تاجوق خطبة  :فتنه دجّال
تاريخ

:

 25جنواري  19 / 2019مجاد األلو 1440

فنوليس خطبة  :حممد خضري بن حبري
_______________________________________________________________
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ

(سورة األنبياء)2-1 :

ِال اهلل وَحْدَهُ الَ شَرِْيكَلَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنَّمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَشْهَدُ أَنْ َّال إِلَهَ إ َّ
صحْبِهِ َأجْمَِعيْنَ،
اَلّلهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَاُمحَمَّدٍ وَعَلىآلِهِ وَ َ
أَمَّابَعْدَُ ،فيَا عِبَادَ اهللُِ .أوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَبِتَقْوَى اهللِ ،فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

مسلمني يغ دملياكن اهلل سبحانه وتعاىل،
دجّال برمقصود منوتوف اكن سسواتو .اين برتفنت دغن صفة دجّال ياءيت
الكذيب (فندوستا) ،دمان اي مثمبوثيكن كبنرن دان ممبوات تيفوداي ترهادف
مأنسي سرتا منمفقكن كاءيندهن فد فركارا يغ موغكر الضي باطيل .مك،
دهاري يغ مليا اين ،خطيب ايغني مغاجق سلوروه مجاعه سكالني ،اضر كيت
برأوسها منيغكتكن كتقوأن كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن سبنر-بنر تقوى ،مليفت
ضنداكن علمو فغتاهوان باضي ممفرباءيقي عمالن منوجو هاري اخرية ،سرتا كيت
تتف ككل إستقامه منجاءوهي سضاال فربواتن دان فركارا يغ دتضه الضي
دموركاءي اهلل سبحانه وتعاىل .موده-مودهن ،كيت اكن ترضولوغ دكالغن

همبا-همباث يغ ترسالمت درفد فتنه دجّال .جوسرتو ،منرب فد هاري اين ايغني
مغاجق سيدغ مجعة سكالني اونتوق مغحياتي خطبة يغ برتاجوق" :فتنه دجّال".
مسلمني يغ دملياكن اهلل سبحانه وتعاىل،
ددامل القرءان ،اهلل سبحانه وتعاىل مغيغتكن كفد اومت اسالم اكن فري فنتيغث
فرسدياءن ددامل مغهاديف كداتاغن هاري قيامة دان سواجرث كيت تيدق ترضولوغ
دكالغن اومت يغ الالي .كلوارث دجّال مروفاكن دانتارا تندا داتغث قيامة .فرمان
اهلل سبحانه وتعاىل ددامل سورة األنعام اية :158
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
مقصودث" :افاكه (يغ دتوغضو-توغضو اوليه مريك يغ تيدق براميان ايت؟) مريك
تيدق منوغضو مالءينكن كداتاغن مالئكة (يغ منخابوت ثاوا مريك) ،اتاو
كداتاغن (عذاب) توهنمو ،اتاو كداتاغن سباهاضني دري تندا-تندا توهنمو (يغ
منجادي عالمت هاري قيامة) .فد هاري داتغث سبهاضني دري تندا-تندا توهنمو
ايت ،تيدق برفاءيده الضي اميان سساورغ يغ تيدق براميان سبلوم ايت ،اتاو يغ
تيدق برأوسها مغرجكن كباءيقكن مغناءي اميانث .كاتكنله" :توغضوله كامو
(اكن اف يغ كامو برحق مندافتث) دان كامي فون سبنرث منوغضو (اكن اف يغ
تله دجنجيكن اوليه توهن كفد كامي)".

اية اين منجلسكن اكن سيكف مأنسي (يغ تيدق براميان اكن تندا-تندا كداتاغن
هاري قيامة) فد كتيك ايت ،دمان مأنسي الالي دان برماءين-ماءين ساعت
دفردغركن كفد مريك اكن اية-اية القرءان ،بهكن بوكنله اي سسواتو (اية
القرءان) يغ بارو دتورونكن.
ددامل رواية مسلم تردافت سبواه حديث يغ منجلسكن معنى اية اين .درفد ابو
هريرة ريض اهلل عنه ،بهاوا نيب صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود" :تيض
فركارا افابيال اي كلوار ،تيدق اكن ممربي منفعة اكن اميان سساورغ ايت يغ
سبلومث مريك ايت تيدق براميان اتاو سبلومث مريك تيدق برأوسها اونتوق
مالكوكن كباءيقكن فد اميانث( .تيض فركارا ترسبوت اداله) تربيتث ماتهاري
دري بارت ،كلوارث دجّال دان جوض دَابَّةُ األَرْضِِبيناتغ يغ كلوار دري بومي".
(رواية مسلم)

مسلمني يغ دملياكن اهلل سبحانه وتعاىل،
دجّال بوليه دكنلي دغن برباف صفة سباضاميان يغ دخربكن اوليه رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ماللوءي حديث-حديث بضيندا .انتاراث اياله:
 )1اياث سأورغ مأنسي.
 )2رمبوتث كرينتيغ دان كوسوت ماساي.
 )3سبله درفد ماتث بوتا.
 )4ترتوليس انتارا دوا ماتث كلمة " كفر".
برداسركن درفد خريي-خريي ترسبوت تادي جلسله بهاوا دجّال اداله مأنسي
دان بوكن سبواه نضارا ماهو فون أورضانيساسي.

دجّال اين اكن موخنول اتاو كلوار دري اره تيمور ،اتاو لبيه تفت الضي متفت
يغ برنام "خِرِسَا ْن".
درفد ابو بكر ريض اهلل عنه ،بهاوا نيب صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"دجّال اكن كلوار كبومي دري اره تيمور ،دكاتاكن متفت ترسبوت اداله
(رواية الرتمذي)
خِرِسَا ْن".
خرسان ترلتق دهوجوغ تيمور الوت إيران .اي برمسفادن دغن ريفوبليق
تركمنستان ( )Republik Turkmenistanدسبله اوتارا ،مانكاال أفغانستان ()Afganistan
دسبله تيمورث .ساعت كلوارث دجّال ،اي اكن موال برجالن كسلوروه موك
بومي ،كخوالي  2متفت يغ اي تيدق اكن دافت مماسوقكيث ماهوفون منمبوسيث،
ياءيت كوتا مكه دان كوتا املدينة كران كدوا كوتا سوخي اين تردافت مالئكة
يغ منجاضث.
مسلمني يغ دملياكن اهلل سبحانه وتعاىل،
دجّال داتغ دغن ممباوا فتنه يغ بسر ،يغ اكن مثستكن اومت مأنسي تراومتا فد
عقيدة دان كهيدوفن براضام .دسيين ،دافت سيمفولكن بهاوا فتنه-فتنه دجّال ايت
اد  3فتوجنوق اوتام ،مسوض اي دافت دجاديكن فدومن بوات سكالني اومت
اسالم .فتنه دجّال ايت اياله:
فتنه يغ فرتام :فتنه عقيدة .دجّال افابيال اي كلوار ،اي اكن مغاكو سباضاي
توهن .دجّال اكن منداتغي سواتو قوم اللو مثرو مريك ،دان مريك يغ مله عقيدة
سرتا اميان مريك ،اخريث مغيكوتيث .مريك يغ براميان كفد دجّال ،تانه مريك
اكن دتيمفاكن هوجن ،منجادي سوبور دان تومبوه برباضاي ماخم تامنن،

ترناكنث منجادي ضموق دان سوسو يغ مليمفه دان كهيدوفن مريك برسنغ-
لينغ .مانكاال باضي مريك يغ تتف براميان كفد اهلل ،مغيغكاري ارهن دجّال،
مريك اكن هيدوف دامل كميسكينن ،كفايهن دان تانه مريك تندوس الضي
ضرسغ .دجّال ممباوا برسامث شرض دان نراك.
دري حِظِيِفِهِريض اهلل عنه ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"دجّال خاخت ماتث يغ كريي ،كرينتيغ رمبوتث ،برسامث شرض دان نراك .نراكث
(رواية مسلم)
اداله شرض دان شرضث اداله نراك".
دجّال اكن داتغ كفد مأنسي دغن كواس مغهيدوفكن سرتا مماتيكن .اي اكن
منداتغي مأنسي دغن برجنجي اونتوق مغهيدوفكن ايه دان ايبو مريك يغ تله ماتي
سبلوم ايت .مك دغن سضاال تيفو داي اين ،مأنسي يغ مله اميان مريك اكن موده
ترفديا دان منجادي فغيكوت دجّال.
فتنه يغ ك 2-اياله فتنه هرتا .ددامل سبواه حديث ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود" :سسوغضوهث برسام دي (دجّال) اد شرض دان نراكث،
سوغاي دان اير ،سرتا سضونوغ روتي .سسوغضوهث شرضث دجّال اداله نراك
(رواية امحد)
دان نراكث دجّال اداله شرض".
دجّال اكن داتغ كفد مأنسي يغ سداغ كالفرن دان كهأوسن عقيبة بومي يغ
كماراو الضي ضرسغ ،دغن منجنجيكن سومرب ماكنن دان ككثاغن .باضي
مأنسي يغ تيدق براميان ،مك مريك اكن برسضرا توندوق دان فاتوه كفد سروان
دجّال عقيبة ماهو الري درفد فندريتاءن كالفرن .دجّال جوض اكن مغابوري

مات-مات اورغ براميان دغن ليمفهن هرتا .ساعت دجّال ملواتي سواتو
رونتوهن باغونن ،اللو اي بركات" :كلواركن فربنداهارامنو!" مك ،كلوارله
سضاال فربنداهاراءن دان سيمفنن يغ تردافت دامل رونتوهن ايت ،سفرتي كلوارث
باتوان بروفا امس دان فرياق سرتا فرهياسن الينث تنفا سبارغ فراالتن دان الت.
ليهتله! بتاف دهشتث اوجني مأنسي براميان فد كتيك ايت مغهاديف كماراو فنجغ
دان كالفرن يغ برتروسن.
مانكاال فتنه يغ ك 3-اياله فتنه اينفورماسي ( .)iNFORMASIساعت موخنولث دجّال
دان دي موخنول دغن سضاال تيفو داي ،فسيت ساعت كتيك ايت بريتا اكن
ترسبار دغن خفت .مليهت كميواهن يغ دميليكيث ،اورغ-اورغ ماتي يغ ممفو
دهيدوفكنث ،فثاكيت يغ ممفو داوباتيث ،كالفرن يغ دضنتيث دغن ككيغن ،سوده
فسيت مغضوضت اميان مأنسي ،مريك اكن موده ترفديا دغن سضاال تيفو مصليحة
دجّال اين .هندقله اومت مأنسي فد كتيك ايت منيالي سضاال معلومت دان بريتا
يغ داتغ كفد مريك دغن برفندوكن كفد نص القرءان دان حديث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم سسواي دغن فرإيغاتن اهلل سبحانه وتعاىل كفد اورغ-اورغ
براميان سباضاميان فرمانث ددامل سورة احلُجرَات اية :6
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰ

مقصودث" :واهاي اورغ-اورغ يغ براميان! جك داتغ كفد كامو سأورغ فاسيق
ممباوا سسواتو بريتا ،مك سليدكيله (اونتوق مننتوكن) كبنرنث ،سوفاي كامو

تيدق منيمفاكن سسواتو قوم دغن فركارا يغ تيدق دإيغيين دغن سبب كجاهيلن
كامو (مغناءيث) سهيغض منجاديكن كامو مثسالي اف يغ كامو تله الكوكن".
مسلمني يغ دملياكن اهلل سبحانه وتعاىل،
كتهويله سبلوم كموخنولن دجّال نيب صلى اهلل عليه وسلم مثتاكن بهاوا اد  3تندا
ياءيت-:
)1
)2
)3

كريغث اير دتاسيق طيربيس ()Tiberias
الدغ كورما بَيْسَا ْن يغ سوبور سبلوم اين منجادي تندوس
مات اير الِزخِارِ منجادي كريغ

دانتارا فندوان سرتا فتوجنوق درفد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كأتس ددامل
مغهاديف فتنه دجّال اياله:
 .1برفضغ دغن فتوجنوق درفد القرءان دان احلديث .ددامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه امام مسلم ،درفد ابو دَ ْردَا ْء ريض اهلل عنه ،بهاوا نيب صلى اهلل عليه
وسلم برسبدا يغ برمقصود" :سسياف يغ معحفظ  10اية درفد اول سورة الكهف
(رواية مسلم)
اكن ترسالمت درفد فتنه دجّال".
مانكاال ددامل سبواه رواية يغ الين ُحجَّاجْ بركات" ،بارغسياف ممباخ سفولوه
(رواية امحد)
اية تراخري دري سورة الكهفِاكن ترسالمت درفد فتنه دجّال".

 .2برموهون دان بردعاء كفد اهلل اضر دسالمتكن درفد سضاال فتنه ترماسوقله
فتنه دجّال .دسونتكن كفد كيت ممباخ دعاء اين ستله سلساي كيت ممباخ حتية
اخري ،سبلوم درفد سالم سفرتي يغ دسبوتكن دامل حديث .دعاث اداله:
أَللهُم إ ني أَعُوذبك مِن عذَاب القَبِ ،لو مِن عذَاب جهنم،
لو مِن فِتنةِ الَحيا لوالممات ،لو مِن شر ِفتنةِ المسِيح الدجا
مقصودث" :يا اهلل ،سسوغضوهث اكو برليندوغ كفدمو درفد عذاب قوبور ،دري
عذاب نراك جهنم ،درفد فتنه كهيدوفن دان ستله ماتي سرتا درفد كجهاتن فِتنه
(رواية مسلم)
املسيح الدجّال.
 .3منجاءوهكن اتاو مغاسيغكن ديري درفد فتنه يغ برالكو كتيك ايت.
 .4مثرتاي دان سنتياس برسام دغن كلومفوك اورغ-اورغ براميان دان يغ تتف
برعمال صاحل يغ اد فد وقتو ايت.
 .5ممفرباثقكن إس تغفر دان مموهون امفون كفد اهلل سبحانه وتعاىل
 .6دجّال تيدق بوليه مماسوقكي مكة دان مدينة.
مسلمني يغ دملياكن اهلل سبحانه وتعاىل،
مغأخريي خِطبة ِفد ميغضو اين ،خطيب مغيغتكن كيت مسوا اكن جنجي اهلل
سباضاميان فرمانث دامل سورة البَيِّنَ ْة اية  8-7يغ برمقصود" :سسوغضوهث اورغ-
اورغ يغ براميان دان برعمال صاحل ،مريك ايتله سبايق-باءيق خملوق .بالسن مريك
دسيسي توهنث اياله شرض اَ ْدنٍ (متفت تيغضل يغ تتف) ،يغ مغالري دباوهث برباف
سوغاي; ككل له مريك دداملث سالما-الماث; اهلل رضا اكن مريك دان مريك

فون رضا (سرتا برشكور) اكن نعمة فمربينث .بالسن يغ دمكني ايت اونتوق
اورغ-اورغ يغ تاكوت (ملغضر فرينته) توهنث".
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باركَ اهلللِي لولَكم بالقرءان العظِيم لونَفَعنِي لوإياكم بما فِيهِ مِن األَياتِ لوالذكر الحكِيم ،لوتَقَبلَ مِني لومِنكم تِاللوتَهُ إنهُ
هُو السمِيعُ العلِيمُ .أَقو قَولِي هذَا لوأَستَغفِرُ اهللَ العظِيملِي لولَكم لولِسائِر المُسلِمِين لوالمُسلِماتِ لوالمُؤمِنِين لوالمُؤمِناتِ
األَحياءِ مِنهُم لواألَموات ،فَاستَغفِرُلوهُ إنهُ هُو الغَفورُ الرحِيمُ.

