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  أصول الدينقسم 

  كلية الدراسة اإلسالمية

  جامعة  حممدية سوراكرتا
/١٤٣٠٢٠٠٩  

 
  باعث الزائرين ملقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي

  بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى
  
  

  حبث علمى
  مقدم الستكمال شروط إمتام الدراسة

  أصول الدينىف قسم " الليسانيس"لدرجة 
  
  
  
  :قدمه

  وحيودي فرابووو
 ٠٠٠٠٨٠٠٠٩H :رقم دفتر القيد 

  
  
  
  

  أصول الدينقسم 

  كلية الدراسة اإلسالمية
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  جامعة حممدية سوراكرتا

/١٤٣٠٢٠٠٩  

  
 

ABSTRAK ABSTRAK 
MOTIVASI PARA PENZIARAH MAKAM SYEKH IHSAN MUHAMMAD DAHLAN 

AL-JEMPESI 
DESA PUTIH KECAMATAN GAMPENGREJO KOTA KEDIRI 

 

 
Wahyudi Prabowo 

 
 Ziarah kubur adalah suatu bentuk ibadah yang disunahkan untuk mengingat 
akan kematian dan kehidupan di akhirat, dengan ziarah ini diharapkan bisa 
meningkatkan amal ibadah sebagai bekal dalam mengarungi hidup yang abadi kelak. 
Sebelum datangnya risalah Muhammad SAW, ziarah kubur termasuk ritual yang 
sangat sacral. Ziarah pada waktu itu dilakukan bukan untuk mendoakan keselamatan 
orang yang telah meninggal, tetapi justru untuk memohon keselamatan dan berkah 
bagi orang yang masih hidup. Dan setelah Islam datang, ziarah kubur tidak dihapuskan 
, tetapi Islam mengarahkannya menjadi ritual untuk mendoakan si mayit dan “zikrul 
maut” (pengingat akan datangnya ajal) bagi orang-orang yang masih hidup. Karena itu, 
Islam pada awal mulanya ziarah kubur dilarang karena lemahnya keimanan orang-
orang Islam dan dikhawatirkan terjerumus kepada kesyirikan, sedangkan bagi orang-
orang yang telah sempurna imannya diperbolehkan, bahkan dianjurkan karena ia 
mampu memetik hikmah dan pelajaran hidup dari ziarah kubur. 

Walaupun demikian, pada kenyataannya kini banyak orang-orang yang 
mengkultuskan dan mensakralkan makam para wali dan orang-orang sholih bahkan 
mereka berbondong-bondong menziarahi kuburan para wali dan orang-orang sholih 
dengan maksud menjadikan mereka sebagai perantara doa ke makam ini kepada Allah 
SWT, dan untuk mencari keberkahan dari mereka. 

Dari kenyataan diatas, peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang ziarah ke 
makam Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi di desa Putih, kecamatan 
Gampengrejo, kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi dari 
pada para penziarah ke makam ini khususnya pada masyarakat desa Putih 
Gampengrejo Kediri. 

Penelitian ini menggunakan deskriptif explorative, untuk mendapatkan data 
tentang motivasi ziarah ke makam Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jempesi di 
desa Putih Gampengrejo Kediri. Dan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 
metode angket untuk mendapatkan data tentang motivasi ziarah kubur menurut tiap-
tiap responden dan juga metode wawancara (interview) dan observasi. Sedangkan 
metode dokumenter dalam usaha pencarian data tentang makam Syekh Ihsan dan latar 
belakang sejarah Syekh Ihsan. Dan dalam pengolahan data, peneliti menggunakan 
deductive methode untuk menjabarkan hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus 
yang kemudian dianalisis dengan rumusan statistik sederhana berupa tabel dan 
prosentase frekwensi objek suatu katagori dibagi frekwensi objek seluruh katagori 
kemudian dikalikan ١٠٠٪ dan ukuran bilangan mode. Dalam menentukan sample, 
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peneliti menggunakan quota sampling dangan jumlah ٣٠ responden atau ١،٣٪ dari ٤٥٠ 
penziarah di makam Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa ٧٠ % dari mereka 
melakukan ziarah adalah mempunyai tujuan yaitu mencari berkah (tabarruk) dan 
mendoakan almarhum Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi, sedangkan pola 
yang mereka lakukan sebagian dengan ajaran Islam namun sebagian lainnya tidak 
sesuai dengan cara yang diajarkan Islam. 

Setelah mengetahui kesimpulan diatas, peneliti memberi saran kepada ‘alim 
ulama dan kepada pengurus makam Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi agar 
memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang tujuan berziarah ke makam 
menurut ajaran agama Islam. Dan kepada masyarakat lainnya hendaknya ikut bersama-
sama meluruskan niat orang-orang yang berziarah khususnya ke makam Syekh Ihsan 
agar tidak terperosok ke jurang kemusyrikan dan perilaku jahiliyyah dan dapat 
mengamalkan ziarah kubur sesuai dengan tata cara yang disyari’atkan dalam agama 
Islam. 
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  الفكرة التجريدية

  باعث الزائرين ملقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي

 بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى

  ملخص

وترجى . زيارة القبور من نوع العبادة املستحبة للتذكري عن املوت واحلياة ىف اآلخرة  

قبل جميء رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، . ادة زادة لنا ملقابلة احلياة اخلالدةمنها ترقية العب

كانت الزيارة عملية مقدسة، والزيارة ليست دعاء للموتى بل اللتماس السالمة والتربك 

وبعد جميء اإلسالم كانت الزيارة القبور غري منسوخة بل يوجهها اإلسالم لتكون . لألحياء

فلذالك كانت الزيارة القبور ممنوعة . للميت و ذكر املوت لألحياءهذه العملية دعاء 
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فبعد عن كمل إميام فأجاز هلم . لضعف إميان املسلمني وحذرا عن الوقوع ىف الشرك

  .الشارع بل أمروا ا لالعتبار و أخذ احلكمة منها

أضف إىل ذلك، كانت بعض الناس يعظمون ويقدسون قبور األلياء والصاحلني بل   

  .زورون قبور األلياء والصاحلني مجاعة لالختاذهم وسائل بينهم وبني رم وللتربك منهمي

فحسب ما وقع، فعزم الباحث أن يبحث زيارة قرب الشيخ إحسان حممد دحالن   

فاهلدف من هذا البحث للكشف عن باعث . اجلامبسي بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى

  .مبنج رجو كديرىالزائرين خصوصا سكان قرية بوتيه جا

وكان هذا البحث من نوع الدراسة الوصفية االكتشافية، وللحصول على احلقائق   

احملتاجة عن باعث قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه جامبنج رجو 

و أما املنهج . كديرى، استخدم الباحث املنهج االستفائى و منهج املقابلة واملالحظة

. ول على الوثائق عن قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي و عن تارخيهالوثائقى للحص

وهى (Deductive Methode)       وىف جتليل احلقائق، استعمل الباحث الطريقة االستنتاجية 

الطريقة جلمع احلقائق العامة مث تستخرج منها احلقائق اخلاصة والدراسة الكمية الوصفية 

 وهو معادلة موضوع الفصيلة (Statistik Mode) ات ومقياس العدد البسيطة باستعمال اللوح

 ٣٠وىف أخذ العينات، استخدم الباحث عينة الكوتة وهو . جبمع الفصائل مث ضرا باملائة

  . الزائرين٤٥٠ على املائة من ١،٣شخصا أى 
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 من العينة قاموا بالزيارة للتربك والدعاء للشيخ % ٧٠ودلت نتيجة البحث على أن   

بعضها مؤسسة . و أن هيئتهم ىف تنفيذ هذه الزيارة خمتلفة. إحسان حممد دحالن اجلامبسي

  .و مبنية بتعاليم اإلسالم و بعض اآلخر خمالفة للشريعة اإلسالمية

مؤسسا على نتائج البحث، يقترح الباحث على العلماء والقائمني بتنظيم قرب الشيخ   

ا الزائرين أغراض الزيارة فهما صاحلا، ضاطا إحسان حممد دحالن اجلامبسي أن يفهمو

وعلى اتمع اآلخر أن يشتركوا ىف تقومي نية الزائرين . مؤسسة و مبنية على تعاليم اإلسالم

خصوصا ىف قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي، لئال يقعوا ىف الشرك وعمل 

  .سالماجلاهلية و أن يقوموا بالزيارة حسب الطريقة الىت شرحها اإل

  
  

  
  

  أصول الدينقسم  
          كلية الدراسة اإلسالمية      
  جامعة حممدية سوراكرتا إندونيسيا      

  

  الدراسة اإلسالميةإيل حضرة عميد كلية 
  جاوى الوسطى إندونيسيا حممدية سوراكرتاجبامعة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  :ائق االحترام، نقدم هذا البحث الذي كتبه الباحثبعد التحية والصلوات وف
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  وحيودي فرابووو:     االسم
      ٠٠٠٠٨٠٠٠٩H:  رقم  دفتر القيد 

    باعث الزائرين ملقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي:     العنوان
  )دراسة ميدنية(                  بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى 

 من التعديالت واإلصالحات ما جيعله وافيـا    فيهشنا وأدخلنا   وقد نظرنا هذا البحث وفت    
أصول  بقسم   الدراسة اإلسالمية يف كلية   ) S١(للحصول على درجة الليسانس      لشروط االمتحان 

  .ريبق ونرجو التكرم من فضيلتكم بإجراء املناقشة يف وقت الدين،
  .هذا وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتحيات وجزيل الشكر

  م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال
  

  هـ ١٤٣٠  رجب٢، سوراكرتاحتريرا ب
    م ٢٠٠٩  يونيو٢٥                         

  

  املشرف الثاىن                األولاملشرف
  

  
  

  )HZ ,M.Agشرف الدين , دكتورندوس       () M.Ag, درجت أري يانتو, دكتورندوس(
 

  أصول الدينقسم       
          كلية الدراسة اإلسالمية      
  إندونيسيا جامعة حممدية سوراكرتا      

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  
حممديـة سـوراكرتا جـاوى الوسـطى      جامعة الدراسة اإلسالميةتسلمت كلية  

  :  رسالة البحث اليت قدمها الطالب اجلامعيإندونيسيا
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  وحيودي فرابووو:     االسم

 ٠٠٠٠٨٠٠٠٩H:  رقم  دفتر القيد
   باعث الزائرين ملقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي:     العنوان

  )دراسة ميدنية( بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى                 
  

أصول قسم   بقسم   الدراسة اإلسالمية  يف كلية    )S١(للحصول علي درجة الليسانس     
  .١٤٣٠/ ٢٠٠٩للسنة الدراسية  الدين

  
  محة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ور

  

  هـ ١٤٣٠ رجب ٢ ، سوراكرتابحتريرا 
  م ٢٠٠٩  يونيو٢٥          

  عميد كلية الدراسة اإلسالمية
  
  

  )M.Ag ،حسنية اجةاحل( 
  أصول الدينقسم  

          كلية الدراسة اإلسالمية      
  إندونيسيا جامعة حممدية سوراكرتا      

  

  تقرير جلنة مناقشة الرسالة
 الرسالة للحصول على درجة الليسانس يف كلية الدراسة اإلسالمية جبامعة           أجرت جلنة مناقشة  

  :حممدية سوراكرتا جاوى الوسطى إندونييسيا املناقشة يف
   اإلثنني:     اليوم 

   ٢٠٠٩ يونيو ٢٩ :     التاريخ 
  جامعة حممدية سوراكرتا:     املكان 
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  :  وقررت أن الطالب
   وحيودي فرابووو:     اإلسم 
  لدراسة اإلسالميةا:     الكلية 
  أصول الدينقسم :     القسم 

  ٠٠٠٠٨٠٠٠٩H:   رقم دفتر القيد
  باعث الزائرين ملقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي :  عنوان البحث

  )دراسة ميدنية( بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى        
  

  جنح يف مناقشة الرسالة واستحق بدرجة الليسانس
    هـ ١٤٣٠ رجب ٢ ، سوراكرتاب
  م  ٢٠٠٩ يونيو  ٢٩        

            سكريتري املناقشة                       رئيس املناقشة 
  
  

)                             HZ ,M.Agشرف الدين , دكتورندوس  (  )M.Ag, درجت أري يانتو, دكتورندوس(
  

  )___________     (    M.Ag, درجت أري يانتو, دكتورندوس :  املمتحن األول 
  

  )___________            (HZ ,M.Agشرف الدين , دكتورندوس:   املمتحن الثاين 
  

  )___________    (                     M.A، دكتور معني دين اهللا:   املمتحن الثالث

  إقرار
  

  : أنا املوقع أدناه 

  وحيودي فرابووو:    االسم 

 ٠٠٠٠٨٠٠٠٩H:   رقم اليسجيل

   أصول الدين:    القسم 

  الدراسة اإلسالمية:    الكلية 
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أقر بأنين قد أعددت هذا البحث بكل أمانة ومل يسبقه نشره أو كتابته للحـصول               

. على أية درجة علمية يف أية جامعة إال بعض األجزاء اليت مت اضطالع مصادرها األصـلية               

ية  أن ظهور هذا البحث منتحل من عمل الغري، أنا مستعد لقبول أ            – يوما ما    –وإذا ثبت   

  . عقوبات أكادميية حسب ما تنصه لوائح اجلامعة

  
    هـ ١٤٣٠ رجب ٢، سوراكرتا

  م  ٢٠٠٩    يونيو٢٥       
  
  
  

  )وحيودي فرابووو(
  
  
  
  

  إهداء

  : أهدي خبلوص البال و الصدق شكرا عظيما إىل

  إيل والدي احملبوبني 
  أيب الكرمي أمحد جزهارى سراجدين، و أمي سىت عائشة

   بتربييت دينا وخلقا وعلما، وعنياربياين صغريا وأرشداين وهذّباين شابا، ن كفالين واذلال
  وداوماين بنصيحتهما الصاحلة، ووجهاين إيل صاحل األعمال وزوداين أحسن الزاد ماديا ومعنويا 

  ! أحر قباليتماإيل أن أكون ما هو عليه اآلن، وهل
  

  
   حبيبىتوإيل 
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  ريال ترياس ميتا ديوى
  س اآلمال وروح اجلد ألوجه التحديات يف هذه احلياة يف نفتبعث الىت

  
  وإىل إخواين 

  ، إيريق، مصطفى، و فايفحممد أرينا مهاوان

  وإخواين يف اهللا احملبوبني

 الذين دفعوين وشجعوين بدوام التشجيعات واملعونات وبذلوا جهدهم وسعيهم يف إمتام هذه الرسالة
  فأسأل اهللا هلم التوفيق يف الدارين

  
  

   معهدي العصري دار السالم وجامعة دار السالم اإلسالمية ومن فيهما من األساتذة الكراموإيل
  الذين بذلوا جهدهم وأمواهلم خبلوص صدورهم إلعالء كلمة اهللا

  
والعلوم  إليهم مجيعا أهدي هذا البحث املتواضع راجيا من اهللا وداعيا له أن حيقق هلم اآلمال العالية

  .آمـني اللّهم أمني. ة يف الدارينالنافعة واحلياة الطيب

  

  

  الشعار
  من هدى القرآن و احلديث        

  :اآلية القرآنيةمن 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
قَاِبرالْم مترز ىتح كَاثُرالت اكُمأَلْه 

  )٢: سورة التكاثر، اآلية(
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رلَنا وِلِإخواِنناَ الَِّذين سبقُونَ ِباِْإليماِن والَ والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْف

مِحير فوؤر كا ِإننبا روناَم نلِّلَِّذي ا ِغالِينلْ ِفى قُلُوعجت   

  )١٠: سورة احلشر، األية(
  

  :من حديث الرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
  

  وسلمقال رسول اهللا صلي اهللا عليه 

  فَزوروها الْقُبوِر ِزيارِة عن نهيتكُم كُنت وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ

  )رواه مسلم(

  

  

  كلمة الشكر والتقدير
  

احلمد هللا املتفضل مبنه و عطائه، والشكر له سبحانه على ما يسر من نعمة القيام ذا البحـث                  

زه، وقد تأذن جل جالله بالزيادة ملن شكر و اإلعانة ملن جاهـد و صـرب، والـصالة            املتواضع و إجنا  

  .والسالم على خري الشاكرين و احلامدين، وخامت األنبياء و املرسلني، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

وبعد محد اهللا تعاىل وشكره، على ما قدر وهدى، بتقدم الباحث خبالص الشكر و يوفره إىل كل 

  : ه يف إجناز هذا العمل، وخيص بالشكر والتقديرمن ساعد
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سادات رؤساء معهد دارالسالم كونتور احلديث للتربية اإلسالمية الدكتور كياهي احلاج عبد             .١

 ، والـدكتور أنـدوس    M.Aكياهي احلاج حسن عبد اهللا سهل،       , M.Aاهللا شكري زركشي،  

نافعة له حىت أمت اخللق أخالقا و        ، الذين تكرموا بتربية      S.Agكياهي احلاج مشس اهلادى عبدا،      

 . مروءة

سيف الدين األستاذ  عميد كلية الدراسة اإلسالمية وM.Ag فضيلة السيدة احلاجة حسنية،  .٢

 الذين قاموا M.Ag والسيد سوهرجينتو، M.Ag، والسيد بنبانج رهرجو، M.Ag زهرى

أوقام وأفكارهم وأعماهلم باإلعمال اإلدارية والتعليمية يف هذه اجلامعة مبا قد بذلوا جهدهم و

 . ألجزاء التربية والتعليم منها

 واألستاذ شرف M.Ag ,درجت أري يانتو,  دكتورندوسفضيلة املشرف هلذا البحثالحب اص .٣

 باإلشراف واإلرشادات والتوجيهات إيل أن يتم هذا ا وختلص تفضالان الذM.Agالدين، 

 .البحث

 يف الدراسة اإلسالميةم باخلصوص األساتذة  بكلية  أصحاب الفضيلة احملاضرون واألساتذة الكرا     .٤

 . للباحث القائمون بالتربية وتعليم العلوم النافعةأصول الدينقسم 

 ، و حبيبىت     أمحد جزهارى سراجدين، و أمي سىت عائشة      مجيع أسرة الباحث، وباخلصوص أيب       .٥

تمر، وعسى اهللا أن يوفر  الذين قد بذلوا كل اجلهد والتوجيه والدعاء املس    ريال ترياس ميتا ديوى   

 . هلم خري اجلزاء والسعادة يف الدنيا واآلخرة

هلـم    ،أصـول الـدين    بقـسم  الربرة، خصوصا األصحاب يف وترية واحـدة   اإلخوانكافة   .٦

 .فضل كبري يف إجناز كتابة هذه الرسالة
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اهللا أن يثيبهم علـى أعمـاهلم ويغفـر هلـم ذنـوم ويكتـب هلـم                وأخريا يسأل الباحث  

 و يوفر هلم خري اجلزاء ويعينهم يف أعماهلم، وما تـوفيقي إال بـاهللا عليـه توكلـت و إليـه       التوفيق

  . آمني يا رب العاملني. أناب

  هـ ١٤٣٠ رجب ٢، سوراكرتاحتريرا ب
  م ٢٠٠٩  يونيو ٢٥          

  
  مقدم البحث                                      

  

  )وحيودي فرابووو  (

  

  

  

  

  
  
  

  حمتويات البحث

 عنوان البحث 

  أ ................................................  إندونيسيفكرة جتريدية 

  ج.................................................... العرىب فكرة جتريدية 
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  ه  ...........................رسالة املشرف إىل عميد كلية الديىن اإلسالمى 

  و  .......................................ىن اإلسالمىرسالة عميد كلية الدي

  ز  ...............................................تقرير جلنة مناقشة الرسالة

  ح  ..................................................................إقرار

  ط  ................................................................إهداء 

  ي  ............................................من هدي القرآن و احلديث 

  ك  .................................................كلمة الشكر والتقدير 

  م   ......................................................حمتويات البحث 

  ١  .................................................املقدمة : الباب األول 

  ١   ..............................................خلفية البحث  .أ 

 ٤ ............................................توضيح املوضوع   .ب 

  ٥  ..............................................سألة حتديد امل  .ج 

  ٥  .................................... ........أهداف البحث  .د 

  ٦   ..............................................أمهية البحث  .ه 

  ٧  .............. .............................البحوث السابقة   .و 

  ٨  ..................................تنظيم كتابة تقرير البحث   .ز 
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  ١١  ...............................النظريةزيارة القبور وأسسه  :الباب الثاين

  ١١  .................................. الزيارة يف اإلسالمتعريف    .أ 

  ١٢ ................................ القبور الشرعية والبدعية زيارة  .ب 

 ١٦ ................................ زيارة القبور يف اإلسالمحكم   .ج 

 ١٧................................... ند الزيارةاملمنوعة عاألفعال   .د 

 ١٩ ......................................... زيارة القبور حكمة   .ه 

 ٢٠ ................................................ الزيارةآداب   .و 

  ٢٣ .............................................منهج البحث: الباب الثالث 

 ٢٣  ........................................م خطة البحثتصمي  .أ 

   ٢٤  .............................................املكان والوقت  .ب 

  ٢٤  .....................................................العينة  .ج 

 ٢٥  ........................................أساليب مجع احلقائق   .د 

 ٢٧ .......  ................................احلقائقأسلوب حتليل   .ه 

 ٢٩  ........................................إطار عرض املتغريات   .و 

 ٣٠ .................................حتليل عن عملية زيارة القبور   .ز 
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  ٣١ ......................................عرض احلقائق وحتليلها: الباب الرابع

 الصورة العامة عن قرب شيخ إحسان حممد دحالن:        الفصل األول

  ٣١  ..........................بوتيه جامبنج رجو كديرى  اجلامبسي بقرية     

 ٣١  ....................................... املوقع اجلغراىف .١

  ٣١  .......تاريخ حياة  الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي  .٢

 شأة ظهور الزيارة إىل قرب الشيخ إحسان حممدتاريخ ن .٣

 ٣٦............ ..........................     دحالن اجلامبسي 

 تاريخ عقد الزائرين إىل قرب الشيخ إحسان حممد .٤

       ٣٧....... ...............................     دحالن اجلامبسي 

 حالنأحوال الزائرين يف قرب الشيخ إحسان حممد  د .٥

 ٣٨............... ..............................اجلامبسي 

 

  

  عرض احلقائق وحتليلها عن هيئة الزيارة وباعث زيارة :        الفصل الثاىن

  ٣٩... . ....                       قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي

 ٣٩ ..... ...... ..............................عروض احلقائق .١
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 ٥٥...................................... تنفيذ حتليل احلقائق  .٢

  ٦٦  ..................................................اخلامتة : الباب اخلامس

  ٦٦  ............................................نتائج البحث  . أ

  ٦٧  ................................................التوصية  . ب

         ٦٨  ................................................اإلختتام  . ت

  ٦٩  .........................................................مصادر البحث

  ...........................................................امللحقات

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب األول
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 دمةاملق

 

 خلفية البحث .أ 

الدين اإلسالمي الّذي جاء به رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم هو دين 

شامل كامل من مجيع نواحى حياة البشر ومنها مايتعلق بالشريعة والعبادة 

وال توجد من أنشطة الناس إالّ بينها وشرحها اإلسالم وال سيما ما . واملعاملة

  ١.العبادات الّىت شرحها اإلسالم وهي زيارة القبوريتعلق بالعبادة، ومن أنواع 

 زيارة القبور هي العملية الّىت يقوم ا اإلنسان من أجل التذكري باآلخرة 

والدعاء للميت واإلحسان إليه، إنّ زيارةَ القبور يف اإلسالم قد تأَصلَ وترسخ يف 

 وكثري من ٢. يف حيامنفوس الناس جيال بعد جيٍل حىت يكون هذا العمل مطلقا

سكان إندونيسيا قاموا ذه العبادة، ومن املعلوم أن تلك العبادة إحدى تعاليم النيب 

صلّى اهللا عليه وسلّم ولكن قد تلَوثَت واختلَطَت بعادات وتقاليد من الديانات 

قْديس والغلويارة، بل بلغوا درجة التالُوا يف الزغي ٣.األخرى حىت 

                                                
١ Hanief Muslich, Ziarah Kubur Wisata Spritual, (Jakarta : Al Mawardi Prima, ٢٠٠١), p.١٦   

. صاملكتبة الشاملة ، )٢٠٠٠ ،دار الوطن: رياضال(، كتاب التوحيد السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،  ٢
١١٧  

   ١١٧.  صاملكتبة الشاملة ،املرجع السابق السعدي،  ٣
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كانت الزيارة قبل جميئ رسالة حممد صلّى اهللا عليه وسلّم من الشعائر 

مل يكن غرض ىف الزيارة دعاء لسالمة امليت ولكنه لطلب السالمة والتربك . الدينية

   ٤.لألحياء

هذا الغرض قد اختلط باختالف الزمان بعد جميئ اإلسالم حيث شرع   

القبور هي الدعاء لألموات واإلحسان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أنّ زيارة 

وزيارة القبور ممنوعة يف أول  .إليهم وتذكر املوت واآلخرة والزهد يف الدنيا

فبعد أن كمل أميام , اإلسالم لضعف إميان املسلمني وحذر عن الوقوع يف الشرك

هذا يناسب بقول . فأجاز هلم الشارع بل أمروا ا إلعتبار وأخذ احلكمة منها

كُنت نهيتكُم عن ِزيارِة الْقُبوِر فَزوروها فَِإنها : "اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسول 

  ٥".تزهد يف الدنيا وتذَكِّر اْآلِخرةَ

  

ومقصود زيارة القبور الدعاء لألموات واإلحسان إليهم وتذكر املوت 

العامة من خالف هذا كدعائهم واآلخرة والزهد ىف الدنيا، و أما ما قامت به 

امليت و االستصراخ به االستغاثة به وسؤال اهللا حبقه وطلب احلاجة إليه تعاىل به 

  .فهذا من البدعة واجلهاالت

                                                
٤ Hanief Muslich, Op.Cit, p. i 

 شرح بلوغ املرام، من ،سبول السالم، إمساعيل الكحالن مث الصنعاىن املعروفحممد السيد اإلمام أبن  ٥
  ١١٤ .، ص)ت.، ددار الفكر: بريوت( األول، اجلزء، ٥٠، احلديث  كتاب اجلنائزمجيع أدلة األحكام،
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زيارة القبور من األعمال الىت هلا فائدا و أثرها للقائم ا كذكر املوت 

 ولكن من عادة .واآلخرة حىت يقوم الناس بأوامر الدين واجتناب مجيع نواهيه

اتمع اآلن فإم يأتون و يزورون مقربة أمال لنيل و أخذ فائدة من املزور ختالف 

  .الشريعة اإلسالمية

ومن املقابر الىت قصدها الزائرون هى قرب الشيخ إحسان حممد دحالن 

هي إسم للمعهد " جامبسي"اجلامبسي بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى، أما 

والشيخ إحسان حممد دحالن هو اإلبن . قوع يف قرية بوتيهاملؤسس سابقا املو

  . الثاين من أبناء الشيخ دحالن

وبعد كشف عن باعث زيارة قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي، 

هل هذا الباعث مؤسس ومبين على تعليم اإلسالم أم " فأراد الباحث أن يعرف 

 ال ؟

 توضيح املوضوع  .ب 

باعث الزائرين " ذى قدمه الباحث هو أما موضوع الباحث البسيط ال

ملقرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه جامبنج رجومنطقة  

  "كديرى 

فقبل البحث أراد الباحث شرح موضوع حبثه باإلختصار حىت يتيسر 

وهى كذالك . الباعث هو كل ما يدفع اإلنسان ليفعل فعال ما. القراءة ىف فهمه
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نسان الىت تدفعه إىل الفعل والسعى واحملاولة لسد حاجته و العزامة ىف نفس اإل

. وبعبارة أخرى العوامل الىت تدفع اإلنسان ليفعل بطرق شىت. الوصول إىل غرضه

واملراد بزيارة القرب هى العيادة أو الزيارة إىل قرب أحد اعتقد الناس بكرامته 

 اجلامبسي حيث و القرب املقصود هو ملقرب الشيخ إحسان حممد دحالن. وشرفه

واملراد بباعث . يزوره كثري من الناس الذين جاءوا من خمتلق املنطقة أو الدائرة

زيارة القرب هنا كل ما يدفع اإلنسان أو الزائرين إىل زيارة قرب الشيخ إحسان 

و الشيخ . حممد دحالن اجلامبسي الواقع بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى

هي " جامبسي"أما . اين من أبناء الشيخ دحالنإحسان حممد دحالن هو اإلبن الث

  إسم للمعهد املؤسس سابقا املوقوع يف قرية بوتيه  

 

  حتديد املسألة  .ج 

  :ليكون هذا البحث ميسرا لدي الباحث، حدد الباحث يف حبثه 

ما العمليات زيارة قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوته  .١

 جامبنج رجو كدرى ؟

ذي يدفع الزائرين إىل زيارة قرب الشيخ إحسان حممد دحالن ما الباعث ال .٢

 اجلامبسي بقرية بوته جامبنج رجو كديرى ؟
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  أهداف البحث .د 

  : أما أهداف هذا البحث، هي

 الكشف عن هيئة زيارة قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي .١

  .بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى جاوى الشرقية

  الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسيالكشف عن باعث زيارة قرب .٢

 .بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى جاوى الشرقية

الكشف عن احلكمة عن زيارة قرب الشيخ إحسان حممد دحالن  .٣

 .اجلامبسي نظرا من الشرعية و البدعية بدليل من الكتاب و السنة

 

  أمهّية البحث .ه 

رين واتمع يرجو الباحث من كتابة هذا البحث منافع كثرية خاصا للزائ

 :حول قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي والقارئني عاما، ومنها

 .يف الناحية النظرية هي زيادة املعلومات واالنفعاالت للباحث واتمع .١

 يف الناحية العلمية زيادة الثروة العلمية يف البحث العلمي، خصوصا يف .٢

 .دية سوراكارتا عموماامليدانية ىف كلية أصول الدين، وجامعة حمم البحوث
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  البحوث السابقة .و 

هذا البحث مؤسس على إرادة الباحث على الكشف عن الظواهر    

الواقعة ىف باعث الزائرين ملقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه 

ولسهولة هذا البحث قدم الباحث الدراسة السابقة، . جامبنج رجو كديرى

  :وهي

 ١٩٨٢كياهي احلاج بشر الكرمي أمحد مغين يف السنة البحث الذي كتبه  .١

 تكلم الباحث "Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi": يف املوضوع

. عن تاريخ الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي من صغره حىت وفاته

فلذلك أراد . ومن هذا البحث املتقدم مل جيد الباحث التساوى يف اهلدف

هذا املوضوع وهو باعث الزائرين ملقربة الشيخ الباحث يف البحث عن 

إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى جاوى 

 .الشرقية

البحث الذي كتبه كياهي احلاج عبد اللطيف حممد اجلامبسي يف السنة  .٢

تكلم الباحث األدعياء يف " اإلستغاثة اإلحسانية " :  باملوضوع٢٠٠٠

 ومن هذا البحث املتقدم مل جيد الباحث التساوى يف .اإلستغاثة وفوائدها

فلذلك أراد الباحث يف البحث عن هذا املوضوع وهو باعث . اهلدف
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الزائرين ملقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه جامبنج 

 .رجو كديرى جاوى الشرقية

  يف١٩٩٩البحث الذي كتبه كياهي احلاج عبد امللك إحسان يف السنة  .٣

تكلم الباحث األدعياء يف " إستغاثة يامسدا اإلحسان " : املوضوع

ومن هذا البحث املتقدم مل جيد الباحث التساوى يف . اإلستغاثة وفوائدها

فلذلك أراد الباحث يف البحث عن هذا املوضوع وهو باعث . اهلدف

الزائرين ملقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه جامبنج 

 .و كديرى جاوى الشرقيةرج

 

  تنظيم كتابة تقرير البحث  .ز 

لتيسري حبث املوضوع املذكور سلك الباحث الطرق التالية يف مخسة أبواب 

  :وهي

الباب األول، كمقدمة هلذا الباب فيحتوى على خلفية البحث، وتوديح 

العنوان، وحتديد املسئلة، وأهداف البحث الىت هدفها الباحث، وأمهّية البحث، 

ت بعدها البحوث السابقة، وتنظيم كتابة تقرير البحث الىت سلَكَها الباحث وأت

  .لبحِث هذا البحث
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الباعث عن زيارة القبور و حتتوى على  الباب الثاين، يذكر فيه الباحث

تعريف الزيارة يف اإلسالم، وزيارة القبور شرعية وبدعية، ويليه حكم زيارة 

املمنوعة عند الزيارة، وحكمة زيارة القبور، القبور يف اإلسالم، واألفعال 

  .وآداب الزيارة

، عن مناهج البحث الىت حتتوى على تصميم خطة البحث، الباب الثالث 

والعينة، وأساليب مجع احلقائق حيتوى على منهج املالحظة،  والوقت واملكان،

املتغريات و و إطار عرض . واملقابلة والوثائقى واإلستفاء أو البيانات مث حتليلها

 .التحليل عن عملية زيارة القبور

 ، عرض احلقائق وحتليلها الىت وجدها الباحث من حبثه مث حتليلهاالباب الرابع 

الفصل : وهذه يشمل على فصلني. حسب املناهج الىت رمسها الباحث من قبل 

األول؛ الصورة العامة عن قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه 

جامبنج رجو كديرى حيتوى على املوقف اجلغرايف، وتارخيه، وتاريخ نشأة ظهور 

الزيارة إىل قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي، وتاريخ نشأة ظهور الزيارة 

إىل القرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي، وتاريخ عقد الزائرين إىل القرب 

الزائرين يف قرب الشيخ إحسان الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي وأحوال 

الفصل الثاين؛ عرض احلقائق وحتليلها عن هيئة الزيارة . حممد دحالن اجلاملبسي
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وباعث زيارة قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي حيتوى على عرض 

  .احلقائق وتنفيذ حتليلها

، ، هلذا البحث خامتة، واحلديث فيه حيتوى على نتائج البحثالباب اخلامس 

 .التوصيات واالختتام
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  الباب الثاين

 تعريف زيارة القبور وأسسه النظرية

 

 زيارة القبور

 تعريف الزيارة يف اإلسالم .أ 

أن   "Ziarah Kubur Wisata Spritual"ذكر كياهي احلاج حنيف مصلح يف كتاب 

  .زيارة القرب هي احلضور إىل املقربة حيث يدفن فيها أحد

اسم املصدر من زار معناها العيادة وهي إسم املصدر : معىن الزيارة يف اللغة

يطلق على زيارة قبور الصاحلني املقربني إىل اهللا تعاىل    لفظ الزيارة٦.من عاد

وأن لظف . وزيارة القبور تستطيع أن تذكّر اإلنسان عن اآلخرة وعن املوت

 قال تعاىل ٧.ود العالقة بني الزيارة والقربالزيارة يف القرآن مقرون بكلمة القرب لوج

   ٨ ".أَلْهاكُم التكَاثُر حىت زرتم الْمقَاِبر"يف سورة التكاثر 

الزيارة هي  ٩الزيارة يف اللغة هى اإلتيان يف داره لألنس به أو احلاجة إليه،

للميت واالحسان العملية الّىت يقوم ا اإلنسان من أجل التذكّر باآلخرة والدعاء 

                                                
٦ Munawir, Ahmad Warson, Al-Munawir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, ٢٠٠٢), 

p.٥٩٢ 
٧ Shihab, Quraish, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, ١٩٩٤), p.٣٥٣ 

  ٢: سورة التكاثر، اآلية   ٨
. ، ص)١٩٨٠مجهورية مصر العربية، : دون املكان(، الطبعة األوىل، املعجم الوجيز.،  إبراهيم مدكور٩

٢٩٦ 
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إليه وكذلك أمر الرجال والنساء، إنّ زيارةَ القبور يف اإلسالم قد تأَصلَ وترسخ يف 

 ١٠.نفوس الناس جيال بعد جيٍل حىت يكون هذا العمل مطلقا يف حيام

  

 زيارة القبور الشرعية والبدعية .ب 

 لـه بالـصالة   وأما زيارة القبور املشروعة هي أن يسلّم على امليت ويدعو    

على جنازته كما كان النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم يعلـم أصـحابه إذا زاروا                

 سالم عليكم ياأهل دار قوم مؤمنني وإنا شاء اهللا بكم الحقون          "القبور  أن يقولوا     

ما "وروي عن النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم أنه قال            "إخواننا رأينا قد أنا وددت

رجل كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال رد اهللا عليـه روحـه     من رجل مير بقرب     

حىت يرد عليه السالم واهللا تعاىل يثيب احلي إذا دعا للميت املؤمن كما يثيبـه إذا                

  ١١".صلّى على جنازته

عز "وهلذا ى النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم أن يفعل ذلك باملنافقني فقال 

فليس يف الزيارة ".  مات أبدا وال تقم على قربهمن قائل وال تصل على أحد منهم

املشروعة حاجة احلي إىل امليت وال مسألته وال توسله به بل فيها منفعة احلي 

للميت كالصالة عليه واهللا تعاىل يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه ويثيب هذا 
                                                

 ١١٧. ص ملرجع السابقا، السعدي  ١٠   
اململكة العربية السعودية،  : دار اسبيليا( الطبعة األوىل، ، زيارة القبور واالستنجاد باملقبور ابن تيمية،١١

  ٢-١.  ص املكتبة الشاملة،)هـ١٤١٩
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إذا "ه قال على عمله فإنه ثبت يف الصحيح عن النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم أن

مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو 

 ١٢".ولد صاحل يدعو له

عليه وسلّم زيارة القبور  من هدي النيب صلّى اهللا املشروعة؛ الزيارة أما

الزيارة اليت سنها ألمته  والدعاء لألموات والترحم عليهم واالستغفار هلم وهذه هي

رسول اهللا صلّى اهللا  كان: "ها هلم؛ ففي حديث عائشة رضي اهللا عنها قالتوشرع

أتاكم ما  السالم عليكم دار قوم مؤمنني"عليه وسلّم خيرج من آخر الليل فيقول 

 توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون اللّهم اغفر ألهل بقيع

   ١٣".الغرقد

    :منها شيئان فاملقصود وسلّم ليهع اهللا صلّى اهللا رسول فيها أذن اليت

  .االعتبار هو الزائر إىل راجع: أوهلما

 به عهده يطول وال له ويدعو الزائر عليه يسلم أن وهو امليت إىل راجع:  ثانيهما

 فرح زاره وإذا يتناساه األحياء من أحد زيارة ترك إذا أنه كما ويتناساه فيهجره

                                                
   ٢. ، صنفس املرجع  ١٢
دون املطبعة، دون :الرياض (اجلزء الثاىن،املشروعة واملمنوعة،  زيارة القبور غامن السدالن، صاحل بن  ١٣

    ٦٦٩.  ص املكتبة الشاملة،)السنة
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 وأهدى أحد من أهله وإخوانه زاره إذا هألن به؛ أوىل فامليت ذلك، وسر بزيارته

  ١٤.وفرحه سرور امليت بذلك ازداد ودعاء سالم من هدية إليه

كما يقصد  ؛فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت

اهللا  فالقيام على قربه من جنس الصالة عليه قال. بالصالة على جنازته الدعاء له

فنهى  تقم على قربه على أحد منهم مات أبدا والوال تصل  ؛تعاىل يف املنافقني

الصالة عليهم والقيام على قبورهم ألم كفروا باهللا ورسوله وماتوا وهم  نبيه عن

  . كافرون

ا  فهي،ا الزيارة البدعيةوأم أن يطلب من امليت احلوائج أو  اليت يقصد

 ١٥.وب للدعاءالدعاء عند قربه أن ذلك أج يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد

 وأخذ واستالمها وتقبيلها ا والطواف عندها الصالة ألجل القبور فزيارة

 والولد والعافية والرزق النصر وسؤاهلم م، واالستعانة أصحاا ودعاء تراا

 أوثام من يسألوا األوثان عباد كان اليت احلاجات من ذلك وغري الديون وقضاء

 صلّى اهللا رسول يفعله مل إذ املسلمني أئمة اقباتف مشروعا ذلك من شيء فليس

 هذه تأصل بل الدين، أئمة وسائر والتابعني الصحابة من أحد وال وسلّم عليه اهللا

                                                
    (http://www.shamela.ws)    ٢٠. ص، )دون مكان وسنة، غري منشور(، القبور زيارة الربكوي،  ١٤

. ص ،)دون مكان وسنة، غري منشور(، اجلزء األول، زيارة قبور املسلمني الطحان، األستاذ مصطفى ١٥ 
٢(www://ttph )library/ verz/net. islamWeb.   
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فالزيارة على هذه الوجوه  ١٦.األصنام عباد من مأخوذة الشركية البدعية الزيارة

بة ال عند قرب م وال فعلها الصحاى اهللا عليه وسلّصلّ كلها مبتدعة مل يشرعها النيب

  .غريه وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك م وال عندى اهللا عليه وسلّالنيب صلّ

  

 حكم زيارة القبور يف اإلسالم .ج 

ظهر اإلسالم يف القرن األول من اهلجرة املواقف بالقرن السابع من امليالد 

. لزيارةعلى أيد النيب املصطفى حممد صلّى اهللا عليه وسلّم وتأثر فيه أثر قطعيا يف ا

أما اآلثار األساسية اليت سنها عليه اإلسالم وجود الفارق الديين العايل، فوض 

من . اإلسالم عملية الزيارة من رتيب العبودية إىل أن يكون باعثا يف حتقيق احلياة

هذا التوجيه كان اإلسالم يريد أن تكون زيارة القرب مقوما ومدافعا يف مواجهة 

   ١٧.لناس يف حتقيق التسامح على من أصابه املصيبةحياة الدنيا ا استذكر ا

ورد ىف احلديث أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ى املسلمني عن زيارة القرب 

ملخافته عن تقديسها كما فعل اليهود والنصارى، ولكن بعد أن حقّق املسلمون 

                                                
    ٢١. ، صنفس املرجع  ١٦
١٧  Hanief Muslich ،١٧-١٦. ، صاملرجع السابق  
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 عليه ذهبت تلك املخافة فأجازها النىب صلّى اهللا. عن معىن التوحيد وي الشرك

  ١٨ .وسلّم بل ندبه

قَد كُنت نهيتكُم عن ِزيارِة الْقُبوِر، : (قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

   ١٩).فَقَد أَذَنَ ِلمحمٍد ِفى ِزيارِة أُمِه، فَزوروها، فَِإنها تذَكِّر اآلِخرةَ

هللا عليه وسلّم جييز زيارة ظهر احلديث دل على العموم أن فعل النىب صلّى ا

  .القبور، أنه زار قرب أمه وبني أن اهللا أجازه يف زيارته

فحكم زيارة القبور مستحب ألا تذكّر باآلخرة وتنفع امليت بالدعاء له 

كُنت نهيتكُم عن ِزيارِة الْقُبوِر فَزورها فَِإنها : (واالستغفار له صلّى اهللا عليه وسلّم

ةَتاآلِخر كُم٢٠).ذَكِّر  

  

 األفعال املمنوعة عند الزيارة  .د 

 روى واجللوس على املقابر، كما الصالة عن ى السالم عليه أنه: ومنها  

 علَى الَ تصلُّوا: "قال السالم عليه أنه: الغنوي مرثد أيب عن )صحيحه( يف مسلم

                                                
١٨ M. Quraish Shihab, ٣٥٣. ص ،املرجع السابق     

دون (، الد الثالث، اجلامع الصحيح وهو سنن الترميذىأبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة،   ١٩
  ٣٨.  ص املكتبة الشاملة،)١٩٥٨ دارالفكر،: املكان

  ١١٤ .ص، املرجع السابقإمساعيل الكحالن، حممد السيد اإلمام أبن  ٢٠
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 رسول قال: عنه اهللا رضي اخلدري عيدس أبو وقال ٢١"ِعلَيها تجِلسوا والَ الْقُبوِر،

 رواه ٢٢"والْحمام الْمقْبرةَ ِإالَّ مسِجد كُلُّها اََألرض: "وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا

السنن وأهل الترمذي.  

 عليه النيب قال وهلذا كثرية؛ فيه والتغليظ ذلك عن النهي يف واألحاديث

 بالصالة القبور ختصيص ألن وذلك  ".يعبد وثْناً بِريقَ تجعلْ الَ اَللَّهم: "السالم

   ٢٣.إليها والتقرب هلا بالسجود األصنام تعظيم يشبه عندها

مسلم  روى كما عليها، والبناء جتصيصها عن ى السالم عليه أنه: ومنها

 وأن القرب، جتصيص عن ى السالم عليه أنه عنه اهللا رضي جابر عن )صحيحه( يف

 جمراها، جيري وما باحلجارة، عليه البناء  أحدمها؛:وجهني حيتمل هذا قيل ليهع يبىن

 فيها الفائدة لعدم عنه منهي الوجهني وكال وحنوه، خباء عليه يضرب أن واآلخر؛

  ٢٤.اجلاهلية أهل صنيع من وبكونه املال، إضاعة مع

ى اهللا عليه وسلّم ى بناء املساجد على القبور، حذّر النيب صلّ السالم عليه أنه: ومنها

عن مشاة أهل الكتاب بأنهم يتخذون قبور األنبياء والصاحلني مساجد، فبسبب 

 .اختاذهم القبور مساجد

                                                
٢١  Buraikan, Abdullah, DR. Muhammad Ibrahim. Pengantar Studi Aqidah Islam. (Almannar. 

Bandung: ١٩٩٨). P ٣٠٧  
  ٥٢. ، صنفس املرجع  ٢٢
   ٦. ، صاملرجع السابقالربكوي،  ٢٣
      ٥. ، صنفس املرجع ٢٤
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 حكمة زيارة القبور  .ه 

  :احلكمة املشروعة من الزيارة، منها

 احلكمة الدينية من زيارة القبور هي كما أخربنا ٢٥.الذكر عن املوت واآلخرة .١

عليه وسلّم بأا تذكر باملوت، بأن الدنيا زائلة مهما امتد رسول اهللا صلّى اهللا 

ِإالَّ ِقيالً : وأن اجلميع سيلْقَونَ هذا املصري، قال اهللا تعاىل. أجل البقاء فيها

 فإذا مل يكن  .٢٦ سالَما سالَما، و أَصحاب اْليِميِن ما أَصحاب اْليِميِن 

ذه احلكمة، فقد ابتعدت الزيارةُ عن هدى األساس يف زيارة القبور هو ه

وال يليق بزائر القرب أن يأتى بدعة من البدع أو يرتكب . الدين وأدب اإلسالم

أمرا منكرا، فليس من السنة يف هذه الزيارة الصراخ أوالنواح أو الندب أو 

  . اللطم أو التفاخر أو غري ذلك من املنكرات

م إىل زيارة القبور لالعتبار ا والدعاء الزهد يف الدينا؛ ندب الشارع احلكي .٢

ألهلها وسؤال العافية هلم بسالمتهم من العذاب ومناقشة احلساب، وأما 

الزائر فإنه يتذكر اآلخرة ويقع له الزهد يف الدنيا والسالمة على األموات 

:  قال اهللا تعاىل٢٧.يكون بلفظ السالم على األحياء والدعاء هلم مشروع

                                                
٢٥ Asyur,   Latif, Pesan Nabi Tentang Mati, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, ٢٠٠١), p. ١٤ 

  .٢٧-٢٦:  سورة الرمحن، األية  ٢٦
دار  :بريوت(، إبانة األحكام اجلزء الثاين العسقالين، احلافظ شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر بن،  ٢٧

  ٢٠٦.  ص الشاملةاملكتبة ،)ت.الفكر، د
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ُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفرلَنا وِلِإخواِنناَ الَِّذين سبقُونَ والَِّذين جا

مِحير فوؤر كا ِإننبا روناَم نلِّلَِّذي ا ِغالِينلْ ِفى قُلُوعجالَ تاِن وم٢٨. ِباِْإلي 

 

 آداب الزيارة . ه

يتأدب بآداا، بأن حيضر قلبه يف إتياا، وينبغى ملن عزم على الزيارة أن 

ويقصد ا وجه اهللا تعاىل، وإصالح فساد قلبه، ونفع امليت ا يتلوه عنده من 

القرآن، وأن يتوضأ قبل الذهاب إليها ليكون على طهارة رجاء لقبول دعائه لنفسه 

اب، وللميت، وإذا وصل املقربة جيتنب املشي على القبور، ويعترب مبن حتت التر

وانقطع عن األهل واألحباب، ويسلم عليهم ويقرأ عندهم شيئا من القرآن 

وأما صيغة السالم؛ السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اهللا . ويدعوهلم

بكم الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية، اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا 

   ٢٩.بعدهم، واغفرلنا وهلم

 s الىت تسن ىف الزيارة وهذه العمليات:  

                                                
  ١٠:  سورة احلشر، األية ٢٨
 فتح العالم بشرح مرشد األنام يف الفقه على مذهب السادة الشافعية، السيد حممد عبد اهللا اجلرداىن،  ٢٩
   ٣١٥-٣١٤. ، ص)١٩٩٠دون املطبعة، : دار السالم(اجلزء الثالث، 
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ألن الطهارة من الوضوء قبل الزيارة؛ ملن قام بزيارة القبور أن يتطهر بالوضوء،  .١

  ٣٠.اآلداب الالزمة ىف زيارة القبور

إلقاء السالم عند دخول املقربة؛ زيارة القبور املشروعة فهي أن يسلم على  .٢

 عليه وسلّم يعلم امليت ويدعو له بالصالة على جنازته، كما كان النيب صلّى اهللا

السالم عليكم أهل دار قوٍم مؤمنني، وإنا : أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا

إن شاء اهللا بكم الحقون، ويرحم اهللا املستقدمني منا ومنكم واملستأخرين، 

إن اهللا . نسأل اهللا لنا ولكم العافية، اللهم الحترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم

للميت املؤمن، كما يثيبه إذا صلّى على جنازته، فلهذا ى يثيب احلي إذا دعا 

  ٣١.النيب أن يفعل ذلك باملنافقني

خلع النعلني أو اخلذاء، فهذا فمن البعض جييز استعماهلا والبعض األخر الجييز  .٣

 .ذلك

 . التوجيه إىل القرب عند الزيارة .٤

 .الدعاء لسالمة الزائر نفسه وكذاك للمزورين .٥

ستعاذة به وحده من الشرور كلها، واالستغاثة به أمرنا اهللا باال      

يف كل شدة ومشقّة فهذه إخالصها هللا، إميانٌ  وتوحيد صرفها لغري اهللا شرك 

                                                
٣٠ Muhammad Ridha’ie dan Labib MZ, Pedoman ziarah Wali Songo, (Surabaya : CV Pustaka 

Agung Harapan) , p. ١٣   
   ٤٢٦.  صاملكتبة الشاملة ،املرجع السابق.... تيمية، اجلامعابن  ٣١
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وإن الدعاء عام يف كل األحوال واستغاثة الدعاء هللا يف حالة . وتنديد

الشدائد، فكل ذلك يتعين إخالصه هللا وحده، وهو ايب لدعاء الداعني 

  لكربات املكروبني، ومن دعا غريه من نيب أو ملك أو ويلّ أو غريهم املفرج

أو استغاث بغرياهللا فيما اليقدر عليه اإل اهللا فهو مشرك، فإن أحدا من اخللق 

ليس عنده من النفع والدفع مثقالَ ذرٍة ال عن نفسه وال عن غريه بل الكلّ 

 ٣٢.فقراء إىل اهللا يف كل شؤوم

 النصراف من القربالقاء السالم قبل ا .٦

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                

  ٥٥.  صاملكتبة الشاملة ،، املرجع السابق السعدي ٣٢
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   الباب الثالث  

 منهج البحث

  

 تصميم خطة البحث  .أ 

هذا البحث هو من النوع الدراسة امليدانية ويتكلم عن باعث الزائرين ملقربة   

الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى جاوى 

باحث على املنهج الوصفي الشرقية وللحصول على احلقائق العلمية فيه اعتماد ال

 وهو املنهج العلمى الذى تكون عمليته جبمع (Diskriptive Eksplorative)املنهج 

املعطيات وترتيبها وحتليلها منوذجا للوصول إىل االستنباط أى جبمع املعلومات عن 

استخدم الباحث هذا املنهج للوصول إىل معرفة  .٣٣الوقائع و أحواهلا احلقيقة

وحبث الباحث حبثه .  الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسيباعث زيارة قرب

باستخدام هذا املنهج على أحوال جمتمع قرية بوتيه جامبنج رجو كديرى ىف 

  . صورة منتظمة مناسبة ومضبوطة عن الوقائع

لتناول تلك احلقائق من العينة استخدم الباحث الدراسة اإلجتماعية الىت   

الظواهر اإلجتماعية من سكان قرية بوتيه أيضا استخدمها الباحث ملعرفة و كشف 

استخدم الباحث الدراسة . باستعمال الدراسة التارخيية والدراسة الظواهرية
                                                

٣٣ Arikunto, Dr. Prof. Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta 
Jakarta ٢٠٠٣. hal ٢٤٦ – ٢٤٥ 
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وأما الدراسة . التارخيية ملعرفة خلفية تاريخ اجلامبسي وتأسيسه مدينة كديرى

الظواهرية لنيل العناصر والدواعى مث التحليل عن باعث الشيخ إحسان حممد 

 .ن اجلامبسي وهيئة تأدية الزيارة فيهدحال
  

 املكان والوقت  .ب 

املكان الذى قصده الباحث قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي        
بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى جاوى الشرقية والوقت الذى قام فيه الباحث من 

 ٢٠٠٩ من مايو ١٦ – ١٠تاريخ 
 
    العينة .ج 

لزائرون الذين جاءوا من خمتلف املنطقة والسكان الذى قصده الباحث هم ا    
ولتعيني العينة استخدم الباحث . ماعدى سكان قرية بوتيه جامبنج رجو كديرى

طريقة عينة الكوتة وهى طريقة اختيار العينة ليس مبجرد الطبقات اإلجتماعية بل 
 من عدد ٤٥٠من  % ١،٣والعينة الىت أخذها الباحث . ٣٤جمرد تعيني العدد املقرر

ئرين ملقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه جامبنج رجو الزا
فاملسئلة صادرة من الظواهر احلادثة ىف جمتمع الزائرين بقرية بوتيه جامبنج . كديرى

رجو كديرى، فيقصد الباحث إهتمامه ىف باعث زيارة قرب الشيخ إحسان حممد 
يه منطقة جامبنج رجو كديرى دحالن اجلامبسي وكيفية هيئة الزيارة بقرية بوت

 .  جاوى الشرقية
 

 أساليب مجع احلقائق .د 

ىف هذا البحث تكون احلقائق هى اآللة اهلامة املستخدمة ىف البحث وهى      
جمموعة من املعلومات واألخبار املأخوذة من الظواهر احلادثة وهذه احلقائق ذات 

                                                
٣٤ Ibid, p. ٣٤٦.  
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ولية ىف مجعها استخدام وهذه احلقائق منها املصادر األ. صحة عالية ىف استخدامها
الباحث ىف حبثه طريقة املالحظة املباشرة و طريقة االستييان و طريقة املقابلة و 

  :وهذه املناهج الىت استخدامها الباحث . الوثائق املكتوبة
منهج املالحظة املباشرة هي اشتراك الباحث يف مالحظة أحوال و أعمال   .١

 مباشرة، تسمى أيضا بالقوانني الزائرين وأخذ احلقائق واملعلومات منهم

  ٣٥.املتبعة يف املالحظة

منهج االستييان هو املنهج للحصول على املعلومات والبيانات بوسيلة  .٢

   ٣٦.األسئلة املكتوبة على الورقة املوزعة إىل الزائرين وطلب إجابتها منهم

منهج املقابلة هي نفس الطريقة باالستبيان مع أنّ الفرق بينهما كانت  .٣

لة يف هذه الطريقة تلقى شفهية، تسمى أيضا بالقوانني املتبعة ىف األسئ

املقابلة املنظّمة هي اليت :  واملقابلة املستخدمة نوعان، األول٣٧.املقابلة

كانت أسئلتها مقررة من الباحث نفسه واألسئلة متيل إىل املقصود الذى 

يت كانت أسئلتها املقابلة غري املنظمة هي ال: والثاين. أراده الباحث يف حبثه

  ٣٨.غري مقررة ولكنها تلقى يف األمكنة الكثرية إىل الزائرين املعينني مفاجأة

                                                
٣٥  Ibid, p. ٢٣٤ 
٣٦ Sanapiah Faisal, Dasar dan Teknik Menyusun Angket, (Surabaya: Usaha Nasional, ٢٠٠١) ,p. 

٤٠ 
٣٧  Suharsimi Arikunto., املرجع السابق  p.٢٣١ 
٣٨ Winarno Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito Bandung, hal. ١٦٢  
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الوثائق املكتوبة  هي حبث احلقائق بوسيلة الكتب والوثيقة واألشياء  .٤

 ٣٩.األخرى ذات عالقة بالكتابة

 

 أسلوب حتليل احلقائق  .ه 

طريقة لتحليل احلقائق ىف هذا البحث عزم الباحث استخدام ال     
( Deductive Methode)القياسية

 وهى الطريقة جلمع احلقائق العامة مث تستخرج ٤٠ 
. ٤١مث استخدم الباحث الدراسة الكمية الوصفية البسيطة. منها احلقائق اخلاصة

 لتحليل البيانات الىت حصل ( Statistik Mode )باستعمال اللوحات و مقياس العدد 
، واستخدمها الباحث ملعرفة معادلة موضوع عليها الباحث من استفاء الزائرين

الفصيلة جبميع الفصائل مث ضرا باملائة والنتيجة الىت خترج وتظهر أكثر من جمموع 
وأما الطراز هو النتيجة ىف انتشار . الفصيلة وهى الىت كانت أكرب نتيجة من بينهما

املائوية هى والرمز املستخدم ىف النسبة  .٤٢جمموع احلقائق و كانت أكرب التواتر
  :وهو كما يلى . معادلة تواتر موضوع الفصيلة بتواتر مجع الفصيلة مث ضرا باملائة

 % ١٠٠ x ج /ت = م .ن

  النسبة املائوية من تواتر جمموع األجوبة:   م.ن

  تواتر األجوبة:   ت

  .جموع األجوبة:   ج      
      
 

                                                
٣٩ Lexi J. moleong, M.A, Metode Pejelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

٢٠٠٢), p. ١٦١ 
٤٠ Ibid, hal ١٦٥ 
٤١ Istitut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo. ٢٠٠٥. Pedoman Penulisan Skripsi. Gontor 

Ponorogo: Pondok Modern Gontor 
٤٢ Suharsimi Arikunto  ٣٤٩ املرجع السابق، ،
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 :فنتائج هذا االستفاء مقدر على شكل املستويات الثالث   
  التفصيلي  املقادير  مالرق
  غري الضبط  %١٥ -% ٣  ١
  ناقص الضبط  %٥١ - % ١٦  ٢
  تام الضبط  %١٠٠ - % ٥٢  ٣

  
 إطار عرض املتغريات .و 

املوضوع  الرقم املقترح املتغريات املؤشرات التقنية
الزائرون      الدعاء للميت االستفتاء
الزائرون  ث باع باعث زيارة قرب  ذكر املوت واآلخرة االستفتاء
الزائرون  الزيارة الشيخ إحسان إقتفاء الوالدين واألسرة االستفتاء
الزائرون    حممد دحالن إقتفاء عادة من اتمع االستفتاء
الزائرون      إقتفاء الزميل االستفتاء

١ 

     الوقت    
الزائرون      يف كل يوم  االستفتاء
الزائرون       )Legi(معة ليكىاخلصوص ىف ليلة اجل االستفتاء
الزائرون  هيئة هيئة زيارة قرب  )Kliwon(اخلصوص ليلة األحد كليوون االستفتاء

 الزيارة الشيخ إحسان العملية    
الزائرون   حممد دحالن قراءة سورة يس االستفتاء
الزائرون     قراءة الصلوات على النىب االستفتاء
الزائرون     الزيارةالوضوء قبل  االستفتاء
الزائرون     الزيارة إلقاء السالم إىل أهل القبورقبل االستفتاء
الزائرون      إلقاء السالم حني اخلروج من الزيارة االستفتاء

٢ 
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 التحليل عن عملية زيارة القبور .ز 

فبعد عرض املتغريات عن باعث زيارة قرب الشيخ إحسان حممد دحالن      
يئة ىف تنفيذها، أراد الباحث أن يعرف إجراء هذه املتغريات كما اجلامبسي وعن اهل

  :يلى 
أن باعث الزيارة هو كل مبعثة الزيارة إىل القرب وهذه املبعثة تشمل على  .١

الدعاء للميت والتوسل والتربك وذكر املوت و اآلخرة الصادرة من إرادة 
و تقليد عادة الزائرين أنفسهم أو إقتفاء الوالدين أو األسرة أو الزميل أ

  اتمع
وهيئة الزيارة هى األفعال الىت قام ا الزائرون الىت تتعلق بالوقت و العملية،  .٢

ليلة اجلمعة و أما املتعلقة بوقت الزيارة هى مرتان ىف األسبوع يعىن ىف 
، و املتعلقة بأفعال الزائرين  )Kliwon(ليلة األحد كليوون و ىف  )Legi(ليكى 

قراءة سورة يس و قراءة الصلوات  و وضوء قبل الزيارةالعند الزيارة مثل 
الزيارة و إلقاء السالم حني  على النىب و إلقاء السالم إىل أهل القبورقبل

  .خروجها
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 الباب الرابع
 عرض احلقائق وحتليلها

  
الصورة العامة عن قرب شيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية : الفصل األول

  جامبنج رجو كديرىبوتيه 
 املوقع اجلغرايف  .أ 

موقع معهد الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي يف قرية بوتيه جامبنج 
أما . رجو كديرى، حواىل مخس كيلومترا يف اجلنوب الغريب من مدينة كديرى

هذا املعهد . هي إسم للمعهد املؤسس سابقا املوقوع يف قرية بوتيه" جامبسي"
 ٤٣ . مسافة مخسمائة مترا منها)Jaten( من قرية جاتني موقوع يف اجلهة الشمالية

  

  تاريخ حياة  الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي .ب 

 م، إمسه األصلي بكري ١٩٠١ إحسان حممد دحالن سنة  ولد الشيخ
)Bakri(،هو وأخوه الصغري باسم .  هو اإلبن الثاين من أبناء الشيخ دحالن

ولد ونشأ بكري يف بيئة . جامبسيف رضاعة جدما يف ) Dasuki(داسوكي 
املعهد، رغم أن ذلك ال تنحصر معاشرة بكري باألوالد يف املعهد من أبناء 

منذ صغره بدأ الذكاء، قوة . الكيهاء فحسب بل عاشر األوالد خارج املعهد
التذكّر وسرعة اخلاطر من عنده املعجبة لكون أبيه الشيخ دحالن شيخا ذكيا 

  ٤٤.كاء ورثه من أبيه الشيخ دحالنجنيبا، هذا الوالء والذ
يرغب بكري كثريا وقت شبابه يف الفن والفلسفة اجلواوية، منها عرض 

 الفن)Wayang Kulit( . حىت ال يفوته مجيع األعراض الفنية من)Wayang 

                                                
٤٣ A. Mughni, KH Busrol Karim. Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al Jampesi Al Kediri. 

Cetakan ke VI. Kediri : ٢٠٠٦ 
٤٤ Ibid, p. ٢١ 
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Kulit(اورة من املتكلمنييف القرى ا  )Dalang(األرشدين أو احلادثني منهم . 
 ٤٥.كايا املتعلقة ذا الفن واألعوان املوجودين فيهلذلك فهم بكري عميقا احل

جبانب أن له قوة التفكري املعجبة، هو حرج و خطر يف املسائل، حازم 
ال يدع بكري األمور املنحرفة املخطئة من غري أن ينبه أي . وصريح يف العمل

 ٤٦.القائم ا
مث دخل . تلقى بكرى علوم الدين من أسرته، جدته وأبيه الشيخ دحالن

فارى  (Bendo)بكرى مدرسة اإلسالمية ألول وحلة املعهد السلفي يف بندو 
مث تنقل من معهد إىل آخر ألجل . كديرى يرأسه عمه كياهى احلاج خازن

 )Jamsaren(معهد جامسرين : تلقى العلوم الدينية اإلسالمية، هذه املعاهد منها
نج، املعهد السلفى يف مبدينة سولو، معهد كياهى احلاج دحالن مبدينة مسار

قرأ .  مبدينة مسارنج، املعهد السلفى يف مبدينة ماجالنج (Mangkang)مانكنج 
 Gondang)علم العروض أو علم الشعر على الشيخ يف معهد جندنج لكي 

Legi) مبدينة عاجنوك(Nganjuk)  . قرأ علم الصرف والنحو على الشيخ خليل
ذا الشيخ معلّما للكياهاء ، كان ه (Madura)مبعهد السلف يف مدورا
 ٤٧.املشهورين يف جزيرة جاوى

يف املعاشرة مع املتعلمني يف املعهد، مل يعترف بكرى بعلو مرتبته كإبن 
الشيخ دحالن املشهور يف ذلك العصر حىت اليتصف بالكرب العظمة، رأى 
بكرى أن علو مرتبة املرء عند الناس مصدره احلرفة واألخالق الكرمية من 

إذا ختلق املرء بأخالق احلسنة ودوم . رء ليس بنسب النسب أو الوالدنسف امل
االحترام باملرء بالناس سوف حيترمه الناس وأصحابه ويكرمونه، رغم أنه من 

  ٤٨.نسب دنيئ كراعى الغنم مثال، وعكس ذلك

                                                
٤٥ Ibid, p. ٢١ 
٤٦ Ibid, p. ٢٢  
٤٧ Ibid, p. ٢٦ - ٢٥ 
٤٨ Ibid, p. ٢٧ - ٢٦ 
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إختتم بكرى يف الدراسة حني أمره أبوه الشيخ دحالن للتدريس يف 
مـ سفر بكرى إىل مكّة ألداء احلج، منذ  ١٩٢٦يف السنة . معهد جامبس

 ٤٩.ذلك حتول إمسه بكياهى احلاج إحسان حممد دحالن اجلامبسي
 مـ، فريأس املعهد اجلامبسي ١٩٢٨تويف أبوه الشيخ دحالن سنة 

يرأس كياهى احلاج خليل . كياهى احلاج خليل أخو الشيخ دحالن الصغري
احلاج إحسان سنة املعهد حول أربع سنوات، فريأسه بعد ذلك كياهى 

 مـ منذ تلك السنة تناول الشيخ إحسان األمانة العظيمة كعميد ١٩٣٢
   ٥٠.الرعاية يف املعهد اجلامبسي

رغب الشيخ إحسان يف قراءة الكتب الدينية العربية  والكتب الدينية 
اإلندونيسية، جبانب ذلك أنه أحب يف قراءة اجلرائد واألخبار اجلارية احلديثة 

 وجبانب أنه رغب كثريا يف قراءة الكتب أنه ٥١.وال احلاضرةملعرفة األح
  : كذلك ألّف بعض الكتب الدينية منها

كتاب الفلق باملوضوع تصريح العبارات، كان هذا الكتاب يبني  .١
كثريا عن الكتاب الذي ألفه الشيخ دحالن باملوضوع نتيجة 

  .امليقات
كتاب التصوف باملوضوع سراج الطالبني شرح منهاج  .٢

  .بدينالعا
كتاب التصوف باملوضوع مناهج اإلمداد، يبني كثريا عن شرح  .٣

  ٥٢.كتاب إرشاد العباد ألفه الشيخ زين الدين املاربارى

هكذا تاريخ حياة الشيخ إحسان حممد دحالن، جبانب أنه رئيسا يف 
معهد جامبس كان عاملا من العلماء املشهورة يف ذلك العصر ومؤلّفا للكتب 

                                                
٤٩ Ibid, p. ٢٩ 
٥٠ Ibid, p. ٣٠ 
٥١  Ibid, p. ٣٠ 
٥٢ Ibid, p. ٣١ 
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هذا مبين على األمانة الشيخ إحسان كالعامل .  بني الناسالنافعة املستخدمة
  .لنشر العلوم واملعارف الدينية

إستفاد الشيخ إحسان طول أيامه يف تربية تالميذه وتأليف الكتب 
الدينية رغم أن ذلك ميهر يف علم احلكمة والطب حىت حيضر إليه الناس كل 

  .الطبيوم لالستعانة عن األمور املتعلقة بعلم احلكمة و
 هـ ودفن مساء ١٣٧١ ذواحلجة سنة ٢٥تويف هذا الشيخ يوم االثنني 

  : وترك مثانية أوالد هم. ذلك اليوم جانب مقام أبيه الشيخ دحالن
  حسنية بنت إحسان .١
  حفصة بنت إحسان .٢
  حممد بن إحسان .٣
  عبد املالك بن إحسان  .٤
  رميس بنت إحسان  .٥
  حمودة بت إحسان  .٦
  أنيسة بت إحسان .٧
  ٥٣.نسيزية بت إحسان .٨

  

 تاريخ نشأة ظهور الزيارة إىل قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي .ج 

رأس الشيخ إحسان معهد اجلامبسي وأضحى حياته وعموره ملصلحة 
الدين واألمة اإلسالمية خصوصا، لتالميذه يف املعهد حىت أن تويف الشيخ 

.  هـ١٣٧١ ذي احلجة ٢٥إحسان يف الواحد ومخسني من عمره يوم اإلثنني 
  .دفن الشيح إحسان يف املقام اخلاص مع أهاله بقرية بوتيه

انتشر تالميذ املعهد اجلامبسي يف أحناء األقطار يف بالد إندونسيا فلذلك 
جاء الناس لزيارة الشيخ إحسان من املدن ااورة،  فبدأت الزيارة إىل مقربة 

                                                
٥٣ Ibid, p. ٤٨ 
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كاملكان  مـ تبىن على مقربته بناء ١٩٩٨ويف سنة . الشيخ إحسان منذ وفاته
  . للزائرين يف الدعاء له، التربك واالستغاثة

بدأت الزيارة يف معهد اجلامبسي قبل وفاة الشيخ إحسان، أن الزائرين 
يزورون قرب أبيه الشيخ دحالن ولكن الزيارة يف ذلك الوقت التزال حمدودة من 

قي فيزداد الزائرين يوما بعد يوم حىت يرت. تالميذه وسكان القرى ااورة هلا
عدد الزائرين ارتقاء سريعا بعد وفاة الشيخ إحسان و يبلغ عددهم إىل أقصى 

  ٥٤. مـ٢٠٠٠مبلغ االرتقاع سنة 
  

 تاريخ عقد الزائرين إىل قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي  .د 

 مما سبق ذكر الباحث تاريخ نشأة الزيارة مبقربة الشيخ إحسان، بدأت 
 إحسان فتكاثر عدد الزائرين يف مقربته سنة الزيارة يف السنة تويف فيها الشيخ

  .  مـ٢٠٠٠
بنيت هذه الزيارة اليت قام ا الزائرون على رغبتهم يف نيل الربكة فلقد 
تراسخ هذا االعتقاد يف نفوس الزائرين منذ وفاة الشيخ دحالن جيال بعد جيل 
فتكاثر عددهم حىت أن ظهرت الفكرة من بني أبناء الشيخ إحسان يف مجعهم 

  :كالفرقة واجلماعة املوحدة لسهولة التنثيق بينهم، منها
 فرقة االستغاثة اإلحسانية .١

 مـ أسسها كياهي احلاج عبد ١٩٩٩ظهرت هذه الفرقة سنة 
اللطيف حممد اجلامبسي، عقدت هذه الفرقة استغاثة خاصة بليلة 

 .اجلمعة
 (Yamisda Al-Ihsan)فرقة االستغاثة يامسدا اإلحسان  .٢

ة حوايل شهرين بعد تأسيس الفرقة اإلحسانية، ظهرت هذه الفرق
أسس هذه الفرقة كياهي احلاج عبد امللك إحسان ولكن بسسب 

                                                
٥٤ Sabaruddin, Juru kunci makam Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Dan Badrul Kholis, Kepala 

desa Putih-Gampengrejo-Kediri (wawancara tanggal ١٠ Mei ٢٠٠٩ pukul ٢٠٫٠٠) 
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 كوس (Gus Ujang)كوس أجانج : وفاته فرأس هذه الفرقة أيناءه 
 هم أبناء الشيخ (Gus Sentot) كوس سنطاط (Gus Agung)أجونج 

عامة للزائرين عقدت هذه الفرقة االستغاثة ال. عبد امللك بن إحسان
 ٥٥.(Ahad Kliwon)كل ليلة األحد كليوون 

 
 أحوال الزائرين يف قرب الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي  .ه 

أتى الزائرون إىل هذا املقام الشيخ إحسان يوما بعد يوم منهم  من يأيت 
من غري خاص على حسب حاجتهم كما إذا أراد الزائرون أن يعقدوا الرباميج 

أو حاجة أخرى، واآلخرون يأتون يف يوم خاص وذلك يف ليلة  احلاىل كالوليمة 
 وهذا العتقادهم بأن هلذين (Kliwon)وليلة األحد كليوون (Legi)اجلمعة ليكى

  . يومني بركة عظيمة، وألداء االستغاثة من بينهم
وكان الزائرون يأتون إىل الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسى 

ومن مجلة الزائرين عرف . من بلد إندونيسيامجاعات كثريين من أقطار متنوعة 
الباحث أحواالهم عن خلفية حيام منهم من كان مدرسا بأحد املداريس 

وأما خلفية . احلكومية ومنهم من كان موظفا ومنهم طالبا وفالحا وتاجرا
 .زائرين من ناحية دينهم كلهم يتمسك بدين اإلسالم أي مسلم

  
حتليلها عن هيئة الزيارة وباعث زيارة قرب الشيخ عرض احلقائق و : الفصل الثاين

  إحسان حممد دحالن اجلامبسي
 عرض احلقائق  .أ 

  :سلك الباحث أساليب مجع احلقائق ماياىل
استخد الباحث منهج املالحظة ومنهج املقابلة، ملعرفة باعث الزائرين ملقربة 

ة مث يليه الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي وأحوال زائريها يف نواحى املختلف
                                                

٥٥ Sabaruddin (Juru kunci makam Syekh Ihsan Muhammad Dahlan) dan Yusron (Koordinator 
Istighosah Yamisda Al-Ihsan dan Istighosah Al-Ihsaniayah) (wawancara tanggal ١٢ Mei ٢٠٠٩ pukul 
٢١٫٠٠) 
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املنهج الوثائقي، استخدمهما ملعرفة تاريخ حياة الشيخ إحسان حممد دحالن 
اجلامبسي وتأسيسه املعهد اجلامبسي مث املنهج العينية للكشف عن هيئة تنفيذ الزيارة 

  .مبقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي
 يف قرية   عينة إىل زائري مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن٣٠وزع الباحث 

 نفرا منهم، فبهذا العدد أراد الباحث أن يعرض ٣٠بوتيه وايبون يف هذه العينة 
  .احلقائق اليت تناول الباحث من هذه العينة باستعمال اللوحات

  
  

السؤال األول مايتعلق بتقييد وتعيني اليوم الذى قام فيه الزائرون بالزيارة مقربة 
 هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، الشيخ إحسان حممد دحالن واجلواب عن

 منهم أجابوا بأم يزورون مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ٢٢ عينة ٣٠بأن من 
 منهم أجابوا بأم يزورون مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ٨يف يوم معني وأن 
  .يف يوم غري معني

  
  اللوحة األوىل

  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢٢  نعم  ١
  ٨  ال  ٢

٣٠  موعا  
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السؤال الثاىن مايتعلق يئة الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان يف الفرق بني الزيارة 
يف يوم معني وغري معني واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، بأن 

 منهم أجابوا بوجود الفرق بني الزيارة يف يوم معني وغري معني ٢٦ عينة ٣٠من 
  . بعدم الفرق بني الزيارة يف يوم معني وغري معني منهم أجابوا٤وأن 

  
  اللوحة الثانية

  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢٦  نعم  ١
  ٤  ال  ٢

  ٣٠  اموع
  
  

السؤال الثالث مايتعلق بباعث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان للدعاء له 
 منهم ٢٩ عينة ٣٠واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، بأن من 

 منهم أجابوا بأن الزيارة ١ابوا بأن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان للدعاء له وأن أج
 .يف مقربة الشيخ إحسان ليس للدعاء له

  
  اللوحة الثالثة

  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢٩  نعم  ١
  ١  ال  ٢

  ٣٠  اموع
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السؤال الرابع مايتعلق باعتقاد الزائرين باستجاب اهللا تعاىل دعاءهم واجلواب 
 منهم أجابوا ١٦ عينة ٣٠عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، بأن من 

 منهم أجابوا بأم ال يعتقدون ١٤بأم يعتقدون باستجاب اهللا تعاىل دعاءهم وأن 
 .باستجاب اهللا تعاىل دعاءهم

  
  اللوحة الرابعة

  العدد  اجلواب  الرقم
  ١٦  نعم  ١
  ١٤  ال  ٢

  ٣٠  اموع
  
  

 مايتعلق بباعث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن السؤال اخلامس
 ٣٠لذكرى فضوله واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، بأن من 

 منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن لذكرى ٢٣عينة 
د دحالن ليس  منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حمم٧فضوله وأن 

 .لذكرى فضوله
  

  اللوحة اخلامسة
  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢٣  نعم  ١
  ٧  ال  ٢

  ٣٠  اموع
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السؤال السادس مايتعلق بباعث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن 
اتباعا لسنة رسول هللا تعاىل واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، 

نهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد  م٢٩ عينة ٣٠بأن من 
 منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ ١دحالن اتباع لسنة رسول هللا وأن 

  .إحسان حممد دحالن ليس اتباعا لسنة رسول هللا
  

  اللوحة السادسة
  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢٩  نعم  ١
  ١  ال  ٢

  ٣٠  اموع
  
  

عث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن السؤال السابع مايتعلق ببا
 ٣٠لوجود املصيبة واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، بأن من 

 منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن لوجود ٣عينة 
ليس  منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ٢٧املصيبة وأن 

 .لوجود املصيبة
  

  اللوحة السابعة
  العدد  اجلواب  الرقم
  ٣  نعم  ١
  ٢٧  ال  ٢

  ٣٠  اموع
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السؤال الثامن مايتعلق بباعث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن 
لسهولة املعيشة وسعته واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، بأن 

ن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن  منهم أجابوا بأ٢٥ عينة ٣٠من 
 منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد ٥لسهولة العيش وسعته وأن 

 .دحالن ليس لسهولة العيش وسعته
  

  اللوحة الثامنة
  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢٥  نعم  ١
  ٥  ال  ٢

  ٣٠  اموع
  
  

ربة الشيخ إحسان حممد دحالن السؤال التاسع مايتعلق بباعث الزيارة يف مق
 ٢١ عينة ٣٠للتربك واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، بأن من 
 منهم ٩وأن . منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن للتربك
 .أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ليس للتربك

  
  ةاللوحة التاسع

  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢١  نعم  ١
  ٩  ال  ٢

  ٣٠  اموع
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السؤال العاشر مايتعلق بوجود االطمئنان، اهلدوء، والسرور بعد الزيارة يف 
مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة 

 ١وأن . رور أجابوا بوجود االطمئنان، اهلدوء، والس٢٩ عينة ٣٠اآلتية، بأن من 
منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن مل يشعروا 

 .االطمئنان، اهلدوء، والسرور بعد الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن
  

  اللوحة العاشرة
  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢٩  نعم ١
  ١  ال  ٢

  ٣٠  اموع
  
  

يارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد السؤال احلادي عشر مايتعلق بوجود أثر الز
دحالن لألهل أو األسرة واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، بأن 

 منهم أجابوا بوجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد ٢٧ عينة ٣٠من 
 منهم أجابوا بعدم أثر الزيارة يف مقربة الشيخ ٣دحالن لألهل أو األسرة وأن 

 .مد دحالن لألهل أو األسرةإحسان حم
  

  اللوحة احلادية عشرة
  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢٧  نعم  ١
  ٣  ال  ٢

  ٣٠  اموع
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السؤال الثاىن عشر مايتعلق بوجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد 
دحالن للحرفة وكسب العيش واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة 

أجابوا بوجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد  منهم ٢٣اآلتية، بأن من 
 منهم أجابوا ليس بوجود أثر الزيارة يف ٧وأن . دحالن للحرفة وكسب العيش

 .مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن للحرفة وكسب العيش
  

  اللوحة الثاين عشر
  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢٣  نعم  ١
  ٧  ال  ٢

  ٣٠  اموع
  

  
مايتعلق بوجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد السؤال الثالث عشر 

دحالن لسرية األعمال واملنصبة واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة 
 منهم أجابوا بوجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان ٥ عينة ٣٠اآلتية، بأن من 

أثر الزيارة يف  منهم أجابوا بعدم ٢٥حممد دحالن لسرية األعمال واملنصبة وأن 
  .مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن لسرية األعمال واملنصبة

  
  اللوحة الثالثة عشرة

  العدد  اجلواب  الرقم
  ٥  نعم  ١
  ٢٥  ال  ٢

  ٣٠  اموع
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السؤال الرابع عشر مايتعلق بوجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد 
كما اتضح يف اللوحة اآلتية، دحالن للتعلم وطلب العلم واجلواب عن هذا السؤال 

 منهم أجابوا بوجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد ٢٥ عينة ٣٠بأن من 
أثر الزيارة يف مقربة الشيخ   منهم أجابوا بعدم٥دحالن للتعلم وطلب العلم وأن 

  .إحسان حممد دحالن للتعلم وطلب العلم
  

  اللوحة الرابعة عشرة
  العدد  اجلواب  الرقم
  ٢٥  منع  ١
  ٥  ال  ٢

  ٣٠  اموع
  
  

السؤال اخلامس عشر مايتعلق يئة الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن 
 ٣٠تقليدا لآلخرين واجلواب عن هذا السؤال كما اتضح يف اللوحة اآلتية، بأن من 

 منهم أجابوا بأن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن تقليد ٧عينة 
 منهم أجابوا بأن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ٢٣لآلخرين وأن 

  .ليس تقليدا لآلخرين
  

  اللوحة اخلامسة عشرة
  العدد  اجلواب  الرقم
  ٧  نعم  ١
  ٢٣  ال  ٢

  ٣٠  اموع
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 تنفيذ حتليل احلقائق .ب 

لبعد أن عرض احلقائق من استفتاء الزائرين فحلل الباحث هذه احلقائق   
ملعرفة معادلة موضوع الفصيلة جبميع   (Statistik Mode)مبقياس العدد  

الفصائل مث ضرا باملائة والنتيجة اليت خترج وتظهر أكثر من جمموع الفصيلتني 
 هو النتيجة (Mode) الطراز " وهي اليت كانت أكرب نتيجة من بينهما، مث األخري 

  .يف انتشار جمموع احلقائق وكانت أكرب التواتر
 النسبة املائوية هي معادلة تواتر موضوع الفصيلة والرمز املستخدم يف

 xج / ت = م .ن: وهو كما يلي . بتواتر مجيع الفصائل مث ضرا باملائة
١٠٠%  

  :املصطلحات 
  النسبة املائوية من تواتر جمموع األجوبة:   م.ن
  تواتر األجوبة :   ت
  جمموع األجوبة:   ج

دد اجلواب مث ضرما أي النسبة املائوية وهي تقسيم تواتر اجلواب بع
باملائة، واحلقائق اليت حصل عليها الباحث من التحليل على االستفاء لزائري 
مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن، عرضت على شكل اللوحات فوضع 

  :الباحث املقادير على املستوات اآلتية فهي فيما يلي 
  

 
 :فنتائج هذا االستفتاء مقدرة على شكل املستويات الثالث 

  
  التفصيلي  املقادير  لرقما

  غري الضبط  %١٥ -% ٣  ١
  ناقص الضبط  %٥١ - % ١٦  ٢
  تام الضبط  %١٠٠ - % ٥٢  ٣
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  نتائج اللوحات
  املقادير  النسبة املائوية األكرب  العدد  اللوحة  الرقم
  تام الضبط   %٧٣،٣  ٢٢  ١  ١
  تام الضبط   %٨٦،٧  ٢٦  ٢  ٢
  تام الضبط   %٩٦،٧  ٢٩  ٣  ٣
  ضبطناقص ال   %٥٣،٣  ١٦  ٤  ٤
  تام الضبط   %٧٦،٧  ٢٣  ٥  ٥
  تام الضبط   %٩٦،٧  ٢٩  ٦  ٦
  غري الضبط   %١٠  ٣  ٧  ٧
  تام الضبط   %٨٣،٣  ٢٥  ٨  ٨
  تام الضبط   %٧٠  ٢١  ٩  ٩
  تام الضبط   %٩٦،٧  ٢٩  ١٠  ١٠
  تام الضبط   %٩٠  ٢٧  ١١  ١١
  تام الضبط   %٧٦،٧  ٢٣  ١٢  ١٢
  غري الضبط   %١٦،٧  ٥  ١٣  ١٣
  تام الضبط   %٨٣،٣  ٢٥  ١٤  ١٤
  ناقص الضبط   %٢٣،٣  ٧  ١٥  ١٥

  تام الضبط  %٦٧،٦ = ١٥ / ١٠١٣%   املعادلة العامة
 

  
مؤسسا على احلقائق اليت حصل عليها الباحث من الدراسة امليدانية 
الكمية االكتشافية يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه 

هيئة تنفيذ هذه جامبنج رجو كديرى عن باعث زائري هذه املقربة وعن 
  :الزيارة، فحلل الباحث تلك احلقائق احملصولة كما يلي 
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احلقائق اليت تتعلق بباعث الزائرين ملقربة الشيخ إحسان حممد : األلف 
  : دحالن، وهي 

فيمايتعلق بباعث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان للدعاء له فقدم  .١
 منهم ٢٩ة  عين٣٠فتظهر منها بأن من  الباحث يف اللوحة الثالثة

 %). ٩٦،٧(أجابوا بأن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان للدعاء له 
 منهم أجابوا بأن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان ليس للدعاء ١وأن 

   %).٣،٣(له 
فيمايتعلق باعتقاد الزائرين باستجاب اهللا تعاىل دعاءهم فقدم الباحث  .٢

منهم أجابوا  ١٦ عينة ٣٠يف اللوحة الرابعة فتظهر منها بأن من 
 ١٤وأن   %). ٥٣،٣(بأم يعتقدون باستجاب اهللا تعاىل دعاءهم 

 ٤٦،٧(منهم أجابوا بأم ال يعتقدون باستجاب اهللا تعاىل دعاءهم 
 .(%  

يف باعث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن لذكرى  .٣
 ٣٠فضوله فقدم الباحث يف اللوحة اخلامسة فتظهر منها بأن من 

نهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد  م٢٣عينة 
 منهم أجابوا بأن ٧وأن  %). ٧٦،٧(دحالن لذكرى فضوله 

زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ليس لذكرى فضوله 
)٢٣،٣ .(%   
فيمايتعلق بباعث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اتباعا  .٤

باحث يف اللوحة السادسة فتظهر منها لسنة رسول هللا تعاىل فقدم ال
 منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ ٢٩ عينة ٣٠بأن من 

 ١وأن %). ٩٦،٧(إحسان حممد دحالن اتباعا لسنة رسول هللا 
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منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ليس 
   %). ٣،٣(اتباعا لسنة رسول هللا 

ربة الشيخ إحسان حممد دحالن لوجود يف باعث الزيارة يف مق .٥
 ٣٠املصيبة فقدم الباحث يف اللوحة السابعة فتظهر منها بأن من 

 منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد ٣عينة 
 منهم أجابوا بأن زيارم ٢٧وأن  %). ١٠(دحالن لوجود املصيبة 

  %). ٩٠(ة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ليس لوجود املصيب
فيمايتعلق بباعث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن  .٦

لسهولة العيش وسعته فقدم الباحث يف اللوحة الثامنة فتظهر منها 
 منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ ٢٥ عينة ٣٠بأن من 

 ٥وأن  %). ٨٣،٣(إحسان حممد دحالن لسهولة العيش وسعته 
م يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ليس منهم أجابوا بأن زيار
   %). ١٦،٧(لسهولة العيش وسعته 

فيمايتعلق بباعث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن  .٧
 عينة ٣٠للتربك فقدم الباحث يف اللوحة التاسعة فتظهر منها بأن من 

 منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ١٥
 منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ ٩وأن  %). ٧٠(للتربك 

  %).٣٠(إحسان حممد دحالن ليس لتربك 

يف باعث الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن تقليدا  .٨
لآلخرين فقدم الباحث يف اللوحة اخلامسة عشرة فتظهر منها بأن 

سان  منهم أجابوا بأن الزيارة يف مقربة الشيخ إح٧ عينة ٣٠من 
 منهم أجابوا ٢٣وأن   %). ٢٣،٣(حممد دحالن تقليدا لآلخرين 
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بأن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن ليس تقليدا 
  %).٧٦،٧(لآلخرين 

  
احلقائق اليت تتعلق يئة تنفيد الزيارة عند زيارة قرب الشيخ : الباء 

 :إحسان حممد دحالن اجلامبسي، وهي 
الزائرون بالزيارة مقربة الشيخ إحسان حممد يف اليوم الذى قام فيه  .١

 ٣٠دحالن فقدم الباحث يف اللوحة األوىل فتظهر منها بأن من 
 منهم أجابوا بأم يزورون مقربة الشيخ إحسان حممد ٢٢عينة 

 منهم أجابوا بأم ٨وأن  %). ٧٣،٣(دحالن يف يوم معني 
 يزورون مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن يف يوم غري معني

)٢٦،٧.(%  

يف هيئة تنفيذ الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان يف الفرق بني الزيارة  .٢
يف يوم معني وغري معني فقدم الباحث يف اللوحة الثانية فتظهر بأن 

 منهم أجابوا بوجود الفرق بني الزيارة يف يوم ٢٦ عينة ٣٠من 
 منهم أجابوا بعدم الفرق بني ٤وأن  %). ٨٦،٧(معني وغري معني 

  %).١٣،٣(ارة يف يوم معني وغري معني الزي

فيما يتعلق يئة وجود االطمئنان، اهلدوء، والسرور بعد الزيارة يف  .٣
مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن فقدم الباحث يف اللوحة العاشرة 

 منهم أجابوا بوجود االطمئنان، ٢٩ عينة ٣٠فتظهر منها بأن من 
شيخ إحسان حممد دحالن اهلدوء، والسرور بعد الزيارة يف مقربة ال

 منهم أجابوا بأن زيارم يف مقربة الشيخ ١وأن  %). ٩٦،٧(
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والسرور بعد الزيارة . إحسان حممد دحالن بعدم االطمئنان، اهلدوء
  %).٣،٣(يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن 

فيمايتعلق يئة وجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد  .٤
ة فقدم الباحث يف اللوحة احلادية عشرة دحالن لألهل أو األسر

 منهم أجابوا بوجود أثر الزيارة ٢٧ عينة ٣٠فتظهر منها بأن من 
 %). ٩٠(يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن لألهل أو األسرة 

 منهم أجابوا بعدم أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد ٣وأن 
   %). ١٠(دحالن لألهل أو األسرة 

٥.  يئة وجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد فيمايتعلق
دحالن للحرفة وكسب العيش فقدم الباحث يف اللوحة الثانية 

  منهم أجابوا بوجود أثر ٢٣ عينة ٣٠عشرة فتظهر منها بأن من 
الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن للحرفة وكسب العيش 

يارة يف مقربة الشيخ  منهم أجابوا بعدم أثر الز٧وأن  %). ٧٦،٧(
   %).١٠(إحسان حممد دحالن للحرفة وكسب العيش 

فيمايتعلق يئة وجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد  .٦
دحالن لسرية األعمال واملنصبة فقدم الباحث يف اللوحة الثالثة 

 منهم أجابوا بوجود أثر ٥ عينة ٣٠عشرة فتظهر منها بأن من 
يخ إحسان حممد دحالن لسرية األعمال الزيارة يف مقربة الش

 منهم أجابوا بعدم أثر الزيارة يف ٥٢وأن  %). ١٦،٧(واملنصبة 
 ٨٣،٣(مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن لسرية األعمال واملنصبة 

 .(%  
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فيمايتعلق يئة وجود أثر الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد  .٧
وحة الرابعة عشرة دحالن للتعلم وطلب العلم فقدم الباحث يف الل

 منهم أجابوا بوجود أثر الزيارة ٢٥ عينة ٣٠فتظهر منها بأن من 
يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن للتعلم وطلب العلم 

أثر الزيارة يف مقربة الشيخ   منهم أجابوا بعدم٥وأن %). ٨٣،٣(
  %).١٦،٧(إحسان حممد دحالن للتعلم وطلب العلم 

  
ابقة وجد الباحث بأن هيئة تنفيذ زيارة قرب نظرا من حتليل احلقائق الس

الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي اليت قام ا الزائرون قرب الشيخ إحسان 
  :حممد دحالن هي ما يلي 

إم يزورون قرب الشيخ إحسان للدعاء له، وهذا مؤسسا على إجابتهم  .١
ارة وهذه تدخل إىل الزي. من العينة املأخوذة  % ٩٦،٧اليت بلغت إىل 

 .الشرعية

إن الزائرين لقرب الشيخ إحسان حممد دحالن يعتقدون باستجاب اهللا  .٢
من  % ٥٣،٣تعاىل دعاءهم، وهذا مؤسسا على إجابتهم اليت بلغت إىل 

  .وهذه تدخل إىل الزيارة البدعية. العينة املأخوذة
إن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اتباعا لسنة رسول هللا  .٣

من العينة  % ٩٦،٧ذا مؤسسا على إجابتهم اليت بلغت إىل تعاىل، وه
  .وهذه تدخل إىل الزيارة الشرعية. املأخوذة

إن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن للتربك، وهذا مؤسسا  .٤
وهذه تدخل . من العينة املأخوذة % ٧٠على إجابتهم اليت بلغت إىل 

 .إىل الزيارة البدعية
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ة الشيخ إحسان حممد دحالن يف يوم غري معني، وهذا إن الزيارة يف مقرب .٥
. من العينة املأخوذة % ٨٦،٧مؤسسا على إجابتهم اليت بلغت إىل 

 .وهذه تدخل إىل الزيارة البدعية

إن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن تسبب إىل وجود  .٦
ىل االطمئنان، اهلدوء، والسرور، وهذا مؤسسا على إجابتهم اليت بلغت إ

 .وهذه تدخل إىل الزيارة البدعية. من العينة املأخوذة % ٩٦،٧

إن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن تؤثر لألهل أو األسرة،  .٧
. من العينة املأخوذة % ٩٠وهذا مؤسسا على إجابتهم اليت بلغت إىل 

 .وهذه تدخل إىل الزيارة البدعية

دحالن تؤثر للحرفة وكسب إن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد  .٨
من العينة   % ٧٦،٧العيش، وهذا مؤسسا على إجابتهم اليت بلغت إىل 

 .وهذه تدخل إىل الزيارة البدعية. املأخوذة

إن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن تؤثر سرية األعمال  .٩
من  % ١٦،٧واملنصبة، وهذا مؤسسا على إجابتهم اليت بلغت إىل 

 .وهذه تدخل إىل الزيارة البدعية. وذةالعينة املأخ

إن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن تؤثر للتعلم وطلب  .١٠
من العينة  % ٨٣،٣العلم، وهذا مؤسسا على إجابتهم اليت بلغت إىل 

 .وهذه تدخل إىل الزيارة البدعية. املأخوذة
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     الباب اخلامس
   اخلامتة
  

  نتائج البحث  .أ 

ث احلقائق املوجودة وحتليلها حصل الباحث على بعد أن عرض الباح

 :النتائج التالية 

إن هيئة الزائزين يف تنفيذ هذه الزيارة بعضها خمالفة لشريعة اإلسالم، فمن  .١
أهداف هلذه السباب أن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن الىت قام 

اهلدوء، والسرور، ا الزائرون يف يوم غري معني تسبب إىل وجود االطمئنان، 
و أا تؤثر لألهل أو األسرة وأا تؤثر للحرفة وكسب العيش، وهذه تدخل 

فمن أهداف هلذه  و بعضها مؤسسة على تعاليم اإلسالم،. إىل الزيارة البدعية
السباب أن الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن الىت قام ا الزائرون 

سول هللا تعاىل، وهذه تدخل إىل الزيارة هى الدعاء له و االتباع لسنة ر
 .الشرعية

إن األمور اليت تبعث الزائرين وتشجعهم إىل زيارة مقربة الشيخ إحسان حممد  .٢
دحالن اجلامبسي هي اعتقادهم باستجاب اهللا تعاىل دعاءهم بوصيلة هذا 

ومن بني هذه . وهذه العمليات تدخل إىل الزيارة البدعية. الشيخ، والتربك
املذكورة أن أغلب الباعث من الزيارة يف مقربة الشيخ إحسان حممد األمور 

دحالن اجلامبسي اليت قام ا الزائرون هي التربك وهذا مؤسسا على جوام 
  %. ٧٠الذي حصل على

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 التوصيات  .ب 

الرجاء من الزائرين مقربة الشيخ إحسان حممد دحالن اجلامبسي أن يهتموا  .١
ور املباحة واملنهية فعلها عند الزيارة وأن ويراعوا بآداب الزيارة وباألم

 .يتمسكوا دي القرآن والسنة النبوية حىت يعرفوا األحكام ضبطا

الرجاء من العلماء ومن يقوم بتنظيم ورعاية حياة اتمع مبقربة الشيخ  .٢
إحسان حممد دحالن اجلامبسي بقرية بوتيه جامبنج رجو كديرى أن 

سالم و أن ينبؤواهم عن حقيقتها وآداا املبنية يعلمواهم حقيقة الزيارة ىف اإل
على الشريعة اإلسالمية وعن األمور املباحة واملنهية فعلها عند الزيارة حىت ال 
تقع أية جماوزة وخمتلفة مىت أراد كل فرد منهم أن يزور مقربة الشيخ إحسان 

 .حممد دحالن

 ورسوله هي لتذكري إن يفهم الزائرون أن زيارة القبور اليت حثّنا اهللا تعاىل .٣
 . وليس للتربك لألحياء لطلب السالمة أو حلاجة أخرى املوت

 .ال جيوز شد الرجال للزيارة القبورعند الشريعة اإلسالمية .٤
 

 االختتام  .ج 

هذه مالمح موجزة عن البحث البسيط اليت قدمه الباحث، ولتقصري وضعه 

 احلصول على ما يسمح الباحث القادم إمتام هذه النقائص مبا هو أنسب ألجل

هو أكمل، ويدعو الباحث عسى أن ينفعه هذا البحث والقراء واملسلمني مجيعا، 

  .واهللا املوافق إىل أقوم الطريق وأن احلمد هللا رب العاملني
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DATA DIRI PENELITI 
 

Nama   : Wahyudi Prabowo 

Alamat : Griya Intan Permai. Blok GC ٠٣ Rt ٠٠٦ Rw ٠٠٣ 

   Kelurahan Dermo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur                                                              

Tempat & Tgl lahir : Pulau Gebe, ٠٦ Mei ١٩٨٤ 

Agama   : Islam 

Umur   : ٢٥ Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Telpon/ HP  : ٠٨٥٣٢٩٠٠٨٨٠٠ 

E-mail   : wahyudi_gtr٦٢٣@yahoo.com 

Kebangsaaan  : Warga Negara Indonesia (WNI) 

Suku   : Jawa 

Pekerjaan  : Mahasiswa UMS Fakultas Agama Islam jurs. Ushuluddin 
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PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI 

KECAMATAN GAMPENGREJO 

KANTOR KEPALA DESA PUTIH 

SURAT KETERANGAN 
        NO :      /     /        / ٢٠٠٩ 

   

Kami Kepala Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Menerangkan  
bahwa : 

١. Nama Lengkap  : Wahyudi Prabowo 

٢. Tempat dan Tanggal Lahir : Maluku Utara, ٠٦ Mei ١٩٨٤ 

٣. Jenis Kelamin   : Laki – Laki 

٤. Kebangsaan   : Indonesia 

٥. Agama    : Islam 

٦. Pekerjaan   : Mahasiswa 

٧. Alamat                                     : Griya Intan Permai Blok ASABRI GC ٠٣ 

Rt ٠٠٦ Rw ٠٠٣, Kel. Dermo Kec. Mojoroto    

Kota Kediri ٦٤١١١ 

 Adalah benar-benar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

dan Surat Keterangan ini dipergunakan untuk: 

١. Memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Makam Syekh Ihsan 

Muhammad Dahlan AL-Jampesi di Desa Putih Kecamatan Kediri sampai 

dengan selesai. 

٢. Benar-benar orang tersebut di atas Mahasiswa UMS Surakarta, Fakultas 

Ushuluddin. 

Demikian Surat Keterangan ini kami buat  untuk digunakan seperlunya. 

    Putih, ١٨ Mei ٢٠٠٨ 

 Tanda Tangan Pemegang,                    Kepala Desa, 

 

 

 

(                                 )        (Wahyudi Prabowo)            
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ANGKET  

 PENELITIAN LAPANGAN 

MOTIVASI PARA PENZIARAH MAKAM  

SYEKH IKHSAN MUHAMMAD DAHLAN AL-JAMPESI       

 DESA PUTIH KECAMATAN GAMPENGREJO 

 KEDIRI JAWA TIMUR 

Tahun: ٢٠٠٩ 

Petunjuk pengisian: 
١. Angket wawancara ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari 

penziarah makam Syekh Ikhsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Ds. Putih Kec. 
Gampengrejo Kediri Jawa-Timur tahun akademik ٢٠٠٩. 

٢. Berilah tanda (ü) untuk jawaban yang di anggap sesuai dengan keadaan atau 
perasaan atau pendapat anda. 

٣. Kesungguhan dan kejujuran saudara dalam menjawab angket ini sangat 
menentukan kwalitas hasil penelitian kami.  
 
Identitas penziarah makam  Syekh Ikhsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi: 

 Nama   : _____________________ 
 Umur/Usia  : ___________Tahun 

Jenis kelamin  : _____________________ 
Daerah asal  : _____________________ 
 
 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

١ 
Apakah anda melakukan ziarah kemakam Syekh Ihsan ini 

terikat dengan hari-hari tertentu saja? 
  

٢ 
Menurut anda apakah ada perbedaan antara ziarah pada 

hari-hari tertentu dengan hari-hari biasa? 
  

٣ 
Apakah anda berziarah untuk mendo’akan almarhum  

Syekh Ihsan Muhammad Dahlan? 
  

٤ 

Apakah anda yakin do’a anda akan dikabulkan oleh Allah 

SWT melalui perantara arwah Syekh Ihsan Muhammad 

Dahlan Al-Jampesi? 

  

٥ 
Apakah ziarah anda ini untuk mengenang jasa-jasa Syekh 

Ihsan Muhammad Dahlan? 
  

٦ 
Apakah tujuan anda berziarah kemakam Syekh Ihsan ini 

karna ingin menjalankan sunah Rasulullah SAW? 
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٧ 
Apakah anda berziarah kemakam Syekh Ihsan ini, ketika 

ada masalah atau musibah saja? 
  

٨ 
Apakah anda berziarah kemakam Syekh Ihsan ini untuk 

mempermudah masalah dalam kehidupan anda? 
  

٩ 
Apakah anda berziarah kemakam Syekh Ihsan ini untuk 

mencari berkah? 
  

١٠ 
Adakah perasaan tenang, tentram, bahagia setelah anda 

berziarah kemakam Syekh Ihsan ? 
  

١١ 
Apakah ada pengaruh ziarah kemakam Syekh Ihsan ini 

terhadap keluarga anda? 
  

١٢ 
Apakah ziarah anda memberi pengaruh dalam usaha/rizki 

anda? 
  

١٣ 
Apakah ziarah anda memberi pengaruh dalam karir/jabatan 

anda? 
 

 

 

 

١٤ 

 

Apakah ziarah anda memberi pengaruh dalam 

belajar/menuntut ilmu anda? 
  

١٥ 
Apakah anda berziarah ke makam Syekh Ihsan 

Muhammad Dahlan ini karena ikut orang lain? 
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