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Tanda-tanda Hari Akhir
Saudara Pimpinan yang terhormat jajaran komite
manajemen, Saudara Saudari sekalian, Assalamu'alaikum
wr. wb.
Topik kita merupakan topik yang tidak hanya
penting tapi juga sangat kritis. Ada orang-orang yang
mempertimbangkan tujuan utama mereka dalam hidup
dan kesetiaan tertinggi untuk pekerjaan dan promosi
kenaikan jabatan. Tapi ada orang-orang lain yang
meyakini bahwa keimanan mereka adalah hal paling
penting dalam hidup mereka. Dan orang-orang tersebut
rela mengorbankan apa pun, apa pun yang mereka harus
korbankan demi mempertahankan keimanan mereka.
Kita hidup di dunia saat Allah (SWT) sedang
menguji kita, sedang menguji kita dengan ujian dan
cobaan terbesar dalam sejarah. Tidak pernah ada umat
sebelumnya, tidak ada yang pernah menghadapi berbagai
ujian dan cobaan yang kita hadapi sekarang. Berbagai
ujian dan cobaan ini punya sifat khusus sehingga akal
saja, kemampuan rasional, kemampuan berpikir saja
tidak cukup, tidak.
Kita harus menjadi orang yang melihat dengan dua
mata agar mampu melihat dan mengenali dunia saat ini.
Tapi kebanyakan orang melihat hanya dengan satu mata.
Mereka melihat hanya dengan mata kepala. Mata hati
mereka buta. Mereka mungkin punya gelar Ph.D dari
MIT tapi mata hati mereka buta.
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Hati bisa melihat, tapi mereka tidak mengajarkan hal
itu di universitas, tidak. Hati bisa melihat, apa yang tak
terlihat oleh mata kepala ini, jelas. Hati bisa menembus
ke dalam penampilan eksternal untuk mencapai
kenyataan internal dari berbagai hal. Tapi itu hanya bisa
dilakukan jika ada keimanan di dalam hati. Dan saat ada
keimanan di dalam hati maka Allah meletakkan di dalam
hati itu: Nur (cahaya).
Anda tidak bisa membeli "Nur" itu di pasar saham.
Itu tidak diperjualbelikan. Pemerintah Malaysia tidak
bisa memberi anda "Nur" itu, tidak. Hanya Allah yang
memberikan "Nur" itu.
Dan saat Allah meletakkan "Nur" di dalam hati maka
dua mata ini, mata kepala dan mata hati internal, kita bisa
memahami dunia saat ini dengan tepat. Kalau tidak, kita
bisa ditipu.
Contohnya, orang-orang yang melihat dengan satu
mata, mereka berkata: Kita hidup di dunia yang terbaik.
Ini adalah dunia terbaik yang pernah ada. Tidak pernah
ada dunia yang lebih baik daripada ini. Pada zaman ini,
contohnya, kita punya listrik. Zaman kemarin, kita
menggunakan lampu minyak. Pada zaman ini kita punya
kendaraan
bermotor.
Zaman
kemarin
mereka
menggunakan kereta keledai. Pada zaman ini kita punya
telepon, sesuatu yang sering anda gunakan di perusahaan
ini. Dan zaman kemarin mereka menggunakan burung,
merpati, untuk mengirim pesan. Pada zaman ini kita
punya toilet di dalam rumah karena kita punya sistem
pipa pembuangan sedangkan pada masa lalu, anda harus
pergi ke luar rumah. Maka bukti-bukti terus
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menggunung. Siapa yang mau kembali ke masa lalu? ini
adalah dunia terbaik.
Orang-orang--di sisi lain--yang melihat dengan dua
mata. Mereka berkata: Tapi tunggu sebentar, dapatkah ini
menjadi dunia terbaik saat orang-orang yang menguasai
dunia dan membuat seluruh manusia menjadi sesat
seperti mereka, ha? Sehingga apa pun yang mereka
lakukan, mereka membuat seluruh manusia mengikuti
mereka. Peradaban ini yang kini mendominasi seluruh
dunia sekarang sedang berusaha untuk membuat seluruh
manusia setuju, setiap pemerintah pada akhirnya akan
diharuskan menerima bahwa sah secara hukum bagi
lelaki menikahi lelaki lain, anda dengar itu? Itukah
kemajuan, ha? Dan mendapatkan akta nikah. Dan bagi
perempuan menikahi perempuan lain dan mendapatkan
akta nikah.
Kami berkata: Tidak, ini sama sekali tidak terlihat
sebagai dunia terbaik. Ini terlihat seperti dunia terburuk.
Perbedaan antara penampilan dengan kenyataan sangat
jelas. Kemarin kita hidup di dunia ketika, iya ada orangorang yang kaya dan ada orang-orang lainnya yang
miskin. Tentu saja. Tapi sebelumnya kita tidak pernah
tahu sebuah ekonomi ketika orang kaya tetap kaya secara
permanen dan yang miskin dipenjara dalam kemiskinan
dan kefakiran yang permanen. Inilah pertama kalinya
dalam sejarah manusia. Kami berkata: Ini bukanlah
kemajuan.
Kita selalu menggunakan uang pada semua zaman
dan uang yang pernah kita gunakan adalah uang yang
memiliki nilai di dalam uang itu. Jadi uang itu punya
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nilai intrinsik. Maka jika seseorang ingin merampok
anda, mereka harus bergulat dengan anda dan mengambil
uang dari anda dengan berkelahi dengan anda, ha? Hanya
dengan cara itulah mereka bisa mengambil uang anda.
Tapi kini kita hidup di dunia ketika mereka bisa
merampok kita, merebut kekayaan kita tanpa pernah
menyentuh kantong kita. Ya, dan mereka menjerumuskan
Indonesia saat ini ke dalam perbudakan. Dan mereka
menjerumuskan Bangladesh ke dalam perbudakan, dan
Mesir ke dalam perbudakan. Bukanlah kebetulan bahwa
Indonesia begitu miskin saat ini. Jika anda percaya
bahwa Indonesia miskin karena warganya malas bekerja,
ha? Maka anda seharusnya membeli tiket satu jalan ke
bulan. Pergi dan tinggal di sana. Tempat anda bukan di
sini. Tidak tidak tidak...
Ada sistem keuangan di dunia saat ini dan saya tahu
topik ini karena saya sudah mempelajari Ekonomi
Keuangan Internasional di dua universitas. Saya tahu
topik ini. Kita punya sistem keuangan di dunia saat ini
yang digunakan untuk merugikan umat manusia. Sebagai
akibatnya, satu bagian dunia saat ini dalam perbudakan
sementara bagian dunia lainnya menjadi majikan.
Selamat datang, saudara dan saudari sekalian,
pemuda dan pemudi, dalam topik kita Tanda-tanda Hari
Akhir. Tidak ada yang tahu kapan dunia akan berakhir.
Tidak bahkan CEO anda di perusahaan ini, tidak ada
yang tahu kapan dunia akan berakhir, kiamat itu akan
terjadi secara tiba-tiba.
Dua orang akan duduk dengan pakaian di antara
mereka sedang melakukan transaksi bisnis dan dunia
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akan berakhir sebelum mereka selesai tawar-menawar.
Seorang lelaki akan mengambil selang airnya dan dunia
akan berakhir sebelum selang itu memancarkan air.
Seseorang akan mengambil buah durian untuk memakan
durian. Istri saya suka durian, dia ada di belakang sana.
Dan dunia akan berakhir sebelum durian sampai di bibir
anda.
Sabda Nabi (saw): Saat kiamat datang, itu akan
terjadi secara tiba-tiba.
Kemudian kalian akan melihat pegunungan seperti
bulu yang dihambur-hamburkan, ha? Kemudian anda
melihat kuburan orang-orang dan tubuh-tubuh manusia
dibangkitkan dari kubur. Kemudian akan terjadi
transformasi seluruh alam semesta menjadi alam yang
baru. Jadi jika ini adalah alam ruang dan waktu nanti
akan berubah menjadi alam yang berbeda. Tapi kita tidak
memberi perhatian pada akhir dunia, tidak.
Kita memberi perhatian pada zaman, yang datang
sebelum akhir dunia. Dan kami memilih menyebut ini
"Akhir Sejarah". Bahwa pada Akhir Sejarah ini,
kebenaran pasti menang atas semua saingannya. Keadilan
pasti menang di dunia. Dewan Kemanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, gerombolan itu, boleh melakukan apa
yang mereka mau. Pemerintah boleh menggertakkan kaki
mereka dan melompat, apa pun yang mereka mau. Tapi
keadilan akan menang di dunia. Dan pihak penindas akan
menggigit debu pada akhir sejarah.
Ini ada dalam Al-Qur'an di mana Allah berfirman:
"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk". Ini
adalah petunjuk. Bukan hal-hal yang mereka dapatkan di
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New Strait Times. Ini adalah petunjuk, Al-Qur'an dan
agama kebenaran bahwa agama kebenaran ini akan
menang atas semua saingannya (Al-Qur’an Surat Al-Fath
48:28). Sejarah tidak bisa berakhir tanpa hal ini terjadi.
Meski begitu, ada zaman sebelum akhir sejarah
mencapai puncak dan itu disebut, anda akrab dengan
istilah ini di Malaysia, "Akhir Zaman". Tapi karena
beberapa alasan aneh, saya tidak tahu mengapa anda
mengatakan: Akhir Zaman. Ayolah, beritahu saya
mengapa itu disebut Akhir Zaman dan ilmu Akhir Zaman
dalam bahasa Inggris disebut: "Islamic..." kini jangan
takut, ini kata yang besar, disebut: Islamic Escathalogy
(Eskatologi Islam) itulah ilmu Akhir Zaman.
Saat Akhir Zaman tiba maka anda menghadapi ujian
dan cobaan terbesar. Dan hampir semua manusia akan
gagal, sangat sedikit yang akan lulus dalam ujian ini. Dan
orang-orang yang gagal itu akan di masukkan ke api
neraka jahannam. Namun Rasulullah (saw) bersabda
bahwa ada beberapa tanda sehingga anda bisa mengenali
bahwa anda hidup pada Akhir Zaman. Dan itulah topik
ceramah kita sore ini.
Nabi Muhammad (saw) telah melaksanakan ibadah
haji kemudian wahyu turun, mengumumkan hari ini Aku
telah menyempurnakan untukmu, agamamu melengkapi
kasih-Ku kepadamu kemudian dia meninggalkan Mekah
dan kembali ke Madinah.
Dan saat itu hanya tinggal sekitar 81 hari sisa
hidupnya yang diberkahi. Pada waktu itulah malaikat
datang. Malaikat datang dalam bentuk manusia, malaikat
mendatangi masjid, Jibril a.s., dan sang malaikat
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mengajukan lima pertanyaan. Dan tentunya anda semua
tahu lima pertanyaan ini. Apa itu Islam? Apa itu Iman?
Apa itu Ihsan? Kapan kiamat tiba? Dan apa tanda-tanda
kiamat?
Dia (saw) memberikan dua tanda. Dan saya ingin
berbagi dua tanda itu dengan anda hari ini. Tanda
pertama, sangat mudah dikenali. Anda tinggal naik taksi,
dan bilang: "Saya ingin ke KLCC" dan anda akan
melihat. Dia (saw) bersabda: "Kalian akan mendapati
penggembala tanpa alas kaki", orang-orang yang
memelihara kambing dan domba, "Kalian akan
mendapati penggembala tanpa alas kaki bersaing satu
sama lain dalam pembangunan gedung-gedung tinggi".
Dengan kata lain, anda pasti buta jika tidak
menyadari bahwa anda hidup pada akhir zaman, ha? Jika
anda tidak punya gedung-gedung tinggi di kota anda,
anda dianggap terbelakang. Maka pada akhir zaman
manusia akan mengukur kemajuan dengan ketinggian
gedung. Semakin tinggi gedung, kita semakin maju
sebagai masyarakat. Dan orang-orang yang berpikir
seperti itu dan bangga dengan gedung-gedung tinggi
mereka, Nabi Muhammad (saw) bersabda kepada
mereka: "Kalian punya otak, kalian punya kecerdasan
intelektual seperti penggembala tanpa alas kaki". Itu
adalah bahasa yang sopan, saya bisa menggunakan
bahasa yang lebih keras daripada itu.
Di seluruh dunia saat ini, gedung-gedung pencakar
langit Manhattan ditiru. Setiap kota kini punya
Manhattan kecil, gedung-gedung pencakar langit,
termasuk Kuala Lumpur anda. Jadi inilah Tanda Hari
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Akhir yang seharusnya berfungsi 'untuk menyadarkan'
kita. Tapi ada orang-orang yang tertidur lelap, tidak ada
yang bisa menyadarkan mereka, tidak.
Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, mereka
punya telinga tapi tidak bisa mendengar, mereka punya
hati tapi tidak memahami, Allah berfirman mengenai
orang-orang itu "mereka seperti binatang ternak" (AlQur’an Surat Al-‘Araf 7:179).
Jadi apa yang bisa anda lakukan untuk mereka?
Anda ingin menyadarkan mereka atau anda tidak ingin,
sama saja mereka tidak akan menghiraukan anda. Jadi
mari kita beralih pada orang-orang lain yang saat mereka
melihat gedung-gedung tinggi, hati mereka bergetar,
mereka gemetar dan berkata: “Inilah yang disabdakan
Nabi Muhammad (saw) dan saya melihat dengan mata
kepala saya sendiri, saya kini hidup di dunia paling
berbahaya.”
Tapi dia (saw) juga bersabda mengenai tanda kedua,
dia bersabda bahwa budak perempuan, oh... oh... jadi
pada akhir zaman ada perbudakan. Kita punya
perbudakan tidak hanya pada masa lalu saja, kita juga
punya perbudakan pada masa depan. Pada akhir zaman,
ada perbudakan. Dia bersabda bahwa budak perempuan,
akan melahirkan majikannya. Kita tidak punya waktu
pada kesempatan sekarang untuk menjelaskan hadits ini.
Tapi kita sudah membahasnya pada ceramah
sebelumnya.
Dan saya punya teman baik sekarang, saya harus
memperkenalkan anda pada teman saya. Teman saya
dipanggil YouTube, inilah teman saya, menyiarkan
9

ceramah-ceramah saya, kadang sampai berjam-jam
ceramah yang saya sampaikan ada di sana, anda bisa
melihatnya di sana. Kemudian di Prancis, mereka duduk
dan mendengarkan ceramah tersebut. Dan kini di Prancis
mereka meminta subtitle dalam bahasa Prancis. Jadi anda
akan menemukan di YouTube ceramah saat saya jelaskan
topik Sebuah Tanggapan Islam terhadap Revolusi
Feminis Barat Modern Dajjal.
Tapi perbudakan yang disabdakan Nabi sudah terjadi
di sini. Dan ini karena sesuatu yang disebut Riba. Riba
bukan hanya meminjam dan memberi pinjaman uang
dengan bunga. Tapi Riba juga berarti setiap hal yang
merugikan. Dan tentu saja hal paling merugikan yang
pernah ada dalam sejarah manusia adalah ekonomi yang
melibatkan uang kertas licik, penuh tipu daya, dan haram.
Dan uang yang akan datang karena uang kertas sedang
menuju keluar.
Dolar AS saat terakhir saya mendengar tentangnya
sedang ada di ruang khusus rumah sakit yang disebut
ICU. Anda dengar tentang ICU. Sebenarnya saya yakin
dolar AS sudah mati. Tapi mereka punya mesin
pendukung-kehidupan yang membuatnya tetap hidup.
Dan hanya masalah waktu, sebelum dolar AS tidak
berlaku lagi. Maksudnya: anda tidak bisa menggunakan
dolar AS di Amerika Serikat untuk jual beli, tidak.
Mereka bisa menggunakannya untuk hiasan dinding.
Kemudian mereka bisa mengganti dolar AS dengan mata
uang lain mungkin koin yang seharga lima sen.
Tentu saja Cina akan sangat marah. Ya, karena
orang-orang Cina punya tumpukan dolar AS. Dan Saudi
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akan sangat marah, ya, mereka punya tumpukan dolar
AS. Maka anda akan kehilangan 95% dari kekayaan
anda.
Tapi pengganti uang kertas saat ini, adalah sesuatu
yang bahkan lebih buruk. Penggantinya adalah uang yang
tidak bisa anda lihat, uang yang tidak bisa anda sentuh
yaitu uang elektronik. Dan anda membuat uang ini hanya
dengan mengetiknya masuk dan mengetiknya keluar
rekening.
Maka, siapa pun yang mengendalikan sistem
perbankan di seluruh dunia, akan mengendalikan dunia.
Kita sedang menuju apa yang disebut Guantanamo
Finansial. (Guantanamo adalah nama penjara milik AS
tempat penyiksaan warga Arab yang diduga teroris
meskipun belum terbukti sebagai teroris). Ini adalah
perbudakan, perbudakan ekonomi. Dan itu sudah datang
ke dunia sehingga kini jerat semakin mencekik leher.
Siapa yang melakukannya? kini saya ingin
memperkenalkan kepada anda bagian paling penting
dalam topik ini. Itulah yang bisa saya lakukan hari ini:
memperkenalkan kepada anda. Anda ingin saya
mengajarkan topik ini? Anda harus baca buku-buku saya.
Jika anda sudah baca Jerusalem dalam Al-Qur'an yang
saya tulis sepuluh tahun lalu (2002) dan desain sampul
ini dikerjakan di sini di Malaysia, buku ini akan
memperkenalkan kepada anda topik akhir zaman. Dan
kita pun punya buku ini versi terjemahan Bahasa tapi kita
hanya punya sekitar 20 eksemplar hari ini.
Para sahabat Nabi (saw) sedang duduk berdiskusi.
Saat dia (saw) datang dan bertanya: Apa yang kalian
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bicarakan? Mereka berkata: Kami sedang membicarakan
'alamatus sa'ah, Tanda-tanda Hari Akhir. Kemudian dia
bersabda, hadits ini ada dalam Sahih Bukhari, ada pula
dalam Sahih Muslim. Dia bersabda: "Hari Akhir tidak
akan datang hingga...", dan dia menyebutkan 10 tanda.
Waktu terjadinya 10 tanda ini tidak berurutan. Kita tidak
tahu urutan kejadiannya. Jadi, kami memberi anda 10
tanda acak.
(1) Dajjal, (2) Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog
dan ini adalah buku terakhir yang saya tulis (2009)
Sebuah Pandangan Islam tentang Ya'juj dan Ma'juj di
Dunia Modern. (3) Kembalinya Putra Maryam, Nabi Isa
a.s. (4) Dukhan, kabut asap.
Ini adalah pendapat saya, dan anda tidak boleh
menerima pendapat saya, tidak hingga anda yakin akan
kebenarannya. Menurut saya Dukhan ini mungkin akan
terjadi sekitar 20-25 tahun lagi dari sekarang saat
benturan Ya'juj dengan Ma'juj terjadi. Itu adalah perang
nuklir dengan penggunaan ribuan senjata nuklir. Di satu
pihak ada Rusia dan sekutu-sekutunya dan di pihak lain
ada Amerika dan sekutu-sekutunya. Benturan Ya'juj
dengan Ma'juj akan terjadi dengan penggunaan ribuan
senjata nuklir. Dan itulah, anda tahu, bom nuklir yang
menghasilkan kepulan awan berbentuk jamur.
Jadi bisakah anda bayangkan apa yang akan terjadi
saat ribuan senjata nuklir digunakan? Inilah ayat AlQur'an yang berkenaan dengan hal ini. Dalam Surat AlIsraa' yang dikenal juga dengan Surat Bani Israil. Saya
rasa ceramah saya agak membosankan karena beberapa
orang tertidur. Jika anda lihat orang tidur, tolong
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dibangunkan. Allah (SWT) berfirman, dengarkan ayat ini
dan tidak satu pun kota akan terhindar. Allah akan
mengancurkan setiap kota dan orang-orang yang
terhindar dari kehancuran, akan diazab dengan azab yang
pedih (Al-Qur’an Surat Al-Isra, 17:58).
Dan menurut saya, anda akan menghadapinya sekitar
20-25 tahun lagi. Tentunya saya bisa saja salah. Saat
benturan Ya'juj dengan Ma'juj itu terjadi, saat itulah,
hanya mereka yang akan bertahan yaitu orang-orang
yang tinggal di pedesaan terpencil. Dan anda tahu bahwa
anda berada di pedesaan terpencil di mana anda tidak
bisa mendapat sinyal telepon genggam. Jadi itulah no. 4
Dukhan, kabut asap.
No. 5 Daabbatul 'ardh, binatang buas atau makhluk
al-'Ardh. 'Ardh bisa bermakna bumi, 'Ardh bisa
bermakna alam materi. 'Ardh bisa berarti tanah, 'Ardh
bisa berarti wilayah. Dalam konteks munculnya istilah
ini, menurut saya, itu merujuk pada al-'Ardh alMuqaddasah, Tanah Suci (Palestina). Bahwa binatang
buas akan muncul di Tanah Suci (Palestina).
Al-Qur'an memberitahu kita mengenai binatang buas
itu. Dan anda tahu tanda baca di dalam Al-Qur'an tidak
datang dari Allah, tidak. Nabi (saw) melantunkan ayat
Al-Qur'an lalu juru tulis menuliskannya. Tapi saat
mereka menuliskannya, mereka tidak menempatkan
tanda baca. Jadi, ini adalah satu kata yang bisa punya dua
makna yang mungkin bahwa binatang buas akan
berbicara kepada mereka atau melukai mereka.
Pemahaman saya adalah makna kedua itu lebih sesuai.
Jadi, saya sampai pada kesimpulan bahwa Negara Israel
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sekarang ini adalah binatang buas dari bumi dan Allah
Maha Tahu (Allahu 'alam).
No. 6 matahari akan terbit dari barat. Metodologi
studi saya adalah Al-Qur'an sebagai otoritas otentik
tertinggi dalam Islam. Dan tidak ada hadits yang
mempunyai kesahihan mutlak. Maka dari itu, Al-Qur'an
menentukan kesahihan hadits. Hadits tidak bisa
mengubah Al-Qur'an, tidak. Al-Qur'an memberitahu kita,
matahari terbit dari timur. Saya yakin begitu di KL
(Kuala Lumpur), kan? Benar, bagus. Dan matahari
terbenam di barat. Al-Qur'an memberitahu kita itu (AlQur’an Surat Al-Baqarah, 2:258). Dan Al-Qur'an juga
memberitahu kita. Bahwa ciptaan Allah tidak berubah
(Al-Qur’an Surat Ar-Rum, 30:30).
Maka dari itu, saya sampai pada kesimpulan bahwa
matahari tidak bisa secara fisik terbit dari barat, tidak.
Karena itu akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi
anda akan terkejut dengan banyaknya email masuk yang
saya dapatkan dari seluruh dunia. Sheikh, ada sesuatu
yang disebut Teori Pembalikan Magnetik atau sesuatu
seperti itu dan hal lainnya. Dan matahari benar-benar
akan terbit dari barat. Atau mereka tidak memberi
argumen apa pun.
Oleh karena itu, saya harus memahami matahari
terbit dari barat sebagai suatu perumpamaan. Akan terbit
matahari sesat. Terbitnya matahari sesat itu dari Barat.
Itu bukanlah matahari terbit yang sebenarnya. Terbitnya
matahari sesat ini ingin menggantikan matahari yang
sebenarnya. Maka saya merasa terbitnya matahari sesat
itu adalah peradaban sekuler Barat modern. Tapi ini
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adalah pendapat saya. Jangan menerima pendapat saya
tanpa anda yakin bahwa itu benar.
No. 7, 8, and 9, bahwa akan ada 3 khusuf, bentuk
jamak dari khasf. Khasf adalah pergerakan bumi yang
secara normal disebut gempa bumi. Tapi pergerakan
bumi ini akan mengakibatkan amblasnya permukaan
bumi. Pertama akan terjadi di timur, kedua di barat, dan
ketiga di Arab... Anda tahu saya pernah di sini beberapa
tahun lalu dan di Tamansuri UK dulu sedang bulan
Ramadhan. Orang-orang, anda tidak dengar tentang ini?
Mereka bangun pada pagi hari untuk Sahur. Dan seluruh
rumah... seluruh rumah jatuh amblas. Anda dengar
tentang itu? Di Tamansuri UK.
Jadi, satu di timur, satu di barat dan yang ketiga di
Arab. Dan ketiga yang di Arab akan menegaskan
identitas Imam al-Mahdi. Bukan gerhana matahari dan
bulan, bukan bukan... melainkan inilah, amblasnya
permukaan bumi di Arab.
Dan no. 10 bahwa api akan keluar dari Yaman. Saya
tidak memahami ini sebagai api secara harfiah. Saya
memahami ini adalah api revolusi. Anda ingat, 1990,
beberapa dari anda mungkin sudah lahir? 1990, Ketika
Sadam Husein mengirim pasukannya ke Kuwait, ha? Dan
mengambil alih Kuwait, ingat? Ya ampun... orang-orang
Malaysia mereka merayakannya. Iya, waktu itu warga
Malaysia sangat senang. Dan seluruh warga Malaysia
dulu mendukung Saddam, Singapura juga. Membuat
pusing Pemerintah Singapura karena mereka benci
Kuwait. Dan warga Yaman, 8 juta orang dari mereka
bekerja di Saudi Arabia. Dan warga Yaman bersorak dan
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mendukung Sadam Husein. Maka, saat Bush senior
mengirim serangan yang disebut Badai Gurun (Desert
Storm) dan mendorong pasukan Irak ini keluar dari
Kuwait. Kemudian Saudi Arabia balas melawan 8 juta
warga Yaman itu, mengusir mereka keluar dari negara
itu. maka, jantung hati Yaman adalah anti-sistemik.
Jantung hati Yaman, mengutuk penindas.
Dan karena inilah, Nabi bersabda: "Ya Allah,
limpahkanlah keberkahan untuk kami di Syam (Suriah)
dan Yaman kami". Saya harap Indonesia juga termasuk.
Jadi, api akan keluar dari Yaman dan mendorong
manusia ke tempat berkumpul mereka yakni Arafah.
Maka itu berarti selamat tinggal untuk Saudi Arabia.
Inilah 10 tanda besar Hari Akhir. Dan saya ingin
membahasanya satu per satu, tapi saya tidak punya waktu
sekarang karena setiap tanda ini butuh waktu lama untuk
dibahas.
Saat ini saya sedang menyusun buku tentang Dajjal.
Dan saya harap bisa menyelesaikan buku itu saat saya di
sini di Malaysia. Saya sudah menyelesaikan buku tentang
Ya'juj dan Ma'juj (2009). Hanya inilah buku tentang
Ya'juj dan Ma'juj di pasar zaman modern, satu-satunya.
Tapi anda harus tahu kini karena ceramah hari ini dan
karena anda sudah pernah ke KLCC. Jangan katakan
anda belum pernah ke KLCC. Dan anda lihat gedunggedung tinggi.
Ceramah hari ini adalah untuk menyadarkan anda
bahwa anda harus mempelajari topik ini. Tanda-tanda
Hari Akhir. Dan anda harus mengkonsentrasikan studi
anda pada tanda besar, 10 tanda besar. Buku ini berjudul
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Tanda-tanda Hari Akhir pada Zaman Modern. Dan dalam
buku ini ada kumpulan esai berkenaan dengan topik itu
sekarang, terpisah dari tanda-tanda besar. Biarkan saya
berbagi dengan anda beberapa tanda lain kemudian kita
mengakhiri ini. Karena anda ada waktu makan siang.
Saya tidak tahu bagaimana rasa makan siang anda nanti,
tapi saya harus menyampaikan.
Dia (saw) bersabda: “Pada akhir zaman, perempuan
akan berpakaian seperti lelaki”. Saya harap anda tidak
marah kepada saya. Perempuan akan berpakaian seperti
lelaki jadi anda akan melihat perempuan memakai jas, jas
bergaya maskulin. Dan anda akan melihat perempuan
memakai celana panjang. Dan saya sudah melihat
perempuan memakai dasi, di McDonalds. Dan ini adalah
pakaian kerja perempuan. Saat anda melihat itu, air mata
seharusnya bercucuran dari mata anda. Bahwa 1400
tahun lalu, Nabi kita di gurun Arab dia bersabda hal ini
akan terjadi.
Mengapa perempuan berpakaian seperti lelaki?
Jawab...
Agar perempuan bisa menjalankan peran fungsional
lelaki di masyarakat. Maka, kini perempuan berpakaian
dan bekerja dan menghadapi kemacetan pagi. Dan
perempuan bekerja sepanjang hari, kemudian dia pulang
ke rumah pada sore hari dengan membawa koper. Jangan
ganggu saya, saya punya pekerjaan yang harus dilakukan.
Menghadapi kemacetan sore, dan meniti karirnya.
Saat perempuan bekerja sebagai orang kantor, dia
punya bawahan lelaki. Maka, dia tidak bisa berbicara
pada mereka dengan suara feminin, suaranya harus
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maskulin, ha... Jadi, suaranya menjadi maskulin. Jika
anda mendengar suaranya di telepon, anda tidak akan
tahu apakah dia lelaki atau perempuan. Dan seiring
dengan suaranya menjadi maskulin dan pekerjaannya pun
maskulin. Oh ya ampun, anda seharusnya melihat
wajahnya, wajah perempuan halus dan lembut. Cantik,
tidak ada lelaki di sini berbeda pendapat dengan saya
bahwa makhluk terindah yang diciptakan Allah adalah
perempuan. Ayolah, katakan kepada saya.
Tapi kini perempuan kehilangan sifat femininnya.
dan seiring dengan perempuan menjadi semakin Dan
semakin maskulin karena dia berpakaian seperti lelaki.
Pada akhirnya lelaki tidak lagi tertarik kepadanya maka
kini siang menikahi siang. Dan punya akta nikah. Dan
malam menikahi malam dan dapat akta nikah. Dia
menyabdakannya, 1400 tahun lalu.
Kini, saat perempuan pergi bekerja pagi hingga sore,
banyak kemacetan di KL (Kuala Lumpur). Siapa yang
akan mengasuh anak-anak? Itulah masalahnya, ha?
Karena jika anda tidak punya anak, dia akan mencari
perempuan lain. Ya, jika anda tidak punya anak, dia akan
mencari perempuan lain. Jadi, siapa yang akan mengasuh
anak-anak? Jawab...
Oh, taruh anak-anak di tempat penitipan anak. Maka
saya mengunjungi tempat penitipan anak. Saya bicara
dengan bayi. Baru berumur 6 minggu, dan keajaiban
terjadi bayi berbicara kepada saya. Dan saya bertanya:
“Bayi, kamu lebih suka tempat penitipan anak atau
bunda?”. Dan bayi lebih suka bunda, oh begitu. Jadi,
bunda melanggar hak kamu sebagai bayi. Dan bunda
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mengabaikan kamu. Baiklah, akibat dari perbuatan buruk
adalah hasil yang buruk.
Maka saat bayi tumbuh dewasa, tebak apa yang
dilakukan bayi terhadap bunda. Mereka menaruh bunda
di tempat rongsokan manusia. Anda tahu tempat
rongsokan? Saat mobil sudah rusak tidak bisa dipakai
lagi, anda menaruh mobil di tempat rongsokan. Jadi, ini
adalah rumah perawatan, panti untuk orang-orang jompo.
Maka, saya berkunjung ke sana dan melihatnya duduk di
kursi goyang. Saya berkata: Bunda, bunda... anda bisa
dengar saya? Bunda... Apa yang anda inginkan? Anda
lebih suka di sini atau di rumah dengan cucu? Saya ingin
kembali ke cucu. Ini adalah hukuman. Anda sedang
dihukum.
Dia (saw) bersabda bahwa perempuan akan
berpakaian tapi telanjang. Kapan terakhir kali anda ke
KLCC? Saat perempuan berpakaian, uh oh... maaf,
sebelum itu... saya melewatkan satu hal. Tapi mereka
akan marah kepada saya sekarang, ya...sahabat-sahabat di
sisi ini. Tapi tidak masalah, kita akan berteman setelah
ceramah ini berakhir.
Dia (saw) bersabda: “Lelaki akan berpakaian seperti
perempuan”. 1400 tahun lalu dia menyabdakan itu.
Mengapa lelaki berpakaian seperti perempuan? Karena
dia ingin menjalankan peran fungsional perempuan, anda
paham. Jadi, saat mereka berdua menikah, dua lelaki,
yang satu menjadi pasangan dominan yang lain menjadi
perempuan. Jika lelaki ingin berdandan seperti
perempuan, apa dulu yang harus dia lakukan? Saya harap
bisa punya waktu untuk menunggu jawaban dari anda.
19

Tapi saya tidak punya waktu. Ingat, jangan marah kepada
saya. Saya hanya melaksanakan tugas yang harus
dilakukan. Jika lelaki ingin berdandan seperti perempuan,
hal pertama yang harus dia lakukan adalah mencukur
habis jenggotnya. Hal ini bukan kebetulan bahwa setiap
peradaban dalam sejarah manusia, lelaki punya jenggot
hingga matahari terbit dari Barat. Dan peradaban Barat
sekuler modern mencukur habis jenggot mereka. Dan
tebak apa yang dilakukan manusia di belahan bumi
lainnya?
Jadi, jika dia ingin menikahi anda, katakan padanya.
Tumbuhkan jenggot dulu, atau tidak ada pernikahan.
Kemudian, dia bersabda bahwa perempuan akan
berpakaian tapi telanjang. Ini adalah dinamit! Ya, ini
akan menyebabkan ledakan berbahaya. Mengapa?
Karena perempuan menarik.
Anda tahu saat Rasulullah membangun masjid. Anda
tahu dia menempatkan lelaki di depan, dan anda tahu dia
menempatkan perempuan di belakang. Dan anda tahu dia
bersabda bahwa saat perempuan bersujud, mereka harus
tetap bersujud lebih lama daripada lelaki. Anda tahu itu?
Tidak? Tidak ada orang yang pernah memberitahu anda?
Ya, saat perempuan bersujud dalam shalat, mereka harus
tetap bersujud lebih lama daripaada lelaki. Ini adalah
perintah Nabi (saw). Mengapa?
Dia bersabda: “Beberapa lelaki mungkin tidak punya
cukup kain untuk menutupi dirinya. Dan jika perempuan
mengangkat kepala terlalu cepat akan nampak bagian
yang tidak diinginkan”. Maka, dia menempatkan lelaki di
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depan dan perempuan di belakang. Dan memerintahkan
perempuan agar bersujud lebih lama.
Mengapa dia tidak menempatkan perempuan di
depan dan lelaki di belakang? Jawab... tidak ada lelaki
yang akan bisa beribadah, tidak. Anda tidak bisa
konsentrasi beribadah. Ada perempuan di depan anda,
karena perempuan cantik, perempuan diinginkan, dan
jika ada lelaki yang tidak punya keinginan terhadap
perempuan, ada yang salah dengannya, beri dia tiket satu
jalan ke bulan.
Maka saat perempuan mulai membuka aurat mereka,
anda menuju masalah besar. Ya, dan dia bersabda:
“Perempuan akan berpakaian tapi telanjang”. Kalian
bermain dengan api. Dan dia bersabda api akan datang.
Mengapa?
Dia bersabda bahwa pada akhirnya, saya tidak
berpikir sudah terjadi di Malaysia tapi hal itu sudah
terjadi di London, Paris, Jepang, dan sebagainya, dia
bersabda: “Kalian akan mendapati orang-orang
berhubungan seks di tempat umum seperti keledai”. Dan
revolusi seks ini diprovokasi oleh revolusi feminis
dengan merebut hati perempuan dan membuat mereka
membuka aurat.
Saya bisa terus berceramah sejam lagi atau lebih,
memberi anda tanda demi tanda yang dia sabdakan
tentang Akhir zaman. Tapi saya rasa kini saya ingin
menyimpulkan dengan memberi saran kepada anda
bagaimana kita bisa bertahan pada zaman modern ini
dengan keimanan yang utuh. Saat anda sudah
mempelajari topik ini maka anda bisa berdebat dengan
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saya, ya. Tapi jika anda belum mempelajari topik ini
jangan berdebat dengan saya. Setelah mempelajari topik
ini dan saya saat ini dengan kebaikan dan rahmat Allah
satu dari orang-orang di dunia Islam yang mengajarkan
Eskatologi Islam. Setelah mempelajari topik ini, saya
sampai pada kesimpulan bahwa anda tidak bisa lepas dari
syirik, anda menyebutnya syirik, jika tetap hidup di
tengah masyarakat ini dan syirik adalah satu dosa yang
tidak akan diampuni Allah, tidak.
Anda tidak bisa lepas dari riba jika tetap hidup di
dunia modern, tidak. Dan Allah menyatakan perang di
dalam Al-Qur'an dan Nabi (saw) mengutuk keempat
pihak. Dia bersabda, mereka semua bersalah: orang yang
mengambil riba; orang yang memberikan riba; orang
yang mencatat transaksi riba; dan dua orang saksi.
Mereka semua bersalah. Dan jika anda mendapat kutukan
dari Nabi, anda memasuki api neraka.
Saya telah sampai pada kesimpulan setelah
mempelajari topik riba, dan ada brosur di belakang
tentang konferensi yang akan diadakan di Putra WTC
pada 26-27 Juli. Anda mungkin ingin menghadirinya,
saya salah satu pembicara tentang riba. Menanggapi riba,
saya telah sampai pada kesimpulan bahwa anda tidak
bisa bertahan dengan keimanan utuh jika tetap hidup
sebagai bagian dari sistem ini. Maka dari itu, saya sudah
menyarankan agar kita menarik diri ke pedesaan terpencil
dan kita membangun komunitas mikro yang bebas dari
penindasan.
Maka, anda tidak akan mempekerjakan pembantu
perempuan dari Indonesia. Mm... dialah yang terakhir
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tidur pada malam hari. Dia adalah anak perempuan saya,
dia adalah anak perempuan anda, dia adalah saudari saya,
dia adalah saudari anda (maksudnya umat Islam adalah
bersaudara). Dialah yang terakhir tidur pada malam hari.
Dia yang pertama bangun pada pagi hari. Dia bekerja
sepanjang hari. Dia tidak punya hari libur. Dia disiksa.
Dia dieksploitasi. Di Singapura, dia harus memasak
daging babi. Dia harus melakukan hal lain yang tidak
bisa kita bicarakan. Dan pada akhir bulan dia dibayar
dengan gaji untuk seorang budak.
Ayolah Lee Kwan Yu, adakah warga Singapura
perempuan yang mau bekerja dengan gaji 300 Dolar
Singapura per bulan? Kalian memalukan, Singapura,
kalian memalukan. Anda membayar pembantu
perempuan dengan gaji untuk budak. Bagaimana anda
tahu itu gaji untuk budak? Tidak ada perempuan
Malaysia mau bekerja dengan gaji segitu. Tidak ada
pekerja Malaysia mau bekerja dengan gaji segitu yang
kalian berikan kepada warga Bangladesh. Dan kalian
berikan kepada warga Indonesia. Maka kalian adalah
penindas dan Allah akan membinasakan kalian.
Jadi kita akan membangun komunitas mikro yang
terbebas dari penindasan. Bank tidak diizinkan, tidak.
Maka tidak ada pemberi pinjaman uang. Dan kita tidak
akan menggunakan uang kertas. Dinar Emas dan Dirham
Perak adalah uang yang anda dapati dalam Al-Qur'an.
Maka Dinar Emas dan Dirham Perak akan digunakan
sebagai uang. Dan jika kita menghadapi kelangkaan dinar
dan dirham dan kita tinggal di Jawa, kita bisa
menggunakan beras/padi sebagai uang, ya.
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Di komunitas mikro itu, kita berusaha hidup dengan
gaya hidup Islam. Dan jika mereka datang menyerbu kita
dengan pasukan bersenjata dan polisi di komunitas
terpencil itu, maka sabda Nabi (saw) dan betapa hebat
ramalannya apa yang dia sabdakan dan betapa sedikit
orang-orang yang mendengarkan Nabi (saw). Dia
bersabda: “Akan tiba waktunya, saat ada orang demi
mempertahankan imannya harus lari ke lereng
pegunungan di mana hujan turun dan membawa beberapa
domba dan kambing”.
Jadi, kini saya tinggalkan pada anda. Saya
berterimakasih atas waktu yang anda berikan kepada saya
untuk memperkenalkan anda pada topik penting ini. Saya
memperingatkan anda bahwa kini kita hidup di dunia
paling berbahaya dan kebanyakan orang akan gagal
melewati ujian ini. Dan saya mendesak anda agar
mempelajari topik Tanda-tanda Hari Akhir dan
memeriksa saran saya bahwa agar bertahan, kita harus
berusaha menghidupkan Islam dan kita tidak bisa
menghidupkan Islam di kota-kota sana. Tapi kita
mungkin berhasil jika kita berpindah dari kota-kota dan
kembali ke 'desa'. Dan membangun komunitas yang
beriman utuh kepada Allah dan Rasul-Nya.
Saya pernah menyaksikan guru saya Maulana Dr.
Fadlurahman Ansari r.a. mengajar di kelas, dan saat kelas
itu sedang diajar suara adzan memanggil. Tentu saja kita
akan pergi ke masjid. Saat adzan mulai dikumandangkan
saya mendengarnya mengucapkan: "Allaahumma jalla
jalaalahu" kemudian melanjutkan mengajar di kelas. Jadi,
saya mengikuti kebiasaannya. Jika seseorang bisa
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menunjukkan kepada saya bahwa hal ini dilarang maka
tentu saja saya tidak akan melanjutkan kebiasaan itu.
Sesi Tanya Jawab
Oke, tidak ada yang saya tahu di dalam Al-Qur'an.
Dan tidak ada yang saya tahu di dalam Hadits yang
menanggapi pertanyaan anda. Maka dari itu, saya akan
memberi anda pendapat pribadi. Saya yakin orang-orang
yang mengendalikan dunia saat ini ingin menguasai
seluruh dunia dan pada akhirnya memberikan kekuasaan
itu kepada Negara Israel. Sehingga pada hari esok Israel
akan menguasai dunia.
Dan saat Israel menguasai dunia, lantas seorang
lelaki akan berdiri di Jerusalem dan menyatakan:
“Akulah Al-Masih”. 1400 tahun lalu, Nabi Muhammad
(saw) menggambarkan orang itu kepada kita. dengan
bersabda: “Dia orang yahudi, lelaki muda, bertubuh
kekar, berambut keriting”. Saya yakin peristiwa itu
mungkin sekitar 30 tahun lagi dari sekarang. Itulah
betapa dekatnya kita dengan lelaki yang menjadi wujud
Dajjal, karena dia berkata dialah Al-Masih. Tapi bukan,
dia bukan Al-Masih, dia adalah Al-Masih palsu.
Kemudian Allah (SWT) akan mengutus kembali AlMasih asli, Nabi Isa (as) akan turun dari langit dengan
tangan di atas sayap-sayap dua malaikat. Dan Al-Masih
asli kemudian akan membunuh Al-Masih palsu. Dan
setelah itu terjadilah perang besar Ya'juj dengan Ma'juj
yang akan menghasilkan Dukhan.
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Tapi agar Israel menguasai dunia, Israel harus
melancarkan beberapa perang akbar. Peperangan yang
sejauh ini dilancarkan Israel adalah peperangan kecil.
Israel harus menyerang Mesir sehingga wilayah Negara
Israel bisa meluas merebut seluruh Delta Timur Mesir
dari Sungai Nil sampai Laut Merah. Israel harus
menghancurkan pabrik nuklir Pakistan dan senjatasenjata nuklirnya dan pabrik nuklir Iran, memecah belah
Negera Pakistan sehingga Pakistan tidak akan pernah
bisa bangkit lagi.
Israel, agar bisa melancarkan peperangan itu dan
tidak tampak oleh dunia sebagai pihak penindas, kini
menyulut Pemberontakan di Negara-negara Arab. Dan
Pemberontakan di Negara-negara Arab dimaksudkan
untuk menuju pembentukan Pemerintah Islam di Mesir,
Pemerintah Islam di Yaman, di Suriah. Sehingga Israel
bisa mengklaim bahwa bangsa-bangsa Arab kini
mengancam Israel, bersiap menghancurkan Israel dan
Islam bangkit sebagai ancaman terhadap dunia.
Kemudian Israel akan melancarkan peperangannya dan
berkata: “Kami hanya membela diri. Kami
menyelamatkan umat manusia dari Islam”.
Mengenai hal ini mungkin genderang perang dari
semua bangsa di dunia akan ditabuh. Mengenai 2012
adalah karena mereka ingin menggunakan 2012 untuk
memulai peperangan akbar itu. Maka pada tahun 2012,
saya tentunya bisa saja salah, pada tahun 2012 anda akan
menyaksikan serangan terhadap Pakistan untuk
menghancurkan pabrik nuklir dan senjata-senjata
nuklirnya. Dan akan mengejutkan jika itu tidak terjadi
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pada tahun 2012. Dan serangan terhadap Mesir dsb.
Karena umat manusia harus bersiap menghadapi hal itu.
Jadi jangan kecewakan mereka dengan menyembunyikan
informasi ini.
Ada Hadits yang diterima secara universal. Melalui
seluruh 1400 tahun dalam sejarah kita, hanya ada dengan
jumlah yang sangat tidak berarti, ulama yang meragukan
Hadits ini. Mayoritas ulama selama 1400 tahun
menerima Hadits ini. Bahwa saat kalian melihat Bendera
Hitam datang dari arah Khurasan, berangkat dan
bergabunglah dengan pasukan itu bahkan jika kalian
harus merangkak di atas es. Dua Hadits kini saya
menggabungkannya, dua, berangkat dan bergabunglah
dengan pasukan itu bahkan jika kalian harus merangkak
di atas es karena tidak akan ada yang mampu
menghentikan pasukan itu hingga mencapai Jerusalem.
Terlepas dari komentar saya mengenai kesahihan
Hadits itu dan bahwa hadits itu secara universal diterima
kecuali oleh sangat sedikit ulama, tampak bagi saya
bahwa ini pasukan itu akan mampu dengan sukses
menyerbu hingga ke Jerusalem hanya setelah Ya'juj
dengan Ma'juj saling menghancurkan diri mereka sendiri
dengan perang nuklir (bukan sebelumnya).
Saat perang nuklir terjadi, jika ada ahli Fisika yang
hadir di sini anda bisa membantu saya, tapi saya hanya
curiga. Saya bukan ahli fisika. Saya curiga, radiasi di
atmosfer yang kita sekarang punyai melalui menaramenara ini sehingga anda bisa menggunakan telepon
seluler dan sebagainya dan laptop nirkabel anda, bahwa
radiasi yang kini ada di setiap kota akan berfungsi
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sebagai agen saat ledakan nuklir terjadi, akan berfungsi
sebagai konduktor yang membakar setiap orang. Ini
adalah hipotesis. Saya ingin seorang ahli memeriksa
hipotesis ini. Karena saya ingin keluar dari jangkauan
itu... saya ingin keluar dari jangkauan... radiasi itu.
Pasukan itu akan menyerbu setelah perang Ya'juj
dengan Ma'juj terjadi. Dan karena anda tidak akan bisa
menggunakan peluncuran roket dan senjata-senjata
elektronik apa pun maka kuda akan kembali digunakan.
Saya kira pasukan itu akan menyerbu sekitar 30 tahun
dari sekarang. Tapi pasukan itu sudah memulai
penyerbuan ini karena mereka bertempur di Afganistan,
Khurasan, jantung hati Khurasan adalah Afganistan.
Tapi biarkan saya memberikan komentar lagi. Nabi
(saw) bersabda bahwa di antara tanda-tanda hari akhir
adalah... dengarkan baik-baik: Satu lelaki akan harus
menjaga 50 perempuan, tolong beritahu mereka, dia tidak
bersabda satu lelaki akan harus menikahi 50 perempuan,
tidak. Satu lelaki akan harus menjaga 50 perempuan.
1400 tahun lalu dia bersabda itu dan saya yakin hal itu
hampir terjadi. Perwujudan hadits ini hampir terjadi.
Saya yakin bahwa hadits ini memberitahu kita bahwa
akan terjadi bencana menurunnya jumlah kelahiran bayi
lelaki. Hanya bayi perempuan yang akan dilahirkan
langka sekali bayi lelaki yang lahir. Mengapa? Mengapa?
Dokter medis telah menjelaskan kepada saya bahwa
sperma terdiri dari jenis kromosom lelaki dan kromosom
perempuan. Dan saat jenis kromosom lelaki membuahi
sel telur maka lahirlah bayi lelaki. Tapi jika jenis
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kromosom lelaki tidak membuahi sel telur, maka bayi
perempuan yang lahir.
Radiasi dari menara pemancar telepon seluler, dari
komputer laptop, radiasi itu katanya merusak, perhatikan
di mana laptop anda berada jangan di atas pangkuan
anda. Itu merusak produksi sperma lelaki. Itu
melemahkan jenis kromosom lelaki. Seiring dengan jenis
kromosom lelaki menjadi melemah dan semakin lemah.
Semakin berkurang dan terus berkurang bayi lelaki yang
dilahirkan.
Jadi kini setiap perempuan di dunia, anda bisa
menanyai mereka ingin punya bayi lelaki, ya... Satusatunya tempat kalian bisa mendapatkan suami yang bisa
memberi kalian bayi lelaki adalah di desa kita. Karena
bayi kita yang lahir di desa kita, bayi lelaki kita
dijauhkan dari radiasi itu. Bayi lelaki kita diberi makan
dengan makanan alami, bukan makanam GM (genetic
modified). Maka bayi lelaki yang tumbuh dewasa di desa
adalah yang diinginkan setiap perempuan di dunia untuk
dijadikan sebagai suami. Oke...

***
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Judul: Yerusalem dalam Al-Qur’an (xxxvi+372 halaman)
Cetakan I Agustus 2014
Penulis : Sheikh Imran N. Hosein
Penerbit: Sabiq
Harga: Rp 75.000,- belum termasuk ongkos kirim.
Pemesanan: yanti.sumara@yahoo.com
atau hubungi 081-119-595-7
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Berikut adalah komentar para ulama Islam mengenai
buku Yerusalem dalam Al-Qur’an:
... Karangan Syeikh Imran pantas untuk mendapatkan
apresiasi bagi umat Islam dan umumnya masyarakat
Indonesia. Dari perspektif ilmu akhir zaman, Syeikh
Imran juga mengisyaratkan bangkitnya kembali ‘Isa AlMasih (apakah secara fisik badan atau secara spiritualitas
atau diskursus), dipandang sebagai indikator akan
munculnya jawaban atas konflik kotroversi dan
permusuhan Israel dengan Palestina. Pendekatan ilmu
akhir zaman ini, memang diakui masih langka dikupas
cendekiawan Muslim. Namun, sebagai gagasan awal
menjadi sangat berharga untuk tidak dibiarkan berlalu
dalam pengayaan pemikiran.
Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, Indonesia.
“Yerusalem dalam Al-Qur’an” memulai debut
pertamanya di saat yang krusial ketika moral umat
Islam... berada pada titik terendah. Serbuan Israel yang
terang-terangan dan tidak putus-putus ke Tanah Suci
(Palestina) sudah tidak kenal malu lagi, dan umat Islam
menggaungkan kata-kata yang persis seperti yang
digaungkan oleh sesama saudara-saudaranya dulu yang
memohon kepada Tuhannya ketika mereka sedang
dianiaya orang kafir Mekah: “Kapan pertolongan Allah
akan datang?” Wawasan Syeikh Imran yang mendalam
terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia saat
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ini, merupakan sumber inspirasi bagi umat Islam karena
beliau berargumen dengan meyakinkan bahwa dari kajian
ilmiahnya atas Kitab Yang Suci (Al-Qur’an) dan Hadis
Nabi Muhammad (saw) menyatakan bahwa pertolongan
Allah akan segera datang, dan bahwa Tanah Suci
(Palestina) akan segera dibebaskan, dan bahwa Islam
akan muncul kembali sebagai “Negara Adikuasa” yang
mengatur dunia. Para pembaca akan terpikat dengan
pemahaman penulisnya mengenai politik dunia.
“Yerusalem dalam Al-Qur’an” merupakan sinar matahari
bagi umat Islam dan merupakan pembuka mata bagi
mereka yang disebut sebagai “Ahli Kitab”.
Dr. Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Professor Islamic
Studies, University of Durban-Westville, Afrika Selatan.
... Saya sangat kagum dengan gaya menulis Imran.
Walaupun “Yerusalem dalam Al-Qur’an” ini merupakan
tesis yang ditulis dengan cermat, mengkombinasikan
antara dokumen-dokumen agama dan sejarah dengan
kejadian politis terkini serta membuat interpretasi AlQur’an dan Hadis yang mendalam, tapi alurnya bagaikan
sebuah cerita. Begitu Anda memulai membaca, sukar
untuk berhenti... Buku ini merupakan referensi bagi
seseorang yang akan terus disimpan dan dibaca ulang
kapan saja topik ini akan dikaji... Buku ini menyajikan
penjelasan yang rinci dan indah dari episode-episode di
atas dengan interpretasi yang brilian dari Al-Qur’an dan
Sunnah... tak seorangpun akan kesulitan untuk
menghargai kedalaman pemikiran dan spiritualnya.
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Sehingga, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk
dibaca kepada para cendekia dan masyarakat umum.
Profesor Dr. Malik Badri
International Institute of Islamic Thought and
Civilization, Kuala Lumpur, Malaysia.
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