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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 ،جكـ كامو بنر براميان كفد اللَّـه دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه،
ماريله كيت برتقوى كفد اللَّـه سبحان وتعاىل دغن
سبنر-بنر تقوى دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان دأخرية .خطبة فد
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كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق كنعمنت دعامل قبور
باضي اورغ يغ براميان.
انتارا شرط براميان كفد هاري اخرية اداله براميان
كفد مسوا فركارا يغ ترجادي ستله كماتني ياءيت انتاراث
كهيدوفن دعامل برزخ .عامل برزخ برمقصود دينديغ
فمباتس انتارا دوا عامل ياءيت عامل يغ ترلتق دانتارا عامل دنيا
دان عامل اخرية .دعامل برزخ اين ماءنسي اكن منرميا بالسن
ترهادف عملن يغ دالكوكن كتيك هيدوف ددنيا .باضي
اورغ يغ براميان دان برعمل صاحل مريك اكن ممفراوليه
كنعمنت دعامل برزخ .مريك اكن برادا دامل كأداءن
سالمت ،تنغ دان بهاضيا سهيغض دبغكيتكن كلق .فرمان
اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن فد اول خطبة تادي دامل
سورة النحل ايات  32يغ برمقصود:
"(ياءيت) مريك يغ دامبيل ثاواث اوليه مالئكة دامل كأداءن
مريك برسيه سوخي (دري كفور شريك دان معصية)،
مسبيل مالئكة ايت بركات كفد مريك :سالمت سجهرتا
كفد كامو; ماسوقله كدامل شرض دسببكن عمل باءيق يغ
تله كامو كرجاكن".
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معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،
سسوغضوهث اورغ يغ براميان كتيك مغهاديف
ساعت كماتني تيدق سام دغن اورغ يغ كفور .مريك اكن
ماللوءي سكرة املوت دغن فنوه كتنغن كران مالئكة يغ
مغمبيل ثاواث دغن فنوه كاسيه سايغ دان كلمبوتن باضي
ممودهكن روحث برفيسه درفد بادن .مريك اكن ممفراوليه
كنعمنت دعامل قبور ،كداتاغن مريك دننيت-ننتيكن اوليه
اللَّـه سبحانه وتعاىل دان دمسبوت اوليه فارا مالئكتث دغن
فنوه كحرمنت دان كمولياءن .اللَّـه سبحانه وتعاىل تله
منجنجيكن كنعمنت قبور باضي همباث يغ براميان دان يغ
برعمل صاحل .مريك اكن دبريكن كنعمنت قبور يغ
فلباضاي ماخم بنتوقث .انتارا بنتوق كنعمنت يغ اكن دنعميت
اورغ يغ براميان دعامل قبور اياله قبورث اكن دتراغي خهاي
دان دالفغكن اوليه اللَّـه سبحانه وتعاىل سباضاميان حديث
يغ دروايتكن االمام الرتمذي درفد ابو هريره رضي اللَّـه
عنه ،بهاواسث رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"افابيال ميت (اتاو سسأورغ درفد كامو) تله دقبوركن،
داتغله كفدث دوا مالئكة هيتم كبريو-بريوان ،ساله
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ساتودرفد كدواث دكنلي دغن مالئكة منكر دان ساله ساتو
الضي دكنلي دغن مالئكة نكري .كدواث بركات" :افاكه
يغ هندق اغكاو كاتاكن مغناءي لالكي اين؟ دي بركات:
"دي اداله همبا اللَّـه دان اوتوسنث .اكو برسقسي بهاوا تياد
توهن يغ اليق دمسبه سالءين اللَّـه ،دان اكو برسقسي بهاوا
حممد ايت اداله همباث دان اوتوسنث ".كدواث
بركات":سوغضوه ،كامي تله تاهو بهاوا اغكاو اكن
مغاتكن دمكني ايت ".كمودين دالفغكن باضيث ددامل
قبورث سفنجغ  70هستا .كمودين دبري خهاي باضيث
دداملث .كمودين ،دكاتاكن كفدث" :تيدورله اغكاو".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سرتوسث كنعمنت قبور باضي اورغ يغ براميان اياله
ستياف فاضي دان فتغ اكن دفرليهتكن كفدث ددامل قبور
اكن كدودوقن متفتث دشرض سباضاميان حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام البخاري درفد عبداللَّـه بن عمر رضي
اللَّـه عنه ،بهاواسث رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا
يغ برمقصود:
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"ستياف سأورغ درفد كامو ،افابيال تله ماتي اكن
دفرليهتكن كفدث كدودوقن متفتث ستياف فاضي دان فتغ.
جك دي درفد اهلي شرض مك (اكن دفرليهتكن سفرتي)
اهلي شرض دان جك دي اهلي نراك مك اكن دفرليهتكن
سفرتي اهلي نراك .دكاتاكن كفدث" ،اينله متفتمو سهيغض
دبغكيتكن مسوال فد هاري قيامة".
سالءين ايت ،اورغ يغ براميان اكن ممفراوليه واغني
دان هارومن درفد شرض سرتا قبورث دلواسكن سجاوه
مات ممندغ .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
ابو داود درفد اَلَْبرَاء بن عَازِب رضي اللَّـه عنه ،كاتث :كامي
فرنه برسام رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم مغرييغي
جنازه سأورغ لالكي انصار سهيغضاله كامي مسفاي
دقبورن دان منوغضو دسيافكن لياغ حلد .رسول اللَّـه صلى
اللَّـه عليه وسلم دودوق دان كامي دودوق دسكليليغ
بضيندا سأوله-أوله داتس كفاال كامي اد بوروغ .فد تاغن
رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم تردافت ساتو توغكت يغ
دخوخوق كدامل تانه .بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه
وسلم برسبدا يغ برمقصود:
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"داتغ دوا مالئكة كفد روح دان دودوق دسيسي كدوا-
دواث برتاث :سيافاكه توهن كامو؟ اللو روح موءمن
منجواب :توهنكو اياله اللَّـه .مريك برتاث الضي :افاكه
اضام كامو؟ دي منجواب :اضامكو إسالم .مريك برتاث
الضي :سيافاكه اورغ اين يغ دبغكيتكن دامل كالغن كامو؟
روح منجواب :دي اياله اوتوسن اللَّـه .مريك برتاث الضي:
باضاميان اغكاو مغتاهوءيث؟ دي منجواب :اكو ممباخ
كتاب اللَّـه اللو اكو براميان دان ممفرخاياءيث .اللو فثرو
مثرو درفد الغيت" :همباكو بنر! بنتغكن اونتوقث شرض.
فاكايكن اي دغن فاكاين درفد شرض .بوككنله فينتو شرض
اونتوقث" .دي فون مندافت واغني دان هارومن شرض ،سرتا
قبورنث دلواسكن سجاوه مات ممندغ".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
حديث اين تله منجلسكن كفد كيت بهاوا
كنعمنت دعامل قبور اداله سسواتو فركارا يغ بنر .اوليه ايت
سباضاي همبا اللَّـه سبحانه وتعاىل كيت فرلو مالكوكن
سرباف باثق كباءيقن دامل كهيدوفن كيت باضي منخافاي
كبهاضياءن دعامل قبور .كيت فرلو مرخنغ اونتوق مندافتكن
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فهاال يغ برتروسن افبيال كيت سوده منيغضل دنيا ننيت.
فهاال يغ برتروسن اين بوليه دمليقي انتاراث دغن خارا
مغاجق اورغ مالكوكن كباءيقن دان كطاعنت كفد اللَّـه
سبحانه وتعاىل .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
البخاري بهاواسث رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا
يغ برمقصود:
"يغ اكن مغيكوتي ميت (مساس دهانرت كتانه فرقبورن) تيض
فركارا (ياءيت) :قوم كلوارضث ،هرتاث دان عملنث .دوا
فركارا اكن فولغ (كمبالي كرومه) ياءيت كلوارض دان
هرتا .ساتو (ساج) يغ تيغضل (يغ ايكوت برسامث كعامل
برزخ) ياءيت عملنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سباضي كسيمفولن باضي مغاخريي خطبة فد كالي
اين ،منرب ايغني مغيغتكن فارا مجاعه سكالني بهاوا هاري
كهاري ،عمور كيت مساكني بركورغ دان اجل فوال
مساكني دكت .اوليه ايت سالضي اللَّـه سبحانه وتعاىل
ماسيه مغورنياكن نعمت عمور دان كهيدوفن اين ،ماريله
كيت برسضرا مالكوكن عمل عبادة كفد اللَّـه سبحانه
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وتعاىل سباثق-باثقث دان برتوبة اتس دوسا يغ تله كيت
الكوكن ،فاتوهيله فرينتهث دان جاوهيله سضاال الرغنث
سرتا جاديكن تقوى سباءيق بكلن كيت .مسوض كيت
دافت ممفراوليه كنعمنت دان كسالمنت دعامل قبور سرتا
دهيندري دان دليندوغي درفد عذاب قبور .فرمان اللَّـه
سبحانه وتعاىل دامل سورة الفجر ايات  27هيغض :30
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برمقصود" :ستله منرغكن عقيبة اورغ يغ تيدق
مغهرياوكن اخرية ،توهن مثاتاكن بهاوا اورغ يغ براميان
دان برعمل صاحل اكن دمسبوت دغن كات ) :واهاي
اورغ يغ ممفوثاءي جيوا يغ سنتياس تنغ تتف دغن
كفرخاياءن دان باوءن باءيقث! .كمباليله كفد توهنمو دغن
كأداءن اغكاو برفواس هاتي (دغن سضاال نعمت يغ
دبريكن) الضي دريضاءي (دسيسي توهنمو)! .سرتا
ماسوقله اغكاو دامل كومفولن همبا كو يغ بربهاضيا دان
ماسوقله كدامل شرضاكو".
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
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