
     
 
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 04 Oktober 2020/16 Shafar 1442                           Brosur No. : 2023/2063/IF 

Hidup sesudah mati (10) 
Setelah terjadi Yaumus-Saa'ah (hari kehancuran alam, dan semua makhluq 
sudah dimatikan oleh Allah), kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, maka 
terjadilah Yaumul-Ba'ts. 

Firman Allah SWT : 

 َمن   لَّ اِ ر ِض  ِت َوَمن  ِف ال َ و  َفَصِعَق َمن  ِف السَّم    رِ َونُِفَخ ِف الصُّو  
ر  اُ ِه  نُِفَخ ِفي    مَّ ـثُ   ،َء للاُ آشَ  َرَقِت  اَ وَ (  68)نَ ن ظُُرو  َذا ُهم  ِقَياٌم يّـَ اِ ى فَ خ  ش 
َنَء ُب َوِجي   ت  َها َوُوِضَع ال كِ ـبِ  ِر رَ بِنُـو   ر ضُ ال َ  ّيٖ لنَّبا َوُقِضَي  ءِ آَوالشَُّهدَ  ِبا

نَـُهم  بِ  قِ  َوُهم  َل بـَيـ  ا َعِمَلت  مَّ   َوُوفِ َيت  ُكلُّ نـَف س  (  69)نَ  يُظ َلُمو  ْلَ 
َعُلو  ـع َلُم بِ اَ َوُهَو   70-68الزمر:  (70)نَ َما يـَف 

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 : 68-
70] 
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الرَّاِجَفُة) تـَر ُجُف  الرَّاِدَفُة)6يـَو َم  بَـُعَها  تـَتـ  يّـَو َمِئذ  7(  قـُُلو ٌب   )
َخاِشَعٌة)8وَّاِجَفٌة) اَب َصاُرَها  ُدو َن  9(  َلَمر ُدو  َءِاَّنَّ  يـَُقو ُلو َن  ِِف ( 
َرًة)10ا ْلَاِفَرِة) َّنَِّ ِعظَاًما  ُكنَّا  َءِاَذا  َكرٌَّة 11(  ِاًذا  تِل َك  قَاُلو ا   )
فَِانَّ 12َخاِسَرٌة) وَّاِحَدٌة)ـ(  َرٌة  َزج  ِهَي  ُهم   13َما  فَِاَذا   )

 14-6النازعات: (14ِبلسَّاِهَرِة)

pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, (6) 
tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. (7) 
Hati manusia pada waktu itu sangat takut, (8) 
pandangannya tunduk. (9) 
(orang-orang kafir) berkata, “Apakah sesungguhnya kami benar-benar 
dikembalikan kepada kehidupan yang semula ? (10) 
Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang 
yang hancur lumat ? (11) 
Mereka berkata, “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang 
merugikan”. (12) 
Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, (13) 
maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. [QS. 
An-Naazi’aat : 6-14] 

َداِث  َن ال  َذا ُهم  م ِ اِ فَ   رِ نُِفَخ ِف الصُّو  وَ  ( 51)نَ ِهم  يـَن ِسُلو  ـ   رَبِ ل  اِ ج 
َمن  يـ    اقَاُلو   مَّ   َويـ َلَنا  ِمن   الرَّح   ه  ر َقِدََّن  بـََعثـََنا  َوَعَد  َما  َوَصَدقَ َذا    ُن 

َديـ َنا ٌع لَّ ي  َذا ُهم  جَِ اِ اِحَدًة فَ وَّ    َصي َحةً لَّ اِ ن  َكاَنت   اِ   (32)نَ ال ُمر َسُلو  
 53-51: يس (53)نَ ُُم َضُرو  

Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari 
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quburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. (51). 
Mereka berkata, "Aduh celakalah kami ! Siapakah yang membangkitkan kami 
dari tempat tidur kami (kubur) ?". Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha 

Pemurah dan benarlah Rasul-rasul (Nya). (52) 
Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka 

semua dikumpulkan kepada Kami. (53). [HR. Yaasiin : 51-53] 

َنا  ِف    ُه نُط َفةً  َجَعل ن  مَّ ـ ثُ (  12) ن  ِطي   َلة  م ِ ن َساَن ِمن  ُسل  ال    َوَلَقد  َخَلق 
مَّ  النُّط َفةَ ـثُ (  13)ِكي   قـَرَار   َنا  َخَلق  َغًة   مَّ  ُمض  ال َعَلَقَة  َنا  َفَخَلق  َعَلَقًة 

ِعظَاًما َغَة  ال ُمض  َنا  ال ِعظ    َفَخَلق  ثُ َفَكَسو ََّن  ْلَ ًما  َخل ًقا  ن َشأ ن  اَ   مَّ ـَم  ُه 
ال َ اَ   للاُ   َركَ ابَ فـَتَـ   ،َخرَ ا   َسُن  َ اح  بـَع  اِ مَّ  ـثُ (  14)لِِقي  ِلَك  ذ    دَ نَُّكم  

َعثـُو  ال ِقي   نَُّكم  يـَو مَ اِ  مَّ ـثُ ( 15)نَ َلَميِ تُـو    16-12املؤمنون:  (16)نَ َمِة تـُبـ 
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. (12) 
Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang 

kokoh (rahim). (13) 
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 Suci 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. Al-Mu'minuun : 12-16] 

ُتم  ِف    ن  اِ ُس  يّـَُها النَّاي  َ  ن  اِ َن ال بَـع ِث فَ رَي ب  م ِ   ُكنـ  ن  تـُرَاب  ُكم  م ِ َّنَّ َخَلق 
َغة  ّمَُّ مَّ ِمن  مُّ ـمَّ ِمن  َعَلَقة  ثُ ـط َفة  ثُ ِمن  نُّ   مَّ ـثُ  َ ُّمَلََّقة  ل ِ   َغي ِ لََّقة  وَّ ض  نُـَبيِ 
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ال َ   ،َلُكم   َنشَ َونُِقرُّ ِف  َما  َُّن رُِجُكم   مَّ ـثُ   َسمًّىمُّ   َجل  اَ   ل   اِ ُء  آر َحاِم   
ًل  ُلُغو  ـ ثُ ِطف   ل   اِ َردُّ  ن  يّـُ  َوِمن ُكم  مَّ تَـَوِف   ن  يّـُ مَّ   َوِمن ُكم    ،ُشدَُّكم  اَ   آمَّ لِتَـبـ 

ًئا  ر َذِل ال ُعُمِر ِلَكي َل اَ  ر َض َهاِمَدًة َوتـََرى ال َ   ،يـَع َلَم ِمن  بـَع ِد ِعل م  َشيـ 
ااَ   آذَ اِ فَ  َها  َعَليـ  تَـ آل مَ نـ زَل َنا  اه  وَ َء  َورََبت   ِمن  ُكلِ  اَ زَّت   َزو ج    نـ بَـَتت  
قُّ     ُهوَ نَّ للاَ ِلَك بَِ ذ  (  5)ج  ِهي  ـبَ  َّهَ انَوَناْلَ  َّهَ انَوَنى  ال َمو ت    يِ ُي    ن ى ُكلِ  َعل    ن

ء   َعُث َمن  نَّ للاَ اَ وَ  اهَ  رَي َب ِفيـ  لَّ   تَِيةٌ ا  نَّ السَّاَعَة اَ وَ ( 6)رٌ َقِديـ   َشي   يـَبـ 
 7-5:  اْلج (7)رِ  ال ُقبُـو  ِف 

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] 
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َعثـُو  ن  يّـُ ن  لَّ اَ   آَن َكَفُرو  َزَعَم الَِّذي   َعُثنَّ ثُ   ى َوَربِ   ُقل  بـَل    ،ابـ   مَّ لَتُـنَـبـَُّؤنَّ ـ لَتُـبـ 
  7. التغابن:  َيِسي ٌ ِلَك َعَلى للاِ َوذ   ،َما َعِمل ُتم  ِـ ب

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-Taghaabun : 7] 

يـَُقو  وََكانـُو   وَّ ئِ اَ   نَ ُلو  ا  تـُرَاًب  وَُكنَّا  َنا  ِمتـ  ُعو  اِ ءَ ِعظَاًما  َذا  َلَمبـ  (  47) نَ ثـُو  َّنَّ 
ال َ اِ ُقل   (  48)نَ وَُّلو  ال َ   ُؤَّنَ بَ ا    وَ اَ  َ نَّ  ( 49) نَ ِخرِي  َوال     وَِّلي 

ُمو    50-47الواقعة:   (50)م  ع ُلو  ِت يـَو م  مَّ ا قَ ِميـ   ل  اِ َن ُعو  َلَمج 
Dan mereka selalu mengatakan, "Apakah apabila kami telah 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-Waaqi'ah : 47-50] 

ُرو  اِ وَ  ِخُرو  يَّ   يَةً ا  و ا  اَ َذا رَ اِ وَ (  13)نَ َيذ ُكُرو    ا َل َذا ذُكِ  َتس   آَوَقاُلو  (  14)نَ س 
ه  اِ  مُّ   لَّ اِ   آذَ ن   ٌر  ٌ ِسح  وَُكنَّااِ ءَ (  15)ِبي  َنا  ِمتـ  وَّ   َذا  َّنَّ اِ ءَ ِعظَاًما  تـُرَاًب 

ُعو   وَ (  17) نَ وَُّلو  ال َ   ُؤَّنَ بَ ا    وَ اَ (  16)نَ ثـُو  َلَمبـ  نـََعم     نـ ُتم  اَ ُقل  
َرةٌ ـنَّ اِ فَ (  18)نَ َداِخُرو   َزج  ِهَي  يـَن ظُُرو  اِ فَ   اِحَدةٌ وَّ   َما  ُهم    (19)نَ َذا 

   19-13الصفات: 
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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] 

َوَل  َخل ُقُكم   وَّ لَّ اِ بـَع ُثُكم     َما  للاَ اِ   ،اِحَدة   َكنَـف س   ي  نَّ  َسَِ َبِصي ٌ   .  ٌع 
 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. Luqmaan : 28] 

ُعو  اِ ءَ ًًت  ارُفَ ًما وَّ ا ِعظَ   َذا ُكنَّااِ ءَ   آَوقَاُلو   َلَمبـ  َجِدي  ثـُو  َّنَّ  َخل ًقا  ( 49)ًداَن 
ِحَجاَرًة  نـُو  ُكو    ل  قُ  َحِدي  اَ ا  م ِ اَ (  50)ًداو   َخل ًقا  ِف  ك  يَ   مَّاـو    ُُبُ 

يُّ ُلو  َفَسيَـُقو    ،رُِكم  ُصُدو   َمن   الَِّذي    ،ُدَّنَ ِعي  َن  َمرَّة  اَ   َفَطرَُكم    ُقِل   ،وََّل 
ُرُءو  اِ َن  َفَسيُـن ِغُضو   َويـَُقو  لَي َك  َمت  ُلو  َسُهم   ُهوَ َن  َعس     ،  ن  اَ ى  ُقل  

َقرِيـ  ُكو  يَّ  ُعو  (  51)ًباَن  َيد  َتِجيـ    ُكم  يـَو َم  نْمدَاَن  بُـو  فـََتس   ن  اِ َن  َوَتظُنـُّو    هَِٖبا
 52-49السراء:  (52)ًل  قَِلي  لَّ اِ ِبثـ ُتم  لَّ 

Dan mereka berkata, "Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan 
benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali 

sebagai makhluq yang baru ?". (49) 
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Katakanlah, "Jadilah kamu sekalian batu atau besi, (50) 
atau suatu makhluq dari makhluq yang tidak mungkin (hidup) menurut 
pikiranmu". Maka mereka akan bertanya, "Siapa yang akan menghidupkan kami 
kembali ?". Katakanlah, "Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama". 
Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan 
berkata, "Kapan itu (akan terjadi) ?". Katakanlah, "Mudah-mudahan waktu 

berbangkit itu dekat", (51) 
yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-
Nya dan kamu mengira, bahwa kamu tidak berdiam (di dalam qubur) kecuali 

sebentar saja. (52) [QS. Al-Israa' : 49-52] 

َعثـُُهُم للاُ  يـَبـ  يـ    يـَو َم  فـَيُـَنبِ ئُـُهم  بجَِ َعِمُلو  ِـ ًعا  ص  اَ   ا،َما  َوَنُسو  ُه للاُ ىح    ، هُ  
ء  َشِهي  لِ   ى كُ َعل   َوللاُ   6. اجملادلة: دٌ َشي 

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-Mujaadalah : 6] 

َعن هُ اَ َمن    َّهَ ااَفنَ  ع َرَض  ال ِقي    ن يـَو َم  ِوز رًاَي ِمُل  ِفي  ِلِدي  خ  (  100)َمِة  ِه َن 
َفُخ ِف (  101)َمِة ِح ًل ُهم  يـَو َم ال ِقي  ـلَ   ءَ آَوسَ  ِر َوََن ُشُر الصُّو    يـَو َم يـُنـ 

 َ رِِمي  ُزر قًاال ُمج  يـَو َمِئذ   نَـُهم  يـََتَخافـَتُـو  (  102)  بـَيـ  لَّ اِ   َن   لَّ اِ ِبثـ ُتم   ن  
رًا يـَُقو  اِ َن  ُلو  يـَُقو    َماـَلُم بِ ع  اَ ََن ُن  (  103)َعش  ثـَُلُهم  َطرِيـ  اَ ُل  ذ   ن  اِ َقًة  م 

 104-100طه:  (104)يـَو ًما لَّ اِ ِبثـ ُتم  لَّ 
Barangsiapa berpaling daripada Al-Qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul 

dosa yang besar di hari qiyamat (100) 
mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban 

bagi mereka di hari qiyamat, (101) 
(yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan 
mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru 
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muram; (102) 
mereka berbisik-bisik diantara mereka, "Kamu tidak berdiam (di dunia) 

melainkan hanyalah sepuluh (hari)". (103) 
Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang 
paling lurus jalannya diantara mereka, "Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan 

hanyalah sehari saja". (104) [QS. Thaahaa : 100-104] 
رُِمو    ةُ سَّاعَ ُم الَويـَو َم تـَُقو   ِسُم ال ُمج  ِلَك  َكذ    ،ا َغي َ َساَعة  َن َما لَِبثـُو  يـُق 

َماَن َلَقد  لَِبثـ ُتم   ـي  ال ِعل َم َوال ِ   تُواو  اُ َن  َوقَاَل الَِّذي  (  55)نَ يـُؤ َفُكو    اَكانـُو  
تُ َذا يـَو ُم ال بَـع ِث َول  ال بَـع ِث فـَه     يـَو مِ ل  اِ   ِب للاِ ِكت    ِف    م  َل ِكنَُّكم  ُكنـ 

لَّ (  56)نَ تـَع َلُمو   َفعُ فـَيَـو َمِئذ   يـَنـ  ظََلُمو  الَِّذي      َمع ِذرَتُ َن  َوَل ـا  ُهم  ُهم    
تَـع تَـبُـو    57-55( الروم: 57)نَ ُيس 

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 meyaqini(nya). (56) 
Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orang-orang yang dhalim 
permintaan udzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat 

lagi. (57) [QS. Ar-Ruum : 55-57] 
 

Bersambung …….. 


