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Kapan Kiamat itu 
Datang?
Tafsir Surah Yasin

Ayat 48 – 50 

نَ )84( َما َيْنُظُروَن  ْ َصاِدِق�ي ا اْلَوْعُد ِإْن ُكْن�تُ
َ

َوَيُقوُلوَن َم�تَ َهذ
ُموَن )94( َفَل َيْسَتِطيُعوَن  ّصِ نِ َ ُهْ َوُهْ �ي

ُ
ُخذ

أْ ِإلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة �تَ
ِجُعوَن )05( ْ ْهِلِهْم �يَ

َ
َتْوِصَيًة َوَل ِإَل أ

“48. Dan mereka (orang-orang kafir) berkata, “Kapan janji (hari 
berbangkit) itu (terjadi) jika kamu orang-orang yang benar?”

49. Mereka hanya menunggu satu teriakan, yang akan membinasakan 
mereka ketika mereka sedang bertengkar.

50. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan 

mereka (juga) tidak dapat kembali kepada keluarganya.”   
(QS. Yasin: 48-50)

Penjelasan Ayat

Allah Ta’ala mengabarkan tentang orang musyrik yang menganggap 

keras ketika mereka sedang 
bertengkar atau sibuk dengan 
dunia mereka.

8. Ketika ditiupkan sangkakala 
tidak ada yang mampu 
berbicara dan tidak mampu 
menjauh dari tempatnya 
karena disebutkan dalam ayat 
bahwa mereka tidak mampu 
memberikan wasiat dan tidak 
mampu kembali ke keluarga 
mereka. 

9. Pada hari kiamat tidak ada 
lagi yang dapat memberikan 
wasiat untuk harta mereka.

10. Suara sangkakala begitu keras.

11. Adanya tiupan sangkakala 
dan hal ini termasuk perkara 
ghaib yang wajib diimani.

12. Sempurnanya kekuasaan 
Allah karena dengan sekali 
tiupan saja manusia bisa 
keluar dari kuburnya.

Moga bermanfaat dan kita 
semakin semangat merenungkan 
Kalamullah.
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hari kiamat itu mustahil 
terjadi. Itulah maksud kalimat 
pertanyaan mereka, “Kapan janji 

(hari berbangkit) itu (terjadi) 

jika kamu orang-orang yang 

benar?” Ayat tersebut semakna 

dengan ayat,

نَ َل ُيْؤِمُنوَن  ِذ�ي ا الَّ َ َيْسَتْعِجُل �بِ
ا  َ ْ نَ آَمُنوا ُمْشِفُقوَن ِم�ن ِذ�ي ا ۖ َوالَّ َ �بِ
ِإنَّ  َل 

َ
أ قُّ ۗ  اْلَ ا  َ َّ �ن

َ
أ وَن  َوَيْعَلُ

ي  اَعِة َل�نِ ي السَّ ِ
اُروَن �ن َ نَ �يُ ِذ�ي الَّ

َضَلٍل َبِعيٍد
“Orang-orang yang tidak beriman 
kepada hari kiamat meminta 
supaya hari itu segera didatangkan 
dan orang-orang yang beriman 
merasa takut kepadanya dan 
mereka yakin bahwa kiamat 
itu adalah benar (akan terjadi). 
Ketahuilah bahwa sesungguhnya 
orang-orang yang membantah 
tentang terjadinya kiamat itu 
benar-benar dalam kesesatan yang 
jauh.” (QS. Asy-Syura: 18)

Yang dimaksud dengan “Mereka 
hanya menunggu satu teriakan, 
yang akan membinasakan mereka 

ketika mereka sedang bertengkar” 
adalah mereka hanya menunggu 
satu teriakan, di mana kata 
Ibnu Katsir rahimahullah, yang 
dimaksud dengan tiupan ini—
wallahu a’lam—adalah tiupan 
untuk menakut-nakuti (nafkhah 
al-faz’). Manusia ketika itu 
sedang berada di pasar-pasar 
dan sibuk dengan aktivitas dunia, 
lalu mereka sedang bertengkar 
sebagaimana keseharian mereka. 
Ketika keadaan semacam itu, 
Allah memerintahkan kepada 
Israfil  untuk meniupkan 
sangkakala lalu memanjangkan 
suaranya. Semua yang ada di 
muka bumi akan mendengar 
suara tersebut dari langit. 
Mereka akhirnya tidak punya 
kesempatan untuk memberikan 
wasiat terhadap apa yang mereka 
miliki. Mereka pun tidak dapat 
kembali kepada keluarganya. 
Setelah itu barulah ada tiupan 
untuk mematikan yang hidup 
(nafkhah ash-sha’aq). Semua 
makhluk akan mati kecuali 
Al-Hayyu Al-Qayyum (Allah 
Yang Mahahidup dan tidak 
bergantung kepada makhluk-
Nya). Setelah itu baru ada tiupan 

3
halhal

2

* 
P
er
in
g
at
an

: 
H

ar
ap

 b
ul

et
in

 i
n

i 
d

is
im

p
an

 d
i 

te
m

p
at

 y
an

g 
la

ya
k 

ka
re

n
a 

be
ri

si
 a

ya
t 

A
l-

Q
ur

an
 d

an
 H

ad
it

s 
N

ab
i 
g untuk membangkitkan (nafkhah 

al-ba’ts). Inilah ringkasan 
dari yang disampaikan oleh 
Imam Abul Fida’ Ibnu Katsir 
rahimahullah dalam Tafsir Al-
Qur’an Al-‘Azhim, 6:345. 

Kesimpulan dari Ibnu Katsir 
rahimahullah berarti ada tiga 
kali tiupan sangkakala yaitu 
tiupan untuk menakut-nakuti 
(nafkhah al-faz’), lalu tiupan 
untuk mematikan yang hidup 
(nafkhah ash-sha’aq), lalu tiupan 
untuk membangkitkan pada hari 
kiamat (nafkhah al-ba’ts).

Sedangkan menurut ulama 
lainnya seperti Syaikh As-
Sa’di rahimahullah dalam kitab 
tafsirnya, tiupan sangkakala itu 
ada dua yaitu: (1) tiupan untuk 
menakut-nakuti (mengagetkan) 
dan mematikan (nafkhah al-
faz’ wa al-maut), (2) tiupan 
untuk membangkitkan dan 
menghidupkan (nafkhah al-ba’ts 
wa an-nusyur). Lihat Tafsir As-
Sa’di, hlm. 738.

Pelajaran dari Ayat

1. Manusia itu begitu sombong 
sampai menyatakan kiamat 
itu mustahil terjadi.

2. Rasul shallallahu ‘alaihi wa 

sallam telah mengingatkan 
akan hadirnya hari kiamat.

3. Ayat ke-48 dari surah 
Ya s i n  m e n u n j u k k a n 
orang-orang yang enggan 
membenarkan Rasul, bahkan 
mendus t akannya , dan 
menyatakan kiamat mustahil 
terjadi.

4. Al lah  mengi lmui  dan 
m e n d e n g a r ,  k a r e n a 
menyatakan bahwa manusia 
hanya mendengar satu 
teriakan saja sebagai jawaban 
dari pertanyaan kapan kiamat 
datang.

5. Ayat ke-49 dari surah Yasin 
menunjukkan ancaman bagi 
mereka yang mendustakan 
hari kiamat.

6. Cukup dengan satu teriakan 
seluruh makhluk bisa binasa. 
Ini menunjukkan bagaimana 
luar biasanya kemampuan 
Allah.

7. Tiupan sangkakala atau 
hari kiamat datang tiba-
t iba karena dikatakan 
suara tersebut terdengar 


