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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل 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) اهلل (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو)،
دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ماريله كيت برتقوى كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن
سبنر-بنر تقوى دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبة فد
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كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق عذاب قبور سواتو
فركارا يغ بنر.
سباضاي اومت اسالم كيت واجب براميان دان
ممفرخايأي بهاوا كوجودن هاري اخرية ايت بنر .كيت
جوض فرلو مغاكوي بهاوا افابيال ثاوا تله برفيسه دري
بادن اتاو افابيال كيت تله منيغضل دنيا ،مك برموالله
فرفيندهن دري عامل دنيا كعامل برزخ .عامل برزخ اين
برمقصود دينديغ فمباتس انتارا دوا عامل يايت عامل يغ
ترلتق دانتارا عامل دنيا دان عامل اخرية .دعامل برزخ اين
مأنسي اكن منرميا بالسن ترهادف عمالن يغ دالكوكن
كتيك هيدوف ددنيا .سكرياث ددنيا مأنسي تله مالكوكن
كطاعنت كفد اهلل سبحانه وتعاىل فسيت اياث اكن منرميا
بالسن باءيق يغ بربنتوق كنيعمنت ،اكن تتايف سباليقث
جك ددنيا مأنسي ايت باثق مغيغكاري فرينته اهلل سبحانه
وتعاىل ،مك سوده فسيت بالسن عذاب قبور اكن مننتيث.
حال اين تروس دفركوكوه سباضاميان فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل يغ دباخكن فد اول خطبة تادي دامل سوره
املوءمنون يغ برمقصود:
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"كسودهن ضولوغن يغ كفور ايغكر ايت افابيال مسفأي
اجل موت كفد ساله سأورغ دانتارا مريك ،بركاتله اي:
واهاي توهنكو ،كمباليقنله داكو (هيدوف مسوال ددنيا).
سوفاي اكو مغرجاكن عمل-عمل يغ صاحل دامل فركارا-
فركارا يغ تله اكو تيغضلكن .تيدق! ماناكن دافت؟
سسوغضوهث فركاتانث ايت هاثله كات-كات يغ دي
سهاج يغ مغاتكنث ،سدغ دهادفن مريك اد عامل برزخ
(يغ مريك تيغضل تتف فدث) هيغض هاري مريك
دبغكيتكن مسوال (فد هاري قيامة)".
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
انتارا دليل اداث عذاب قبور اين اداله سباضاميان
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام ابو داود يغ برمقصود:
درفد اَْلبَرَاء بن عَازِب اي بركات" ،كامي برسام رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم كلوار اونتوق مليهت جنازه
سأورغ الكي-الكي انصار ،كتيك تيبا دفمقامن دان
لوبغ حلد تله دبوات ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
دودوق ،اللو كامي ايكوت دودوق دسيسيث .كامي
ديام ،سأكن-اكن دأتس كفاال كامي اد بوروغ .ساعت
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ايت بضيندا ممضغ سباتغ كايو يغ دخوخوق كدامل تانه،
اللو مغغكت كفاالث دان برسبدا" :مينتاله فرليندوغن
كفد اهلل دري سيقسا قبور" .بضيندا اوخفكن كليمة ايت
هيغض دوا اتاو تيض كالي .اللو بضيندا برسبدا
"سسوغضوهث ،ميت اين اكن دافت مندغر بوثيان سفاتو
مريك يغ براللو فولغ ،اللو داتغ دوا مالئكة دان برتاث
كفداث" ،سيافا توهنمو؟" اي منجواب" ،توهنكو اداله
اهلل" .مالئكة ايت برتاث الضي" ،اف اضاممو؟" اي
منجواب" ،اضامكو اداله اسالم ".مالئكة ايت برتاث
الضي" ،سيافا نيب كامو؟ اي منجواب" ،رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم نبيكو" .مالئكة ايت برتاث الضي" ،اف يغ
كامو كتاهوي؟" اي منجواب" ،اكو ممباخ كتاب اهلل،
اكو مغيمانيث دان ممبنركنث"" .كمودين اد سوارا دري
الغيت يغ مثرو" ،بنرله اف يغ دكاتاكن اوليه همباكو
اين ،همفركنله فرمايداني اونتوقث دشرض ،بوكاكن باضيث
فينتو-فينتو شرض دان بريكن كفداث فاكاين شرض.
كمودين دداتغكن كفداث واغني شرض دان قبورث
دلواسكن سجاوه مات ممندغ" .اللو بضيندا ملنجوتكن
سبداث الضي" :سكرياث يغ منيغضل اداله اورغ كافري،
5

مك روحث اكن دكمباليكن كفد جاسدث .ساعت ايت
داتغله دوا مالئكة دان برتاث" ،سيافا توهنمو؟" اي
منجواب" ،ها ،ها ،اكو تيدق تاهو ".مالئكة ايت برتاث،
"اف اضاممو؟" اي منجواب" ،ها ،ها .اكو تيدق تاهو.
"مالئكة ايت برتاث الضي" ،سيافا الكي-الكي يغ
داوتوس كفد كامو؟ اي منجواب" ،ها ،ها ،اكو تيدق
تاهو" .ستله ايت تردغر سوارا دري الغيت" :اي تله
بردوستا .بريله اي همفرن فرمايداني دري نراك ،بريكن
فاكاين دري نراك ،دان بوككنله فينتو-فينتو نراك
اونتوقث .كمودين دداتغكن كفداث فانس دان باءوث
نراك .اللو قبورث دمسفيتكن هيغض تولغث ساليغ
برهيمفينت دان دبلغضو دامل كادأن بوتا دان بيسو .باضيث
دسدياكن سبواه فموكول دري بسي ،سكرياث فموكول
ايت دفوكولكن فد سبواه ضونوغ نيسخاي اكن منجادي
دبو .كمودين دفوكول دغن فموكول ترسبوت هيغض
سواراث دافت ددغر اوليه مسوا خملوق دري هوجوغ
تيمور هيغض هوجوغ بارت كخوالي جني دان مأنسي
هيغض منجادي دبو".
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالين ايت ،اد برباف حديث الين يغ مثاتاكن
اداث عذاب قبور انتاراث حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
امحد درفد عثمان رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"قبور اداله متفت فرتام دري متفت اخرية ،جك سساورغ
سالمت دريث مك اف يغ اد ستلهث اداله لبيه ريغن دريث،
دان جك دي تيدق سالمت دريث مك اف يغ اد ستلهث
اداله لبيه برت دريث .دمي اهلل ،اكو تيدق مليهت متفت يغ
لبيه مغريكن سام سكالي كخوالي قبور اداله متفت يغ
فاليغ مغريكن".
برداسركن دليل-دليل يغ تله دجلسكن اين ،اياث
تله منوجنوقكن كفد كيت بهاوا كوجودن عذاب دان
نعمت قبور مروفاكن سواتو فركارا يغ بنر دان تيدق بوليه
دفرتيكاي .فركارا اين تتف برالكو دان ستياف مأنسي
فسيت اكن منموءيث .كيت هندقله ميقيين اكن كبنرنث دان
ممبوات فرسديان باضي مغهيندركن ديري درفد عذاب
قبور ترسبوت .سكرياث كيت دافت مغهيندري فتنه
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عذاب قبور اين مك موده باضي كيت مغهاديف هاري
كبغكينت داخرية كلق .نامون جك سباليقث ،فستيله
فركارا ترسبوت اكن ممباوا كسوسهن ،كسغساراءن دان
فثسالن كفد كيت.
اوليه ايت ،سباضاي اورغ يغ براميان كيت فرلو
ممفرباثق عمالن صاحل ددنيا اين كران عمل صاحل
مروفاكن فركارا يغ اكن ككل برسام-سام كيت دعامل
قبور ننيت .عمالن صاحل ترسبوت اكن منجادي بينتيغ دان
فثالمت كفد كيت درفد عذاب قبور .سالين ايت ،كيت
جوض دضالقكن اونتوق مغمالكن باخان سورة املُ ْلك
كران سورة املُ ْلك اداله مروفاكن سوره كامانن دان
كسالمنت .سوره ترسبوت اكن منجادي فثالمت دان
فندينديغ دري سيقسا قبور كفد فمباخث سباضاميان
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام الرتميذي يغ برمقصود:
"درفد ابن عباس رضي اهلل عنه ،بلياو بركات ،برباف
اورغ صحابة نيب مغضلي تانه تنفا مثغك ايت اداله قبور.
مك ددافيت فدث سأورغ لالكي ممباخ سورة املُ ْلك هيغض
متت .لنتس بلياو منموءي نيب صلى اهلل عليه وسلم اللو
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بركات :يا رسول اهلل ،سسوغضوهث اكو مغضلي تانه تنفا
اكو مثغك ايت اداله قبور ،دان اكو دافيت سأورغ لالكي
ممباخ سورة املُ ْلك سهيغض ختم .مك جواب بضيندا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،سوره ترسبوت اداله
فغهالغ ،فثالمت يغ مثالمتكن توانث درفد عذاب قبور".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جوسرتو ،اونتوق مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مثرو دان مغيغتكن فارا مجاعه سكالني ،ماريله
كيت برسضرا مالكوكن عمل-عمل صاحل سباضاي بكلن
اونتوق دباوا كعامل برزخ .جاغنله كيت الالي دان
برتغضوه كران كماتني اكن داتغ فد بيال-بيال ماس سهاج
دان دمان جوا كيت برادا .مسوض كيت مسوا ترضولوغ
دامل كالغن ضولوغن يغ مندافت فغاخرين هيدوف يغ
باءيق .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة فَاطِر ايات
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برمقصود" :دان (دمكينله فوال) تيدقله سام اورغ-اورغ
يغ هيدوف دغن اورغ-اورغ يغ ماتي .سسوغضوهث
اهلل( ،منوروت اوندغ-اوندغ فراتورنث) ،دافت
منجاديكن سسيافا يغ دكهندقيث مندغر (اجرن-اجرن
كتاب اهلل سرتا منرمياث) ،دان (اغكاو واهاي حممد) تيدق
دافت منجاديكن اورغ-اورغ يغ ددامل قبور مندغر (دان
منرمياث)".
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