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 بنر غي ركارافعذاب قبور سواتو 
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئٱ
 خس حس جسمخ جخ  مح جح مجحج مثهت مت خت
 (100-99:ؤمنونامل)                                 جض مص خص حص مس

 

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  ڍھ 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  براميان،واهاي اورغ يغ "برمقصود: 

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

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

 ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-جكـ كامو بربنته

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنةدان )

 ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( أخرية.هاري 

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

ن غد وتعاىل سبحانه اهلل دفماريله كيت برتقوى ك 

 دان ثرينتهف االضن ملقساناكن سغبنر تقوى د-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنضغمني

 دف خطبة. ةخريدا دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 سواتو قبور عذاب تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي

 .بنر غي ركاراف

 

 دان براميان واجب كيت اسالم اومت ايضسبا

 كيت. بنر ايت ةخريا هاري كوجودن بهاوا ايأيخرفمم

 دري يسهفبر تله اواثيال ابفاكوي بهاوا اغم رلوف ضجو

 برموالله مك دنيا، لضغمني تله كيت ابيالفا اتاو بادن

 اين خبرز عامل. خبرز كعامل دنيا عامل دري يندهنفرف

 غي عامل يايت عامل دوا انتارا مباتسف غديندي برمقصود

اين  خة. دعامل برزخريترلتق دانتارا عامل دنيا دان عامل ا

دالكوكن  غي عمالن فمأنسي اكن منرميا بالسن ترهاد

 مالكوكن تله مأنسي ددنيا ثسكريا. ددنيا فكتيك هيدو

 منرميا اكن ثايا سيتف وتعاىل سبحانه اهلل دفك كطاعنت

 ثسباليق يفمنت، اكن تتاعبربنتوق كني غي باءيق بالسن

 سبحانه اهلل رينتهفكاري غيغم قثبا ايت مأنسي ددنيا جك

. ثن عذاب قبور اكن مننتيبالس سيتف سوده مك وتعاىل،

 سبحانه اهلل مانفر اميانضسبا ركوكوهفد تروس اين حال

 هسور دامل تادي خطبة اول دفكن خدبا غي وتعاىل

 :برمقصود غي منونوءامل
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 أيفمس ابيالفكر ايت اغاي فورك غن يغولوضكسودهن "

دانتارا مريك، بركاتله اي:  غسأور ساله دفك موت اجل

. (ددنيا مسوال فهيدو)واهاي توهنكو، كمباليقنله داكو 

-ركارافصاحل دامل  غعمل ي-كن عملارجغم اكو ايفسو

 ت؟فدا نكناما! تيدق. لكنضغتله اكو تي غي ركاراف

دي  غي كات-كات لهثها ايت ثركاتانف ثوهضغسسو

 خبرز عامل اد مريك نفدهاد غسد ،ثاتكنغم غسهاج ي

 مريك هاري ضغهي (ثدف فتت لضغمريك تي غي)

 ".(قيامة هاري دف)كيتكن مسوال غدب

 

    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 اميانضسبا اداله اين قبور عذاب ثنتارا دليل اداا

 :برمقصود غاالمام ابو داود ي دروايتكن اوليه غي يثحد

 

 رسول برسام كامي" بركات، اي باِزَع بن اءَرَبْلاَ دفدر

 جنازه مليهت اونتوق كلوار صلى اهلل عليه وسلم اهلل

 دان امنقمفالكي انصار، كتيك تيبا د-الكي غسأور

 وسلمصلى اهلل عليه حلد تله دبوات، رسول اهلل  غلوب

 كامي. ثدودوق، اللو كامي ايكوت دودوق دسيسي

. ساعت غبورو اد كامي االفك تسأد اكن-سأكن ديام،
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وق كدامل تانه، خوخد غكايو ي غسبات غضمم ينداضايت ب

ن غرليندوف لهامينت: "برسبدا دان ثاالفكت كغغاللو م

 ايت كليمة كنفخاو ينداضب" .قبور ساقسي دري اهلل دفك

 برسبدا ينداضب اللو. كالي ضتي اتاو دوا ضغهي

 اتوفس يانثر بوغمند تفدا اكن اين ميت ،ثوهضغسسو"

 ثدوا مالئكة دان برتا غ، اللو داتغولفبراللو  غي مريك

 اداله توهنكو" منجواب، اي" توهنمو؟ افسيا" ،ثدافك

 اي" اممو؟ضا فا" ي،ضال ثبرتا ايت مالئكة" .اهلل

 ثبرتا ايت مالئكة." اسالم اداله امكوضا" منجواب،

صلى  اهلل رسول" منجواب، اي كامو؟ نيب افسيا" ي،ضال

 غي فا" ي،ضال ثبرتا ايت مالئكة ."نبيكو اهلل عليه وسلم

اهلل،  كتاب خكامو كتاهوي؟" اي منجواب، "اكو ممبا

 دري سوارا اد كمودين" ."ثممبنركن دان ثيمانيغاكو م

دكاتاكن اوليه همباكو  غي فا بنرله" رو،ثم غيت يغال

 ثيضبا كنابوك ،ضدشر ثاونتوق نياديرماف ركنلهفاين، هم

. ضشر اكاينف ثدافك بريكن دان ضشر ينتوف-ينتوف

 ثقبور دان ضني شرغوا ثدافكن كغددات كمودين

 ملنجوتكن ينداض"اللو ب .غممند مات سجاوه دلواسكن

، فريكا غاور اداله لضغمني غي ثسكريا: "يضال ثسبدا
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 ايت ساعت. ثجاسد دفك نكدكمبالي اكن ثروحمك 

 اي" توهنمو؟ افسيا" ،ثله دوا مالئكة دان برتاغدات

 ،ثتابر ايت مالئكة." تاهو تيدق اكو ،اه ،اه" منجواب،

 .تاهو تيدق اكو. اه ،اه" منجواب، اي" اممو؟ضا فا"

 غي الكي-الكي افسيا" ي،ضال ثبرتا ايت مالئكة"

 تيدق اكو ا،ه ،اه" منجواب، اي كامو؟ دفداوتوس ك

يت: "اي تله غر سوارا دري الغترد ايت ستله ."تاهو

 بريكن نراك، دري نياديرماف رنفبردوستا. بريله اي هم

 نراك ينتوف-ينتوفدان بوككنله  نراك، دري اكاينف

 ثوءبا دان انسف ثدافكن كغددات كمودين. ثاونتوق

 غسالي ثغتول ضغهي يتكنفدمس ثقبور اللو. نراك

 ثيضبا. بيسو دان بوتا كادأن دامل وضغدبل دان ينتفبرهيم

 موكولف ثسكريا بسي، دري موكولف سبواه دسدياكن

اي اكن منجادي خنيس غونوض سبواه دف وكولكنفد ايت

 ضغهي ترسبوت موكولفن غد وكولفدبو. كمودين د

 غق دري هوجوخملور اوليه مسوا غدد تفدا ثسوارا

والي جني دان مأنسي خبارت ك غهوجو ضغتيمور هي

 ".دبو منجادي ضغهي
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 درمحيت اهلل سكالني، غمجعة ي غسيد

 اتاكنثم غي الين يثحد فسالين ايت، اد بربا

االمام  دروايتكن اوليه غي يثحد ثانتارا قبور عذاب ثادا

صلى  اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل ضير نعثما دفامحد در

 :برمقصود غي برسبدا اهلل عليه وسلم

 

 غسساور جك ة،خريا تفمت دري رتامف تفاداله مت قبور"

 ،ثن دريغري لبيه اداله ثاد ستله غي فا مك ثيسالمت در

 ثاد ستله غي فا مك ثدري سالمت تيدق دي جك دان

 غي تفمت مليهت تيدق اكو اهلل، دمي. ثبرت دري لبيه اداله

 غي تفوالي قبور اداله متخريكن سام سكالي كغلبيه م

 ".ريكنغم غاليف

 

 ثتله دجلسكن اين، ايا غدليل ي-برداسركن دليل

 دان عذاب كوجودن بهاوا كيت دفك منوجنوقكن تله

بنر دان تيدق بوليه  غي ركاراف سواتو اكنفمرو قبور نعمت

 مأنسي فستيا دان برالكو فتت اين ركارافاي. رتيكفد

 دان ثكبنرن اكن ميقيين هندقله كيت. ثمنموءي اكن سيتف

 عذاب دفهيندركن ديري درغم يضبا رسديانف ممبوات

فتنه هيندري غم تفدا كيت ثسكريا. ترسبوت قبور
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 هاري يفهادغم كيت يضعذاب قبور اين مك موده با

 ستيلهف ،ثة كلق. نامون جك سباليقخريكينت داغكب

ن دان ءساراغكس كسوسهن، ممباوا اكن ترسبوت كارارف

 .كيت دفك سالنفث

 

 رلوفبراميان كيت  غي غاور ايضاوليه ايت، سبا

 صاحل عمل كران اين ددنيا صاحل عمالن قثربافمم

سام كيت دعامل -اكن ككل برسام غي ركاراف اكنفمرو

دان  غقبور ننيت. عمالن صاحل ترسبوت اكن منجادي بينتي

 كيت ايت، سالين. قبور عذاب دفدر كيت دفك المتفث

 كْلامُل ةان سورخمالكن باغم اونتوق القكنضد ضجو

 دان كامانن هسور اكنفاداله مرو كْلامُلة كران سور

 دان المتفث منجادي اكن ترسبوت هسور. كسالمنت

 اميانضسبا ثخمباف دفدري سيقسا قبور ك غندينديف

 :برمقصود غذي ييرتملاالمام ا دروايتكن اوليه غي يثحد

 

 فبربا بركات، بلياو عنه، اهلل ضير عباس ابن دفدر"

ك ايت اداله قبور. غثم افتن تانه ليضغصحابة نيب م غاور

 ضغهي كْلامُل ةسور خلالكي ممبا غسأور ثدف يتفمك ددا

 اللو صلى اهلل عليه وسلم نيب منموءي بلياو لنتس. متت
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 افتانه تن ليضغم اكو ثوهضغسسو اهلل، رسول يا: بركات

لالكي  غسأور يتفك ايت اداله قبور، دان اكو داغثم اكو

 ينداضب جواب مك. ختم ضغسهي كْلامُل ةسور خممبا

 اداله ترسبوت هسور ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 ".قبور عذاب دفدر ثتوان المتكنثم غي المتفث، غهالغف

 

 درمحيت اهلل سكالني، غمجعة ي غسيد

كالي اين،  دف خطبةي خرياغجوسرتو، اونتوق م

 ماريله سكالني، مجاعه ارافتكن غيغم دان روثني مغرب اينم

 بكلن ايضسبا صاحل عمل-عمل مالكوكن راضبرس كيت

نله كيت الالي دان غجا. خبرز كعامل دباوا اونتوق

 سهاج ماس بيال-بيال دف غدات اكن كماتني كران وهضغبرت

 غولوضتر مسوا كيت ضمسو. برادا كيت جوا دمان دان

 غي فن هيدوخرياغف تفمندا غن يغولوضن غدامل كال

ايات  رِطاَف ةوتعاىل دامل سور سبحانهمان اهلل فرباءيق. 

22: 

 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين ٱ

ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  
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 غاور-غاور سام لهقتيد (والف دمكينله)برمقصود: "دان 

 ثوهضغماتي. سسو غي غاور-غن اورغد فهيدو غي

 تفدا ،(ثراتورنف غاوند-غاوند منوروت) اهلل،

 اجرن-اجرن)ر غمند ثدكهندقي غي افسسيا منجاديكن

 تيدق (كاو واهاي حممدغا) دان ،(اثمنرمي سرتا اهلل كتاب

 دان)ر غددامل قبور مند غي غاور-غاور منجاديكن تفدا

 ".(اثمنرمي

 

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


