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Tanda-Tanda Datangnya Hari Kiamat

Khutbah Pertama
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َ ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ َر ﱢب ا ْﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤ
ات َو ْاﻷَ ْر ِض َوﻟَ َﻚ
ِ اﻟﺴ َﻤ َﻮ
ني َﺣ ْﻤﺪًا َﻛ ِﺜ ًريا َﻃ ﱢﻴ ًﺒﺎ ُﻣ َﺒﺎ َر ًﻛﺎ ِﻓﻴ ِﻪ ﻟَ َﻚ ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ أَ ْﻧ َﺖ ُﻧﻮ ُر ﱠ
ات َو ْاﻷَ ْر ِض َو َﻣﻦْ ِﻓﻴ ِﻬﻦﱠ أَ ْﻧ َﺖ
ِ اﻟﺴ َﻤ َﻮ
ِ اﻟﺴ َﻤ َﻮ
ات َو ْاﻷَ ْر ِض َوﻟَ َﻚ ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ أَ ْﻧ َﺖ َر ﱡب ﱠ
ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ أَ ْﻧ َﺖ َﻗ ﱠﻴﺎ ُم ﱠ
َ ا ْﻟ َﺤﻖﱡ َو َﻗ ْﻮ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ َﺤﻖﱡ َو َو ْﻋ
اﻟﺴﺎ َﻋ ُﺔ أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن َﻻ إِﻟَ َﻪ
ﺪُك ا ْﻟ َﺤﻖﱡ َوﻟِ َﻘﺎ ُؤ َك َﺣﻖﱞ َوا ْﻟ َﺠ ﱠﻨ ُﺔ َﺣﻖﱞ َواﻟﻨﱠﺎ ُر َﺣﻖﱞ َو ﱠ
َ ﴍ
ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ ﱠأن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟ ُﻪ
ِ َ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه َﻻ
.« ُوﺳﻠﻢ وﺑﺎرك َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ َو َﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻪ إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳ ِﻦ أَ ّﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ ﻢ
وﺻ ُﻴﻜ ْﻢ ِﻋ َﺒﺎ َد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ وإﻳﺎى ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟﻠ ِﻪ َو َﻃﺎ َﻋ َﺘ ُﻪ َﻓ َﻘ ْﺪ َﻓﺎ َز اﳌﺘﻘﻮن
ِ َﻓ ُﺄ
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Jamaah Jum’at yang di muliakan Allah Subhanahu wa Ta’ala ….

w.

Marilah kita senantiasa meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Takwa dalam arti sebenarnya yaitu menjalankan segala
perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Karena hanya dengan takwa
kebahagiaan hidup di dunia dapat diwujudkan dan keselamatan akhirat dapat
diraih. Tema khutbah kita hari ini berkaitan dengan sebuah peristiwa luar biasa,
yang tak lain adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa
Ta’ala berfirman,

ww

(Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê)
[١۸:]ﺤﻣﻤﺪ

“Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu)
kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah
datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka
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itu apabila hari kiamat sudah datang?” (Muhammad: 18)
Keimanan kepada hari kiamat harus menjadi sebuah keyakinan yang kokoh
dalam hati orang-orang beriman. Rasulullah Shallallahu ’alaihi wasallam sering
membicarakan hari kiamat bersama para sahabatnya, beliau bersabda ketika
ditanya tentang apa hakikat keimanan,

ﴍ َه
ِ َ  َو ُﺗ َﺆ ﱢﻣﻦُ ِﺑﺎ ْﻟ ِﻘ ْﺪ ِر َﺧ ﱢ َري ُه َو، اﻹميﺎن أَ ْن ُﺗ ْﺆ َﻣﻦَ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ َو َﻣ َﻼ ِﺋ َﻜ َﺘ ُﻪ َو ُﻛ ُﺘ َﺒ ُﻪ َو ِر ْﺳ َﻠ ُﻪ َوا ْﻟ َﻴ ْﻮ َم اﻵﺧﺮ

“Iman adalah kalian beriman kepada Allah, Malaikat, kitab-kitab-Nya, para rasulNya, Hari Akhir dan engkau beriman terhadap taqdir Allah, yang baik dan buruk”
(HR. Muslim)

nb
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Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menginformasikan
tentang datangnya hari kiamat. Beliau bersabda sebagaimana yang
diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, ”Rasulullah Shallallahu alaihi
wasallam muncul di tengah-tengah kami pada saat kami saling mengingatingat.” Rasul Shallallahu alaihi wasallam bertanya, ”Apa yang sedang kamu ingatingat?.” Sahabat menjawab: ” Kami mengingat hari Kiamat.” Rasul Shallallahu
alaihi wasallam bersabda, ”Kiamat tidak akan terjadi sebelum engkau melihat 10
tandanya, kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Dukhan
(kabut asap), Dajjaal, binatang (pandai bicara), matahari terbit dari barat,
turunnya Isa ‘alahissalam Ya’juj Ma’juj dan tiga gerhana, gerhana di timur, barat
dan Jazirah Arab dan terakhir api yang keluar dari Yaman mengantar manusia ke
Mahsyar” (HR. Muslim)

ww

w.

mi

Keyakinan akan datangnya hari kiamat menjadi syarat kesempurnaan
keimanan pada Hari Akhir. Hari kiamat sebagai pintu kedua setelah pintu
kematian menuju Hari Akhir. Waktu terjadinya kiamat merupakan rahasia Allah
Subhanahu wa Ta’ala, tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta’ala yang
tahu persis waktu terjadinya hari kiamat. Akan tetapi sudah menjadi ketetapan
Allah Subhanahu wa Ta’ala bahwa hari kiamat tidak akan terjadi dengan serta
merta tanpa didahului dengan tanda-tanda. Semua ini dimaksudkan agar
manusia sadar dan tetap dalam keadaan siaga. Tidak hanya hari kiamat yang
memiliki tanda-tanda kedatangannya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta’ala
yang lain pun memiliki tanda-tanda akhir kehidupannya. Manusia misalnya,
tanda-tanda kematian yang akan datang menjemputnya kadang berupa
rambut beruban, tua, sakit, lemah dan lain sebagainya. Begitu juga halnya
dengan hewan hampir sama dengan manusia. Sedangkan tumbuhan warna
menguning, kering dan jatuh serta hancur.
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Al-Qur’an banyak menyebutkan tentang kiamat dan peristiwa-peristiwa
yang menyertainya. Waktu terjadinya kiamat adalah hal yang ghaib yang akan
datang secara tiba-tiba, dan hanya di ketahui oleh Allah. Tidak ada satupun
dari makhluk-Nya mengetahui kapan kiamat terjadi, termasuk para, rasul, para
normal, dan malaikat sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

[٣٤: ( ]ﻟﻘﻤﺎنÁ À ¿ ¾ ½)

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari
Kiamat” (Luqman: 34)
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

ind

Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á)
ê é è ç æ å ä ã â áà ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø ×Ö
[١۸٧: ( ]اﻷﻋﺮافì ë

nb

ar

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: “Bilakah terjadinya?” Katakanlah:
”Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak
seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat
itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat
itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.” Mereka bertanya
kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah,
”Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Al-A’raaf: 187)
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala lainnya,

(2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !)
[٦٣:]اﻷﺣﺰاب

mi

“Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah:
“Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu Hanya di sisi Allah.”
dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat
waktunya” (Al-Ahzaab: 63)

w.

Ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan terjadi
kiamat, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab: “yang ditanya tidak
lebih tahu dari yang bertanya” (HR. Muslim)

ww

Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ”Pengetahuan semua makhluk
tentang waktu hari kiamat sama, dan ini adalah isyarat bahwa hanya Allah yang
mengetahui rahasia kiamat.”
Demikian juga para nabi dan rasul memiliki informasi yang sama tentang
hari kiamat. Mereka tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Disebutkan
110

www.minbarindo.com

o.c
om

dalam hadits riwayat Imam Ahmad, dari Ibnu Mas’ud dari Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam bersabda, “Saya bertemu Nabi Ibrahim as, Musa as, dan Isa as pada
peristiwa Isra’ di suatu malam, mereka membicarakan tentang kiamat, kemudian
bertanya pada Ibrahim ‘alahissalam Ibrahim as berkata,” Saya tidak memiliki
ilmu tentang kiamat, kemudian mengembalikan pada Musa as, Musa as berkata,
“Saya tidak memiliki ilmu tentang kiamat. Kemudian diserahkan pada Isa as, Isa as
berkata,” Adapaun waktunya tidak ada seorangpun yang tahu kecuali Allah. Itulah
yang disampaikan Allah Ta’ala padaku. Sesungguhnya Dajjal akan keluar, dan
bersamaku ada dua pedang, dan ketika melihatku, maka Dajjal meleleh seperti
melelehnya peluru, kemudian Allah hancurkan Dajjal” (HR. Ahmad)
Beberapa nash dalam Al-Qur’an dan hadits menunjukkan bahwa hari
kiamat sudah dekat. Di antaranya adalah,

ind
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“Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang
mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya)” (Al-Anbiyaa: 1)
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[٦٣:]اﻷﺣﺰاب

“Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, “Sesungguhnya
pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah.” Dan tahukah kamu (hai
Muhammad), boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya” (Al-Ahzaab: 63)

nb

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ”Saya diutus dan hari
kiamat seperti ini (beliau mengisyaratkan dua jari tengah dan telunjuk) (HR.
Muttafaqun ’alaihi)

mi

Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan sifat Rahman dan
Rahim-Nya telah menjadikan tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Para
ulama telah membagi tanda-tanda tersebut ke dalam dua bagian, yaitu:

w.

Pertama, tanda kiamat kecil. Yaitu tanda-tanda yang muncul sebelum hari
kiamat dengan waktu yang relatif lama, dan kejadiannya pun dianggap biasa,
seperti dicabutnya ilmu, mewabahnya penyakit kebodohan, minum khamar,
r
saling berlomba dan berkompetisi dalam hal keduniaan dan lain-lain. Namun
kadang sebagian tanda-tanda tersebut muncul menyertai tanda kiamat besar
atau bahkan sesudahnya.

ww

Kedua,
a Tanda kiamat besar. Yaitu peristiwa-peristiwa yang besar dan
luar biasa yang muncul menjelang datangnya kiamat dan kemunculannya
merupakan sesuatu yang nadir dan tidak biasa, seperti munculnya Dajjal,
turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya’juj dan Ma’juj, terbitnya matahari dari barat dan
lain-lain sebagainya. Jadi, tanda-tanda kiamat sesungguhnya telah ada terjadi
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atau sedang terjadi secara berkelanjutan dan akan terjadi.
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan urutan kemunculan
tanda-tanda kiamat besar. Ibnu Hajar berkata, “Pendapat yang kuat dari
sejumlah berita tanda-tanda kiamat, bahwa keluarnya Dajjal merupakan tanda
kiamat besar yang pertama muncul. Dia akan membuat perubahan secara
menyeluruh di muka bumi, kemudian diakhiri dengan wafatnya Nabi Isa.
Sedangkan terbitnya matahari dari barat merupakan awal dari tanda-tanda
kiamat besar yang memicu dan mengakibatkan perubahan kondisi langit,
dan berakhir dengan terjadinya kiamat. Ibnu Hajar melanjutkan, ”Hikmah dari
kejadian ini bahwa ketika terbit matahari dari barat, maka tertutuplah pintu
taubat.” (Fathul Baari)

ind

Berikut ini khatib sebutkan beberapa tanda-tanda kiamat kecil yang
disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam beberapa
haditsnya.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

nb

ar

َ ْ ا ْﻋﺪُ ْد ِﺳﺘٍّﺎ َﺑ
ﺎص ا ْﻟ َﻐﻨ َِﻢ ُﺛ ﱠﻢ
ِ اﻟﺴﺎ َﻋ ِﺔ َﻣ ْﻮ ِيت ُﺛ ﱠﻢ َﻓﺘ ُْﺢ َﺑ ْﻴ ِﺖ ا ْﻟ َﻤ ْﻘ ِﺪ ِس ُﺛ ﱠﻢ ُﻣ ْﻮ َﺗ ٌﺎن َﻳ ْﺄ ُﺧ ُﺬ ِﻓ ُﻴﻜ ْﻢ َﻛ ُﻘ َﻌ
ني َﻳﺪ َْي ﱠ
َ ْاﺳ ِﺘ َﻔ
ﺎﺧ ًﻄﺎ ُﺛ ﱠﻢ ِﻓ ْﺘﻨ ٌَﺔ َﻻ َﻳ ْﺒ َﻘﻰ َﺑ ْﻴ ٌﺖ ِﻣﻦْ ا ْﻟ َﻌ َﺮ ِب
ِ ﺎﺿ ُﺔ ا ْﻟ َاملِ َﺣﺘﱠﻰ ُﻳ ْﻌ َﻄﻰ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ِﻣﺎ َﺋ َﺔ ِدﻳﻨَﺎ ٍر َﻓ َﻴ َﻈ ﱡﻞ َﺳ
ُ إِ ﱠﻻ د ََﺧ َﻠ ْﺘ ُﻪ ُﺛ ﱠﻢ ﻫُ ْﺪ َﻧ ٌﺔ َﺗ ُﻜ
َ ني َﺑ ِﻨﻲ ْاﻷَ ْﺻ َﻔ ِﺮ َﻓ َﻴ ْﻐ ِﺪ ُر
َ ون َﻓ َﻴ ْﺄ ُﺗﻮ َﻧ ُﻜ ْﻢ َﺗ ْﺤ َﺖ َ َمثﺎ ِﻧ
َ ْ ﻮن َﺑ ْﻴﻨ َُﻜ ْﻢ َو َﺑ
ني َﻏﺎ َﻳ ًﺔ َﺗ ْﺤ َﺖ
َ َ ُﻛ ﱢﻞ َﻏﺎ َﻳ ٍﺔ ا ْﺛﻨَﺎ َﻋ
ﴩ أَ ْﻟ ًﻔﺎ

mi

“
“Ada
enam tanda hari kiamat. Kematianku, dibukanya Baitul Maqdis, dua
kematian yang menimpa kalian seperti kambing, melimpah ruahnya harta,
sehingga seorang yang diberi 100 dinar masih tidak cukup, fitnah yang masuk
setiap rumah masyarakat Arab, perdamaian antara kalian dengan bangsa kulit
Kuning (Romawi) kemudian mereka ingkari dan mendatangi kamu dari 80 arah,
dan setiap arah terdapat 12000 sasaran ” (HR. Bukhari)
Hadits lain menyebutkan,

w.

َ ْ إِ ﱠن َﺑ
اﻟﺴﺎ َﻋ ِﺔ ِﻓ َﺘﻨًﺎ َﻛ ِﻘ َﻄ ِﻊ اﻟ ﱠﻠ ْﻴ ِﻞ ا ْﻟ ُﻤ ْﻈ ِﻠ ِﻢ ُﻳ ْﺼ ِﺒ ُﺢ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ِﻓﻴ َﻬﺎ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ َو ُ ْمي ِﴘ َﻛﺎ ِﻓ ًﺮا َو ُ ْمي ِﴘ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ
ني َﻳﺪ َْي ﱠ
ﴪوا ِﻗ ِﺴ ﱠﻴ ُﻜ ْﻢ َو َﻗ ﱢﻄ ُﻌﻮا
ُ اﻟﺴﺎ ِﻋﻲ َﻓ َﻜ ﱢ
َو ُﻳ ْﺼ ِﺒ ُﺢ َﻛﺎ ِﻓ ًﺮا ا ْﻟ َﻘﺎ ِﻋﺪُ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﺧ ْ ٌري ِﻣﻦْ ا ْﻟ َﻘﺎ ِﺋ ِﻢ َوا ْﻟ َام ِﳾ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﺧ ْ ٌري ِﻣﻦْ ﱠ
اﴐ ُﺑﻮا ُﺳ ُﻴﻮ َﻓ ُﻜ ْﻢ ِﺑﺎ ْﻟ ِﺤ َﺠﺎ َر ِة َﻓﺈِ ْن د ُِﺧ َﻞ َﻳ ْﻌ ِﻨﻲ َﻋ َﲆ أَ َﺣ ٍﺪ ِﻣﻨ ُْﻜ ْﻢ َﻓ ْﻠ َﻴ ُﻜﻦْ َﻛ َﺨ ْ ِري ا ْﺑﻨ َْﻲ آ َد َم
ِ ْ أَ ْو َﺗﺎ َر ُﻛ ْﻢ َو

ww

“Menjelang datangnya kiamat terjadi fitnah seperti gelapnya malam, di waktu
pagi seorang itu mukmin, sorenya berubah menjadi kafir, sorenya mukmin
paginya berubah menjadi kafir. yang duduk pada waktu itu lebih baik dari berdiri,
yang berdiri lebih baik dari berjalan. Patahkan pedang kalian, potong pisau kalian,
pukulkan pedang itu ke pohon, jika dimasukkan ke rumah seseorang dari kalian,
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jadilah orang yang baik seperti salah seorang dari dua anak Adam” (HR. Ahmad,
Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Sabda lainnya,

َ اﻟﺴﺎ َﻋ ُﺔ َﺣﺘﱠﻰ َﺗ ْﺨ ُﺮ َج َﻧﺎ ٌر ِﻣﻦْ أَ ْر ِض ا ْﻟ ِﺤ َﺠﺎ ِز ُﺗ ِﴤ ُء أَ ْﻋﻨ
ﴫى
َ ْ َﺎق ْاﻹِ ِﺑ ِﻞ ِﺑ ُﺒ
َﻻ َﺗ ُﻘﻮ ُم ﱠ
“Tidak akan terjadi kiamat sampai keluarnya api dari tanah Hijaz yang menerangi
leher unta di Bashra” (HR. Muttafaqun ’alaihi). Api yang disebutkan dalam hadits
ini adalah api yang sangat besar yang muncul pada pertengahan abad ke tujuh
Hijriyah tahun 654 M, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.
Sabda lain menyebutkan,

ind

َ اﻟﺴﺎ َﻋ َﺔ َﻗ َﺎل َﻛ ْﻴ َﻒ إِ َﺿﺎ َﻋ ُﺘ َﻬﺎ َﻳﺎ َر ُﺳ
ﻮل اﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻗ َﺎل إِ َذا ُأ ْﺳ ِﻨ َﺪ ْاﻷَ ْﻣ ُﺮ إِ َﱃ َﻏ ْ ِري
إِ َذا ُﺿ ﱢﻴ َﻌ ْﺖ ْاﻷَ َﻣﺎ َﻧ ُﺔ َﻓﺎ ْﻧﺘ َِﻈ ْﺮ ﱠ
اﻟﺴﺎ َﻋ َﺔ
أَﻫْ ِﻠ ِﻪ َﻓﺎ ْﻧﺘ َِﻈ ْﺮ ﱠ

ar

“
“Jika
amanah disia-siakan , maka tunggulah Kiamat.” Ada yang bertanya,
”Bagaimana menyia-nyiakannya?.” Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab,”
Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.” (HR.
Bukhari)

َ ْ َﺑ
 َوا ْﻟ َﺨ ِﻤ َﺮ،  واﻟﺰﻧﺎ، اﻟﺴﺎ َﻋ ِﺔ ُﻳ ْﻈ ِﻬ ُﺮ اﻟ ﱢﺮ َﺑﺎ
ني َﻳﺪَي ﱠ

nb

“Tanda kiamat sudah dekat adalah banyaknya riba, zina dan minuman keras” (HR.
at-Thabrani)

َ  َو َﻣﺘَﻰ َذﻟِ َﻚ َﻳﺎ َر ُﺳ:ﻴﻞ
َ  ِﻗ،“ َو َﻣ ْﺴ ٌﺦ، َو َﻗ ْﺬ ٌف،آﺧ ِﺮ اﻟ ﱠﺰ َﻣ ِﺎن َﺧ ْﺴ ٌﻒ
ُ “ﺳ َﻴ ُﻜ
 “إِ َذا:ﻮل اﻟ ﱠﻠ ِﻪ؟ َﻗ َﺎل
ِ ﻮن ِﰲ
َ
ُ َﻇ َﻬ َﺮ ِت ا ْﻟ َﻤ َﻌﺎ ِز ُف َوا ْﻟ َﻘ ْﻴﻨ
. “ َو ْاﺳﺘ ُِﺤ ﱠﻠ ِﺖ ا ْﻟ َﺨ ْﻤ ُﺮ،َﺎت

mi

“Pada akhir zaman akan banyak terjadi gerhana, gosip dan bencana” dikatakan,
“Kapan itu terjadi wahai Rasulullah?” Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Jika banyak berkembang musik, artis dan penghalalan khamar.” (HR. At-Thabrani)

w.

Demikianlah beberapa tanda kiamat kecil. Semoga Allah Shallallahu ‘alaihi
wasallam menjaga keimanan dan keIslaman sehingga tatkala kita berjumpa
dengannya kita tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa
Ta’ala.

ww

ﻴﻢ َو َﺗ َﻘ ﱡﺒ َﻞ
َ ﻳﻢ َو َﻧ ﱢﻔ ِﻌﻨﱠﻲ َوإِ ﱠﻳﺎ ُﻛ ْﻢ ِمبَﺎ ِﻓﻴﻪ ِﻣﻦْ اﻵﻳﺎت َواﻟ ّﺬﻛ َﺮ ا ْﻟ َﺤ ِﻜ
َ َﺑﺎ ﱡر َك اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰲ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮآن ا ْﻟ َﻜ ِﺮ
ﻴﻢ
َ ِﻣﻨْﻲ َو ِﻣﻨ ُْﻜ ْﻢ ِﺗﻼ َو َﺗ ُﻪ إِ ﱠﻧﻪ ﻫﻮاﻟﺴﻤﻴﻊ ا ْﻟ َﻌ ِﻠ
َ ﻴﻢ َواِ ْﺳ َﺘ ْﻐ َﻔ ُﺮو ُه أ ﱠﻧﻪ ﻫﻮاﻟﻐﻔﻮر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ
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Khutbah Kedua

اﻟﺴﺎ َﻋ ُﺔ أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن َﻻ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ
ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫَ ﺪَا َﻧﺎ ﻟِ َﻬ َﺬا َو َﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻟِ َﻨ ْﻬ َﺘ ِﺪيَ ﻟَ ْﻮ َﻻ أَ ْن ﻫَ ﺪَا َﻧﺎ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ﱠ
َ ﴍ
ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ ﱠأن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟ ُﻪ
ِ َ َو ْﺣ َﺪ ُه َﻻ
.« ُوﺳﻠﻢ وﺑﺎرك َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ َو َﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻪ إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳ ِﻦ أَ ّﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ ﻢ
وﺻ ُﻴﻜ ْﻢ ِﻋ َﺒﺎ َد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ وإﻳﺎى ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟﻠ ِﻪ َو َﻃﺎ َﻋ َﺘ ُﻪ َﻓ َﻘ ْﺪ َﻓﺎ َز اﳌﺘﻘﻮن
ِ َﻓ ُﺄ
Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala …

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

ind

Adapun tanda-tanda kiamat besar dapat kita jumpai dalam banyak ayat
dan hadits. Di antaranya adalah:

ar

º¹
º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦)
ÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»
[٩٥-٩٣:( ]اﻟﻜﻬﻒÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

mi

nb

“Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di
hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.
Mereka berkata, «Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya›juj dan Ma›juj itu orangorang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan
sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami
dan mereka?» Dzulqarnain berkata, «Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku
kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan
(manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka.”
(Al-Kahfi: 93-95)

w.

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U)
[۸۲:( ]اﺠﻤﻞf
“Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang
melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya
manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” (An-Naml: 82)

ww

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

: َﻓ َﻘ َﺎل. ّاﻃ َﻠ َﻊ اﻟ ّﻨ ِﺒ ّﻲ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َﻋ َﻠ ْﻴﻨَﺎ َو َﻧ ْﺤﻦُ َﻧ َﺘ َﺬا َﻛ ُﺮ:ﻋَﻦْ ُﺣ َﺬ ْﻳ َﻔ َﺔ ْﺑ ِﻦ أَ ِﺳﻴ ٍﺪ ا ْﻟ ِﻐ َﻔﺎرِيّ َﻗ َﺎل
َ ْ  »إِ ّﻧ َﻬﺎ ﻟَﻦْ َﺗ ُﻘﻮ َم َﺣﺘ َّﻰ َﺗ َﺮ ْو َن َﻗ ْﺒ َﻠ َﻬﺎ َﻋ: َﻗ َﺎل.اﻟﺴﺎ َﻋ َﺔ
َ » َﻣﺎ َﺗ َﺬا َﻛ ُﺮ
 َﻓ َﺬ َﻛ َﺮ.«ﺎت
ٍ ﴩ آ َﻳ
ّ  َﻧ ْﺬ ُﻛ ُﺮ:ون؟« َﻗﺎ ُﻟﻮا
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َ  َو ُﻧﺰ،اﻟﺸ ْﻤ ِﺲ ِﻣﻦْ َﻣ ْﻐ ِﺮ ِﺑ َﻬﺎ
ّ َ َو ُﻃ ُﻠﻮع، َواﻟﺪّا ّﺑ َﺔ، َواﻟﺪ ّّﺟ َﺎل،اﻟﺪ َّﺧ َﺎن
ﻴﴗ ا ْﺑ ِﻦ َﻣ ْﺮ َﻳ َﻢ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
َ َ ُول ِﻋ
 َو َﺧ ْﺴ ٌﻒ ِﺑ َﺠ ِﺰﻳ َﺮ ِة، َو َﺧ ْﺴ ٌﻒ ِﺑﺎ ْﻟ َﻤ ْﻐ ِﺮ ِب،ﴩ ِق
ٍ  َو َﺛـ َﻼ َﺛ َﺔ ُﺧ ُﺴ.ﻮج
َ ﻮج َو َﻣ ْﺄ ُﺟ
َ  َو َﻳ ْﺄ ُﺟ.وﺳﻠﻢ
ِ ْ  َﺧ ْﺴ ٌﻒ ِﺑﺎ ْﻟ َﻤ:ﻮف
.ﴩ ِﻫ ْﻢ
ِ  َو.ا ْﻟ َﻌ َﺮ ِب
َ  َﺗ ْﻄ ُﺮ ُد اﻟﻨ،آﺧ ُﺮ َذﻟِ َﻚ َﻧﺎ ٌر َﺗ ْﺨ ُﺮ ُج ِﻣﻦَ ا ْﻟ َﻴ َﻤ ِﻦ
ِ َ ّﺎس إِ َ َﱃ َﻣ ْﺤ

ind

Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radiallahu ‘anhu, berkata, “Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam muncul di tengah-tengah kami pada saat kami saling
mengingat-ingat.” Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya,” Apa yang sedang
kamu ingat-ingat?” Sahabat menjawab,” Kami mengingat hari Kiamat.” Rasul
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ”Kiamat tidak akan terjadi sebelum engkau
melihat 10 tandanya, kemudian Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan,
Dukhan (kabut asap), Dajjaal, binatang (pandai bicara), matahari terbit dari barat,
turunnya Isa ‘alahissalam Ya’juj Ma’juj dan tiga gerhana, gerhana di timur, barat
dan Jazirah Arab dan terakhir api yang keluar dari Yaman mengantar manusia ke
Mahsyar” (HR. Muslim)
Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah...

nb

ar

Tanda-tanda kiamat kecil secara umum datang lebih dulu sebelum tandatanda kiamat besar. Bahkan Sudah banyak tanda-tanda kiamat Kecil yang sudah
terjadi dan telah kita saksikan, sebagiannya sedang terjadi dan sebagiannya
akan terjadi. Ini semua merupakan peringatan agar manusia sadar dan
bertaubat. Tanda kiamat kecil akan dilanjutkan dengan tanda kiamat besar.
jika kiamat besar sudah datang, pintu taubat telah tertutup. Maka marilah kita
bertaubat sebelum terlambat.

(P O N M L K J I H G F E D C B)
[٥٦:]اﻷﺣﺰاب

w.

mi

ٌﻴﻢ إِ ﱠﻧ َﻚ َﺣ ِﻤﻴﺪ
َ ﻴﻢ َو َﻋ َﲆ آلِ إِ ْﺑ َﺮ ِاﻫ
َ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َﻋ َﲆ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ آلِ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻛ َام َﺻ ﱠﻠ ْﻴ َﺖ َﻋ َﲆ إِ ْﺑ َﺮ ِاﻫ
ٌﻴﻢ إِ ﱠﻧ َﻚ َﺣ ِﻤﻴﺪ
َ ﻴﻢ َو َﻋ َﲆ آلِ إِ ْﺑ َﺮ ِاﻫ
َ َﻣ ِﺠﻴﺪٌ َو َﺑﺎ ِر ْك َﻋ َﲆ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ آلِ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻛ َام َﺑﺎ َر ْﻛ َﺖ َﻋ َﲆ إِ ْﺑ َﺮ ِاﻫ
َﻣ ِﺠﻴﺪٌ وارض اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﺎداﺗﻨﺎ أيب ﺑﻜﺮ ﻋﻤﺮ وﻋﺜامن وﻏﲆ وﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﺟﻤﻌنب وﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌني
وﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺮﺧﻤﺘﻚ ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤني

ww

اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤني واﳌﺴﻠامت واﳌﺆﻣﻨني واﳌﺆﻣﻨﺎت اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻨﻬﻢ واﻷﻣﻮات إﻧﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻗﺮﻳﺐ
اﻟﺴ َام ِء
ٍ ﻬﻢ ْاﺟ َﻌ ْﻞ َﺑ ْﻠ َﺪ َﺗﻨَﺎ آ ِﻣ َﻨ ًﺔ ُﻣ ْﻄ َﻤ ِﺌ ﱠﻨ ًﺔ َو َﺑﺎ ِر ْك ﻷﻫَ ِﻠ َﻬﺎ َوا ْﻓﺘ َْﺢ َﻋ َﻠ ْﻴﻨَﺎ َﺑ َﺮ َﻛ
ﻣﺠﻴﺐ اﻟﺪﻋﻮات اﻟ ّﻠ ﱠ
ﺎت ِﻣﻦَ ﱠ
َ نت َﻣ
ﺎﻇ َﻬ َﺮ
ِ َ ﻬﻢ ا ْد َﻓ ْﻊ َﻋﻨﱠﺎ اﻟ َﻐﻼء واﻟﺒﻼء َواﻟ َﻮ َﺑﺎء َواﻟ ﱢﺮ َﺑﺎ َواﻟ ﱢﺰ َﻧﺎ َواﻟﺰﱠﻻ ِز َل َوا ْﻟ ِﻤ َﺤﻦَ َو ُﺳ ْﻮ َء اﻟ ِﻔ
 اﻟ ّﻠ ﱠ.َواﻷَ ْر ِض
*َني َﻋﺎ ﱠﻣ ًﺔ َﻳﺎ َر ﱠب اﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤ ْني
ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ َو َﻣﺎ َﺑ َﻄﻦَ ﻋَﻦْ َﺑ َﻠ ِﺪ َﻧﺎ َﺧ ﱠ
ِ ْ ﺎﺻ ًﺔ َوﻋَﻦْ َﺳﺎ ِﺋ ِﺮ ِﺑ َﻼ ِد ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
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ﴍ َِ
ﻬﻢ آ ِﻣﻨﱠﺎ ِﰲ أَ ْو َﻃﺎ ِﻧﻨَﺎ وأﺻﻠﺢ أمئﺘﻨﺎ ووﻻة أﻣﻮرﻧﺎ َو ْاﺳ َﺘ ْﻌ ِﻤ ْﻞ َﻋ َﻠ ْﻴﻨَﺎ ِﺧ َﻴﺎ َر َﻧﺎ َوا ْﻛ ِﻔﻨَﺎ َ ﱠ
ﴍا ِر َﻧﺎ َو ْاﺟ َﻌ ْﻞ
اﻟ ّﻠ ﱠ
ِوﻻَ َﻳ َﺘﻨَﺎ ِﻓ ْﻴ َﻤﻦْ َﺧﺎ َﻓ َﻚ َوا ﱠﺗ َﻘ َ
ﺎك َو َﺣ ﱠﻜ َﻢ ِﻛﺘَﺎ َﺑ َﻚ واﺗﺒﻊ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻚ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َﻳﺎ َذا ْﻟ َﺠ َﻼلِ
َواﻹِ ْﻛ َﺮ ِام *
اﻹﺳ َﻼ َم َواﳌﺴﻠﻤني َوأَ ِذ ﱠل ﱢ ْ
اﻟﺴ ْﻮ ِء
اﻟ ّﻠ ﱠ
اﻟﴩ َك واﳌﴩﻛني َو َد ﱢﻣ ْﺮ أ ْﻋﺪَا َء اﻟﺪ ِ
ﻬﻢ أَ ِﻋ ﱠﺰ ْ
ﱢﻳﻦ َو ْاﺟ َﻌ ْﻞ دَا ِﺋ َﺮ َة ﱠ
رب اﻟﻌﺎﳌني*
َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻳﺎ ﱠ
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َﻓﺎ ْذ ُﻛ ُﺮوا اﻟﻠﻪ أَ ْذ ُﻛ ْﺮ ُﻛ ْﻢ واﺷﻜﺮوا ﻧﻌﻤﻪ ﻳﻌﻄﻜﻢ َوﻟَ ِﺬ ْﻛ ُﺮ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ أَ ْﻛ َ ُﱪ
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