
     
 
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 06 September 2020/18 Muharram 1442                      Brosur No. : 2019/2059/IF 

Hidup sesudah mati (06) 
Hari Qiyamat. 

Pada saatnya nanti akan terjadi  hari qiyamat. Dan hanya Allah yang mengetahui 
kapan datangnya hari qiyamat.Firman Allah SWT: 

َن ُمْرَساَها، ُقْل اِنَّ َيْسئَ ُلْوَنَك    َل   ،َما ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبْ  َعِن السَّاَعِة اَّيَّ
َها ِلَوْقِتَها ِالَّ ُُيَلِّ   ََتْتِْيُكْم ِالَّ   ْاَلْرِض، َل ِت وَ و  ثَ ُقَلْت ِِف السَّم    .ُهوَ   ي ْ

اِنَّ  ُقْل  َها،  َعن ْ َحِفيٌّ  َيْسئَ ُلْوَنَك َكاَنََّك  عِ مَ  بَ ْغَتًة،  ِعْلُمَها  هللِا  ا  ْنَد 
 187. العراف:يَ ْعَلُمْونَ  ِكنَّ اَْكثَ َر النَّاِس َل ل  وَ 

Mereka menanyakan kepadamu tentang qiyamat, “Bilakah terjadinya ?”. 
Katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang qiyamat itu adalah pada 
sisi Tuhanku, tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu 
kedatangannya selain Dia. Qiyamat itu amat berat (huru-haranya bagi 
makhluq) yang di langit dan di bumi. Qiyamat itu tidak akan datang kepadamu 
melainkan dengan tiba-tiba”. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu 
benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, “Sesung-guhnya pengetahuan 
tentang hari qiyamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui”. [QS. Al-A’raaf : 187] 

َما يُْدرِْيَك  َما ِعْلُمَها ِعْنَد هللِا، وَ  َيْسئَ ُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة، ُقْل اِنَّ 
 63. الحزاب:َلَعلَّ السَّاَعَة َتُكْوُن َقرِيْ ًبا
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Manusia bertanya kepadamu tentang hari qiyamat. Katakanlah, 
“Sesungguhnya pengetahuan tentang hari qiyamat itu hanya di sisi Allah”. 
Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah 
dekat waktunya. [QS. Al-Ahzaab : 63] 

ا   السَّاَعَة  لُِتْجز  ِانَّ  َها  اُْخِفي ْ اََكاُد  ب  ىتَِيٌة  نَ ْفٍس  َتْسع   ِ ُكلُّ  . ىَما 
 15طه:

Sesungguhnya hari qiyamat itu akan datang, Aku merahasiakan (waktunya) 
agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. [QS. 
Thaahaa : 15] 

السَّاَعَةَ َل   لَّ ِانَّ  َول    تَِيٌة  َها،  ِفي ْ َل رَْيَب  النَّاِس  اَْكثَ َر  . يُ ْؤِمنُ ْونَ   ِكنَّ 
 59املؤمن:

Sesungguhnya hari qiyamat itu pasti datang, tidak ada keraguan tentangnya, 
akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. [QS. Al-Mukmin : 59] 

السَّاَعةِ   ِعْنَدهٗ هللَا  ِانَّ   اْلَغْيثَ يُ نَ زِّ وَ   ،ِعْلُم  ْاَلْرَحاِم، وَ   ،ُل  ِِف  َما  يَ ْعَلُم 
َما َتْدرِْي نَ ْفٌس ِبَِّي اَْرٍض  َما َتْدرِْي نَ ْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغًدا، وَ وَ 
 34. لقمان:ُمْوُت، ِانَّ هللَا َعِلْيٌم َخِبْيٌ  تَ 

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari 
qiyamat, dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 
dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) 
apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat 
mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal. [QS. Luqman : 34] 

الصُّوْ اِ فَ  نُِفَخ ِف  اْ (  13)اِحَدةٌ َخٌة وَّ فْ ن َ   رِ َذا  َلِت  َواْْلَِباُل    ْرضُ لَ َوُحُِ
وَّ  دَكًَّة  وَّ (  14) اِحَدةً َفدُكََّتا  َواْنَشقَِّت  (  15)اْلَواِقَعةُ   قَ َعتِ فَ يَ ْوَمِئٍذ 
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وَّ يَ ْوَمئِ َفِهَي    ءُ آالسَّمَ  َعل   (  16)اِهَيةٌ ٍذ  َوََيِْمُل   ،ئَِهاآْرجَ اَ   ىَواْلَمَلُك 
فَ ْوقَ ُهمْ  رَبَِّك  ثَ   َعْرَش  تُ ْعَرُضوْ (  17)ِنَيةٌ م   يَ ْوَمِئٍذ  َل يَ ْوَمِئٍذ  ى ََتْف    َن 

 18-13احلاقة:  (18)ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ 
Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, (13) 
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali 
bentur. (14) 
Maka pada hari itu terjadilah hari qiyamat, (15) 
dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. (16) 
Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan 
orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. (17) 
Pada hari itu kamu dihadapkan (kepadaTuhanmu), tiada sesuatu pun dari 
keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah). (18) [QS. Al-Haaqqah : 13-18] 

الشَّْمسُ اِ  اْْلَِبالُ اِ وَ (  2)اْنَكَدَرتْ   مُ ُجوْ نُّ لا  َذااِ وَ (  1)ُكوَِّرتْ   َذا    َذا 
اْلِعَشارُ اِ وَ (  3)ُسيَِّتْ  اْلُوُحوْ اِ وَ (  4)ُعِطَّلتْ   َذا  (  5)ُحِشَرتْ   شُ َذا 

اْلِبَحارُ اِ وَ  الن ُُّفوْ اِ وَ (  6)ُسجَِّرتْ   َذا    َدةٗ الَْمْوءٗ َذا  اِ وَ (  7)ُزوَِّجتْ   سُ َذا 
َذا اِ وَ (  10)ُنِشَرتْ   َذا الصُُّحفُ اِ وَ (  9)قُِتَلتْ   يِّ َذْنبٍ ِبَِ (  8)ُسِئَلتْ 
اْلَِْحيْ اِ وَ (  11)ُكِشَطتْ   ءُ آالسَّمَ  اْْلَنَّةُ اِ وَ (  12)ُسعَِّرتْ   مُ َذا   َذا 

 14-1 :يرو التك (14) ْحَضَرتْ اَ  آَعِلَمْت نَ ْفٌس مَّ ( 13)ْزلَِفتْ اُ 
Apabila matahari digulung,(1) 
dan apabila bintang-bintang berjatuhan, (2) 
dan apabila gunung-gunung dihancurkan, (3) 
dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan), (4) 
dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,(5) 
dan apabila lautan dipanaskan, (6) 
dan apabila ruuh-ruuh dipertemukan (dengan tubuh)(7) 
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apabila bayi-bayi perempuan yang diqubur hidup-hidup ditanya, (8) 
karena dosa apakah dia dibunuh, (9) 
dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka, (10) 
dan apabila langit dilenyapkan, (11) 
dan apabila neraka Jahim dinyalakan, (12) 
dan apabila surga didekatkan, (13) 
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. (14) [QS. At-
Takwiir : 1-14] 

السَّمَ اِ  اْلَكَواِكبُ اِ وَ (  1)انْ َفَطَرتْ   ءُ آَذا  اْلِبَحارُ اِ وَ (  2)انْ تَ ثَ َرتْ   َذا   َذا 
مَّ (  4)بُ ْعِثَرتْ   رُ ُقبُ وْ الْ   َذااِ وَ (  3)ُفجَِّرتْ  نَ ْفٌس  ْت مَ َقدَّ   اَعِلَمْت 

اْلِ َّي  َ (  5)خََّرتْ اَ وَ  اْلَكرِيْ ي َُّها  ِبَربَِّك  َغرََّك  َما    الَِّذيْ (  6)مِ  ْنَساُن 
 ّلَّ كَ   ( 8)رَكََّبكَ   ءَ آا شَ رٍَة مَّ يِّ ُصوْ اَ   ِفْ  (  7)فَ َعَدَلكَ   كَ ىَخَلَقَك َفَسوّ  

 9-1: النفطار (9)نِ يْ لدِّ ِبِ  نَ وْ ب ُ ذِّ كَ تُ  لْ بَ 
Apabila langit terbelah, (1) 
dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, (2) 
dan apabila lautan dijadikan meluap, (3) 
dan apabila quburan-quburan dibongkar, (4) 
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang 
dilalaikannya. (5) 
Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) 
terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. (6) 
Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan 
(susunan tubuh)mu seimbang, (7) 
dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki Dia menyusun tubuh-mu. (8) 
bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan (9) [QS. 
Al-Infithaar : 1-9] 

السَّمَ اِ  ِلَربِّ اَ وَ (  1)َشقَّتْ انْ   ءُ آَذا  اْلَ اِ وَ (  2)َوُحقَّتْ   َها ِذَنْت    ْرضُ َذا 
ِفي ْ اَ وَ (  3)ُمدَّتْ  َما  ِلَربِّ اَ وَ (  4)َوََتَلَّتْ   َهاْلَقْت  ( 5) َوُحقَّتْ   َها ِذَنْت 
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اْلِ َّي  َ  َفُمل  ل  اِ نََّك َكاِدٌح  اِ   ْنَسانُ ي َُّها  رَبَِّك َكْدًحا  : ققاشالن  (6)هِ ِقيْ  
1-6 

Apabila langit terbelah, (1) 
dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, (2) 
dan apabila bumi diratakan, (3) 
dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, (4) 
dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu 
itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya). (5) 
Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh 
menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. (6) [QS, Al-Insyiqaaq : 1-
6] 

 نُ وْ كُ يَ   مَ وْ ( ي َ 3)ةُ عَ ارِ قَ ا الْ مَ   ىكَ ر  دْ اَ   آمَ ( وَ 2)ةُ عَ ارِ قَ ا الْ ( مَ 1)ةُ عَ رِ اقَ لْ اَ 
وَ 4)ثِ وْ ث ُ ب ْ مَ الْ   اشِ رَ فَ الْ كَ   اسُ النَّ    نِ هْ عِ الْ كَ   الُ بَ اْلِْ   نُ وْ كُ تَ ( 
 5-1: ( القارعة5)شِ وْ فُ ن ْ مَ الْ 

Hari Qiyamat (1) 
Apakah itu hari Qiyamat ? (2) 
Dan tahukah kamu apa itu hari Qiyamat ? (3) 
Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, (4) 
dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. (5) [QS. Al-Qaari'ah 
: 1-5] 

 لَ اقَ وَ   (2ا)هَ  لَ اقَ ث ْ اَ   ضُ رْ اْلَ   تِ جَ رَ خْ اَ ( وَ 1ا)هَ  الَ زَ لْ زِ   ضُ رْ اْلَ   تِ لَ زِ لْ زُ ا  ذَ اِ 
ى  ح  وْ اَ   كَ بَّ رَ   نَّ ِبَِ (  4)اهَ رَ ابَ خْ اَ   ثُ دِّ تَُ   ذٍ ئِ مَ وْ ي َ   ( 3)اهَ  لَ   امَ   نُ اسَ نْ اْلِ 
 5-1زلزلة: ال (5ا)هَ  لَ 

Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat), (1) 
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya, (2) 
dan manusia bertanya, "Mengapa bumi (jadi begini)?", (3) 
pada hari itu bumi menceritakan beritanya, (4) 
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karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) 
kepadanya. (5) [QS. Az-Zalzalah : 1-5] 

ُهمْ فَ لَ   ُهمْ  َحَشْرن  ْرَض َِبرَِزًة وَّ لَ اْْلَِباَل َوتَ َرى اْ   َويَ ْوَم ُنَسيُِّ   ْم نُ َغاِدْر ِمن ْ
ُتُموْ لَ   ،َصفًّا  ى رَبِّكَ ا َعل  َوُعرُِضوْ (  47)َحًدااَ  ُكْم ََن َكَما َخَلْقن  َقْد ِجئ ْ
 48-47الكهف:  (48)ْوِعًدا َعَل َلُكْم مَّ لَّْن َنَّْ اَ  َبْل َزَعْمُتمْ  ،وََّل َمرَّةٍ اَ 

Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan 
kamu akan melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan 
tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka. (47) 
Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya 
kamu akan datang kepada Kami sebagaimana Kami menciptakan kamu pada kali 
yang pertama; bahkan kamu mengatakan bahwa Kami sekali-kali tidak akan 
menetapkan bagi kamu waktu (memenuhi) perjanjian. (48) [QS. Al-Kahfi : 47-48] 

 ْوَمِئذٍ فَ َوْيٌل ي َّ   (10)َسْيًا   اْْلَِبالُ ْيُ سِ َوتَ (  9)َمْورًا  ءُ آُر السَّمَ ُموْ  يَ ْوَم تَ 
ِبْيَ لِّ   12-9الطور:  (12)نَ ْلَعبُ وْ ي َّ  َخْوضٍ   َن ُهْم ِفْ الَِّذيْ ( 11)ْلُمَكذِّ

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang, (9) 
dan gunung benar-benar berjalan. (10) 
Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, 
(11) 
(yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan, (12) [QS. Ath-Thuur : 9-
12] 

السَّمَ  َنْطِوي  َبدَ   ءَ آيَ ْوَم  لِْلُكُتِب َكَما  السِِّجلِّ  خَ اَ   ْأنَ َكَطيِّ  ْلٍق  وََّل 
َنا َوْعًدا هٗ دٗ ن ِعيْٗ  104  . النبياء:َنَّ ُكنَّا فَاِعِلْيَ اِ  ،َعَلي ْ

pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. 
Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan 
mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kami lah 
yang akan melaksanakannya. [QS. Al-Anbiyaa' : 104] 

َتُكوْ  السَّمَ يَ ْوَم  اْْلَِبالُ َوَتُكوْ (  8)َكاْلُمْهلِ   ءُ آُن   َوَل (  9)َكاْلِعْهنِ   ُن 
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يْ ئَ َيسْ  يْ   مٌ ُل ُحَِ  10-8املعارج:  (10)ًماُحَِ
Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. (8) 
Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan), (9) 
Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, (10) [QS. Al-
Ma'aarij : 8-10] 

 14 . املزمل:ًّل يْ ًبا َمهِ  َكِثي ْ اْْلَِبالُ َواْْلَِباُل وََكاَنِت  ْرضُ لَ يَ ْوَم تَ ْرُجُف اْ 
Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-
gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan. [QS. Al-Muzzammil : 14] 

بِيَ ْومِ اُ   َل  ِِبلن َّْفسِ اُ   َوَل (  1)َمةِ اْلِقي    ْقِسُم    ََيَْسبُ اَ (  2)وَّاَمةِ اللَّ   ْقِسُم 
َنَّْ اَ   ْنَسانُ ال قَاِدرِيْ بَ ل  (  3)ِعَظاَمهٗ َمَع  لَّْن  َعل   ى  َسوَِّي نُّ   نْ اَ ى  َن 

يُرِيْ (  4)بَنَانَهٗ  ا َبْل  يَ ْومُ اَ ُل  ئَ َيسْ (  5)َماَمهٗ اَٗلِيَ ْفُجَر    ْنَسانُ ْلِ ُد  َن   َّيَّ
  َع الشَّْمسُ َوجُِ (  8)رُ َوَخَسَف اْلَقمَ (  7)اْلَبَصرُ   َذا بَرِقَ اِ فَ (  2)َمةِ اْلِقي  

اْلِ يَ ُقوْ (  9)َواْلَقَمرُ  اْلَمَفرُّ اَ يَ ْوَمِئٍذ    ْنَسانُ ُل  َل ّلَّ كَ (  10)ْيَن    
 12-1القيامة:  ( 12)اْلُمْستَ َقرُّ   رَبَِّك يَ ْوَمِئذٍ ل  اِ ( 11)َوَزرَ 

Aku bersumpah dengan hari Qiyamat, (1) 
dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri). (2) 
Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) 
tulang belulangnya? (3) 
Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya 
dengan sempurna. (4) 
Bahkan manusia itu hendak membuat ma'shiyat terus menerus. (5) 
Ia bertanya: "Bilakah hari qiyamat itu?" (6) 
Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), (7) 
dan apabila bulan telah hilang cahayanya, (8) 
dan matahari dan bulan dikumpulkan, (9) 
pada hari itu manusia berkata, "Ke mana tempat lari ?". (10) 
Sekali-kali tidak ! Tidak ada tempat berlindung ! (11) 
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Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. (12) [QS. Al-
Qiyaamah : 1-12] 

هللاَ مَ وَ  َقَدُروا  ي ْ َواْلَ   ، قَْدِرهٗ َحقَّ    ا  جَِ اْلِقي    قَْبَضت هٗ ًعا  ْرُض  َمِة  يَ ْوَم 
ْبحٗ   ، نِهٗ ِبَيِميٌْٗت  َمْطوِيّ    تُ و  َوالسَّم   ُيْشرُِكوْ ل  َوتَ ع    هٗ نَٗس   َعمَّا  ( 67) نَ ى 
 َمْن  لَّ اِ ْرِض  لَ ِت َوَمْن ِف اْ و   َمْن ِف السَّم  قَ َفَصعِ   رِ ِف الصُّوْ َونُِفَخ  

ْشَرَقِت  اَ وَ (  68)نَ َذا ُهْم ِقَياٌم يَ ْنظُُروْ اِ فَ   ىْخر  اُ ِه  نُِفَخ ِفيْ   مَّ   ثُ   ،َء هللاُ آشَ 
ََٗء  ُب َوِجيْ  َها َوُوِضَع اْلِكت   ِر رَبِّ بِنُ وْ   ْرضُ لَ اْ  َوُقِضَي   ءِ آَوالشَُّهدَ   ِِبلنَِّبّي 

نَ هُ  ا َعِمَلْت مَّ   نَ ْفسٍ َوُوِفَّيْت ُكلُّ  (  69)نَ  يُْظَلُموْ ْم ِِبحلَْقِّ َوُهْم َل بَ ي ْ
 70-67الزمر:  (70)نَ َما يَ ْفَعُلوْ  ْعَلُم بِ اَ َوُهَو 

Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya 
padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari qiyamat dan langit 
digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari 
apa yang mereka persekutukan. (67) 
Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka 
tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). (68) 
Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) 
Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan 
didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan diantara mereka 
dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. (69) 
Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya 
dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. (70) [QS. Az-Zumar : 67-70] 

Bersambung ........ 

 


