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BERBAGAI FITNAH TERJADI TERMASUK
TANDA-TANDA TEGAKNYA HARI KIAMAT

Penanya: Kalau diperhatikan pada zaman ini, banyaknya ﬁtnah, kejadian, dan kedengkian.
Apakah ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat?
Jawaban: Tidak diragukan bahwa munculnya berbagai ﬁtnah merupakan bagian dari tandatanda hari Kiamat. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah.
Maka wajib bagi setiap muslim untuk memohon kepada Allah keselamatan dari berbagai
ﬁtnah. Jika terjadi ﬁtnah, hendaklah dia tidak turut campur padanya. Bahkan semestinya dia
menjauh dari ﬁtnah tersebut serta menyibukkan diri dengan ibadah. Ibadah di masa
peperangan (ﬁtnah) bagaikan berhijrah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi waalihi
wasallam.
Sebagaimana disebutkan dalam hadits, menyibukkan diri dengan ibadah, tidak masuk dan
bergabung ke dalam ﬁtnah, serta menjauhi ﬁtnah itu.
Nabi shallallahu ‘alaihi waalihi wasallam ketika menyebutkan kepada Hudzaifah bahwa akan
terjadi berbagai ﬁtnah dan muncul duat (para penyeru) ﬁtnah yang mengajak ke pintu-pintu
Jahannam, Hudzaifah berkata, “Apa yang Anda perintahkan kepada saya jika mendapati hal
yang demikian, wahai Rasulullah?”
Rasulullah menjawab, “Hendaklah engkau berpegang dengan jama’ah kaum muslimin dan
pimpinan mereka.
Ini termasuk perkara terbesar yang akan menjaga (seseorang) dari berbagai ﬁtnah, setiap
muslim bergabung dengan jama’ah kaum muslimin dan imam mereka.
Hudzaifah berkata, “Jika kaum muslimin tidak memiliki jama’ah tidak pula imam?”
Nabi bersabda, “Menyingkirlah dari seluruh kelompok-kelompok (sesat tersebut) walaupun
engkau harus menggigit akar pohon hingga maut menjemputmu sementara engkau dalam
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keadaan demikian (tidak bergabung dengan kelompok-kelompok sesat tersebut, pen)”
Alih bahasa: Ustadz Abu Bakar Jombang
https://ia902706.us.archive.org/28/items/SyaikAlFauzan/Berbagai%20Fitnah%20Terjadi%20T
ermasuk%20Tanda-tanda%20Tegaknya%20Hari%20Kiamat.mp3
Download Audio Di Sini
*******
اﻟﻔﺘﻦ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺴﺆال:
 ﻫﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ؟،ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺜﺮة اﻟﻔﺘﻦ واﻟﺤﻮادث واﻟﺤﺴﺪ
 ﺑﻼ ﺷﻚ أن اﻟﻔﺘﻦ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ – ﻓﻼ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ: اﻟﺠﻮاب-.
، ﺑﻞ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ وﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺴﺄل اﻟﻠﻪ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻦ وإذا ﺣﺪﺛﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻌﺒﺎدة وﻗﺖ اﻟﻬﺮج ﻛﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة وﻳﺘﺮك اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
 واﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﻟﺤﺬﻳﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻦ وﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺪﻋﺎة،اﻟﻔﺘﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ
ْ
َ ِ ن أَد ْ َرﻛَﻨِﻲ ذَﻟ
ﻴﻦ
ِ ِ ﺴﻠ
َ  “أن ﺗَﻠ ْ َﺰ َم:ﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎل
ْ ِ ﻤﺎ ﺗَﺄ ُﻣ ُﺮﻧِﻲ إ
ْ ﻤ
ُ ْ ﻤﺎﻋَ َﺔ اﻟ
َ ﺟ
َ َ ﻓ:إﻟﻴﻬﺎ دﻋﺎة ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺎل
َ ﻤ
ﻢ” ﻫﺬا ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻦ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻨﻈﻢ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وإﻣﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل
ْ ُوَإ ِ َﻣﺎ َﻣﻬ
َ
َ
َ ْ ل ﺗِﻠ
ْ ِ “ﻓَﺎﻋْﺘَﺰ:ل
َ  ﻗَﺎ،ﻤﺎﻋَ ٌﺔ وَﻻ َ إ ِ َﻣﺎ ٌم
ﻰ ﻳﺄﺗﻴﻚﺣﺘ
َ ٍﺠ َﺮة
َ َﻞ ﺷ
ْ  وَﻟَﻮْ أ،ﻬَﺎﻚ اﻟ ْ ِﻔ َﺮقَ ﻛُﻠ
َ ﻢ
ْ ِ  ﻓَﺈ:اﻟﻠﻪ
َ ﺟ
ْ ُﻦ ﻟَﻬ
ْ َن ﻟ
ْ ﺾ ﻋﻠﻰ أ
 َن ﺗَﻌ
ِ ﺻ
ْ ُ ﻢ ﻳَﻜ
َ
َ ِ ﺖ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟ
ﻚ
َ ْ ت وَأﻧ
ُ ْﻤﻮ
َ ْ ”اﻟ.
***
http://alfawzan.af.org.sa/node/14998
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