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 انميابر  غي   غاور يضمنت دعامل قبور باعكن
 م  2021 نوارياج 15ماءن ابرس ـه1442 ألخرمجادي ا 02 

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۆڭ  ڭ   ۇ  ۇ

 ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ

 (32 :)النحل  

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْصَل ِّ ڈ      

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  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  
 

د اهلل فطاعتله كامو ك براميان، غي غواهاي اور"برمقصود: 

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

ن كامو. كمودين جكـ غكال فدبركواس( در غي غاور)

مكـ  ،ركاراف سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-كامو بربنته

 د )كتاب( اهلل )القرءان(  دانفمباليكنث كغهندقله كامو م

د اهلل دان فك براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنة)

دان  ،ي كامو(ضدمكني اداله لبيه باءيق )با غي أخرية.هاري 

 وال كسودهنث".فلبيه ايلوق 
 

 ، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل سبحان اهلل دفتقوى كبر كيت ماريله  

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. ةخريأد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 قبور دعامل منتعكن تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي

 .ميانابر غي غاور يضبا

 

 ميانابر اداله ةخريأ هاري دفميان كاشرط بر نتاراا  

 ثانتارا يتءيا كماتني ستله ترجادي غي فركارا مسوا دفك

 غديندي برمقصود برزخ عامل .برزخ دعامل نفكهيدو

 دنيا عامل نتارااد ترلتق غي عامل يتءيا عامل دوا انتارا مباتسف

سن بال منرميا اكن مأنسي اين برزخ دعامل. ةخريأ عامل دان

 يضبا. ددنيا فهيدو كتيك دالكوكن غي عمالن فترهاد

 وليهارفمم اكن مريك صاحل برعمال دان ميانابر غي غاور

 ناءدأك دامل برادا اكن مريك. برزخ دعامل منتعكن

 فرمان. كلق كيتكنغدب غضسهي ياضبها دان غتن سالمت،

 دامل تادي خطبة ولفد ا دباخكن غي وتعاىل هسبحان اهلل

 :برمقصود غي 32ايات  لنحلا ةسور

 ناءدأك دامل مالئكة اوليه ثاواث دأمبيل غي مريك (يتءيا)" 

 ،(معصية دان كريش كفور دري) سوخي برسيه مريك

 سجهرتا سالمت: مريك دفك بركات ايت مالئكة مسبيل

 غي باءيق عمل دسببكن ضشر دامل ك ماسوقله; كامو دفك

 ."كناكرج كامو تله
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 هلل،ا كمرمح سلمنيامل معاشر

 يفهادغم كتيك ميانابر غي غاور ثوهغضسسو 

 اكن مريك. كفور غي غاور نغد سام تيدق كماتني ساعت

 غي مالئكة كران نغكتن نوهف نغد وتة املسكر ماللوءي

 يضبا كلمبوتن دان غساي كاسيه نوهف نغد ثاواث مغمبيل

روليه فمم اكن مريك. بادن فددر يسهفبر ثروح ممودهكن

 اوليه ننتيكن-دننيت مريك نغمنت دعامل قبور، كداتاعكن

 نغد تثمالئك اراف اوليه دمسبوت دان وتعاىل هسبحان اهلل

 تله وتعاىل هسبحان اهلل. نءكموليا دان رمنتحك نوهف

 غي دان ميانابر غي ثهمبا يضبا قبور منتعكن منجنجيكن

 غر يقبو كنعمنت دبريكن اكن مريك. صاحل برعمال

 نعميتد اكن غي كنعمنت بنتوق انتارا. ثقبنتو ماخم ايضلباف

 خهاي يغدترا اكن ثقبور اياله قبور دعامل ميانابر غي غاور

 غي حديث اميانضسبا وتعاىل هسبحان اهلل اوليه كنفغدال دان

 عنه، اهلل رضي هريره ابو دفدر الرتمذي مامالا دروايتكن

 غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس

 :برمقصود

 دقبوركن، تله (كامو دفدر سساورغ اتاو) ميت ابيالفا" 

ساله  بريوان،-كبريو هيتم مالئكة دوا ثدافك لهغدات
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ساله ساتو  دان منكر مالئكة نغد دكنلي ثكدوا دفدرساتو

 غي اكهفا":بركات ثكدوا. نكري مالئكة نغد الضي دكنلي

 دي اين؟ لالكي ناءيغم كاتاكن كاوغا هندق

 برسقسي اكو. ثاداله همبا اهلل دان اوتوسن دي":بركات

 اكو دان اهلل، ينءسال دمسبه اليق غي توهن تياد بهاوا

" .ثاوتوسن دان ثهمبا اداله ايت حممد بهاوا برسقسي

 كاوغا بهاوا تاهو تله كامي وه،غضسو":بركات ثكدوا

 ددامل ثيضبا كنفغدال كمودين ".ايت دمكني اتكنغم اكن

 ثيضهستا. كمودين دبري خهاي با 70 غنجفس ثقبور

 ".كاوغا تيدورله": ثدافك دكاتاكن كمودين،. ثددامل

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اياله ميانابر غي غاور يضبا قبور كنعمنت ثسرتوس  

 قبور ددامل ثدافك رليهتكنفد اكن غتف دان يضاف فستيا

 غيحديث ان اميضسبا ضدشر ثتفمت نقكدودو اكن

 رضي عمر بن عبداهلل دفدر البخاري مامالا اوليه دروايتكن

 برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس عنه، اهلل

 :برمقصود غي
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 اكن ماتي تله ابيالفا كامو، دفدر سأورغ فستيا"  

. غتف دان يضاف فستيا ثتفمت نقكدودو ثدافك رليهتكنفد

 (رتيفس رليهتكنفد اكن) مك ضشر اهلي دفدر دي جك

اكن دفرليهتكن  مك نراك اهلي دي جك دان ضاهلي شر

 غضسهي تموفمت اينله" ،ثدافك دكاتاكن. سفرتي اهلي نراك

 ".قيامة هاري دف مسوال كيتكنغدب

 

 نيغوا وليهارفمم اكن ميانابر غي غاور ايت، ينءسال  

 سجاوه دلواسكن ثقبور سرتا ضشر دفدر هارومن دان

مام الا اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. غممند مات

 كامي: ثكات عنه، اهلل رضي باِزَع بن ءاَرَبْلاَ دفابو داود در

 جنازه يغرييغم صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول مبرسا رنهف

 دان دقبورن يافمس كامي لهاغضسهي انصار لالكي سأورغ

صلى اهلل عليه  اهلل رسول. حلداغ لي كنفدسيا وغضمنو

صلى  ينداضب غدسكليلي دودوق كامي دان دودوق وسلم

. غي اد بوروكام االفك تسأد ولهأ-لهاهلل عليه وسلم سأو

 ساتو تفتردا اهلل عليه وسلمصلى  اهلل رسول نغتا دف

صلى  اهلل رسول ينداضب. تانهدامل ك قوخودخ غي كتغتو

 : برمقصود غي برسبدا اهلل عليه وسلم
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-كدوا. دسيسي دودوق دان روح دفك مالئكة دوا غدات"

 منوءم روح اللو كامو؟ توهن اكهفسيا: ثبرتا ثدوا

 امضه ااكفا: يضال ثبرتا مريك. اهلل اياله توهنكو: منجواب

: يضال ثبرتا   مريك. اسالم امكوضا: منجواب دي كامو؟

 روح كامو؟ نغكال دامل كيتكنغدب غي اين غاور اكهفسيا

: يضال ثتابر مريك. اهلل اوتوسن يالها دي: منجواب

 ممباخ اكو: منجواب دي ؟ثيءتاهوغم كاوغا اميانضبا

 روثم روفثلو ال. ثياءرخايفمم دان اناميبر اكو اللو اهلل كتاب

. ضشر ثقاونتو كنغبنت! بنر همباكو": يتغال دفدر

 ضشر ينتوف بوككنله. ضشر دفدر اكاينف نغد اي اكايكنف

 سرتا ،ضشر نمهارو دان نيغوا تفمندا ونف دي “.ثقاونتو

 ".غممند مات سجاوه دلواسكن ثنقبور

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 بهاوا كيت دفك منجلسكن تله اينحديث  

 ايت اوليه. بنر غي ركاراف سواتوس اداله قبور دعامل كنعمنت

 مالكوكن رلوف كيت وتعاىل هسبحان اهلل همبا ايضسبا

 يافمنخا يضبا كيت نفكهيدو دامل نقيءكبا قثبا فسربا

 تكنفمندا اونتوق غمرخن رلوف كيت. قبور دعامل ءنايضكبها
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. دنيا لغضنيم سوده كيت ونفواالو برتروسن غي الاهف

 خارا نغد ثانتارا مليقيد بوليه اين برتروسن غي الاهف

 اهلل دفك نتطاعك دان نقيءكبا مالكوكن غاور اجقغم

 اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. وتعاىل هسبحان

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس البخاري ماماال

 :برمقصود غي برسبدا

 

 ضتي (قبورنرف كتانه دهانرت مساس) ميت يكوتيغم اكن غي"

 دوا. ثعمالن دان ثهرتا ،ضثكلوار قوم: (يتءيا) ركاراف

 دان ضكلوار يتءيا (رومه ك كمبالي) غولف اكن ركاراف

 كعامل ثبرسام ايكوت غي) لغضتي غي (ساج) ساتو. هرتا

 ."ثعمالن يتءيا (خبرز

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة يخريأغم يضبا سباضي كسيمفولن 

 هاري بهاوا سكالني مجاعه اراف تكنغيغم نيغرب اين، ماين

 والف اجل دان غبركور مساكني كيت عمور كهاري،

 ماسيه وتعاىل هسبحان اهلل يضسال ايت اوليه. دكت مساكني

 كيت ماريله اين، نفكهيدو دان عمور نعمت ورنياكنغم

 وتعاىل هسبحان اهلل دفك عباده عمل مالكوكن راضسبر
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 كيت تله غي سارتوبة اتس دوب دان باثقث-سباثق

 ثنغالر االضس جاوهيله دان ثينتهرف اتوهيلهف الكوكن،

 كيت ضمسو. كيت بكلنيقءسبا تقوى جاديكن سرتا

 سرتا قبور دعامل كسالمنت دان كنعمنت روليهيفمم تفدا

 اهلل مانفر. قبور عذاب فددر يغدليندو دان دهيندري

  :30 غضهي 27ايات  جرلفا سوره دامل وتعاىل هسبحان

 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ
 

 تيدق غي غاور عقيبة كنغمنر ستله" :برمقصود

 ميانابر غي اورغ بهاوا اتاكنثم توهن ،خريةأ هرياوكنغم

 واهاي :(كات نغن دمسبوت داك صاحل برعمال دان

 نغد فتت غتن سنتياس غي جيوا اءيثوفمم غي غاور

 نغد توهنمو دفك كمباليله!. ثباءيق باوءن دان رخايأنفك

 غي نعمت االضس نغد) هاتي واسفبر كاوغا كادأن

 سرتا!. (توهنمو دسيسي) ياءدرض يضال (دبريكن

دان  ياضبهابر غي كوهمبا ولنفكوم دامل كاوغا ماسوقله

 ".ماسوقله كدامل شرضاكو

 

 



 10 

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 

تاَفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَاغفْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 


