َد َّجال
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ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌ

َا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن

َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.

ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

N Íd~ wH WUL« VU

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
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ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سسوڠڬوهڽ قيامة تله سماكين همڤير سباڬايمان
فرمان ال َّله  دالم سورة ال َق َمر ايات :1

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭑﭒﭓﭔ

ﮬﮭﮮﮯﮰ
يڠ برمقصود :تله همڤير ساعت (كداتڠن هاري
قيامة) دان تربلهله بولن.

انتارا فتنه اخير زمان يڠ ڤاليڠ دبيمباڠي اوليه بڬيندا
رسول ال َّله  اداله تورونڽ َد َّجال .بڬيندا 
مڠڬالقكن اومتڽ اڬر مموهون ڤرليندوڠن كڤد ال َّله
 درڤد فتنه َد َّجال .راماي اومت اسالم هاري اين
تيدق مڠتاهوٴي بركاٴيتن َد َّجال دان فتنه-فتنهڽ .نبي
محمد  برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام مسلم:
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ِ
السا َع ِة َخ ْل ٌق َأ ْك َب ُر ِم ْن
َما َب ْي َن َخ ْل ِق آ َد َم إِ َلى ق َيا ِم َّ
الد َّج ِ
ال
َّ

يڠ برمقصود :تياداله فتنه يڠ ڤاليڠ بسر انتارا
ڤنچيڤتاٴن نبي آدم هيڠڬ هاري قيامة مالٴينكن
(فتنه) َد َّجال“.

حديث اين منجلسكن تنتڠ بسرڽ فتنه َد َّجال ،سأوله2
فتنه اين منجادي شرط يڠ منونجوقكن كسستن مأنسي
اداله دسببكن اوليه َد َّجال .بڬيندا  برسبدا دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام ابو داود يڠ برمقصود:
سسوڠڬوهڽ اكو تله منچريتاكن كڤد كامو
تنتڠ َد َّجال .واالو باڬايماناڤون اكو تتڤ بيمبڠ
سكيراڽ كامو ماسيه تيدق فهم .سسوڠڬوهڽ
َد َّجال ايت سأورڠ لالكي يڠ ڤينديق ،برجالن
كڠكڠ ،رمبوت كرينتيڠ ،بوتا سبله ماتاڽ ،تيدق
تراللو منونجول دان تيدق تراللو تڠڬلم .جك
ماسيه بلوم جلس جوڬ ،مك كتاهوٴيله بهاوا
توهن كامو تيدق بوتا سبله.
32

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

رسول ال َّله  منجلسكن كڤد كيت بهاوا سبلوم
كلوارڽ َد َّجال ،اكن كلوار ترلبيه دهولو فتنهڽ يڠ
مروسقكن عقيدة اومت اسالم .سبدا بڬيندا  دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام ابو داود:
ون ك ََّذا ًبا َد َّج اًال
السا َع ُة َح َّتى َي ْخ ُر َج َث اَل ُث َ
اَل َت ُقو ُم َّ
ُك ُّل ُه ْم َيك ِْذ ُب َع َلى ال َّل ِه َو َع َلى َر ُسولِ ِه

يڠ برمقصود :تيدق اكن برالكوڽ قيامة سهيڠڬ
كلوار  30ڤندوستا َد َّجال يڠ سمواڽ بردوستا
اتس نام ال َّله دان رسولڽ.

حديث اين منونجوقكن مونچول رامايڽ ڤندوستا يڠ
مميسوڠكن عقيدة اومت اسالم سرتا مليبرلواسكن
فتنه مريك كڤد اومت اسالم سڤرتي ًم َس ْي َل َم ُة ا ْل َك َّذاب،
اجرن َق ِض َينِي ،فهمن كومونيس ،ليبرال دان سباڬايڽ
سهيڠڬاله كلوارڽ َد َّجال سبنر ڤد اخير زمان ننتي.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،
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دالم منجالني كهيدوڤن كيت اخير زمان اين،
رسول ال َّله  ممبريكن كيت باپق ڤندوان اونتوق
مپالمتكن ديري درڤد فتنه َد َّجال .انتاراڽ هندقله كيت
منجاٴوهكن ديري درڤد َد َّجال دان ڤڠيكوت ستياڽ.

َد َّجال اكن منونجوقكن ڤلباڬاي تيڤو داياڽ يڠ تيدق
تردوڬ اوليه مأنسي سڤرتي مڠهيدوڤكن اورڠ
يڠ ماتي ،منورونكن هوجن سرتا مرتا اتاو بوليه
منجاديكن كاوسن ترسبوت كريڠ كونتڠ سرتا مرتا
دان اي مناوركن شرڬ كڤد ڤڠيكوت ستياڽ.

دس َن ْتكن ممباچ سورة َ
الك ْهف ڤدا هاري جمعة
كيت ُ
سرتا تمبهكنله علمو ڤڠتاهوان دان ڤرباپقكن عمل
صالح سباڬاي بينتيڠ ديري درڤد فتنه َد َّجال .الزيميله
ممباچ القرءان.

سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام مسلم:
ٍ ِ
ِ
ِ
ور ِة ا ْلك َْهف ُع ِص َم
َم ْن َحف َظ َع ْش َر آ َيات م ْن َأ َّول ُس َ
آخ ِر ا ْلكَه ِ
الَ -ق َال ُشعب ُة ِمن ِ
الد َّج ِ
ف
ِم ْن َّ
ْ
َْ ْ
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يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ مڠحفظ  10ايات
الك ْه ِ
تراول سورة َ
ف اتاو  10ايات تراخير
الك ْه ِ
درڤد سورة َ
ف منوروت رواية ُش ْع َبة مك
ترهيندرله دي درڤد فتنه َد َّجال.

تيدق اد سسياڤا ڤون يڠ ممڤو ممبونوه َد َّجال مالءينكن
نبي عيسى عليه السالم سباڬايمان فرمان ال َّله  دالم
سورة الن َِّساء ايات :159

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ
يڠ برمقصود :دان تيدق اد سأورڠ ڤون درڤد
اهلي كتاب مالٴينكن دي برايمان كڤد نبي
عيسى سبلوم ماتيڽ دان هاري قيامة كلق نبي
عيسى اكن منجادي سقسي ترهادڤ مريك.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
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ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم،
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيـا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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