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 كماتني دفك نسياءم تكنغيغزيارهي قبور منم
 م 2021 يم 28 ماءنابرس ـه1442 شوال 16

 

لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  

ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  

                                                                     ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 (185 :ال عمران)                  
 

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  يَافحئ  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  
 

د اهلل ف"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كبرمقصود: 

د "أوىل األمر" فد رسول اهلل دان كفدان طاعتله كامو ك

د كالغن كامو. كمودين جكـ فاورغ يغ بركواس( در)

ركارا، مكـ فبنته )برسليسيهن( دامل سسواتو -كامو بربنته

د )كتاب( اهلل )القرءان(  دان فهندقله كامو مغمباليكنث ك

د اهلل دان فبراميان ك )السنة( رسولث، جكـ كامو بنر

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

 دهنث".وال كسوفلبيه ايلوق 

 

 درمحيت اهلل سكالني، غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفماريله كيت برتقوى ك  

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنضغمني

 دف خطبة. ةخريدا دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 تكنغيغم قبور منزيارهي تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي

 .كماتني دفك نسياءم

 

 دتامن نسياءم جاسد اونتوق تفمت اكنفمرو قبور  

 منزيارهي اونتوق داجنوركن سالمإ اومت. دكبوميكن اتاو

 اونتوق اداله تنثنشرعف دسباليق حكمه انتارا كران قبور

 وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. كماتني غتنت نسياءم تكنغيغم

عمران ايات  ال ةسور دامل تادي خطبة اول دف كنخدبا غي

 :برمقصود غي 185

 

 دف ثبهاواس دان ماتي، يءمراسا اكن اواثبر غيفتيا" 

 كتيك. كامو بالسن ورناكنفدمس اكن سهاجله قيامة هاري

  دماسوقكن دان نراك دري دجاوهكن غي افسسيا ايت

 (بهاوا تلهغاي) دان. برجاي تله اي ثوهضغسسو مك ضشر

 كتفغ دان ثكميواهن االضس وتيفليم) اين ددنيا نفكهيدو

 غيغاور يضبا نغكسن الهثه ينءال تيدق (ثكبسرن

 ."ديافتر

 

 ،معاشراملسلمني رمحكم اهلل

 غي عملن اكنفمرو اين قبور منزيارهي عملن

 اومت دفك القكنضد امت دان سالمإ دامل داجنوركن
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 دف وفترتوم ثها بوكن اين قبور منزيارهي عملن. سالمإ

 اتاو نمضار بولن ثغمنجل كالي فستيا اتاو بومنيفغهاري 

 دالكوكن اونتوق القكنضد اين عملن بهكن شوال، بولن

 االمام اوليه دروايتكن غي يثحد سبواه دامل. ماسبيال دف

 رسول ثبهاواس عنه اهلل رضي ودُعْسَم ابن دفدر ماجه ابن

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل

 

 بوليهله كيين قبور، منزيارهي كامو غرمال اكو ثموال دف"

 ايت قبور منزيارهي ثوهضغسسو كران ثمنزيارهي كامو

 تيدق فهيدو منجاديكن) ْدُهُز منداتغكن بوليه

 دان (دنيا كنقكسرونو دان كميواهن اوليه ءيدكواسا

 ".اخرية اتيغيغم

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

ن، اي هاري دف برالكو غي النءرسوف يتو،ضب نامون  

 دان يكاف تيدق غي سالمإ مشاركت لينتريضس تفماسيه تردا

 رقبورن،ف تانه منزيارهي كتيكادب غتنت برت مبيلغم

 قخالبرا سنتياس ثاومت نجوركنغم سالمإ امضا كنغسد

 تله سالمإ امضا ايت، اوليه. براد سهاجدمان مليا

 رقبورنف تانه منزيارهي كتيك ادب فبربا اريسكنضغم
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 ايت نزيارهف دان قبور اهلي دفك منفعة ممربي تفدا رضا

 غسسورا قبور، منزيارهي سبلوم اياله ثادب انتارا. سنديري

 سرتا نفسو غي اكاينف مماكاي دان ءضوبرو القكنضد ايت

 دسونتكن رقبورن،ف كتانه يافمس تله ابيالفا. عورة فمنوتو

 غي يثحد اميانضسبا قبور اهلي دفك سالم ممربي اونتوق

 عنه اهلل ضير ةهرير ابو دري مسلم االمام اوليه دروايتكن

 :ثكات برمقصود غي

 

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول كتيك سواتو دف"

 السالم كنفخوغم ينداضب اللو رقبورنف كسواتو غبركوجنو

 نغكال دري (قبور تانه) نغوفركمف اهلي واهاي عليكم

 وسولثم اكن كامي اهلل شاء ان. مسلمني دان مننيموء قوم

 ".كامو سكالني

 

 ،سيماتي قبور نغد رينفبرهم براد كتيك ثسرتوس

 نغد قبور يفدت تفرا برديري هندقله ايت غورأسس

 صخصو اراخس سالم ممربي مسبيل سيماتي موك فهادغم

 هديهكنغم يضبا القرءان يخسو ايات خممبا سنة. ثدفك

 ضمسو ثدفك ءبردعا دان سيماتي دفك الاهف دقهكنثم دان

 هكنفمليم دان سيماتي دوسا ونيفمغوتعاىل م هانسبح اهلل
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 عملن ملقساناكن دامل ضجو تغداي رلوف. ثدفك رمحة

 كدوا قبور دفك ناءوتامأك ممربي هندقله قبور منزيارهي

 انق جوابغوضغت اكنفمرو ايت ركاراف كران فبا ايبو

 ترسبوت عملن دان دنيا لضغمني تله غي فايبوبا كدوا دفك

 .ثالاهف بسر امت

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 رقبورنف تانه منزيارهي كتيك ينءال غي ادب انتارا  

 نفاكاخرف نغد بربوال دان غمراو ،فمرات ايلقكن اداله

 حرام. رقبورنف دتانه برادا مساس فاءيدهبر تيدق غي غكوسو

 رتيفس عقيدة منججسكن غي خرافت ركاراف مالكوكن

 مالكوكن دان بركت وليهارفمم نفهار نغد قبور مموجا

 غي ينءكا نغد نيسن باتو يكتغم رتيفس مبذيرنف

 لكنضغمني هندقله كيت سالمإ اومت ايضسبا. ترتنتو

 كيت مياننأك دان عقيدة مروسقكن بوليه غي غي ركاراف

 منجروموسكن اكن اين رتيفس سست ركاراف كران

 ضجو غدالر ايت، ينءسال. كريش هخككن ثالكوف

. رات-مرات هفمس غممبوا رتيفس تانه كاوسن وتوركنغم

 نغبوا سيسا فا اتاو هفمس غممبوا كران دمكني اين حال
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 تانه كربسيهن مركنخمن اكن رقبورنف تانه دكاوسن

 اين ربواتنف. ينءال نزيارهف وسهكنثم اكن بهكن رقبورن،ف

 .برمتدون تيدق دان صيحت تيدق غي ربواتنف اكنفمرو

 

 ريضدن سالمإ رقبورنف تانه ممليهارا يضيت، باا اوليه  

 اراضغدسل تفدا دان برسيه ناءدأك دامل سنتياس رضا جوهر

 تله جوهر ريضن سالمإ امضا جابنت يهقف مك باءيق، نغد

 سالمإ رقبورنف تانه غتابو موجودكن ندكنتف مبيلغم

 اومت اوليه دالكوكن بوليه غي جارية عمل واده ايضسبا

 اين غتابو توجوان. جوهر ريضند ثصخصو سالمإ

 بارو، رقبورنف قفتا ممبينا ممبنتو اونتوق اداله دوجودكن

 اومت. اد سديا غي رقبورنف تانه وليهف يقاءممب دان اراضغلثم

 غومبثم نغد اين جارية صدقه عملن مالكوكن بوليه سالمإ

 وروسنفغ نيضدبها رقبورنف تانه غتابو دفك تروس اراخس

 غومبثم اتاو جوهر ريضسالم نإ امضا جابنت مسجد

 .تالني دامل اراخس ماللوءي

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة يخرياغم اونتوق روموسن ايضسبا  

 كيت ماريله سكالني، مجاعه دفك روثم نيغاي ربنم اين،



 8 

 كران خبرز عامل ك منوجو اونتوق بكلن فرسيافممسام

. ثه نصيب كيت ستله براد دداملاكفا تاهويغم تيدق كيت

 يافاخمن دمي كيت ةعباد عمل كتكنلهغتي ايت، اوليه

 مودهن-موده. ةخريدا دان ددنيا فهيدو ءنايضكبها

 تفدا الكوكن كيت غي قبور ةزيار عملن دفدر كسن

 اتيغيغم اونتوق كيت دفك كسدرن دان فننصاءكا ممربي

وتعاىل. كيت  هسبحان اهلل دفك برتوبة سنتياس دان كماتني

 تفمندا اكن قبور اهلي اراف ضمسو ءبردعا هندقله ضجو

 ترهيندر سرتا وتعاىل هسبحان اهلل دفدر وننفمأك دان رمحة

 هسبحان اهلل مانفر. نراك يفا عذاب دان قبور سيقسا دفدر

 :16 ايات فرغا ةسور دامل وتعاىل

 

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  

 ی   ی   ی   
 

 قبور دري) كلوار مريك هاري يتءيا" :برمقصود

 اهلل دفك يثترمسبو اكن تيدق ،اتث جلس نغد (غماسي

 اهلل ايت ساعت دف) مريك ناءدأك حال دري ونفسسواتو

د هاري اين؟ ف كراجأن واساءيغم غي اكهفسيا ":(مانفربر
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 اسا، مها غي اهلل اوليه ءيدكواسا" :(منجواب سنديري اهلل)

 .ث"االض-االضس ثناءككواس اتسيغم غي يضال
 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا َـاىئلُْقْرءا ن ِنَفوا ڻ       ڦ  ڑ  ہعا

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 

تاغفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَافْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
ٱ


