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ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
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ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

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 سكالني،
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 منزيارهي قبور مغيغتكن
ماءنسي كفد كماتني.
قبور مروفاكن متفت اونتوق جاسد ماءنسي دتامن
اتاو دكبوميكن .اومت إسالم داجنوركن اونتوق منزيارهي
قبور كران انتارا حكمه دسباليق فنشرعتنث اداله اونتوق
مغيغتكن ماءنسي تنتغ كماتني .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل
يغ دباخكن فد اول خطبة تادي دامل سورة ال عمران ايات
 185يغ برمقصود:
"تياف يغ برثاوا اكن مراساءي ماتي ،دان بهاواسث فد
هاري قيامة سهاجله اكن دمسفورناكن بالسن كامو .كتيك
ايت سسيافا يغ دجاوهكن دري نراك دان دماسوقكن
شرض مك سسوغضوهث اي تله برجاي .دان (ايغتله بهاوا)
كهيدوفن ددنيا اين (مليفوتي سضاال كميواهنث دان فغكت
كبسرنث) تيدق الءين هثاله كسنغن باضي اورغ يغ
ترفديا".
معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
عملن منزيارهي قبور اين مروفاكن عملن يغ
داجنوركن دامل إسالم دان امت دضالقكن كفد اومت
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إسالم .عملن منزيارهي قبور اين بوكن هاث ترتومفو فد
هاري فغبومني اتاو ستياف كالي منجلغث بولن رمضان اتاو
بولن شوال ،بهكن عملن اين دضالقكن اونتوق دالكوكن
فد بيال ماس .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
س ُعود رضي اهلل عنه بهاواسث رسول
ابن ماجه درفد ابن مَ ْ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"فد موالث اكو مالرغ كامو منزيارهي قبور ،كيين بوليهله
كامو منزيارهيث كران سسوغضوهث منزيارهي قبور ايت
بوليه منداتغكن ُز ُه ْد (منجاديكن هيدوف تيدق
دكواساءي اوليه كميواهن دان كسرونوقكن دنيا) دان
مغيغاتي اخرية".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
نامون بضيتو ،فرسوءالن يغ برالكو فد هاري اين،
ماسيه تردافت سضلينتري مشاركت إسالم يغ تيدق فيكا دان
مغمبيل برت تنتغ ادب كتيك منزيارهي تانه فرقبورن،
سدغكن اضام إسالم مغنجوركن اومتث سنتياس براخالق
مليا دمان سهاج براد .اوليه ايت ،اضام إسالم تله
مغضاريسكن برباف ادب كتيك منزيارهي تانه فرقبورن
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اضر دافت ممربي منفعة كفد اهلي قبور دان فنزياره ايت
سنديري .انتارا ادبث اياله سبلوم منزيارهي قبور ،سسوراغ
ايت دضالقكن بروضوء دان مماكاي فاكاين يغ سوفن سرتا
منوتوف عورة .افابيال تله مسفاي كتانه فرقبورن ،دسونتكن
اونتوق ممربي سالم كفد اهلي قبور سباضاميان حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام مسلم دري ابو هريرة رضي اهلل عنه
يغ برمقصود كاتث:
"فد سواتو كتيك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بركوجنوغ كسواتو فرقبورن اللو بضيندا مغوخفكن السالم
عليكم واهاي اهلي فركمفوغن (تانه قبور) دري كالغن
قوم موءمنني دان مسلمني .ان شاء اهلل كامي اكن مثوسول
كامو سكالني".
سرتوسث كتيك براد برهمفرين دغن قبور سيماتي،
سسأورغ ايت هندقله برديري رافت دتفي قبور دغن
مغهادف موك سيماتي مسبيل ممربي سالم سخارا خصوص
كفدث .سنة ممباخ ايات سوخي القرءان باضي مغهديهكن
دان مثدقهكن فهاال كفد سيماتي دان بردعاء كفدث مسوض
اهلل سبحانه وتعاىل مغمفوني دوسا سيماتي دان مليمفهكن
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رمحة كفدث .فرلو دايغت جوض دامل ملقساناكن عملن
منزيارهي قبور هندقله ممربي كأوتاماءن كفد قبور كدوا
ايبو باف كران فركارا ايت مروفاكن تغضوغجواب انق
كفد كدوا ايبوباف يغ تله منيغضل دنيا دان عملن ترسبوت
امت بسر فهاالث.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
انتارا ادب يغ الءين كتيك منزيارهي تانه فرقبورن
اداله ايلقكن مراتف ،مراوغ دان بربوال دغن فرخاكافن
كوسوغ يغ تيدق برفاءيده مساس برادا دتانه فرقبورن .حرام
مالكوكن فركارا خرافت يغ منججسكن عقيدة سفرتي
مموجا قبور دغن هارفن ممفراوليه بركت دان مالكوكن
فمبذيرن سفرتي مغيكت باتو نيسن دغن كاءين يغ
ترتنتو .سباضاي اومت إسالم كيت هندقله منيغضلكن
فركارا يغ يغ بوليه مروسقكن عقيدة دان كأميانن كيت
كران فركارا سست سفرتي اين اكن منجروموسكن
فالكوث ككنخه شريك .سالءين ايت ،دالرغ جوض
مغوتوركن كاوسن تانه سفرتي ممبواغ مسفه مرات-رات.
حال اين دمكني كران ممبواغ مسفه اتاو اف سيسا بواغن
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دكاوسن تانه فرقبورن اكن منخمركن كربسيهن تانه
فرقبورن ،بهكن اكن مثوسهكن فنزياره الءين .فربواتن اين
مروفاكن فربواتن يغ تيدق صيحت دان تيدق برمتدون.
اوليه ايت ،باضي ممليهارا تانه فرقبورن إسالم دنضري
جوهر اضر سنتياس دامل كأداءن برسيه دان دافت دسلغضارا
دغن باءيق ،مك فيهق جابنت اضام إسالم نضري جوهر تله
مغمبيل فندكنت موجودكن تابوغ تانه فرقبورن إسالم
سباضاي واده عمل جارية يغ بوليه دالكوكن اوليه اومت
إسالم خصوصث دنضري جوهر .توجوان تابوغ اين
دوجودكن اداله اونتوق ممبنتو ممبينا تافق فرقبورن بارو،
مثلغضارا دان ممباءيق فوليه تانه فرقبورن يغ سديا اد .اومت
إسالم بوليه مالكوكن عملن صدقه جارية اين دغن مثومبغ
سخارا تروس كفد تابوغ تانه فرقبورن دبهاضني فغوروسن
مسجد جابنت اضام إسالم نضري جوهر اتاو مثومبغ
ماللوءي سخارا دامل تالني.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي روموسن اونتوق مغاخريي خطبة فد كالي
اين ،منرب ايغني مثرو كفد مجاعه سكالني ،ماريله كيت
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سام ممفرسياف بكلن اونتوق منوجو ك عامل برزخ كران
كيت تيدق مغتاهوي افاكه نصيب كيت ستله براد دداملث.
اوليه ايت ،تيغكتكنله عمل عبادة كيت دمي منخافاي
كبهاضياءن هيدوف ددنيا دان داخرية .موده-مودهن
كسن درفد عملن زيارة قبور يغ كيت الكوكن دافت
ممربي كاءنصافن دان كسدرن كفد كيت اونتوق مغيغاتي
كماتني دان سنتياس برتوبة كفد اهلل سبحانه وتعاىل .كيت
جوض هندقله بردعاء مسوض فارا اهلي قبور اكن مندافت
رمحة دان كأمفونن درفد اهلل سبحانه وتعاىل سرتا ترهيندر
درفد سيقسا قبور دان عذاب ايف نراك .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل دامل سورة غافر ايات :16
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿ

برمقصود" :ياءيت هاري مريك كلوار (دري قبور
ماسيغ ) دغن جلس ثات ،تيدق اكن ترمسبوثي كفد اهلل
سسواتوفون دري حال كأداءن مريك (فد ساعت ايت اهلل
برفرمان) ":سيافاكه يغ مغواساءي كراجأن فد هاري اين؟
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(اهلل سنديري منجواب)" :دكواساءي اوليه اهلل يغ مها اسا،
الضي يغ مغاتسي ككواساءنث سضاال-ضاالث".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اوناَـف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁفَ اياَف ْو ازَٱلْ ُم ْس تاغف ِر اَ
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