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أخالق برجيرن
( ٠٢اوكتوبر ٠٢٠٢م ٠٢ /محرم ٠٣٤٢ﻫ)

2

ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم
ا َ َّلله َُّم ص ِ
الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
ﭧﭨ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
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ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

7

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت تيڠكتكن كتقواءن كيت كڤد اهلل دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته اهلل
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سبحانه وتعالى دان برأوسها برسوڠڬوه-سوڠڬوه منيڠڬلكن سڬاال تڬهنڽ .موده-
مودﻫن ،كيت سموا ترڤليهارا دالم كإيمانن دان سنتياس برأوليه كباءيقن ددنيا ،جوڬ
دأخيرة.
8

ميمبر ڤد ﻫاري اين اكن بربيچارا مڠناءي“ :أخالق برجيرن“.

9

ڤارا تتامو اهلل سكالين،
سچارا فطره ،مأنسي ڤرلو ﻫيدوڤ برمشاركت اتاو برجيرن كران ستياڤ اورڠ ساليڠ
ممرلوكن انتارا ساتو سام الءين دالم منجالني كهيدوڤن .تيدق موڠكين سسأورڠ
مأنسي بوليه ﻫيدوڤ سأورڠ ديري

10

تنڤا برأوروسن دڠن اورڠ الءين ،مسكيڤون دي سأورڠ يڠ ساڠت كاي دان
برڤنديديقن تيڠڬي.
ددالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه ابن حبان درڤد سعد بن أبي وقاص مڠناءي
كڤنتيڠن جيرن ،بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
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15

س ُع  ،وَالْجَار ُ َّ
السع َادَة ِ  :ال ْمَر ْأَ ة ُ َّ
ن َّ
الصالِ ح ُ ،
ن ال ْوَا ِ
سكَ ُ
الصالِ حَة ُ  ،وَال ْم َ ْ
أَ ْر ب َ ٌع م ِ َ
السوء  ،وَال ْمَر ْأَ ة ُ ُّ
الشق َاوَة ِ  :الْجَار ُ ُّ
ن َّ
ن
سكَ ُ
السوء ُ  ،وَال ْم َ ْ
َب ال ْهَنِيء ُ  ،وَأَ ْر ب َ ٌع م ِ َ
وَال ْمَرْك ُ
ُ
ق  ،وَال ْمَرْك ُ ُّ
الضي ُ
ِ
َب السوء ُ

ارتيڽ” :أمڤت ڤركارا تندا كبهاڬياءن اياله استري يڠ صالحه ،رومه يڠ لواس ،جيرن
يڠ باءيق دان كندراءن يڠ سليسا .ماناكاال امڤت تندا كسڠساراءن اياله جيرن يڠ
جاﻫت ،استري يڠ جاﻫت ،تمڤت تيڠڬل يڠ سمڤيت دان كندراءن يڠ بوروق“.
حديث اين مڽبوت دڠن جلس كلبيهن جيرن يڠ باءيق سباڬاي تندا كبهاڬياءن .ايڠتله،
رسول اهلل ﷺ سنديري اداله سباءيق-باءيق چونتوه تالدن بوات كيت دالم ﻫيدوڤ
برجيرن.
ماريله كيت محاسبة ديري سجاءوه مان كيت سوده بربوات باءيق كڤد جيرن تتڠڬ
كيت سهيڠڬ ﻫاري اين.
اداكه كيت سوده منجاڬ حق٠جيرن كيت سباڬايمان كيت ماﻫو مريك منجاڬ
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حق٠كيت سباڬاي جيرن؟ رياليتيڽ ،عملن برجيرن يڠ باءيق تله كين ترڤيڠڬير جاءوه
دري ﻫيدوڤ كيت.
موڠكين اد سبهاڬين درڤد كيت تيدق ڤرنه مڠنالي سياڤاكه جيرنڽ .اينيله رياليتي
كهيدوڤن برجيرن يڠ سدڠ برالكو ڤد ﻫاري اين.
اد جيرن يڠ تيدق برتڬور ساڤ واالوڤون مريك سوده الما ﻫيدوڤ برجيرن.
جوسترو ،ماريله كيت برأوسها مراڤتكن ﻫوبوڠن دڠن جيرن تتڠڬ .موالكنله دڠن
برتڬور ساڤ دان ممبري سالم،
مڠهولوركن بنتوان كتيك دڤرلوكن سرتا بركوڠسي ڤڠالمن مڠناءي كلوارڬ دان
كهيدوڤن.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي اهلل،
ماري كيت حياتي مقصود ايات  ،63ددالم سورة النساء ،اهلل سبحانه وتعالى
برفرمان:
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ارتيڽ” :دان ﻫندقله كامو برعبادة كڤد اهلل دان جاڠنله كامو سكوتوكن دي دڠن
سسواتو اڤ جوا دان ﻫندقله كامو بربوات باءيق كڤد كدوا ايبو باڤ ،دان قوم قرابة،
دان انق٠يتيم ،دان اورڠ٠ميسكين ،دان جيرن تتڠڬ يڠ دكت ،دان جوڬ جيرن تتڠڬ
20
يڠ جاءوه ،دان راكن سجاوت ،دان اورڠ مسافر يڠ ترلنتر ،دان جوڬ ﻫمبا يڠ كامو
ميليقي .سسوڠڬوﻫڽ اهلل تيدق سوك كڤد اورڠ ٠يڠ سومبوڠ تكبور دان ممبڠڬ-
بڠڬاكن ديري”.
درڤد ايات ايت تادي ،جلسله بهاوا دأنتارا چيري اورڠ برإيمان اياله مريك يڠ ڤاليڠ
21
باءيق ﻫوبوڠنڽ دڠن جيرنڽ .اوليه ايت ،ماريله كيت برأوسها منجاڬ ادب٠دان
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حق٠برجيرن
22

23

24

25

سباڬايمان يڠ دأجركن إسالم ،دڠن مالكوكن لڠكه٠برإيكوت:
ڤرتام :سنتياس سڽوم ،برتڬور ساڤ دان ممبري سالم .اورڠ يڠ موده ممبري سڽومن
دان مڠمبيل برت مڠناءي جيرنڽ بياساڽ اكن موده ددكتي.
عملن اين داڤت منجاڬ ﻫاتي جيرن تتڠڬ .سأورڠ جيرن يڠ باءيق تيدق اكن مڽاكيتي
جيرنڽ سام اد دڠن اوچڤن اتاو ڤربواتن.
كدوا :ممبنتو جيرن سوقتو كسوسهن .حال اين مروڤاكن ساله ساتو حق سسأورڠ
مسلم كأتس ساودارا مسلمڽ يڠ الءين ،بهكن اي مروڤاكن ساله ساتو حق تربسر
جيرن كيت.
حياتي حديث رسول اهلل ﷺ يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم درڤد أبو ﻫريرة رضي
اهلل عنه:
ن كُر ْبَة ً م ِنْ ك ُر َِب ُّ
الله ُ عَن ْه ُكُر ْبَة ً م ِنْ ك ُر َِب يَو ْ ِم
س ع َنْ مُؤْم ِ ٍ
س َّ
الدن ْيَا ن ََّف َ
م َنْ ن ََّف َ
ال ْق ِيَامَة ِ

26

ارتيڽ” :سسياڤا يڠ ملڤسكن سسأورڠ مؤمين درڤد كسوليتن اتاو كسوسهن دنيا،
نسچاي اهلل اكن ملڤسكن ديريڽ درڤد كسوليتن ڤد ﻫاري قيامة“.
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كتيڬ :منجاڬ كحورمتن دان كمولياءن جيرن سرتا سنتياس برسڠك باءيق.
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سأورڠ جيرن يڠ باءيق ڤستي تيدق اكن مڠخيانتي جيرنڽ سڤرتي ممبوات فتنه اتاو
مڽيبر رﻫسيا دان كبوروقن جيرنڽ كڤد اورڠ الءين .ماله دالم أخالق برجيرن ،كيتاله
اورڠ يڠ سڤاتوتڽ ممڤرتاﻫنكن مرواه جيرن سكيراڽ مريك دفتنه اتاو دچرچا
ڤركارا اين اد دڽاتاكن ددالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري درڤد أبو
شريح العدوي بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
ن ب َِّالله ِ وَال ْيَو ْ ِم الْآ ِ
م َنْ ك َانَ يُؤْم ِ ُ
خر ِ فَل ْيُكْر ِْم ج َارَه ُ

ارتيڽ” :سسياڤا يڠ برإيمان كڤد اهلل دان ﻫاري أخيرة ،مك ﻫندقله دي ممولياكن
جيرنڽ“.
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حاضيرين يڠ درحمتي اهلل،
منوروت الشيخ دوكتور عبد العزيز فوزان ددالم كتابڽ ”فقهُ التَ َعامُل مَعَ الَّناس“ مڽاتاكن
بهاوا شريعة تله مڠڬاريسكن تيڬ جنيس جيرن ياءيت جيرن مسلم دان مميليقي
ﻫوبوڠن ككلوارڬاءن،
جيرن مسلم يڠ تياد ﻫوبوڠن ككلوارڬءن دان جيرن يڠ بوكن إسالم .ڤربيذاءن انتارا
مريك اياله جيرن دالم كاتڬوري ڤرتام ممڤوڽاءي تيڬ حق اونتوق كيت ڤنوﻫي
ياءيت حق إسالم ،حق ككلوارڬاءن دان حق كجيرانن ،ماناكاال جيرن دالم كاتڬوري
كدوا ڤوال ممڤوڽاءي دوا حق ياءيت حق إسالم دان حق كجيرانن ،سمنتارا جيرن يڠ
بوكن إسالم ﻫاڽ ممڤوڽاءي ساتو حق ياءيت حق كجيرانن.
بربوات باءيقله سسام جيرن تتڠڬ .ايلقكن ڤرسليسيهن ماﻫوڤون ڤرسيڤسي نيڬاتيف
ددالم كهيدوڤن سهارين .ﻫيدوڤ برجيرن ڤرلو ساليڠ برموافقة اڬر ترچاڤاي كهرمونين
دان كبهاڬياءن دالم مشاركت ،سباڬايمان ڤڤته ماليو” ،بولت اءير كران ڤمبنتوڠ ،بولت
مأنسي كران موافقة“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كسيمڤولن يڠ بوليه دأمبيل درڤد ميمبر جمعة كيت ڤد ﻫاري اين اياله:
ڤرتام :إسالم ممولياكن كدودوقن جيرن سباڬاي ساله ساتو تندا كإيمانن كڤد اهلل دان
ﻫاري أخيرة.
كدوا :ﻫرڬاءيله جيرن تتڠڬ دڠن سنتياس برتاڽ خبر دان برتريما كاسيه اتس
كباءيقنڽ.
كتيڬ :ڤليهاراله عالم سكيتر دڠن منجاءوﻫي سبارڠ اكتيۏيتي يڠ بوليه مڠوندڠ
كروسقن دان ڤنچمرن عالم سكيتر.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الرحمن ،اية :36
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤ
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ارتيڽ” :بوكنكه تيدق اد بالسن باڬي عمل كباءيقن مالءينكن بالسن يڠ باءيق جوڬ؟“
الآيات َوالذِكْر ِ
ِ
ن
ِيم ،وَنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن الْعَظ ِ
36

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
السمِي ْ ُع الْعَل ِيم ُ ،أَ قُو ْ ُ
الْحَكِيم ْ ،وَتَق ََّب َ
اللّٰه ل ِي ول َك ُ ْم و ِلجم َ ِ ِ
ات فَاسْ تَغْف ِر ُوه ُ فَيَا فَوْز َ
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
يع ال ْمُسْل ِمِينَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
َ
َ
َ

ن و َي َا نَجَاة َ َّ
التائبِِيْنَ.
ال ْمُسْتَغْفِرِي َ
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