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Diantara tanda-tanda hari Kiamat Kubra adalah turunnya nabi Isa علیھ السالم 
sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang shahih dan mutawatir. 
Bahkan Allah سبحانھ وتعالى telah mengisyaratkan tentang turunnya Isa علیھ السالم sebagai 
tanda datangnya hari kiamat dalam firman-Nya: 
 

ه أَم ريا خنتهقَالُوا أَآللْوالً بدإِالَّ ج لَك وهبرا ضم و      ولَما ضرِب ابن مريم مثَالً إِذَا قَومك منه يصدونَ [57] 
  هم قَوم خصمونَ [58] إِنْ هو إِالَّ عبد أَنعمنا علَيه وجعلْناه مثَالً لبنِي إِسرائيلَ [59] 

 هإِنوونبِعاتا ونَّ بِهرتمفَالَ ت ةاعلسل لْملَع  ولَو نشاُء لَجعلْنا منكُم مالَئكَةً في اَْألرضِ يخلُفُونَ [60] 
[ 61-57: الزخرف ]  يمقتساطٌ مرذَا صه 
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak 
karenanya. Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)? Mereka 
tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya 
mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan 
kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani 
Israil. Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-
malaikat yang turun temurun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar sebagai ilmu tentang hari kiamat. 
Karena itu janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. (az-
Zukhruuf: 57-61) 
 
Ayat terakhir dalam Firman Allah di atas yaitu إِنوةاعلسل لْملَع ه  bermakna “Beliau عليه السالم 
merupakan ilmu tentang hari kiamat”. 
 
Disebutkan dalam Tafsir al-Qurthubi bahwa yang dimaksud adalah turunnya nabi Isa  عليه
 merupakan ilmu tentang dekatnya hari kiamat. Lebih didukung lagi dengan bacaan السالم
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain dari para imam ahlut tafsir yaitu 
ةاعلسل لَملَع هإِنو dengan difathahkan huruf ‘ain dan lam-nya menjadi ‘alamun yang bermakna 

“tanda” (yang berarti “Isa عليه السالم sebagai tanda hari kiamat” -pen.). (Tafsir al-Qurthubi 

(16/ 105); lihat pula Tafsir ath-Thabari (25/90-91)) 
 
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas bahwa beliau 
berkata ketika menafsirkan ةاعلسل لْملَع هإِنو: “Yang dimaksud adalah keluarnya Isa علیھ السالم 
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sebelum hari kiamat”. (Musnad Imam Ahmad: 4/329 no. hadits 2921 dengan 
tahqiq Ahmad Syakir dan beliau berkata: “Sanadnya Shahih”) 
 
Diangkatnya Nabi Isa علیھ السالم 
 
Termasuk isyarat akan turunnya Isa علیھ السالم adalah berita tentang diangkatnya Nabi Isa 
 ruh dan jasadnya- ke langit dalam keadaan masih hidup. Sebagaimana- علیھ السالم
disebutkan oleh Allah سبحانھ وتعالى dalam firman-Nya: 

ا صمو لُوها قَتمو ولَ اللَّهسر ميرم نى ابيسع ِسيحا الْملْنا قَتإِن هِملقَوو اعبلْمٍ إِالَّ اتع نم بِه ما لَهم هنم كي شلَف يهلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو ملَه هبش نلَكو وهلَب
أَهلِ الْكتابِ إِالَّ وإِنْ من ) 158(بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما ) 157(الظَّن وما قَتلُوه يقينا                                                                 

159-157: النساء    لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا    
   
 Dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah", 
padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang 
diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) 
Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang 
siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka 
bunuh itu adalah Isa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya 
(Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. (an-Nisaa’: 
157-159) 
 
Dalam ayat ini kita mendapatkan beberapa pelajaran penting, diantaranya: 
1. Nabi Isa عليه السالم tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan Allah angkat kepada-Nya, 

yakni dari kalimat: هإِلَي اللَّه هفَعلْ رب yang bermakna “Bahkan Allah angkat kepada-Nya”. 

2. Para ahlul kitab akan beriman kepadanya sebelum kematian Nabi Isa المعليه الس . Ini 
merupakan isyarat bahwa Isa sebelum meninggalnya akan turun ke dunia dan ahlul kitab 
akan beriman kepadanya. 
 
Isyarat al-Qur'an di atas dijelaskan lebih rinci dalam hadits-hadits yang shahih, 
diantaranya: 
1. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي اهللا عنھ bahwasanya Rasulullah  صلى اهللا علیھ
 :bersabda وسلم

يض سلَّم حكَما مقِْسطًا فَيكِْسر الصليب ويقْتلَ الْخنزِير ويضع الْجِزيةَ ويفالَ يهوالَّذي نفِْسي بِيده لَيوشكَن أَنْ ينزِلَ فيكُم ابن مريم علَ
دأَح لَهقْبى الَ يتالُ حمتفق عليه. (الْم  

“Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh akan turun di tengah kalian Ibnu Maryam علیھ السالم 
sebagai hakim yang adil. Ia akan memecahkan salib-salib, membunuh babi-babi dan menggugurkan jizyah serta 
membagikan harta hingga tidak ada yang menerimanya seorangpun. 
 
Kemudian Abu Hurairah berkata: “Bacalah oleh kalian –jika kalian mau—ayat: 
159: النساء  .    ةاميالْق مويو هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِالَّ لَيتلِ الْكأَه نإِنْ ماوهِيدش هِملَيكُونُ عي  

Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari 
Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. (an-Nisaa’: 159) (HR. Bukhari Muslim) 
 
Disamping nash yang jelas dari Rasulullah صلى اهللا علیھ وسلم tentang akan turunnya Isa علیھ السالم, 
riwayat Abu Hurairah di atas memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita, yaitu 
tafsir seorang shahabat dan pemahaman salaf terhadap ayat Allah سبحانھ وتعالى dalam surat 
an-Nisaa’ ayat 159 bahwa ahlul kitab akan beriman sebelum hari kiamat adalah ketika 
turunnya Isa علیھ السالم. 
 

http://www.salafy.or.id
mailto:Salafi-Indonesia@yahoogroups.com


www.salafy.or.id                                                                                                                Tanda Hari Kiamat: Turunnya Nabi Isa ‘alaihi salam 

Arsip Milis Salafi-Indonesia@yahoogroups.com  ج 

Dengan jelas Abu Hurairah mengatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan turunnya Nabi Isa 
 di akhir zaman menjelang hari kiamat. Sedangkan kita mengetahui bahwa علیھ السالم
pemahaman para shahabat adalah pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran, 
karena mereka telah mendapatkan rekomendasi dan pujian dari Allah dan Rasul-Nya 
sebagai umat yang terbaik, golongan yang selamat dan dijamin dengan keridlaan dan 
surga. 
 
2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي اهللا عنھ, Rasulullah صلى اهللا علیھ وسلم bersabda: 

كُمنم كُمامإِمو كُميف ميرم نزِلَ ابإِذَا أُن متأَن فرواه البخاري ومسلم (؟كَي  
Bagaimana kalian jika diturunkan di tengah kalian Ibnu Maryam, sedangkan imam kalian dari kalangan kalian. 
(HR Bukhari dan Muslim). 
 
3. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah رضي اهللا عنھ, beliau mendengar Rasulullah صلى اهللا علیھ وسلم 
bersabda: 

سلَّم فَيقُولُ أَمريهم تعالَ صلِّ لَنا ال علَيهَ ى ابن مريم لُ عيسالَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي يقَاتلُونَ علَى الْحق ظَاهرِين إِلَى يومِ الْقيامة قَالَ فَينزِ
رواه مسلم. (فَيقُولُ الَ إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراُء تكْرِمةَ اللَّه هذه اُْألمةَ  

Akan tetap ada segolongan umatku yang berperang di atas kebenaran dalam keadaan menang sampai hari 
kiamat. Kemudian turun Isa Ibnu Maryam علیھ السالم, maka berkatalah pemimpin mereka:”Kemarilah memimpin 
sholat kami” . Maka ia pun berkata: ”Tidak, sesungguhnya sebagian kalian memimpin sebagian yang lain, 
sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini.”(HR Muslim). 
 
4. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi صلى اهللا علیھ وسلم bersabda: 

َألن ِميرنِ مى ابيساسِ بِعلَى النا أَوأَنو داحو مهيندى وتش مهاتهأُم الَّتعةٌ لواُء إِخبِيا اَْألنوعبرالً مجر رِفُوهفَاع وهمتأَيازِلٌ فَإِذَا رن هإِنو بِين هنيبنِي ويب كُني لَم ه
و يبلالص قدلَلٌ فَيب هبصي إِنْ لَمو قْطُري هأْسكَأَنَّ ر انرصمم انبثَو هلَياضِ عيالْبو ةرمإِلَى الْح كلهالَمِ فَيإِلَى اِْإلس اسو النعديةَ ويالْجِز عضيو زِيرنلُ الْخقْتي

رى تتضِ حلَى اَْألرةُ عناَْألم قَعتالَ وجالد ِسيحالْم انِهمي زف اللَّه كلهيو لَاما إِالَّ اِْإلسلَلَ كُلَّهالْم انِهمي زف اللَّه الذِّئَابقَرِ والْب عم ارمالناِْإلبِلِ و عم وداُْألس عت
رواه أمحد وصححه ابن شاكر. (مع الْغنمِ ويلْعب الصبيانُ بِالْحيات الَ تضرهم فَيمكُثُ أَربعني سنةً ثُم يتوفَّى ويصلِّي علَيه الْمسلمونَ  

Para Nabi adalah seperti saudara sebapak, ibu mereka berbeda tapi agama mereka satu. Sesungguhnya akulah 
yang paling berhak dengan Isa Ibnu Maryam karena tidak ada antaraku dan dia seorang nabi pun. Sungguh dia 
akan turun, maka jika kalian melihatnya kenalilah dia! Dia adalah seorang yang berkulit antara merah dan putih 
dalam keadaan berpakaian dua kain yang bercelup ja’faran, rambut-nya seperti meneteskan air padahal tidak 
basah. Ia akan memecahkan salib-salib, membunuh babi-babi, menggugurkan jizyah, dan mengajak manusia 
kepada agama Islam. Allah binasakan pada zaman-nya seluruh agama-agama selain Islam. Allah binasakan juga 
Dajjal. Maka terjadilah keamanan di muka bumi hingga singa-singa merumput bersama dengan unta-unta, 
macan-macan dengan sapi-sapi, dan serigala-serigala dengan domba-domba, serta anak-anak kecil bermain 
dengan ular-ular dengan tidak memberikan madharat sedikit pun kepada mereka. Demikianlah berlangsung 
selam empat puluh tahun, kemudian beliau meninggal dan dishalatkan oleh kaum muslimin. (HR Imam Ahmad, 
dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir) 
 
5. Hadits-hadits tentang tanda-tanda hari kiamat yang diantaranya menyebutkan akan 
turunnya Isa علیھ السالم yaitu hadits Hudzaifah Ibnu Usaid dan lainnya dalam Shahih Muslim 
dan lain-lain. (Lihat pembahasan yang telah lalu) 
 
Kami tidak memuat seluruh hadits-hadits tentang turunnya Isa علیھ السالم karena terlalu 
banyaknya. Sebagian riwayat terkandung dalam kisah Dajjal, sebagian lain-nya 
diriwayatkan berkenaan dengan hadits-hadits Imam Mahdi. Atau riwayat-riwayat yang 
khusus menceritakan tentang turunnya Isa علیھ السالم di akhir zaman. 
 
Hadits-hadits tersebut dimuat di hampir seluruh kitab-kitab hadits. Dalam kitab-kitab 
Shahih terutama Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dan lainnya; dalam kitab-kitab sunan 
seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa’i, Sunan Ibnu Majah dan lain-
lainnya; ataupun dalam musnad-musnad seperti Musnad Imam Ahmad dan lain-lainnya. 
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Oleh karena itu sama sekali tidak tepat jika dikatakan hadits-hadits tersebut berderajat 
Aahaad, apalagi menyatakan hadits-hadits tersebut tidak bisa dipakai sebagai hujjah, 
sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok sesat mu’tazilah dan para pengikutnya atau 
kelompok kafir Qadiyaniyah Ahmadiyah. 
 
Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: “Nabi Isa سالمعلیھ ال  masih hidup sebagaimana 
yang telah ditetapkan dalam kitab Shahih (Bukhari dan Muslim -pen.) Dan akan turun 
sebagaimana telah tsabit dalam hadits nabi صلى اهللا علیھ وسلم: 
 
 
 

 هلَيع ميرم ناب يكُمزِلُ فنالَيامإِمالً وادا عكَمح لَّمةَسيالْجِز عضيو زِيرنلَ الْخقْتيو يبلالص كِْسرقِْسطًا فَيمتفق عليه. (ا م  
Akan turun di tengah kalian Isa bin Maryam علیھ السالم sebagai hakim yang adil dan Imam yang bijaksana. Ia akan 
memecahkan salib-salib, membunuh babi-babi dan menggugurkan jizyah. (Bukhari Muslim)”. (Majmu’ Fatawa, 
jilid 4/322) 
 
[Risalah Dakwah MANHAJ SALAF, Insya Allah terbit setiap hari Jum’at. Ongkos cetak dll 
Rp. 200,-/exp. tambah ongkos kirim. Pesanan min 50 exp. bayar 4 edisi di muka. 
Diterbitkan oleh Yayasan Dhiya’us Sunnah, Jl. Dukuh Semar Gg. Putat RT 06 RW 03, 
Cirebon. telp. (0231) 222185. Penanggung Jawab & Pimpinan Redaksi: Ustadz 
Muhammad Umar As-Sewed; Sekretaris: Ahmad Fauzan/Abu Urwah, HP 081564634143; 
Sirkulasi/pemasaran: Arief Subekti HP 081564690956. Untuk memperdalam ilmu dan 
informasi dakwah baca: majalah Asy-Syari'ah & An-Nasihah atau klik 
www.asysyariah.com dan www.salafy.or.id.] 
 
(Dikutip dari Bulletin Manhaj Salaf, Edisi: 70/Th. II tgl 08 Jumadi tsani 1426 H/15 J u l i 
2005 M, judul asli Tanda-tanda Hari Kiamat, turunnya Nabi Isa 'alaihissalam, penulis asli 
Al Ustadz Muhammad Umar As Sewed) 
 
 

Silahkan menyalin & memperbanyak artikel ini dengan mencantumkan url sumbernya. 
Sumber artikel : http://www.salafy.or.id/print.php?id_artikel=1025 
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