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 دجال  فتنه  مغهيندري 

 م 2021 فيربواري 19 ماءنابرس ـه1442 رجب 07
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ىئ  ی    ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ

…  جئی    ی     ی  

 (187 :عرافاأل) 

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

طاعتله كامو كفد اهلل  براميان،واهاي اورغ يغ "برمقصود: 

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

كالغن كامو. كمودين جكـ  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،فركارا سواتوبرسليسيهن( دامل س)بنته -كامو بربنته

القرءان(  دان )كتاب( اهلل )هندقله كامو مغمباليكنث كفد 

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،رسولث( )السنة

دان  ،باضي كامو()يغ دمكني اداله لبيه باءيق  أخرية.هاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبة. ةخريدا

 .لجاد فتنه هيندريغم

 

 ساتو ساله اكنفة اداله مروقيام هاري دفك براميان  

 اكن ثايا قيامة هاري ثبرالكو سبلوم. اميان روكون دفدر

 فبتا توجنوقف اكنفمرو غي تندا فبربا نغد دسوسولي

 برموال ترسبوت تندا. قيامة هاري نغسوغكل ثريفهم

 انتارا. بسر تندا نغد دسوسولي دان يلخك غي تندا نغد

 غي فتنه اكنفمرو غي لجاد ثكلوار اداله قيامة بسر تندا

 ثها لجاد ثكلوار بيالكه دان وقتو. زمان خريا دف تربسر

 ثكلوار سيتف غي نامون ،ثتاهويغم غي وتعاىل هسبحان اهلل

 دان قيامة نضريكحا تندا ساتو ساله اكنفمرو اداله لادج

 تندا اكن كريغيغم سكالي سام بوليه تيدق كيت

 ولاد كنخدبا غوتعاىل ي ه سبحاناهلل مانفر. ترسبوت

 :برمقصود غي 187 ايات فارعاألة سور دامل تادي خطبة

 

: قيامة هاري غتنت (حممد واهاي) دموفك ثبرتا مريك"

 تاهوانفغ ثهوغضسسو: كاتاكنله ؟ثغدات ماس بيالكه

 غي ونف افسسيا اد تيدق توهنكو، دسيسي اد لهثها ثيناءغم

 ."…مالءينكن دي ثوقتو دف ثنغكداتا كنغمنر تفدا
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 معاشراملسلمني رمحكم اهلل،

 سجق وجود تله غي بياسا ماءنسي اكنفل مروادج

 وتعاىل هسبحان اهلل اوليه تاكنفيخد اي. الما ناسكي

 دان ماءنسي اومت دفك مياننءكا اوجني ايضسبا

 املسيح لرضد دي. زمان خريا دف تربسر غي فتنه اكنفمرو

 ثترتوليس دداهيان د روسق غي ثتام كران لادجال

 فستيا اوليه خدبا تفدا اين توليسن .فريكا نءركاتاف

 سبواه دامل. تيدق اتاو خممبا ندايف اي اد سام اسالم، غاور

 مالك بن نسأ دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن غي يثحد

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل ضير

 :برمقصود غي برسبدا

 

 ينداضب فريترتوليس كا ثتامرا كدوا دانتا بوتا، ثتام لادج"

 ."خثممبا بوليه مسلم فستيا را، ،ف ،فكا يجاغم

 

 هسبحان اهلل اوليه ثاجل وهكنغضدت اين ندوستاف  

 خريا دف مسوال ولموخن اكن دان ماس سواتو غضسهي وتعاىل

 اكن اين لادج. ماءنسي مياننءكا وجيغم اونتوق زمان

هاري  40ين دامل ماس ا بومي لوسوقف سلوروه منجلجاهي

 نغد سام اداله ثرتامف هاري. بياسا لوار غي انتسنفك نغد
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 هاري دان سبولن نغد سام كدوا هاري دان ستاهون

 سام ثبرايكوت هاري دان وغضمي ساتو نغد سام ضكتي

 تفمت مسوا مماسوقي اكن دي. بياسا هاري رتيفس

 غمالئكة ي تفتردا دسيتو كران مدينه دان مكه واليخك

 غي يثحد سبواه دامل. ايت يخسو تانه دوا-كدوا ضمنجا

 اهلل ضير هَرْكَب وُباَ دفدر ريبخاال االمام اوليه دروايتكن

 غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس عنه

 :برمقصود

 

 مماسوقي تفدا اكن تيدق دتاكوتي غي لادجال املاسيه"

 غو يينتف توجوه مميليقي مدينه ايت هاري دف. مدينه كوتا

 ".(ثضمنجا غي) مالئكة دوا اد اكن ثينتوف فستيا

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 عقيدة مروسقكن دان ستكنثم اكن اين ندوستاف

 اهلل. عامل واسافغ ايضسبا ثديري يءاكوغم نغد ماءنسي

 نغد ناءيستيميوءكا قثبا ثممربيكن اكن وتعاىل هسبحان

 مياننءكا وجيغم اونتوق بياسا لوار غي وانفكمم فبربا

 اد اكن فهيدو نغكسن االضس. زمان خريا دف ماءنسي

 غاور كنفهيدوغم بوليه دي ثانتارا ،ثنغد سام-برسام
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. ماءنسي دفك نراك دان ضشر رليهتكنفمم بوليه دان ماتي

 دان نراك اداله ثسبنر اين لادج اوليه رليهتكنفد غي ضشر

وستا ندف. ضشر اداله ثسبنر نراك ايضسبا رليهتكنفد غي

 كماراو، ثبرالكو غي يرهءكدا يضرف اكن ضل اين جوادج

 دان هوجن منورونكن اكن دي. كميسكينن دان كبولورن

 ثندودوقف جك ترسبوت يرهءددا كسوبورن ممربيكن

 ثندودوقف غي يرهءدا يضبا يفتتا اكن. ثدفك براميان اكوغم

 براد اكن مريك توهن، ايضسبا لادج اكوغم ماهو تيدق

 سبواه دامل. نءندريتافكبولورن، كسوسهن دان  ددامل

 رضيه َفْيَزُح دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن غي يثحد

 غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل

 :برمقصود

 

 اد ثبرسام ايكل، برامبوت كانن، سبله مات بوتا ل،ادج"

 ."نراك اداله ثضشر دان ضشر اداله ثنراك نراك، دان ضشر

 

 سكالني، اهلل درمحيت غمجعة ي غسيد

 ممبوات رلوف كيت اسالم اومت ايضسبا ايت، اوليه  

 تندا انتارا اكنفمرو غي لادج فتنه يفهادغم دامل نفرسياف
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 نغد فضغبر كمبالي هندقله اسالم اومت ثانتارا. قيامة

 هندقله اسالم اومت. ثياحلد دان القرءان دفدر توجنوقف

 عملن مالكوكن رتيفعباده س عمل نكقثربافمم سنتياس

 ءبردعا دان وننفمأك مموهون رافغستبرا هلل، اُرْكذ صاحل،

. لادج فتنه دفدر وهكنءدجا رضا وتعاىل هسبحان اهلل دفك

 دفدر ماجه ابن االمام اوليه دروايتكن غي يثحد سبواه دامل

صلى اهلل  اهلل رسول ثبهاوساهلل عنه  ضىر َمة الَباِهِلياُاَموُبَا

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم

 

 وقتو اداله ل،ادج ثولموخن سبلوم تاهون ضتي ثوغضسسو"

 اوليه افدتيم اكن ماءنسي دمان سوليت، تغسا غي

 نغد" ،ثبرتا صحابة اراف كمودين ت،غسا غي رنفكال

 بلياو" ايت؟ ساعت دف فهيدو اكن ماءنسي اكهفا

 يضبا ثارتي سام اكن حتميد دان تكبري تهليل،: "منجواب

 ."ماكنن نغد مريك

 

 دفك نجوركنغم اسالم امضا ايت، دفدر ينءسال  

 اين هسور كران فلكهاة سور نءاخبا مالكنغم رضا كيت
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 ثايا اين هسور خممبا غي افسسيا يالها ثانتارا ،هثفاءيد قثبا

 يضبا جوهر ريضدن. لادج فتنه دفدر ترهيندر اكن

 فلكهاة سور نءاخبا مالكنغم تفدا مشاركت ممستيكن

 امض اجابنت ماللوءي جوهر ريضن كراجأن مك اين،

 سلوروه دفك غكليليف لواركنغم تله جوهر ريضن اسالم

 عمالن ملقساناكن اونتوق جوهر ريضن سوراو دان مسجد

 ستياف صبحسلفس صالة  دف اين لكهفاة سور خممبا

 مامالا اوليه دروايتكن غي يثحد سبواه دامل. مجعة هاري

 اهلل رسول ثبهاواساهلل عنه  ضىر اءَدْرالَد ابو دفدر مسلم

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم

 

ة سور اول درفد ايات ولوهفس فظمغحـ غي افسياغبار"

 ".لادج فتنه دري ضدجا اكن دي مك ،فلكها

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة يخرياغم يضبا روموسن اراخس  

 سكالني، ةمجاع اراف دفك تكنغيغم نيغاي ربنم اين،

 نوهف غي زمان برالكو اكن ننيت زمان خريدا ثوهغضسسو

داتس موك بومي اين. ماريله  فتنهم خما-مخبرما نغد

 ترجروموس تيدق رضا كيت ديري فرسيافكيت مم
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 دفك كيت كاميانن فتاه مرونتوهكن بوليه غي فتنه كدامل

 اميان ممليهارا وتعاىل هسبحان اهلل ضمسو. وتعاىل هسبحان اهلل

 فتنه ثتراومتا فتنه االضس دفدر كيت المتكنثم دان كيت

م ايات عاناألة وتعاىل دامل سور هسبحان اهلل مانفر. لجاد

815:  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  …

 ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ
 

 تندا دري نيضسباها ثغدات هاري دف…": برمقصود

 تيدق غي غورأسس اميان يضال ءيدهفابر تيدق ايت، توهنمو

 نقيءكبا كنارجغم بروسها تيدق غي اتاو ايت سبلوم براميان

 غي فا اكن) كامو لهوغضتو: كاتاكنله. ثاميان ناءيغم

 اكن) وغضمنو ثسبنر ونف كامي دان (ثتفمندا برحق كامو

 ".(كامي دفن كتوه اوليه دجنجيكن تله غي فا
 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ  ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 
 


