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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
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ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبة فد كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق
مغهيندري فتنه دجال.
براميان كفد هاري قيامة اداله مروفاكن ساله ساتو
درفد روكون اميان .سبلوم برالكوث هاري قيامة اياث اكن
دسوسولي دغن برباف تندا يغ مروفاكن فتوجنوق بتاف
همفريث كلغسوغن هاري قيامة .تندا ترسبوت برموال
دغن تندا يغ كخيل دان دسوسولي دغن تندا بسر .انتارا
تندا بسر قيامة اداله كلوارث دجال يغ مروفاكن فتنه يغ
تربسر فد اخري زمان .وقتو دان بيالكه كلوارث دجال هاث
اهلل سبحانه وتعاىل يغ مغتاهويث ،نامون يغ فسيت كلوارث
دجال اداله مروفاكن ساله ساتو تندا كحاضرين قيامة دان
كيت تيدق بوليه سام سكالي مغيغكري اكن تندا
ترسبوت .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخكن داول
خطبة تادي دامل سورة األعراف ايات  187يغ برمقصود:
"مريك برتاث كفدمو (واهاي حممد) تنتغ هاري قيامة:
بيالكه ماس داتغث؟ كاتاكنله :سسوغضوهث فغتاهوان
مغناءيث هاثله اد دسيسي توهنكو ،تيدق اد سسيافا فون يغ
دافت منرغكن كداتاغنث فد وقتوث مالءينكن دي…".
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معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
دجال مروفاكن ماءنسي بياسا يغ تله وجود سجق
سكيان الما .اي دخيفتاكن اوليه اهلل سبحانه وتعاىل
سباضاي اوجني كاءميانن كفد اومت ماءنسي دان
مروفاكن فتنه يغ تربسر فد اخري زمان .دي دضلر املسيح
الدجال كران ماتث يغ روسق دان ترتوليس دداهيث
فركاتاءن كافري .توليسن اين دافت دباخ اوليه ستياف
اورغ اسالم ،سام اد اي فنداي ممباخ اتاو تيدق .دامل سبواه
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد أنس بن مالك
رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود:
"دجال ماتث بوتا ،دانتارا كدوا ماتث ترتوليس كافري بضيندا
مغيجا كاف ،ف ،را ،ستياف مسلم بوليه ممباخث".
فندوستا اين دتغضوهكن اجلث اوليه اهلل سبحانه
وتعاىل سهيغض سواتو ماس دان اكن موخنول مسوال فد اخري
زمان اونتوق مغوجي كاءميانن ماءنسي .دجال اين اكن
منجلجاهي سلوروه فلوسوق بومي اين دامل ماس  40هاري
دغن كفانتسن يغ لوار بياسا .هاري فرتامث اداله سام دغن
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ستاهون دان هاري كدوا سام دغن سبولن دان هاري
كتيض سام دغن ساتو ميغضو دان هاري برايكوتث سام
سفرتي هاري بياسا .دي اكن مماسوقي مسوا متفت
كخوالي مكه دان مدينه كران دسيتو تردافت مالئكة يغ
منجاض كدوا-دوا تانه سوخي ايت .دامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام البخاري درفد اَُبو بَ ْكرَه رضي اهلل
عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"املاسيه الدجال يغ دتاكوتي تيدق اكن دافت مماسوقي
كوتا مدينه .فد هاري ايت مدينه مميليقي توجوه فينتو يغ
ستياف فينتوث اكن اد دوا مالئكة (يغ منجاضث)".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
فندوستا اين اكن مثستكن دان مروسقكن عقيدة
ماءنسي دغن مغاكوءي ديريث سباضاي فغواسا عامل .اهلل
سبحانه وتعاىل اكن ممربيكنث باثق كاءيستيميواءن دغن
برباف كممفوان يغ لوار بياسا اونتوق مغوجي كاءميانن
ماءنسي فد اخري زمان .سضاال كسنغن هيدوف اكن اد
برسام-سام دغنث ،انتاراث دي بوليه مغهيدوفكن اورغ
5

ماتي دان بوليه ممفرليهتكن شرض دان نراك كفد ماءنسي.
شرض يغ دفرليهتكن اوليه دجال اين سبنرث اداله نراك دان
يغ دفرليهتكن سباضاي نراك سبنرث اداله شرض .فندوستا
دجال اين جوض اكن فرضي كداءيره يغ برالكوث كماراو،
كبولورن دان كميسكينن .دي اكن منورونكن هوجن دان
ممربيكن كسوبورن دداءيره ترسبوت جك فندودوقث
مغاكو براميان كفدث .اكن تتايف باضي داءيره يغ فندودوقث
تيدق ماهو مغاكو دجال سباضاي توهن ،مريك اكن براد
ددامل كبولورن ،كسوسهن دان فندريتاءن .دامل سبواه
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد ُحزَْيفَه رضي
اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"دجال ،بوتا مات سبله كانن ،برامبوت ايكل ،برسامث اد
شرض دان نراك ،نراكث اداله شرض دان شرضث اداله نراك".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،سباضاي اومت اسالم كيت فرلو ممبوات
فرسيافن دامل مغهاديف فتنه دجال يغ مروفاكن انتارا تندا
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قيامة .انتاراث اومت اسالم هندقله كمبالي برفضغ دغن
فتوجنوق درفد القرءان دان احلديث .اومت اسالم هندقله
سنتياس ممفرباثقكن عمل عباده سفرتي مالكوكن عملن
صاحل ،ذ ْك ُر اهلل ،براستغفار مموهون كأمفونن دان بردعاء
كفد اهلل سبحانه وتعاىل اضر دجاءوهكن درفد فتنه دجال.
دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام ابن ماجه درفد
اَُبوُامَامَة البَا ِهلِي رضى اهلل عنه بهاوسث رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوث تيض تاهون سبلوم موخنولث دجال ،اداله وقتو
يغ ساغت سوليت ،دمان ماءنسي اكن دتيمفا اوليه
كالفرن يغ ساغت ،كمودين فارا صحابة برتاث" ،دغن
افاكه ماءنسي اكن هيدوف فد ساعت ايت؟" بلياو
منجواب" :تهليل ،تكبري دان حتميد اكن سام ارتيث باضي
مريك دغن ماكنن".
سالءين درفد ايت ،اضام اسالم مغنجوركن كفد
كيت اضر مغمالكن باخاءن سورة الكهف كران سوره اين
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باثق فاءيدهث ،انتاراث اياله سسيافا يغ ممباخ سوره اين اياث
اكن ترهيندر درفد فتنه دجال .دنضري جوهر باضي
ممستيكن مشاركت دافت مغمالكن باخاءن سورة الكهف
اين ،مك كراجأن نضري جوهر ماللوءي جابنت اضام
اسالم نضري جوهر تله مغلواركن فكليليغ كفد سلوروه
مسجد دان سوراو نضري جوهر اونتوق ملقساناكن عمالن
ممباخ سورة الكهف اين فد سلفس صالة صبح ستياف
هاري مجعة .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
مسلم درفد ابو الدَ ْردَاء رضى اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"بارغسيافا يغ مغحـفظ سفولوه ايات اول درفد سورة
الكهف ،مك دي اكن دجاض دري فتنه دجال".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سخارا روموسن باضي مغاخريي خطبة فد كالي
اين ،منرب ايغني مغيغتكن كفد فارا مجاعة سكالني،
سسوغضوهث داخري زمان ننيت اكن برالكو زمان يغ فنوه
دغن برماخم-ماخم فتنه داتس موك بومي اين .ماريله
كيت ممفرسياف ديري كيت اضر تيدق ترجروموس
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كدامل فتنه يغ بوليه مرونتوهكن تاهف كاميانن كيت كفد
اهلل سبحانه وتعاىل .مسوض اهلل سبحانه وتعاىل ممليهارا اميان
كيت دان مثالمتكن كيت درفد سضاال فتنه تراومتاث فتنه
دجال .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة األنعام ايات
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برمقصود…" :فد هاري داتغث سباهاضني دري تندا
توهنمو ايت ،تيدق برفاءيده الضي اميان سسأورغ يغ تيدق
براميان سبلوم ايت اتاو يغ تيدق بروسها مغرجاكن كباءيقن
مغناءي اميانث .كاتاكنله :توغضوله كامو (اكن اف يغ
كامو برحق مندافتث) دان كامي فون سبنرث منوغضو (اكن
اف يغ تله دجنجيكن اوليه توهن كفد كامي)".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ
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وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس ات ْغ ِف ِر اَ
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