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AL-MAHDI AKHIR ZAMAN 

 

 

Pada akhir zaman akan keluar seorang 

laki-laki dari kalangan Ahlul Bait, yaitu Al-

Mahdi. Al-Mahdi dari keturunan Fathimah 

binti Rasulullah a, dari keturunan Al-

Hasan bin ‘Ali p. Namanya seperti nama 

Rasulullah a dan nama bapaknya seperti 

nama Rasulullah a, sehingga namanya 

adalah Muhammad –atau Ahmad- bin 

‘Abdillah. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Ummu Salamah i ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ْ ي� 
ِ 	ِ �ْ �َ �ْ אَ   ِ� ْ� َ� ِ� �ْ  ِ
 ْ .�َ �َ א�ِ �َ  	ِ �َ وَ  

 

“Al-Mahdi dari Ahlul Baitku, dari 

keturunan Fathimah i.”
1
 

                                                 
1
 HR. Hakim Juz 4 : 8672, Abu Dawud : 4284, 

lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 4086. Hadits 
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Diriwayatkan pula dari ‘Abdullah (bin 

Mas’ud) y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 �َ َ�  ْ� َ� � ُب �َ &َ א�ْ  َכ $ِ �ْ # ُ" �! א  َ �َ �ْ א�	�  ُ

ِ  ٌ+ (ُ رَ  ْ 1ُ �ُ 0ْ אِ  #ءُ א�ِ .َ "ُ  ْ� �ِ �ْ -َ  +ِ �ْ ,َ  
 .ْ� �ِ 0ْ אِ 

 

“Dunia tidak akan lenyap hingga seorang 

dari Ahlul Baitku menguasai bangsa Arab, 

namanya sama dengan namaku.”
2
 

 

                                                                        
ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 6734. 
2
 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2230, lafazh ini 

miliknya, dan Abu Dawud : 4282. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 7275. 
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Allah q akan memberikan taufik 

kepadanya dalam satu malam. 

Diriwayatkan dari ‘Ali y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُ  1ُ 6ُ $ِ 5ْ ُ"  4ِ �ْ 3َ א�ْ  َ+ �ْ א ,َ 2! 
ِ  ُي 	ِ �ْ �َ �ْ אَ   ْ� �ِ  א7!
 َ� ْ� َ$ ٍ�. 

 

“Al-Mahdi dari (keturunan) kami Ahlul 

Bait, Allah q akan memperbaikinya dalam 

satu malam.”
3
 

 

Berkata Ibnu Katsir 5; 

“Maknanya adalah (Allah q akan) 

memberikan taubat dan memberikan taufik 

kepadanya, mengilhaminya serta 

                                                 
3
 HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 4085, lafazh ini 

milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 9 : 

3300. 
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membimbingnya, padahal sebelumnya tidak 

demikian.”
4
 

 

Di antara sifatnya adalah dahinya 

lebar dan hidungnya mancung. Allah q 

akan mengokohkan agama Islam 

dengannya, ia akan menjadi pemimpin 

selama tujuh tahun. Sebagaiaman 

diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 


ِ  ُي 	ِ �ْ �َ �ْ אَ  �ْ # 2َ >ْ ، ,َ �ِ �َ 3ْ :َ # א�ْ $َ (ْ ,َ  2ِّ
א �َ ، כَ ً� 	ْ �َ وَ  אAْ ًC >ِ  َض رْ אْ=َ  َ?ُ �ْ ، "َ ِ< �ْ אْ=َ 
 ُ
 ِ$ َE 4ْ  ُ) ْ. ًوَ  אر ُF ْ$ ً3ْ 0َ  ُכ $ِ �ْ "َ ، وَ א� َG 
 0ِ ِ2 ْ� َ. 

 

                                                 
4
 An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, 1/29. 
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“Al-Mahdi adalah dari (keturunan)ku 

dahinya lebar, hidungnya mancung. Ia 

akan memenuhi bumi dengan kedamaian 

dan keadilan sebagaimana (sebelumnya 

bumi telah) dipenuhi dengan keburukan 

dan kezhaliman. Ia akan berkuasa selama 

tujuh tahun.”
5
 

 

Bumi akan dipenuhi dengan keadilan 

sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi 

dengan kezhaliman. Semua umat 

merasakan kenikmatan pada masanya 

dengan kenikmatan yang belum pernah 

dirasakan sebelumnya. Bumi mengeluarkan 

berbagai tumbuh-tumbuhan, langit 

menurunkan hujan, dan harta akan 

melimpah tanpa batas. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
5
 HR. Abu Dawud : 4285. Hadits ini dihasankan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 6736. 
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 َ" ْH ُ� ُج  ِ� �ْ  ِJK ِ�  ُ, !
 א ِ1  ُ!7�Aْ ِL ْ "ُ  ي� 	ِ �ْ �َ � א�ْ �ِ 
# Cِ &ْ ُ" א وَ �َ א�َ 3َ �َ  ُض رْ אْ=َ  جُ �ِ Hْ ُ� وَ   Nَ�M َْ א�ْ 
 T ُUُ &ْ �َ وَ  �ُ �َ אSِ �َ א�ْ  �ُ Rُ כْ �َ א وَ א ً Pِ َ6  אَل �َ א�ْ 


! אْ=ُ  ُ�  َ" ِ& ْ� Vُ  0َ ْ3 ً& َ, وْ א  َW َ� ِ� ْ� 2ِ &ْ א "َ �ً א
 .א:ً :َ  ِ 

 

“Pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. 

Allah q menurunkan hujan kepadanya, 

bumi mengeluarkan tumbuhannya, harta 

akan dibagikan secara merata, binatang 

ternak melimpah dan umat menjadi mulia, 

ia akan hidup selama tujuh atau delapan 

(musim haji).”
6
 

 

                                                 
6
 HR. Hakim Juz 4 : 8673. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 2 : 711. 



7 

Nabi Isa bin Maryam j akan 

bermakmum shalat di belakangnya. 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah i ia 

berkata, aku mendengar Nabi a bersabda; 

 

 �َ َ�  َX ُאل  َ� ِYא َZ ٌ�  ِ
 ْ  ُ, !
 ِ� �ْ  ُ" َL ِنَ .ْ $ُ א�  َ� َ$ #
 אَل >َ  �ِ א
َ �َ Lِ א�ْ  مِ .ْ # "َ �َ [ِ  َ "ْ �ِ א�ِ Fَ  ّ\ِ 6َ א�ْ 
 َ� َ� ْ2 ِX ُل  ِ� ْ� Aَ ْ- # ُ  َ
 ْ� َ" َU  Pَ !$ ُ  1ِ �ْ $َ �َ  # א7!

ِ ,َ  لُ .ْ  ُL�U  َ� ََ $! 0َ وَ  ْ� ُ� ُ� ْU  َ� َ& אَل  Pَ ِ+ّ  َ� َ2 א
 َ� َ� ُL ْ. ُכُ َ_ &ْ -َ  ن!  [ِ َ�  ل ْU  َ� َ$ َ- # ْ& ٍ̀  ُ, ْ
 אءُ �َ 

! אْ=ُ  هِ �ِ �َ  א7!ِ  �َ 
َ �ِ כْ �َ  َ�. 
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“Senantiasa ada sekelompok dari umatku 

yang berjuang di atas kebenaran, mereka 

akan tetap ada sampai Hari Kiamat.” Nabi 

a (kembali bersabda), “Lalu Isa bin 

Maryam j turun, kemudian pemimpin 

mereka berkata (kepadanya), “Kemarilah, 

shalatlah mengimami kami.” Isa j 

berkata, “Tidak, sesungguhnya sebagian 

dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian 

yang lainnya, (sebagai) kemuliaan yang 

Allah q berikan kepada umat ini.”
7
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 HR. Ahmad dan Muslim Juz 1 : 156, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 7293.  
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Adapun kaum Syi’ah Rafidhah 

Imamiyah memiliki pemahaman yang 

menyimpang tentang Al-Mahdi. Mereka 

berpendapat bahwa Al-Mahdi adalah 

Muhammad bin Al-Hasan Al-‘Askari Al-

Muntazhar, dari keturunan Al-Husain bin 

‘Ali, bukan dari keturunan Al-Hasan. Ia 

masuk ke dalam Sirdab Samura (goa) 

ketika masih kecil lebih dari lima ratus 

tahun yang lalu, setelah itu tidak ada satu 

mata pun yang melihatnya dan tidak 

diketahui lagi tentangnya dengan berita 

maupun bukti. Orang-orang Syi’ah 

senantiasa menunggunya hingga hari ini. 

Mereka menempatkan seekor kuda di pintu 

Sirdab (goa), dan berseru agar ia keluar 

kepada mereka dengan berkata, “Keluarlah 

wahai tuan kami, keluarlah wahai tuan 

kami.” Lalu mereka kembali dengan 

kehampaan.
8
 

 

                                                 
8
 Al-Manarul Munif, 153. 
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Al-Mahdi Syi’ah akan melakukan 

banyak kerusakan dan akan melakukan 

pembalasan kepada Abu Bakar, ‘Umar, dan 

‘Aisyah o. Sebagaimana perkataan Sayyid 

Al-Murtadha di dalam kitabnya Al-

Masailun Nashiriyah; 

“Sesungguhnya Abu Bakar dan ‘Umar akan 

disalib pada saat itu di atas suatu pohon di 

zaman Al-Mahdi -yakni imam mereka yang 

kedua belas- yang mereka beri nama Qa-im 

Ali Muhammad (penegak keluarga 

Muhammad), dan pohon itu pertamanya 

basah sebelum penyaliban, lalu menjadi 

kering setelahnya.
9
 

 

 

 

 

                                                 
9
 Awailul Maqalat, oleh syaikh mereka yang 

bergelar Al-Mufid,  95. [Kitab Syi’ah] 
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Berkata pula Al-Majlisi di dalam Kitab 

Haqul Yaqin dari Muhammad Al-Baqir (ia 

berkata); 

“Jika Al-Mahdi telah keluar, maka 

sesungguhnya ia akan menghidupkan 

‘Aisyah Ummul Mukminin dan ia 

melaksanakan hukum had atas diri 

Aisyah.”
10

 

 

 

 

 

***** 
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 Haqul Yaqiin, oleh Muhammad Al-Baqir Al-

Majlisi, 347. [Kitab Syi’ah] 



12 

MARAJI’ 

 

 
1. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, 

Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. 

2. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

3. Asyratus Sa’ah, Yusuf bin ‘Abdillah bin 

Yusuf Al-Wabil. 

4. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad 

bin Hambal Asy-Syaibani. 

5. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu 

’Abdillah Muhammad bin ’Abdillah Al-

Hakim An-Naisaburi. 

6. Shahih Ibni Majah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

7. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

8. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman 

bin Al-Asy’ats bin Amru Al-Azdi As-

Sijistani. 

9. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid 

bin ‘Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 


