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ملقساناكن 
 سضاال فرينتهث

 

منجاوهي 
 سضاال تضاهنث

مودهن -موده
هيدوف كيت 

سنتياس دخوخوري 
رمحة سرتا 

كبهاضيأن ددنيا دان 
 داخرية



 يغ تفسري علماء سأورغ الشاءروي، متوّلي ش يخ فنداغن منوروت
 دافت كيت يغ سهاج اف" برمقصود رزقي مصر، دري اولوغ

 ."بوروق اتاو باءيق اد سام حرام، اتاو حالل اد سام ،منفعتث راسكن



فندافنت بوليه دفراوليه مغيكوت كممفوان اوسها مأنسي 
 تتايف رزقي دبريكن مغيكوت كلواسن دان كتنتوان اهلل

بنتوق روحاني سفرتي كصيحنت، كخرديقن، 
 كتنغن، كجايأن، كبهاضيأن دان سأومفاماث

 

 فزييلكباءيق دامل بنتوق  برمنفعةيغ 



  رزقي ملواسكن توهنكو سسوغضوهث :حممد واهاي كاتاكن" :برمقصود
  اكن ;قدرث كتنتوان مغيكوت مثمفيتكنث دان كهندقي اي يغ سيافا باضي
 ".مغتاهوي تيدق مأنسي كبثقان تتايف



 دان باءيق يغ سسواتو بنتوق دامل•
 رزقي يغ بركة باءيق يغ خارا دغن دفراوليه

 فرنه تيدق باءيق، تيدق يغ كورنيأن•
 دفراوليه دان باثق واالوفون خوكوف

 باءيق تيدق يغ خارا دغن

رزقي يغ تيدق 
 بركة



 تله يغ ﴾حالل يغ﴿ باءيق يغ ٢بندا دري ماكنله !براميان يغ غاور واهاي" :برمقصود
 برعبادة هاث كامو بتول جك اهلل، كفد برشكورله دان كامو كفد بريكن كامي

 ."كفداث



مماكن رزقي يغ 
حالل تتايف جوض 

 رزقي يغ باءيق

منخاري رزقي 
جوض ممرلوكن 
 توجوان يغ باءيق

 رزقي بركة 



كربكنت رزقي الهري حاصيل درفد كيقينن، كطاعنت، كفاتوهن دان 
 كهمبأن مأنسي يغ برتروسن

يائيت منخاري  ددامل هاتي التزم كيت مسيت ملتقكن كاوتامأن دان 
تتايف  مات -رزقي بوكن اونتوق مندافت كسنغن هيدوف مسات

 .بركةاونتوق مندافتكن رزقي يغ حالل دان 



 اين دنيا دامل مأنسي ستياف
 ٢بربيذا يغ رزقي بنتوق ممفوثاءي

 سفرتي ماترييال بنتوق دامل رزقي
  فندافنت جومله اتاو فغكت كناءيقن

 .باثق يغ

 هاتي، كتنغن بنتوق دامل رزقي
 يغ كلوارض باءيق، يغ كصيحنت
 دان فينرت يغ ٢انق هرموني،
 .سباضايث



 .ككايأن تيدق منجامني كبهاضيأن حقيقي ستياف إنسان

رزقي مليمفه رواه تيدق سام كونسيفت دغن رزقي يغ حالل دان 
 .بركة



 .رزقي مليمفه رواه تيدق سام كونسيفت دغن رزقي يغ حالل دان بركة

 ،﴾برعبادة اونتوق﴿ فرجالننث جاوه يغ لالكي سأورغ قيصه مثبوتكن نيب :مفهومث 
  دان الغيت ك تاغن مغغكت ايت لالكي .بردبو وجهث دان ماساي كوسوت رمبوتث

 ماكننث سومرب سداغكن .٢برسوغضوه دغن توهنكو واهاي توهنكو، واهاي :مثرو
 يغ درفد ماكن دبري حرام، يغ درفد فاكاينث حرام، يغ درفد مينومنث حرام، يغ درفد
 "ترسبوت؟ لالكي دعا مغقبولكن اكن اهلل باضامياناكه مك .حرام



 كيت يغ باثق براف بوكنث رزقي منخاري
 منفعتكنث كيت باضاميانا سباليقث تتايف فروليه
 ايت رزقي ددامل كربكنت مربوت باضي

 رزقي ليمفهن منخاري كيت مغضالقكن إسالم
 مغيكوت فرلو نامون دنيا، هرتا ككايأن دان

 .بيجقسان دان بتول يغ سالورن



 كواجيفن ساتو مروفاكن حالل يغ رزقي منخاري
 .كلوارضث اهلي دان ديريث اتس إسالم اومت باضي

فركارا اوتام دامل فنخارين رزقي بوكن داوكور 
 .ماللوءي ليمفهن حاصيلث تتايف ماللوءي كربكتنث

 دغن برسكوغكول اكن تيدق برايتيكا يغ مشاركت
 مات-مسات فغناييأن ماهوفون فنيفوان رسواه، فغليبنت
 .دنياوي هابوان مندافت اونتوق



 برتقوى، سرتا براميان ايت، نضري فندودوق سكرياث دان" :برمقصود
 تتايف .بومي دان الغيت دري كربكنت مريك كفد بوكاكن كامي تنتوله
  عذاب دغن مريك تيمفاكن كامي اللو ﴾كامي رسول﴿ مندوستاكن مريك
  ".اوسهاكن تله مريك يغ اف دسببكن سيقسا
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 تياد دان اسا مها يغ اهلل مالءينكن دمسبه يغ توهن تياد بهاوا برسقسي اكو
  (ص) حممد كامي نيب دان فغهولو بهاوا برسقسي جوض اكو .ث-باضي سكوتو

.مأنسي دان جني سضاال فغهولو ث-رسول دان همبا اداله



 نيب دان فغهولو كأتس بركت دان سجهرتا صلوات، بريله اهلل، يا
.بضيندا صحابة فارا سرتا كلوارض قوم ،(ص) حممد كامي



 













ممربي هدايه سلفس اغكاو هاتي كامي جاغنله اغكاو مغوبه يا توهن كامي، 
سسوغضوهث اغكاوله كامي دان كورنياكنله كامي رمحة د سيسيمو كفد 

.فمربيمها 






