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Tanda-tanda Kecil Kiamat 
 
Budak wanita melahirkan tuannya. Para penggembala kambing 
yang miskin, telanjang kaki dan tidak berpakaian akan berdiam di 
gedung-gedung tinggi. (HR. Muslim, Ahmad, Ash Shahihah Albani 
No. 1345) 
Sesungguhnya di pintu gerbang hari kiamat akan datang hari-hari 
dimana turun padanya kejahilan, diangkat padanya Al Ilmu, dan 
banyaknya kegaduhan. Dan kegaduhan dimaksud 
mengakibatkan terjadinya pembunuhan. (Muttafaqun ‘Alaihi) 
Sebagian orang dari umatku akan meminum khamar dan mereka 
akan menamakan perbuatan tersebut bukan dengan namanya. 
(HR. Ahmad dan Nasa’i, Ash Shahihah Albani, no. 1:138) 
Sungguh akan ada dari umatku beberapa kelompok manusia 
yang akan menghalalkan zina, sutra, khamar dan musik-musik. 
(Hr. Bukhari, Ash Shahihah no. 91) 
Diantara syarat-syarat hari kiamat adalah timbulnya hal-hal keji, 
kevulgaran dalam kekejian, pemutusan silaturrahim, 
pengkhianatan terhadap orang yang jujur dan kepercayaan 
terhadap orang-orang berkhianat. (HR.Ahmad, Al-Bazzar, Ash 
Shahihah no. 2290) 
Masjid dijadikan sebagai jalan-jalan dan timbulnya mati 
mendadak. (Hadits Hasan At Thayalisi, Ash Shahihah no. 2292) 
Kiamat tidak akan berdiri kecuali apabila ilmu telah diangkat, 
banyaknya terjadi gempa bumi, timbulnya huruhara-huruhara, 
banyaknya kegaduhan yaitu, pembunuhan. (HR. Bukhari, Ahmad, 
Ibn Majah) 
Menjelang hari kiamat akan terjadi kematian massal dan tahun-
tahun gempa bumi. (HR. Ahmad, Abu Ya’la, dan Ad Darami) 
Sesungguhnya dari syarat-syarat kiamat adalah ilmu akan 
dituntut dari orang-orang kecil. (HR. Thabrani, Ibn Mubarak, Ash 
Shahihah No. 695) 
Di pintu gerbang hari kiamat akan muncul tahun kepalsuan, 
dimana orang-orang jujur akan menjadi yang tertuduh dan orang-
orang yang semestinya tertuduh dipercayai. Dan pada masa itu 
muncul Ar Rawaibidhah. Lalu para shahabat bertanya: Apakah Ar 
Rawaibidhah itu? Berkata Rasulullah: Yaitu orang bodoh yang 
berbicara tentang urusan-urusan masyarakat umum. (HR. Ahmad, 
Thabrani, Ash Shahihah No. 1888) 

Sesungguhnya diantara syarat-syarat kiamat adalah, bahwa 
seorang laki-laki hanya mengucapkan salam (terhadap orang 
yang dikenalnya saja). (HR. Ahmad) 
Akan datang kepada manusia suatu zaman, dimana orang-orang 
tidak perduli lagi terhadap apa-apa yang mereka peroleh, apakah 
rizki itu dari yang halal ataukah dari yang haram? (HR. Bukhari 
dan Nasa’i) 
Banyaknya sifat bohong, pendeknya waktu, dekatnya jarak-jarak 
antara pasar-pasar yang ada. (HR. Ibn Hibban) 
Akan ada onta untuk setan dan rumah untuk setan (tambahan 
dari keperluan yang tidak digunakan). (HR. Abu Dawud, Ash 
Shahihah No. 93) 
Tidak akan terjadi kiamat, sehingga manusia bermegah-megah 
dengan mesjid-mesjid. (HR. Ahmad, Nasa’i, Abu Dawud, dan Ibn 
Majah) 
Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang mencelup 
rambut mereka dengan warna hitam seperti bulu merpati, 
yangmana mereka itu tidak akan mencium bau sorga. (HR. Abu 
Dawud dan Nasa’i) 
Sungguh akan datang kepada seseorang diantara kamu suatu 
zaman, dimana melihatku (Rasulullah) lebih ia sukai daripada 
keluarga dan hartanya. (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad) 
Berkurangnya amal dan tersebarnya kebakhilan. (HR. Bukhari, 
Muslim, dan Abu Dawud) 
Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman, dimana 
pada zaman itu si pembunuh tidak mengerti mengapa ia 
membunuh, dan si terbunuh juga tidak mengerti mengapa ia 
dibunuh. (HR. Muslim) 
Apabila harta rampasan perang (milik umum) dikuasai oleh 
segelintir orang, amanah jadi rampasan, harta zakat jadi hutang, 
seorang laki-laki menaati istrinya dan mendurhakai ibunya, 
berbuat baik kepada teman dan berbuat kasar kepada bapak, 
suara-suara meninggi di mesjid-mesjid, yang menjadi pemimpin 
suatu kaum adalah orang yang hina (bersifat keji) diantara 
mereka, dan yang menjadi kepala suku adalah orang fasik 
diantara mereka, seorang laki-laki dihormati disebabkan oleh 
karena orang takut pada sifat jahatnya, khamer biasa diminum, 
sutera biasa dipakai (oleh laki-laki), munculnya para penyanyi 
wanita dan alat-alat musik, orang-orang dari umat yang terakhir 
ini melaknat umat yang terdahulu. Maka ketika itu, hendaklah 
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mereka menunggu kedatangan angin merah atau pembalikan 
bumi, atau pemburukan bentuk dan tanda-tanda yang beriringan. 
Seperti kawat susunan manik-manik di sebuah tali yang terputus, 
maka terlepaslah ia secara beriringan. (HR. Tirmidzi, hadits gharib 

 hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri 
dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu 
terjadi) 
Bersegeralah untuk melakukan amal shalih apabila telah muncul 
enam perkara: Pengangkatan pemimpin-pemimpin yang bodoh, 
banyaknya jumlah polisi, penjualan kepemimpinan, tidak adanya 
penghargaan terhadap darah, pemutusan silaturrahim, orang-
orang mabuk yang menjadikan Al-Quran sebagai alat nyanyian, 
dimana mereka mendahulukan seseorang diantara mereka 
menjadi Imam agar menyanyikannya, walaupun orang tersebut 
yang paling sedikit ilmunya. (HR. Thabrani, Ahmad, Ash Shahihah 
no. 979) 
Di pintu gerbang hari kiamat: Salam hanya diucapkan pada 
orang-orang khusus (yang sudah dikenal saja), tersebar dan 
berkembangnya perdagangan, sehingga seorang istri membantu 
suaminya untuk berdagang. (HR. Ahmad, Ath Thayalisi) 
Akan muncul di akhir zaman, dari umatku, orang-orang 
berkendaraan di atas beberapa pelana yang berbentuk seperti 
pelana-pelana tunggangan yang terbentang (mobil), dimana 
mereka berhenti dengan kendaraan tersebut di depan mesjid-
mesjid, wanita-wanita mereka berpakaian akan tetapi mereka 
adalah telanjang. (HR. Ibn Hibban) 
Hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak sepiring makanan 
atau sebuah dirham. Kami (para sahabat) bertanya: Siapa yang 
melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab: Orang-orang 
ajam (bukan Arab) yang melakukan hal tersebut. Kemudian 
beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata: Hampir saja tidak 
boleh dibawa sepiring makanan atau sebuah dirham kepada 
penduduk Syam. Lalu kami bertanya kembali: Siapa lagi yang 
melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab: Orang-orang 
Rum (Romawi). (HR. Muslim, Ahmad) 
Aku menghitung ada enam perkara yang akan terjadi menjelang 
(memasuki gerbang) hari kiamat, yaitu: Kematianku (Rasulullah), 
kemudian penaklukan Baitul Maqdis (terjadi pada zaman Umar), 
kemudian kematian massal akibat wabah penyakit qu’as 
(penyakit yang mematikan kambing dengan cepat). Kemudian 
melimpahnya uang, sehingga apabila seseorang diberi gaji 
seratus dinar, maka ia tetap tidak puas, kemudian munculnya 
fitnah yang memasuki setiap rumah orang Arab (TV?). Kemudian 
adanya gencatan senjata (perdamaian) antara umat Islam 
dengan Bani Ashfar (orang-orang Eropa dan Amerika). Kemudian 
mereka mengkhianati kamu, dimana mereka akan menyerangmu 
di bawah 80 bendera, dan di bawah tiap-tiap bendera itu terdapat 
12000 orang tentara. (HR. Bukhari, Ahmad, Thabrani, Ash Shahihah 
No. 1883) 
 
Perang Armageddon 
 
Bahasa Ibrani: Ar  gunung atau bukit, Mageddo  nama dari 
sebuah lembah di Palestina. Ahli militer memandang bahwa 
kawasan ini merupakan sebuah tempat yang strategis, dimana 
setiap panglima yang dapat menguasai kawasan ini, maka ia 
dapat mematahkan setiap perlawanan musuh. 
Telah bersabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam: Kalian 
akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam 
keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka 
melawan suatu musuh dari belakang mereka. Maka kalian akan 
selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian 
kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan 
berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum, 
lalu ia mengangkat tanda salib dan berkata: ‘Salib telah menang’. 
Maka datanglah kepadanya seoarang lelaki dari kaum Muslimin, 
lalu ia membunuh laki-laki Rum tersebut. Lalu kaum Rum 
berkhianat dan terjadilah peperangan, dimana mereka akan 
bersatu menghadapi kalian di bawah 80 bendera, dan di bawah 

tiap-tiap bendera terdapat 12000 tentara. (Hadits shahih riwayat 
Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Albani) 
 
Umur Ummat Islam 
 
UY = UN + UI 
UN = 600 tahun 
Masa antara ‘Isa dan Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam 
adalah selama 600 tahun. (HR. Bukhari) 
UY = 1500 (analisa sejarah) 
 
Umur Ummat Islam, UI = UY – UN = 900 tahun, ditambah 500 
tahun. Jadi, umur ummat Islam adalah 1400 tahun. 
Tambahan yang 500 in terdapat dalam sebuah hadits marfu´ dari 
Sa’ad bin Abi Waqqash, dimana telah bersabda Rasulullah: 
Sesungguhnya aku berharap, bahwa umatku tidak akan lemah di 
depan Rabb mereka dengan mengundurkan umur mereka 
selama setengah hari. Kemudian Sa’ad ditanya: Berapakah 
lamanya setengah hari itu? Ia menjawab: Lima ratus tahun. (HR. 
Ahmad, Abu Dawud, Hakim, Abu Nu’aim, Ash Shahihah No. 1643) 
 
Aku diutus adalah bersamaan dengan kiamat seperti dua jariku 
ini, dan Beliau mengisyaratkan dengan mengiringkan jari telunjuk 
dan jari tengahnya. (Muttafaqun ‘Alaihi) 
Masa dunia yang tersisa bagi umatku hanyalah seperti waktu 
yang tersisa dari suatu hari apabila shalat Ashar telah 
dilaksanakan. (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
Pembahasan tentang umur umat Islam ini telah lebih dahulu 
dibicarakan oleh para ulama besar terdahulu, seperti: Al-Hafizh 
Ibnu Hajar al ‘Atsqalani, Al Imam Abu Ja’far Ibn Jarir Ath Thabari, 
‘Abdurrahman Ibn ‘Abdillah As Suhaili, Al Imam Jalaludin 
‘Abdurrahman As Suyuthi, Al Imam Al Baihaqi, Al ‘Askari, dsb. 
 
Kedatangan Imam Mahdi 
 
Siapakah Al Mahdi itu? 
Al Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung 
panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan 
keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu 
dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-menaan, dan ia 
berumur tujuh tahun (masa pemerintahannya). (HR. Abu Dawud, 
Al Hakim, dihasankan oleh Albani) 
Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-
menaan. Dan apabila kezhaliman serta kesemena-menaan itu 
telah penuh, maka Allah swt akan mengutus seorang laki-laki 
yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama 
bapaknya seperti nama bapakku (Muhammad bin ‘Abdullah). 
Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan 
kemakmuran, sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh 
kezhaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan 
menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak 
akan menahan sedikit pun dari tanam-tanamannya. Maka ia akan 
hidup bersama kamu selama 7 tahun atau 8 tahun, dan paling 
lama 9 tahun. (HR. Thabrani, Al-Bazzar, Abu Nu’aim, Ash Shahihah 
No. 1529) 
Al Mahdi berasal dari umatku, yang akan diishlah oleh Allah 
dalam satu malam. (HR. Ahmad, Ibn Majah, Ash Shahihah No. 2371) 
Al Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. 
(Hadits hasan, Abu Dawud, Ibn Majah, Al Hakim, Ash Shahihah 
1:108) 
Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal 
dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-
limpahnya. Dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. 
(HR. Ahmad, Muslim) 
Masa kenabian akan terjadi dalam masa yang dikehendaki oleh 
Allah, kemudian Allah akan mencabutnya apabila Ia telah 
berkehendak untuk mencabutnya. Setelah itu berdirilah 
kekhalifahan sesuai dengan Sunnah Nabi dalam masa yang 
dikehendaki Allah, kemudian Allah akan mencabutnya apabila Ia 
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telah berkehendak untuk mencabutnya. Setelah itu berdiri 
kerajaan yang sangat berkuasa dalam masa yang dikehendaki 
Allah, kemudian Allah akan mencabutnya apabila Ia telah 
berkehendak untuk mencabutnya. Setelah itu berdirilah kerajaan 
diktator (sistem paksa) dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah. 
Kemudian Allah akan mencabutnya apabila Ia telah berkehendak 
untuk mencabutnya. Setelah itu berdirilah kekhalifahan sesuai 
dengan Sunnah Nabi, kemudian beliau Shalallahu ‘Alaihi wa 
Sallam diam. (HR. Ahmad) 
 
Waktu Kemunculan Al Mahdi 
Tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga kaum Rum turun di kota 
A’maq dan di Dabiq (dekat Damaskus). Kemudian datanglah 
suatu pasukan yang menghadang mereka dari Madinah, yang 
berasal dari penduduk pilihan bumi. Dan ketika mereka sudah 
berbaris-baris, maka berkatalah orang-orang Rum: Biarkanlah 
antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami 
(yang masuk Islam) untuk kami perangi. Maka kaum Muslim 
berkata: Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu 
memerangi saudara-saudara kami. Dan ketika mereka (Al Mahdi 
bersama pengikutnya) telah sampai di Syam, keluarlah Dajjal. 
Dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka 
berbaris dengan rapi. Tiba-tiba waktu shalat sudah masuk, 
turunlah ‘Isa bin Maryam ‘alaihissalam. (HR. Muslim, Hakim) 
Akan terjadi suatu perselisihan ketika meninggalnya seorang 
khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah 
dan ia lari ke Makkah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang 
yang berasal dari penduduk Makkah, dan mereka membawa laki-
laki tersebut dengan paksa. Kemudian mereka memba’iatnya 
antara sudut Ka’bah dengan maqam Ibrahim. (HR. Ahmad, Abu 
Dawud, Ibn Abi Syaibah, Thabrani) 
Pusat kepemimpinan kaum Muslimin pada hari peperangan yang 
paling besar (al malhamah kubra) adalah di sebuah negeri yang 
bernama Ghuthah, yangmana di negeri itu terdapat sebuah kota 
yang bernama Damsyik (Damaskus). Ia merupakan tempat 
tinggal yang terbaik bagi kaum Muslimin pada waktu itu. (HR. 
Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim) 
Hampir saja akan muncul lumbung harta berupa emas dari 
kekeringan sungai Euphrat, maka barangsiapa yang hadir disana 
hendaklah ia tidak mengambil sedikitpun darinya. (HR. Bukhari 
Muslim) 
 
 
Tanda-tanda Kemunculan Al Mahdi dan Pembai’atannya 
‘Aisyah Ummul Mu’minin Radhiyallahu ‘Anha telah berkata: Pada 
suatu hari tubuh Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam bergetar 
dalam tidurnya. Lalu kami bertanya: Mengapa engkau melakukan 
sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya wahai 
Rasulullah? Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab: 
Akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari 
umatku akan berangkat menuju Baitullah untuk memburu 
seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka’bah. 
Sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai di sebuah 
padang pasir (Al Baida’), maka mereka ditelan bumi. Kemudian 
kami bertanya: Bukankah di jalan padang pasir itu terdapat 
bermacam-macam orang? Beliau menjawab: Benar, di antara 
mereka yang ditelan tersebut ada yang sengaja pergi untuk 
berperang, dan ada pula yang dipaksa untuk berperang, serta 
ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan, 
akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang 
sama. Sedangkan mereka berasal dari arah (niat) yang berbeda-
beda. Kemudian Allah swt akan membangkitkan mereka pada 
hari berbangkit, menurut niat mereka masing-masing. (HR. 
Bukhari, Muslim) 
Sungguh Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan, 
sehingga apabila pasukan tersebut telah sampai pada sebuah 
padang pasir, maka bagian tengah pasukan itu ditelan bumi. 
Maka berteriaklah pasukan bagian depan kepada pasukan 
bagian belakang, dimana kemudian semua mereka 
ditenggelamkan bumi dan tidak ada yang tersisa, kecuali 

seseorang yang selamat, yang akan mengabarkan tentang 
kejadian yang menimpa mereka. (HR. Muslim) 
 
Peperangan-peperangan yang Terjadi di Zaman Al Mahdi 
Kamu akan memerangi semenanjung Arabia, lalu Allah akan 
menaklukannya untukmu. Setelah itu Persia, dimana Allah akan 
menaklukannya untukmu. Kemudian Rum, dimana Allah akan 
menaklukannya untukmu. Kemudian kamu akan memerangi 
Dajjal, dimana Allah akan menaklukannya untukmu. (HR. Muslim, 
Ahmad, dan Ibn Majah) 
Setelah pembangunan Bait Al Maqdis adalah berarti hancurnya 
Yatsrib. Dan setelah hancurnya Yatsrib adalah berarti terjadinya 
pertempuran. Dan setelah terjadi pertempuran adalah berarti 
penaklukan Konstantin. Dan setelah penaklukan Konstantin 
adalah berarti keluarnya Dajjal. (HR. Ahmad, Abu Dawud) 
Tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga kaum Muslimin 
memerangi orang-orang Yahudi. Maka mereka pun ditumpas 
oleh kaum Muslim sehingga apabila orang-orang Yahudi itu 
bersembunyi di balik batu dan pepohonan, maka batu dan pohon 
itu akan berkata: Wahai kaum Muslimin, wahai hamba Allah, ini 
orang Yahudi ada di belakangku, datanglah kesini dan bunuhlah 
ia. Kecuali pohon Ghardaqah, dimana sesungguhnya ia adalah 
pohon kaum Yahudi. (HR. Muslim) 
Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu memerangi kaum 
Khauz dan Kirman (Cina, Rusia, Jepang) dari orang-orang ‘Ajam 
yang bermuka merah, berhidung pesek, bermata kecil, seakan-
akan wajah mereka adalah meja yang bundar. (HR. Bukhari, 
Ahmad) 
Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah ditanya: “Kota 
manakah yang lebih dahulu akan ditaklukan, Konstantin atau 
Roma? Maka Beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab: 
Kota Heraklius akan ditaklukan pertama kali. (HR. Ahmad, Ad 
Daarami, Al-Hakim) 
 
Al Masihud Dajjal 
 
Ciri-ciri Al Masihud Dajjal 
Ternyata ia adalah seorang laki-laki yang berbadan besar, 
merah, berambut keriting dan bermata sebelah. (HR. Bukhari) 
Sesungguhnya Al Masihud Dajjal adalah seorang laki-laki yang 
pendek, ujung telapak kakinya berdekatan, sedangkan tumitnya 
berjauhan, berambut keriting, bermata sebelah dengan mata 
yang terhapus. (HR. Abu Dawud, Ahmad) 
Sesungguhnya kepala dajjal itu dari belakang terlihat tebal dan 
berkelok-kelok. (HR. Ahmad) 
Sesungguhnya dajjal itu terhapus matanya yang sebelah kiri. (HR. 
Ahmad) 
Pada matanya yang sebelah kanan, seakan-akan ia adalah satu 
biji anggur yang terapung. (HR. Bukhari) 
Bukankah sesungguhnya ia itu bermata sebelah, dan tertulis 
diantara kedua mata dajjal itu kata kafir, yang dapat dibaca oleh 
setiap Mu’min. (Muttafaqun ‘Alaih) 
Tertulis diantara dua matanya huruf kaf, fa’, dan ra’. (HR. At 
Tirmidzi, Ash Shahihah, no. 2457) 
 
Dimanakah Tempat Dajjal Itu Sekarang? 
Dari Fathimah binti Qais, dimana ia berkata: Aku mendengar 
seruan dari tukang seru Rasulullah untuk melaksanakan shalat 
berjama’ah, maka aku berangkat ke masjid dan shalat bersama 
Rasulullah. Aku shalat di shaf para wanita di belakang kaum laki-
laki. Ketika shalat sudah selesai, Rasulullah duduk di atas 
mimbar, sambil tersenyum beliau berkata: Demi Allah, 
sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu 
kabar gembira atau kabar buruk, akan tetapi akau 
mengumpulkan kalian karena Tamin ad Dari yang dahulunya 
seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani, maka ia telah 
memeluk agama Islam dan memba’iatku. Ia telah berkata 
kepadaku dengan suatu perkataan yang sudah pernah aku 
katakan kepada kalian tentang Al Masihud Dajjal. Ia 
mengisahkan perjalanannya kepadaku, bahwa ia berlayar 
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dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah 
Lakham dan Judzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh 
ombak (badai) selama satu bulan. Hingga tersebut terdampar 
pada sebuah pulau di tengah laut di arah tempat matahari 
terbenam. Lalu mereka semua duduk di suatu tempat yang 
terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke 
dalam pulau tersebut, lalu mereka bertemu dengan seekor 
binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat 
memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya, karena 
tertutup oleh bulunya yang terlalu banyal. Maka mereka berkata: 
Celaka dari jenis apakah kaum ini. Ia menjawab: Saya adalah Al 
Jassasah. Mereka bertanya: Apakah Al Jassasah itu? (Tanpa 
menjawab) ia berkata: Wahai orang-orang, pergilah kalian 
kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya 
ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian! Tamim Ad 
Dari berkata: Ketika ia telah menjelaskan kepada kami tentang 
laki-laki itu, kami pun terkejut karena kami mengira; bahwa ia 
adalah setan. Lalu kami segera berangkat sehingga kami 
memasuki biara tersebut, tiba-tiba disana terdapat seorang 
manusia yang paling besar dalam keadaan terikat sangat kuat. 
Kedua tanggannya terikat ke pundaknya serta antara lutut dan 
mata kakinya terikat dengan besi. Kami berkata: Celaka, 
siapakah kamu ini? Ia menjawab: Takdir sudah menentukan 
bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepada saya, 
maka kabarkanlah kepada saya siapakah kalian ini? Mereka 
menjawab: Kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan 
sebuah kapal, tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang 
sedang berguncang, lalu kami terombang-ambing di tengah laut 
selama satu bulan, maka terdamparlah kami di pulau ini. Lalu 
kami duduk di tempat yang terdekat dengan kapal, kemudian 
kami masuk ke pulau ini. Maka kami bertemu dengan seekor 
binatang yang sangat banyak bulunya, yang tidak dapat 
diperkirakan mana ekor dan mana kepalanya, dari banyaknya 
bulunya. Maka kami berkata: Celaka, apakah kamu ini? Ia 
menjawab: Aku adalah Al Jassasah. Ia berkata: Pergilah kalian 
kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu, karena ia 
sangat ingin menginginkan berita-berita yang kalian bawa. Lalu 
kami segera menuju tempat kamu ini, maka kami terkejut 
bercampur takut karena mengira bahwa kamu ini adalah setan. Ia 
(laki laki besar yang terikat itu) berkata: Beritakanlah kepada 
saya tentang pohon-pohon korma yang ada di daerah Baisan. 
Kami bertanya: Tentang apa yang ingin kamu tanya darinya? Ia 
berkata: Saya menanyakan apakah pohon-pohon korma itu tetap 
berbuah? Kami menjawab: Ya. Ia berkata: Adapun pohon-pohon 
korma itu, maka ia hampir saja tidak akan berbuah lagi. 
Kemudian ia berkata lagi: Beritakanlah kepadaku tentang danau 
Tiberia. Mereka berkata: Tentang apakah yang ingin kamu 
tanyakan perihalnya? Ia bertanya: Apakah ia tetap berair? Kami 
menjawab: Ya. Ia berkata: Adapun airnya, maka ia hampir saja 
akan habis. Kemudian ia berkata lagi: Beritakanlah kepada saya 
tentang mata air Zugar. Mereka bertanya: Tentang apa yang 
kamu ingin tanyakan perihalnya? Ia bertanya: Apakah disana 
masih ada air dari mata air Zugar itu? Kami katakan kepadanya: 
Benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air 
tersebut. Lalu ia berkata lagi: Beritakanlah kepada saya tentang 
Nabi yang ummi, apa sajakah yang sudah ia perbuat? Mereka 
menjawab: Dia telah keluar dari Makkah menuju Madinah. Lalu ia 
bertanya: Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab? Kami 
menjawab: Ya. Ia bertanya: Aoakah yang ia lakukan terhadap 
mereka? Maka kami memberitahukan kepadanya, bahwa ia (Nabi 
itu) telah meundukkan orang-orang Arab yang bersama 
dengannya dan mereka menaatinya. Lalu ia berkata: Apakah itu 
semua telah terjadi? Kami menjawab: Ya. Ia berkata: 
Sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya 
dan sungguh saya akan mengatakan kepada kalian tentang diri 
saya, saya adalah Al Masihud Dajjal dan sesungguhnya saya 
hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka saya akan keluar dan 
berjalan di muka bumi, dan tidak ada satu pun kampung yang 
tidak akan kumasuki dalam waktu 40 malam selain Makkah dan 
Thibah. Maka kedua negeri itu adalah terlarang untuk saya, 

dimana setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari kedua 
negeri itu, saya dihadang oleh seorang malaikat yang di 
tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk 
menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan di setiap 
celahnya terdapat malaikat yang menjaganya. Ia (Fathima binti 
Qais) berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda 
sambil menghentakkan tongkatnya di atas mimbar: Inilah Thibah, 
inilah Thibah, inilah Thibah (maksudnya kota Madinah). 
Bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian tentang hal 
itu? Orang-orang (para shahabat) menjawab: Benar. Beliau 
Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam verkata: Saya tertarik dengan apa-
apa yang dikatakan oleh Tamim Ad Dari, karena ia bersesuaian 
dengan apa-apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian 
tentang Madinah dan Makkah. Bukankah ia (tempat Dajjal) 
terletak di laut Syam atau laut Yaman? Dimana Rasulullah 
mengisyaratkan tangannya ke arah Timur. Ia (Fathimah) berkata: 
Hal ini saya hafalkan dari Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa 
Sallam. (HR. Muslim dari Fathimah binti Qais, Ahmad dari Abi 
Hurairah dan ‘Aisyah, Ibn Majah dari Fathimah, Abu Dawud dari 
Jabir) 
Dajjal akan keluar dari sebuah negeri di Timur yang bernama 
Khurasan. (HR. Tirmidzi dan Hakim dari Abu Bakar. Dishahihkan 
oleh Albani dalam Al-Misykat No. 5487) 
Dajjal akan diikuti oleh 70000 orang Yahudi Isfahan yang 
memakai jubah besar berwarna hijau. (HR. Ahmad dan Muslim) 
Note: Biara itu terletak di arah timur, tepatnya di daerah Khurasan 
pada sebuah desa Isfahan (antara perbatasan Rusia dan Iran 
sekarang). 
Waktu, Sebab-sebab dan Tanda-tanda Keluarnya Dajjal 
Sesungguhnya Dajjal akan keluar karena suatu kemarahan. (HR. 
Muslim dan Ahmad) 
Dan sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo 
waktu tiga tahun yang sangat sulit dimana pada waktu itu 
manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat, Allah swt 
akan memerintahkan kepada langit pada tahun yang pertama 
darinya untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan 
memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari 
tanam-tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada 
langit pada tahun yang kedua darinya untuk menahan dua pertiga 
dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 
dua pertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian pada tahun 
yang ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk 
menahan semua air hujannya lalu ia tidak meneteskan setitik air 
pun, dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan 
semua tanam-tanamannya, maka setelah itu tidak akan tumbuh 
satu tanaman hijau pun dan semua binatang berkuku akan mati, 
kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah swt. Kemudian para 
shahabat bertanya: Dengan apakah manusia akan hidup pada 
masa itu? Beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab: Tahlil, 
takbir dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan 
makanan. (HR. Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, Hakim, Ash Shahihah No. 
2547) 
 
Fitnah Dajjal dan Cara Menyelamatkan Diri Darinya 
Apabila salah seorang dari kamu sudah selesai membaca 
tasyahhud dalam shalatnya hendaklah ia berlindung kepada Allah 
swt dari empat perkara yaitu dengan mengucapkan: Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka 
Jahannam dan dari adzab kubur dan dari fitnah hidup dan mati 
dan dari fitnah Al Masihud Dajjal. (HR. Muslim) 
Semenjak Adam diciptakan sampai berdirinya kiamat tidak ada 
hal (cobaan) yang lebih besar dari dajjal. (HR. Muslim) 
Sungguh, orang-orang akan berlarian ke gunung-gunung untuk 
menjauhkan diri dari fitnah dajjal. (HR. Muslim, Ahmad, dan 
Tirmidzi) 
Barang siapa yang mendengar nama dajjal hendaklah ia 
berpaling darinya. Karena, demi Allah, sesungguhnya apabila ia 
menemuinya dan ia mengira bahwa dirinya adalah seorang 
Mu’min, maka ia akan mengikutinya (dajjal tersebut) dengan 
segala syubhat yang dia timbulkan. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan 
Hakim, Al Misykat No. 5488) 
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Mereka bertanya: Wahai Rasulullah berapa lama Dajjal berada di 
bumi? Beliau menjawab: Empat puluh hari, satu hari darinya 
sama dengan satu tahun, dan satu hari lagi sama dengan satu 
bulan, dan satu hari lagi sama dengan satu minggu, sedangkan 
sisa hari-hari tersebut adalah sama dengan hari-hari biasa 
mereka. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, pada suatu hari 
yang sama lamanya dengan satu tahun tersebut, apakah cukup 
bagi kami untuk shalat sehari (lima waktu saja)? Beliau 
menjawab: Tidak, perkirakanlah olehmu hari-hari tersebut. (HR. 
Muslim) 
Barangsiapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al Kahfi, 
maka ia akan terjaga dari fitnah dajjal. (HR. Muslim, Ahmad, Abu 
Dawud dan Tirmidzi) 
Sedangkan dalam hadits Muslim dan Abu Dawud termaktub juga: 
10 ayat di akhir surat Al Kahfi. 
 
Tanda-tanda Besar Kiamat 
Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian 
menyaksikan sebelumnya sepuluh tanda. Maka beliau 
menyebutkan, yaitu: Keluarnya asap tebal, munculnya dajjal, 
binatang bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, 
turunnya ‘Isa Ibn Maryam, Ya’juj dan Ma’juj, tiga pembenaman 
bumi, di Timur, di Barat, di semenanjung Arabia dan terakhir 
adalah keluarnya api dari Yaman yang akan menggiring manusia 
ke Mahsyar mereka. (HR. Muslim dan Ahmad) 
 
 
Turunnya Isa Al Masih 
Isa bin Maryam akan turun di menara putih (Al Mannaratul 
Baidha’), di Timur Damsyik. (HR. Thabrani) 
Ketika Dajjal berbuat seperti itu (kerusakan), maka Allah pun 
mengutus ‘Isa bin Maryam. Ia akan turun di menara putih yang 
terletak di Timur Damsyik dengan memakai dua pakaian kuning 
yang dicelup dengan wangi-wangian, sambil meletakkan dua 
telapak tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat, apabila ia 
mengangguk-anggukan kepalanya, maka jatuhlah tetesan air dan 
apabila ia mengangkat kepalanya maka jatuhlah darinya butir-
butir seperti mutiara. (HR. Muslim) 
Suatu kelompok dari umatku akan tetap berperang dalam 
kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga 
turunlah ‘Isa bin Maryam, maka berkatalah pemimpin mereka (Al 
Mahdi): Kemarilah dan imamilah shalat kami. Ia menjawab: 
Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin 
terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang 
diberikan Allah kepada umat ini. (HR. Muslim, Ahmad) 
Demi yang diriku berada di tanganNya, sungguh Ibn Maryam 
hampir akan turun di tengah-tengah kamu sebagai pemimpin 
yang adil, maka ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, 
menolak upeti, melimpahkan harta sehingga tidak seorang pun 
yang mau menerima pemberian, dan sehingga satu kali sujud 
lebih baik dari dunia dan segala isinya. (HR. Bukhari, Muslim, 
Ahmad, Nasa’i, dan Ibn Majah) 
Demi Dzat yang diriku berada di tanganNya, sungguh Ibn 
Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk 
melaksanakan haji atau umrah atau kedua-duanya dengan 
serentak. (HR. Ahmad, Muslim, Ash Shahihah No. 2457) 
 
Ya’juj dan Ma’juj 
Allah swt akan berkata pada hari kiamat: Wahai Adam! Maka ia 
menjawab: Aku penuhi penggilanMu dengan segala kerendahan 
dan kebaikan hanya ada padaMu. Maka Allah berkata: Apakah 
sudah keluar Ba’tsunnur? Adam bertanya: Apakah Ba’tsunnur 
itu? Allah menjawab: Di tiap-tiap 1000 orang ia ada 999 orang. 
Apabila ia sudah keluar, maka ketika itu anak kecil akan beruban 
dan setiap wanita hamil akan melahirkan, dan engkau akan 
melihat manusia dalam keadaan mabuk. Sebetulnya mereka 
tidaklah mabuk, akan tetapi karena adzab Allah itu sangat pedih. 
Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, yang manakah diantara 
kami yang satu (1000-999) itu? Beliau Shalallahu ‘Alaihi wa 
Sallam menjawab: Bergembiralah kamu, karena sesungguhnya 

seorang laki-laki dari kamu adalah sama dengan 1000 orang dari 
Ya’juj dan Ma’juj. (HR. Bukhari) 
Dimana mereka? Surat Al Kahfi: 93-95 
Laa ilaha ilallah, celakalah orang-orang Arab akibat bencana 
yang sudah mendekat, pada hari ini hampir saja pembukaan 
dinding Ya’juj dan Ma’juj selesai seperti ini. Beliau melingkarkan 
ibu jari dengan telunjuknya.(HR. Bukhari dan Muslim) 
 
Terbitnya Matahari dari Tempat Terbenamnya 
Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat 
terbenamnya, apabila ia telah terbit dari barat dan semua 
manusia melihat hal itu maka semua mereka akan beriman, dan 
itulah waktu yang tidak ada gunanya Iman seseorang yang belum 
pernah beriman sebelum itu. (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu 
Dawud dan Ibnu Majah) 
 
Keluarnya Binatang Bumi (Dabbatul Ardhi) 
Lihat surat An-Naml: 82. 
Sesungguhnya tanda-tanda kiamat pertama yang akan terjadi 
adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan 
keluarnya seekor binatang kepada manusia pada waktu Dhuha, 
yang manapun diantara dua hal ini yang akan duluan terjadi, 
maka yang keduanya akan terjadi dalam waktu yang dekat. (HR. 
Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Ibn Majah) 
Binatang bumi itu akan keluar dengan membawa Tongkat Musa 
dan Cincin Sulaiman, maka ia akan mencap hidung orang kafir 
dengan tongkat dan akan membuat terang wajah orang Mu’min 
dengan cincin, sehingga dengan demikian apabila telah 
berkumpul beberapa orang yang makan di suatu meja hidangan, 
maka salah seorang dari mereka akan berkata: Makanlah ini 
wahai orang Mu’min, dan makanlah ini wahai orang kafir. (HR. 
Abu Dawud, Ahmad, dan Ibn Majah) 
 
Keluarnya Asap 
Lihat Surat Ad Dukhkhan: 10-11. 
Sesungguhnya Rabbmu telah memperingatkan kamu dengan tiga 
hal. Asap yang akan mengakibatkan kepada orang Mu’min 
seperti demam dan kepada orang kafir sehingga ia melepuh dan 
keluar asap dari setiap telinganya, yang kedua adalah binatang, 
yang ketiga adalah Dajjal. (HR. Thabrany) 
Di pintu gerbang hari kiamat akan datang angin yang akan 
mencabut ruh-ruh setiap Mu’min. (HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi 
dan Ibn Majah) 
Sesungguhnya Allah akan mengutus suatu angin yang lebih 
lembut dari sutra dari arah Yaman atau arah Selatan, maka tidak 
seorang pun yang akan dia sisakan dari orang-orang yang masih 
ada iman di hatinya walaupun seberat biji kecuali akan dia cabut 
rohnya. (HR. Muslim, Hakim, Ash Shahihah No. 1759) 
 
Pembenaman Bumi dan Keluarnya Api 
Terhadap umat ini akan terjadi pembenaman bumi, perubahan 
bentuk dan bumi longsor, apabila sudah muncul para penyanyi 
wanita, alat-alat musik dan minuman-minuman keras. (HR. 
Tirmidzi, Ash Shahihah No. 2203) 
Kiamat tidak akan terjadi kecuali atas manusia-manusia yang 
paling jahat. (HR. Muslim dan Ahmad, dan riwayat Bukhari dengan 
lafazh lain) 
Kiamat tidak akan terjadi kecuali apabila di bumi tidak disebut-
sebut lagi Allah, Allah. (HR. Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan Ibn 
Hibban) 
Adapun syarat kiamat yang pertama adalah api yang keluar dari 
Timur, maka ia akan mengumpulkan manusia ke Barat. (HR. 
Ahmad, Bukhari, dan Nasa’i) 
Dan yang terakhir darinya adalah keluarnya api dari negeri 
Yaman yang akan menggiring manusia ke Mahsyar mereka. (HR. 
Muslim) 
 


