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  اللَّـه توبة كمبالي كفد
 م 2021 اليجو 30برساماءن  هـ 1442 جةذواحل 20

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ٱ

ام يل  

 (25 :الشورى)
 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍ َتَعـاَلى   ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد  ،ميانا"واهاي اورغ يغ بر برمقصود:

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-جكـ كامو بربنته

)القرءان(   اللَّـهمكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  اللَّـهبرإميان كفد  جك كامو بنر ،( رسولثالسنةدان )

دان  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( .اخريةهاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

 ، سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني
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 فد خطبة. داخرية دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة

 اللَّـه. دفك كمبالي توبة تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي

 

 مالكوكن دفدر سفتيدق ترل نسياءم فستيا

 كفد دان وتعاىل هسبحان اللَّـه كفد دوسا دان كساهلن

 تيدق ونفماهو جكنغادس غي اد سام ،نسياءم سسام

 دامل غدالر اتاو ساله يغ كالكوان اكنفمرو دوسا. اجغس

 كفد بوروق بالسن كنغمندات بوليه يغ إسالم اجرن

 امضك ام غ،ورأسس دوسا وسكنفهاغم يضبا. ثالكوف

 اونتوق دوسا مالكوكن يغ غاور مواجبكن تله إسالم

 يغ اورغ باضي كران دمكني اين حال. برتوبة سنتياس

ياله ا دالكوكن باءيق يغالف ، فركارا يغكساهلن مالكوكن

 كفد يخوفث منجادي اكن توبة كران برتوبةعملن سنتياس 

 يضبا جيوا نيخوفث اوتام اراخ اكنفمرو دان دوسا

 اللَّـه فرمان. ثتاخفنف نغد همبا انتارا نغهوبو موجودكن

 ةسور دامل تادي خطبة اول دف دباخاكن يغ وتعاىل هسبحان

 : برمقصود يغ 25 اياتلشورى ا
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 يغ) ثهمبا-همبا دري توبة منرميا يغدان دياله توهن "

 دان (الكوكن مريك يغ) كجاهنت ممعافكن سرتا (برتوبة

 ".كناكرج مسوا كامو يغ فا اكن يءتاهوغم دي

 

 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 هسبحان اللَّـه كفدتوبة برمقصود كمبالي طاعة 

 فترهاد وهغضسو-وهغضبرسوسخارا  سلثم دان وتعاىل

 سسأورغ يغ برارتي ضجو توبة. دالكوكن تله يغ دوسا

 لنتس ث،دوسا بهاي دان كنقكبورو ترهادف يءتاهوغم

 اللَّـه كران اخالصدغن  ايت دوسا ربواتنف لكنيغضمن دي

 يغ سيلم دوسا ترهادف سلثم دي. وتعاىل هسبحان

 اكن ماس دف ثيغوالغم تيدق اونتوق برعزم دان دالكوكن

 ترهادف حالل ممينتا اكن جوض دي ،ايت ينءسال. غدات

 .مريك درفد اسنفلف سرتا معاف ممينتادغن  نسياءم حق

 

 اللَّـه كفدحكوم برتوبة اداله واجب سام اد دوسا 

. توبة نسياءم سسام كفد دوسا ونفماهو وتعاىل هسبحان

 تيدق ثسكريا كران راضس دغنواجب دالكوكن 

 اكن دوسا اروهفغ يغدبيمبا ،راضسدغن  دالكوكن

 هيتم منجادي يغضسهسسأورغ  دهاتي وكفبرتوم
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 درفد رتمذيلا االمام اوليه دروايتكن يغ حديث اميانضسبا

صلى  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه رضي ةهرير ابو

 : برمقصود يغ برسبدااللَّـه عليه وسلم 

 

 مك ،كساهلن سواتو مالكوكن ابيالاف همبا ورغأسس"

 اي ابيالاف دان هيتم تيتيق سواتو ثهاتي دامل دتيتيقكن

 دبرسيهكن ثهاتي ،برتوبة سرتا ونفام ممينتا دان منيغضلكنث

 ترسبوت هيتم تيتيق دمتبهكن مك كمبالي اي ابيالاف دان

 ث".هاتي فمنوتو يغضه

 

 ، سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 اللَّـه اوليه دترميا ايتسسأورغ  توبة ممستيكن يضبا

 مك أورغ،سس جيوا كفد كسن ممربي دان وتعاىل هسبحان

 نييغا يغ مريك كفد ندوانف افبرب ممربيكن تله إسالم امضا

 توبةدغن  برتوبة هندقله برتوبة سسأورغ يغ ثانتارا. برتوبة

 اكن تيدق برعزم دان يفاينصغم ،ساليثم يتءيا احوصن

 بنر هندقله توبة. ثدالكوكن تله يغ دوسا يغوالغم

 بوكن ناءراسف دان هاتي نوهفس فننصاأكدغن  دالكوكن

-مسات دمولوت ساليثم دان استغفار بوتثم ثها سقدر

 .مات
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 سسام حقدغن  بركاءينت ايت ثدوسا ثسكريا

 درفد معاف مموهون دي هندقله ثشرط مك ،نسياءم

 ثسجنيسق هرتا بندا اتاو بربنتو جك. ثدظاليمي يغ اورغ

. ثهرتا مبيلاد يغ اورغ كفد ثنكمباليغم هاروس دي مك

 اتاو لسوف تودوهن ،نتفاوم ،فتنه بربنتوق دوسا جك

 ترسبوت اورغ نام دبرسيهكن هندقله مك ث،امافسأوم

 درفدث. معاف ممينتا اتاو

 

 ركاراف منيغضلكن هندقله برتوبة يغ مريك ثسرتوس

 اكن تيدق توبة سسواتو. نثالكوكد يغ كرغمو دان معصية

 فتت ماسيه ايت برتوبة سسأورغ يغ جك برمعنى

 جوض برتوبة يغ مريك. ثدسسالي تله يغ معصية مالكوكن

 وننفمأك مموهون براستغفار عملن قثربافمم سنتياس هندقله

 حال ث.دوسا-دوسا ساليمث دان وتعاىل هسبحان اللَّـه درفد

يندا رسول ضب اوليه دالكوكن يغ عملندغن  سالرس اين

 دروايتكن يغ حديث اميانضسباصلى اللَّـه عليه وسلم   اللَّـه

 ،عنه اللَّـه رضي ةهرير ابو درفد البخاري االمام اوليه

 برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس

 :برمقصود يغ
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 (وننفام ممينتا) براستغفار اكو ثوهغضسسو اللَّـه،دمي "

 توجوه دري لبيه هاري ساتو دامل اللَّـه كفد برتوبة دان

 ".كالي ولوهف
 

 كنممفرباثق هندقله برتوبة يغمريك  ،ين ايتءسال

 سسأورغ يغ كران اين حال. كباءيقن دان كباجيكن عمل

 برتوبة دي كمودين بردوسا، يغ ديريث كأداءن مثدري

 فسيت سوده مك ديري، ممفرباءيقي براوسها دغن سنتياس

 دامل مانثفر ث سباضاميانتتوب منرميا اكن وتعاىل سبحانه اللَّـه

 برمقصود: يغ  119ل ايات حنلا سورة

 

 يغ اورغ ترهادف توهنمو غضوهثكمودين، سسو"

 مريك كمودين ،كجاهيلن سببدغن  كجاهنت مالكوكن

 ثوهغضسسو عملنث، رباءيقيفمم سرتا ايت سسوده برتوبة

 ،ونفامفغ مها اداله ،ايت (برتوبة مريك) سسوده توهنمو

 ".اسيهانيغم مها يضال

 

 ، سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 فد خطبة خريياغم روموسن ايضجوسرتو سبا

 ،سكالني مجاعه كفد تكنغيغم نييغا ربنم ،اين كالي

 مالكوكن درفد سفترل تيدق كيت نسياءم ايضسبا
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 نفكواجي اكن افلو كالييغسر كيت. دوسا دان كساهلن

 الالي كيت. اين بومي دموك خليفه ايضسبا كيت

 افتن اكنيغضسه ثرينتهف-رينتهفان د سوروهن ملقساناكن

 هاري دمي هاري كيت كساهلن دان دوسا سدر كيت

 هايخ كنغهيلغم مساكني هيتم بينتيق دان برمتبه مساكني

 .اين كيت دهاتي مياننأك

 

 غمرنو رلوف كيت اللَّـه، همبا ايضسبا ،اوليه ايت

 نغهوبو مان سجاوه كمبالي منيالي دان سنديري ديري

 ديري يفانصغيم رلوفوتعاىل. كيت  هسبحان اللَّـهدغن  كيت

 فددر وتعاىل هسبحان اللَّـه كفد برتوبة سنتياس دان كيت

. الكوكن كيت تله يغ كسيالفن دان كساهلن سضاال

 سوغضوه دان-برسوغضوه بردعاء سخارا فرباثقكنله

 وتعاىل سبحانه اللَّـه بهاوا يقينله. كفدث كأمفونن مموهون

 دان مغمفونكن نفرمينتاء فرموهونن، مغابولكن مندغر مها

سورة  دامل وتعاىل سبحانه اللَّـه فرمان. ثهمبا-همبادوسا 

  :153ايات  فاألعر

 

 مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن ٱ
  حئ  جئ يي ىي ني
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 كمودين كجاهنت مالكوكن يغ اورغ"دان  :برمقصود

 ثوهغضسسو (مك) ،برتوبة سسوده ايت دان براميان مريك

 ".اسيهانيغم مها يضال ،ونفامفغ مها ايت سسوده توهنمو

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 


