
     
 
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 02 Agustus 2020/12 Dzulhijjah 1441                       Brosur No. : 2014/2054/IF 

Hidup sesudah mati (01) 
Hari berbangkit 

Hidup sesudah mati atau kehidupan akhirat adalah sesuatu yang pasti terjadi 
dan tidak diragukan lagi. Kaum muslimin harus yaqin adanya kehidupan 
sesudah mati tersebut, yaqin bahwa manusia akan dibangkitkan dari qubur, 
yaqin adanya hari pembalasan, yaqin adanya surga dan neraka dan 
sebagainya. Karena hal itu diberitahukan oleh Allah SWT Tuhan semesta alam. 
Hanya orang-orang kafir sajalah yang tidak mau percaya. Allah berfirman : 

ُتْم اَْمَواًتا فََاْحي   هللا وَُكن ْ ُتُكْم ثُ  مَّ يُ  ْم، ثُ ىكُ َكْيَف َتْكُفُرْوَن ِبا ي ْ مَّ ُُيْياْيُكْم  ما
 28. البقرة:مَّ االَْيها تُ ْرَجُعْونَ  ثُ 

Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah 
menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, 
kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan ?. [QS. Al-Baqarah : 28] 
Meyaqini hari akhirat, diantaranya adalah adanya hari berbangkit, yaitu 
manusia dibangkitkan dari qubur. Mengenai hal ini banyak ayat-ayat Allah yang 
mengungkapkannya, diantaranya sebagai berikut : 

عاا فَ يُ نَ ب ا  ي ْ َعثُ ُهُم هللاُ َجَا ُلْوآ َاْحص   ئُ ُهْم با يَ ْوَم يَ ب ْ ُه هللاُ َوَنُسْوُه، َوهللاُ ىَما َعما
ْيد   ى ُكل ا َعل    6. اجملادلة:َشْيٍء َشها

Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya 
kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan 
(mencatat) amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah 
Maha Menyaksikan segala sesuatu. [QS. Al-Mujadalah : 6] 
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عاا فَ َيْحلاُفْوَن لَه َكَما َُيْلاُفْوَن َلُكْم َوَُيَْسبُ ْوَن  ي ْ َعثُ ُهُم هللُا َجَا يَ ْوَم يَ ب ْ
 18. اجملادلة:ذابُ ْونَ ُهْم ُهُم اْلك    اانَّ ى َشْيٍء، َاَل ُهْم َعل   اَنَّ 

(Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka 
bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang musyrik) sebagaimana 
mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya 
mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
mereka lah orang-orang pendusta. [QS. Al-Mujadalah : 18] 

َعثُ ْونَ آاَْمَوات  َغْْيُ َاْحيَ  َن يُ ب ْ  21. النحل:ٍء، َوَما َيْشُعُرْوَن اَّيَّ
(Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak 
mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. [QS. An-
Nahl : 21] 

ْ  ا ءا فََاْحَيا باها ْاَلْرَض بَ ْعَد َمْوتآَوهللُا اَنْ َزَل ماَن السََّمآءا مَ  َها، اانَّ ِفا
 65. النحل:ُعْونَ َقْوٍم يَّْسمَ يَةا ل ا لاَك َل  ذ  

Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya 
bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan 
(pelajaran). [QS. An-Nahl : 65] 

. َلَعل ا  َمْوُت قَاَل َرب ا ااَذا َجآَء َاَحَدُهُم الْ  َحت  ى  ُعْونا ْي اَْعَمُل اْرجا
ئاهاْم بَ ْرزَخ  آَوماْن وَّرَ  ،ئاُلَهاآَها َكلاَمة  ُهَو قَ  ، اانَّ َصاِلااا فاْيَما تَ رَْكُت َكّلَّ 

َعثُ ْونَ اال    100. املؤمنون: يَ ْوما يُ ب ْ
(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian 
kepada seseorang dari mereka, dia berkata, “Ya Tuhanku, kembaliknlah aku 
(ke dunia) (99) 
agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-
kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di 
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hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. (100) [QS. Al-
Mukminun : 99-100] 

َعثُ ْوا، ُقْل بَ ل   َعُثنَّ ثُ ى َوَربا ْ َزَعَم الَّذاْيَن َكَفُرْوآ اَْن لَّْن ي ُّب ْ مَّ لَتُ نَ ب َُّؤنَّ   لَتُ ب ْ
ْلُتْم، َوذ   با  ْْي  َما َعما  7. التغبون:لاَك َعَلى هللاا َيسا

Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan 
dibangkitkan. Katakanlah, “Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu 
akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan”. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. [QS. At-Taghabun : 7] 

ُمْضَغَة ا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةا َفَخَلْقَنا الْ مَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقةا َفَخَلْقنَ  ثُ 
ا ثُ  َك هللاُ َخَر، فَ َتب َ ُه َخْلقاا ا  مَّ اَْنَشْأن   عاظَاماا َفَكَسْوََن اْلعاظَاَم ِلَْما

.َاْحَسُن ْال   مَّ اانَُّكْم  ( ثُ 15لاَك َلَمي  تُ ْوَن)مَّ اانَُّكْم بَ ْعَد ذ   ثُ  (14)لاقاْْيَ
 16-14املؤمنون: (16َعثُ ْوَن.)َمةا تُ ب ْ يَ ْوَم اْلقاي  

Kemudian air mani itu Kami  jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu 
Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-
belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian 
Kami jadikan dia makhluq yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, 
Pencipta yang paling baik (14). Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu 
sekalian benar-benar akan mati. (15) Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian 
akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari qiyamat. (16) [QS. Mukminuun : 14-16] 

ْ َرْيٍب م ا َّي ىَ  ُتْم ِفا ْن تُ رَاٍب ُكْم م ا َن اْلبَ ْعثا فَااَنَّ َخَلْقن  ي َُّها النَّاُس ااْن ُكن ْ
َ مَّ ماْن ُمْضَغٍة ُُمَلََّقٍة وََّغْْيا ُُمَلََّقٍة ل ا  مَّ ماْن َعَلَقٍة ثُ  مَّ ماْن نُْطَفٍة ثُ  ثُ   نُ َبْيا 

مَّ ُُنْراُجُكْم  ااَل َاَجٍل مَُّسمًّى، ثُ َلُكْم، َونُقارُّ ِفا ْاَلْرَحاما َما َنَشآُء 
ْنُكْم مَّْن ي ُّتَ َوِف     ثُ طاْفّلا  ُلُغْوآ َاُشدَُّكْم، َوما ْنُكْم مَّْن ي َُّردُّ اال ى مَّ لاتَ ب ْ   َوما
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ئاا، َوتَ َرى ْاَلْرَض َهاماَدةا اَْرَذلا اْلُعُمرا لاَكْيَّل   يَ ْعَلَم ماْن بَ ْعدا عاْلٍم َشي ْ
َها الْ اَنْ زَ  آفَااذَ  َزْوٍج  َمآَء اْهتَ زَّْت َوَرَبْت َواَنْ بَ َتْت ماْن ُكل ا ْلَنا َعَلي ْ

ْيٍج) بَ  َنَّ هللَا ُهَو ْاَِلقُّ ( ذ  5ها َّهٗ لاَك ِبا َّهٗ ى َمْوت  لْ اُُيِْيا  َوَان  ى ُكل ا َعل   َوَان
( َها َواَنَّ هللَا تاَية  لَّ ( َواَنَّ السَّاَعَة ا  6َشْيٍء َقدايْ ر  َعُث َمْن  رَْيَب فاي ْ يَ ب ْ

 7-5اِلج: (7ِفا اْلُقبُ ْورا)
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari qubur), 
maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, 
kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari 
segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar 
Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami 
kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan 
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah 
kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) 
diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak 
mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu 
lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, 
hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang indah. (5) 
Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan 
sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan 
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala suatu, (6) 
dan sesungguhnya hari qiyamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, 
dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam qubur. (7) [QS. 
Al-Hajj : 5-7] 

ُم الْ  لاَك ُمْجراُمْوَن َما لَباثُ ْوا َغْْيَ َساَعٍة، َكذ  َويَ ْوَم تَ ُقْوُم السَّاَعُة يُ ْقسا
يْ 55َكانُ ْوا يُ ْؤَفُكْوَن) ْ  ( َوقَاَل الَّذاْيَن اُْوتُوا اْلعاْلَم َوْالا َماَن َلَقْد لَباثْ ُتْم ِفا
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ُتْم َل َول   َذا يَ ْوُم اْلبَ ْعثا  يَ ْوما اْلبَ ْعثا فَ ه  با هللاا اال  كات    كانَُّكْم ُكن ْ
 56-55الروم: (56تَ ْعَلُمْوَن)

Dan pada hari terjadinya qiyamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, 
“Mereka tidak berdiam (dalam qubur) melainkan sesaat (saja)”. Seperti 
demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran). (55) 
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada 
orang-orang yang kafir), "Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam qubur) 
menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit, maka inilah hari berbangkit itu 
akan tetapi kamu selalu tidak meyakini (nya). (56) [QS. Ar-Ruum : 55-56] 

ْْي   بَ ْعُثُكْم االَّ َما َخْلُقُكْم َوَل  َدٍة، اانَّ هللَا َسَاْيع  َبصا .  َكنَ ْفٍس وَّاحا
 28لقمان:

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam qubur) itu 
melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [QS. Luqman : 28] 

ٍم وََّكاَن و  َوُهَو الَّذاْي َخَلَق السَّم   تَّةا اَّيَّ ْ سا ى َعلَ  َعْرُشهٗ تا َوْاَلْرَض ِفا
ُلوَُكْم اَيُُّكْم َاْحَسُن َعَمّلا الْ  ُعْوثُ ْوَن ماْن َمآءا لايَ ب ْ ، وَّلَئاْن قُ ْلَت اانَُّكْم َمب ْ

ْحر  مُّباْْي  َذا االَّ َمْوتا لَيَ ُقْوَلنَّ الَّذاْيَن َكَفُرْوآ ااْن ه  بَ ْعدا الْ   7. هود: سا
Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah 
‘Arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah diantara kamu yang lebih baik 
amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah), “Sesungguhnya 
kamu akan dibangkitkan sesudah mati”, niscaya orang-orang yang kafir itu 
akan berkata, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”. [QS. Huud : 7] 

ُعْوثُ ْوَن) ئاَك اَنَّ   ى  َيُظنُّ اُولَاَل  ( يَ ْوَم يَ ُقْوُم النَّاُس 5( لايَ ْوٍم َعظاْيٍم)4ُهْم مَّب ْ
)اْلع   لاَرب ا   6-4املطففْي: (6َلماْْيَ
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Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan 
dibangkitkan, (4) pada suatu hari yang besar, (5) (yaitu) hari (ketika) manusia 
berdiri menghadap Tuhan semesta alam ? (6)  [QS. Al-Muthaffifin : 4-6] 

ا ُعْوثُ ْوَن َخْلقاا َجداْيدا . َوقَاُلْوآ َءااَذا ُكنَّا عاظَاماا وَّرُفَاًتا َءااَنَّ َلَمب ْ
 49السراء:

Dan mereka berkata, “Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan 
benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan 
kembali sebagai makhluk yang baru ?”. [QS. Al-Israa’ : 49] 

ْن  ُمْهَتدا، َوَمْن يُّْضلاْل فَ َلْن َتَاَد لَ َوَمْن ي َّْهدا هللُا فَ ُهَو الْ  ُهْم اَْولاَيآَء ما
ا، َمةا َعل  ُشُرُهْم يَ ْوَم اْلقاي  ، َونَْ ُدْوِنهٗ  ا وَُّصمًّ ى ُوُجْوهاهاْم ُعْمياا وَُّبْكما
لاَك َجَزآُؤُهْم ( ذ  97ُهْم َسعاْْياا) ُهْم َجَهنَُّم، ُكلََّما َخَبْت زاْدن  ىَمْأو  
َنَّ  ُعْوثُ ْوَن تاَنا َوقَاُلْوآ َءااَذا ُكنَّا عاظَاماا وَّرُفَاًتا َءااَنَّ َلمَ ي  ُهْم َكَفُرْوا ِبا   ِبا ب ْ

ا)  98-97السراء: (98َخْلقاا َجداْيدا
Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan 
barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat 
penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan 
mengumpulkan mereka pada hari qiyamat (diseret) atas muka mereka dalam 
keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka 
Jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam Kami tambah lagi 
bagi mereka nyalanya. (97) 
Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-
ayat Kami dan (karena mereka) berkata, “Apakah bila kami telah menjadi tulang 
belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan 
dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru ?”. (98) [QS. Al-Israa’ : 97-98] 

ُعْوثُ ْوَن) َنا وَُكنَّا تُ رَاِبا وَّعاظَاماا َءااَنَّ َلَمب ْ ت ْ ( َلَقْد ُوعاْدََن 82قَاُلْوآ َءااَذا ما



7 

ْن قَ ْبُل ااْن ه  ََبُؤََن ه  َنُْن َوا   )َذا االَّ َذا ما  (83 َاَساطاْْيُ ْاَلوَّلاْْيَ
 83-82املؤمنون:

Mereka berkata, "Apakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi 
tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan 
dibangkitkan ? (82) 
Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman (dengan) ini 
dahulu, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala !”. (83) [QS. 
Al-Mukminun : 82-83] 

ُرْوَن)( َوااَذا رَاَْوا ا  13يَْذُكُرْوَن) ُرْوا َل َوااَذا ذُك ا  ( َوقَاُلْوآ 14يَةا يَّْسَتْسخا
ْحر  مُّباْْي )االَّ  آذَ ااْن ه   َنا وَُكنَّا تُ رَاِبا وَّعاظَاماا َءااَنَّ 15 سا ت ْ ( َءااَذا ما

ُعْوثُ وْ  ( ُقْل نَ َعْم َواَنْ ُتْم 17ََبُؤََن ْاَلوَُّلْوَن)( اََو ا  16َن)َلَمب ْ
ُرْوَن) َدة  فَااَذا ُهْم يَ ْنظُُرْوَن) ( فَاانَّ 18َداخا  (19َما هاَي َزْجرَة  وَّاحا
 19-13الصفات:

Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya. (13) 
Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat 
menghinakan. (14) 
Dan mereka berkata, “Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. (15) 
Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang 
belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?. (16) 
Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula) 
?”. (17) 
Katakanlah, “Ya, dan kamu akan terhina”. (18) 
Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja, maka 
tiba-tiba mereka melihatnya. (19) [QS. Ash-Shaffaat : 13-19] 

ُعْوثُ ْوَن) َنا وَُكنَّا تُ رَاِبا وَّعاظَاماا َءااَنَّ َلَمب ْ ت ْ ( اََو 47وََكانُ ْوا يَ ُقْوُلْوَن اَئاَذا ما
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راْيَن)( ُقْل اانَّ ْاَلوَّلاْْيَ َوْال  48ََبُؤََن ْاَلوَُّلْوَن)ا   ( َلَمْجُمْوُعْوَن 49خا
َقاتا يَ ْوٍم مَّْعُلوْ اال   ي ْ  50-47الواقعة: (50ٍم) ما

Dan mereka selalu mengatakan, “Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah 
dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan 
dibangkitkan kembali ?, (47) 
apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan pula) ?”. (48) 
Katakanlah, “Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang 
terkemudian, (49) 
benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal”. (50) 
[QS. Al-Waqi’ah : 47-50] 

نْ َيا َوَما َنْنُ َوقَاُلْوآ ااْن هاَي االَّ  ) با   َحَياتُ َنا الدُّ ُعْوثاْْيَ ى ( َوَلْو تَ ر ى 29َمب ْ
َنا، قَاَل ى َوَرب ا ، قَاُلْوا بَ ل  َذا ِباَِْلق ا هاْم، قَاَل اَلَْيَس ه   ى َرب ا ااْذ ُوقاُفْوا َعل  

ُتْم َتْكُفُرْوَن) َفُذْوقُ ْوا اْلَعَذاَب با   30-29النعام: (30َما ُكن ْ
Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), “Hidup hanyalah kehidupan kita di 
dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan”. (29) 
Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya 
(tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan). Berfirman Allah, 
“Bukankah (kebangkitan) ini benar ?”. Mereka menjawab, “Sungguh benar, 
demi Tuhan kami”. Berfirman Allah, “Karena itu rasakanlah adzab ini, 
disebabkan kamu mengingkari (nya)”. (30) [QS. Al-An’aam : 29-30] 

 

Bersambung ........ 

 


