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وصية رسول اهلل
1

ﷺ

سمڤنا سمبوتن مولد الرسول 1438ﻫ
( 9ديسيمبر 2016م 9 /ربيع األول 1438ﻫ) 
2

ن الحم َْد َ لِلّه ِ ،نَحْمَدُه ُ و َنَسْت َعِي ْن ُه ُ و َنَسْتَغْف ِرُه ُ و َنَت ُوبُ ِإلَيْه ِ ،و َنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا
ِإ َّ ّ
شدًا.
تجِد َ لَه ُ و َل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ
وَسَي ِّئ َ ِ

3

أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ،
ن مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْدَه ُ ل َا شَرِي ْ َ

4

سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِد َ ْعوَتِه ِ ا ِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ

5

صيْك ُ ْم و َن َ ْفس ِي بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّه ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَ ،ا ُ ْو ِ
تُفْلِحُونَ.

ﭧ ﭨﭷﭸﭹﭺﭻ
6

7

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ
سيدڠ جماعه يڠ د رحمتي اهلل،
ماريله سام٢كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه
كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن ،دسمڤيڠ ملقساناكن سڬاال سوروﻫنڽ سرتا
منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منجادي إنسان يڠ برتقوى
1
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ستروسڽ سالمت ددنيا دان دأخيرة.
تيباڽ ربيع األول مڠيڠتكن كيت كڤد جونجوڠن موليا نبي محمد ﷺ .جيوا
يڠ مريندوءي بڬيندا ڤستيڽ ساڠت ڬمبيرا مننتيكن كتيباءن بولن كالﻫيرن

8

إنسان موليا اين .بربهاڬياله ڤارا ڤنچينتا! سسوڠڬوﻫڽ ،رسول اهلل
مڠڬلركن كاليان سباڬاي ”إخوان“ يڠ برمقصود ساودارا بڬيندا.
برسمڤنا بولن كالﻫيرن جونجوڠن موليا نبي محمد

9

ﷺ

ﷺ

تله

 ،ماريله سام٢كيت

مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق” :وصية رسول اهلل ﷺ“.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
ڤريستيوا ڤنتيڠ يڠ تله برالكو ڤد تاﻫون كسبلس ﻫجرة اياله رسول اهلل

10

ﷺ

برسرتا ڤارا صحابة برڠكت منيڠڬلكن مدينة منوجو كمكة اونتوق
ملقساناكن حاج .حاج اين مروڤاكن حاج ڤرتام دان ترأخير باڬي رسول اهلل
ﷺ.
بڬيندا

ﷺ

تله مڠيشارتكن اياڽ سباڬاي وَ َداع .دالم ڤريستيوا حاج اين
ﷺ

11

جوڬ ،رسول اهلل

12

َو َداع .اي اداله بوقتي كمنڠن دان كتيڠڬين إسالم كأتس سكالين اڬام.
دساعت اين ،تورونڽ فرمان اهلل سبحانه وتعالى اية  3سورة المائدة يڠ
منجلسكن كسمڤورناءن اڬام إسالم:

13

تله ممبري وصية كڤد اومت إسالم منروسي خطبة

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
برمقصود” :ڤد ﻫاري اين ،اكو تله سمڤورناكن باڬي كامو اڬام كامو ،اكو تله
چوكوڤكن نعمتكو كڤد كامو دان اكو تله ريضاكن إسالم ايت منجادي اڬام
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اونتوق كامو“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
سباڬاي تندا كچينتاءن كيت كڤد رسول اهلل

ﷺ

 ،ماريله كيت حياتي

ببراڤ اينتيساري خطبة وَ َداع يڠ دتكنكن اوليه بڬيندا ﷺ ،انتاراڽ:

14

15

16

ڤرتام :ڤنجاڬاءن حق سسام مسلم
إسالم منجامين كحورمتن سرتا كسوچين داره دان ﻫرتا قوم مسلمين .حرام
كأتس مسلم اونتوق منچروبوه حق ساودارا مسلمڽ يڠ الءين .ستياڤ مسلم
اداله برساودارا كران مريك برإيمان كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،رسول،
القرءان دان قبلة يڠ ساتو.
اورڠ برإيمان سهاروسڽ ممڤوڽاءي ڤراساءن كاسيه سايڠ ،بربلس كاسيهن
دان برڤراساءن سيمڤاتي يڠ تيڠڬي .مريك أومڤام ساتو توبوه بادن يڠ اڤابيال
ساله ساتو اڠڬوتا ساكيت مك اڠڬوتا٢يڠ الءين توروت مراساءيڽ سهيڠڬ
دمم دان تيدق داڤت تيدور لينا.
مسلم سسام مسلم اكن ساليڠ كوكوه ممڤركوكوه دان ساليڠ بنتو ممبنتو .كفهمن
اين مالﻫيركن نيالي ڤرساوداراءن إسالم يڠ تيڠڬي .اياڽ ڤرلو دحياتي دان
درياليساسيكن كران اي ممڤرليهتكن كأوڠڬولن إسالم دان اومتڽ دمات
ڤڠانوت اڬام يڠ الءين.
سبدا رسول اهلل

ﷺ

سوقتو خطبة وَ َداع سباڬايمان رواية مسلم درڤد جابر

بن عبد اهلل رضي اهلل عنه:
17

ن دِم َاءَك ُ ْم و َأَ مْوَال َك ُ ْم حَر َام ٌ عَل َيْك ُ ْم كَحُرْمَة ِ يَوْمِك ُ ْم هَذ َا ،فِى ش َ ْهرِك ُ ْم هَذ َا ،فِى بلََدِك ُ ْم
ِإ َّ ّ

هَذ َا.
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18

19

برمقصود” :سسوڠڬوﻫڽ داره دان ﻫرتا بندا كاليان اداله سوچي باڬي كاليان
﴿تيدق بوليه دنوداءي اوليه سسياڤا ڤون جوڬ) سڤرتي ﻫاري دان بولن
سوچي اين ،دنڬري اين“.
كدوا :كدودوقن ،كحورمتن دان كمولياءن وانيتا ددالم إسالم.
رسول اهلل ﷺ ملنجوتكن ڤسنن دالم خطبة وَ َداع ،سبدا بڬيندا:

20

جه َُّنّ بِكَل ِمَة ِ
الل ّهِ ،و َاسْ تَحْلل َ ْتُم ْ فُر ُو َ
الل ّه َ فِى النِّس َاءِ ،ف َِإ َّن ّك ُ ْم أَ خَذْتُمُوه َُّنّ ب ِأَ م َا ِ
ن َّ
ف َ َّات ّق ُوا َّ

ك
ن ذَل ِ َ
شك ُ ْم أَ حَدًا تَك ْر َه ُونَه ُ .ف َِإ ْن فَع َل ْ َ
الل ّهِ ،و َل َك ُ ْم عَلَيْه َِّنّ أَ ْن لا َ يُوطِئْنَ فُر ُ َ
َّ
ُوف.
كسْوَتُه َُّنّ ب ِال ْمَعْر ِ
فَاضْر ِبُوه َُّنّ ضَرْبًا غَيْر َ م ُبَر ّ ٍِح ،و َلَه َُّنّ عَلَيْك ُ ْم رِزْقُه َُّنّ و َ ِ

21

برمقصود” :تاكوتله كڤد اهلل دالم اوروسن قوم وانيتا كران كاليان تله مڠمبيل
مريك دڠن أمانه اهلل دان حاللڽ ﻫوبوڠن بادن كاليان دڠن مريك دڠن نام
اهلل .كواجڤن مريك ﴿ڤارا استري﴾ ترﻫادڤ كاليان ﴿ڤارا سوامي﴾ اداله
مريك تيدق بوليه ممبري ايذين ماسوق اورڠ يڠ تيدق كاليان سوكاءي كدالم
رومه كاليان .جك مريك مالكوكن حال دمكين مك ڤوكول له مريك دڠن
ڤوكولن يڠ تيدق كرس ﴿تيدق ممبهاياكن﴾ .سدڠكن كواجيڤن كامو ﴿ڤارا
سوامي﴾ ترﻫادڤ مريك ﴿ڤارا استري﴾ اداله ممبري نفقه ،دان ڤاكاين
سچارا باءيق كڤد مريك“.
اينتيڤتي وصية رسول اهلل

22

ﷺ

اين منجلسكن بهاوا وانيتا ممڤوڽاءي

كحورمتن ،كدودوقن دان ڤنجامينن حق .وصية اين مڠهاڤوسكن سڬاال
بنتوق ڤڠانياياءن ،ممڤركوكوه جامينن حق٢اساسي دان كحورمتن ڤارا
وانيتا .ريڠكسڽ ،ڤارا لالكي ڤرلو برسيكڤ باءيق ترﻫادڤ ڤارا وانيتا.
سسوڠڬوﻫڽ ،كهرمونياءن رومهتڠڬ اكن ترجامين اڤابيال حق٢سباڬاي
4
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23

24

سوامي ،استري دان انق دلقساناكن دڠن سباءيقڽ.
ﻫاري اين ،ڤلباڬاي ڤرمسئلهن سوسيال تيمبول دسببكن حق٢يڠ تله
دڬاريسكن إسالم تيدق دكتاﻫوءي ،اڤاته الڬي اونتوق دعملكن .سوامي،
استري دان انق٢تيدق مڠتاﻫوءي تڠڬوڠجواب يڠ ڤرلو دلونسكن .ڤارا لالكي
دان وانيتا تيدق مڠتاﻫوي حق٢دان حد باتسن يڠ ڤرلو دجاڬ .مك برالكوله
كچالروان ،كروسقن دان كسستن دكالڠن مشاركت.
كتيڬ :القرءان دان سنة اداله ڤڽلساين ترﻫادڤ سڬاال مسئله.
سڬاال ڤرمسئلهن اومت ڤڽلساينڽ بوليه دڤرأوليهي دڠن مروجوع كڤد القرءان
دان سنة .سياڤا يڠ برڤڬڠ تڬوه كڤد كدواڽ مك رسول اهلل ﷺ تله منجامين
مريك درڤد كسستن.

سبدا رسول اهلل ﷺ ددالم خطبة َو َداع:

25

26

27

الل ّه ِ
ن اعْت َ َ
و َق َ ْد ت َرَكْ تُ ف ِيك ُ ْم م َا لَنْ تَضِ ُّل ّوا بَعْدَه ُ ِإ ِ
صمْتُم ْ بِه ِكِتَابَ َّ

برمقصود” :سسوڠڬوﻫڽ اكو تيڠڬلكن ڤد كاليان دان كاليان تيدق اكن
ترسست سكيراڽ برڤڬڠ تڬوه دڠنڽ ايتوله كتاب اهلل ﴿القرءان﴾“.
نامون ،ڤرلو دإيڠتكن بهاوا ڤماﻫمن ترﻫادڤ القرءان دان سنة ڤرلو دأمبيل
درڤد ڤارا علماء معتبر .كران دسان اد كلومڤوك برداليلكن القرءان دان سنة
تتاڤي ڤماﻫمنڽ اداله ساله .جوسترو ،جاڠنله كيت موده دكليروكن دڠن
سلوڬن ‘كمبالي كڤد كڤد القرءان دان سنة تتاڤي ڤماﻫمن يڠ دباوا مڽالهي
ماجوريتي ڤارا علماء معتبر.
محمد بن سيرين سأورڠ توكوه علماء تابعين برڤسن:
”سسوڠڬوﻫڽ علمو اين اداله اڬام مك ليهتله دري سياڤاكه كاليان مڠمبيل
5
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اڬام كاليان“.
كأمڤت :كطاعتن كڤد ڤمرينته سالما مان مريك منجالنكن حكوم اهلل دان
28

سنة رسول اهلل ﷺ.

كطاعتن كڤد ڤميمڤين مروڤاكن كقواتن دان كأوتوﻫن باڬي سبواه نڬارا.

إسالم اداله اڬام يڠ مڠنجوركن كڤد كسجهتراءن ،كأمانن دان كهرمونين.
إسالم اداله اڬام رحمة باڬي سلوروه مأنسي تنڤا مڠيرا اڬام دان بڠسا.
29

سسوڠڬوﻫڽ ،ايديولوڬي يڠ مڠاجق كڤد روسوﻫن دان ڤمبرونتقن بوكنله
درڤد اجرن إسالم دان مستيله دجاءوﻫي.
رسول اهلل

ﷺ

برسبدا سباڬايمان رواية إمام الترمذي درڤد

أُمُ ُالُحصُينُ

الأحُُمسُيُةُرضي اهلل عنها:
30

يَا أَ ُّ ّيهَا َّ
مج َ َّ ّدعٌ فَاسْم َع ُوا لَه ُ و َأَ طِيع ُوا
الل ّهَ ،و َِإ ْن ُّأمِّر َ عَلَيْك ُ ْم عَبْدٌ ح َبَش ِ ّ
الن ّ ُ
ي ٌّ ُ
اسَّ ،ات ّق ُوا َّ
الل ّه ِ
م َا أَ قَام َ ل َك ُ ْم كِتَابَ َّ

31

برمقصود” :واﻫاي سكالين مأنسي ،تاكوتله كڤد اهلل ،سكيراڽ كاليان
دڤيمڤين اوليه سأورڠ ﻫمبا سهاي دري نڬري حبشة يڠ برﻫيدوڠ ڤيسيق
دڠركنله دان طاعتله سالما مان دي تتڤ منجالنكن ترﻫادڤ كاليان سموا
اجرن كتاب اهلل ﴿القرءان﴾“.
دمكينله ببراڤ وصية رسول اهلل

32

ﷺ

سوقتو خطبة َو َداع يڠ ڤرلو كيت

حياتي .اومت إسالم ڤرلو مميليقي كسدرن ،ڤڠحياتن دان مڠعملكن سڬاال
ڤندوان يڠ دتيڠڬلكن اوليه رسول اهلل ﷺ .ربيع األول دان مولد الرسول
6
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سهاروسڽ منيمبولكن ڤڠحياتن يڠ تيڠڬي ترﻫادڤ ڤرلقسناءن شريعة إسالم
سچارا شمول.

33

جاڠن جاديكن مولد الرسول ﻫاڽ سباڬاي سمبوتن ،ڤراياءن دان ڤرارقن.
سباليقڽ ماريله سام٢كيت ممبنتوق اومت يڠ منجاديكن إسالم سباڬاي
چارا ﻫيدوڤ .ستروسڽ برعزم اڬر إسالم تروس دمرتبتكن دان بردولة .يا
اهلل! ڤرمودﻫكن سڬاال حاجة كامي ..يا اهلل!
مسلمين سيدڠ جماعه سكالين،
روموسن درڤد خطبة يڠ دسمڤايكن ڤد ﻫاري اين انتاراڽ اياله:
ڤرتام :ربيع األول مروڤاكن بولن يڠ دننتيكن اوليه إنسان يڠ تولوس كإيماننڽ
كڤد اهلل دان رسول اونتوق مڠحياتي كڤريبادين رسول اهلل

ﷺ

دالم ستياڤ

الڤڠن ﻫيدوڤ كران بڬيندا اداله رسول ،كتوا نڬارا ،ڤميمڤين كلوارڬ،
ڬورو ،صحابة ،سوامي ،باڤ ،داتوق دان سڬاالڽ.
34

كدوا :وصية وَ َداع رسول اهلل

ﷺ

ممڤرإيڠتكن كيت اڬر برڤڬڠ تڬوه كڤد

القرءان دان سنة ،منطاعتي ڤارا ڤميمڤين ،ممبريكن حق كڤد مريك يڠ
دڤرتڠڬوڠجوابكن دان منجاڬ كهرمونين مشاركت سرتا نڬارا.
كتيڬ :ڤڽلساين ترﻫادڤ سڬاال ڤرمسئلهن اومت ڤد ﻫاري اين اداله دڠن
كمبالي كڤد ڤندوان القرءان دان سنة دڠن ممڤالجري ،ممهمي دان
مڠعملكنڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة التوبة اية :129-128
35

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ
7

وصية رسول اهلل ﷺ

منوال خطبة مولتيميديا

ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ
برمقصود” :سسوڠڬوﻫڽ تله داتڠ كڤد كامو سأورڠ رسول دري ڬولوڠن
كامو سنديري ﴿ياءيت نبي محمد ﷺ﴾ ،يڠ منجادي ساڠت برت كڤداڽ
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سبارڠ كسوسهن يڠ دتڠڬوڠ اوليه كامو ،يڠ ساڠت ايڠينكن كباءيقن باڬي
كامو﴿ ،دان﴾ دي ڤوال منومڤهكن ڤراساءن بلس سرتا كاسيه سايڠڽ كڤد
اورڠ٢يڠ برإيمان .كمودين جك مريك برڤاليڠ ايڠكر ،مك كاتاكنله ﴿واﻫاي
محمد﴾ :چوكوڤله باڬيكو اهلل ﴿يڠ منولوڠ دان ممليهاراكو﴾ ،تياد توﻫن ﴿يڠ
برحق دسمبه﴾ مالءينكن دي ،كڤداڽ اكو برسره ديري ،دان دياله يڠ
ممڤوڽاءي عرش يڠ بسر“.
ات و َالذِّكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْع َظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل قَو ْل ِ ْي هذ َا
سمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ

ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الل ّه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ّ ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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