
 1 

 

  مننيت غعامل قبور ي نفكهيدو
 م 2022 نوؤميرب 04 برساماءن هـ 1444 ربيع األخر 09

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 مخجس جخ  مح جح حجمج هتمث مت خت حت جت ٱ

جض مص خص حص مس خس حس  

 (100 :نواملؤمن)

 

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  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ

 

  ڱك تَاب ه  ڍ َتَعـاَلى   ڎٹ
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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  
 

 هاللَّ"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، مكـ -كامو بربنته

)القرءان(  دان  هاللَّ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

دان  هاللَّبراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده.نثغالر االضس لكنغضمني

 خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة

كهيدوفن عامل قبور  تاجوقممفركاتاكن  اكن اين دكاليف

 .يغ مننيت
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 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 دان براميان واجب كيت سالمإ اومت ايضسبا

 يءاكوغم رلوف كيت.قبور عامل كوجودن اكن ياءرخايفمم

 تله كيت اتاو بادن فددر يسهفبر تله اواث ابيالفا بهاوا

عامل دنيا كعامل  فديندهن درفرف برموالله مك دنيا، لغضمني

 تفمت اكنفمرو اين قبور عامل .خبرز عامل ونفقبور اتاو

 لنثعم يكوتغم بالسد ايت نسياءم غسأور نءرموالف

ة سور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. ددنيا فهيدو مساس

 غي تادي خطبة اول دف كنادباخ غي 100 ايات نومنؤامل

 :برمقصود

 

 غيركاراف دامل صاحل غي عمل كنارجغم اكو ايفسو"

 ثوهغضسسو ت؟فدا كناسم! تيدق. لكنغضتي اكو تله

 ،ثاتكنغم غي سهاج اي يغكات لهثها ايت ثنءركاتاف

 فتت لغضتي مريك غي) برزخ عامل اد مريك نفدهاد غسدا

 هاري د)ف مسوال كيتكنغدب مريك هاري غضهي (ثدف

 ".(قيامة

 ،هاللَّرمحكم  معاشراملسلمني

 سندا وراوضبر تفكيت دا اين هاري دف كنيغمو

 بلوم يفتتا كيت، يبقر تصحاب دان ضكلوار قوم برسام
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 كنيغمو دان مريك نغد برسام تفدا كيت ايسوق تنتو

 كنيغمو دان جنازه غسأور لرضبر اكن كيت ايسوق ضجو

 رقبورن،ف كتانه كيت جنازه نرتاهغم اكن غي غاور مريكله

يه ايت، اول .قبور دعامل نغورأكس كيت ل لهغضتي مك

 كيت اونتوق باوا كيت اكن غي بكلن اكهف! اهكنلفيكري

 كران، كلق قبور دعامل نغورأكس ابيالفا ديري كنفرسياف

 اكن غي غاور مريكله قبور، دعامل ياضبربها غي افسياغبار

 قبور، دعامل مندريتا غي افسياغبار دان اخرية دعامل ياضبربها

 اين حال. كلق اخرية دعامل مندريتا اكن غي جواله مريك

 دفدر امحد االمام اوليه دروايتكن غي حديث نغد سالرس

عليه  هاللَّ صلى هاللَّ رسول ثبهاواس عنه هاللَّ رضي عثمان

 :برمقصود غي برسبدا وسلم

 

 غورأسس جك ،اخرية تفمت دري رتامف تفاداله مت قبور"

 ،ثدري نغري لبيه اداله ثستله اد غي فا مك ثفددر سالمت

 ثستله اد غي فا مك ثفددان جك دي تيدق سالمت در

 غي تفمت مليهت تيدق اكو ،هاللَّ دمي. ثدري برت لبيه اداله

 غاليف غي تفمت اداله قبور كخوالي سكالي سام ريكنغم لبيه

 ".ريكنغم
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 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 منكر نءاثرتاف بنر، اداله ايت ماتي ثهضوغسسو

 ضنعمت دان عذاب دعامل قبور جو بنر، اداله ايت نكري

 ليك تروس اكن سيتف ثياءرخايفمم تيدق غي مريك. بنر اداله

 عملن ممباوا افتن ددنيا نفكهيدو يغهاروغم دامل الالي دان

 اكن سدمكني فبرسيك غي مريك. قبور كعامل بكلن اتاو

 هاللَّ فرمان اميانضسبا قبور دعامل ناءسارغكس تفمندا

 :برمقصود غي 124ايات  طه ةوتعاىل دامل سور هسبحان

 

 توجنوقكو،ف دان نتغاي فددر كرغاي غاليفبر غي افدان سسيا"

 دان يتفمس غي نفكهيدو ثيضبا اداله ثوهغضسسو مك

 ناءدأك دامل قيامة هاري دف دي ونكنفهيم اكن كامي

 ".بوتا

دامل  اد ماسيه اين، هاري دف ديهكنثم غي فنامون ا

 دعامل نفكهيدو حقيقة اكن افلو غي سالمإ اومت نغكال

 اين قبور عامل كبنرن فترهاد رمييه غممند مريك. قبور

 فترهاد ناءكخينت نغد وتءافتر سوده مريك هاتي كران

 اين مسنتارا غي دنيا نفكهيدو جرغم تراللو مريك. دنيا

. كماتني سسوده نفكهيدو غتنت افلو مريك ببكنثم
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 ينداضب اوليه تكنغداي تله قبور عذاب غتنت نتغيارف كنغسدا

 غي حديث اميانضسبا عليه وسلم هاللَّ صلى هاللَّ رسول

 :برمقصود غي داود ابو االمام اوليه دروايتكن

 

 رسول برسام كامي بركات، اي باِزَع بن اءَرَبْلاَ دفدر"

 جنازه مليهت اونتوق كلوار عليه وسلم هاللَّ صلى هاللَّ

 حلد ياغل دان امنقمفد تيبا كتيك انصار،الكي غسأور

دودوق، اللو  عليه وسلم هاللَّ صلى هاللَّله دبوات، رسول ت

 اكن-سأكن ديام، كامي. ثكامي ايكوت دودوق دسيسي

 ضغمم ينداضب ايت ساعت. غبورو اد كامي االفك داتس

 ثاالفك كتغغم اللو تانه، كدامل دخوخوق غي كايو غسبات

 .قبور ساقسي فددر هاللَّ دفك نغرليندوف لهامينت: برسبدا دان

. كالي ضتي اتاو دوا غضة ايت هيكليم كنفاوخ ينداضب

 تفدا اكن اين ميت ،ثوهغضسسو :برسبدا ينداضب اللو

 دوا غدات اللو ،غولف براللو غي مريك اتوفس نايثبو رغمند

 منجواب، اي توهنمو؟ افسيا ،ثدفك ثبرتا دان مالئكة

 اممو؟ضا فا ي،ضال ثمالئكة ايت برتا. هاللَّ اداله توهنكو

 ثسالم. مالئكة ايت برتاإو اداله امكضا منجواب، اي"

 هاللَّ صلى هاللَّ رسول منجواب، اي كامو؟ نيب افسيا ي،ضال

 كامو غي فا ي،ضال ثبرتا ايت مالئكة .نبيكو عليه وسلم
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 اكو ،هاللَّ كتاب ممباخ اكو منجواب، اي كتاهوي؟

 غي يتغال دري سوارا اد كمودين. ثممبنركن دان ثيمانيغم

 ركنلهفيه همباكو اين، هماول دكاتاكن غي فا بنرله رو،ثم

 دان ضشر ينتوف ثيضبا كنابوك ،ضدشر ثاونتوق نياديرماف

 ثدفك كنغددات كمودين. ضشر اكاينف ثدفك بريكن

 اللو .غممند مات سجاوه دلواسكن ثقبور دان ضشر نيغوا

 اداله لغضمني غي ثسكريا: يضال ثسبدا ملنجوتكن ينداضب

. ثجسد دفن ككليدكمبا اكن ثروح مك ،كافري غاور

 توهنمو؟ افسيا ،ثبرتا دان مالئكة دوا لهغدات ايت ساعت

 ،ثبرتا ايت مالئكة. تاهو تيدق اكو، ْهاَ ،ْهاَ  منجواب، اي

 مالئكة. تاهو تيدق اكو، ْهاَ ،ْهاَ منجواب، اي اممو؟ضا فا

 كامو؟ دفك داوتوس غي الكي افسيا ي،ضال ثبرتا ايت

 رغكو تيدق تاهو. ستله ايت تردا، ْهاَ ،ْهاَ منجواب، اي

 رنفهم اي بريله .بردوستا تله اي :يتغال دري سوارا

 دان نراك، دري اكاينف بريكن نراك، ني درياديرماف

 ثدفك كنغددات كمودين.ثاونتوق نراك ينتوف كنلهابوك

 غثتول غضهي يتكنفدمس ثقبور اللو. نراكان وءبا دان انسف

. بيسو دان بوتا ناءدأك دامل وغضدبل دان ينتفبرهيم غسالي

 ثسكريا بسي، دري موكولف سبواه دسدياكن ثيضبا



 8 

 اكن نسخاي غونوض سبواه دف وكولكنفد ايت موكولف

 ترسبوت موكولف نغد وكولفد كمودين.دبو منجادي

 غهوجو دري خملوق مسوا اوليه رغدد تفدا ثسوارا غضهي

 نسياءم دان جني كخوالي بارت غهوجو غضهي تيمور

 ".دبو منجادي غضهي

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبة خريياغم باضي روموسن ايضجوسرتو سبا

 رضا سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم اين، كالي دف

 غي حديث دفدر رااعتب مبيلغم دان ديري برحماسبة سنتياس

 منخاري وسهاابر كيت ماريله .اين يكنافدمس تله

 رضا ةعباد عمل قثربافمم نغد وتعاىل هسبحان هاللَّ كريضاءن

 دان موده منجادي قبور دعامل كيت نفكهيدو اوروسن

 ملقساناكن سنتياس رضا كيت ديري التيهله. سالمت

منيغضلكن سضاال  دان وتعاىل هسبحان هاللَّ رينتهف االضس

 عذاب دفدر نغيندورلف مموهون ءبردعا لهقنثبا الراغنث.

 اكن تغاي سنتياس كيت هاتي رضزيارهيله قبور ا دانقبور 

 اونتوق وهغضبرت دان الالي كيت نلهغجا. كماتني

 بيال دف غدات اكن كماتني كران ةعباد عمل مالكوكن



 9 

 هسبحان هاللَّ فرمان. برادا كيت جوا دمان واالو ماس،

 :185 ايات ال عمران ةسور دامل وتعاىل

 

 يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن ٱ
 هبجت مب خب حب جب هئ  مئ خئ جئحئ
مج حج مث هت  مت خت حت  

 

ماتي، دان  يءمراسا اكن اواثبر غي فتيا" د:قصوبرم

 بالسن ورناكنفدمس اكن سهاجله قيامة هاري دف ثبهاواس

 دان نراك دري وهكنءدجا غي افسسيا ايت كتيك. كامو

 دان برجاي تله اي ثوهغضسسو مك ضكشر دماسوقكن

 االضس وتيفملي) اين ددنيا نفكهيدو (بهاوا تلهغاي)

 نغكسن لهثها ينءال تيدق (ثكبسرن كتفغ دان ثكميواهن

 ".ديافتر غي غراو يضبا
 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


