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 "ةبرك غاري رزقي يختونتوتن من"

 ﴾ه  / ميربؤنو ﴿
 

 

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿  
 

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 

 برتقوى ٢برسام كيت رضا سكالني، دملياكن غي ةمجاع سيدغ دفك روثم 
 منجاوهي دان ثرينتهف االضس ملقساناكن كيت نغد تقوى، بنر-سبنر نغد اهلل دفك
 نغهوبو يضال ركوكوهكنفمم دان ةعباد عمل كتكنغمني كيت ماريله. ثاهنضت االضس

وري رمحة سرتا خوخاس دسنتي كيت فهيدو مودهن-موده. مأنسي سسام كيت
 برتاجوق غي  اراكنخممبي اكن اين هاري دف ربنم.  دان ددنيا نايضكبها

 ".ةبرك غي رزقي اريخمن تونتوتن"
 

  دملياكن، غي مجعة سيدغ
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 بوليه غي بندا مات-مسات بوكن اي دان لواس فوكوخ غرزقي ممربي معنى ي
 منوروت. ثامافسأوم دان هرتا ماكنن، نت،فنداف اجي،ض ،غوا رتيفس ثنيالي داوكور

 رزقي مصر، دري غاولو غي علماء غسأور الشاءروي، يمتوّل  نغنداف
اد حالل اتاو حرام، سام اد  سام ، راسكن تفدا كيت غي سهاج فا" برمقصود

 ."باءيق اتاو بوروق

 باءيق بر غي اهلل اوليه دكورنياكن غي فا االضاين برمعنى، رزقي اياله س
 ينقف انق كندرأن، رومه، ن،ضأرنياف نغكاونتو نت،فنداف اجي،ض رتيفس  بنتوق دامل
 ن،غرديقن، كتنخك كصيحنت، رتيفس روحاني بنتوق دامل ونف اتاو. ثايضسبا دان

 اتاو نتفنداف سقدر ترباتس تيدق رزقي فكونسي. ثامافسأوم دان نأيضكبها كجايأن،
 راوليهفد بوليه نتفنداف.  اهلل مربينف كسلوروهن كوميغمر يفتت مات-مسات اجيض
اهلل كتنتوان دان كلواسن يكوتغم دبريكن رزقي يفتتا مأنسي اوسها وانفكمم يكوتغم

 :ايات  اءسب ةمل سوردا  مان رتيفس 

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿

 غي افسيا يضبا رزقي ملواسكن توهنكو ثوهغضكاتاكن واهاي حممد: سسو" برمقصود:
 تيدق مأنسي نقثاكب يفتتا اكن; ثقدر كتنتوان يكوتغم ثيتكنفمثم دان كهندقي اي
 ".تاهويغم

 دان باءيق غي سسواتو بنتوق دامل اهلل نأكورني برمقصود والف ةبرك غرزقي ي
 باءيق، تيدق غي نأكورني اداله ةبرك تيدق غي رزقي مانكاال. باءيق غي اراخ نغيه دراولفد

 اهلل .باءيق تيدق غي اراخ نغد راوليهفد دان قثبا ونفواالو فوكوخ رنهف تيدق
 : ايات البقرةة سور دامل
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿

 ﴾ ژ

 كامي تله غي ﴾حالل غي﴿ باءيق غي ٢بندا دري ماكنله! براميان غي غواهاي اور" برمقصود:
 .ث"دافك ةبرعباد ثها كامو بتول جك اهلل، دفك برشكورله دان كامو دفك بريكن

 

 حالل غي رزقي مماكن ستاكت بوكن ايفسو رينتهكنفد كيت دمكني، غاوليه ي
 ماكنن سسواتو ،ثونتوهخ.(prioriti) يترياوريف منجادي هاروس باءيق غي رزقي ضجو يفتتا
 جومله دامل دأمبيل ثاي منججسكن كصيحنت كيت سكريا كران باءيق تنتو بلوم حالل غي
 ممرلوكن ضجو رزقي اريخمن ايت، سالين. برملق ماكنن دان ارامض وال،ض رتيفس قثبا

 منجادي دان مات-مسات ككايأن اريخمن اونتوق توجوان بوكن باءيق، غي توجوان
ه، معصية دان جناي مالكوكن برتوجوان رزقي اريخمن ونفاتاو ايت، ككايأن نغد تكبور

 ترسريت، اراخس برمتبه رزقي مقصود ممباوا اي ،ةبرك س كونتيك دامل ماله. ثايضسبا
 انتارا لهوايت. راماي انق جومله ونفبيار سدرهان غي نتفنداف نغد فوكوخ مراسا ثامفأوم
 .رزقي كربكنت تندا

 

 ،دملياكن غي مجعة سيدغ
 

 مأنسي كهمبأن دان اتوهنفك كطاعنت، كيقينن، دفكربكنت رزقي الهري حاصيل در
 فتت كيت ون،فسكالي يلخك غي كرجأنف واالو جوسرتو،.  اهلل دفك برتروسن غي
 يتئيا هاتي ددامل لتيزمإ دان كاوتامأن ملتقكن مسيت كيت. ثكربكتن ضمنجا اونتوق رلوف

 تكنفمندا اونتوق يفتتا مات-مسات فهيدو نغكسن تفمندا اونتوق بوكن رزقي اريخمن
 ٢ادب انتارا اريسكنغضم علماء ارافله و. اتس تونتوتن ايتةحالل دان برك غي رزقي

 غورأسس ابيالفا.  اهلل كران بكرجا اونتوق نية غمماس اياله ةبرك غي رزقي اريخمن
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 دان جوجور حالل، غي كرجأنف مالكوكن اكن ثديري مك ،تثني ممبتولكن تله 
 .راوليهفد غي رزقي جومله رتيكايكنفمم افتن 

 رزقي بنتوق اءيثوفمم اين دنيا دامل مأنسي فستيا بهاوا ميقيين واجب ضكيت جو
 جومله اتاو كتفغ كناءيقن رتيفس ماترييال بنتوق دامل رزقي تفمندا غي اد. ٢بربيذا غي
 بنتوق دامل رزقي روليهفمم يفتتا بسر تيدق ثاجيض غي مريك ضجو تفتردا. قثبا غي نتفنداف

. ثايضسبا دان ينرتف غي ٢انق هرموني، غي ضكلوار باءيق، غي، كصيحنت يهات نغكتن
 هاتي ممبتولكن اكن اهلل كران دالكوكن غي ةعباد ساتو ايضسبا بكرجا نية جوسرتو،

 ثايا دان مات-مسات اهلل نأكورني اداله ايت راوليهفد غي رزقي مليهت اونتوق مأنسي
 .مأنسي دفدر بوكن

 

  يت سكالني،دحرم غي مجعة سيدغ
 

 كيت ممقسا قثسبا سديكيت دنيا ايكونومي ليمقا روبهنف دان فهيدو ايض
 دان غوا بنتوق دامل ثها رزقي بهاوا غضفا ساله غي ضجو اد. نتفنداف سومرب كتكنغمني

 ٢برلومبا مأنسي ،فهيدو دسقن اتس ،فهيدو نيضكبها دان نغكسن منجامني يضبا هرتا
 كنفدتت غي حرام دان حالل باتسن كاواغمل كاالغكاد غضسهي هرتا دان غوا اريخمن

 مات-مسات ناييأنفغ ونفماهو رسواه وان،فنيف نغد كولغبرسكو فوغضس. شرع اوليه
 .دنياوي هابوان دان يتغضري غوا نغكاونتو روليهفمم اونتوق

 فستيا يقيحق نأيضكبها منجامني تيدق ككايأن بهاوا ت،غنامون هاروس داي
 منعميت تفدا تيدق يفتتا كاي غاور راماي فبتا مليهت سنديري كيت ثياليتير. نسانإ

 فتكونسي سام تيدق رواه هفمليم رزقي ت،غداي ضجو هاروس. نأيضكبها دان نغكتن
 تفتردا تيدق غثساي يفتتا قثبا غي هرتا اءيثوفمم غاور اد. ةبرك دان حالل غي رزقي نغد
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 ضكلوار ، اهلل دفدر جاوه ماكني دان غدق تنتي هاتي ثعقيبت. ثددامل كربكنت عنصور
 ممرهاتيكن كيت ماريله. يضال ايضبربا دان فوكوخ مراسا رنهف تيدق هرموني، تيدق

 :برسبدا اهلل رسول بهاوا ةهرير ابو دفدر مسلم امام رواية حديث غوتوفس

 ،﴾ةبرعباد اونتوق﴿ ثرجالننف جاوه غي لالكي غسأور قيصه بوتكنثم نيب: 
 دان يتغال ك نغتا كتغغم ايت لالكي. بردبو ثوجه دان يماسا كوسوت ثمبوتر
 دفدر ثماكنن سومرب كنغسدا. ٢وهغضبرسو نغد توهنكو واهاي توهنكو، واهاي: روثم
. حرام غي دفدر ماكن دبري حرام، غي دفدر ثاكاينف حرام، غي دفدر ثمينومن حرام، غي

 "ا لالكي ترسبوت؟دع قبولكنغم اكن اهلل امياناكهضبا مك

 يفتتا روليهف كيت غي قثبا فبرا ثبوكن رزقي اريخمن دامل اوتام ركارافاوليه ايت، 
 سالمإ. ايت رزقي ددامل كربكنت مربوت يضبا  كيت امياناضبا ثسباليق

 يكوتغم رلوف نامون دنيا، هرتا ككايأن دان رزقي هنفليم اريخمن كيت القكنغضم
 دمي ةكارب دان حالل اي ايفسو هرتا وروسكنغن بيجقسان دامل مدا بتول غي سالورن

 .د ونفماهو ددنيا فهيدو مساس اد سام ي،قيحق نأيضكبها أيفاخمن
 

  وتعاىل، هسبحان اهلل درمحيت غي مجعةسيدغ 
 

 دامل كربكنت وتاماكنغم نغد برحماسبة كيت ماريله اين، وغضمي دف  اغم
 دان برتقوى غي نسانإ مالهريكن اكن ةبرك غي رزقي فستيا كران رزقي، اريخمن
 اجرنفغ دان دومنف امبيل كيت بوليه غي  يتفاينتي انتارا.  اهلل كر روليهفمم

  :اياله
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 اتس سالمإ اومت يضبا نفكواجي ساتو اكنفمرو حالل غاري رزقي يخمن فرتام :
 .ضثكلوار اهلي دان ثديري

 يفتتا ثحاصيل هنفبوكن داوكور ماللوءي ليم رزقي ريناخنف دامل اوتام ركاراف كدوا :
 .ثكربكتن ماللوءي

 وانفنيف رسواه، ليبنتفغ نغد كولغبرسكو اكن تيدق يتيكاابر غمشاركت ي كتيض :
 .دنياوي هابوان تفمندا اونتوق مات-مسات ناييأنفغ ونفماهو

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ 

 كامي تنتوله برتقوى، سرتا براميان ايت، ريضن ندودوقف ثدان سكريا" برمقصود:
 رسول﴿ مندوستاكن مريك يفتتا. بومي دان يتغال دري كربكنت مريك دفن ككابوك

 تله مريك غي فا دسببكن سيقسا عذاب نغد مريك اكنفتيم كامي اللو ﴾كامي
  ايات ، ةسور) ".اوسهاكن
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 ﴾ڇ
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كباوه دولي يغ 
 ك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ كليما بلس.مها موليا سري فادو

 سلطان حممد كليما َوَعَلى ُكلِّ َقَراَبِتِه َأمَجِعنَي
 َما َشاَءُه. َأللَُّهمَّ َأِدِم الشَّرَع  ْير الخ ِمَن  َلُه عدله َو َأْصَلَح اهلُل ُملَكُه َوِإْحَساَنُه َو

َلُه َوِلُوَزَراِئِه َسِبْياًل َوِمنَهاًجا. َواْرُزْقُهُم 

 اين كامي نضارا فرليندوغنمو، دان رمحة دغن ضريا اهلل، يا توهن كامي، كامي مموهون ا
 غتامنكنله راس كاسيه ساي ،كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن رعيتث سلوروه دان

 امان هيدوف سنتياس كامي دغنث مسوض كامي، دكالغن فرفادوان كامي،ككالكن دانتارا
 .زمان فنجغمت سسال دان معمور داماي،

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿

 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 


