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اخالق موليا چرمين صالة سمڤورنا

1 اوكتوبر 2021 / 24 صفر 1443

ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

   ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
ددنيا     ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
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دان اخيرة. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كهيدوڤن  دالم  اخلق  سؤال  ممنتيڠكن  اسلم  اڬام 
كلكوان  ڤكرتي،  بودي  برمقصود  اخلق  سهارين. 
اتاو تيڠكه لكو يڠ باٴيق. اڬام تنڤا اخلق دعبارتكن 
مپاتاكن    ه  اللَّ برپاوا.  تيدق  يڠ  جسد  سڤرتي 
كمولياٴن اخلق نبي  مللوءي فرمانڽ دالم سورة 

الَقَلم ايات 4:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڱ ڱ ڱ ں ں 

واهاي  كامو  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
)محمد( مميليقي اخلق يڠ موليا.

مميليقي اخلق موليا مروڤاكن كونچي كڤد كباٴيقن 
دالم  ڤنتيڠ  جوڬ  اي  ماله  اخيرة.  دان  ددنيا  هيدوڤ 
برنڬارا.  دان  برمشاركت  براڬام،  كهيدوڤن  ممبينا 
ديري دڠن اخلق موليا  يڠ دمكين، مڠهياسي  اوليه 
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اداله دتونتوت دالم اسلم. اين برتڤتن دڠن سبدا نبي 
 دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:

يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ اكو داوتوس اونتوق 
مپمڤورناكن اخلق يڠ موليا.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سسأورڠ  راڤت.  بركاٴيت  ساليڠ  اخلق  دان  إيمان 
اوليه  دسببكن  إيمانڽ  سمڤورنا  دنيلي  ايت  مؤمن 
دالم  برسبدا    ه  اللَّ رسول  اخلقڽ.  كمولياٴن 

حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي:

َأْكَمُل اْلُمْؤِمنِْيَن إِْيَماًنا َأْحَسنُُهْم ُخُلًقا 
ڤاليڠ سمڤورنا  يڠ  مؤمن  برمقصود: سأورڠ  يڠ 

إيمانڽ اداله يڠ ڤاليڠ موليا اخلقڽ.

بهاوا  سيمڤولكن  كيت  داڤت  اين  حديث  مللوءي 
اخلق يڠ باٴيق اداله اخلق يڠ برداسركن كإيمانن يڠ 
ه. ماناكال إيمان يڠ بنر ڤول اداله إيمان يڠ  بنر كڤد اللَّ
ممڤو مندوروڠ سأورڠ مؤمن ايت اونتوق بركلكوان 

باٴيق دالم ستياڤ تيندقنڽ. 
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سريڠ  جوڬ  باٴيق  يڠ  اخلق  مميليقي  يڠ  سسأورڠ 
دكاٴيتكن دڠن عباده صلتڽ يڠ سمڤورنا كران انتارا 
فلسفه عباده صلة ايت اياله ايڠين ملهيركن سأورڠ 
دڠن  اڠڬوتاڽ  ترديديق  هاتيڽ،  باٴيق  يڠ  اينديۏيدو 
برمشاركت،  هيدوڤ  سماڠت  مموڤوك  كباٴيقن، 
ڤاتوه كڤد ڤميمڤين دان ألين2 لڬي. اوليه ايت، ماريله 
اسلم  مشاركت  دان  كلوارڬ  مڠاجق  برسام2  كيت 
منجادي  اڬر  موليا  براخلق  سوڤاي  كسلوروهنڽ 
برتروسن  كيت  بوكن  اسلم،  بوكن  كڤد  چونتوه 
مڠمبيل چونتوه درڤد مريك سڤرتي ملتقكن كندراٴن 
ڤد تمڤتڽ سوڤاي تيدق مڠڬڠڬو للوان اورڠ راماي 

خصوصڽ جيرن تتڠڬ. 

ماريله كيت برسام2 برأوسها اونتوق منانمكن صفة2 
ترڤوجي دالم ديري كيت، انق2 كيت، قوم كلوارڬ 
كيت، ساودارا مارا كيت، صحابة هنداي كيت سرتا 
منچونتوهي  دڠن  كيت  مشاركت  ڬينراسي  سلوروه 
ساڠت مپايڠي    ه  اللَّ  كران  نبي  اخلق بڬيندا 

همباڽ يڠ براخلق موليا. 
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ه  دالم سورة اأَلْحَزاب ايات 21: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

باڬي  اداله  سسوڠڬوهڽ،  دمي  برمقصود:  يڠ 
ه ايت چونتوه ايكوتن يڠ  كامو ڤد ديري رسول اللَّ
باٴيق، ياٴيت باڬي اورڠ يڠ سنتياس مڠهارڤكن 
ه دان )بالسن باٴيق( هاري اخيرة،  )كرضاٴن( اللَّ
باپق2  ه  اللَّ مڠيڠاتي  دان  مپبوت  ڤول  اي  سرتا 

)دالم ماس سوسه دان سنڠ(. 

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


