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TANDA-TANDA  

KIAMAT BESAR 
 

 

Iman kepada Hari Kiamat merupakan 

bagian dari rukun iman yang enam. Kiamat 

besar tidak akan terjadi, melainkan setelah 

muncul beberapa tanda-tandanya. Tanda-

tanda Kiamat terbagi menjadi dua; tanda-

tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-

tanda kecil yaitu tanda yang mendahului 

Kiamat dalam kurun waktu yang lama dan 

merupakan sesuatu yang dianggap biasa. 

Dan tanda kecil kiamat yang pertama 

adalah dengan diutusnya Rasulullah a. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Sahl y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

يُِشْيُش  َٗ  ِِ بَرْي َٖ اىَغبَػُخ َم َٗ َّب  ثُِؼْضُذ أَ
ب ََ ُٕ ُذ َُ ِٔ َفَي  .ِثِئْصَجَؼْي
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“(Jarak) diutusnya aku dengan Hari 

Kiamat seperti dua (jari) ini.” Beliau 

memberikan isyarat dengan kedua jarinya 

(jari telunjuk dan jari tengahnya), lalu 

merenggangkannya.”
1
  

 

Dan terdapat lebih dari lima puluh tanda-

tanda kecil yang lainnya, sebagaimana yang 

disebutkan pada nash-nash Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah. 

 

Adapun tanda-tanda besar yaitu 

peristiwa yang terjadi menjelang Hari 

Kiamat dan merupakan sesuatu yang tidak 

biasa terjadi. Tanda besar Kiamat ada 

sepuluh. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Hudzaifah bin Asid y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

 

                                                 
1
 HR. Bukhari Juz 5 : 6138, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 867. 
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َُ َػْشُش  ْ٘ ُُ َحَزٚ َرُن ْ٘ َُ اىَغبَػَخ ََل َرُن ِإ
َخْغٌف  َٗ ْشِشِق  ََ آَيبٍد َخْغٌف ِثبْى

َخْغٌف ِفْي َجِضْيَشِح اْىَؼَشِة  َٗ ْغِشِة  ََ ِثبْى
َداثَُخ اْْلَْسِض  َٗ اىَذَجبُه  َٗ  ُُ اىُذَخب َٗ

 ِْ ٍِ ِظ  َْ ُع اىَش ْ٘ طُُي َٗ ُط  ْ٘ ْأُج ٍَ َٗ ُط  ْ٘ َيْأُج َٗ
ٍُ َرْشَحُو  ِْ ُقْؼَشِح َػَذ ٍِ َّبٌس َرْخُشُط  َٗ ب  َٖ ْغِشِث ٍَ

ٌَ ، اىَْبَط  ْشَي ٍَ  ِِ ُه ِػْيَغٚ ْث ْٗ اَْىَؼبِشَشُح ُُّض
 ٌَ َعَي َٗ  ِٔ  َصَيٚ اَاُ َػَيْي
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“Sesungguhnya Kiamat tidak akan pernah 

terjadi hingga muncul sepuluh tanda 

(sebelumnya); penenggelaman yang terjadi 

di barat, penenggelaman yang terjadi di 

timur, dan (penenggelaman yang terjadi) di 

Jazirah Arab, asap, Dajjal, binatang bumi, 

Ya-juj dan Ma-juj, terbitnya matahari dari 

barat, api yang keluar dari jurang „Adn 

yang menggiring manusia, (dan yang) 

kesepuluh turunya Isa bin Maryam a.”
2
 

 

Jika tanda besar yang pertama telah 

nampak, maka berbagai tanda lain akan 

datang secara beruntun. Diriwayatkan dari 

„Abdullah bin „Amru y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 

 

                                                 
2
 HR. Muslim Juz 4 : 2901. 
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بٌد ِفْي ِعْيٍل  ٍَ ْ٘ ظُ ْْ ٍَ اَْْلَيبُد َخَشَصاٌد 
ب َثْؼًضب َٖ ُْ يُْقَطِغ اىِغْيُل َيْزَجْغ َثْؼُض  .َفِئ

 

“Tanda-tanda (Kiamat) bagaikan mutiara 

yang terangkai pada seutas benang. Jika 

benang tersebut putus, maka sebagiannya 

akan mengikuti sebagian yang lain(nya).
3
 

 

Berikut ini penjelasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 HR. Ahmad : 7040. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2755. 
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TANDA-TANDA BESAR 

KIAMAT 
 

 

1. DAJJAL 

Diantara kejadian Adam j hingga 

Hari Kiamat, tidak ada sesuatu kejadian 

yang lebih besar daripada peristiwa Dajjal. 

Telah diriwayatkan dari „Imran bin Husain 

y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

ًِ اىَغبَػِخ َخْيٌق  ًَ ِإَىٚ ِقَيب َِ َخْيِق آَد ب َثْي ٍَ
َِ اىَذَجبهِ  ٍِ  .أَْمَجَش 

 

”Di antara kejadian Adam j hingga 

Hari Kiamat, (tidak ada) sesuatu kejadian 

yang lebih besar daripada Dajjal.”
4
            

                                                 
4
 HR. Muslim Juz 4 : 2946. 
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Dajjal keluar dari suatu tempat 

diantara Syam dan Iraq. Ia tinggal di bumi 

selama empat puluh hari. Sebagaimana 

diriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam‟an 

y, ia berkata; 

 

 ٌَ َعَي َٗ  ِٔ ُه اَاِ َصَيٚ اَاُ َػَيْي ْ٘ َرَمَش َسُع
ًِ : َقبَه اىَذَجبَه  َِ اىَشب ُٔ َخبِسٌط َخَيًخ َثْي َّ ِإ

بًَل َيب  ََ َػبَس ِش َٗ ًْب  ْي َِ اْىِؼَشاِق َفَؼبَس َي َٗ
ب  ٍَ َٗ َه اَاِ  ْ٘ َْب َيب َسُع ا ُقْي ْ٘ ِػَجبَد اَاِ َفأَْصُجُز

 ًٌ ْ٘ ب َي ًٍ ْ٘ َُ َي ْ٘ ُٔ ِفي اْْلَْسِض َقبَه أَْسَثُؼ ىُْجضُ
َعبِئُش  َٗ َؼٍخ  َْ ًٌ َمُج ْ٘ َي َٗ ٍش  ْٖ ًٌ َمَش ْ٘ َي َٗ ٍَْخ  َمَغ

 ٌْ ُن ٍِ ِٔ َمأَيَب ٍِ  أَيَب
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”Dia akan keluar diantara Syam dan Iraq 

dan akan membuat kerusakan ke kanan dan 

ke kiri. Wahai hamba Allah teguhlah 

kalian.” Kami bertanya, ”Wahai 

Rasulullah, berapa lama ia tinggal di 

bumi?” Beliau bersabda, ”Empat puluh 

hari; sehari seperti satu tahun, sehari 

seperti satu bulan, sehari seperti satu 

Jum‟at, dan hari-hari lainnya seperti hari-

hari (biasa) kalian.”
5
 

 

Diantara sifat-sifat Dajjal adalah ia 

seorang yang buta mata kanannya, dan 

tertulis diantara kedua matanya “Kafir,” 

yang dapat dibaca oleh setiap muslim. 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Umar p, 

ia berkata; 

 

                                                 
5
 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
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 ٌَ َعَي َٗ  ِٔ ُه اَاِ َصَيٚ اَاُ َػَيْي ْ٘ َرَمَش َسُع
ِغْيُح  ََ َِّي اىَْبِط اْى َشا َٖ َِ َظ ب َثْي ًٍ ْ٘ َي

َرَؼبَىٚ َىْيَظ  َٗ َُ اَاَ َرَجبَسَك  اىَذَجبُه َفَقبَه ِإ
 ِِ ُس َػْي َ٘ ِغْيَح اىَذَجبَه أَْػ ََ َُ اْى َس أَََل ِإ َ٘ ِثأَْػ

 َُ َْٚ َمأَ َْ ُٔ اْىُي َْ ََْجًخ َطبِفَيخٌ َػْي  . ِػ
 

“Pada suatu hari Rasulullah a 

menyebutkan tentang Dajjal kepada 

manusia dan beliau bersabda, 

“Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta‟ala 

tidak buta, ketahuilah bahwa Al-Masih 

Dajjal buta mata kanan(nya) seperti 

anggur yang timbul.”
6
 

 

                                                 
6
 HR. Bukhari Juz 3 : 3256 dan Muslim Juz 1 : 169, 

lafazh ini miliknya. 
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Pengikut Dajjal sangat banyak dan 

kebanyakan pengikutnya adalah dari 

kalangan wanita dan kaum yahudi, yang 

jumlahnya mencapai tujuh puluh ribu 

orang.  

 

2. TURUNNYA ISA j 

Setelah Dajjal keluar dan membuat 

kerusakan di muka bumi, maka Allah q 

akan mengutus Nabi Isa j. Nabi Isa j 

akan turun di menara putih sebelah timur 

Damaskus di Syam dengan memakai dua 

helai pakaian yang dicelup dengan minyak 

ja‟faran. Nabi Isa j meletakkan 

tangannya di atas sayap dua Malaikat. Jika 

ia menundukkan kepalanya, maka akan 

turunlah rambutnya. Dan jika ia 

mengangkatnya, maka berjatuhanlah 

keringatnya bagaikan butir-butir mutiara. 

Tidaklah seorang kafir pun yang mencium 

nafasnya, melainkan ia akan mati, dan 

nafasnya adalah sejauh pandangannya. Nabi 

Isa j akan membunuh dajjal di pintu 
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Ludd, dan Dajjal akan mati mencair 

bagaikan garam yang larut di dalam air. 

Diriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam‟an 

y, Rasulullah a bersabda; 

 

 َِ ِغْيَح ْث ََ َ٘ َمَزِىَل ِإْر َثَؼَش اَاُ اْى ُٕ ب  ََ َْ َفَجْي
َْبَسِح اْىَجْيَضبِء َشْشِقَي  ََ َذ اْى ْْ ِضُه ِػ ْْ ٌَ َفَي ْشَي ٍَ
ِٔ َػَيٚ  اِضًؼب َمََفْي َٗ  ِِ َدَرْي ْٗ ُش ْٖ ٍَ  َِ ْشَق َثْي ٍَ ِد
ِإَرا  َٗ ُٔ َقَطَش  ِِ ِإَرا َطْأَطأَ َسْأَع َيَنْي ٍَ َحِخ  ِْ أَْج

ٌُ َمبىُيْؤىُِؤ َفََل َيِحُو  ب ََ ُٔ ُج ْْ ٍِ ُٔ َرَحَذَس  َسَفَؼ
 ُٔ َََّفَغ َٗ بَد  ٍَ ِٔ ِإََل  َََّفِغ ِىَنبِفٍش َيِجُذ ِسْيَح 
ُٔ َحَزٚ  ُٔ َفَيْطُيُج ْي َطْشُف ِٖ َز ْْ ْي َحْيُش َي ِٖ َز ْْ َي
ٌَ َيْأِري ِػْيَغٚ  ُٔ صُ ُٔ ِثَجبٍة ىٍُذّ َفَيْقُزَي يُْذِسَم
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 ُٔ ْْ ٍِ ٌُ اَاُ  ُٖ ََ ًٌ َقْذ َػَص ْ٘ ٌَ َق ْشَي ٍَ  ِِ ْث
 ٌْ ُٖ صُ يَُحّذِ َٗ  ٌْ ِٖ ِٕ ْ٘ ُج ُٗ  ِْ َغُح َػ َْ َفَي

ٌْ ِفي اْىَجَْخِ  ِٖ  .ِثَذَسَجبِر

 

“Ketika (telah) demikian keadaan Dajjal, 

tiba-tiba Allah mengutus Isa bin Maryam 

yang akan turun pada menara putih di 

timur Damaskus, di antara dua sayap 

malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya, 

(maka) turunlah (rambutnya). Dan jika ia 

mengangkatnya, (maka) mengalirlah 

(keringatnya) bagaikan butir mutiara. 

Maka tidak ada seorang kafir pun yang 

mendapatkan bau nafasnya, melainkan ia 

(akan) mati (seketika itu) dan nafasnya 

adalah sejauh pandangannya. Maka ia 

akan mencari Dajjal hingga di 

dapatkannya di pintu Ludd, maka Dajjal 

akan dibunuh (disana). Kemudian Nabi Isa 

pergi kepada kaum yang telah dipelihara 
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Allah dari gangguan (Dajjal) dan 

mengusap wajah-wajah mereka serta 

menyebutkan kedudukan mereka di 

Surga.”
7
 

 

Pada masa Nabi Isa j tersebarlah 

rasa aman dan keberkahan. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

ًِ َفَيَذَق  ْعََل َفُيَقبِرُو اىَْبَط َػَيٚ اْْلِ
َيَضُغ اْىِجْضَيَخ  َٗ ِضْيَش  ْْ َيْقُزُو اْىِخ َٗ اىَصِيْيَت 

ب ِإََل  َٖ َيُو ُمُي َِ ِٔ اْى ِّ ب ٍَ ِيُل اَاُ ِفْي َص ْٖ يُ َٗ
ِغْيَح اىَذَجبَه  ََ ِيُل اَاُ اْى ْٖ يُ َٗ  ًُ ْعََل اْْلِ

َُْخ ِفي اْْلَْسِض َحَزٚ َرْشَرَغ ) ٍَ َرَقُغ اْْلَ َٗ
                                                 

7
 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
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َغ اْىَجَقِش  ٍَ بِس  ََ اىِّْ َٗ ِثِو  َغ اْْلِ ٍَ ُد  ْ٘ اْْلُُع
 ُُ ْجَيب َيْيَؼُت اىّصِ َٗ  ٌِ َْ َغ اْىَغ ٍَ ئَبُة  اىّزِ َٗ

 ٌْ ُٕ ُنُش ِفْي  (ِثبْىَحَيبِد ََل َرُضُش َْ َفَي
َفٚ َفُيَصّيِي  َ٘ ٌَ َيَز ًَْخ صُ َِ َع اْْلَْسِض أَْسَثِؼْي

 َُ ْ٘ َُ ْغِي َُ ِٔ اْى  َػَيْي
 

“(Nabi Isa j) akan memerangi manusia 

untuk masuk ke dalam Islam. Ia akan 

menghancurkan salib dan membunuh babi-

babi, dan menghapus jizyah (upeti). Allah 

akan menghancurkan seluruh agama pada 

masa tersebut, kecuali Islam. Pada 

zamannya Allah akan menghancurkan Al-

Masih Dajjal. Akhirnya amanah pun 

terjaga di muka bumi hingga harimau 

dapat hidup dengan unta, singa dengan 

sapi, srigala dengan kambing dan anak-

anak pun bermain dengan ular tanpa 
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membahyakan mereka. Ia akan hidup 

selama empat puluh tahun, kemudian ia 

meninggal dunia lalu orang muslim 

menshalatkannya.”
8
 

 

3. YA-JUJ DAN MA-JUJ 

Ya-juj dan Ma-juj adalah manusia 

dari keturunan Adam j. Dzulqarnain
9
 

telah membuat dinding penghalang untuk 

mereka.
10

 Mereka tidak dapat melubangi 

dinding tersebut hingga waktu yang telah 

ditentukan Allah q. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda 

tentang dinding penghalang Ya-juj dan Ma-

juj; 

 

                                                 
8
 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4286. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 5 : 2182. 
9
 Ia adalah seorang raja yang beriman dan shalih. 

10
 Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Kahfi : 

94 - 97. 
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ا  ْٗ ًٍ َحَزٚ ِإَرا َمبُد ْ٘ ُٔ ُمَو َي َّ ْٗ َيْحَُفُش
ا  ْ٘ ٌْ ِاْسِجُؼ ِٖ ُٔ َقبَه اىَِزْي َػَيْي َّ ْ٘ َيْخِشُق

 َُ ب َمب ٍَ ُٓ اَاُ َمأََشِذّ  ُٔ َغًذا َفُيِؼْيُذ َّ ْ٘ َفَغَزْخِشُق
 ٌْ ُٖ ُْ َيْجَؼَض أََساَد اَاُ أَ َٗ  ٌْ ُٖ َذَر ٍُ َحَزٚ ِإَرا َثَيَغ 

ا  َػَيٚ اىَْبِط َقبَه ِىَيِزْي  ْ٘ ٌْ ِاْسِجُؼ ِٖ َػَيْي
 َْٚ اْعَزْض َٗ ُْ َشبَء اَاُ  ُٔ َغًذا ِإ َّ ْ٘ َفَغَزْخِشُق
 َِ ِٔ ِحْي ْيَئِز َٖ ُٔ َم َّ ْٗ َُ َفَيِجُذ ْ٘ َقبَه َفَيْشِجُؼ

َُ َػَيٚ اىَْبِط  ْ٘ ُٔ َفَيْخُشُج َّ ْ٘ ُٓ َفَيْخِشُق ْ٘ َرَشُم
 ٌْ ُٖ ْْ ٍِ َيَِفُش اىَْبُط  َٗ  َٓ َيب َِ َُ اْى ْ٘  .َفَيْغَزُق
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“(Ya-juj dan Ma-juj) melubanginya setiap 

hari hingga ketika mereka hampir saja 

melubanginya, maka (pemimpin) di antara 

mereka berkata, “Kembalilah, kalian akan 

(kembali) melubanginya besok.” Kemudian 

Allah mengembalikannya kokoh seperti 

semula hingga ketika telah tiba waktunya 

dan Allah berkehendak untuk mengutus 

mereka kepada manusia, maka (pemimpin) 

mereka berkata, “Kembalilah, kalian akan 

(kembali) melubanginya besok, insya Allah 

(jika Allah menghendaki).” Ia 

mengucapkan istitsna (insya Allah). Maka 

keesokan harinya mereka kembali dan 

mendapati dinding tersebut dalam tetap 

keadaan seperti ketika mereka tinggalkan. 

Akhirnya mereka dapat melubanginya dan 

keluar di tengah-tengah manusia, lalu 

mereka meminum air dan manusia lari dari 

mereka.”
11

 

                                                 
11

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3153, lafazh ini miliknya dan 

Hakim Juz 4 : 8501. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2276. 
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Ya-juj dan ma-juj akan mati dengan 

ulat yang menyerang pada leher-leher 

mereka, melalui doa Nabi Isa j dan para 

sahabatnya. Disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam‟an 

y, Rasulullah a bersabda; 
 

ُٔ َفُيْشِعُو  أَْصَحبثُ َٗ َِّجُي اَاِ ِػْيَغٚ  َفَيْشَغُت 
 َُ ْ٘ ٌْ َفُيْصِجُح ِٖ ٌُ اىََْغَف ِفْي ِسَقبِث ِٖ اَاُ َػَيْي

اِحَذحٍ َٙفْشَط  َٗ ََّْفٍظ  ِد  ْ٘ ََ   َم
 

“Nabiyullah Isa dan para sahabatnya 

berdoa kepada Allah, maka Allah 

mengirimkan ulat ke leher-leher mereka 

(ya-juj dan ma-juj), maka mereka mati 

seperti kematian satu jiwa.”
12

 

 

 

                                                 
12

 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
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4. TIGA PENENGGELAMAN BUMI 

Tiga penenggelaman tersebut belum 

terjadi sampai sekarang, seperti tanda-tanda 

besar kiamat lainnya yang belum muncul.
13

 

Penenggelaman ini akan terjadi sangat 

besar dan menyeluruh pada banyak tempat 

di berbagai belahan bumi bagian timur, 

barat, dan Jazirah Arab. Berkata Ibnu Hajar 

5; 

“Telah ditemukan penenggelaman di 

berbagai tempat, akan tetapi mungkin saja 

bahwa yang dimaksud dengan tiga 

penenggelaman adalah sesuatu yang lebih 

dahsyat dari yang telah ditemukan, seperti 

ukurannya dan tempatnya yang lebih 

besar.”
14

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Asyratus Sa‟ah. 
14

 Fathul Bari, 13/84. 
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5. ASAP 

Munculnya asap merupakan tanda-

tanda Kiamat yang ditunggu-tunggu, ia 

belum terjadi dan akan terjadi menjelang 

Hari Kiamat.
15

 Allah q berfirman; 

 

 ٍِ ِجْي ٍُ  ٍُ بُء ِثُذَخب ََ ًَ َرْأِري اىَغ ْ٘ . َفبْسَرِقْت َي
 ٌٌ َزا َػَزاٌة أَِىْي َٕ  .َيْغَشٚ اىَْبَط 

 

“Maka tunggulah hari ketika langit 

membawa asap yang nyata. Yang meliputi 

manusia, inilah siksa yang pedih.”
16

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Asyratus Sa‟ah. 
16

 QS. Ad-Dukhan : 10 - 11. 
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6. TERBITNYA MATAHARI DARI 

BARAT 

 

Pintu taubat senantiasa dibuka selama 

matahari belum terbit dari barat. Ketika 

matahari telah terbit dari barat, maka pintu 

tersebut akan ditutup sampai Hari Kiamat.
17

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ِْ ٍِ ُظ  َْ ًُ اىَغبَػَخ َحَزٚ َرْطُيَغ اىَش ْ٘ ََل َرُق
 َِ ٍَ ب آ َٖ ْغِشِث ٍَ  ِْ ٍِ ب َفِئَرا َطَيَؼْذ  َٖ ْغِشِث ٍَ

ََفُغ  ْْ ِئٍز ََل َي ٍَ ْ٘ َُ َفَي ْ٘ ُؼ ََ ٌْ أَْج ُٖ اىَْبُط ُمُي
 ْٗ ِْ َقْجُو أَ ٍِ َْْذ  ٍَ ِْ آ ٌْ َرُن ب َى َٖ بُّ ََ ََّْفًغب ِإْي

ب َخْيًشا َٖ ِّ ب ََ  َمَغَجْذ ِفْي ِإْي

                                                 
17

 Asyratus Sa‟ah. 
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“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

matahari terbit dari barat. Ketika 

(manusia) menyaksikan matahari terbit 

dari barat, (maka) semua manusia akan 

beriman. Pada hari tersebut tidak 

bermanfaat lagi iman seseorang yang 

belum beriman sebelum itu atau ia (belum) 

mengusahakan kebaikan dalam masa 

imannya.
18

”
19

 

 

Berkata Imam Al-Qurthubi 5; 

“Para ulama‟ berkata, “Keimanan satu jiwa 

tidak bermanfaat ketika matahari telah 

terbit dari barat. Hal itu karena perasaan 

takut yang sangat menghunjam dalam hati, 

yang mematikan semua syahwat dan nafsu, 

serta kekuatan badan menjadi lemah ... 

Maka semua manusia menjadi seperti orang 

yang sedang menghadapi sakaratul maut 

dan terputusnya semua ajakan untuk 

                                                 
18

 QS. Al-An‟am : 158. 
19

 HR. Bukhari Juz 4 : 4359 dan Muslim Juz 1 : 157, 

lafazh ini miliknya. 
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melakukan berbagai macam 

kemaksiatan.”
20

 

 
7. KELUARNYA BINATANG BUMI 

Binatang tersebut akan keluar dari 

tanah Haram Makkah.
21

 Dan binatang 

tersebut akan memberikan tanda kepada 

orang yang beriman dan kepada orang yang 

kafir. Adapun kepada orang yang beriman, 

maka binatang tersebut akan memberikan 

tanda pada wajah mereka sehingga menjadi 

bersinar. Sedangkan kepada orang kafir, 

maka binatang tersebut akan memberikan 

tanda pada hidung mereka sebagai tanda 

kekufuran. Hal ini sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Umamah y, Nabi 

a bersabda; 

 

                                                 
20

 Tafsir Al-Qurthubi, 7/146. 
21

 At-Tadzkirah, 697 - 698. 
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ٌُ اىَْبَط َػَيٚ  َرْخُشُط اىَذاَثُخ َفُزِغ
 ٌْ ِٖ َِ  َخَشاِطْي

 

“Binatang tersebut akan keluar dan akan 

memberikan tanda pada hidung-hidung 

mereka.”
22

 

 

8. API YANG MENGUMPULKAN 

MANUSIA  

Ini adalah tanda terakhir dari tanda-

tanda besar Kiamat. Api tersebut akan 

keluar dari Yaman, yaitu dari jurang „Adn 

dan api tersebut akan menggiring manusia 

menuju Syam. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Ibnu „Umar p ketika menjelaskan 

tentang keluarnya api, ia berkata; 

“Wahai Rasulullah, apa yang engkau 

perintahkan kepada kami?” Rasulullah a 

                                                 
22

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2927. 
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menjawab, “Hendaklah kalian berkumpul 

di Syam.”
23

 

 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“Para ulama‟ berkata, “Dikumpulkannya 

manusia terjadi di akhir dunia menjelang 

Kiamat dan menjelang ditiupnya 

sangkakala.”
24

 

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

“Berbagai redaksi (hadits) ini menunjukkan 

bahwa Al-Hasyr (berkumpul) di sini adalah 

berkumpulnya manusia yang ada di akhir 

dunia dari berbagai penjuru dunia menuju 

satu tempat berkumpul, yaitu (di) negeri 

Syam ... Ini semua menunjukkan bahwa 

pengumpulan ini terjadi di akhir zaman, 

yang masih ada makanan, minuman, 

tunggangan di atas kendaraan yang dibeli 

juga yang lainnya. Demikian pula adanya 

api yang membinasakan orang-orang yang 

                                                 
23

 HR. Ahmad dan Tirmidzi. 
24

 Syarh An-Nawawi li Shahihil Muslim, 17/194-195. 
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terlambat. Jika hal itu terjadi setelah tiupan 

sangkakala untuk kebangkitan, niscaya 

tidak ada lagi kematian. Demikian pula 

tidak ada kendaraan yang dibeli, tidak ada 

makanan, tidak ada minuman, dan tidak ada 

pakaian di padang yang luas nanti.”
25

 

 

Demikianlah tanda-tanda besar 

Kiamat. Kita memohon perlindungan 

kepada Allah q dari kedahsyatan Kiamat. 

Dan kita juga memohon kepada Allah q 

agar dimudahkan untuk mempersiapakan 

bekal menuju kampung akhirat. Akhirnya, 

shalawat dan salam semoga tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, kepada 

keluarganya, dan para sahabatnya. 

 

 
***** 

 

 

 

                                                 
25

 Al-Fitan wal Malahim, 1/320-321. 
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