
     
 
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 13 September 2020/25 Muharram 1442                Brosur No. : 2020/2060/IF 

Hidup sesudah mati (07) 
Hari Qiyamat (Lanjutan). 

Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya qiyamat. Nabi SAW hanya 
diberitahu tentang tanda-tanda akan datangnya hari qiyamat. Di dalam hadits 
disebutkan : 

َاِبْ  َرُسْوُل    َعْن  قَاَل  قَاَل:  فَ َهابُ وْ َسُلْوِنْ   :ملسو هيلع هللا ىلصهللِا  ُهَريْ رََة  َاْن  .  ُه 
َيْسأَلُْوُه. َفَجاَء َرُجٌل َفَجَلَس ِعْنَد رُْكبَ تَ ْيِه، فَ َقاَل: ََي َرُسْوَل هللِا، َما 

ًئا َشي ْ ِِبهلِل  ُتْشرُِك  اَل  قَاَل:  الصَََّلةَ   ،ْااِلْسََلُم؟  ى َوتُ ْؤتِ   ،َوتُِقْيُم 
هللاِ   ،لزََّكاةَ ا َرُسْوَل  ََي  قَاَل:  َصَدْقَت.  قَاَل:  َرَمَضاَن.  َما َوَتُصْوُم   ،

 ،َوُرُسِلهِ  ،َولَِقائِهِ  ،وَِكَتابِهِ   ،َوَمََلِئَكِتهِ   ، ْااِليْ َماُن؟ قَاَل: اَْن تُ ْؤِمَن ِِبهللِ 
ِِبْلبَ ْعثِ  َصَدْقتَ   ،َوتُ ْؤِمَن  قَاَل:  ِِبْلَقَدِر ُكلِ ِه.  َيَ َوتُ ْؤِمَن  قَاَل:   . 

فَِانََّك   ،تَ رَاهُ َرُسْوَل هللِا، َما ْااِلْحَساُن؟ قَاَل: َاْن ََتَْشى هللَا َكاَنََّك  
هللاِ  َرُسْوَل  ََي  قَاَل:  َصَدْقَت.  قَاَل:  يَ رَاَك.  فَِانَُّه  تَ رَاُه  َتُكْن  اَل   ، ِاْن 

ِِبَْعَلمَ  َها  َعن ْ اْلَمْسُؤُل  َما  قَاَل:  السَّاَعُة؟  تَ ُقْوُم  السَّاَمََت  ِمَن  ِئِل،  
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تَلِ  اْلَمْرأََة  رَأَْيَت  ِاَذا  َاْشرَاِطَها.  َعْن  ُثَك  ِمْن َوَسُاَحدِ  َفَذاَك  رَبَّ َها  ُد 
َوِاَذا رَأَْيَت ْاحلَُفاَة اْلُعرَاَة الصُّمَّ اْلُبْكَم ُمُلْوَك ْااَلْرِض َفَذاَك   ،َاْشرَاِطَها

َاْشرَاِطَها اْ   ،ِمْن  رَِعاَء  رَأَْيَت  يَ َتطَا َوِاَذا  َفَذاَك لبَ ْهِم  َياِن  اْلبُ ن ْ ِِف  َولُْوَن 
ِانَّ  َغْيِب اَل يَ ْعَلُمُهنَّ ِاالَّ هللاُ. ثُ مَّ قَ رَأَ  ِمْن َاْشرَاِطَها، ِِف ََخٍْس ِمَن اْل

السَّاَعةِ   ِعْنَدهٗ هللَا   ْالَغْيثَ   ،ِعْلُم  ْااَلْرَحاِم،   ،َويُ نَ زِ ُل  ِِف  َما  َويَ ْعَلُم 
نَ ْفٌس   َتْدِرْي  َتْكِسبُ َوَما  ِبَِيِ    مَّاَذا  نَ ْفٌس  َتْدِرْي  َوَما  َغًدا، 

َعلِ  هللَا  ِانَّ  تَ ُمْوُت،  َخِبْيٌ َاْرٍض  قَاَم   (34لقمان:  )ْيٌم  ثُ مَّ  قَاَل: 
هللِا    .الرَُّجلُ  َرُسْوُل  َعَليَّ ملسو هيلع هللا ىلصفَ َقاَل  ُردُّْوُه  ُدْوُه.    .:  َيَِ فَ َلْم  فَاْلُتِمَس 

.  ُمْوا ِاْذ لَ ْم َتْسأَلُْوا اَد اَْن تَ َعلَّ َذا ِجْْبِْيُل اَرَ : ه    ملسو هيلع هللا ىلصهللِا  فَ َقاَل َرُسْوُل  
 40: 1مسلم 

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Bertanyalah kalian 
kepadaku !”. Para shahabat enggan bertanya. Lalu datang seorang laki-laki, 
dia duduk pada kedua lututnya dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah Islam itu 
?”. Rasulullah SAW menjawab, “Islam ialah engkau tidak menyekutukan 
sesuatu apapun kepada Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 
berpuasa Ramadlan”. Orang itu berkata, “Engkau benar”. Orang itu bertanya 
lagi, “Ya Rasulullah, apakah iman itu ?”. Rasulullah SAW menjawab, “Iman 
ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-Nya, tentang 
bertemu dengan-Nya, para utusan-Nya dan beriman pada hari berbangkit, 
serta beriman kepada taqdir seluruhnya”. Orang itu berkata, “Engkau benar”. 
Orang itu bertanya lagi, “Ya Rasulullah, apakah ihsan itu ?”. Rasulullah SAW 
bersabda, “Ihsan ialah engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihat-
Nya. Jika engkau tidak bisa melihat-Nya, maka ketahuilah bahwa Dia selalu 
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melihatmu”. Orang itu berkata, “Engkau benar”. Orang itu bertanya lagi, “Ya 
Rasulullah, kapankah hari qiyamat terjadi ?”. Rasulullah SAW bersabda, 
“Orang yang ditanya tentang masalah itu tidak lebih mengetahui daripada 
orang yang bertanya. Tetapi akan kuberitahukan kepadamu tanda-tandanya. 
Apabila kamu melihat ada budak perempuan melahirkan majikannya, maka itu 
merupakan sebagian dari tanda-tandanya. Apabila kamu melihat orang-orang 
yang semula tidak bersandal, telanjang, tuli dan bisu (miskin dan bodoh) 
menjadi para penguasa di bumi, itulah diantara tanda-tandanya. Apabila kamu 
melihat orang-orang (yang dahulunya) penggembala kambing, saling 
bermewah-mewah dan bermegah-megah dalam bangunan, maka itulah 
diantara tanda-tandanya. Ada lima perkara ghaib tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali Allah”. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, 
(yang artinya) “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang hari qiyamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, 
dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang 
dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. 
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan 
mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” [QS. 
Luqmaan : 34[. Kemudian orang itu bangkit (pergi). Lalu Rasulullah SAW 
bersabda, “Panggillah dia kembali !”. Orang itu dicari-cari, tetapi para 
shahabat tidak dapat menemukannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Itu 
tadi adalah Jibril, dia ingin agar kalian belajar, karena kalian tidak mau 
bertanya”. [HR. Muslim juz 1, hal. 40, no. 7] 

َرُسوْ   ُهَريْ َرةَ   ِبْ اَ َعْن   هللِا  قَاَل: َكاَن  فَ   ملسو هيلع هللا ىلص ُل  لِلنَّاِس،  َِبرِزًا  ََتُه  اَ يَ ْوًما 
َرُسوْ  ََي  فَ َقاَل:  هللِا،َرُجٌل،  ااْلِ   ُل  قَاَل:   يْ َما  ِِبهلِل، اَ َماُن؟  تُ ْؤِمَن  ْن 

ا  ِِبْلبَ ْعِث  َوتُ ْؤِمَن  َوُرُسِلِه،  َولَِقائِِه،  وَِكَتابِِه،  قَاَل:   .ْْلِخرِ َوَمََلِئَكِتِه، 
ْن تَ ْعُبَد هللَا، َواَل ُتْشرَِك اَ ْسََلُم  اْلِ اَ ْسََلُم؟ قَاَل:  ا ااْلِ َل هللِا، مَ ُسوْ ََي رَ 

َوتُِقيْ  ًئا،  َشي ْ اْلَمْكتُ وْ بِِه  الصَََّلَة  اْلَمْفُروْ َم  الزََّكاَة  َوتُ َؤدِ َي  َضَة، بََة، 
ْن تَ ْعُبَد اَ ْحَساُن؟ قَاَل:  ااْلِ   َل هللِا، َماقَاَل: ََي َرُسوْ  .َم َرَمَضانَ َوَتُصوْ 
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َل هللَا، قَاَل: ََي َرُسوْ   .نَُّه يَ رَاكَ اِ ْن اَل تَ رَاُه فَ اِ نََّك  اِ نََّك تَ رَاُه، فَ اَ كَ   هللاَ 
قَاَل:   السَّاَعُة؟  اْلَمْسئُ وْ َمََت  ِبَِ َما  َها  َعن ْ َول  ُل  السَّاِئِل،  ِمَن  ِكْن ْعَلَم 

َعْن   ُثَك  اْلَ اِ   ،ْشرَاِطَهااَ َسُأَحدِ  َوَلَدِت  رَ َمةُ َذا  َفَذاكَ  بَّ   ِمْن َها،   
وَ اَ  ُرُءوْ اِ ْشرَاِطَها،  احْلَُفاُة  اْلُعرَاُة  َكاَنِت  ِمْن  َذا  َفَذاَك  النَّاِس،  َس 
َياِن، َفَذاَك ِمْن  اِ ْشرَاِطَها، وَ اَ   .ْشرَاِطَهااَ َذا َتطَاَوَل رَِعاُء اْلبَ ْهِم ِف اْلبُ ن ْ

يَ ْعَلُمُهنَّ   ِفْ  اَل  ثُ اِ   ََخٍْس  هللاُ،  تَ  الَّ  هللاَ اِ :  ملسو هيلع هللا ىلصََل  مَّ  ِعْلُم   ِعْنَدهٗ   نَّ 
اْلغَْيثَ   ،السَّاَعةِ  ااْلَ   ،َويُ نَ زِ ُل  ِف  َما  َتْدِريْ   ،ْرَحامِ َويَ ْعَلُم   َوَما 
 ، تُ ُموْ  ْرٍض تَ اَ يِ   نَ ْفٌس ِبَِ   َوَما َتْدِريْ   ،اَذا َتْكِسُب َغًدانَ ْفٌس مَّ 

َعِليْ اِ  هللَا  َخِبْيٌ نَّ  ثُ   .(34ن:  لقما)ٌم  الرَُّجلُ رَ ب َ دْ اَ مَّ   قَاَل:  فَ َقاَل   . 
ًئا  هُ ا ِلََيُدُّوْ َخُذوْ اَ فَ   .ا َعَليَّ الرَُّجلَ ُردُّوْ :  ملسو هيلع هللا ىلصُل هللِا  َرُسوْ   .فَ َلْم يَ َرْوا َشي ْ

َرُسوْ  هللِا  فَ َقاَل  ِجْْبِيْ ه  :  ملسو هيلع هللا ىلص ُل  ِدي ْ   ،لُ َذا  النَّاَس  لِيُ َعلِ َم  . مْ نَ هُ َجاَء 
 39: 1مسلم 

Dari  Abu Hurairah, ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW berada di 
tengah-tengah para shahabatnya, lalu ada seorang laki-laki datang seraya 
bertanya, "Ya Rasulullah, apakah iman itu ?". Beliau menjawab, "Iman ialah 
kamu beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-Nya, beriman kepada 
pertemuan dengan-Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan kamu beriman 
kepada hari berbangkit di akhirat". Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Ya 
Rasulullah, apakah Islam itu ?". Beliau menjawab, "Islam ialah kamu 
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menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, 
mendirikan shalat wajib, membayar zakat yang difardlukan, dan berpuasa 
Ramadlan". Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah ihsan itu 
?". Beliau menjawab, "Ihsan ialah kamu menyembah Allah seakan-akan 
kamu melihat-Nya, sungguh jika kamu tidak bisa melihat-Nya, maka 
sesungguhnya Dia melihatmu"' Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Ya 
Rasulullah, kapankah hari qiyamat itu ?". Beliau menjawab, "Orang yang 
ditanya tentangnya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. 
Tetapi akan aku ceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya. Yaitu apabila 
budak perempuan melahirkan tuannya, itulah diantara tanda-tandanya. 
Apabila orang yang dahulunya telanjang, tanpa alas kaki menjadi para 
pemimpin, itulah diantara tanda-tandanya. Apabila para penggembala 
kambing saling berlomba bermegah-megah dalam (mendirikan) bangunan, 
itulah diantara tanda-tandanya. Dalam lima hal, tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali Allah". Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 
(yang artinya), "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang Hari Qiyamat, dan Dia-lah yang menurunkan 
hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada 
seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di 
bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34). Kemudian orang laki-laki tersebut 
berpaling pergi. Lalu Rasulullah  SAW bersabda, "Suruhlah orang laki-laki itu 
kembali !". Maka para shahabat mencarinya, namun mereka tidak melihat 
sesuatu pun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Itu tadi adalah Jibril, dia 
datang untuk mengajar manusia tentang agama mereka". [HR. Muslim juz 1, 
hal. 39, no. 5] 

يَ ْعمَ  ْبِن  ََيََْي  ِِبْلَبْصَرِة  اَ قَاَل: َكاَن    رَ َعْن  اْلَقَدِر  ِف  قَاَل  َمْن  وََّل 
اَ  الرَُّْح  اَ فَاْنطََلْقُت    .ْْلَُهِنُّ َمْعَبٌد  َعْبِد  ْبُن  َوُُحَْيُد  احلِْْمََيِيُّ  ََن  ِن 

ُمْعَتِمَرْينِ اَ َحاجَّْْيِ   َلوْ   . ْو  مِ اَ َنا  َلِقي ْ   فَ ُقْلَنا:  َرُسوْ اَ ْن  َحًدا  ِل ْصَحاِب 
يَ ُقوْ   ملسو هيلع هللا ىلص هللِا   َعمَّا  ه  َفَسأَْلَناُه  اْلَقَدرِ ُل  ِف  هللِا    .ُؤاَلِء  َعْبُد  لََنا  فَ ُوفِ َق 

فَاكْ بْ  اْلَمْسِجَد،  َداِخًَل  اْلَْطَّاِب  ْبِن  ُعَمَر  َوَصاِحِبْ اَ تَ نَ ْفُتُه  ُن   ََن 
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ُل َسَيكِ   نَّ َصاِحِبْ اَ َفظَنَ ْنُت    .َواْْلَخُر َعْن ِِشَالِهِ   ِنهِ ِميْ  َعْن يَ   َحُدَنَ اَ 
فَ ُقْلتُ اِ ََلَم  اْلكَ  الرَُّْح  اَ :  ََلَّ،  َعْبِد  ََنٌس  اِ   ،نِ َِب  ِقبَ َلَنا  َظَهَر  َقْد  نَُّه 

َن  وْ ُهْم يَ ْزُعمُ  نَّ اَ ِهْم، وَ  َن اْلِعْلَم، َوذََكَر ِمْن َشْأنِ َويَ تَ َقفَُّروْ   نَ ا  َن اْلُقرْ َرُءوْ يَ قْ 
ْ اَ ْخْبُْهْم  اَ ِئَك فَ ول  اُ َت  ا َلِقيْ ذَ اِ فَ قَاَل:   .ُنفٌ اُ ْمَر  نَّ ااْلَ اَ ْن اَل َقَدَر، وَ اَ   ن ِ

 ،ََيِْلُف بِِه َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمرَ   َوالَِّذيْ   .ُء ِمنِ ْ ا  ُهْم بُ رَ  نَّ اَ وَ   مْ ٌء ِمن ْهُ بَرِيْ 
نْ َفَقُه َما قَِبَل هللاُ ِمْنُه َحَتَّ يُ ْؤِمَن اَ فَ   َذَهًبا  ُحدٍ اُ َحِدِهْم ِمْثَل  نَّ اِلَ اَ َلْو  

َثِنْ  ثُ   .ِِبْلَقَدرِ  َنَما ََنُْن   ،ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّابِ   ِبْ اَ   مَّ قَاَل: َحدَّ قَاَل: بَ ي ْ
َرُسوْ  هللِا  ِعْنَد  يَ ْومٍ   ملسو هيلع هللا ىلصِل  َشِديْ اِ   َذاَت  َرُجٌل  َنا  طََلَع َعَلي ْ بَ َياِض دُ ْذ   

فُُه ثَ ُر السََّفِر، َواَل يَ ْعرِ اَ ُد َسَواِد الشََّعِر، اَل يُ َرى َعَلْيِه  الثِ َياِب، َشِديْ 
َجَلَس  اَ ِمنَّا   َحَتَّ  النَِّبِ   اِ َحٌد،  فَ ملسو هيلع هللا ىلصََل  رُْكبَ تَ ْيِه  اَ ،  رُْكبَ تَ ْيِه، اِ ْسَنَد  ََل 

 . ْسََلمِ َعِن ااْلِ   ْخْبِْنْ اَ   ، ْيِه، َوقَاَل: ََي ُُمَمَّدُ َوَوَضَع َكفَّْيِه َعَلى َفِخذَ 
َرُسوْ  هللِا  فَ َقاَل  َتْشَهَد  اَ ْسََلُم  اْلِ اَ :  ملسو هيلع هللا ىلص ُل  اَل  اَ ْن  وَ اِ َه  ل  اِ ْن  هللاُ  نَّ  اَ الَّ 

َرُسوْ  هللِا  ُُمَمًَّدا  َوتُ ملسو هيلع هللا ىلصُل  الصَََّل ِقيْ ،  َوَتُصوْ َة،  َم  الزََّكاَة،  َم  َوتُ ْؤِتَ 
اْلبَ ْيَت   َوََتُجَّ  اْسَتَطْعَت  اِ َرَمَضاَن،  َسِبيْ اِ ِن  َصَدْقتَ   .ًَل لَْيِه   .قَاَل: 
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َيسْ  َلُه  َنا  فَ َعِجب ْ قُهُ   لُهُ أَ قَاَل:  فَ   .َوُيَصدِ  ااْلِ   ْخْبِْنْ اَ قَاَل:   .َمانِ  يْ َعِن 
ِبِ اَ قَاَل:   تُ ْؤِمَن  َوَمََلِئَكتِ ْن  ا هلِل،  َواْليَ ْوِم  َوُرُسِلِه،  وَُكتُِبِه،  ِخِر، اْل  ِه، 

َوَشر ِهِ  َخَْيِِه  ِِبْلَقَدِر  َصَدْقتَ   .َوتُ ْؤِمَن  فَ   .قَاَل:  َعِن    ْخْبِْنْ اَ قَاَل: 
نَُّه اِ ْم َتُكْن تَ رَاُه فَ  ْن لَ اِ نََّك تَ رَاُه، فَ اَ كَ ْن تَ ْعُبَد هللَا  اَ قَاَل:    .ْحَسانِ ااْلِ 

َها ِبَِ َما اْلَمْسئُ وْ قَاَل:    .َعِن السَّاَعةِ   ْخْبِْنْ اَ قَاَل: فَ   .رَاكَ ي َ  ْعَلَم ُل َعن ْ
السَّاِئلِ  فَ   .ِمَن  اْلَ اَ قَاَل:    .َها َمارَتِ اَ َعْن    ْخْبِْنْ اَ قَاَل:  تَِلَد  َمُة ْن 

وَ  يَ تَ ْن  اَ َرب َّتَ َها،  الشَّاِء  رَِعاَء  اْلَعاَلَة  اْلُعرَاَة  احْلَُفاَة  ِف طَاَولُوْ تَ َرى  َن 
َيانِ الْ  ثُ   .بُ ن ْ اْنطََلقَ  قَاَل:  َمِليًّا  .مَّ  َلْ  ثُ   .فَ َلِبْثُت  قَاَل  ُعَمرُ :  مَّ   ،ََي 
السَّاِئُل؟  َتْدرِيْ اَ  اَ   َمِن  َوَرُسوْ قُ ْلُت:  ِجْبِْ اِ فَ قَاَل:    .ْعَلمُ اَ لُُه  هللُ  ُل يْ نَُّه 
 36: 1. مسلم َنُكمْ ََتُكْم يُ َعلِ ُمُكْم ِدي ْ اَ 

Dari  Yahya bin Ya'mar  dia berkata, "Orang yang pertama kali tidak percaya 
taqdir di Bashrah adalah Ma'bad Al-Juhaniy. Kemudian ketika aku dan 
Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari pergi hajji atau 'umrah, kami berkata, 
"Seandainya kami bertemu dengan salah seorang shahabat Rasulullah SAW, 
maka kami akan bertanya kepadanya tentang sesuatu yang mereka katakan 
berkaitan dengan taqdir". Lalu 'Abdullah bin 'Umar  bin Al-Khaththab diberi 
taufiq (oleh Allah) untuk kami ketika dia masuk masjid. Lalu aku dan temanku 
mendekatinya. Salah seorang dari kami di sebelah kanannya dan yang lain di 
sebelah kirinya. Aku mengira bahwa temanku akan mewakilkan pembicaraan 
kepadaku, maka aku berkata, "Wahai Abu 'Abdur Rahman, sesungguhnya di 
daerah kami ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mencari ilmu, 
(Yahya bin Ya'mar menceritakan keadaan mereka), tetapi mereka 
menganggap bahwa taqdir itu tidak ada, dan yang terjadi adalah sesuatu yang 
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baru (tidak didahului oleh taqdir dan ilmu Allah)". Maka 'Abdullah bin 'Umar  
menjawab, "Apabila kamu bertemu dengan orang-orang itu, beritahukanlah 
kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan bahwa mereka 
berlepas diri dariku. Dan demi Tuhan yang Abdullah bin 'Umar bersumpah 
dengan-Nya, seandainya salah seorang dari mereka menafqahkan emas 
sebesar gunung Uhud, niscaya sedeqahnya itu tidak akan diterima oleh Allah 
sehingga ia beriman kepada taqdir". Kemudian Ibnu 'Umar berkata : Telah 
menceritakan kepadaku ayahku, yaitu 'Umar bin Khaththab, ia berkata, 
"Dahulu pada suatu hari ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba 
datanglah seorang laki-laki yang memakai baju sangat putih, rambutnya 
sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan, dan tidak ada 
seorang pun diantara kami yang mengenalnya, ia datang kepada Nabi SAW 
lalu menyandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi SAW, dan meletakkan 
kedua tapak tangannya pada kedua paha Nabi SAW, orang laki-laki itu 
berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam ?". 
Rasulullah SAW menjawab, "Islam ialah kamu bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadlan, dan berhajji ke Baitullah jika 
kamu mampu melaksanakannya". Orang laki-laki itu berkata, "Kamu benar". 
('Umar bin Khaththab) berkata, "Maka kami heran terhadapnya, dia 
menanyakannya dan membenarkannya". Orang laki-laki itu bertanya lagi, 
"Beritahukanlah kepadaku tentang iman ?". Beliau menjawab, "Iman ialah 
kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para 
Rasul-Nya, beriman kepada hari akhir, dan taqdir baik dan buruk". Orang laki-
laki itu berkata, "Kamu benar". Orang laki-laki itu bertanya lagi, 
"Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan ?". Beliau menjawab, "Ihsan ialah 
kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, jika kamu tidak 
melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu". Orang laki-laki itu bertanya 
lagi, "Beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya hari qiyamat ?". Beliau 
menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang 
bertanya". Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang 
tanda-tandanya ?". Beliau menjawab, "Apabila budak perempuan melahirkan  
tuannya, (itu diantara tanda-tandanya). Dan kamu melihat orang yang 
dahulunya tidak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing, 
mereka bermegah-megah dalam mendirikan bangunan, (itu diantara tanda-
tandanya)". Kemudian orang laki-laki itu pergi. Maka aku tetap saja heran. 
Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Hai 'Umar, tahukah  kamu 
siapa orang yang bertanya tadi ?". Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih mengetahui". Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril, dia datang kepada 
kalian untuk mengajarkan agama kalian". [HR. Muslim juz 1, hal. 36, no. 1] 

Bersambung ........ 


