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Ingati hari kiamat asas tingkat takwa
R
amalan mengenai kiamat·

rand,,",!,",la Had Kiamat Ya ng

an Rasulullah terhadap tanda kiamat
yang diterangkan
"""ka"',tu.
Antara yang dibahaskan kepada sahabat
dalam buku setebal 254 disebabkan kein·
persediaan untuk mengha·
halaman ito bermula ginan mereka
dapi saat itu. Hakikatnya, INFO
dengan tanda kiamat dalam mengetahui lebih
ramalan 21 Disember 1alu
al-Quran melalui wahyu lanjut mengenaiadakah tarikh berakhirnya Tanda-tanda
diturunkan Allah termasuk nya. .
dunia ternyata tidak benar. Hari Kiamat
perubahan yang berlaku.
Bab lain yang dikeSebagai umat Islam, kita Yang Sudah
Contohnya, fenomena lerhe- tengahkan buku Tandadisyorkan sentiasa mela· dan -aelum
lah bulan yang terjadi kehka Tanda Hari Kiamat Yang Sudah dan
kukan persediaan mengha- Muncul
perjalanan dakwah Rasulu- Be/urn MUllcu/ perhatian sa habat
dapi had kiamat atau hari
lIah SAW di Makkah.
mengenai tanda kiamat, pentingnya
kebangkitan yang sudah 0 Penulis: MuhamFirman Allah dalam mempelajari tanda kiamat dan
dijelaskan Allah dalam al- mad Ahmad Mubayyal surah al-Qamar. ayat 1: sumber hukum mempercayai tanda
Quran serta melalui perin- 0 Penerbit: Berlian
- Telah datallgnya saat itu hari kiamat.
gatan daripada Rasulullah Publications Sdn Bhd
dOll Lelah terbelah bulan:
Perbincangan atau hujah mengenai
SAW.
0 pengulas: Hasliza Ini adalah antara tanda hari kiamat bukan perkara baru dan
Namun, sebagai mere- Hassan
had kiamat. Tanda yang sebagai cabang ilmu, setiap kila perlu
dakan keresahan umat- 0 Harp: RMlS
dijelaskan itu bakai berla- mempelajari mengenai hari kiamat
Nya, Allah memberi gamku hingga kita benar-benar supaya tidak mudah terpengaruh
baran serta petanda untuk
mengetahuinya secarajeias. dengan dakyah yang boleh menjemereka mengetahui apakah hari yang
Banyak lagi ayat mengenai kiamat jaskan keimanan kepada Allah.
pasti berlaku itu sudah sangat hampir. yang dibincangkan d iikuti perhatiIngatan kepada hari kiamat boleh
alau pengakhiran duma telah
menghantui mereka
terpengaruh hingga ada
yang melakukan pelbagai

Muncul merungkai

menjadi asas untuk meningkatkan
ketakwaan dengan memelihara setiap
aspek kehidupan supaya apa yang
dilakukan di dunia tidak akan menjejaskan kehidupan di akhirat kelak.

