Bismillahir Rahmanir Rahim
Dari Clliph Allah, Al-Mahdi Mushtaq Muhammad Arman Khan ke seluruh negara Islam di dunia
Salamun Alaikum
Semua pujian kepada Allah yang telah menciptakan segala-galanya dan telah memberi petunjuk
kepada mereka semua. Wahai Allah, tolonglah dengan damai kepada Rasulullah Muhammad,
kepada ahli keluarganya dan kepada semua sahabatnya. Amma Ba'ad.
Apabila Rasulullah Muhammad (damai dan rahmat) muncul sebagai Rasulullah yang terakhir
dari Mekah, penduduk Mekah dan orang-orang Arab menentangnya. Ia adalah orang yang tidak
percaya kepada mereka bahawa bagaimana seseorang di antara mereka boleh menjadi utusan
Allah, yang makan seperti mereka, pergi ke pasaran seperti mereka. Tidak ada malaikat
menemani dia, bahkan dia mempunyai banyak wang. Kebanyakan orang yang memiliki
pemikiran seperti Rasulullah Muhammad (keamanan dan berkat) meninggalkan bumi ini dilarang
dari Islam.
Begitu juga, imej Al-Mahdi kepada jisim umum adalah bahawa dia akan beberapa jenis superman
yang akan mengambil sumpah kesetiaan dari orang-orang di dalam Masjid Geran Al-Haram dari
Mekah, di Ka'ba antara Black Stone dan Maqam al-Ibrahim Dan Allah akan menghentikan atau
menghancurkan pasukan Pertahanan Saudi. Dan Al-Mahdi sendiri tidak akan tahu tentang dia
yang menjadi Al-Mahdi, sebaliknya sesetengah orang akan menyeretnya dengan kuat dari
rumahnya untuk memberikan kesetiaan itu.
Oleh kerana tafsiran yang salah tentang Ahadith mengenai Al-Mahdi, yang besar menyampaikan
tafsiran yang salah dan kekurangan penyelidikan yang baik dari para sarjana Islam mengenai isu
ini menyebabkan imej yang salah tentang Al-Mahdi kepada umat Islam secara keseluruhan dan
mereka yakin. Tafsiran yang diperbetulkan dari beberapa ahadith yang diterima oleh saya dari
Allah dan bagaimana mereka yang datang dalam hidup saya akan diriwayatkan di sini, oleh
pertolongan Allah.

 فياتيه- فيخرج رجل من اهل المدينة هارب الى مكة-يكون اختالف عند موت خليفة
 ويبعث اليه-فيبايعونه بين الركن والمقام- وهو كاره- فيخرجونه-الناس من اهل مكة
 فاذا راى الناس ذلك اتاه-بعث من اهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة
 فيبايعونه بين الركن والمقام-ابدال الشام وعصاءب من اهل العراق
Maksudnya: Pertikaian akan timbul berhampiran kematian seorang raja. Kemudian seorang
lelaki bandar akan muncul, dia akan melarikan diri ke Mekah. Kemudian sesetengah orang Mekah
akan datang kepadanya. Kemudian dia akan terdedah kepada orang dan dia tidak akan
menyukainya. Kemudian orang akan menyampaikan sumpah kesetiaan kepadanya antara Rokon

dan Maqam. Dan sekumpulan orang dari Sham akan dihantar kepadanya. Dan mereka akan
ditelan oleh tanah di padang pasir antara Mekah dan Madinah. Apabila orang akan mengetahui
kejadian ini, orang-orang kudus dari Sham dan kumpulan dari rakyat Iraq akan datang kepadanya
dan akan menyampaikan sumpah kesetiaan kepadanya, antara Rokon dan Maqam.
Akibat peristiwa adalah seperti berikut:
1.

2.

3.

Pertikaian akan timbul berhampiran kematian seorang raja antara tiga puteri.
Penjelasan: Raja Abdullah meninggal dunia pada tahun 2015 dan dalam pertikaian tahun
ini bermula antara Muqrin bin Abdul Aziz, Muhammad bin Nayef & Muhammad bin
Salman untuk kedudukan Putera Mahkota
Seorang lelaki bandar akan melarikan diri ke Mekkah
Penjelasan: Perkataan "Medina" yang digunakan dalam hadith ini bukan kota Nabi,
Medinatul Munawara. Sebaliknya di sini ia digunakan untuk bandar. Al-Quran akan
membimbing kita dalam kes ini. Perkataan Madinah datang 14 kali dalam Al-Quran, di
antaranya hanya pada tiga kali (Tawba-101,120 & Munafiqun-8) ia adalah untuk Kota
Rasulullah suci. Dan untuk kes-kes yang lain (KAHF-19,81, QASAS-15,18,20, A'raaf123, Ahjab-60, HIZR-67, Yasin-20, Yusuf-30, Naml-48) ia digunakan untuk
Di samping itu, dari riwayat lain, Imam Mahdi akan datang dari negara Timur. Jika kita
melukis garis lurus ke arah timur dari Madinah, ia sampai ke Tongi, Bangladesh di mana
saya dibesarkan dari zaman kanak-kanak saya. Saya melarikan diri ke Mekah dari Tongi
pada bulan Oktober 2018.

Maklumat lanjut Penjelasan boleh didapati di kuliah YouTube saya titling Al-Mahdi has
appeared in Mecca & People have Conveyed oath of allegiance to Him before and
during Hajj-2020۔
Beberapa orang Mekah akan datang kepadanya

4.

5.

penjelasan: Di sini Mekah bermaksud Tongi dan beberapa sahabat saya telah datang
kepada saya dari Tongi. Bukti Mekah bermaksud Tongi adalah:
 Nilai berangka Mekah dan Tongi adalah 19.
 Haji dilakukan di Mekah dan tonggak Iztema dilakukan di Tongi.
 Halangan datang ke Haji di Mekah dan halangan datang ke Iztema di Tongi.
 Rasulullah ( )صلى هللا عليه وسلمdibesarkan di Mekah dan berkahwin pada usia 25 tahun.
Saya dibesarkan di Tongi dan berkahwin pada usia 25 tahun.
 Orang-orang Mekah membantah dan menghina Rasulullah Muhammad (keamanan
dan rahmat) kerana menyampaikan Islam di Mekah. Orang-orang Tongi membantah
dan menghina saya kerana menyampaikan Islam di Tongi.
 Rasulullah ( )صلى هللا عليه وسلمmelarikan diri dan berpindah dari Mekah. Saya melarikan
diri dan berhijrah dari Tongi.
 Selepas beberapa hari penghijrahan Rasulullah ()صلى هللا عليه وسلم, keluarganya juga
berhijrah. Begitu juga, keluarga saya juga bermigrasi selepas beberapa hari ketibaan
saya di Mekah.
 Ramai sahabat Rasulullah ( )صلى هللا عليه وسلمberhijrah dari Mekah dan sebahagian
daripadanya ditangkap dan dipenjarakan. Ramai sahabat saya yang berpindah dari
Tongi dan sebahagian daripadanya ditangkap dan dipenjarakan sekarang di
Bangladesh.
Dia akan terdedah di kalangan rakyat dan dia akan tidak senang
Penjelasan: Buku yang ditulis oleh Mahmud Al-Hind tentang saya, beberapa pengikut
Facebook, saluran TV dan akhbar kebangsaan Bangladesh mengkritik saya dan memfitnah
saya sebagai pengganas dan ini membuat saya tidak senang.
Orang akan menyampaikan sumpah kesetiaan kepadanya antara Rokon dan Maqam
(Insiden 1)
Penjelasan: Rokon dan Maqam diterjemahkan untuk Black Stone dan Maqal al-Ibrahim,
yang benar-benar salah. Sebaliknya Rokon dan Maqam berdiri untuk dua acara khas atau
masa al-Mahdi.
Oleh itu, peristiwa pertama kesetiaan akan berlaku selepas Rokon. Saya dipandu oleh
mimpi untuk memahami Rokon dan menunjuk saya kepada ayat pertama Surah Al-Fath
(Bab-48). Ayat ini adalah atas kontrak yang menghina di Hudaibiyah yang ditandatangani
oleh Rasulullah ( )صلى هللا عليه وسلمketika orang-orang Mekah menolaknya untuk melaksanakan
Umrah di Mekah dan dia kembali dari sana. Kemudian Allah memberitahukan kepadanya
dengan gembira dengan kemenangan dekat. Perkara utama insiden ini adalah penghinaan
dan dihentikan. Begitu juga, saya dihina oleh media sosial dan negara. Kemudian saya
berhenti menyampaikan kuliah dalam talian dan dihentikan.
Satu lagi perkara yang perlu diperhatikan, secara amnya kata Arab Rokon diterjemahkan
untuk sudut, sementara ia mempunyai makna yang lain, yang menjadi Shunt.
Selepas Rokon I.e. Shunt dari aktiviti dalam talian, sebelum dan selepas Haji 2020
(1441 Hijri) lebih daripada tiga ratus orang termasuk lelaki, wanita, kanak-kanak
dan sarjana Islam menyampaikan sumpah setia kepada saya. (Insiden Pertama)

6.
7.
8.

Kerajaan Saudi mengambil semua percubaan yang mungkin untuk menghentikan AlMahdi. Di bawah penutup Virus Corona, mereka menyekat masjid geran Mekah dan
menggantung umrah dan Haji untuk dunia Islam. Tetapi Allah mempunyai perancangan
yang lebih baik dan segala-galanya berlaku menurut rancangan-Nya, semua puji-pujian
kepada Allah sahaja.
Sekumpulan orang dari Sham akan dihantar kepadanya dan akan ditelan oleh tanah (belum
terjadi).
Orang-orang kudus dari Sham dan kumpulan dari rakyat Iraq akan menyampaikan sumpah
kesetiaan kepadanya (namun akan berlaku).
Pemurnian Maqam I.e. Dalam satu malam akan berlaku (belum berlaku). Penjelasan:
Maqam bermaksud satu acara pemurnian malam Al-Mahdi yang akan berlaku selepas
kejadian ke-2 kesetiaan.

ثم تطلع- ثم ال يصير الى واحد منهم- كلهم ابن خليفة- يقتتل عند كنزكم ثالثة
ثم ذكر شيءا ال- فيقتلونكم قتال لم يقتله قوم- الرايات السود من قبل المشرق
ي
َ فَ ِاذَا َراَ ْيت ُ ُموهُ فَبَايِعُوهُ َولَ ْو َحب ًْوا- احفظه
ْ فَ ِانَّهُ َخ ِل ْيفَةُ اَللِ ا َ ْل َم ْه ِد- ِعلَي الث َّ ْلج
Maksudnya: Tiga akan melawan satu sama lain berhampiran dengan harta anda. Kesemua
mereka adalah putera. Kemudian tiada seorang pun daripada mereka yang dapat mencapainya.
Kemudian spanduk hitam akan bangkit dari timur. Mereka akan membunuh anda sedemikian
rupa sehingga tidak ada bangsa yang pernah melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian
penyampai Sawban Radiyallohu Anhu berkata, maka Rasulullah suci mengatakan sesuatu yang
tidak dapat saya ingat. Oleh itu, apabila anda akan melihatnya, menyampaikan sumpah kesetiaan
kepadanya, walaupun anda perlu merangkak di salji. Kerana dia adalah khalifah Allah, Al-Mahdi.
Akibat peristiwa yang disebutkan dalam hadis ini adalah:
1.

2.

3.

konflik antara tiga puteri Saudi dan tidak seorang pun daripada mereka akan menjadi raja
Penjelasan: Muqrin bin Abdul Aziz sudah mati atau terbunuh. Muhammad bin Nayef
ditangkap dan di penjara sekarang. Semua percubaan untuk menjadi raja oleh Muhammad
bin Salman akan pergi dengan sia-sia tidak lama lagi.
Banner hitam akan naik dari Timur
penjelasan: perkataan Arab yang digunakan Rayat bermaksud bendera. Walaupun Rayat
atau bendera mempunyai makna yang lain, iaitu sains. Oleh itu, hadis memberitahu bahawa
sains hitam seperti virus Corona, HAARP dan cuaca lain dan senjata kuman akan
dikenakan ke atas manusia dari China dan lain-lain kuasa super untuk membunuh orang.
Orang akan dibunuh sedemikian rupa sehingga tidak pernah berlaku sebelum ini.

4.

5.

6.

Penjelasan: Pembunuhan di seluruh dunia yang menggunakan virus Corona tidak pernah
berlaku sebelum dalam sejarah umat manusia.
Sebelum kejadian pertama Al-Mahdi akan muncul di kalangan rakyat dan akan melakukan
sesuatu yang tidak dapat diingat oleh Sawban Radiyallohu Anhu.
Penjelasan: Kata-kata yang sangat seterusnya dari Rasul Suci (keamanan dan berkat)
bahawa sawban radiyallohu anhu terlupa adalah, “apabila anda akan melihatnya .... " ini
bermakna, tentang seseorang telah dibincangkan dalam bahagian yang dilupakan, yang
akan datang di hadapan
Pada peringkat awal virus Corona apabila tidak ada kunci, maka saya menyampaikan
kuliah melalui Facebook dan YouTube. Saya memberi amaran kepada orang-orang dalam
keadaan semasa dunia, teori konspirasi dan konsep Al-Mahdi. Akibatnya, dalam masa
beberapa hari saya sangat dikritik oleh media sosial, saluran TV dan surat khabar dan ramai
orang di seluruh dunia mengenali saya.
Walaupun anda perlu merangkak di salji-kata-kata ini mengesahkan bahawa pada masa
yang tiba di Al-Mahdi, ia tidak akan mudah untuk memasuki Mekah.
Penjelasan: Di bawah penutup virus Corona, kerajaan Saudi membatasi umat Islam dunia
untuk memasuki Mekah. Sebab utama di sebalik adegan adalah untuk menghentikan umat
Islam dari datang ke Al-Mahdi di Masjid Besar Al-Haram, Mekah. Tetapi walaupun
semua percubaan kerajaan Saudi dan kuasa jahat yang bekerja di belakang skrin,
Allah telah menyimpan Al-Mahdi yang selamat di Mekah dan lebih daripada tiga
ratus orang telah menyampaikan sumpah setia kepadanya secara rahsia. Sekarang
setiap hari jumlah mereka semakin meningkat, walaupun orang-orang dunia dan kuasa
setan tidak menyedari di mana dan bagaimana keadaan berlaku.
Walau apa pun keadaan, umat Islam diwajibkan untuk menyampaikan sumpah setia kepada
Al-Mahdi.

Bagaimana nama saya dan nama ayah saya sesuai dengan riwayat hadith, beberapa perjalanan
antara Mekah dan Madinah, yang merupakan antara Ahle Bait dan dari anak-anak Fatima
Radiyallohu Anha dan isu-isu lain dibincangkan dalam kuliah YouTube saya Al-Mahdi has
appeared in Mecca & People have Conveyed oath of allegiance to Him before and during
Hajj-2020. Semoga Allah memberikan semua umat Islam pemahaman yang jelas, Ameen.
Sekarang saya ingin mengingatkan umat Islam di seluruh dunia, kita adalah orang Islam. Kami
percaya bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita, tidak ada yang dapat dikaitkan dengannya.
Dia telah menubuhkan agama yang sebenar di bumi melalui Rasulullah (  )صلى هللا عليه وسلمyang
sekarang selepas empat belas ratus tahun telah menjadi pudar seperti lembaran lama dan orang
asing kepada orang.
Walau apa pun keadaan, kehidupan duniawi ini akan berakhir dan kita perlu sampai ke kubur.
Tiada harta benda atau tiada orang akan menemani kami di sana. Kehidupan tak terhingga akan
bermula yang tidak akan berakhir. Apa-apa perbuatan baik atau buruk yang saya lakukan di sini
akan menemani saya. Kehidupan duniawi ini seperti perjalanan, dari mana kita perlu

mendapatkan barang yang cukup untuk akhirat kita. Kematian akan datang pada bila-bila masa
untuk membawa kita ke dunia yang tidak dikenali, dari mana tidak ada yang boleh kembali, dan
perkara yang sama akan berlaku kepada saya. Ini adalah kebenaran sebenar, dan kita perlu
menyedari ia sangat mendalam.
Sejak itu, lebih baik kita mengamalkan lima kali Solah sebagai persahabatan kita, untuk seluruh
kehidupan. Mereka yang mempunyai kekayaan yang mencukupi, mereka harus membayar amal
tahunan dan membuat niat untuk melaksanakan haji jika dunia menjadi normal lagi.
Sekarang pada masa ini keadaan dunia, sangat penting bagi umat Islam untuk bersatu di bawah
satu payung tunggal dan bekerja bersama untuk Islam. Kami akan bermula dengan tiga langkah
yang akan diikuti oleh beberapa langkah lagi pada hari-hari akan datang:
1.

2.

3.

4.

Lupakan semua kumpulan di kalangan umat Islam dan bersatu di bawah satu tali Allah
dengan menyampaikan sumpah kesetiaan kepada saya bahawa kita akan memimpin hidup
kita menurut jalan yang ditetapkan Allah dan Rasulullah suci (keamanan dan rahmat).
Untuk memberi kesetiaan kepada saya sekarang wajib bagi semua umat Islam di seluruh
dunia. Dari mana-mana bahagian dunia, menyampaikan sumpah setia dan Allah akan
menjadi saksi untuk anda.
Mesej-mesej yang benar dari Allah dan Rasulullah ( )صلى هللا عليه وسلمbahawa saya
menyampaikan dan akan menyampaikan, cuba mengikuti semua petunjuk ini. Allah akan
membersihkan semua kejahatan dari bumi. Sekiranya ada kejahatan di dalam hati saya,
maka saya juga akan dibersihkan dari bumi ini sekarang.
Cuba untuk menyampaikan mesej Islam kepada orang bukan Islam seberapa banyak yang
anda boleh, supaya mereka juga berkumpul di bawah payung kami dan menguatkan kami
dengan itu.
Buat diri anda sentiasa bersedia untuk mengikuti arahan dan arahan yang akan datang dari
saya, pada apa jua keadaan, walaupun anda perlu mengorbankan kehidupan, kekayaan dan
keluarga anda.

Semoga Allah memberi semua umat Islam tentang realisasi kata-kata saya dan bertindak terhadap
mereka, Ameen.
Surat ini saya telah menulis dalam bahasa Arab, Inggeris, Bengali, Urdu dan Malayu untuk
menyebarkan mesej saya kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Mereka yang tahu bahasabahasa lain, sila menterjemahkan surat ini kepada bahasa-bahasa itu supaya mesej itu sampai
kepada umat Islam di negara-negara tersebut. Insha Allah, surat saya akan sampai kepada kuasakuasa jahat sebelum mencapai semua saudara lelaki dan saudara perempuan Islam. Dan mereka
akan menyedari kemusnahan mereka yang dekat dan kemenangan yang jelas dari orang Islam,
dengan bantuan Allah.
Wassalam

16, August, 2020
26, Jil Hajj, 1441

