Hoax Clearing Center - Task #774
TurnBackHoax "Umi pipik bermimpi bertemu dengan alm. Uje dan meninggalkan pesan untuk sang
istri serta umatnya"
10/14/2018 01:44 AM - Harry Sufehmi

Status:

Closed

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

Arief Putra

% Done:

100%

Estimated time:

0:00 hour

Category:

10/14/2018

Sprint/Milestone:
Description
From: Siti Nurul Kholifah <sitinurulkholifah40@gmail.com>
Subject: Umi pipik bermimpi bertemu dengan alm. Uje dan meninggalkan
pesan untuk sang istri serta umatnya
Pesan dari Pelapor:
Tolong untuk hal-hal seperti ini tidak dibiarkan berkembang. Karena
akan merugikan salah satu pihak yang dibawa.
======
Isi Hoax :
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....tolong baca baik2 isi
WA ini ....dari Umi Pipik istri alm.ustad Jefri Albuchori. ia bermimpi
ketemu ustad Jefri dalam mimpi itu beliau berpesan "kuatkan akidah
dalam ibadah.karna dunia sudah goyang dan tua, jangan tinggalkan
sholat.dan juga tlong jangan di hapus WA ini dari Bapak Habib juru
kunci gedung Mekah ia bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. dalam mimpi
itu beliau berpesan " kuatkan akidah dalam ibadah " karna dunia sudah
goyang dan tua, jangan tinggalkan sholat.tolong sebarkan WA ini ke 35
orang islam, Insya Allah dlm waktu 14 hari kamu akan dapat rezeki
besar, dan bila tidak disebarkan kamu akan menemukan kesulitan yang
tidak henti2nya (Demi Allah terbukti) saya share karna demi Allah SWT.
Bismillah 7x ya " Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam
ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabbir" kirimkanlah
Asma Allah ini kepada 35 orang islam, Insya Allah Hari sabtu kamu akan
mendapat berita baik.siapa yang tidak menghiraukan maka akan mendapat
nasib yang buruk selama 45 tahun,jikalau anda ikhlas mau mengorbankan
35 chatan karena Asma Allah !dalam waktu 1 hari anda akan mendapatkan
rezeki yang tiada tara jumlahnya. jangan diremehkan Demi Allah dan
jangan dihapus sebelum dikirim. Amin
-This e-mail was sent from a contact form on TurnBackHoax
(https://www.turnbackhoax.id/lapor-hoax/)
History
#1 - 08/14/2020 01:30 PM - Arief Putra
- Status changed from Open to Closed
- Assignee set to Arief Putra
- % Done changed from 0 to 100
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