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HARI KIAMAT SEMAKIN DEKAT 
 

 

Di antara bukti kebenaran risalah 

kenabian Rasulullah a adalah beliau 

mengabarkan kepada umatnya akan 

datangnya Hari Kiamat. Karena kedatangan 

Hari Kiamat merupakan hal yang pasti, 

yang tidak ada keraguan padanya. 

Sebagaimana Allah q berfirman; 

 

 א��َ  ن� �َ א وَ �َ �ْ �ِ  َ� �ْ  رَ ��  �ٌ �َ ��ِ  �َ א
َ א���  ن� �َ وَ 
 َ� ْ� َ� �ُ  َ� .رِ "ْ �ُ !ُ   א�ْ �ِ  �ْ 

”Sesungguhnya Hari Kiamat pasti akan 

datang, tidak ada keraguan padanya. Dan 

sesungguhnya Allah q akan 

membangkitkan (setiap) orang yang ada di 

dalam kubur.”
1
 

                                                 
1
 QS. Al-Hajj : 7. 
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Hari Kiamat tidak akan pernah terjadi 

sebelum didahului dengan adanya beberapa 

tanda, dan tanda-tanda tersebut juga telah 

diberitakan oleh Rasulullah a. Di antara 

tanda-tanda kecil akan datangnya Hari 

Kiamat adalah : 

 

1. Diutusnya Nabi a 

Tanda Kiamat yang pertama kali 

adalah diutusnya Nabi a, karena beliau 

adalah Nabi akhir zaman dan tidak ada lagi 

Nabi antara beliau dengan Hari Kiamat.2 

Diriwayatkan dari Sahl y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 *ُ �ْ ِ( ُ� وَ  �ِ �ْ א�َ �َ כَ  �ُ א
َ א��� א وَ 'َ �َ  ُ& %ْ �ِ ُ$ 
 .א.َ 1ُ 0/ .ُ �َ �َ  -ِ �ْ �َ �َ ْ, +ِ $ِ 

 

                                                 
2
 At-Tadzkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, 

626. 
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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.”3  

 

 

2. Singkatnya Waktu 

Sedikitnya keberkahan dari waktu.
4
 

Sebagimana diriwayatkan dari Anas bin 

Malik y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 אنُ �َ א��7  َب אرَ !َ 4َ 5 �َ �4 3َ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� 
 �ِ �َ .ُ :ُ א�ْ כَ  *ُ �ْ א�(� وَ  *ِ �ْ א�(� כَ  �ُ 9َ א���  نَ "ْ כُ 4َ �َ 
 مُ "ْ �َ א�ْ  نَ "ْ כُ �َ وَ  مِ "ْ �َ א�ْ כَ  �ُ �َ .ُ :ُ א�ْ  نَ "ْ כُ �َ وَ 

                                                 
3
 HR. Bukhari Juz 5 : 6138, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 867. 
4
 Fathul Bari, 13/16. 
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�َ *ْ َ; א�ْ כَ  �ُ א
َ א���  نَ "ْ כُ �َ وَ  �ِ א
َ א��� כَ  ِ� 
 .אرِ א��9 $ِ 

 

”Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

berdekatannya waktu, setahun seperti 

sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan 

seperti sehari, sehari seperti sejam, dan 

sejam seperti kayu (bakar) yang terbakar 

api.”
5
 

 

 

3. Munculnya berbagai Fitnah 

Di antara tanda-tanda Hari Kiamat 

adalah munculnya fitnah-fitnah besar yang 

bercampur di dalamnya antara kebenaran 

dan kebatilan.
6
 Sebagaimana diriwayatkan 

                                                 
5
 HR. Ahmad dan Tirmidzi Juz 4 : 2332, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 7422. 
6
 Asyratus Sa’ah, Yusuf Al-Wabil. 
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dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 Cِ �ْ א�A  �Bِ @ْ !ِ א כَ 9ً 4َ �ِ  אلِ .َ 
َ אَ=ْ א $ِ وْ رُ אدِ $َ 
�ُ  H Cُُ א�*�  D ِB ِE  ُ� Fْ ِ� ُGْ .ُ א�ْ  ْI ِ� ْ  ِ� .ْ ُ� א وَ 9ً 
�ُ  ْ  ِ� .ْ �ُ  وْ א �َ *ً א�ِ כَ  ْI ِ� Aُ �ْ �ِ א �َ *ً א�ِ כَ  Fْ ِ� ُG ُ� א وَ 9ً 
 .א�َ 'ْ א�0/  �َ �ِ  ٍض *َ �َ $ِ  -ُ 9َ �ْ دِ 

 

“Bersegeralah untuk beramal (sebelum 

datangnya) fitnah-fitnah seperti potongan 

malam yang gelap. Pagi harinya seorang 

masih beriman, namun sore harinya ia 

telah kafir. Atau sore harinya seorang 

masih beriman, namun pagi harinya ia 

telah kafir. Ia menjual agamanya dengan 

sedikit bagian dari kesenangan dunia.”
7
 

                                                 
7
 HR. Muslim Juz 1 : 118. 
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4. Saling Berbangga-bangga dengan 

Masjid 

Manusia akhir zaman hanya 

memperhatikan hiasan masjid untuk 

dibanggakan dan tidak memakmurkannya, 

kecuali sedikit saja.
8
 Diriwayatkan dari 

Anas bin Malik y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

  �ِ  אُس 5 א��9 א1َ �َ 4َ 5 �َ �4 3َ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� 
 0ِ אHِ َ� .َ א�ْ 

 

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

manusia saling berbangga-bangga dengan 

masjid(nya).”
9
 

                                                 
8
 Fathul Bari, 13/88. 

9
 HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 739, lafazh ini milik 

keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 3 : 604. 
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5. Berlomba-lomba Meninggikan 

Bangunan dan Hamba Sahaya 

Melahirkan Tuannya 

Banyak anak-anak yang durhaka 

kepada ibunya.
10

 Kebanyakan manusia 

ingin bangunan rumahnya lebih tinggi dari 

yang lainnya, ia juga berupaya untuk 

memperhias dan memperindahnya.
11

 

Diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaththab a, 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

אَ
ِ�، Mَאَل  Mَ  :  ْ'ِ*ْ�ِOَْP�َאَل  �א : َ
ِ� א���َ
 ِCRِא �َ� א���ِ EَBَ
َْP$ِ 9َْ�א
Mَאَل . אْ�َ.Iُ�ْْوُل َ

  ْ'ِ*ْ�ِOَْP�َ  �ُ��אَرאِ�َ�א، Mَאَل �َْن 0َBِ�َ ْא=ََََ� �ْ
َ

                                                 
10

 Fathul Bari, 1/123. 
11

 Fathul Bari, 13/88. 
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َر4َ�$َ�א َو�َْن َ�َ*ى אUَVُ�ْאَة אْ�ُ�َ*אَة אْ�َ�אَ�َ� ِرَ
אَء 
אِء 4َ�ََ@אَوُ�ْ"َن ِ�  א9ْ�ُ�َْ�אنِ   א�(�

 

 

“(Jibril j) berkata, “Beritahukan 

kepadaku tentang (kapan datangnya) Hari 

Kiamat” Rasulullah a menjawab, “Orang 

yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu 

daripada yang bertanya.” Selanjutnya 

orang tersebut bertanya lagi, “Beritahukan 

kepadaku tentang tanda-tandanya.” 

Rasulullah a menjawab, “Jika hamba 

sahaya wanita telah melahirkan tuannya, 

jika engkau melihat orang-orang yang tidak 

beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan 

penggembala kambing, berlomba-lomba 

mendirikan bangunan.”
12

 

 

 

                                                 
12

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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6. Ucapan Salam Hanya Untuk Orang 

yang Dikenal, Banyaknya Perdangangan, 

Terputusnya Silaturrahmi, Banyaknya 

Persaksian Palsu, dan Banyaknya 

Tulisan 

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin 

Mas’ud y, bahwa  Rasulullah a bersabda; 

 

 ِX َ �ْ $َ  ن��א���  ِي 0َ �َ   َ
 �ِ א,� Zَ א�ْ  B ْ� َEِ ْ� �َ  �ِ א
א �َ Hَ وْ زَ  ةُ �َ *ْ .َ א�ْ  �َ �ْ �ِ 5 �َ �4 3َ  ةِ אرَ :َ א�4ِّ  "� (ُ �ُ وَ 
 َ
 َB ِّ4وَ  ةِ אرَ :َ 5 א� َM ْ@ َA  َ=ْةَ אدَ �َ َ[ وَ  אمِ 3َ رْ א 

 رَ "ْ �ُ _ُ وَ  ِّ̂ Vَ א�ْ  ةِ אدَ �َ َ[  אنَ .َ 4ْ כِ وَ  رِ وْ א�7/ 
 B ِEَ !َ א�ْ 

“Sesungguhnya dihadapan Hari Kiamat 

(akan terjadi); memberi salam hanya 

kepada orang khusus, tersebarnya 

perdagangan hingga seorang wanita 
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membantu suaminya di dalam berdagang, 

terputusnya silaturrahim, persaksian palsu, 

disembunyikannya persaksian yang benar, 

dan tersebarnya pena.”
13

 

 

Salam hanya diberikan kepada orang 

yang dikenal, sehingga ikatan ukhuwah 

menjadi melemah. Banyak manusia yang 

terfitnah untuk mengumpulkan harta 

sebanyak-banyaknya, sehingga akan 

melemahkan agamanya. Manusia tidak 

saling menjalin hubungan kekerabatan, 

bahkan mereka saling memusuhi terus-

menerus. Banyak terjadi kebohongan dalam 

memberikan persaksian dan 

disembunyikannya persaksian yang benar.
14

 

Dan banyaknya tulisan yang tidak 

bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, 

                                                 
13

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 

2 : 647. 
14

 Asyratus Sa’ah, Yusuf Al-Wabil. 
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sehingga tulisan tersebut menjadi tidak 

bermanfaat.
15

 

 

 

7. Hilangnya Ilmu, Tersebarnya 

Kebodohan, Tersebarnya Perzinaan, dan 

Banyaknya Wanita 

Diriwayatkan dari Anas y ia berkata, 

aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ� *َ �َ Dْ �َ وَ  B ُEْ �ِ א�ْ  �C !ِ �َ  نْ �َ  �ِ א
َ א���  אطِ *َ ْ[ �َ  �ْ 
 �C !ِ �َ وَ  אءُ َ� א�9ِّ  *َ %ُ כْ �َ א وَ 'َ א�D َ� َ*  ِّ7ْ �َ وَ  Cُ �ْ :َ א�ْ 

 ةً �َ *َ א�ْ  �َ �ْ ِ� .ْ Zَ �ِ  نَ "ْ כُ 5 �َ �4 3َ  אلُ Hَ א�*ِّ 
 .0ُ א3ِ "َ א�ْ  Eُ �ِّ !َ א�ْ 

 

 

                                                 
15

 Ithaful Jama’ah, 1/428. 
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“Di antara tanda-tanda Hari Kiamat 

(adalah); sedikitnya ilmu, tersebarnya 

kebodohan, tersebarnya perzinaan, 

banyaknya wanita, dan sedikitnya laki-laki, 

hingga lima puluh wanita hanya ada satu 

orang laki-laki (yang mengurusnya).”
16

 

 

Banyaknya jumlah kaum wanita 

disebabkan karena banyak kaum laki-laki 

yang terbunuh di medan peperangan dan 

banyaknya anak-anak wanita yang 

dilahirkan.
17

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 HR. Ahmad, Bukhari Juz 1 : 81, lafazh ini 

miliknya, Tirmidzi Juz 4 : 2025, dan Ibnu Majah : 

4045. 
17

 Fathul Bari, 1/179. 
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8. Banyak Terjadi Gempa Bumi 

Gempa bumi yang terjadi dengan 

cakupan yang menyeluruh dan terjadi 

secara terus-menerus.
18

 Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

 

 B ُEْ �ِ א�ْ  aَ �َ !ْ 5 ُ� �4 3َ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� 
  َل زِ َ� א��7  *َ %ُ כْ �َ وَ 

 

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

diangkatnya ilmu dan banyak terjadi gempa 

bumi.”
19 

 
 

 

                                                 
18

 Fathul Bari, 13/87. 
19

 HR. Ahmad dan Bukhari Juz 1 : 989. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 7432. 
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9. Tanah Arab Kembali Hijau 

Negeri-negeri Arab yang asalnya 

padang pasir yang tandus akan dilimpahi air 

yang banyak, sehingga berbagai tumbuh-

tumbuhan hidup di atasnya. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ـــــ �َ َ�  ـــــ مُ "ْ ُ! ـــــ3َ  �ُ א
َ א��� ـــــכْ 5 �َ �4 ـــــא�ْ  *َ %ُ  אَل َ.
 -ِ אِ�ـ�َ  אةِ َכـHُ Cُ  ِ$ َ7ـא�*�  جَ *ُ Zْـ5 �َ �4ـU ْ� aُ  َ3ِ �َ وَ 
ــ3َ وَ  -ُ 9ْــא �ِ َ�ــBُ �ِ !ْ א �َ 0ً 3َــ�َ  0ُ ِ:ــd �َ َ�ــ  دَ "ْ ُ�ــ5 �َ �4
  .אאرً �َ 'ْ �َ א وَ Hً وْ *ُ �ُ  ِب *َ �َ א�ْ  ُض رْ �َ 

 

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

banyaknya harta dan melimpah, hingga 

seseorang keluar dengan (membawa) zakat 

hartanya namun ia tidak menemukan 

seorang pun yang menerima zakat darinya, 
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dan hingga tanah Arab kembali hijau 

penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan 

sungai-sungai.”
20

 

 

 

10. Banyaknya Pembunuhan 

Manusia akhir zaman akan 

membunuh orang lain dengan sebab-sebab 

yang sepele. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

א "ْ א�ُ Mَ  جُ *ْ �َ א�ْ  *َ %ُ כْ 5 �َ �4 3َ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� 
 Cُ 4ْ !َ �ْ אَ  אَل Mَ  א��ِ  َل "ْ eُ א رَ �َ  جُ *ْ �َ א א�ْ �َ وَ 
 .Cُ 4ْ !َ �ْ אَ 

 

                                                 
20

 HR. Muslim Juz 2 : 157. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

7429. 
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“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

banyaknya ‘Al-Harju.’” Para sahabat 

bertanya, ”Apa yang dimaksud dengan ’Al-

Harju,’ wahai Rasulullah?” Rasulullah a 

bersabda, ”Pembunuhan-pembunuhan.”
21

 

 

 

11. Sungai Furat Menampakkan 

Timbunan Emas 

Timbunan emas tersebut secara hakiki 

dan seorang muslim dilarang untuk 

mengambilnya karena akan menimbulkan 

fitnah dan pembunuhan.
22

 Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 


ـ אُت *َ Uُ א�ْ  *َ ِ� Vْ 5 �َ �4 3َ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� َ ْ� 
 َH َ� ٍC  ِ�
َ  אُس א�Cُ  �9 4ِ 4َ !ْ �َ  ٍ� 1َ ذَ  �ْ  َB4َـ!ْ �ُ �َ  -ِ ْ�ـ Cُ 

                                                 
21

 HR. Muslim Juz 4 : 157. 
22

 Fathul Bari, 13/81. 
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 ِ��ِ  Cِّ כُ  �ْ  َRُכـ لُ "ْ ُ!ـ�َ وَ  نَ "ْ �ُ ْ�ـ�ِ وَ  �ٌ �َ ْ�ـ�ِ  �ٍ א /C 
�ِ  H ٍCُ رَ  ْ9 ُ� ْE  َ� َ� ِّB  ْ  َ� ُא א�� 'َ �َ  نُ "ْ כ ِh ْي  َ� ْ' ُ: ْ".  

 

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

sungai Furat
23

 menampakkan timbunan 

emas. Manusia akan saling berbunuh-

bunuhan karenanya. Dari setiap seratus 

orang (akan) terbunuh sembilan puluh 

sembilan orang. Setiap orang dari mereka 

mengatakan, “Semoga akulah orang yang 

akan berhasil (mendapatkannya).”
24

 

                                                 
23

 Sungai tersebut berasal dari Armenia, kemudian 

masuk ke negeri Romawi sampai ke Malthiyyah, 

lalu mengalir ke sungai-sungai kecil, kemudian 

melewati Ar-Riqqah, lalu menjadi sungai-sungai 

yang mengairi perkebunan di Irak. Sungai tersebut 

bertemu dengan sungai Dajlah di Wasith, lalu 

keduanya ke luar di teluk Arab (laut India). 

(Mu’jamul Buldan, 4/242). 
24

 HR. Muslim Juz 4 : 2894, lafazh ini miliknya dan 

Ibnu Majah : 4046. Hadits ini dishahihkan oleh 
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12. Binatang Buas dan Benda Mati 

Berbicara dengan Manusia 

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-

Khudri y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ـ مُ "ْ !ُ  �َ َ�  هِ U �ِ  ْ  ِ$ َ� ِ0ْ 'َ  ْي hِ א�� وَ  5 �4ـ3َ  �ُ א
َ א���
 Hُ Cَـא�*�  B َEِّ כَ 5 ُ� �4 3َ وَ  lَ 'ْ אkِْ  אعُ �َ א�ِ�ّ  B َEِّ כَ ُ� 
 َ
 َh َ$ ُ�  eَ ْ" ِm ِ-  َאכُ *َ ِ[ و  َ' ْ� ِB ِ-  َو �ُ ْZـ�َ  هُ *َ ِ�ـZِ ُh ُه 
  .هِ 0ِ �ْ $َ  �ْ �ِ  -ُ Bُ 1ْ �َ  َث 0َ 3ْ א �َ .َ $ِ 

 

“Demi yang jiwaku berada ditangan-Nya, 

tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

binatang buas akan berbicara kepada 

manusia, hingga ujung cambuk dan tali 

                                                                        
Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 

9 : 3270. 
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sandal akan berbicara kepada 

pemilik(nya), dan pahanya akan 

memberitahukan kepadanya tentang apa 

yang dilakukan oleh isterinya ketika ia 

tidak ada.”
25

 

 

 

13. Mengharapkan Kematian Karena 

Beratnya Ujian 
Hal ini menunjukkan besarnya 

kerusakan yang terjadi dan kesengsaran 

yang menimpa manusia, sehingga manusia 

lebih mengharapkan kematian. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

 

                                                 
25

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2181, lafazh ini miliknya, 

Ibnu Hibban Juz 14 : 6494, dan Hakim Juz 4 : 8442. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 7083. 
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ــ �َ َ�  ــ مُ "ْ ُ! ــ3َ  �ُ א
َ א��� ــ5 �َ �4 ــ!َ $ِ  Hُ Cُــא�*�  *َ ./ �ْ ِ* 
  .-ُ א'َ כَ �َ  ْ  9ِ 4َ �ْ א �َ �َ  لُ "ْ !ُ �َ �َ  H ِCُ א�*� 

  

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

seseorang melawati kuburan orang lain, 

lalu ia berkata, “Seandainya aku yang 

berada di dalam tempatnya.”
26

 

 

 

14. Terjadinya Peperangan antara Kaum 

Muslimin Melawan orang-orang yahudi 

Hal ini terjadi pada masa turunnya 

Nabi Isa j, karena orang-orang yahudi 

termasuk pasukan Dajjal. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

                                                 
26

 HR. Ahmad, Bukhari Juz 6 : 6698 dan Muslim Juz 

2 : 157. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 7428. 
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ــ مُ "ْ ُ!ــ �َ َ�  ــ3َ  �ُ א
َ א���  نَ "ْ .ُ Bِ ْ�ــ.ُ א�ْ  Cَ אِ�ــ!َ 5 ُ� �4
 pَ ِ�ــZ َ4ْ 5 �َ �4ــ3َ  نَ "ْ .ُ Bِ ْ�ـ.ُ א�ْ  B ُ� ُEُ 4ُ ْ!ــ�َ �َ  دَ "ْ ُ�ـ�َ א�ْ 
ـــــوَ  *ِ َ:ـــــVَ א�ْ  אءِ رَ وَ  �ْ ِ�ـــــ ُي دِ "ْ ُ�ـــــ�َ א�ْ   *ِ :َ א�(�
ـــ وِ �َ  *ُ َ:ـــVَ א�ْ  لُ "ْ ُ!ـــ�َ �َ  א َ�ـــ B ُEِ ْ�ـــא �ُ َ�ـــ *ِ :َ א�(�
 َ
 -ُ BُـM ُ4ْ א�َ  אَل َ�ـUِ  ْ  َ� َ4ـO ْBَ  يٌ دِ "ْ �ُ א �َ hَ 1َ  א��ِ  0َ �ْ 
 ِX �� ْא�  َq ْ* َM َ0  َ� ِ+ �' ُ-  ِ�  دِ "ْ �ُ �َ א�ْ  *ِ :َ َ[  �ْ 

 

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

kaum muslimin memerangi orang-orang 

yahudi. Kaum muslimin akan membunuh 

mereka hingga seorang yahudi yang 

bersembunyi di balik batu atau pohon. 

Kemudian batu atau pohon (tersebut) 

berkata, “Wahai muslim, wahai hamba 

Allah, ini (ada) orang yahudi di 

belakangku, kemarilah, bunuhlah ia.” 
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Kecuali gharqad, karena ia adalah 

pohonnya orang yahudi.”
27

 

 

 

15. Melimpahnya Harta dan Tidak 

Dibutuhkannya Sedekah 

Ini akan terjadi pada zamannya Al-

Mahdi dan zaman turunnya Nabi Isa j.
28

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

ـ مُ "ْ ُ!ـ �َ َ�   אَل َ.ـא�ْ  Eُ כُ �ْ ِ�ـ *َ ْ%ـכُ 5 �َ �4ـ3َ  �ُ א
َ א���
ــא�ْ  ب� رَ  �E ِ�ــ5 ُ� �4ــUِ ْ� aَ  َ3ــ�َ �َ   -ُ Bُــ�َ !ْ �َ  �ْ َ�ــ אلِ .�
 ِ� ْ9 ُ-  ,َ َ0 َM ً�  َ0ْ ُ� و َ
 ِX 5 َ� ْ� ِ-  �*ـא�Hُ Cُ  َ� َلُ "ْ ُ!ـ�  �َ 
   .-ِ �ْ �ِ  ْ  �ِ  َب رَ �َ 

                                                 
27

 HR. Bukhari Juz 3 : 2768 dan Muslim Juz 4 : 

2922, lafazh ini miliknya. 
28

 Fathul Bari, 13/88. 
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“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga 

kalian menjadi banyak, (harta tersebut 

terus) melimpah hingga membingungkan 

pemiliknya siapakah yang bersedia 

menerima sedekahnya. (Kemudian) 

dipanggillah seseorang, lalu orang tersebut 

berkata, “Aku tidak membutuhkannya.”
29

 

 

 

Khatimah 

Ketahuilah bahwa kedatangan Hari 

Kiamat sudah semakin dekat. Pada zaman 

Rasulullah a, Malaikat Israfil j telah 

bersiap-siap dengan Sangkakalanya untuk 

menunggu perintah dari Allah q. Sehingga 

hendaknya seorang muslim dan muslimah 

tidak terlena dengan kenikmatan dunia, 

tetapi bergegas beramal untuk kehidupan 

akhirat. Diriwayatkan dari Abu Sa’id y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

                                                 
29

 HR. Muslim Juz 2 : 157. 
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 Eَ !َ 4َ א�ْ  M ِ0َ  نِ *ْ !َ א�ْ  ُ� א3ِ َ, وَ  rَ  َ� ْ' ُ� ُE �ْ כَ 
 -ِ �ِ .ْ َ� q ِ$ 5َ ْ, �َ وَ  -ُ H 5 ْ� َ� َ4َ �9 3َ وَ  نَ *ْ !َ א�ْ 
 َ� ْ9 َ4 ِD ُ*  َ� َ4 �ُ 5 ْI َ� ُ*  َ� َ� ْ9 َU ُs  ُM ْB َ9 َ� א رَ א ُe ْ" א��ِ  َل 
ُ 9َ �ُ ْ� א M ْ" �ُ ْ" َ3ُ  אَل Mَ  لُ "ْ !ُ 'َ  rَ �ْ כَ �َ   Eَ �ْ 'ِ وَ  א א��
  .5 א��ِ Bَ א 
َ B َ9ْ כ� "َ �َ  Cُ �ْ כِ "َ א�ْ 

 

“Bagaimanakah kalian dapat menikmati 

(kehidupan) sedangkan (Malaikat Israfil 

j) pemilik Sangkakala telah mengulum 

Sangkakalanya, dahinya telah berkerut, ia 

mendengarkan dengan telingnya menunggu 

kapan diperintahkan untuk meniup 

(Sangkakalanya).” Para sahabat bertanya, 

“Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya 

kami ucapkan?” Rasulullah a bersabda, 

“Ucapkanlah, “Cukuplah Allah q (yang 

menjadi pelindung) kami, dan Dia adalah 
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sebaik-baik pelindung, kami bertawakkal 

kepada Allah q.”
30

 

 

 

0ٍ َوَ
5Bَ אَِ�ِ-  �.Vَ�9َא ُ ِ�ّ�ِ'َ 5Bَ
َ ُ َوَ,5�B א��
  َوאOَُِ* َدْ
َ"אَ'א Vِْ�ِ- َوEَ�Beَ،َوَ, 

 َ��ْ.ِBَ�َ�َْرّبِ א ِ ��ِ 0ُ.ْVَ�ْאَِن א.  
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

Dan penutup doa kami, segala puji 

bagi Allah Rabb semesta alam. 

 
***** 

                                                 
30

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2431, Hakim Juz 4 : 

8678, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

4592. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

4. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

5. Asyratus Sa’ah, Yusuf bin ‘Abdillah 

bin Yusuf Al-Wabil. 
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6. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

7. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu 

’Abdillah Muhammad bin ’Abdillah Al-

Hakim An-Naisaburi. 

8. Shahih Ibni Hibban, Ibnu Hibban. 

9. Shahih Ibni Majah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

10. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

11. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

12. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin 

Yazid bin ‘Abdillah Ibnu Majah Al-

Qazwini. 


