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DAHSYATNYA HARI KIAMAT 
 
 

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 

 
Namun kapan datangnya Hari Kiamat tidak ada 

yang mengetahuinya dengan pasti, selain hanya Allah q. 
Tanda-tanda akan datangnya Hari Kiamat, hari demi hari 
semakin banyak bermunculan. Seolah-olah tidak lama 
lagi waktu itu akan datang. Berikut ini akan dibahas 
tentang seluk beluk Hari Kiamat, agar seorang muslim 
dapat mengenal lebih jauh tentang Hari Kiamat, dan 
termotivasi untuk segera melakukukan amalan kebaikan 
sebagai bekal setelah datangnya kematian. 

                                                 
1 QS. Al-Hajj : 7. 
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NAMA-NAMA HARI KIAMAT 
 
 

Hari Kiamat memiliki beberapa nama, di antaranya 
adalah : 
 
1. Al-Waqi’ah 

Allah q berfirman; 

 

  .َ'َ�ِ) אْ�َ"אِ'َ��ُ َ�َ�ْ"َ�ِ&ٍ% و� 
 

”Maka pada hari itu terjadilah Hari Kiamat.” 
 

Hari Kiamat dinamakan dengan Al-Waqi’ah (Hari 
yang akan terjadi) karena kejadian Hari Kiamat pasti 
akan terjadi,2 dan kejadian Hari Kiamat akan segera 
terjadi.3 

 
 

2. Al-Qari’ah 

Allah q berfirman; 
 

�א אْ�َ!אِرَ
�ُ  .ْ�َ!אِرَ
�ُ אَ َ.  َ�  .�َْدَرאَכ َ�א אْ�َ!אِرَ
�ُ  (َو
 

”Al-Qari’ah. Apakah Al-Qari’ah itu? Dan tahukah 

engkau apakah Al-Qari’ah itu?” 

                                                 
2 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/282. 
3 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 17/85. 
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Hari Kiamat dinamakan Al-Qari’ah (yang 
menggetarkan), karena Hari Kiamat menggetarkan dan 
mengejutkan hati manusia dengan kengerian yang terjadi 
di dalamnya.4 Berkata Ibnu ‘Abbas p dan Qatadah 5; 

 

אَْ�ِ!َ�אَ�ُ� 2ِ3َُ�ِ) אْ�َ!אِرَ
ُ� �0َ1َِ�א َ�ْ!َ/ُع ُ'ُ-ْ"ُب אْ�ِ�َ�אِد 
 .5َאَ��ِ 4ِא2�َْ 

 
“Hari Kiamat Dinamakan Al-Qari’ah (yang 
menggetarkan), karena Hari Kiamat akan mengejutkan 
hati para hamba dengan kengeriannya.5 
 

 

3. Al-Haqqah 

Allah q berfirman; 
 

�א א6�َْ  .'��ُ (6�َْ אَ َ) ُ��'.  َ�  .'��ُ (�َْدَرאَכ َ�א א6�َْ  (َو
 

”Al-Haqqah. Apakah Al-Haqqah itu? Dan tahukah 

engkau apakah Al-Haqqah itu?” 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Taisirul Karimir Rahman, 933. 
5 Tafsirul Baghawi, 4/459. 
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Hari Kiamat disebut sebagai Al-Haqqah (Hari 
Kebenaran) karena pada hari tersebut ditampakkan 
hakikat kebenaran6 yang selama ini dingkari oleh 
sebagian manusia, seperti; adanya kebangkitan, hisab, 
dan pembalasan amal.7 Dan karena pada hari tersebut 
merupakan hari dibenarkan dan dijalankannya janji serta 
ancaman Allah q.8 

 

 

4. Yaumul Fashl 

Allah q berfirman; 
 

 ْ��  .َ!אً�אِ>ن� َ�ْ"َم אْ�َ:8ِ9ْ َכאَن ِ
 

”Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu 

yang telah ditetapkan.” 

 
Hari Kiamat dinamakan dengan Yaumul Fashl 

(Hari Keputusan) karena Allah q pada hari tersebut akan 
memutuskan perkara di antara para hamba dalam hal-hal 
yang mereka perselisihkan.9 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Zubdatut Tafsir, 761. 
7 Tafsirul Jalalain, 566. 
8 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/412. 
9 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 25. 
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5. Yaumud Din 

Allah q berfirman; 
 

�אِ�ِכ َ  ِ��ْ   .َ�ْ"ِم א�ّ@ِ
 

“Yang menguasai Yaumud din.” 

 

Hari Kiamat disebut sebagai Yaumud Din (Hari 
Pembalasan) karena pada Hari Kiamat para makhluk 
akan dibalasan sesuai dengan amalan mereka. Berkata Al-

Hafizh Ibnu Katsir 5; 
 

 �ِ א�َ �َ !ِ א�ْ  مَ "ْ �َ  "َ Dُ وَ  Aَ ِB Cِ 5َ -ْ �ِ  אِب َ� 6ِ א�ْ  مُ "ْ �َ  �ِ �ْ א�@ِّ  مُ "ْ �َ 
 َ� ِ@ ْ� َE ُ� ْF  ِ4 َG ْ
 �� >ِ  /K Lَ �َ  א/Iَ J  نْ >ِ وَ  /ٌ �ْ 5َ �َ  א/ً �ْ Hَ  نْ >ِ  Fْ �ِ א�ِ 2َ 
 َ� ْ�  َ
 َ: َ
 E ُMْ א 

 
“Hari Pembalasan adalah hari perhitungan bagi para 
makhluk. Hari itu merupakan Hari Kiamat yang para 
makhluk akan dibalasan (sesuai) dengan amalan mereka. 
Jika amalannya (ketika di dunia) baik, maka baik pula 
(balasan yang akan diterimanya). (Namun) jika 
amalannya (ketika di dunia) buruk, maka buruk pula 
(balasan yang akan diterimanya). Kecuali bagi siapa saja 
yang dimaafkan (oleh Allah q).”10 
 

                                                 
10 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1/24. 
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TANDA-TANDA KECIL 
 

 
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. 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.11 
Diriwayatkan dari Sahl y ia berkata, Rasulullah a 
bersabda; 
 

 4ُ ِ� ْN (ُ  َ� َ0 َא��� א و َ
 .אKِ ْ� ُ/  ِ4 ِO Pْ َ� َ� ْ� ِM  َ� َ� ُ2 Q@ ُD َ2 ُ� وَ  �ِ �ْ א�َ �َ כَ  �ُ א
 

“(Jarak) diutusnya aku dengan Hari Kiamat seperti dua 

(jari) ini.” Beliau memberikan isyarat dengan kedua 
jarinya (jari telunjuk dan jari tengahnya), lalu 
merenggangkannya.”12  
 
 

                                                 
11 At-Tadzkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, 626. 
12 HR. Bukhari Juz 5 : 6138, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 
867. 
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2. Berdekatannya Waktu 

Sedikitnya keberkahan dari waktu.13 Sebagimana 
diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, 
Rasulullah a bersabda; 
 

 �ُ Eَ א���  نَ "ْ כُ Sَ �َ  אنُ �َ א��U  َب אرَ !َ R �S َ� T َSَ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� 
 مِ "ْ �َ א�ْ כَ  �ُ �َ W ُ2ُ א�ْ  نَ "ْ כُ �َ وَ  �ِ �َ W ُ2ُ א�ْ כَ  /ُ �ْ א��K وَ  /ِ �ْ א��K כَ 
�َ /ْ Xَ א�ْ כَ  �ُ א
َ א���  نَ "ْ כُ �َ وَ  �ِ א
َ א��� כَ  مُ "ْ �َ א�ْ  نَ "ْ כُ �َ وَ  ِ� 
 ِ4 �Eאرِ א�. 

 

”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.”
14 

 

 

3. Munculnya Berbagai Fitnah 

Di antara tanda-tanda Hari Kiamat adalah 
munculnya fitnah-fitnah besar yang bercampur di 
dalamnya antara kebenaran dan kebatilan.15 Sebagaimana 
diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa 
Rasulullah a bersabda; 
                                                 
13 Fathul Bari, 13/16. 
14 HR. Ahmad dan Tirmidzi Juz 4 : 2332, lafazh ini miliknya. Hadits 
ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 
7422. 
15 Asyratus Sa’ah, Yusuf Al-Wabil. 
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 [ُ �ِ F  ُ� 9ِْ -ِ \ْ 2ُ א�ْ  8ِ �ْ א�-�  ]ِ Zْ !ِ א כَ S ًEَ �ِ  אلِ 2َ 
َ א1َْ א 4ِ وْ رُ אدِ 4َ 
�ُ  8ُ ُ̂ א�/�  ْ_ ِ� ًE َ2ْ �ُ  وْ א �َ /ً א�ِ כَ  ْ  ِ� 2ْ ُ� א و �ِ  ْ  ُ� ْ_ ِ� ًE َ9ْ ُ� א و ِ� ُ] 
�ِ  ٍض /َ �َ E ُM  ِ4َ �ْ دِ  ]ُ �ْ �ِ א �َ /ً א�ِ כَ  َ�  Q@א�َ 0ْ א�. 

 

“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.”
16 

 
 
4. Saling Berbangga-bangga dengan Masjid 

Manusia akhir zaman hanya memperhatikan hiasan 
masjid untuk dibanggakan dan tidak memakmurkannya, 
kecuali sedikit saja.17 Diriwayatkan dari Anas bin Malik 
y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ِ̂ َ� 2َ   א�ْ �ِ  אُس T א��E אR �S َ� T َS َ� َDَ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ�   @ِ א

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga manusia saling 

berbangga-bangga dengan masjid(nya).”
18 

                                                 
16 HR. Muslim Juz 1 : 118. 
17 Fathul Bari, 13/88. 
18 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. Hamba Sahaya Melahirkan Tuannya dan 

Berlomba-lomba Meninggikan Bangunan 

Di antara tanda datangnya Hari Kiamat adalah jika 
hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Hal ini 
sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan 
dari ‘Umar bin Khaththab a, ia berkata, Rasulullah a 
bersabda; 

 

אَ
ِ�، َ'אَل  HَْG�َِ�ْ/0ِْ  :  َ'אَل  2َْ�ُ_ْوُل َ
Eَْ�א َ�א א�ْ : َ
ِ� א���
 ِ8Bِא �َ� א���ِ Fَ-َ
َْG4ِ .  ْ0ِ/ْ�ِHَْG�َ אَرאِ�َ�א، َ'אَل  َ'אَل�ََ� �ْ
َ

�َْن َ�ِ-َ@ ْא1ََ�ُ� َرSَ�4َ�א َو�َْن َ�َ/ى א6ُ�َْ:אَة אْ�ُ�َ/אَة אْ�َ�אَ�َ� 
אِء ZَSَ�َאَوُ�ْ"َن ِ�  אEْ�ُ�َْ�אنِ  �Kאَء א�
 ِرَ

 

“(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.”
19

 

 
 

                                                 
19 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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Para ulama berbeda pendapat tentang makna, “Jika 

hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya” dalam 
beberapa pendapat, di antaranya : 

 
� Maknanya adalah meluasnya kekuasan Islam, dan 

kaum muslimin dapat menguasai negeri-negeri 
kafir sehingga banyak tawanan. Jika seorang laki-
laki telah memiliki seorang hamba sahaya wanita 
dan mendapatkan seorang anak darinya, maka anak 
tersebut seperti tuan bagi ibunya sendiri karena ia 
dinasabkan kepada bapaknya. Ini adalah pendapat 
Jumhur ulama’.20 

 
� Maknanya adalah bahwa seorang mendapatkan 

anak dari hamba sahaya wanitanya, lalu ia menjual 
hamba sahaya dari anak tersebut. Sehingga ketika 
anak tersebut menjadi dewasa, ia membeli ibunya 
sendiri dan ia tidak menyadari hal itu.21 

 
� Maknanya adalah banyak anak-anak yang durhaka, 

banyak anak yang mencela dan menghina ibunya. 
Mereka memperlakukan ibunya seperti seorang 
tuan memperlakukan hamba sahayanya. Ini adalah 
pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-’Asqalani 
5.22 

 
 

                                                 
20 Asyratus Sa’ah. 
21 Ad-Durratus Salafiyyah. 
22 Fathul Bari, 1/122. 
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� Maknanya adalah bahwa hamba sahaya wanita 
akan mudah didapatkan di akhir zaman. Dan di 
saat itu hamba sahaya wanita lebih diminati oleh 
tuannya daripada isteri-isterinya yang bukan 
budak. Ini adalah pendapat Al-Hafizh Ibnu Katsir 
5.23 

 
� Maknanya adalah bahwa wanita hamba sahaya lalu 

melahirkan anak wanita, lalu anak wanita ini 
menjadi kaya hingga memiliki hamba sahaya 
wanita semisal ibunya. Ini adalah kiasan tentang 
cepatnya banyak harta dan tersebarnya harta di 
tengah-tengah manusia. Ini adalah pendapat Syaikh 
Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin 5.24 

 
Dan termasuk tanda Hari Kiamat adalah engkau 

melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak 
berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, 
berlomba-lomba mendirikan bangunan. Sebagaimana 
disebutkan dalam hadits di atas; 
 

אِء ZَSَ�َאَوُ�ْ"َن  �Kאَء א�
َو�َْن َ�َ/ى א6ُ�َْ:אَة אْ�ُ�َ/אَة אْ�َ�אَ�َ� ِرَ
 ِ�  אEْ�ُ�َْ�אنِ 

“Jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas 

kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala 

kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan.”
25 

                                                 
23 Al-Fitan wal Malahim, 1/177. 
24 Syarah Arba’in Ibnu ‘Utsaimin. 
25 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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Maknanya adalah bahwa orang-orang arab badui 
dan yang sejenis dengan mereka dari kalangan orang 
yang sangat membutuhkan dan fakir meninggikan 
bangunan. Dan dunia dibentangkan kepada mereka 
sehingga mereka bermegah-megahan dalam bangunan. 
Rasulullah a hanya menyebutkan pengembala kambing 
secara khusus, karena mereka adalah penduduk gurun 
yang paling lemah. Artinya mereka adalah orang-orang 
yang lemah dan jauh dari kemungkinan mampu untuk 
membangun gedung yang megah. 
 

Hal itu disebabkan karena dunia dibentangkan 
kepada kaum muslimin dan melimpahnya harta 
digenggaman mereka setelah banyaknya penaklukan. 
Demikianlah keadaannya dalam waktu yang lama hingga 
banyak dari mereka yang tunduk pada dunia dan penyakit 
umat sebelum mereka menjalari mereka, yaitu berlomba-
lomba mengumpulkan harta dan menggunakannya pada 
tempat-tempat yang tidak layak menurut pandangan 
agama. Hingga orang-orang arab badui dan yang 
semisalnya dari kalangan orang-orang fakir dilapangkan 
untuk memperoleh dunia seperti yang lainnya. Mereka 
mulai mendirikan bangunan bertingkat dan berlomba-
lomba di dalamnya.26 Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-
’Asqalani 5; 
”Makna berlomba-lomba meninggikan bagunan adalah 
setiap orang yang membangun rumah ingin jika 
rumahnya lebih tinggi dari yang lainnya. Mungkin pula 
maknanya adalah berbangga-bangga dengan memperhias 

                                                 
26 Asyratus Sa’ah. 
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dan memperindah, atau makna yang lebih umum dari itu. 
Hal itu telah banyak ditemukan bahkan bertambah 
banyak.”27 
 

 

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; 
 

 ةِ אرَ Wَ א�K �"  ِّSُ �ُ وَ  �ِ א�P 5َ א�ْ  Fَ �ْ -ِ ْ� �َ  �ِ א
َ א���  ِي @َ �َ  �َ �ْ 4َ  ن� >ِ 
 َR �S َ� T ِ� ْ� َ�  ْوْ زَ  ةُ �َ /ْ 2َ א� َ̂ َ� َ
 ]َ Zْ 'َ وَ  ةِ אرَ T َW א�Sِّ -َ א 
 رَ "ْ �ُ iُ وَ  Cِّ 6َ א�ْ  ةِ אدَ �َ Iَ  אنَ S َ2ْ כِ وَ  رِ وْ א�QU  ةَ אدَ �َ Iَ وَ  אمِ Rَ رْ א1َْ 
 .Fِ -َ !َ א�ْ 

“Sesungguhnya dihadapan Hari Kiamat (akan terjadi); 

memberi salam (hanya) kepada orang khusus. 

Tersebarnya perdagangan hingga seorang wanita 

membantu suaminya di dalam berdagang. Terputusnya 

silaturrahim, saksi palsu, disembunyikannya saksi yang 

benar, dan tersebarnya pena.”
28 

 

                                                 
27 Fathul Bari, 13/88. 
28 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 
dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 647. 
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Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa di antara 
tanda-tanda Hari Kiamat adalah : 
 

a. Ucapan salam hanya untuk orang yang dikenal 
Ucapan salam akan diberikan oleh seorang muslim 

kepada muslim yang lain yang dikenalnya. Dengan 
demikian, maka akan melemahkan jaringan kasih sayang 
antar sesama kaum muslimin. Padahal Rasulullah a 
memerintahkan agar memberikan salam kepada semua 
kaum muslimin, baik yang dikenal maupun yang tidak 
dikenal. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin 
‘Amru p ia berkata, Nabi a bersabda; 
 


َ  مَ Aَ א���  �ُ /َ !ْ �َ  َ- َ� T ْ�  َ
�َ وَ  َ) �ْ /َ  ْ�  َ� ْF  َ� ْ� ِ/ ْف. 

“Sampaikan salam terhadap siapa yang engkau kenal 

dan yang tidak engkau kenal.”
29

 

 

b. Banyaknya perdagangan  
Fokus utama manusia akhir zaman adalah ingin 

menumpuk harta, sehingga semua anggota keluarganya 
pun ikut terjun dalam mencari dunia. Hal inilah yang 
menjadikan maraknya perdagangan di akhir zaman. 
Padahal bukanlah kefakiran yang ditakutkan oleh 
Rasulullah a akan menimpa umat ini, akan tetapi yang 
ditakutkan oleh Rasulullah a adalah ketika 
dibukakannya dunia, sehingga manusia akan berlomba-
lomba untuk memperebutkannya. Rasulullah a pernah 
bersabda; 

                                                 
29 HR. Bukhari Juz 1 : 12 dan Muslim Juz 1 : 39. 
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َ H َKْ �َ  /َ !ْ :َ א א�ْ �َ  א��ِ  "َ �َ  T َ- ْ� ُכ ْF  َכِ �َ و ِEّ  ْ  َ� ْH َK َ� T ْن 
 �ُ ْ� �َ َk  َ

َ  ْ) Zَ ِ� א 4ُ 2َ א כَ �َ 0ْ א�@F  Qُ כُ �ْ -َ  َ- َ� T ْ�  َכُ -َ �ْ 'َ  אنَ כ ْF 
 َ� َS َE َא� ُ� ْ" َD َא �َ 2َ א כ َE َא� ُ� ْ" َD َכُ כَ -ِ �ْ ُ� א و ْF  َא �َ 2َ כ ْD َ- َכ ْS ُ� ْF. 

 

“Demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku 

takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan 

atas kalian jika dunia dibentangkan kepada kalian 

sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang-

orang sebelum kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba 

sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan (dunia) akan 

menghancurkan kalian sebagaimana (dunia) telah 

menghancurkan mereka.”
30 

 

c. Terputusnya silaturrahim 
Di dalam Islam pemutusan hubungan kekerabatan 

(silaturrahim) diancam dengan ancaman yang berat, yaitu 
pelakunya diancam dengan tidak dimasukkan ke dalam 
Surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Jubair bin 
Muth’im y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 
bersabda; 

 �َ َ�  ْ@ ُH 8ُ  ْא� َW �E َ�  َ' ِlرَ ( ]ُ א ِR ٍF( 

 

“Tidak akan masuk Surga orang yang memutuskan 

ikatan (silaturrahim).”
31

 

                                                 
30 HR. Bukhari Juz 4 : 3791 dan Muslim Juz 4 : 2961. 
31 HR. Bukhari Juz 5 : 5638 dan Muslim Juz 4 : 2556. 
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d. Persaksian palsu dan disembunyikannya persaksian 
yang benar 

Sebagian manusia, karena ambisinya ingin 
mendapatkan dunia dan karena tipisnya keimanan yang 
ada di hatinya menjadikannya berani melakukan 
persaksian palsu. Padahal persaksian palsu merupakan 
dosa besar. Bahkan Rasulullah a menyandingkan 
penyebutan dosa kesyirikan dengan dosa persaksian 
palsu. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin 
Abu Bakrah, dari bapaknya y, Rasulullah a bersabda; 

 ُق "ْ !ُ 
ُ وَ  א��ِ 4ِ  אכُ /َ pْ Iِْ א אَ o Aَ ًoَ  /ِ אBِ �َ כَ א�ْ  /ِ �َ כْ F  ِ4 َGْ כُ &ُ �ِّ 0َ  �ُ َ� �َ 
 .رِ وْ א�QU  ةُ אدَ �َ Iَ وَ  �ِ �ْ @َ א�ِ "َ א�ْ 

“Maukah kalian aku beritahukan tentang tiga dosa besar 

yang terbesar, (yaitu); mempersekutukan Allah q, 

durhaka kepada orang tua, dan persaksian palsu.”
32

 

 

e. Banyaknya tulisan 
Di akhir zaman akan banyak tulisan dan buku-

buku. Di satu sisi ini merupakan kenikmatan dan 
kemudahan. Namun disisi lain, jika tulisan dan buku-
buku tersebut tidak disusun berdasarkan sumber rujukan 
yang benar dan tidak bersumber dari Al-Qur’an dan As-
Sunnah, sehingga tulisan tersebut menjadi tidak 
bermanfaat.33

 Bahkan justru akan menimbulkan syubhat 
(kesamaran) bagi pembacanya. Sehingga akan menjadi 
samar pula antara kebenaran dengan kebatilan. 

                                                 
32 HR. Bukhari Juz 5 : 5631 dan Muslim Juz 1 : 87. 
33 Ithaful Jama’ah, 1/428. 
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7. Hilangnya Ilmu, Tersebarnya Kebodohan, 

Tersebarnya Perzinaan, dan Banyaknya Wanita 

Diriwayatkan dari Anas y ia berkata, aku 
mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ� ْ�  َ� Iْ َ/ ِא���  אط َ
 W ْ� 8َُ א�ْ  /َ �َ \ْ �َ وَ  Fُ -ْ �ِ א�ْ  �8 !ِ �َ  نْ �َ  �ِ א
 نَ "ْ כُ R �S َ� Tَ  אلُ َ̂ א�/ِّ  �8 !ِ �َ وَ  אءُ َ� א�N َ/  ِّEُ כْ �َ א وَ 0َ א�Uِّ  /َ �َ \ْ �َ وَ 
 ِ� َ5 ْ2 �ِ ْ� َ�  ْ� .@ُ אRِ "َ א�ْ  Fُ �ِّ !َ א�ْ  ةً �َ /َ א

 

“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).”
34

 

 
Banyaknya jumlah kaum wanita disebabkan karena 

banyak kaum laki-laki yang terbunuh di medan 
peperangan dan banyaknya anak-anak wanita yang 
dilahirkan.35 
 

 

 

 

 

 

                                                 
34 HR. Ahmad, Bukhari Juz 1 : 81, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 
4 : 2025, dan Ibnu Majah : 4045. 
35 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.36 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Nabi a 
bersabda; 
 

  َل زِ َ� א�N َ/  �Uُ כْ �َ وَ  Fُ -ْ �ِ א�ْ  R �S �ُ T ْ! َ� sََ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� 
 

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga diangkatnya 

ilmu dan banyak terjadi gempa bumi.”
37 

 

 

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; 

 

sُ  َR �S T �ْ :ِ �َ وَ  אَل 2َ א�ْ  /َ Nُ כْ R �S َ� Tَ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� 
 E ُMْ א �ِ �َ -ُ �ِ !ْ א �َ @ً M  َ� َ� A ِW ُ@  َ� َRِ א�ِ �َ  אةِ כَ Uَ 4ِ  8ُ ُ̂ א�/�  جَ /ُ 5ْ �َ 
  .אאرً �َ 0ْ �َ א وَ ً̂ وْ /ُ �ُ  ِب /َ �َ א�ْ  ُض رْ �َ  دَ "ْ �ُ R �S َ� Tَ وَ 

 

                                                 
36 Fathul Bari, 13/87. 
37 HR. Ahmad dan Bukhari Juz 1 : 989. Hadits ini dishahihkan oleh 
Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 7432. 
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“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, dan hingga 

tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuh-

tumbuhan dan sungai-sungai.”
38 

 
 
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 �َ  جُ /ْ �َ א א�ْ �َ א وَ "ْ א�ُ 'َ  جُ /ْ �َ א�ْ  /َ Nُ כْ R �S َ� Tَ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� 
 .S 8ُْ !َ �ْ אَ  S 8ُْ !َ �ْ אَ  אَل 'َ  א��ِ  َل "ْ 3ُ رَ 

 

“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.”

39
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
38 HR. Muslim Juz 2 : 157. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-
Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 7429. 
39 HR. Muslim Juz 4 : 157. 
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11. Sungai Furat Menampakkan Timbunan Emas 

Timbunan emas tersebut secara hakiki dan seorang 
muslim dilarang untuk mengambilnya karena akan 
menimbulkan fitnah dan pembunuhan.40 Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 


َ  אُت /َ :ُ א�ْ  /َ ِ� R �S َ� T ْ6َ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ�  ْ�  َ̂ َ� ٍ8  ِ� ْ� 

َ  אُس א�D �ٍ  َ� ْ! َS ِS 8ُ  �Eَ ذَ  َ- ْ� ِM  َ� ُ� ْ! َS 8ُ  ِ��ِ  8ِّ כُ  �ْ  َBא ٍ�  ِ� �ْ َ� ٌ� 
�ِ  8ٍ ُ̂ رَ  Q8 כُ  لُ "ْ !ُ �َ وَ  نَ "ْ �ُ ْ� �ِ وَ  ْE ُ� ْF  َ� َ� ِّ-  ْ  َ� ُْي %ِ א א�� 0َ �َ  نُ "ْ כ 
 َ� ْ0 ُW ْ".  

 
“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga sungai Furat

41
 

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).”
42 

 

                                                 
40 Fathul Bari, 13/81. 
41 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). 
42 HR. Muslim Juz 4 : 2894, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 
4046. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 
Shahih Ibni Majah Juz 9 : 3270. 



21 

12. Binatang Buas dan Benda Mati Berbicara dengan 

Manusia 

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y ia 
berkata, Rasulullah a bersabda; 
 

 אعُ �َ א�ِ�ّ  Fَ -ِّ כَ R �S �ُ Tَ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ�  هِ @ِ �َ 4ِ  ْ  ِ� :ْ 0َ  ْي %ِ א�� وَ 
 ِpْ0ْ א xَ  َو َR �S �ُ T َכ ِّ- َF  �/8َ ُ̂ א�  َ
 َ% َ4 ُ�  3َ ْ" ِl ِM  َو Iِ َ/ ُ0َ  אכ ْ� ِ- ِM 
  .هِ @ِ �ْ 4َ  �ْ �ِ  D ُ- ُMْ �َ  َث @َ Rْ א �َ 2َ 4ِ  هُ %ُ 5ِ �َ  هُ /َ �ِ 5ْ ُ� وَ 

 
“Demi yang jiwaku berada ditangan-Nya, tidak akan 

terjadi Hari Kiamat hingga binatang buas akan 

berbicara kepada manusia, hingga ujung cambuk dan 

tali sandal akan berbicara kepada pemilik(nya), dan 

pahanya akan memberitahukan kepadanya tentang apa 

yang dilakukan oleh isterinya ketika ia tidak ada.”
43 

 
 
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; 
 

                                                 
43 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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 لُ "ْ !ُ �َ �َ  8ِ ُ̂ א�/�  /ِ �ْ !َ 4ِ  8ُ ُ̂ א�/�  /َ R �S َ� T Q2َ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� 
  .Mُ א0َ כَ �َ  ْ  S ِEَ �ْ א �َ �َ 

 
 “Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga seseorang 

melawati kuburan orang lain, lalu ia berkata, 

“Seandainya aku yang berada di dalam tempatnya.”
44 

 
 
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; 

 


َ אא���  مُ "ْ !ُ  �َ َ�  ُ�  َR �S �ُ T َ! ِدَ "ْ �ُ �َ א�ْ  نَ "ْ 2ُ -ِ ْ� 2ُ א�ْ  8َ א� 
 َ� َ� ْ! ُS ُ- ُ� ُF  ْنَ "ْ 2ُ -ِ ْ� 2ُ א�  َR �S َ� T ْ5 َS ِ� َz  ْيُ دِ "ْ �ُ �َ א�  ِ� אءِ رَ وَ  �ْ 
א �َ  Fُ -ِ ْ� א �ُ �َ  /ِ Wَ א��K  وِ �َ  /ُ Wَ 6َ א�ْ  لُ "ْ !ُ �َ �َ  /ِ Wَ א��K وَ  /ِ Wَ 6َ א�ْ 
 َ
 @َ 'َ /ْ }َ  א�ْ �� >ِ  S ُ- ُMُ א'ْ �َ  אَل �َ H ْ- ِ:  ْ  َ� َSَ  يٌ دِ "ْ �ُ א �َ %َ Dَ  א��ِ  @َ �ْ 
 َ� ِO �0 ُM  ِ� ْ�  Iَ َW ِ/  ْدِ "ْ �ُ �َ א�  

                                                 
44 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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“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.” Kecuali gharqad, karena ia 

adalah pohonnya orang yahudi.”
45 

 
15. Melimpahnya Harta dan Tidak Dibutuhkannya 

Sedekah 

Ini akan terjadi pada zamannya Al-Mahdi dan 
zaman turunnya Nabi Isa j.46 Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

sَ  َR �S T �ْ :ِ �َ �َ  אَل 2َ א�ْ  Fُ כُ �ْ �ِ  /َ Nْ כُ R �S َ� Tَ  �ُ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ� 
 �ُ ِ� �F  َאلِ �2 א�ْ  ب� ر  َ� ْ�  َ� ْ! َ� ُ- ُM  ِ� ْE ُM  Pَ َ@ َ' ً�  َو �ُ ْ@ َ
 ِ< T َ� ْ� ِM 

   .Mِ �ْ �ِ  ْ  �ِ  َب رَ  �َ َ�  لُ "ْ !ُ �َ �َ  8ُ ُ̂ א�/� 
“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.”
47

 

                                                 
45 HR. Bukhari Juz 3 : 2768 dan Muslim Juz 4 : 2922, lafazh ini 
miliknya. 
46 Fathul Bari, 13/88. 
47 HR. Muslim Juz 2 : 157. 
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TANDA-TANDA BESAR 
 
 

Tanda-tanda besar adalah 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; 
 


َ  نَ "ْ כُ R �S َ� Tَ  نُ "ْ כُ  �َ َ�  �َ א
َ א���  ن� >ِ  ْK ُ/  َ�� אٍت  َH �ْ |ٌ 
 ةِ /َ �ْ H �ْ |ٌ  ِ�  ْ  َ̂ ِUَ وَ  ِب /ِ }ْ 2َ א�ْ H �ْ |ٌ  ِ4َ وَ  ِق /ِ Kْ 2َ א�ْ 4ِ 
 جُ "ْ ُ̂ Gْ �َ وَ  ِض رْ א1َْ  �ُ א�4 دَ وَ  אلُ ̂� א�@� وَ  אنُ Hَ א�@Q وَ  ِب /َ �َ א�ْ 
�َ وَ  ْG ُ̂ ْ" ُوَ  ج ُl ُ- ْ" ُع  �K2ْ א� xِ  ِ� ْ�  َ� جُ /ُ 5ْ �َ  رٌ א0َ א وَ �َ 4ِ /ِ }ْ 
 ِ�
ِ  ُل وْ Uُ 0ُ  ةُ /َ אIِ �َ �ْ אَ ، אَس א�R 8ُ  �Eَ /ْ �َ  نٍ @َ 
َ  ةِ /َ �ْ 'ُ  �ْ  ْ� �َ T
 ْ4 ِ�  َ� ْ/ َ� َF  Pَ �- ُ 
َ  T א�� َ- ْ� ِM  َ3َ و �- َF 

“Sesungguhnya Kiamat tidak akan pernah terjadi hingga 

muncul sepuluh tanda (sebelumnya); penenggelaman 

yang terjadi di timur, penenggelaman yang terjadi di 

barat, 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.”
48 

                                                 
48 HR. Muslim Juz 4 : 2901. 
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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; 

 

�َ  אٌت زَ /َ Hَ  אُت �َ ْ{ אَ  ْE ُ\ ْ" َ� ]ِ Zَ !ْ �ُ  نْ Oِ �َ  ٍכ -ْ 3ِ  ْ  �ِ  אٌت 
 .אXً �ْ א S َ� ْ[  َ4 ْ� Xُ َ� َ4ْ �َ  ُכ -ْ א�ِ�ّ 

 
“Tanda-tanda (Kiamat) bagaikan mutiara yang 

terangkai pada seutas benang. Jika benang tersebut 

putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang 

lain(nya).”
49

 

 
 
Berikut ini adalah penjelasan tentang sepuluh 

tanda-tanda besar Hari Kiamat, antara lain : 
 

1. Dajjal 

Di antara kejadian Adam j hingga Hari Kiamat, 
tidak ada sesuatu kejadian yang lebih besar daripada 
peristiwa Al-Masih Dajjal. Sebagaimana diriwayatkan 
dari ‘Imran bin Husain y ia berkata, aku mendengar 
Rasulullah a bersabda; 
 

                                                 
49 HR. Ahmad : 7040. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 
5 dalam Shahihul Jami’ : 2755. 
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 َ��ِ  /َ �َ כْ �َ  H ْ- Cٌَ  �ِ א
َ א���  אمِ �َ T 'ِ �َ >ِ  مَ �دَ  H ْ- Cَِ  �َ �ْ א 4َ  َ� 
 .אلِ ̂� א�@� 

 

”Di antara kejadian Adam j hingga Hari Kiamat, 

(tidak ada) sesuatu kejadian yang lebih besar daripada 

Dajjal.”
50            

 
Dajjal dinamakan dengan Al-Masih karena dua 

sebab :51 
 

� Terhapus matanya 
Sebagaimana diriwayakan dari Hudzaifah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 
 

 �ِ �ْ �َ א�ْ  حُ "ْ �ُ 2ْ �َ  אَل ̂� א�@�  ن� >ِ 
 

“Sesungguhnya Dajjal terhapus (buta sebelah) 

matanya.”
52

 

 

� Perjalanan di bumi  
Karena Dajjal akan mengelilingi bumi, kecuali 

Makkah dan Madinah. Sebagaimana diriwayatkan dari 
Anas bin Malik y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 
 

                                                 
50 HR. Muslim Juz 4 : 2946. 
51 An-Nihayah fi Gharibil Hadits, 4/326-327. 
52 HR. Muslim Juz 4 : 2934. 
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 َ� ْ� xَ  ِ� ْ�  ِ4 َ- ٍ@  ِ< �� 3َ  َ� َZ ُ_ ُאلُ ̂� א�@�  ه  ِ< �� َ� �َ Eَ �ْ @ِ 2َ א�ْ وَ  �َ כ�  
 

“Tidak ada suatu negeri pun melainkan akan diinjak 

oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah.”
53 

 
Tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah 

memperingatkan umatnya dari Dajjal, demikian pula 
Nabi kita Muhammad a. Sebagaimana telah 
diriwayatkan dari ’Abdullah bin Umar p ia berkata; 
 

ُ -� Q   Pَ �ِ א��E  אمَ 'َ  
َ  T א�� َ- ْ� ِM  َ3َ و �- َF  ِ� �Eאِس   א�  َ� َG ْo َE َ
 T َ- T
 هُ "ْ 2ُ כُ رُ %ِ 0ْ   �ُ 0ِّ >ِ  אَل !َ �َ  אَل ̂� א�@�  /َ כَ ذَ  D ُ- ُM  ُo �Fْ �َ  "َ א Dُ 2َ 4ِ  א��ِ 
�َ وَ  ِ��َ "ْ 'َ  هُ رَ %َ 0ْ �َ  @ْ  'َ �� >ِ  ّ ٍ �ِ 0َ  �ْ א  ُM  َ� َ! ْ@  َ� ْ0 َ% َحٌ "ْ 0ُ  هُ ر  َ' ْ" َ� ُM 
�ِ "ْ !َ �ِ   F  ِ� ْ� ِM  َ' ْ" �ً َ�  ْF  َ� ُ! ْ- ُM  َ0 ِ� Lْ כُ �َ  لُ "ْ 'ُ Gَ 3َ  �ِّ כِ �َ وَ  ِM 
 .رَ "َ 
ْ xَ  ِ4 َG �ْ �َ  א��َ  ن� �َ وَ  رُ "َ 
ْ �َ  Mُ �0 �َ  نَ "ْ 2ُ -َ �ْ �َ 

“Rasulullah a  berdiri di hadapan manusia. Beliau 
memuji Allah q dengan pujian yang sesuai dengan 
kebesaran Allah q, dan sesudah itu beliau menyebut 
Dajjal. Beliau bersabda, ”Sesungguhnya aku 

memperingatkan bahaya Dajjal itu kepada kalian. Setiap 

Nabi telah memperingatkan kepada kaumnya (tentang 

Dajjal). Dan sesungguhnya Nuh j pun telah 

memperingatkan kaumnya darinya. Tetapi aku 

                                                 
53 HR. Muslim Juz 4 : 2943. 
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mengatakan kepada kalian tentang (Dajjal dengan) suatu 

perkataan yang belum pernah disampaikan oleh para 

Nabi yang lain kepada kaumnya. Bahwa sesungguhnya 

Dajjal itu buta matanya dan sesungguhnya Allah q tidak 

buta.”
54                                                                    

 
Dajjal akan keluar dari suatu tempat di antara Syam 

dan Iraq. Ia tinggal di bumi selama empat puluh hari. 
Sebagaimana diriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam’an 
y, ia berkata; 

 

ُ -� Pَ  א��ِ  لُ "ْ 3ُ رَ  /َ כَ ذَ  
َ  T א�� َ- ْ� ِM  َ3َ و �- َF  �@אَل  אَل ̂� א�'َ :
 ِ< َ0 ُM  َH ِجٌ אر  َH �- ً�  َ4 ْ� َ�  �K2ِ �َ  אَث �َ �َ  אِق /َ �ِ א�ْ وَ  אمِ א� ْ� ًE א
 א��ِ  َل "ْ 3ُ א رَ א �َ Eَ -ْ א 'ُ "ْ G ْo ُ� ُSَ �َ  א��ِ  אدَ �َ א 
ِ  �َ אً� Iِ َ2  אَث 
َ وَ 
 �ٍ Eَ َ� כَ  مٌ "ْ א �َ �ً "ْ �َ  نَ "ْ �ُ 4َ رْ �َ  אَل 'َ  ِض رْ   אN ُM  ِ� َ1ُْ �ْ א �ُ �َ وَ 
 Fْ כُ א�ِ �� Gَ כَ  Mِ א�ِ �� �َ  /ُ אBِ 3َ وَ  �ٍ �َ W ْ2ُ כَ  مٌ "ْ �َ وَ  /ٍ �ْ Kَ כَ  مٌ "ْ �َ وَ 

”Dia akan keluar di antara Syam dan Iraq dan akan 

mengacau kekanan dan kekiri. 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.”
55 

                                                 
54 HR. Bukhari Juz 3 : 2892. 
55 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
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Di antara sifat-sifat Dajjal adalah ia seorang yang 
buta mata kanannya, dan tertulis di antara kedua matanya 
“Kafir,” yang dapat dibaca oleh setiap muslim. 
Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar p, 
ia berkata; 
 

ُ -� Pَ  א��ِ  لُ "ْ 3ُ رَ  /َ כَ ذَ  
َ  T א�� َ- ْ� ِM  َ3َ و �- َF  َ� ْ" ً� �َ �ْ א 4َ 
 َi َ� َ/ ِ0א  َ  �Eכَ אرَ �َ �َ  א��َ  ن� >ِ  אَل !َ �َ  אلُ ̂� א�@�  [ُ �ْ ِ� 2َ א�ْ  אِس א� 
 رُ "َ 
ْ �َ  אَل ̂� א�@�  [َ �ْ ِ� 2َ א�ْ  ن�  >ِ َ� �َ  رَ "َ 
ْ T ْ� xَ  ِ4 َG �َ א�َ �َ �َ وَ 
 َ

َ  ن� T َG כَ Eَ 2ْ �ُ א�ْ  �ِ �ْ  ْ� َE ُM  ِ
 َE َ� ً�  َl ِא� َ� ٌ�. 

 
“Pada suatu hari Rasulullah a menyebut Dajjal kapada 
manusia dan bersabda, “Sesungguhnya Allah Tabaraka 

wa Ta’ala tidak buta, ketahuilah bahwa Al-Masih Dajjal 

buta mata kanan bagaikan buah anggur yang timbul.”
56 

 
Dan diriwayatkan pula dari Anas bin Malik y ia berkata, 
Rasulullah a bersabda; 
 


َ  �َ �ْ 4َ  ٌب "ْ Sُ כْ �َ  �ِ �ْ �َ א�ْ  حُ "ْ �ُ 2ْ �َ  אلُ ̂� �@� אَ  ْ� َE ْ� ِM  َא�ِ כ ٌ/  ُo �F 
 َ� َ� �W َDכُ  هُ �ُ /َ !ْ א כ ف ر �َ א Q8  ُ� �ْ ِ- ٍF. 

 

                                                 
56 HR. Bukhari Juz 3 : 3256 dan Muslim Juz 1 : 169, lafazh ini 
miliknya. 
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“Dajjal itu terhapus (sebelah) matanya. Di antara kedua 

matanya tertulis “Kafir.” Kemudian beliau 
mengejakannya, “Kaf, fa’, ra’. (Tulisan tersebut) dapat 

dibaca oleh setiap muslim.”
57

 

 
Ketika Dajjal keluar, maka ia akan membuat fitnah 

di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari 
An-Nawwas bin Sam’an y,, Rasulullah a bersabda; 
 

 َ� َ� ْG ِ�  ْ  َ

ُ @ْ �َ �َ  مِ "ْ !َ T א�ْ -َ  ْ" ُD ْF  َ� ُ� ْ_ ِ� ُE ْ" َ4ِ  ن ِM  َو َ� �ْ َS ِW ْ� ُ� ْ" َن 
 َ� ُM  َ� َ� ْG ُ� حُ وْ /ُ S ْE ِ� (ُ  َ� َSُ �َ  َض رْ א1َْ وَ  /ُ S ْ2 ِZُ �َ  אءَ 2َ א���  /ُ 
 َ
 َ- ْ� ِ� ْF  3َ ِאر َR ُS ُ� ْF  َ� ْl َ" َل  َ� Mُ }ُ �َ 3ْ �َ א وَ رً ذُ  ْ) א0َ א כَ 


ُ @ْ �َ �َ  مَ "ْ !َ   א�ْ �ِ o �F  َ� ْGُ  /َ אH َ" Pَِ  هُ @� �َ �َ א وَ 
ً وْ /ُ َ�  ْ" ُD ْF 
 َ� َ� َ/ Qنَ وْ د  َ
 َ- ْ� ِM  َ' ْ" َ� ُM  َ� َ� ْE 9َ ِ/ ُف  َ
 ْE ُ� ْF  َ� ُ� 9ْ ِ� ُ6 ْ" َن 
 ُ� ْ2 ِ6 ِ- ْ� َ�  َ� ْ� xَ  ِ4 َG ْ� ِ@ ْ� ِ� ْF  Iَ  ْ ٌء  ِ� ْ�  َ� ْ� /Q 2ُ �َ وَ  Fْ �ِ א�ِ "َ 
א Dَ زُ "ْ Eُ כُ  S ْS َ� َ� ُMَ �َ  כَ زَ "ْ Eُ כُ  ْ  ِ̂ /ِ Hْ א �َ �َ �َ  لُ "ْ !ُ �َ �َ  �ِ 4َ /ِ 5َ א�ْ 4ِ 
�ُ Aً ُ̂ رَ  "ْ 
ُ @ْ �َ  o �Fُ  8ِ 6ْ א��E  ِ� �ْ א3ِ �َ �َ כَ   ْ2 َS ِ- ً& Iَ א א4ً �َ א

                                                 
57 HR. Muslim Juz 4 : 2933. 
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 َ� َ� Xْ ِ/ 4ُ ُM  ِ4 א��� ْ� |ِ  َ� َ� ْ! َZ ُ� ُM  َ̂ ْU َ� َS ْ� ِ�  َر ْ� o �Fُ  ِض /َ }َ א�ْ  �َ �َ 
 َ� ْ@ ُ
 .ُכ M  َ� Xْ َ6ُ �ُ ْ̂ وَ  S َ� �- 8َُ �َ وَ  8ُ �ِ !ْ �ُ �َ  هُ "ْ 

 

“Maka Dajjal pergi mendatangi sesuatu kaum dan 

mengajak mereka, dan kaum tersebut percaya 

kepadanya. Dajjal menyuruh kepada langit, maka langit 

segera menurunkan hujan dan bumi segera tumbuh, dan 

para pengembala kembali dengan ternak yang banyak 

dan gemuk-gemuk. Kemudian ia pergi pada kaum (yang 

lain) dan mengajak mereka, tetapi kaum tersebut 

menolaknya, lalu mereka ditinggalkan oleh Dajjal, maka 

tiba-tiba daerah tersebut menjadi kering tidak ada sedikit 

pun kekayaan. (Dajjal) berjalan melalui tempat kosong, 

dan berkata, “Keluarkan simpanan (kekayaan)mu.” 

Maka keluarlah simpanan (kekayaan)nya bagaikan raja 

lebah (yang diantar oleh tentaranya). Kemudian ia 

memanggil seorang pemuda dan dipenggalnya dengan 

pedang, dipotong menjadi dua dan dilemparkan yang 

jauh, kemudian dipanggilnya (pemuda tersebut), maka 

datanglah pemuda itu dengan wajah yang berseri-seri 

sambil tertawa.”
58 

 

Para pengikut Dajjal sangat banyak. Dan 
kebanyakan mereka dari kalangan wanita dan kaum 
yahudi, jumlahnya mencapai tujuh puluh ribu. 
Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar p ia 
berkata, Rasulullah a bersabda; 

                                                 
58 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
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 َ� ْE ِU ُ2ِ 4ِ  �ِ 5َ �ْ א�َ�  هِ %ِ �َ 4ِ  אَل ̂� א�@�  ل ْ/ َ' َE ٍכْ �َ  نُ "ْ כُ �َ �َ  אة َN ُ/  َ� ْ� 
 R T ِ2 ْ� ِ2 ِMَ �َ >ِ  ]ُ ِ̂ /ْ �َ �َ  8َ ُ̂ א�/�  ن� R �S ِ< Tَ  אءُ َ� א�M  ِّEِ �ْ �َ >ِ  جُ /ُ 5ْ �َ 
�ِّ T �ُ �َ >ِ وَ  ِM  َאِ �َ >ِ و T ْ4 َE ِS ِM  َو ُ� ْH ِS ِM  َو َ
 �2 ِS ِM  َ� ُ� ْ" ِo ُ! َ� ِ4َ א ر ًlא א
 َ� .Mِ �ْ �َ >ِ  جَ /ُ 5ْ �َ  نْ �َ  �َ א�َ 5َ 

 

“Dajjal akan turun di lembah Mirqanah
59

 ini. 

Kebanyakan yang datang kepadanya adalah kaum 

wanita. Hingga seorang laki-laki akan kembali menemui 

sahabat karibnya, ibunya, anak perempuanya, 

saudarinya, dan bibinya untuk meneguhkan (hati)nya, 

karena khawatir mereka akan pergi menemui Dajjal.”
60 

 
Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik y, 
Sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 
 

 َ� ْS َ� ُ[  �@אَل ̂� א�  ِ� Fُ �ِ �ْ -َ א 
َ :ً �ْ �َ  نَ "ْ �ُ �ْ 3َ  אنَ �َ �َ Pْ �َ  دِ "ْ �ُ �َ  �ْ 
 �Zא�ِ �َ א� �َ ُ�. 

 

“Akan mengikuti Dajjal dari yahudi asbahan tujuh ribu 

yang memakai pakaian seragam.”
61 

                                                 
59 Mirqanah adalah sebuah lembah di Madinah dari arah Thaif. 
(Mu’jamul Buldan, 4/401) 
60 HR. Ahmad. 
61 HR. Muslim Juz 4 : 2944. 
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Tidak ada yang dapat membunuh Al-Masih Dajjal, 
kecuali Al-Masih Isa bin Maryam j. Al-Masih Dajjal 
akan dibunuh oleh Al-Masih Isa bin Maryam j di Bab 

Ludd. Sebagaimana sabda Rasulullah a; 
 

 َ� َ� ْ� َE َ2 ُD 4َ  ذْ >ِ  َכ �ِ %َ כَ  "َ א َ� �َ  ُ �َ  �َ 4ْ  [َ �ْ ِ� 2َ א�ْ  א�� ْ/ َ� َF  َ� َ� ْE ِU ُل 
 ِ
 ْE َ@  ْ2َ א� َE َא�ْ  ةِ אر َ� ْ� Xَ ِאء  Iَ ْ/ ِ' �   ِد َ� ْK Cَ  َ4 ْ� َ�  َ� �ِ �ْ �َ دَ وْ /ُ �ْ 

َ  Mِ �ْ :� א כَ �ً אِ� وَ  َ- َ� T ْ̂ ِE َ6 ِ�  َ� /َ M  َ' َZُ 3َ �ْ رَ  G َl َGْ א lَ ذَ >ِ  �ِ �ْ כَ -َ 
�ِ  رَ @� M  َ� َ6ُ �َ �َ א رَ ذَ >ِ وَ  ْE ُM  ُ̂ َ2 ٌכَ  אن Q-א� ْ_ �ُ ِ_  َ� Aَ َ�  ِ6 Q8  ِ� َא�ِ כ ٍ/ 
 َ� ِW ُ@  ِ0َ  [َ �ْ ر َ: �ِ ِM  ِ< �� َ�� �ْ M  َ� ْE َS ِ�  ْ  َRُ َ� :َ 0َ وَ  אَت  ُ  َ� ْE َS ِ�  ْ 

 َl ْ/ ُ� ُM  َ� َ� ْZ ُ- ُ� ُM  َR �S �ُ T ْ@ ِכَ ر ُM  ِ4 َ� אٍب  ُ� ٍّ@  َ� َ� ْ! ُS ُ- ُM 

 

“Ketika (telah) demikian (keadaan Dajjal), tiba-tiba 

Allah q mengutus Isa bin Maryam j 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 

Bab Ludd, maka Dajjal akan dibunuh (disana).”
62 

                                                 
62 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
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Ketika Dajjal melihat Nabi Isa j, maka ia akan 
mencair seperti garam yang larut dalam air. Kemudian 
Nabi Isa j berkata, “Sesungguhnya aku memiliki satu 
pukulan untukmu, dan engkau tidak akan luput dariku.” 
Akhirnya Nabi Isa j membunuhnya dengan tombak.63 
  

Ada empat kiat untuk berlindung dari Dajjal, antara 
lain : 
 

� Bersegera untuk melakukan amal shalih 
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 
 

�ِ  xِ 2ْ א��K  عَ "ْ -ُ א JS ُl 3ِ  אلِ 2َ 
ْ א1َْ א 4ِ وْ رُ אدِ 4َ  ْ�  َ� وِ א �َ �َ 4ِ /ِ }ْ 
 Q@א� َH َوْ �َ  �َ א�4 א�@�  وِ �َ  אَل ̂� א�@�  وِ �َ  אن  َH �Pא َ�  َ� َR ِ@ ُכ ْF  َ� ْو 

 َ� ْ� .�ِ א�� �َ א�ْ  /َ 

 

“Dahuluilah dengan amal (shalih sebelum datangnya) 

enam (peristiwa); terbitnya matahari dari barat, 

(munculnya) asap, Dajjal, Dabbah (binatang melata 

yang keluar dari dalam bumi), (urusan) khusus salah 

seorang di antara kalian (kematian), dan perkara umum 

(Hari Kiamat).”
64

 

 

                                                 
63 Al-Fitan wal Malahim, 1/128-129. 
64 HR. Muslim Juz 4 : 2947. 
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� Berdoa kepada Allah q ketika tasyahud akhir 
sebelum salam 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 
Rasulullah a bersabda; 
“Apabila seorang di antara kalian bertasyahud, 

hendaklah ia berlindung kepada Allah q dari empat hal, 

(dengan berdoa); 

 

�ِ  َכ 4ِ  ذُ "ْ 
ُ   �َ �F  ِ< ِ0ّ �ُ �-� אَ  ْ�  َ
�ِ وَ  �E َF �َ َ̂  אِب %َ  ْ�  َ
 אِب %َ 
�ِ وَ  /ِ �ْ !َ א�ْ  ْ�  ِ� ْS َE ِ�  ْوَ  אِت 2َ 2َ א�ْ א وَ �َ 6ْ 2َ א� ِ� ْ�  Iَ ِّ/  ِ� ْS َE ِ� 
  .אلِ ̂� א�@�  [ِ �ْ ِ� 2َ א�ْ 

 
“Ya Allah, aku berlindang kepada-Mu dari siksa 

Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, 

dan dari keburukan fitnah Dajjal.”
65 

 

� Menghafal sepuluh ayat dari Surat Al-Kahfi 
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda’ y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 
 

 َ� ْ�  َR ِ: َ�  َ
 ْK َ/  َ�� אٍت  ِ�
ُ  ِ| �ْ כَ א�ْ  ةِ رَ "ْ 3ُ  لِ و� �َ  �ْ  9ِ َF 
 ِ� ْ�  ِ� ْS َE ِ�  �@אلِ ̂� א�. 

 

                                                 
65 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1311 dan Muslim Juz 1 : 588, 
lafazh ini miliknya. 
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“Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat dari awal 

Surat Al-Kahfi, maka  ia akan terpelihara dari fitnah 

Dajjal.” 

 
Dalam riwayat yang lain; 
 

 َ� ْ�  َR ِ: َ�  ِ� ْ�  َH َ" ِא� ْ� ِF  ُ3 ْ" َכَ א�ْ  ةِ ر ْ� |ِ ] ِ� ْ�  ِH� ِ/ 
 .]ِ| �ْ כَ א�ْ 

 

“Barangsiapa menghafal sepuluh ayat dari akhir Surat 

Al-Kahfi.”
66 

 

� Jika mampu berhijrah ke Haramain67 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 
 

 َ� ْ� xَ  ِ� ْ�  ِ4 َ- ٍ@  ِ< �� 3َ  َ� َZ ُ_ ُאلُ ̂� א�@�  ه  ِ< �� َ� �َ Eَ �ْ @ِ 2َ א�ْ وَ  �َ כ�  

َ �� א >ِ �َ א4ِ !َ 0ْ �َ  �ْ �ِ  ٌ� !ْ xَ  َ0 �ْ �َ وَ   َ- ْ� ِM  ْ2َ א� Aَ ِB َכ ُ�  Pَ ِّא� ْ� َ� 
 َث E ُ�  َo Aََ �ْ @ِ 2َ א�ْ  ُ| ُ̂ /ْ Sَ �َ  �ِ 5َ �َ א��� 4ِ  لُ E ِUْ �َ א �َ �َ 3ُ /ُ 6ْ �َ 
�ِ  Mِ �ْ �َ >ِ  جُ /ُ 5ْ �َ  אٍت :َ ْ̂ رَ  ْE َ� ُوَ  /ٍ א�ِ כَ  �8 א כ ُ� َE ِא� Cٍ. 

 

                                                 
66 HR. Abu Dawud : 4323. 
67 Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. 
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“Tidak ada suatu negeri pun melainkan akan diinjak 

oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada 

satu jalan pun (di Makkah dan Madinah), melainkan 

(dijaga) oleh para malaikat yang berbaris. Maka ia 

berhenti di tanah lapang yang kering (di luar) kota 

Madinah dan bergoncanglah kota Madinah sebanyak 

tiga kali, yang akan mengeluarkan darinya semua orang 

kafir dan orang munafik.”
68  

 
 

2. Turunnya Isa j 
Setelah Dajjal keluar dan membuat kerusakan di 

muka bumi, maka Allah q akan mengutus Al-Masih Isa 
bin Maryam j. Nabi Isa j dinamakan dengan Al-
Masih karena dua sebab : 

 
� Telapak kakinya rata  

Karena bagian bawah dari telapak kaki Nabi Isa 
j rata (mulus), tidak ada lekuk-lekuknya sama sekali. 

 
� Mengusap orang yang sakit   

Karena di antara mukjizat Nabi Isa j adalah jika 
beliau mengusap orang yang sakit, maka langsung 
sembuh seketika.69 

 
Nabi Isa j akan turun di menara putih sebelah 

timur Damaskus di Syam dengan memakai dua helai 
pakaian yang dicelup dengan minyak za’faran. Nabi Isa 
j meletakkan tangannya di atas sayap dua Malaikat. 
                                                 
68 HR. Muslim Juz 4 : 2943. 
69 Syarah Shahih Muslim, 2/402. 
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Jika ia menundukkan kepalanya, maka akan turunlah 
rambutnya. Dan jika ia mengangkatnya, maka 
berjatuhanlah keringatnya bagaikan 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 
Bab Ludd. Diriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam’an 
y, Rasulullah a bersabda; 
 

 َ� َ� ْ� َE َ2 ُD 4َ  ذْ >ِ  َכ �ِ %َ כَ  "َ א َ� �َ  ُ �َ  �َ 4ْ  [َ �ْ ِ� 2َ א�ْ  א�� ْ/ َ� َF  َ� َ� ْE ِU ُل 
 ِ
 ْE َ@  ْ2َ א� َE َא�ْ  ةِ אر َ� ْ� Xَ ِאء  Iَ ْ/ ِ' �   ِد َ� ْK Cَ  َ4 ْ� َ�  َ� �ِ �ْ �َ دَ وْ /ُ �ْ 

َ  Mِ �ْ :� א כَ �ً אِ� وَ  َ- َ� T ْ̂ ِE َ6 ِ�  َ� /َ M  َ' َZُ 3َ �ْ رَ  G َl َGْ א lَ ذَ >ِ  �ِ �ْ כَ -َ 
�ِ  رَ @� M  َ� َ6ُ �َ �َ א رَ ذَ >ِ وَ  ْE ُM  ُ̂ َ2 ٌכَ  אن Q-א� ْ_ �ُ ِ_  َ� Aَ َ�  ِ6 Q8  ِ� َא�ِ כ ٍ/ 
 َ� ِW ُ@  ِ0َ  [َ �ْ ر َ: �ِ ِM  ِ< �� َ�� �ْ M  َ� ْE َS ِ�  ْ  َRُ َ� :َ 0َ وَ  אَت  ُ  َ� ْE َS ِ�  ْ 

 َl ْ/ ُ� ُM  َ� َ� ْZ ُ- ُ� ُM  َR �S �ُ T ْ@ ِכَ ر ُM  ِ4 َ� אٍب  ُ� ٍّ@  َ� َ� ْ! ُS ُ- ُM  ُo �F  َ� ْG ِ�  
 ِ
 ْ� �َ ْ4 T ِ�  َ� ْ/ َ� َF  َ' ْ" ٌم  َ' ْ@  َ
 9َ َ2 ُ� ُF  ُ �ِ  א�� ْE ُM  َ� َ� ْ2 �َ ُ]  َ
 ْ� 
 .�ِ W �Eَ   א�ْ �ِ  Fْ �ِ א�ِ َ̂ رَ @َ o ُ� ْF  ِ4ُ @ِّ 6َ ُ� وَ  D ِ� ْFِ "ْ ُ̂ وُ 

“Ketika (telah) demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah 

mengutus Al-Masih Isa bin Maryam j 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, 
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(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 

Bab Ludd, maka Dajjal akan dibunuh (disana). 

Kemudian Nabi Isa j pergi kepada kaum yang telah 

dipelihara Allah q dari gangguan (Dajjal) dan 

mengusap wajah-wajah mereka serta menyebutkan 

kedudukan mereka di Surga.”
70 

 
Pada masa Nabi Isa j tersebarlah rasa aman dan 

keberkahan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 
Hurairah y, bahwa Nabi a bersabda; 

 


َ  אَس א��E  8ُ א�ِ !َ �ُ �َ  َ- ِpْא T 3ْ Aَ ِوَ  َ� �ْ -ِ א��9  َق @َ �َ �َ  م َ� ْ! ُS 8ُ 
ُ  ُכ -ِ �ْ ُ� وَ  �َ �َ W ْUِ א�ْ  ]ُ Xَ �َ وَ  /َ �ْ E ِUْ 5ِ א�ْ   8ُ -َ 2ِ א�ْ  Mِ א0ِ �َ زَ  ْ  �ِ  א��
ُ  ُכ -ِ �ْ ُ� وَ  مُ Aَ 3ْ  אpِْ �� א >ِ �َ -Q כُ   ]ُ !َ �َ وَ ( אَل ̂� א�@�  [َ �ْ ِ� 2َ א�ْ  א��

�َ א1َْ  َE ُ�  ِ� َ1ِْض رْ   א  َR �S َ� T ْ/ َ� َ[  ُ1ْدُ "ْ 3ُ א  َ� َ[  ِpْ8ِ 4ِ א 
 אنُ �َ �ْ א�9ِّ  ُ� �َ -ْ �َ وَ  E ِFَ }َ א�ْ  ]َ �َ  אُب Bَ א�%ِّ وَ  /ِ !َ �َ א�ْ  ]َ �َ  אرُ 2َ א�Eِّ وَ 
 �َ �ْ �ِ 4َ رْ �َ  ِض رْ א1َْ  ْ  �ِ  ُ� כُ Xُ Q/ ُD ْF ( َ� َ� ْ2  �َ َ�  אِت �� 6َ א�ْ 4ِ 

 3َ َE ً�  ُo �F  ُ� َS َ" �� َ� T ُ� 9َ ِّ- َ
   َ- ْ� ِM  ْنَ "ْ 2ُ -ِ ْ� 2ُ א�  
                                                 
70 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
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“(Nabi Isa j) akan memerangi manusia untuk masuk 

ke dalam Islam. Ia akan menghancurkan salib dan 

membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah (upeti). 

Allah q akan menghancurkan seluruh agama pada masa 

tersebut, kecuali Islam. Pada zaman tersebut Allah q 

akan menghancurkan Al-Masih Dajjal. Dan amanah pun 

terjaga di muka bumi hingga singa dapat hidup dengan 

unta, harimau dengan sapi, srigala dengan kambing dan 

anak-anak pun bermain dengan ular tanpa 

membahyakan mereka. Ia akan hidup selama empat 

puluh tahun, kemudian ia meninggal dunia lalu kaum 

muslimin menshalatkannya.”
71 

 
Nabi Isa j dahulu ketika diangkat ke langit 

berusia tiga puluh tiga tahun dan beliau akan hidup 
dimuka bumi setelah diturunkan selama tujuh tahun, 
menggenapkan empat puluh tahun usia beliau j. 
 

 

3. Ya-Juj dan Ma-Juj 

Ya-juj dan Ma-juj adalah manusia dari keturunan 
Adam j. Dzulqarnain72 telah membuat dinding 
penghalang untuk mereka.73 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; 

                                                 
71 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4286. Hadits ini dishahihkan oleh 
Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 5 : 2182. 
72 Ia adalah seorang raja yang beriman dan shalih. 
73 Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Kahfi : 94 - 97. 
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 ْي %ِ א��  אَل 'َ  Mُ 0َ "ْ 'ُ /ِ 5ْ א �َ وْ אدُ א כَ ذَ R �S ِ< Tَ  مٍ "ْ �َ  �8 כُ  Mُ 0َ وْ /ُ :ُ 6ْ �َ 
 َ
 َ- ْ� ِ� ْF  ِא �َ "ْ �ُ ِ̂ رْ א �َ َS ْ5 ِ/ ُ' ْ" َ0 ُM  َ� ً@ َ� هُ @ُ �ْ �ِ �ُ א  ُ א �َ  @ِّ G Iََ כَ  א��
�َ -َ א 4َ ذَ R �S ِ< Tَ  אنَ כَ   ُ� �@ َ� ُ� ْF  َאدَ رَ �َ و  ُ 
َ  N ُ� ْFَ �َ �ْ �َ  نْ �َ  א�� َ- T

 �Eْي %ِ -� �ِ  אَل 'َ  אِس א�  َ
 َ- ْ� ِ� ْF  ِא �َ "ْ �ُ ِ̂ رْ א �َ َS ْ5 ِ/ ُ' ْ" َ0 ُM  َ� ً@ ِ< نْ א 
 Iَ َאء  ُ  S ِMِ &َ �ْ �َ כَ  Mُ 0َ وْ @ُ Wِ �َ �َ  نَ "ْ �ُ ِ̂ /ْ �َ �َ  אَل S ْN َE َ' Tَ א3ْ وَ  א��
 ِR ْ� َ�  َ� َ/ ُ0َ "ْ 'ُ /ِ 5ْ �َ �َ  هُ "ْ כ ُM  َ� َ� ْ5 ُ/ ُ̂ ْ" َن  َ
 َ- �Eא� T אِس 
 َ� َ� �ْ َS ُ! ْ" َوَ  אهَ �َ 2ِ א�ْ  ن َ� ِ: Q/  �Eאُس א�  ِ� ْE ُ� ْF. 

 

“(Ya-juj dan Ma-juj) melubanginya setiap hari hingga 

ketika mereka hampir saja melubanginya, maka 

(pemimpin) mereka berkata, “Kembalilah, kalian akan 

(kembali) melubanginya besok.” Kemudian Allah 

mengembalikannya kokoh seperti semula. Hingga ketika 

telah tiba waktunya dan Allah q 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 tetap dalam keadaan seperti ketika 

mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat 
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melubanginya dan keluar di tengah-tengah manusia, lalu 

mereka meminum air dan manusia lari dari mereka.”
74 

 
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; 

 

ُ  M  َ� ُ� ْ/ 3ِ 8ُُ אT َ� Pْ َ6 4ُ وَ َ� �ْ 
ِ  א��ِ  ُ  �ِ 0َ  ُ� �َ /ْ �َ �َ  
َ  א�� َ- ْ� ِ� ُF 
 �Eא4ِ 'َ رِ  ْ  �ِ  َ| }َ א� ِ� ْF  َ� ُ� 9ْ ِ� ُ6 ْ" َ3َ /ْ �َ  نT  َ0َ  ِت "ْ 2َ כ ْ: xٍ 
 ةٍ @َ אRِ وَ 

 

“Nabiyullah Isa j dan para sahabatnya berdoa 

kepada Allah q, maka Allah q mengirimkan ulat ke 

leher-leher Ya-juj dan Ma-juj, maka keesokan harinya 

mereka mati seperti kematian satu jiwa.”
75

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 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. 
75 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.76 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.”77 
 

 

5. Asap 

Munculnya asap merupakan tanda-tanda Kiamat 
yang ditunggu-tunggu, ia belum terjadi dan akan terjadi 
menjelang Hari Kiamat.78 Allah q berfirman; 
 

2َ َ�א َ�ْ}TKَ א��Eאَس . ِ�ْ��ٍ ُء Hَ@ُ4ِאٍن �Q (ْرَ�ِ!ْ� َ�ْ"َم Gْ�َِ�  א���
 .Dَ ٌFَ%א َ
َ%אٌب �َِ��ْ 

 
“Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang 

nyata. Yang meliputi manusia, inilah siksa yang 

pedih.”
79 

                                                 
76 Asyratus Sa’ah, Yusuf Al-Wabil. 
77 Fathul Bari, 13/84. 
78 Asyratus Sa’ah, Yusuf Al-Wabil. 
79 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.80 Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 
Rasulullah a bersabda; 

 

�ِ  xُ 2ْ א�R �S َ� T ْZ ُ- َ[  �Kَ  �َ א
َ א���  مُ "ْ !ُ  �َ َ�  ْ�  َ�א ذَ Oِ א �َ �َ 4ِ /ِ }ْ 
 َl َ- َ� (ْ  ِ� ْ�  َ� ْ{ ِ/ ِ4 َ� َ� نَ "ْ �ُ Q- ُ� ْF  َ� ْ̂ َ2 כُ  אُس א��E  �َ א �
 َ� َ� ْ" َ� ِ& ٍ%  �َ َ�  ْE َ: ُ[  َ0 ْ: �ً ِ< א �َ �َ א0ُ 2َ �ْ א ْF  َ� ُכ ْ�  َ�� َE (ْ  ِ� ْ�  َ' ْ� 8ُ 
 א/ً �ْ א Hَ �َ א0ِ 2َ �ْ >ِ  ْ  �ِ  ْ) �َ َ� כَ  وْ �َ 

 

“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.
81

”
82 

 
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 
                                                 
80 Asyratus Sa’ah, Yusuf Al-Wabil. 
81 QS. Al-An’am : 158. 
82 HR. Bukhari Juz 4 : 4359 dan Muslim Juz 1 : 157, lafazh ini 
miliknya. 
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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 melakukan 
berbagai macam kemaksiatan.”83 
 

 

7. Binatang Bumi 

Binatang tersebut akan keluar dari tanah Haram 
Makkah.84 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; 

 


َ  אَس א�S �ِ ُF  �Eُ �َ  �ُ א4َ א�@�  جُ /ُ 5ْ �َ  َ- َH T َ/ ِl2ِ �ْ א ِ� ْF 

 

“Binatang bumi akan keluar dan akan memberikan tanda 

pada hidung-hidung mereka.”
85

 

 

 

 

                                                 
83 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 7/146. 
84 At-Tadzkirah, 698. 
85 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 
dalam Shahihul Jami’ : 2927. 
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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 menjawab, “Hendaklah kalian 

berkumpul di Syam.”
86 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 
“Para ulama’ berkata, “Dikumpulkannya manusia terjadi 
di akhir dunia menjelang Kiamat dan menjelang 
ditiupnya sangkakala.”87 

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 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.”88 

                                                 
86 HR. Ahmad dan Tirmidzi. 
87 Syarah Shahih Muslim, 17/194-195. 
88 Al-Fitan wal Malahim, 1/320-321. 
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HARI TERJADINYA KIAMAT 
 
 

Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui 
dengan pasti kapan waktu terjadinya Hari Kiamat. 
Sebagaimana Rasulullah a pernah ditanya oleh Malaikat 
Jibril j; 
 

 ِ0/ْ�ِHَْ�  ْ  אَل'َ ،�ِ
אَ 
ِ� א���َ : Fَ-َ
َْG4ِ َ�אEْ
�א א2َ�ْْ�ُ_ْوُل ََ
 ِ8Bِא �َ� א���ِ 

 
“Beritahukan kepadaku tentang (kapan datangnya) Hari 
Kiamat” (maka) Rasulullah a menjawab, “Orang yang 

ditanya tentang hal itu tidak lebih tahu daripada yang 

bertanya.”
89 

 
Jawaban ini menunjukkan bahwa Rasulullah a 

tidak mengetahui kapan Hari Kiamat terjadi, tetapi 
pengetahun tentang Hari Kiamat itu hanyalah pada sisi 
Allah q. Allah q berfirman; 

 

אَ
�ِ  ِ>ن�  
Eَْ@ُه ِ
ْ-Fُ א���ِ َ  א��
 

”Sesungguhnya hanya pada sisi Allah pengetahuan 

tentang Hari Kiamat.”
90 

                                                 
89 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
90 QS. Luqman : 34. 
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Hari Kiamat akan datang secara tiba-tiba. Allah q 
berfirman; 
 

 ْ��ِGْ�َ �َ 2َאَوאِت َوא1َْْرِض  ُכoَ ً�Sَ{ْ4َ ��<ِ Fُْ!َ-ْ) ِ�  א���
 

”(Kiamat itu) sangat berat (huru-haranya bagi makhluk) 

yang di langit dan di bumi. (Kiamat itu) tidak akan 

datang kepada kalian, melainkan dengan tiba-tiba.”
91 

 
Hari Kiamat akan terjadi pada hari Jum’at. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 
Rasulullah a bersabda; 
 

 َH ْ� ُ/  َ� ْ" ٍم  َl َ- َ� (ْ  َ
 َ- ْ� ِM  �K2ْ א� xُ  َ� ْ" َא�ْ  م ُW ُ2 َ� ِ�  ِ� ْ� ِM  ُH ِ- Cَ 
�ِ  جَ /َ M  َ� ْHِ �ْ �ِ وَ  �َ W �Eَ א�ْ  H 8ََ دْ �َ  Mِ �ْ �ِ وَ  مَ �دَ  ْE َ� َمُ "ْ !ُ  �َ َ� א و 

  .�ِ �َ W ُ2ُ א�ْ  مِ "ْ �َ  ْ   �ِ �� >ِ  �َ א
َ א��� 
 
“Sebaik-baik hari dimana ada matahari terbit adalah 

Hari Jum’at. Pada hari tersebut Nabi Adam j 

diciptakan. Pada hari tersebut ia dimasukkan ke dalam 

Surga, pada hari tersebut pula ia dikeluarkan dari 

Surga. Dan Hari Kiamat tidak akan pernah terjadi, 

kecuali pada hari Jum’at.”
92

 

 

                                                 
91 QS. Al-A’raf : 187. 
92 HR. Muslim Juz 2 : 854. 
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TIUPAN SANGKAKALA 
 
 
Sangkakala adalah tanduk yang besar yang 

dikulum oleh Israfil j menantikan perintah untuk 
meniupnya. Israfil j adalah salah satu Malaikat yang 
mulia yang memikul ‘Arsy.93 Ia akan melakukan dua kali 
tiupan. Tiupan pertama adalah tiupan yang mengejutkan 
sehingga para makhluk akan mati, kecuali yang 
dikehendaki oleh Allah q. Allah q berfirman; 
 

2َאَوאِت َوَ�ْ� ِ�   ِ:�َ َو0ُ  �ْ� ِ�  א���َ Cَ�ِ9َ�َ ِر" Q9א�  �ِ
 ْ��ُ (Iَ  א1َْْرِض ِ>�� َ  َء א��

“Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah yang di langit 

dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah q.”
94 

 
Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab y, ia berkata; 
 

ُ -� Pَ  א��ِ  لُ "ْ 3ُ رَ  אنَ כَ  
َ  T א�� َ- ْ� ِM  َ3َ و �- َF  ِ< َא ذَ ذ َD �َ  ُo ُ- َN א
 א א��َ وْ /ُ כُ ذْ אُ  א א��َ وْ /ُ כُ ذْ אُ  אُس א א�Q� َ� �E א �َ �َ  אَل !َ �َ  אمَ 'َ  8ِ �ْ א�-� 
ِ̂ א�/�  ِت אءَ َ̂   Mِ �ْ א �ِ 2َ 4ِ  ُت "ْ 2َ א�ْ  אءَ َ̂  �ُ �َ אدِ א א�/� �َ �ُ �َ Sْ �َ  �ُ :َ א
  Mِ �ْ א �ِ 2َ 4ِ  ُت "ْ 2َ א�ْ  אءَ َ̂ 

                                                 
93 Syarhu Lum’atil I’tiqad, Al-Útsaimin. 
94 QS. Az-Zumar : 68. 
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“Apabila telah berlalu dua pertiga malam, maka 
Rasulullah a bangkit berdiri dan bersabda, “Wahai 

sekalian manusia, ingatlah kepada Allah q, ingatlah 

kepada Allah q, (akan) datang tiupan pertama 

menggoncangkan alam dan akan diiringi dengan tiupan 

kedua, (maka) datanglah kematian dengan segala 

sesuatu yang ada didalamnya, (maka) datanglah 

kematian dengan segala sesuatu yang ada di 

dalamnya.”
95

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 HR. Ahmad, Hakim Juz 2 : 3578, dan Tirmidzi Juz 4 : 2457, 
lafazh ini miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 
5 dalam Shahihul Jami’ : 7863. 
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KEDAHSYATAN HARI KIAMAT 
 
 

Kedahsyatan Hari Kiamat disebutkan oleh Allah q 
dalam Surat An-Naba’, At-Takwir, Al-Infithar, dan Al-
Insyiqaq. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar p 
ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ُه �َْن T�َ<ِ /َُ\Eْ�َ َ�ْ"ِم אْ�ِ!َ�אَ�ِ� َכMُ�0َG َرْ�ُى אْ�َ�ْ�ِ�  �/3َ �ْ�َ
َرْت َوِ>َذא א� xُ2ْ ُכّ"ِ �Kْت َوِ>َذא َ�ْ-َ�ْ!َ/ْ� ِ>َذא א�/َZَ:َ0ْ2َ(ُء א ��

 (ْ �!Kَ0ْ2َ(ُء א   .א���
 

”Barangsiapa yang ingin melihat Hari Kiamat seakan-

akan melihatnya dengan mata kapalanya (sendiri), maka 

hendaklah ia membaca; ”Idzasy syamsu kuwwirat,
96

 wa 

idzas samaun fatharat,
97

 wa idzas samaun syaqqat.
98

”
99 

 
 
 
 
 
 

                                                 
96 QS. At-Takwir. 
97 QS. Al-Infithar. 
98 QS. Al-Insyiqaq. 
99 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 5 : 3333, dan Hakim Juz 4 : 8719. 
Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut 

Targhib wat Tarhib Juz 2 : 1476. 
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Allah q berfirman; 
 

َرْت  xُ2ْ ُכّ"ِ �Kُم א0َْכَ@َرْت  .ِ>َذא א�"WُQEَوِ>َذא  .َوِ>َذא א�
َ/ْت  َ-ْ)  .אWِ�َْ�אُل 3ُّ�ِ ِZّ
ُش َوِ>َذא אْ�ُ"Rُ"ْ  .َوِ>َذא אKَ�ِ�ْאُر ُ

َ/ْت  .KِRَُ/ْت  ِWّ3ُ َوِ>َذא א6َ�ِ�ْאُر. 

 

”Apabila matahari digulung. Apabila bintang-bintang 

berjatuhan. Apabila gunung-gunung dihancurkan. 

Apabila unta-unta yang hamil ditinggalkan. Apabila 

binatang-binatang liar dikumpulkan. Apabila lautan 

dipanaskan.”
100 

 
Enam ayat yang pertama dari Surat At-Takwir 

menggambarkan tentang kejadian Hari Kiamat di dunia, 
sedangkan tujuh ayat berikutnya menjelaskan tentang 
kejadian Hari Kiamat di akhirat.101 Karena demikian 
dahsyatnya kejadian Hari Kiamat yang disebutkan dalam 
surat tersebut, hingga menjadikan Rasulullah a beruban.  
 
Diriwayatkan dari Abu Bakar y, ia berkata; 
 

ِ َ'ْ@ Iِْ�َ) َ'אَل Dُ  ْEِSْ�َ�ْIَْ"ٌد َوאْ�َ"אِ'َ�ُ�  َ�א َر3ُْ"َل א��
َرْت  xُ2ْ ُכّ"ِ �Kَءُ�ْ"َن َوِ>َذא א�)�َSَ�َ �F
 .َوאAَ3َ/ْ2ُ�ُْت َوَ

                                                 
100 QS. At-Takwir : 1 - 6. 
101 Zubdatut Tafsir, 794. 
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”Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah beruban. 
Rasulullah a bersabda, “Telah membuatku beruban; 

(Surat) Hud, Al-Waqi’ah, Al-Mursalat, ‘Amma yatasa-

alun,
102

 dan Idzasy syamsu kuwwirat
103

.”
104 

 
Pada Hari Kiamat kelak langit akan dilipat oleh 

Allah q dengan tangan kanan-Nya. Sebagaimana 
diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah 
a bersabda; 

 

ُ َ�َ�אَرَכ َوَ�َ�אT�َ א1َْْرَض َ�ْ"َم אْ�ِ!َ�אَ�ِ� َوZْ�َِ"ي َ�!ْ  sُ�ِ א��
2َאَء �Fُo MِEِ�ْ2ِ�َ4ِ َ�ُ!ْ"ُل �0ََא א�2َِ-ُכ �َْ�َ� ُ�ُ-ْ"ُכ א1َْْرِض   א���

 

“Allah q akan menggenggam bumi pada Hari Kiamat 

dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya. Kemudian 

Allah q berfirman, “Akulah raja, manakah (sekarang) 

raja-raja di bumi?”
105

 

 
Bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang 

dikandungnya, berupa orang-orang yang telah mati dan 
harta-harta yang terpendam.106 Allah q berfirman; 

                                                 
102 QS. An-Naba’. 
103 QS. At-Takwir. 
104 Tirmidzi Juz 5 : 3297, lafazh ini miliknya dan Hakim Juz 2 : 
3314. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 
Shahihul Jami’ : 3723. 
105 HR. Bukhari Juz 5 : 6154 dan Muslim Juz 4 : 2787, lafazh ini 
miliknya. 
106 Taisirul Karimir Rahman, 932. 
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ِ) א1َْْرُض �oََْ!אَ�َ�א َ̂ /َHََْو�.  
 

”Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat (yang 

dikandung)nya.”
107 

 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 
 

 �َ�َ�ِ!ْ ُءא1َْْرُض �Aَ�ََْذ َכِ�ِ@Dَא �َْ�Nَאَل אZُ3ُْ1َْ"אِن ِ
ِ� Wِ�َ�َْ ُء אْ�َ!א8ُ�ِ َ�َ�!ُ  �X:ِ�َْوא �ِDَ ْ"ُل ِ�ْ  Dََ%א َ'Sَْ-ُ) א�%�

  ْ2ِRَْر (ُ�ْZَ'َ א%َDَ  ْ�ِ ُل"ْ!ُ�َ�َ [ُlُِء אْ�َ!א ْWِ�ََو
 �Fُo ْي@ِ�َ (ُ�ْZَ'َ א%َDَ  ْ�ِ אِرُق َ�َ�ُ!ْ"ُل َوWِ�َْ ُء א���


ْ"HُGْ�َ Aَ�َ Mُ0َُ%ْوَن ِ�Iَ MُEْْ�ً&אُ@ْ�َ  
“Bumi mengeluarkan isi perutnya, seperti tiang-tiang 

dari emas dan perak. Maka datanglah pembunuh, lalu ia 

berkata, “Karena inilah aku membunuh.” Datanglah 

orang yang memutuskan (silaturrahmi), lalu ia berkata, 

“Karena inilah aku memutuskan silaturahmiku.” Dan 

datanglah pencuri, lalu ia berkata, “Karena inilah 

tanganku dipotong.” Kemudian mereka 

meninggalkannya dan tidak mengambilnya sesuatu pun 

darinya.”
108

 

                                                 
107 QS. Az-Zalzalah : 2. 
108 HR. Muslim Juz 2 : 1013. 
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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; 

 

R �E Tَ وَ  نَ /ْ !َ א�ْ  S َ! َFَ א�ْ  @ِ 'َ  نِ /ْ !َ א�ْ  ُ� אPَ ِR وَ  Fُ �ُ 0ْ �َ  َ| �ْ כَ 
 َ̂ ْ� َ� َS ُM  َو َ� Pْ َ{ ِ4 T �َ ْ2 ِ� ِM  َ� ْE َS ِ\ ُ/  َ� َS �ُ T ْ_ َ� ُ/  َ� َ� ْE َ: ُ�  ُ' ْ- َE َ� א א
ُ Eَ �ُ ْ� א Rَ "ْ ُ� "ْ 'ُ  אَل 'َ  لُ "ْ !ُ 0َ  َ| �ْ כَ �َ  א��ِ  َل "ْ 3ُ رَ   Fَ �ْ 0ِ وَ  א א��
  .T א��ِ -َ א 
َ Eَ -ْ כ� "َ �َ  8ُ �ْ 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 sebaik-baik pelindung, 
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kami bertawakkal kepada Allah q.”
109 

 
Memperbanyak melakukan amalan shalih dan 

menanamkan kecintaan yang besar kepada Rasulullah a 
serta Sunnah-sunnah beliau merupakan bekal yang utama 
dalam menyambut kedatangan Hari Kiamat. Karena amal 
shalih dan kecintaan kepada Rasulullah a, seorang akan 
ditinggikan derajatnya di Surga. Sebagaimana 
diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 
 

ُ -� Pَ  א��ِ  لِ "ْ T ُ3 رَ �َ >ِ  8ٌ ُ̂ رَ  אءَ َ̂  
َ  T א�� َ- ْ� ِM  َ3َ و �- َF  َ� َ! אَل 
�َ  א��ِ  َل "ْ 3ُ א رَ �َ  َS א��� T َ
 �ِ א
َ -�� �ِ  َت دْ @َ 
ْ א �َ �َ وَ  אَل 'َ  �َ א
�َ  َכ O �0ِ �َ  אَل 'َ  Mِ �ِ "ْ 3ُ رَ وَ  א��ِ  �R Qُ  אَل 'َ  َ[  َ� ْ�  َ� ْR َ� ْ� (َ  َ' אَل 
 َ� َ0 xٌ  َ� َ2 َ� א ِ/ ْR َE َ4 א ْ� َ@  ِpْ3ْ א Aَ ِم  َ� ْ/ ًR َ� א Iَ �@  ِ� لِ "ْ 'َ  �ْ 

 �Eא� ِ� ِ ّ  Pَ �- ُ 
َ  T א�� َ- ْ� ِM  َ3َ و �- َF  َ� ِO �0 َכ  َ� َ[  َ� ْ�  َ� ْR َ� ْ� (َ  َ' אَل 
 َ� َ0 xٌ  َ� َG َ0 ُ� א ِR Q�  َ3ُ رَ وَ  א�� ْ" َ� ُM  َوَ  /ٍ כْ א 4َ 4َ �َ و ُ
 َ2 َ/  َ� َG ْر ُ̂ ْ" 
�َ  نَ "ْ כُ �َ  نْ �َ  َ� ُ� ْF  َنْ >ِ و  َ� ْF  َ� ْ
 َ2 8ْ  ِ4 َG ْ
 .Fْ �ِ א�ِ 2َ 

 
 

                                                 
109 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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“Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah a dan berkata, 
“Kapan (terjadi) Hari Kiamat?” Rasulullah a menjawab, 
“Apa yang telah engkau persiapkan untuk (kedatangan) 

Hari Kiamat?” Ia menjawab, “Kecintaan kepada Allah 
q dan Rasul-Nya.” Rasulullah a bersabda, “Engkau 

akan bersama dengan orang yang engkau cintai.” Anas 
y berkata, “Tidak ada sesuatu yang lebih 
membahagiakan kami setelah (kami masuk) Islam, 
melebihi kebahagiaan (mendengar) sabda Nabi a, 
“Engkau akan bersama dengan orang yang engkau 

cintai.” Anas y berkata, “Maka Aku mencintai Allah q, 
Rasul-Nya, Abu Bakar, dan ‘Umar p, karena aku 
mengharap akan bersama mereka, meskipun amalanku 
tidak (setingkat) dengan amalan-amalan mereka.”110 

 
Ketahuilah bahwa dibalik kehidupan dunia yang 

megah dan indah ini, terdapat Neraka yang sudah 
merintih menunggu orang-orang yang akan dijerumuskan 
di dalamnya. Sehingga tidak selayaknya seorang muslim 
dan muslimah terlalu bergembira di kehidupan dunianya, 
tidak sepatutnya seorang muslim mengisi hari-harinya 
dengan banyak tertawa. Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
110 HR. Muslim Juz 4 : 2639. 
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 َ
 َ/ �ْ (ُ  َ
 /ِ �ْ 5َ   א�ْ �ِ  مِ "ْ �َ א�ْ כَ  رَ �َ  Fْ -َ �َ  אرَ א��E وَ  �َ W �Eَ א�ْ   � -َ 

ْ א �َ �َ  نَ "ْ 2ُ -َ �ْ �َ  "ْ �َ وَ  /ِّ א��K وَ  َ- ُF  َ� Xَ ِ6 ْכ ُS ْF  َ' ِ- ْ� Aً َכَ �َ �َ  و ْ� ُS ْF 
  א/ً �ْ Nِ כَ 

 

“Ditampakkan kepadaku Surga dan Neraka, maka aku 

tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti pada hari 

ini. Seandainya kalian mengetahui (seperti) apa yang aku 

ketahui, (maka) sungguh kalian akan sedikit tertawa dan 

banyak menangis.”
111

 

 
Akhirnya kita memohon kepada Allah q taufiq 

agar diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan 
dan dijauhkan dari berbagai keburukan. Dan kita juga 
memohon kepada Allah q, agar Allah q mengampuni 
semua dosa kita dan memasukkan kita ke dalam Surga. 

 

 Mِ�ِ6ْPََو Mِ�َِא T-َ
ٍ@ َوَ �26َ�Eَא ُ ِ�ّ�ِ0َ T-َ
َ ُ َوT�-Pَ א��
،Fَ�-3َא0َא َو"َ
ِ َرّبِ אْ�َ�َ-2ِْ��َ  َوאHَُِ/ َدْ   .َאِن א2ْ6َ�ُْ@ ِ��

 

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. 
 

***** 
                                                 
111 HR. Muslim Juz 4 : 2359. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Ad-Durratus Salafiyyah Syarhul Arba’in An-

Nawawiyah, Sayyid bin Ibrahim Al-Huwaithi. 

3. Al-Arba’in An-Nawawiyyah, Abu Zakariya Yahya 

bin Syarif An-Nawawi. 

4. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah 

Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi. 

5. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

6. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

7. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

8. Asyratus Sa’ah, Yusuf bin ‘Abdillah bin Yusuf Al-

Wabil. 

9. Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari, Ahmad bin 

’Ali bin Hajar Al-‘Asqalani. 

10. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

11. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah 

Muhammad bin ’Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. 

12. Shahih Ibni Hibban, Ibnu Hibban. 
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13. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-

Albani. 

14. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

15. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

16. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

17. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

18. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

‘Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

19. Syarhu Lum’atil I’tiqad, Muhammad bin Shalih Al-

’Utsaimin. 

20. Tafsirul Baghawi: Mu’alimut Tanzil, Abu 

Muhammad Husain bin Mas’ud Al-Baghawi. 

21. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

22. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Ismail bin 

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

23. Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, Muhammad 

bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

24. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

25. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Muhammad 

Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar. 


