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BAB XI PENUTUP

Alamat Kubra sepuluh yang telah diterangkan dimuka, kita 

sebagai orang mukmin wajib percaya bahwa hal tersebut akan 

terjadi kecuali urut-urutannya, sebab urut-urutan sepuluh 

alamat kubra tersebut termasuk masalah khilafiyah (masih 

diperselisihkan) di antara para ulama dan hadits-hadits yang 

shahih juga tidak jelas dalam menerangkan urutan sepuluh 

peristiwa tersebut.

Mengenai adanya alamat (tanda-tanda) semakin dekatnya hari 

kiamat diterangkan (baik dalam qur'an maupun hadits), 

rujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan belas kasihan Allah terhadap para hamba yang 

beriman kepada-Nya.

2. Mengingatkan kepada para hamba yang beriman kepada-Nya, 

agar mereka bersiap-siap dengan memperbanyak amal

kebajikan hanya karena Allah, agar mereka bisa selamat dari 

bencana yang akan terjadi yang telah ditentukan sejak

zaman Nabi Adam, yaitu hari kiamat yang tidak lama lagi pasti 

akan terjadi.
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Bagi Allah Ta'ala dalam mengingatkan kepada para 

hamba-Nya bahwa akan ada hari kiamat itu tidak tanggung-

tanggung, apabila tidak percaya, bacalah Al-Qur'an, 

didalamnya banyak sekali ayat yang mengingatkan dan 

menceritakan tentang hari kiamat.

Maka sangat jelas sekali peringatan Allah Yang Maha 

Pengasih kepada para hamba yang beriman kepada-Nya, 

supaya hamba tersebut ingat kepada Allah serta banyak 

berbuat amal kebajikan yang menyebabkan dekat kepada 

Allah serta agar memperoleh ridha dan pengampunan Allah. 

Sebab apabila para hamba sudah lupa kepada Allah dan ancaman 

Allah, maka ia akan mudah tertipu oleh keinginan syahwat dan 

hawa nafsunya, akhirnya ia akan terjerumus dalam perbuatan 

maksiat, semakin hamba tersebut banyak melakukan 

perbuatan maksiat, maka kalimat yang mulia yaitu kalimat 

tauhid tidak akan betah bertempat dalam hatinya, sebab 

sesuatu yang bagus (mulia) tidak akan bisa menyatu dengan 

sesuatu yang buruk (jelek), bagaikan minyak yang tidak bisa 

menyatu dengan air.

Imam Abu Hanifah berkata: Ada 3 orang yang umumnya 

akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu: 1) orang yang 
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tidak mau mensyukuri agungnya nikmat yang diberikan Allah 

yang berupa iman, 2) orang yang tidak mau menolong sesama 

manusia, 3) orang yang tidak kuatir akan hilangnya iman pada 

saat akhir hayatnya (mati). Orang su'ul khatimah tersebut 

walaupun dalam hidupnya ahli ibadah, namun besok di akhirat 

dia akan sengsara sebagaimana orang kafir. Semoga Allah 

melindungi kita dari hal tersebut. Ya Allah berikanlah rahmat 

kepada kami dan rizkikanlah kepada kami khusnul khatimah. 

Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang diterima 

(amalnya) dan diampuni (dosa-dosanya). Amin ya Rabbal 

alamin.

3. Supaya semua manusia mengerti bahwa semua tingkah laku 

manusia baik lahir maupun bathin itu ada yang mengawasi dan 

mengatur yaitu Allah Yang Maha Kuasa, ada yang mencatat 

yaitu Malaikat Munkar dan Nakir dan ada yang menjadi saksi 

yaitu seluruh anggota tubuh, zaman (waktu) dan makan 

(tempat), hingga mereka merasa bahwa tubuhnya lemah, 

sungguh tidak layak orang yang lemah untuk takabbur dan 

tajabbur (sombong), sebab takabur dan tajabbur tersebut, 

selain merupakan sifat Raja Fir'aun dan iblis, juga termasuk 

salah satu perbuatan yang sangat hina dimata Allah. Adanya 



                                                                                                           

Raja Fir'aun dan dan iblis terlaknat 

takabur. Orang yang takabur 

Mahsyar akan dibalik menjadi 

Hanya kepada Allahlah orang mukmin bertawakal, 

katakanlah dengan beriman kepada

kepada Allah, dan dengan membaguskan niatmu, dan dengan 

khusyu', tadharru', dengan menghadirkan penciptamu dalam 

hatimu, maka katakanlah:

"Sesungguhnya shalatku dan ibadah nusukku, hidup dan rnatiku 

hanya untuk Allah Tuhan 

Tidak lama lagi kalian pasti mati dan akan dibungkus 

kain kafan putih dan diikat dengan tiga ikatan lalu 

pada keranda menuju kubur, lalu ke mana lagi 

mengembara dengan tubuh yang telah 

engkau tidak akan bisa menghindarinya.

Orang yang akan selamat pada hari para makhluk dalam 

kesengsaraan, yaitu orang yang mengetahui dan menjalankan 

ilmu yang akan menjadi pertanyaan besok pada saat di 
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Raja Fir'aun dan dan iblis terlaknat adalah dikarenakan sifat 

takabur. Orang yang takabur tersebut besok di Padang 

Mahsyar akan dibalik menjadi keteplaking para makhluk.

Hanya kepada Allahlah orang mukmin bertawakal, 

katakanlah dengan beriman kepada Allah, dengan ma'rifat 

kepada Allah, dan dengan membaguskan niatmu, dan dengan 

khusyu', tadharru', dengan menghadirkan penciptamu dalam 

hatimu, maka katakanlah:

"Sesungguhnya shalatku dan ibadah nusukku, hidup dan rnatiku 

hanya untuk Allah Tuhan pencipta alam setnesta. "

Tidak lama lagi kalian pasti mati dan akan dibungkus 

kain kafan putih dan diikat dengan tiga ikatan lalu 

pada keranda menuju kubur, lalu ke mana lagi engkau akan 

mengembara dengan tubuh yang telah membeku, dan 

engkau tidak akan bisa menghindarinya.

Orang yang akan selamat pada hari para makhluk dalam 

kesengsaraan, yaitu orang yang mengetahui dan menjalankan 

ilmu yang akan menjadi pertanyaan besok pada saat di 
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adalah dikarenakan sifat 

tersebut besok di Padang 

keteplaking para makhluk.

Hanya kepada Allahlah orang mukmin bertawakal, 

Allah, dengan ma'rifat 

kepada Allah, dan dengan membaguskan niatmu, dan dengan 

khusyu', tadharru', dengan menghadirkan penciptamu dalam 

"Sesungguhnya shalatku dan ibadah nusukku, hidup dan rnatiku 

Tidak lama lagi kalian pasti mati dan akan dibungkus dengan 

kain kafan putih dan diikat dengan tiga ikatan lalu digotong 

engkau akan 

membeku, dan 

Orang yang akan selamat pada hari para makhluk dalam 

kesengsaraan, yaitu orang yang mengetahui dan menjalankan ilmu-

ilmu yang akan menjadi pertanyaan besok pada saat di pelataran 
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hari kiamat yang penjelasannya telah kami terangkan pada bab 

terdahulu, serta orang yang mempunyai 6 budi pekerti 

sebagaimana dibawah ini:

1.Takut kepada Allah lahir batin pada saat sendiri maupun 

bersama teman.

2.Mengucapkan kata yang tepat pada waktu suka maupun duka.

3.Tetap beribadah baik pada waktu sempit maupun luang.

4.Jujur kepada sesama manusia.

5.Menerima pemberian Allah baik miskin maupun kaya.

6. Ridha kepada Allah pada waktu susah maupun senang dan 

mati dalam keadaan khusnul khatimah (tetap dalam islam dan

iman kepada Allah).


