
اورغ يغ دظاليميث .جك بربنتوق هرتا بندا اتاو سجنيسث
مك دي هاروس مغمباليكنث كفد اورغ يغ دامبيل هرتاث.
جك دوسا بربنتوق فتنه ،اومفنت ،تودوهن فلسو اتاو
سأومفاماث ،مك هندقله دبرسيهكن نام اورغ ترسبوت
اتاو ممينتا معاف درفدث.
سرتوسث مريك يغ برتوبة هندقله منيغضلكن فركارا
معصية دان موغكر يغ دالكوكنث .سسواتو توبة تيدق اكن
برمعنى جك سسأورغ يغ برتوبة ايت ماسيه تتف
مالكوكن معصية يغ تله دسساليث .مريك يغ برتوبة جوض
هندقله سنتياس ممفرباثق عملن براستغفار مموهون كأمفونن
درفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دان مثسالي دوسا-دوساث .حال
اين سالرس دغن عملن يغ دالكوكن اوليه بضيندا رسول
اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم سباضاميان حديث يغ دروايتكن
اوليه االمام البخاري درفد ابو هريرة رضي اللَّـه عنه،
بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا
يغ برمقصود:
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"دمي اللَّـه ،سسوغضوهث اكو براستغفار (ممينتا امفونن)
دان برتوبة كفد اللَّـه دامل ساتو هاري لبيه دري توجوه
فولوه كالي".
سالءين ايت ،مريك يغ برتوبة هندقله ممفرباثقكن
عمل كباجيكن دان كباءيقن .حال اين كران سسأورغ يغ
مثدري كأداءن ديريث يغ بردوسا ،كمودين دي برتوبة
دغن سنتياس براوسها ممفرباءيقي ديري ،مك سوده فسيت
اللَّـه سبحانه وتعاىل اكن منرميا توبتث سباضاميان فرمانث دامل
سورة النحل ايات  119يغ برمقصود:
"كمودين ،سسوغضوهث توهنمو ترهادف اورغ يغ
مالكوكن كجاهنت دغن سبب كجاهيلن ،كمودين مريك
برتوبة سسوده ايت سرتا ممفرباءيقي عملنث ،سسوغضوهث
توهنمو سسوده (مريك برتوبة) ايت ،اداله مها فغامفون،
الضي مها مغاسيهاني".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
جوسرتو سباضاي روموسن مغاخريي خطبة فد
كالي اين ،منرب ايغني مغيغتكن كفد مجاعه سكالني،
سباضاي ماءنسي كيت تيدق ترلفس درفد مالكوكن
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كساهلن دان دوسا .كيت سريغكالي لوفا اكن كواجيفن
كيت سباضاي خليفه دموك بومي اين .كيت الالي
ملقساناكن سوروهن دان فرينته-فرينتهث سهيغضاكن تنفا
كيت سدر دوسا دان كساهلن كيت هاري دمي هاري
مساكني برمتبه دان بينتيق هيتم مساكني مغهيلغكن خهاي
كأميانن دهاتي كيت اين.
اوليه ايت ،سباضاي همبا اللَّـه ،كيت فرلو مرنوغ
ديري سنديري دان منيالي كمبالي سجاوه مان هوبوغن
كيت دغن اللَّـه سبحانه وتعاىل .كيت فرلو مغينصايف ديري
كيت دان سنتياس برتوبة كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل درفد
سضاال كساهلن دان كسيالفن يغ تله كيت الكوكن.
فرباثقكنله بردعاء سخارا برسوغضوه-سوغضوه دان
مموهون كأمفونن كفدث .يقينله بهاوا اللَّـه سبحانه وتعاىل
مها مندغر فرموهونن ،مغابولكن فرمينتاءن دان مغمفونكن
دوسا همبا-همباث .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
األعرف ايات :153
ﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐﲑ ﲒ ﲓ
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برمقصود" :دان اورغ يغ مالكوكن كجاهنت كمودين
مريك برتوبة سسوده ايت دان براميان( ،مك) سسوغضوهث
توهنمو سسوده ايت مها فغامفون ،الضي مها مغاسيهاني".
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