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AL FAATIHAH  سورة الفاحتة 

 
[1.1] Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. | ِحِمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <B1ِبْسِم ا| 

 
Sub.:  Segala pujian hanyalah untuk Allah 1:2Sub.:  Segala pujian hanyalah untuk Allah 1:2Sub.:  Segala pujian hanyalah untuk Allah 1:2Sub.:  Segala pujian hanyalah untuk Allah 1:2----4444    

[1.2] Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, | َرّبِ الَعالَِمَني ِ <Bِ 2الَْحْمُد| 
[1.3] Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, | ِحِمي ْمحـَِن الر>  |3الر>

[1.4] Yang menguasai hari pembalasan. | يِن ِTّيَْوِم ا ِWِ4َما| 
 

Sub.:  Doa orang (Mukminin) percaya 1:5Sub.:  Doa orang (Mukminin) percaya 1:5Sub.:  Doa orang (Mukminin) percaya 1:5Sub.:  Doa orang (Mukminin) percaya 1:5----7777    
[1.5] Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan

َك نَعْ   <_ `
َتِعُني |ا َك نَسـْ <_

`
 |5ُبُد َوا

[1.6] Tunjukilah kami jalan yang lurus, | تَِقَمي اَط املُسـْ َ  |6اْهِدkَ الّرصِ
[1.7] |yaitu| jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya,dan bukan |jalan| mereka yang 

dimurkai dan bukan |pula jalan| mereka yang sesat. | َِّني ال ْم َوَال الض> ْم غَْريِ املَْغُضوِب عَلَْهيِ يَن اvنَْعْمَت عَلَْهيِ ِ <xاَط ا  |7ِرصَ
 

AL BAQARAH  سورة البقرة 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[2.1] Alif Laam Miim.  1|الـم| 

 
Sub.:  AlSub.:  AlSub.:  AlSub.:  Al----Qur’an diverifikasi (dikukuhkan) oleh Allah 2:2Qur’an diverifikasi (dikukuhkan) oleh Allah 2:2Qur’an diverifikasi (dikukuhkan) oleh Allah 2:2Qur’an diverifikasi (dikukuhkan) oleh Allah 2:2    

[2.2] Kitab |Al Qur'an| ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,  الِكتَاُب َال َWَِذ
ِّلُْمت>ِقَني |  |2َريَْب ِفيِه ُهًدى ل

 
Sub.:  Karakter orangSub.:  Karakter orangSub.:  Karakter orangSub.:  Karakter orang----orang beriman dan orang beriman dan orang beriman dan orang beriman dan ciriciriciriciri----ciri mereka 2: 3ciri mereka 2: 3ciri mereka 2: 3ciri mereka 2: 3----5555    

[2.3] |yaitu| mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian 
rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka,  ُا َرَزْقنَاُمهْ يُنِفق الَة َوِمم> يَن يُْؤِمنُوَن ِ�لَْغْيِب َويُِقميُوَن الص> ِ <x3وَن |ا| 
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[2.4] dan mereka yang beriman kepada |Kitab Al Qur'an| yang telah diturunkan kepadamu |Nabi 
Muhammad| dan |kitab-kitab| yang telah diturunkan sebelummu |Nabi Isa dan Musa|, dan mereka yakin akan 

adanya |kehidupan| akhirat.  ِيَن يُْؤِمنُوَن ب ِ <xلَْيَك َوَما ا¢نزَِل ِمن قَْبِ�َ َوِ�الِٓخَرِة ُمهْ يُوِقنُوَن |َوا
`
 |4َما ا¢نزَِل ا

[2.5] Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang 
beruntung.  ِْم َوا¢ولَِئَك ُمهُ املُْفل ِ ّهبِ ن ر>  |5ُحوَن |ا¢ولَِئَك عََىل ُهًدى ّمِ

 
Sub.:  SifatSub.:  SifatSub.:  SifatSub.:  Sifat----sifat orangsifat orangsifat orangsifat orang----orang yang tidak beriman (kafir) 2: 6 & 7orang yang tidak beriman (kafir) 2: 6 & 7orang yang tidak beriman (kafir) 2: 6 & 7orang yang tidak beriman (kafir) 2: 6 & 7    

[2.6] Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu |Nabi Muhammad| beri peringatan atau 
tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman.  َيَن َكف ِ <xن> ا `

نَذْرَهتُْم اvْم لَْم تُنِذْرُمهْ َال يُْؤِمنُوَن |ا vا vْم ا  |6ُروا َسَواٌء عَلَْهيِ
[2.7] Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka telah tertutup. Dan 

bagi mereka siksa yang amat berat.  َْم و ُ عََىل ُقلُوِهبِ <Bبَْصاِرِمهْ ِغَشاَوٌة َولَهُْم عََذاٌب َعِظٌمي |َخَمتَ ا vِعهِْم َوعََىل ا  |7عََىل َمسْ
 

Sub.:  Penipuan orangSub.:  Penipuan orangSub.:  Penipuan orangSub.:  Penipuan orang----orang munafik dan permisalan tentang mereka 2: 8orang munafik dan permisalan tentang mereka 2: 8orang munafik dan permisalan tentang mereka 2: 8orang munafik dan permisalan tentang mereka 2: 8----16161616    
[2.8] Dan diantara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir”, padahal mereka 

itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. | َوِ�لَْيْوِم االِٓخِر َوَما ُمه ِبُمْؤِمِنَني ِ <B�ِ 8َوِمَن الن>اِس َمن يَُقوُل آَمن>ا| 
[2.9] Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, pada hal mereka hanyalah menipu dirinya 

sendiri sedang mereka tidak sadar. | نُفَسهُْم َوَما يَْشُعُروَنvال> ا
`
َدُعوَن ا يَن آَمنُوا َوَما َخيْ ِ <xَوا َ <Bاِدُعوَن ا  |9ُخيَ

[2.10] Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan bagi mereka siksa yang 
pedih, disebabkan mereka berdusta. | ِلٌمي ِبَما َاكنُوا يَْكِذبُوَنvَمَرضًا َولَهُْم عََذاٌب ا ُ <Bَرٌض فََزاَدُمهُ ا م م>  |10ِيف ُقلُوِهبِ

[2.11] Dan apabila dikatakan kepada mereka, “ Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”, 
mereka menjawab. "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."  َذا ِقيَل لَهُْم َال تُْفِسُدوا

`
َوا

ُن ُمْصِلُحوَن| >َما َحنْ ن
`
 |11ِيف االvْرِض قَالُوا ا

[2.12] Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak 
sadar. ُ ُْم ُمهُ امل هن>

`
 |12ْفِسُدوَن َولَِكن ال> يَْشُعُروَن |اvَال ا

[2.13] Dan apabila dikatakan kepada mereka. "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah 
beriman!", Mereka menjawab. "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah 

beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.  َذا ِقيَل لَهُْم
`
َوا
َفهَاُء َولَِكن ال> يَْعلَ  Èُْم ُمهُ الس هن>

`
َفهَاُء اvَال ا Èآَمَن الس َÉَ نُْؤِمُنvآَمَن الن>اُس قَالُوا ا َÉَ 13ُموَن |آِمنُوا| 

[2.14] Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan. "Kami 
telah beriman." Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan |para pemimpin| mereka, mereka 

mengatakan. "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok".  َ َذا ل
`
يَن آَمنُوا قَالُوا َوا ِ <xُقوا ا

َهتْزِئُوَن | ُن ُمسـْ >َما َحنْ ن
`
k> َمَعُمكْ ا

`
ْم قَالُوا ا َياِطيِهنِ َىل شـَ

`
َذا َخلَْوا ا

`
>ا َوا  |14آَمن

[2.15] Allah akan |membalas| olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam 
kesesatan mereka.  ُ <Bْم يَْعَمهُوَن |ا ُمهْ ِيف ُطْغَياِهنِ Èْم َويَُمد َهتْزُِئ ِهبِ  |15يَسـْ

[2.16] Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung 
perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.  َÓَال ُوا الض> يَن اْشَرتَ ِ <xاَرُهتُْم َوَما َاكنُوا ا¢ولَِئَك ا َ  ِ�لْهَُدى فََما َرِحبَت ّجتِ

 |16ُمهَْتِديَن |
 

Sub.:  Contoh dari mereka yang pergi mencari barter bimbingan 2:17Sub.:  Contoh dari mereka yang pergi mencari barter bimbingan 2:17Sub.:  Contoh dari mereka yang pergi mencari barter bimbingan 2:17Sub.:  Contoh dari mereka yang pergi mencari barter bimbingan 2:17----20202020    



3 

 

[2.17] Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi 
sekelilingnya Allah hilangkan cahaya |yang menyinari| mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, 

tidak dapat melihat.  ُِبُنوِرِمهْ َوتََرَكهُْم ِيف ظ ُ <Bَذَهَب ا ُÚََضاَءْت َما َحْوvا ا َتْوقََد kَرًا فَلَم> ي اسـْ ِ <xوَن |لَُماٍت ال> َمثَلُهُْم َمكَثَِل ا  |17 يُْبِرصُ
[2.18] Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali |ke jalan yang benar|.  ٌي فَهُْم ُمصä بُْمكٌ ُمعْ

 |18َال يَْرِجُعوَن |
[2.19] Atau seperti |orang-orang yang ditimpa| hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan 

kilat; Mereka menyumbat telinganya dengan jari- jarinya, |menghindari| suara petir itu karena takut akan 
mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.  َصاِبَعهُْمvَعلُوَن ا َماِء ِفيِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق َجيْ َن الس> َن اvْو َكَصيٍِّب ّمِ م ّمِ ِيف آَذاِهنِ

ُ ُمِحيطٌ ِ�ْلَاكِفرِيَن | <Bَواِعِق َحَذَر املَْوِت َوا  |19الص>
[2.20] Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, 

mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah 
menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah 

Mahakuasa atas segala sesuatu.  ْم َذا اvْظَملَ عَلَْهيِ
`
َشْوا ِفيِه َوا بَْصاَرُمهْ ُلك>َما اvَضاَء لَهُم م> vَطُف ا ُق َخيْ َهَب ِبَسْمِعهِْم  يََاكُد الَربْ َxَ ُ <Bقَاُموا َولَْو َشاَء ا

ٍء قَِديٌر | َ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bن> ا `
 |20َواvبَْصاِرِمهْ ا
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[2.21] Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum 
kamu, agar kamu bertakwa. | يَن ِمن قَْبِلُمك لََعل>ُمكْ تَت>ُقوَن ِ <xي َخلََقُمكْ َوا ِ <xُمكُ ا< َا الن>اُس اْعُبُدوا َرب Èهيv21َ_ ا| 

[2.22] Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang 
menurunkan air |hujan| dari langit, lalu Dia hasilkan |dengan hujan| itu segala buah-buahan sebagai rezeki 
untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

>َمَراِت   َماِء َماًء فَاvْخَرَج ِبِه ِمَن الث َماَء ِبنَاًء َواvنَزَل ِمَن الس> ي َجَعَل لَُمكُ االvْرَض ِفَراشًا َوالس> ِ <xنُمتْ تَْعلَُموَن |ا vنَدادًا َواvا ِ <Bِ َعلُوا  |22 ِرْزقًا ل>ُمكْ فََال َجتْ
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[2.23] Dan jika kamu |tetap| dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba 
Kami |Nabi Muhammad|, maka buatlah satu surat |saja| yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-

penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.  ِúِْث ن ّمِ لْنَا عََىل َعْبِدkَ فَاûتُوا ِبُسوَرٍة ّمِ ا نَز> م> ن ُكنُمتْ ِيف َريٍْب ّمِ
`
َوا

ن ُكنُمتْ 
`
ِ ا <Bن ُدوِن ا  |23 َصاِدِقَني |َواْدُعوا ُشهَداَءُمك ّمِ

[2.24] Maka jika kamu tidak mampu membuat |nya| dan pasti kamu tidak akan mampu membuat |nya|, 
maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-

orang kafir.  َْم تَْفَعلُوا َول< ن ل
`
ْت ِلْلَاكِفرِيَن |فَا >ِيت َوُقوُدَها الن>اُس َوالِْحَجاَرُة ا¢ِعد> >ُقوا الن>اَر ال  |24ن تَْفَعلُوا فَات

 
Sub.:  kabar gembira tentang surga 2: 25Sub.:  kabar gembira tentang surga 2: 25Sub.:  kabar gembira tentang surga 2: 25Sub.:  kabar gembira tentang surga 2: 25    

[2.25] Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa bagi 
mereka disediakan surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-
buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan. "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." 
Mereka diberi | buah-buahan| yang serupa Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka 

kekal di dalamnya.  ْهنَاُر ُلك>َما ُرِزُقوvِهتَا اال ِري ِمن َحتْ اِلَحاِت اvن> لَهُْم َجن>اٍت َجتْ لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xا ِ ي َوبَّرشِ ِ <xْزقًا قَالُوا َهَذا ا ا ِمْهنَا ِمن ثََمَرٍة ّرِ
وَن |ُرِزْقنَا مِ  ُTَِطه>َرٌة َوُمهْ ِفهيَا َخا Èْزَواٌج مv25ن قَْبُل َوا¢تُوا ِبِه ُمتََشاِهبًا َولَهُْم ِفهيَا ا| 
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[2.26] Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari 
itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan Tetapi mereka yang 
kafir mengatakan. "Apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini”? Dengan| perumpamaan| itu banyak 
orang yang dibiarkan-Nya sesat. dan dengan itu banyak |pula| orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada 

yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik,  يَن آَمنُوا ِ <xا ا ا بَُعوَضًة فََما فَْوقَهَا فَاvم> َتْحِيي اvن يَْرضَِب َمثًَال م> َ َال يَسـْ <Bن> ا `
ا

يَن َكَفرُ  ِ <xا ا ْم َواvم> ِ ّهبِ >ُه احلَقÈ ِمن ر> ن vال> فَيَْعلَُموَن ا
`
َ◌ ِهبََذا َمثًَال يُِضلÈ ِبِه َكِثريًا َوَهيِْدي ِبِه َكثِريًا َوَما يُِضلÈ ِبِه ا ُ <Bَراَد اv26الَفاِسِقَني | وا فَيَُقولُوَن َماَذا ا| 

[2.27] |yaitu| orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah |perjanjian| itu diteguhkan, dan 
memutuskan apa yang diperintahkan Allah |kepada mereka| untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di 

muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.  ن يُوَصَلvِبِه ا ُ <Bَمَر اvِمْن بَْعِد ِميثَاِقِه َويَْقَطُعوَن َما ا ِ <Bيَن يَنُقُضوَن َعهَْد ا ِ <xا
وَن |َويُْفِس   |27ُدوَن ِيف االvْرِض ا¢ْولَِئَك ُمهُ اخلَاِرسُ

 
Sub.:  Tantangan Allah 2:28Sub.:  Tantangan Allah 2:28Sub.:  Tantangan Allah 2:28Sub.:  Tantangan Allah 2:28    

[2.28] 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?

لَْيِه تُْرَجُعونَ  
`
ِييُمكْ ُمث> ا ِ َوُكنُمتْ اvْمَواً فَاvْحيَاُمكْ ُمث> يُِميُتُمكْ ُمث> ُحيْ <B�ِ 28 |َكْيَف تَْكُفُروَن| 

 
Sub.:  Penciptaan 2: 29Sub.:  Penciptaan 2: 29Sub.:  Penciptaan 2: 29Sub.:  Penciptaan 2: 29    

[2.29] Dia-lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak 
menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.  ا ِيف ي َخلََق لَُمك م> ِ <xُهَو ا

ٍء عَِلٌمي | َواٍت َوُهَو ِبُلكِّ َيشْ ْبَع َمسَ اُهن> سـَ َماِء فََسو> َىل الس>
`
َتَوى ا يعًا ُمث> اسـْ  |29االvْرِض َمجِ

 
SubSubSubSub.:  Para Malaikat mempelajari (mengetahui) bahwa Allah hendak meletakkan seorang khalifah di muka .:  Para Malaikat mempelajari (mengetahui) bahwa Allah hendak meletakkan seorang khalifah di muka .:  Para Malaikat mempelajari (mengetahui) bahwa Allah hendak meletakkan seorang khalifah di muka .:  Para Malaikat mempelajari (mengetahui) bahwa Allah hendak meletakkan seorang khalifah di muka 
bumi 2: 30bumi 2: 30bumi 2: 30bumi 2: 30    

[2.30] Dan |ingatlah| ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. "Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata. "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
|khalifah| di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman. "Sesungguhnya 

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".  َعُل ِفهيَا َمن يُْفِسُد ّينِ َجاِعٌل ِيف االvْرِض َخِليَفًة قَالُوا اvَجتْ
`
Èَك ِللَْمالئَِكِة ا ْذ قَاَل َرب

`
َوا

ّينِ اvْعَملُ َما َال تَْعلَُمونَ 
`
ُس Wََ قَاَل ا ْمِدَك َونَُقّدِ ُح ِحبَ ّبِ ُن نُسـَ َماَء َوَحنْ ِTّ30| ِفهيَا َويَْسِفُك ا| 

 
Sub.:  Kisah Nabi Adam 2: 31Sub.:  Kisah Nabi Adam 2: 31Sub.:  Kisah Nabi Adam 2: 31Sub.:  Kisah Nabi Adam 2: 31----39393939    

[2.31] Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama |benda-benda| seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman. "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika 

kamu memang orang-orang yang benar!"  ْن ُكنُمت
`
اِء َهُؤالِء ا نِْبئُوِين ِباvْمسَ vاَء ُلك>هَا ُمث> َعَرَضهُْم عََىل املَالئَِكِة فََقاَل ا َ آَدَم االvْمسَ  َوعَمل>

 |31َصاِدِقَني|
[2.32] Mereka menjawab. "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah 

Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  قَالُوا
>َك اvنَْت الَعِلُمي احلَِكُمي | ن

`
>ْمَتنَا ا ال> َما عَل

`
ْبَحانََك َال ِعْملَ لَنَا ا  |32سـُ
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Sub.:  Allah mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu 2: 33Sub.:  Allah mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu 2: 33Sub.:  Allah mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu 2: 33Sub.:  Allah mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu 2: 33    
[2.33] Allah berfirman. "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". Maka setelah 

diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman. "Bukankah sudah Ku katakan 
kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu 

lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"  َْعَملُ غvّينِ ا
`
>ُمكْ ا ْم قَاَل اvلَْم اvُقل ل اِهئِ نَْباvُمه ِباvْمسَ vا ا ْم فَلَم> اِهئِ نِْبْهئُم ِباvْمسَ vَمَواِت قَاَل َ_ آَدُم ا ْيَب الس>

ْعَملُ َما تُْبُدوَن َوَما vْرِض َواv33ُكْنُمتْ تَْكتُُموَن | َواال| 
    

Sub.:  Pembangkangan Iblis, ayah dari sekalian jin, dan dosanya yang paling besar yakni kesobongan 2: 34Sub.:  Pembangkangan Iblis, ayah dari sekalian jin, dan dosanya yang paling besar yakni kesobongan 2: 34Sub.:  Pembangkangan Iblis, ayah dari sekalian jin, dan dosanya yang paling besar yakni kesobongan 2: 34Sub.:  Pembangkangan Iblis, ayah dari sekalian jin, dan dosanya yang paling besar yakni kesobongan 2: 34    
[2.34] Dan |ingatlah| ketika Kami berfirman kepada para malaikat. "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka 

sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.
َتْكَربَ َوَاكَن ِمَن الَاكِفرِيَن |  َىب َواسـْ vبِْليَس ا

`
ال> ا

`
ْذ ُقلْنَا ِللَْمالِئَكِة اْجسُُدوا ِالَٓدَم فََسَجُدوا ا

`
 |34َوا

[2.35] Dan Kami berfirman. "Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah 
makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati 

pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.  َنَْت َوَزْوُجكvِمْهنَا  َوُقلْنَا َ_ آَدُم اْسُكْن ا َ�اجلَن>َة َوُ
اِلِمَني | َجَرَة فَتَُكوkَ ِمَن الظ>  |35َرغَدًا َحْيُث ِشئْتَُما َوَال تَْقَرَ� َهِذِه الش>

[2.36] Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan 
Kami berfirman. "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, Dan bagi kamu ada tempat 

tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan".  ِفيِه َوُقلْنَا اْهِبُطوا kَا َاك َما ِمم> ْيَطاُن َعْهنَا فَاvْخَرَ"ُ >هَُما الشـ> فَاvَزل
َىل ِحٍني |بَْعُضُمكْ ِلَبْعٍض عَُدوä َولَُمكْ 

`
َتقَرä َوَمتَاٌع ا  |36 ِيف االvْرِض ُمسـْ

[2.37] Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.  َماٍت فَتَاَب ِِّه َلكِ ب اُب فَتَلَق>ى آَدُم ِمن ر> >ُه ُهَو الت>و> ن

`
عَلَْيِه ا

ِحُمي |  |37الر>
[2.38] Kami berfirman. "Turunlah kamu semua dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku 

kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan 
tidak |pula| mereka bersedih hati".  ُْْم َوَال مه ّينِ ُهًدى فََمن تَِبَع ُهَداَي فََال َخْوٌف عَلَْهيِ >ُمك ّمِ ا يَاûِتيَن م>

`
يعًا فَا َزنُوَن |ُقلْنَا اْهِبُطوا ِمْهنَا َمجِ  |38 َحيْ

    
Sub.:  Penghuni Neraka 2: 39Sub.:  Penghuni Neraka 2: 39Sub.:  Penghuni Neraka 2: 39Sub.:  Penghuni Neraka 2: 39    

[2.39] Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; 
Mereka kekal di dalamnya. | وَن ُTِاُب الن>اِر ُمهْ ِفهيَا َخا ْحصَ vبُوا ِبآَ_ِتنَا ا¢ْولَِئَك ا يَن َكَفُروا َوَكذ> ِ <x39َوا| 

    
Sub.:  Perjanjian dengan Bani Israil 2: 40 Sub.:  Perjanjian dengan Bani Israil 2: 40 Sub.:  Perjanjian dengan Bani Israil 2: 40 Sub.:  Perjanjian dengan Bani Israil 2: 40 ––––    41414141    

[2.40] Wahai Bani Israel, Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, Dan 
penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus 

takut |tunduk|.  ُْوفvنَْعْمُت عَلَْيُمكْ َواvِيت ا< اِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِيتَ ال ْرسَ `
َي فَاْرَهُبوِن |َ_ بَِين ا <_

`
 |40وا ِبَعهِْدي ا¢وِف ِبَعهِْدُمكْ َوا

[2.41] Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan |Al Qur'an| yang membenarkan apa 
yang ada padamu |Taurat|, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan Janganlah 
kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa

وا ِبآَ_ِيت ثََمنا+   َل َاكِفٍر ِبِه َوَال تَْشَرتُ َِّما َمَعُمكْ َوَال تَُكونُوا اvو> قًا ل >قُ  َوآِمنُوا ِبَما اvنَزلُْت ُمَصّدِ َي فَات <_
`
 |41وِن |قَِليًال َوا

-    
Sub.:  SyaratSub.:  SyaratSub.:  SyaratSub.:  Syarat----syarat 2: 42 syarat 2: 42 syarat 2: 42 syarat 2: 42 ––––    46464646    
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[2.42] Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu 
sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya.  َنُمتْ تv42ْعلَُموَن |َوَال تَلِْبُسوا احلَق> ِ�لَْباِطِل َوتَْكُتُموا احلَق> َوا| 

[2.43] Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.  الَة َواvِقميُوا الص>
اِكِعَني | َاكَة َواْرَكُعوا َمَع الر>  |43َوآتُوا الز>

[2.44] Mengapa kamu suruh orang lain |mengerjakan| kebajikan, sedang kamu melupakan diri 
|kewajiban| mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab |Taurat|? Tidakkah kamu mengerti?  ُمُروَن الن>اَسûتَاvا

نُْمتْ تَْتلُوَن الِكتَاَب اvفََال تَْعِقلُوَن | vنُْفَسُمكْ َواv44ِ�لِْربِّ َوتَنَسْوَن ا| 
    

Sub.:  Sabar dan Sholat 2: 45 Sub.:  Sabar dan Sholat 2: 45 Sub.:  Sabar dan Sholat 2: 45 Sub.:  Sabar dan Sholat 2: 45 ––––    46464646    
[2.45] Dan mintalah pertolongan |kepada Allah| dengan sabar dan |mengerjakan| salat. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk,  ِْرب َتِعيُنوا ِ�لص> َواسـْ
ال> عََىل 

`
َا لََكِبَريٌة ا هن>

`
الِة َوا  |45اخلَاِشِعَني |َوالص>

[2.46] |yaitu| orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka 
akan kembali kepada-Nya. | لَْيِه َراِجُعوَن

`
ُْم ا ْم َواvهن> ِ ُم مÈالُقوا َرّهبِ يَن يَُظنÈوَن اvهن> ِ <x46ا| 

    
Sub.:  Peringatan Terhadap BanSub.:  Peringatan Terhadap BanSub.:  Peringatan Terhadap BanSub.:  Peringatan Terhadap Bani Israil 2: 47 i Israil 2: 47 i Israil 2: 47 i Israil 2: 47 ––––    48484848    

[2.47] Wahai Bani Israel, Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan |ingatlah 
pula| bahwasanya Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini |pada masa itu|  بَِين _َ

ائِيَل اْذُكُروا ِنْعمَ  ْرسَ `
لُْتُمكْ عََىل الَعالَِمَني |ا ّينِ فَض> vنَْعْمُت عَلَْيُمكْ َواvِيت ا<  |47ِيتَ ال

[2.48] Dan jagalah dirimu dari |`azab| hari |kiamat, yang pada hari itu| seseorang tidak dapat membela 
orang lain, walau sedikit pun; dan |begitu pula| tidak diterima syafa`at dan tebusan daripadanya, dan tidaklah 

mereka akan ditolong.  َْفٍس َشيْئًا َوَال يُْقَبُل ِمْهنَا َشَفاعٌَة َوَال يُْؤَخُذ ِمْهنَا عَْدٌل َوال< زِي نَْفٌس َعن ن >ُقوا يَْومًا ال> َجتْ وَن |َوات  |48 ُمهْ يُنَرصُ
    

Sub.:   Israil dan Fir’aun 2: 49 Sub.:   Israil dan Fir’aun 2: 49 Sub.:   Israil dan Fir’aun 2: 49 Sub.:   Israil dan Fir’aun 2: 49 ––––    50505050    
[2.49] Dan |ingatlah| ketika Kami selamatkan kamu dari |Firaun| dan pengikut-pengikutnya; Mereka 

menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan 
membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang 

besar dari Tuhanmu.  َُْتْحُيوَن ِنَساَءمك ُوَن اvبْنَاَءُمكْ َويَسـْ ْن آِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُمكْ ُسوَء الَعَذاِب يَُذّحبِ ْذ َجن>ْينَاُمك ّمِ
`
ُِّمكْ َعِظٌمي |َوا ب ن ر>  |49 َوِيف َذِلُمك بََالٌء ّمِ

[2.50] Dan |ingatlah|, ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami 
tenggelamkan |Firaun| dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan.  َْجنْينَاُمكvْذ فََرْقنَا ِبُمكُ الَبْحَر فَا

`
َوا

 |50| َواvْغَرْقنَا آَل ِفْرَعْوَن َواvنُْمتْ تَنُظُرونَ 
    

Sub.:  Kekafiran Bani Israel dan Penyembahan mereka terhadap patung anak sapi 2: 51 Sub.:  Kekafiran Bani Israel dan Penyembahan mereka terhadap patung anak sapi 2: 51 Sub.:  Kekafiran Bani Israel dan Penyembahan mereka terhadap patung anak sapi 2: 51 Sub.:  Kekafiran Bani Israel dan Penyembahan mereka terhadap patung anak sapi 2: 51 ––––    54545454 
[2.51] Dan |ingatlah|, ketika Kami berjanji kepada Musa |memberikan Taurat, sesudah| empat puluh 

malam, lalu kamu menjadikan|patung| anak lembu |sembahanmu| sepeninggalnya dan kamu adalah orang-
orang yang lalim. | نُْمتْ َظاِلُموَن vْذُمتُ الِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوا َ ْذ َواعَْدkَ ُموَىس اvْربَِعَني لَْي3ًَ ُمث> اخت>

`
 |51َوا

[2.52] Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.  َkلََعل>ُمكْ ُمث> َعَفْو َWِْن بَْعِد َذ  َعنُمك ّمِ
 |52تَْشُكُروَن |

[2.53] Dan |ingatlah|, ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab |Taurat| dan Furqan | keterangan yang 
membedakan antara yang benar dan yang salah|, agar kamu mendapat petunjuk.  ْذ آتَيْنَا ُموَىس

`
 الِكتَاَب َوالُْفْرقَاَن لََعل>ُمكْ َوا

 |53َهتَْتُدوَن |
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[2.54] Dan |ingatlah|, ketika Musa berkata kepada kaumnya. " Wahai kaumku!, Sesungguhnya kamu 
telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan |patung| anak lembu |sembahanmu|, maka 
bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu 
pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang 

Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."  َْذ قَاَل ُموَىس ِلق
`
َىل َ�رِئُِمكْ فَاْقُتلُوْا َوا

`
اِذُمكُ الِعْجَل فَُتوبُوا ا َ >ُمكْ َظلَْمُمتْ اvنُْفَسُمك ِ�ّختِ ن `

ْوِمِه َ_ قَْوِم ا
ِحُمي | اُب الر> >ُه ُهَو الت>و> ن

`
>ُمكْ ِعنَد َ�رِئُِمكْ فَتَاَب عَلَْيُمكْ ا  |54اvنُْفَسُمكْ َذِلُمكْ َخْريٌ ل

    
Sub.:  Bani Israil di Sub.:  Bani Israil di Sub.:  Bani Israil di Sub.:  Bani Israil di serang oleh petir karena kekafiran mereka 2: 55 serang oleh petir karena kekafiran mereka 2: 55 serang oleh petir karena kekafiran mereka 2: 55 serang oleh petir karena kekafiran mereka 2: 55 ––––    56565656    

[2.55] Dan |ingatlah|, ketika kamu berkata. "Wahai Musa!, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum 
kami melihat Allah dengan terang", karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya.

  
`
نُْمتْ تَْنُظُروَن |َوا vاِعَقُة َوا َرًة فَاvَخَذْتُمكُ الص> ْ"َ َ <Bَحىت> نََرى ا َWَ ْؤِمَنÈ  |55ْذ ُقلُْمتْ َ_ ُموَىس لَن ن

[2.56] Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.  ْْن بَْعِد َمْوِتُمك ُمث> بََعثْنَاُمك ّمِ
 |56ل>ُمكْ تَْشُكُروَن |لَعَ 

 
Sub.:  Kasih sayang Allah terhadap Bani Israil dan Allah mengirimkan kepada mereka Manna (sejenis madu) Sub.:  Kasih sayang Allah terhadap Bani Israil dan Allah mengirimkan kepada mereka Manna (sejenis madu) Sub.:  Kasih sayang Allah terhadap Bani Israil dan Allah mengirimkan kepada mereka Manna (sejenis madu) Sub.:  Kasih sayang Allah terhadap Bani Israil dan Allah mengirimkan kepada mereka Manna (sejenis madu) 
dan Salwa (semacam burung puyuh) 2: 57dan Salwa (semacam burung puyuh) 2: 57dan Salwa (semacam burung puyuh) 2: 57dan Salwa (semacam burung puyuh) 2: 57    

[2.57] Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". 
Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya 

Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. لَْوى ُلكُوا نَْزلْنَا عَلَْيُمكُ املَن> َوالس> vلْنَا عَلَْيُمكُ الغََماَم َوا< ِمن  َوَظل
َباِت َما َرَزْقنَاُمكْ َوَما َظلَُموkَ َولَِكن َاكنُوا اvنُْفَسهُْم يَْظِلُموَن |  |57َطّيِ

    
Sub.:  Bani Israil bermainSub.:  Bani Israil bermainSub.:  Bani Israil bermainSub.:  Bani Israil bermain----main dengan firman Allah 2: 58 main dengan firman Allah 2: 58 main dengan firman Allah 2: 58 main dengan firman Allah 2: 58 ––––    59595959    

[2.58] Dan |ingatlah|, ketika Kami berfirman. "Masuklah kamu ke negeri ini |Baitul Maqdis|, dan 
makanlah dengan nikmat |berbagai makanan| yang ada di sana sesukamu.Dan masukilah pintu gerbangnya 
sambil bersujud, dan katakanlah. "Bebaskanlah kami |dari dosa-dosa kami|", niscaya Kami ampuni kesalahan-
kesalahanmu. Dan kelak Kami akan menambah |pemberian Kami| kepada orang-orang yang berbuat 

kebaikan".  ِْذ ُقلْنَا اْدُخلُوا َهِذِه القَْريََة فَُلكُوا ِمْهنَا َحْيُث ِشئُْمتْ َرغَدًا َواْدُخلُوا الَباَب ُجس>دًا َوقُولُوا ح
`
ِنَني |َوا >ْغِفْر لَُمكْ َخَطاَ_ُمكْ َوَسَزنِيُد املُْحسـِ ٌة ن  |58ط>

[2.59] Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan |mengerjakan| yang tidak diperintahkan 
kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka 

berbuat fasik.  ِ <xيَن َظلَُموا قَْوًال غَْريَ ا ِ <xَل ا َماِء ِبَما َاكنُوا يَْفُسُقوَن |فََبد> نَالس> يَن َظلَُموا ِرْجزًا ّمِ ِ <xنَزلْنَا عََىل اv59ي ِقيَل لَهُْم فَا| 
    

Sub.:   Musa dSub.:   Musa dSub.:   Musa dSub.:   Musa dan Mu’jizat berupa dua belas mata air 2:60an Mu’jizat berupa dua belas mata air 2:60an Mu’jizat berupa dua belas mata air 2:60an Mu’jizat berupa dua belas mata air 2:60    
[2.60] Dan |ingatlah| ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman. "Pukullah batu itu 

dengan tongkatmu!". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah 
mengetahui tempat minumnya |masing-masing| Makan dan minumlah rezeki |yang diberikan| Allah, dan 

janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.  َِّعَصاَك ِذ اْستَْسَقى ُموَىس ِلَقْوِمِه فَُقلْنَا اْرضِب ب
`
َوا

ْزقِ  بُوا ِمن ّرِ َهبُْم ُلكُوا َواْرشَ ْرشَ َة َعْينًا قَْد عَِملَ ُلكÈ ا¢kٍَس م> ِ َوَال تَْعثَْوا ِيف االvْرِض ُمْفِس  احلََجَر فَانَفَجَرْت ِمنُْه اثْنَتَا َعْرشَ <B60ِديَن |ا| 
    

Sub.:  Bani Israil menjadi tidak bersyukur (kufur) kepada Allah 2: 61Sub.:  Bani Israil menjadi tidak bersyukur (kufur) kepada Allah 2: 61Sub.:  Bani Israil menjadi tidak bersyukur (kufur) kepada Allah 2: 61Sub.:  Bani Israil menjadi tidak bersyukur (kufur) kepada Allah 2: 61    
[2.61] Dan |ingatlah|, ketika kamu berkata. "Wahai Musa, kami tidak bisa sabar |tahan| dengan satu 

macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi 
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kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu. sayur-mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang 
merahnya". Musa berkata. "Maukah kamu mengambil sesuatu yang buruk sebagai pengganti yang lebih baik? 
Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". Lalu ditimpakanlah kepada 
mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu |terjadi| karena mereka 

selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu 
|terjadi| karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.  ْذ

`
>ْصِربَ  لَن ُموَىس  _َ  ُقلُْمتْ  َوا  لَنَا فَاْدعُ  َواِحدٍ  َطَعامٍ  عََىل  ن

>كَ  ِرجْ  َرب ا لَنَا ُخيْ >اِهئَا َوفُوِمهَا  ِمم> ن> لَُمك م> تُْنِبُت االvْرُض ِمْن بَْقِلهَا َوِقث
`
ي ُهَو َخْريٌ اْهِبُطوا ِمْرصًا فَا ِ <x�َ ْدَىنvي ُهَو ا ِ <xتَْستَْبِدلُوَن ا vلُْمتْ َوعََدِسهَا َوبََصِلهَا قَاَل اvا َسا

ُْم َاكنُوا يَْكُفرُ  ِ َذWَِ ِباvهن> <Bَن ا ُ َوالَْمْسَكنَُة َوَ�ُءوا ِبَغَضٍب ّمِ <Ó ِxُّم ا بَْت عَلَْهيِ َني ِبَغْريِ احلَّقِ َذWَِ ِبَما َعَصوا َوَاكنُوا يَْعَتُدوَن |َوُرضِ ِ َويَْقُتلُوَن الن>ِبيِّ <B61وَن ِبآَ_ِت ا| 
[2.62] Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang 

Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal 
saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak 

|pula| mereka bersedih hati.  ِاب يَن َهاُدوا َوالن>َصاَرى َوالص> ِ <xيَن آَمنُوا َوا ِ <xن> ا `
ْم ا ِ َل َصاِلحًا فَلَهُْم اvْجُرُمهْ ِعنَد َرّهبِ ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر َوَمعِ <B�ِ ِئَني َمْن آَمَن

َزنُوَن | ْم َوَال ُمهْ َحيْ  |62َوَال َخْوٌف عَلَْهيِ
 

Sub.:  Pengangkatan gunung ke atas Bani Israil (untuk perjanjian mereka) 2: 63 Sub.:  Pengangkatan gunung ke atas Bani Israil (untuk perjanjian mereka) 2: 63 Sub.:  Pengangkatan gunung ke atas Bani Israil (untuk perjanjian mereka) 2: 63 Sub.:  Pengangkatan gunung ke atas Bani Israil (untuk perjanjian mereka) 2: 63 ––––    64646464    
[2.63] Dan |ingatlah|, ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan gunung |Thursina| di 

atasmu |seraya Kami berfirman|. "Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah 
selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa".  ِمي kََخْذvْذ ا

`
ٍة َواْذُكُروا َما َوا وَر ُخُذوا َما آتَيْنَاُمك ِبُقو> Èثَاقَُمكْ َوَرفَْعنَا فَْوْ◌قَُمكُ الط

 |63ِفيِه لََعل>ُمكْ تَت>ُقوَن |
[2.64] Kemudian kamu berpaling setelah |adanya perjanjian| itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan 

rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.  ُتُه ِ عَلَْيُمكْ َوَرْمحَ <Bفَلَْوَال فَْضُل ا َWِْن بَْعِد َذ >ْيُمت ّمِ ُمث> تََول
َن اخلَاِرسِيَن |  |64لَُكنُمت ّمِ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang kafir dari banorang kafir dari banorang kafir dari banorang kafir dari bani Israil melanggar kesucian hari Israil melanggar kesucian hari Israil melanggar kesucian hari Israil melanggar kesucian hari sabtu 2: 65 i sabtu 2: 65 i sabtu 2: 65 i sabtu 2: 65 ----    66666666    

[2.65] Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, 
lalu Kami berfirman kepada mereka. "Jadilah kamu kera yang hina!".  ْبِت فَُقلْنَا لَهُْم ُكونُوا يَن اْعَتَدْوا ِمنُمكْ ِيف الس> ِ <xَولََقْد عَِلْمُمتُ ا

ئِ   |65َني |ِقَرَدًة َخاسـِ
[2.66] Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka 

yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa  َِّما بَْنيَ يََدْهيَا َوَما َخلَْفهَا فََجَعلْنَاَها نََاكًال ل
ِّلُْمت>ِقَني |َوَموْ   |66ِعَظًة ل

    
Sub.:   Bani Israil dan sapi betina 2: 67 Sub.:   Bani Israil dan sapi betina 2: 67 Sub.:   Bani Israil dan sapi betina 2: 67 Sub.:   Bani Israil dan sapi betina 2: 67 ––––    71717171    

[2.67] Dan |ingatlah|, ketika Musa berkata kepada kaumnya. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyembelih seekor sapi betina". Mereka berkata. "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" 
Musa menjawab. "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil".

تَت>ِخُذkَ ُهُزوًا قَاَل اvُعوذُ   vن تَْذَحبُوا بََقَرًة قَالُوا اvُمُرُمكْ اûيَا َ <Bن> ا `
ْذ قَاَل ُموَىس ِلَقْوِمِه ا

`
ِ َوا <B�ِ  | ُكوَن ِمَن اجلَاِهِلَنيvْن اv67ا| 

[2.68] Mereka menjawab. "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada 
kami, sapi betina apakah itu." Musa menjawab. "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah 
sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan 

kepadamu".  ٌَا بَقََرٌة ال> فَاِرٌض َوَال ِبْكٌر َعَوان هن>
`
>ُه يَُقوُل ا ن

`
>نَا َما ِيهَ قَاَل ا >َك يَُبّنيِ ل  |68َمُروَن | بَْنيَ َذWَِ فَافَْعلُوا َما تُؤْ قَالُوا اْدُع لَنَا َرب
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[2.69] Mereka berkata. "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami 
apa warnanya". Musa menjawab. "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina 

yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."  نَا َما< >َك يَُبّنيِ ل قَالُوا اْدُع لَنَا َرب
>ْوُهنَا تَُرسÈ الن>اِظرِيَن | َا بََقَرٌة َصْفَراُء فَاِقٌع ل هن>

`
>ُه يَُقوُل ا ن

`
 |69لَْوُهنَا قَاَل ا

[2.70] Mereka berkata. "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami 
bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu |masih| samar bagi kami dan sesungguhnya 

kami insya Allah akan mendapat petunjuk |untuk memperoleh sapi itu|."  <ن `
>نَا َما ِيهَ ا >َك يَُبّنيِ ل الَبَقَر تََشابََه  قَالُوا اْدُع لَنَا َرب

ُ لَُمهَْتُدوَن | <Bن َشاَء ا
`
k> ا

`
 |70عَلَْينَا َوا

[2.71] Musa berkata. "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum 
pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada 
belangnya." Mereka berkata. "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya". 

Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.  َا هن>
`
>ُه يَُقوُل ا ن

`
قَاَل ا

َيَة ِفهيَا قَالُوا االَٓن ِجْئَت ِ�لَْحّقِ فََذَحبُوَها وَ  بََقَرٌة ال>  >َمٌة ال> شـِ  |71َما َاكُدوا يَْفَعلُوَن |َذلُوٌل تُِثُري االvْرَض َوَال تَْسِقي احلَْرَث ُمَسل
    

Sub.:  Pembunuhan terhadap seseorang dari bani Israil 2: 72 Sub.:  Pembunuhan terhadap seseorang dari bani Israil 2: 72 Sub.:  Pembunuhan terhadap seseorang dari bani Israil 2: 72 Sub.:  Pembunuhan terhadap seseorang dari bani Israil 2: 72 ––––    73737373    
[2.72] Dan |ingatlah|, ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh 

tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.  ُْمت ûاَرا ْذ قَتَلُْمتْ نَْفسًا فَاد>
`
َوا

ا ُكنُمتْ تَْكُتُموَن | ُ ُمْخِرٌج م> <B72ِفهيَا َوا| 
[2.73] Lalu Kami berfirman. "Pukullah mayit itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu!" 

Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-
tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti  ُْحي َWِاملَْوَىت َوُيرِيُمكْ آَ_ِتِه لََعل>ُمكْ تَْعِقلُوَن |فَُقلْنَا اْرضِبُوُه ِبَبْعِضهَا َكَذ ُ <B73ِيي ا| 

[2.74] Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara 
batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang 
terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut 

kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.  َف َWِْن بَْعِد َذ ـَي ُمث> قََسْت ُقلُوبُُمك ّمِ هِ
ن> ِمْهنَا لََما يَش> 

`
ُر ِمنُْه االvْهنَاُر َوا ن> ِمَن اِحلَجاَرِة لََما يَتََفج>

`
ُ ِبغَاِفٍل َمع>ا َاكلِْحَجاَرِة اvْو اvَشدÈ قَْسَوًة َوا <Bَوَما ا ِ <Bَيِة ا ن> ِمْهنَا لََما َهيِْبطُ ِمْن َخشـْ

`
ق>ُق فَيَْخُرُج ِمنُْه املَاُء َوا

 |74َن |تَْعَملُو
    

Sub.:  Allah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa yahudi mengetahui kebenaran namun mereka bermainSub.:  Allah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa yahudi mengetahui kebenaran namun mereka bermainSub.:  Allah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa yahudi mengetahui kebenaran namun mereka bermainSub.:  Allah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa yahudi mengetahui kebenaran namun mereka bermain----
main dengan kebenaran tersebut 2: 75main dengan kebenaran tersebut 2: 75main dengan kebenaran tersebut 2: 75main dengan kebenaran tersebut 2: 75    

[2.75] Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari 
mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka 

mengetahui?  ّْرِفُونَُه ِمْن بَع ِ ُمث> ُحيَ <Bَم ا�ْهنُْم يَْسَمُعوَن َ  |75ِد َما َعَقلُوُه َوُمهْ يَْعلَُموَن |اvفَتَْطَمُعوَن اvن يُْؤِمنُوا لَُمكْ َوقَْد َاكَن فَرِيٌق ّمِ
    

SuSuSuSub.:  Penipuan yang dilakukan oleh Yahudi Madinah dan mereka yang bermainb.:  Penipuan yang dilakukan oleh Yahudi Madinah dan mereka yang bermainb.:  Penipuan yang dilakukan oleh Yahudi Madinah dan mereka yang bermainb.:  Penipuan yang dilakukan oleh Yahudi Madinah dan mereka yang bermain----main dengan kitab Allah main dengan kitab Allah main dengan kitab Allah main dengan kitab Allah 
yang datang sebelumnya 2: 76 yang datang sebelumnya 2: 76 yang datang sebelumnya 2: 76 yang datang sebelumnya 2: 76 ––––    81818181    

[2.76] Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata. "Kami pun 
telah beriman," tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata. "Apakah kamu 
menceritakan kepada mereka |orang-orang mukmin| apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya 
dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?"

ثُوَهنُم ِبَما فَتََح   ّدِ َىل بَْعٍض قَالُوا اvُحتَ
`
َذا َخال بَْعُضهُْم ا

`
>ا َوا يَن آَمنُوا قَالُوا آَمن ِ <xَذا لَُقوا ا

`
ُ عَ َوا <Bفََال تَْعِقلُوَن |اvُِّمكْ ا وُمك ِبِه ِعنَد َرب È76لَْيُمكْ ِلُيَحاج| 
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[2.77] Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan 
segala yang mereka nyatakan?  ُوَن َوَما ي Èيَْعَملُ َما يُِرس َ <Bن> اvَوال يَْعلَُموَن اv77ْعِلُنوَن |ا| 

[2.78] Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab |Taurat|, kecuali dongengan 
bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. وÈال> يَُظن

`
ْن ُمهْ ا

`
ال اvَماِين> َوا

`
يÈوَن َال يَْعلَُموَن الِكتَاَب ا ّمِ  |78َن |َوِمْهنُْم ا¢

[2.79] Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka 
sendiri, lalu dikatakannya. "Ini dari Allah", |dengan maksud| untuk memperoleh keuntungan yang sedikit 
dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka 

sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan.  يَن يَْكُتُبوَن الِكتَاَب ِ <C ِّ فََويٌْل ل
وا  ِ ِليَْشَرتُ <Bيِْدِهيْم ُمث> يَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعنِد اvُبوَن |ِبا ا يَْكسـِ م> >هُم ّمِ يِْدِهيْم َوَويٌْل ل vبَْت ا ا َكتَ م> >هُم ّمِ  |79ِبِه ثََمنا+ قَِليًال فََويٌْل ل

[2.80] Dan mereka berkata. "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama 
beberapa hari saja." Katakanlah. "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan 

memungkiri janji-Nya ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?".  َوقَالُوا لَن
ِ َعهْداً فَلَ  <Bَْذُمتْ ِعنَد ا خت> vْعُدوَدًة ُقْل ا مًا م> <_vال> ا

`
نَا الن>اُر ا ِ َما َال تَْعلَُموَن |تََمسـ> <Bْم تَُقولُوَن عََىل اvَعهَْدُه ا ُ <Bِلَف ا  |80ن ُخيْ

[2.81] |Bukan demikian|, yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, 
mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.  اُب الن>اِر بََىل َمن َكَسَب ْحصَ vَحاَطْت ِبِه َخِطيئَُتُه فَا¢ْولَِئَك اvئًَة َوا ِّ َسي

وَن | ُTِ81ُمهْ ِفهيَا َخا|    
    

Sub.:   Yahudi yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa 2: 82Sub.:   Yahudi yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa 2: 82Sub.:   Yahudi yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa 2: 82Sub.:   Yahudi yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa 2: 82    
[2.82] Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di 

dalamnya. | وَن ُTِاُب اجلَن>ِة ُمهْ ِفهيَا َخا ْحصَ vاِلَحاِت ا¢ْولَِئَك ا لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <x82َوا| 
    

Sub.:  Perjanjian dengan bani Israil 2: 83 Sub.:  Perjanjian dengan bani Israil 2: 83 Sub.:  Perjanjian dengan bani Israil 2: 83 Sub.:  Perjanjian dengan bani Israil 2: 83 ––––    86868686    
[2.83] Dan |ingatlah|, ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel |yaitu|. Janganlah kamu menyembah 

selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, 
serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu 

tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.  ِميثَاَق kََخْذvْذ ا
`
َوا

ْحَساkً َوِذي الُقْرَىب َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ 
`
ْيِن ا َTَِوِ�لَْوا َ <Bال> ا

`
ائِيَل َال تَْعُبُدوَن ا ْرسَ `

نًا َواvِقميُوا ا بَِين ا ال> قَِليًال َوقُولُوا ِللن>اِس ُحسـْ
`
>ْيُمتْ ا َاكَة ُمث> تََول الَة َوآتُوا الز> لص>

ْعرُِضوَن | Èنُمت مvنُمكْ َوا  |83ّمِ
    

Sub.:  Perilaku Bani Israel 2:84Sub.:  Perilaku Bani Israel 2:84Sub.:  Perilaku Bani Israel 2:84Sub.:  Perilaku Bani Israel 2:84----86868686    
[2.84] Dan |ingatlah|, ketika Kami mengambil janji dari kamu |yaitu|.” Janganlah kamu menumpahkan 

darahmu |membunuh orang|, dan kamu tidak akan mengusir dirimu |saudaramu sebangsa| dari kampung 
halamanmu”, kemudian kamu berikrar |akan memenuhinya| sedang kamu mempersaksikannya.  kََخْذvْذ ا

`
َوا

ن ِد_َ  رُِجوَن اvنُفَسُمك ّمِ  |84رُِمكْ ُمث> اvْقَرْرُمتْ َواvنُْمتْ تَْشهَُدوَن |ِميثَاقَُمكْ َال تَْسِفُكوَن ِدَماَءُمكْ َوَال ُختْ
[2.85] Kemudian kamu |Bani Israel| membunuh dirimu |saudaramu sebangsa| dan mengusir segolongan 

daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa 
dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir 
mereka itu |juga| terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab |Taurat| dan ingkar 
terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan 
kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada Hari Kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat 

berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.  ُرِج ن ِدَ_ِرِمهْ ُمث> اvنُمتْ َهُؤالِء تَْقُتلُوَن اvنُْفَسُمكْ َوُختْ نُمك ّمِ وَن فَرِيقًا ّمِ
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ْخَراُ"ُ 
`
ٌم عَلَْيُمكْ ا ن يَاûتُوُمكْ ا¢َساَرى تَُفاُدَوُمهْ َوُهَو ُمَحر>

`
ْمثِ َوالُْعْدَواِن َوا `

م ِ�ال Wَِ ْم اvفَتُْؤِمنُوَن ِبَبْعِض الِكتَاِب َوتَْكُفُروَن ِبَبْعٍض فََما َجَزاُء َمن يَْفَعُل ذَ تََظاَهُرونََعلَْهيِ
ُ ِبَغاِفلٍ  <Bَشّدِ الَعَذاِب َوَما اvَىل ا

`
وَن ا Èنَْيا َويَْوَم الِقيَاَمِة يَُرد ÈTال> ِخْزٌي ِيف احلََياِة ا

`
 |85 َمع>ا تَْعَملُوَن |ِمنُمكْ ا

[2.86] Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan |kehidupan| akhirat, maka tidak akan 
diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.  ف>ُف َعْهنُُم الَعَذاُب نَْيا ِ�الِٓخَرِة فََال ُخيَ ÈTُوا احلََياَة ا يَن اْشَرتَ ِ <xا¢ْولَِئَك ا

وَن |  |86َوَال ُمهْ يُنَرصُ
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang kafir dari bani Israil mendustakan para nabi dan memborang kafir dari bani Israil mendustakan para nabi dan memborang kafir dari bani Israil mendustakan para nabi dan memborang kafir dari bani Israil mendustakan para nabi dan membunuhi mereka 2: 87 unuhi mereka 2: 87 unuhi mereka 2: 87 unuhi mereka 2: 87 ––––    88888888    
[2.87] Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab |Taurat| kepada Musa, dan Kami telah 

menyusulinya |berturut-turut| sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran 
|mukjizat| kepada `Isa putra Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul-Qudus. Apakah setiap datang 
kepadamu seorang rasul membawa sesuatu |pelajaran| yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu 
angkuh; maka beberapa orang |di antara mereka| kamu dustakan dan beberapa orang |yang lain| kamu bunuh?

  < نَاِت َواvي ِّ ُسِل َوآتَيْنَا ِعيَىس اْبَن َمْرَميَ الَبي Èنُفُسـُمكُ َولََقْد آتَيْنَا ُموَىس الِكتَاَب َوقَف>ْينَا ِمْن بَْعِدِه ِ�لرvفَُلك>َما َجاَءُمكْ َرُسوٌل ِبَما َال َهتَْوى اvُه ِبُروحِ الُقُدِس اkَْد
ُمتْ فََفرِيقًا  َتْكَربْ بُْمتْ َوفَرِيقاً اسـْ  |87تَْقتُلُوَن | َكذ>

[2.88] Dan mereka berkata. "Hati kami tertutup". Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka 
karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman.  ِب ُ <Bَعَهنُُم ا< ا َوقَالُوا ُقلُوبُنَا غُلٌْف بَل ل ُكْفِرِمهْ فََقِليًال م>

 |88يُْؤِمنُوَن |
    

Sub.:  Bani Israil mengenali Nabi Muhammad melalui penjelasan yang ada dalam kitab suci mereka namun Sub.:  Bani Israil mengenali Nabi Muhammad melalui penjelasan yang ada dalam kitab suci mereka namun Sub.:  Bani Israil mengenali Nabi Muhammad melalui penjelasan yang ada dalam kitab suci mereka namun Sub.:  Bani Israil mengenali Nabi Muhammad melalui penjelasan yang ada dalam kitab suci mereka namun 
mereka teta tidak percaya meskipun beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim, sebab beliau bukan orang Yahudi mereka teta tidak percaya meskipun beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim, sebab beliau bukan orang Yahudi mereka teta tidak percaya meskipun beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim, sebab beliau bukan orang Yahudi mereka teta tidak percaya meskipun beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim, sebab beliau bukan orang Yahudi 
2: 892: 892: 892: 89    ----    91919191    

[2.89] Dan setelah datang kepada mereka Kitab | Al Qur'an |dari Allah yang membenarkan apa yang ada 
pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon |kedatangan Nabi| untuk mendapat kemenangan 
atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar 

kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu.  َِّما َمَعهُْم َوَاكنُوا ٌق ل ِ ُمَصّدِ <Bْن ِعنِد ا ا َجاَءُمهْ ِكَتاٌب ّمِ َولَم>
يَن َكَفُروا ِ <xَتْفِتُحوَن عََىل ا ِ عََىل الَاكِفرِيَن | ِمن قَْبُل يَسـْ <Bا َعَرفُوا َكَفُروا ِبِه فَلَْعنَُة ا ا َجاَءُمه م>  |89فَلَم>

[2.90] Alangkah buruknya |perbuatan| mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa 
yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat kemurkaan demi kemurkaan. 

Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.  ُ <Bنَزَل اvن يَْكُفُروا ِبَما اvنُفَسهُْم اvْوا ِبِه ا ُ ِمن ِبئَْسَما اْشَرتَ <Bن يَُزنَِّل اvبَْغيًا ا
هٌِني | Èعََىل َمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه فََباُءوا ِبغََضٍب عََىل غََضٍب َوِلْلَاكِفرِيَن عََذاٌب م ِúِ90فَْض| 

    
Sub.:  Bani Israil mengatakanSub.:  Bani Israil mengatakanSub.:  Bani Israil mengatakanSub.:  Bani Israil mengatakan    bahwa mereka percaya kepada kitab yang dibawa oleh Nabi Musa namubahwa mereka percaya kepada kitab yang dibawa oleh Nabi Musa namubahwa mereka percaya kepada kitab yang dibawa oleh Nabi Musa namubahwa mereka percaya kepada kitab yang dibawa oleh Nabi Musa namunnnn    
mereka tidak mempercayai Almereka tidak mempercayai Almereka tidak mempercayai Almereka tidak mempercayai Al----Qur’an Yang sesuai dengannya. Jika memang mereka percaya kepada kitab suci Qur’an Yang sesuai dengannya. Jika memang mereka percaya kepada kitab suci Qur’an Yang sesuai dengannya. Jika memang mereka percaya kepada kitab suci Qur’an Yang sesuai dengannya. Jika memang mereka percaya kepada kitab suci 
mereka tidak akan membunuhi para nabi mereka sendiri 2: 91mereka tidak akan membunuhi para nabi mereka sendiri 2: 91mereka tidak akan membunuhi para nabi mereka sendiri 2: 91mereka tidak akan membunuhi para nabi mereka sendiri 2: 91    

[2.91] Dan apabila dikatakan kepada mereka. "Berimanlah kepada Al Qur'an yang diturunkan Allah", 
mereka berkata. "Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami". Dan mereka kafir kepada 
Al Qur'an yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Qur'an itu adalah |Kitab| yang hak; yang membenarkan 
apa yang ada pada mereka. Katakanlah.|Nabi Muhammad| "Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi 

Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?"  قَالُوا نُْؤِمُن ِبَما ا¢نزَِل عَلَْينَا َويَْكُفُروَن ِبَما َوَراَءُه ُ <Bنَزَل اvَذا ِقيَل لَهُْم آِمنُوا ِبَما ا
`
َوا

َِّما َمَعهُْم  قًا ل ْؤِمِنَني |َوُهَو احلَقÈ ُمَصّدِ Èن ُكنُمت م
`
ِ ِمن قَْبُل ا <Bنِْبَياَء ا v91ُقْل فَِملَ تَْقُتلُوَن ا| 
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Sub.:  Kekafiran bani Israil dan patung sapi 2: 92 Sub.:  Kekafiran bani Israil dan patung sapi 2: 92 Sub.:  Kekafiran bani Israil dan patung sapi 2: 92 Sub.:  Kekafiran bani Israil dan patung sapi 2: 92 ––––    93939393    

[2.92] Dan sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran |mukjizat|, 
kemudian kamu jadikan |patung| anak sapi |sebagai sembahan| sesudah |kepergian|nya, dan sebenarnya kamu 

adalah orang-orang yang zalim. | نُْمتْ َظاِلُموَنvَْذُمتُ الِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوا نَاِت ُمث> اخت> ِّ  |92َولََقْد َجاَءُمك مÈوَىس ِ�لَْبي
[2.93] Dan |ingatlah|, ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat bukit |Thursina| di 

atasmu |seraya Kami berfirman|. "Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan 
dengarkanlah!" Mereka menjawab. "Kami mendengarkan tetapi tidak menaati". Dan telah diresapkan ke 
dalam hati mereka itu |kecintaan menyembah patung| anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah. "Amat jahat 

perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman |kepada Taurat|".  kََخْذvْذ ا
`
َوا

وَر ُخذُ  Èُم الِعْجَل ِبُكْفِرِمهْ ُقلْ ِميثَاقَُمكْ َوَرفَْعنَا فَْوقَُمكُ الط ْرشِبُوا ِيف ُقلُوِهبِ ْعنَا َوَعَصْينَا َوا¢ ُعوا قَالُوا َمسِ ٍة َواْمسَ ْؤِمِنَني وا َما آتَيْنَاُمك ِبُقو> Èن ُكنُمت م
`
ميَانُُمكْ ا

`
 ِبئَْسَما يَاûُمُرُمك ِبِه ا

|93| 
    

Sub.:  Allah menolak pengakuan Yahudi bahwasanya kehidupan Sub.:  Allah menolak pengakuan Yahudi bahwasanya kehidupan Sub.:  Allah menolak pengakuan Yahudi bahwasanya kehidupan Sub.:  Allah menolak pengakuan Yahudi bahwasanya kehidupan akhirat hanyalah milik mereka 2: 94 akhirat hanyalah milik mereka 2: 94 akhirat hanyalah milik mereka 2: 94 akhirat hanyalah milik mereka 2: 94 ––––    96969696    
[2.94] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Jika kamu |menganggap bahwa| kampung akhirat |surga| itu 

khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian |mu|, jika kamu memang 
benar.  َ ن َاكن

`
ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني |ُقْل ا

`
ن ُدوِن الن>اِس فَتََمن>ُوا املَْوَت ا ِ َخاِلَصًة ّمِ <Bاُر االِٓخَرُة ِعنَد ا <T94ْت لَُمكُ ا| 

[2.95] Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-
kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka |sendiri|. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang 

yang zalim. | اِلِمَني ُ عَِلٌمي ِ�لظ> <Bيِْدِهيْم َواvَمْت ا بَدًا ِبَما قَد> v95َولَن يََتَمن>ْوُه ا| 
[2.96] Dan sungguh kamu |Nabi Muhammad| akan mendapati mereka |orang-orang Yahudi| manusia 

yang paling loba kepada kehidupan |di dunia|, bahkan |lebih loba lagi| dari orang-orang musyrik. Masing-
masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan 

menjauhkannya dari siksa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.  ْحَرَص الن>اِس عََىلvُْم ا َولََتِجَدهن>
نٍَة َوَما ُهَو ِبُمَزْحزِِحِه ِمَن الَعَذاِب  ُر اvلَْف سـَ ُكوا يََودÈ اvَحُدُمهْ لَْو يَُعم> ْرشَ vيَن ا ِ <xبَِصٌري ِبَما يَْعَملُوَن |َحيَاٍة َوِمَن ا ُ <Bَر َوا  |96اûن يَُعم>

    
Sub.:  Jibril sang pembawa wahyu AlSub.:  Jibril sang pembawa wahyu AlSub.:  Jibril sang pembawa wahyu AlSub.:  Jibril sang pembawa wahyu Al----Qur’an dan kitabQur’an dan kitabQur’an dan kitabQur’an dan kitab----kitab suci lainnya 2: 97kitab suci lainnya 2: 97kitab suci lainnya 2: 97kitab suci lainnya 2: 97    

[2.97] Katakanlah |Nabi Muhammad|.” Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka |ketahuilah| Jibril 
itu telah menurunkannya |Al Qur'an| ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa |kitab-kitab| 

yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.  +ُقْل َمن َاكَن عَُدوا
َِّما بَْنيَ يََديِْه َوُهًدى َوبُْرشَ  قًا ل ِ ُمَصّدِ <Bْذِن ا

`
Úَُ عََىل قَلِْبَك ِ� >ُه نَز> ن

`
ِِّجْربِيَل فَا  |97ى ِللُْمْؤِمِنَني |ل

    
Sub.:  Keengganan yahudi dan kekafiran mereka dalam AlSub.:  Keengganan yahudi dan kekafiran mereka dalam AlSub.:  Keengganan yahudi dan kekafiran mereka dalam AlSub.:  Keengganan yahudi dan kekafiran mereka dalam Al----Qur’an 2: 98 Qur’an 2: 98 Qur’an 2: 98 Qur’an 2: 98 ––––    103103103103    

[2.98] Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, 
maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.  äعَُدو َ <Bن> ا

`
ِ َوَمالئَِكِتِه َوُرُسúِِ َوِجْربِيَل َوِميَاكَل فَا < ِBّ +َمن َاكَن عَُدوا

ِّْلَاكِفرِيَن |  |98ل
[2.99] Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu |Nabi Muhammad| ayat-ayat yang jelas; 

dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.  <ال
`
ِّنَاٍت َوَما يَْكُفُر ِهبَا ا لَْيَك آَ_ٍت بَي

`
نَزلْنَا ا vَولََقْد ا

 |99الَفاِسُقوَن |



13 

 

[2.100] Patutkah |mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah|, dan setiap kali mereka mengikat janji, 
segolongan mereka melemparkannya? Bahkan sebahagian besar dari mereka tidak beriman.  َبَذُه< اvَو ُلك>َما عَاَهُدوا َعهْدًا ن

ُمهْ َال يُْؤِمنُوَن | ْكَرثُ vْهنُْم بَْل ا  |100فَرِيٌق ّمِ
[2.101] Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul |Nabi Muhammad| dari sisi Allah yang 

membenarkan apa |kitab| yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi Kitab |Taurat| 
melemparkan Kitab Allah ke belakang |punggung| nya seolah-olah mereka tidak mengetahui |bahwa itu adalah 

Kitab Allah|.  ُم ِ <Bْن ِعنِد ا ا َجاَءُمهْ َرُسوٌل ّمِ ُْم َال َولَم> ِ َوَراَء ُظهُوِرِمهْ vJَهن> <Bيَن ا¢وتُوا الِكتَاَب ِكَتاَب ا ِ <xَن ا َِّما َمَعهُْم نََبَذ فَرِيٌق ّمِ ٌق ل يَْعلَُموَن َصّدِ
|101| 

[2.102] Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman |dan mereka 
mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir|, padahal Sulaiman tidak kafir |tidak mengerjakan sihir|, 
hanya setan-setan itulah yang kafir |mengerjakan sihir|. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa 
yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak 
mengajarkan |sesuatu| kepada seorang pun sebelum mengatakan. "Sesungguhnya kami hanya cobaan 

|bagimu|, sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan 
sihir itu ،mereka dapat menceraikan antara seorang |suami| dengan istrinya. Dan mereka itu |ahli sihir| tidak 

memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari 
sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah 
meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya |kitab Allah| dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di 

akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.  َب< ُعوا َما َوات
ُِّموَن الن>اَس  َياِطَني َكَفُروا يَُعل َياِطُني عََىل ُمْ�ِ ُسلَْيَماَن َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَِكن> الشـ> ْحَر َوَما ا¢نِزَل عََىل املَلََكْنيِ ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما تَْتلُو الشـ>  الّسِ

َِّماِن ِمْن اvَحٍد َحىت> يَُقوالَ  >ُموَن ِمْهنَُما َما يَُفّرُِقوَن ِبِه بَْنيَ املَْرِء َوَزْوِجِه َوَما مهُ  يَُعل ُن ِفْتنٌَة فََال تَْكُفْر فََيَتَعل >َما َحنْ ن
`
>ُموَن َما  ا ِ َويََتَعل <Bْذِن ا

`
ال> ِ�

`
ِبَضاّرِيَن ِبِه ِمْن اvَحٍد ا

ُمهْ َوَال يَنَفُعهُْم َولََقْد عَِلُموا لََمِن  Èنُفَسهُْم لَْو َاكنُوا يَْعلَُموَن |يَُرضvْوا ِبِه ا اُه َما Úَُ ِيف االِٓخَرِة ِمْن َخالٍق َولَِبئَْس َما َرشَ  |102اْشَرتَ
[2.103] Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, |niscaya mereka akan mendapat pahala|, dan 

sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.  ِ <Bْن ِعنِد ا >َقْوا لََمثُوبٌَة ّمِ ُْم آَمنُوا َوات َولَْو اvهن>
>ْو َاكنُوا يَْعلَُموَن |  |103َخْريٌ ل

    
Sub.:   kalimat Ra'ina dan undhurna mengandung makna yang jelek 2: 104Sub.:   kalimat Ra'ina dan undhurna mengandung makna yang jelek 2: 104Sub.:   kalimat Ra'ina dan undhurna mengandung makna yang jelek 2: 104Sub.:   kalimat Ra'ina dan undhurna mengandung makna yang jelek 2: 104    

[2.104] Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu katakana “ Ra’ina” tetapi katakanlah, 
“Unzurna,”dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.  يَن آَمنُوا َال تَُقولُوا َراِعنَا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

ُعوا َوِلْلَاكِفرِيَن عََذاٌب اvِلٌمي   |104|َوُقولُوا انُظْرkَ َواْمسَ
    

Sub.:  Murka Allah kepada orangSub.:  Murka Allah kepada orangSub.:  Murka Allah kepada orangSub.:  Murka Allah kepada orang----orang yang kafir 2: 105orang yang kafir 2: 105orang yang kafir 2: 105orang yang kafir 2: 105    
[2.105] Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya 

sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya |untuk diberi| 
rahmat-Nya |kenabian|; dan Allah mempunyai karunia yang besar.  نvْهِل الِكتَاِب َوَال املُْرشِِكَني اvيَن َكَفُروا ِمْن ا ِ <xا Èَما يََود

ُ ُذو <Bِتِه َمن يََشاُء َوا َتصÈ ِبَرْمحَ ُ َخيْ <Bبُِّمكْ َوا ن ر> ْن َخْريٍ ّمِ  |105الَفْضِل الَعِظِمي | يَُزن>َل عَلَْيُمك ّمِ
    

Sub.:  Penasakhan (Penggatian) ayatSub.:  Penasakhan (Penggatian) ayatSub.:  Penasakhan (Penggatian) ayatSub.:  Penasakhan (Penggatian) ayat----ayat 2: 106ayat 2: 106ayat 2: 106ayat 2: 106    
[2.106] Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan |manusia| lupa kepadanya, Kami 

datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa 
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sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?  عََىل َ <Bن> اvْو ِمثِْلهَا ٔالَْم تَْعَملْ اvْهنَا ا ْريٍ ّمِ َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة اvْو نُنِسهَا نَاûِت ِخبَ
ٍء قَِديٌر |  |106ُلكِّ َيشْ

[2.107] Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada 
bagimu pelindung dan penolong selain Allah.  َوَال نَِصٍري ّ ِ ِمن َوِيلٍ <Bن ُدوِن ا َمَواِت َواالvْرِض َوَما لَُمك ّمِ َ Úَُ ُمْ�ُ الس> <Bن> اvلَْم تَْعَملْ ا vا

|107| 
[2.108] Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulmu |Nabi Muhammad| seperti Bani 

Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, 
maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.  ْلُوا َرُسولَُمكvن تَْساvْم ُترِيُدوَن اvِل الُكْفَر ا ِئَل ُموَىس ِمن قَْبُل َوَمن يَتََبد> Éََ سـُ

ِبيِل | ميَاِن فََقْد َضل> َسَواَء الس>
`
 |108ِ�ال

    
Sub.:  Sifat hasud yang dimiliki sebagian besar dari ahli kitab 2: 109Sub.:  Sifat hasud yang dimiliki sebagian besar dari ahli kitab 2: 109Sub.:  Sifat hasud yang dimiliki sebagian besar dari ahli kitab 2: 109Sub.:  Sifat hasud yang dimiliki sebagian besar dari ahli kitab 2: 109    

[2.109] Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada 
kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang |timbul| dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi 
mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.  ْن ميَاِنُمكْ ُكف>ارًا َحَسدا+ ّمِ
`
ْن بَْعِد ا ونَُمك ّمِ Èْهِل الِكتَاِب لَْو يَُردvْن ا َود> َكِثٌري ّمِ

 َ <Bن> ا `
ُ ِباvْمِرِه ا <Bِيتَ اûفَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىت> يَا Èلَهُُم احلَق َ ْن بَْعِد َما تََبني> نُفِسهِم ّمِ vٍء قَِديٌر | عََىل ِعنِد ا  |109 ُلكِّ َيشْ

    
Sub.:  Sholat dan zakat adalah tandaSub.:  Sholat dan zakat adalah tandaSub.:  Sholat dan zakat adalah tandaSub.:  Sholat dan zakat adalah tanda----tanda dari orangtanda dari orangtanda dari orangtanda dari orang----orang muslim 2: 110orang muslim 2: 110orang muslim 2: 110orang muslim 2: 110    

[2.110] Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi 
dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa 

yang kamu kerjakan.  َِبم َ <Bن> ا `
ِ ا <Bُدوُه ِعنَد ا ْن َخْريٍ َجتِ نُفِسُمك ّمِ vُموا ال َاكَة َوَما تُقَّدِ الَة َوآتُوا الز>  |110ا تَْعَملُوَن بَِصٌري |َواvِقميُوا الص>

    
Sub.:  Tantangan Allah terhadap yaSub.:  Tantangan Allah terhadap yaSub.:  Tantangan Allah terhadap yaSub.:  Tantangan Allah terhadap yahudi dan nasrani 2: 111hudi dan nasrani 2: 111hudi dan nasrani 2: 111hudi dan nasrani 2: 111    

[2.111] Dan mereka |Yahudi dan Nasrani| berkata. "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-
orang |yang beragama| Yahudi atau Nasrani". Demikian itu |hanya| angan-angan mereka yang kosong belaka. 

Katakanlah. "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar".  ال> َمن
`
>َة ا َوقَالُوا لَن يَْدُخَل اجلَن
ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني |

`
ُْم ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُمكْ ا Èَماِنهي vْو نََصاَرى ِتْ�َ اv111َاكَن ُهودًا ا| 

[2.112] |Tidak demikian| bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat 
kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

|pula| mereka bersedih hati.  ِِّه ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فúََُ اvْجُرُه ِعنَد َرب <Bِ ُه َزنُوَن | بََىل َمْن اvْسَملَ َوْ"َ ْم َوَال ُمهْ َحيْ  |112َوَال َخْوٌف عَلَْهيِ
    

Sub.:  Perdebatan antara orangSub.:  Perdebatan antara orangSub.:  Perdebatan antara orangSub.:  Perdebatan antara orang----orang yahudi dan nasrani 2: 113orang yahudi dan nasrani 2: 113orang yahudi dan nasrani 2: 113orang yahudi dan nasrani 2: 113    
[2.113] Dan orang-orang Yahudi berkata. "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan", 

dan orang-orang Nasrani |juga| berkata. "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan," padahal 
mereka |sama-sama| membaca Al Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmui, mengatakan seperti 
ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada Hari Kiamat, tentang apa-apa yang 

mereka berselisih padanya. ٍء َوقَالَِت الن>َصاَرى لَيَْسِت الَهيُوُد عََىل َيشٍء َوُمهْ يَْتلُوَن ا لِكتَاَب َكَذWَِ قَاَل َوقَالَِت الَهيُوُد لَيَْسِت الن>َصاَرى عََىل َيشْ
ُمكُ بَيَْهنُ  ُ َحيْ <Bيَن َال يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْوِلهِْم فَا ِ <xَتِلُفوَن |ا  |113ْم يَْوَم الِقيَاَمِة ِفميَا َاكنُوا ِفيِه َخيْ

    
Sub.:  Mengingat nama Allah 2: 114 Sub.:  Mengingat nama Allah 2: 114 Sub.:  Mengingat nama Allah 2: 114 Sub.:  Mengingat nama Allah 2: 114 ––––    115115115115    
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[2.114] Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah 
dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke 
dalamnya |mesjid Allah|, kecuali dengan rasa takut |kepada Allah|. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di 

akhirat mendapat siksa yang berat.  َن يُْذَكَر ِفهيvا ِ <Bنََع َمَساِجَد ا ْولَئَِك َما َاكَن لَهُْم اvن َوَمْن اvْظَملُ ِمم>ن م> ُه َوَسَعى ِيف َخَراِهبَا ا¢ ا اْمسُ
نَْيا ِخْزٌي َولَهُْم ِيف االِٓخَرِة عََذاٌب َعِظٌمي | ÈTال> َخائِِفَني لَهُْم ِيف ا

`
 |114يَْدُخلُوَها ا

[2.115] Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas |rahmat-Nya| lagi Maha Mengetahui.  <وا فََمثÈ ُق َوالَْمْغِرُب فَاvيْنََما تَُول ِ املَْرشِ <Bَِو

َ َواِسٌع عَِلٌمي | <Bن> ا `
ِ ا <B115َوْجُه ا| 

    
Sub.:  Kekafiran atau kesyirikan 2: 116Sub.:  Kekafiran atau kesyirikan 2: 116Sub.:  Kekafiran atau kesyirikan 2: 116Sub.:  Kekafiran atau kesyirikan 2: 116    

[2.116] Mereka |orang-orang kafir| berkata. "Allah mempunyai anak". Maha Suci Allah, bahkan apa yang 
ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya.  َما ِيف ُ <Ú ْبَحانَُه بَل ُ َوTًَا سـُ <Bََذ ا َوقَالُوا اخت>

 ُ<Ú äْرِض ُلكvَمَواِت َواال  |116 قَاِنُتوَن |الس>
[2.117] Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak |untuk menciptakan| sesuatu, maka 

|cukuplah| Dia hanya mengatakan kepadanya. "Jadilah". Lalu jadilah sesuatu itu.  ْمرًاvَذا قََىض ا
`
َمَواِت َوأالْرِض َوا بَِديُع الس>

>َما يَُقوُل Úَُ ُكن فَيَُكوُن |فَ  ن
`
    |117ا

    
Sub.:  Perkataan yang sama pada setiap generasi 2: 118Sub.:  Perkataan yang sama pada setiap generasi 2: 118Sub.:  Perkataan yang sama pada setiap generasi 2: 118Sub.:  Perkataan yang sama pada setiap generasi 2: 118    

[2.118] Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata. "Mengapa Allah tidak |langsung| berbicara 
dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang 
sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah 

menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin.  َُمن يَن َال يَْعلَُموَن لَْوال يَُلكِّ ِ <xَوقَاَل ا َWِِتينَا آيٌَة َكَذûْو تَاvا ُ <Bا ا
>ن>ا االَٓ_ِت ِلَقْوٍم يُوِقنُوَن | ثَْل قَْوِلهِْم تََشاَهبَْت ُقلُوُهبُْم قَْد بَي يَن ِمن قَْبِلهِم ّمِ ِ <x118قَاَل ا| 

    
Sub.:  Misi atau tugas Nabi Muhammad Sub.:  Misi atau tugas Nabi Muhammad Sub.:  Misi atau tugas Nabi Muhammad Sub.:  Misi atau tugas Nabi Muhammad ––––    semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salasemoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salasemoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salasemoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas m atas m atas m atas 
beliau dan keluarga beliau beliau dan keluarga beliau beliau dan keluarga beliau beliau dan keluarga beliau ––––    2: 119 2: 119 2: 119 2: 119 ––––    121121121121    

[2.119] Sesungguhnya Kami telah mengutusmu |Nabi Muhammad| dengan kebenaran; sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta |pertanggungjawaban| tentang 

penghuni-penghuni neraka. | اِب اجلَِحِمي ْحصَ vُل َعْن اvْرَسلْنَاَك ِ�لَْحّقِ بَِشرياً َونَِذيرًا َوَال تُْساvا <k
`
 |119ا

[2.120] Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu |Nabi Muhammad| hingga 
kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah. "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk |yang benar|". 
Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan |kebenaran| datang kepadamu, 

maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. َهتُْم قُْل  َولَن تَْرَىض َعنَك الَهيُوُد َوَال الن>َصاَرى< >ِبَع ِمل َحىت> تَت
 ِ <Bِمَن ا َWَ ي َجاَءَك ِمَن الِعْملِ َما ِ <xْهَواَءُمه بَْعَد اvَبْعَت ا< ِ ُهَو الهَُدى َولَِنئِ ات <Bن> ُهَدى ا `

ّ َوَال نَِصٍري |ا  |120ِمن َوِيلٍ
[2.121] Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan 

yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka 
itulah orang-orang yang rugi. يَن آتَيْنَاُمهُ الِكتَاَب يَْتلُونَُه َحق> تِالَوِتِه ا¢ْولَِئَك يُْؤِمنُوَن ِبِه َوَمن ِ <xوَن | ا  |121يَْكُفْر ِبِه فَا¢ْولَِئَك ُمهُ اخلَاِرسُ

    
Sub.:  Nikmat Allah 2: 122Sub.:  Nikmat Allah 2: 122Sub.:  Nikmat Allah 2: 122Sub.:  Nikmat Allah 2: 122    
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[2.122] Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah 
melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini |pada masa itu|  َ ائِيَل اْذُكُروا ِنْعَمِيتَ الَِيت اvنَْعْمُت عَلَْيُمكْ َ_ ب ْرسَ `

ِين ا
لُْتُمكْ عََىل الَعالَِمَني | ّينِ فَض> v122َوا| 

    
Sub.:  Hari pembalasan 2: 123Sub.:  Hari pembalasan 2: 123Sub.:  Hari pembalasan 2: 123Sub.:  Hari pembalasan 2: 123    

[2.123] Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain 
sedikit pun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu 

syafaat kepadanya dan tidak |pula| mereka akan ditolong. ْفٍس َشيْئًا َوَال يُْقَبُل ِمْهنَا عَْدٌل َوَال تَنَفُعهَا< زِي نَْفٌس َعن ن >ُقوا يَْومًا ال> َجتْ  َوات
وَن |  |123َشَفاعٌَة َوَال ُمهْ يُنَرصُ

    
Sub.:  Penunjukan Ibrahim Sub.:  Penunjukan Ibrahim Sub.:  Penunjukan Ibrahim Sub.:  Penunjukan Ibrahim ––––    semoga salam tetap atasnya semoga salam tetap atasnya semoga salam tetap atasnya semoga salam tetap atasnya ––––    dan sebagian keturunannya sebagai pemimpin 2: dan sebagian keturunannya sebagai pemimpin 2: dan sebagian keturunannya sebagai pemimpin 2: dan sebagian keturunannya sebagai pemimpin 2: 
124124124124    

[2.124] Dan |ingatlah|, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat |perintah dan larangan|, 
lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman. "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu 
imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata. "|Dan saya mohon juga| dari keturunanku". Allah berfirman. 

"Janji-Ku |ini| tidak mengenai orang-orang yang zalim".  ِذ
`
َمامًا قَاَل  َوا

`
ّينِ َجاِعُ�َ ِللن>اِس ا

`
هُن> قَاَل ا َماٍت فَاvتَم> Èُه ِبَلكِ بَْراِهَمي َرب

`
ابَْتَىل ا

اِلِمَني | >ِيت قَاَل َال يَنَاُل َعهِْدي الظ>  |124َوِمن ُذّرِي
    

Sub.:  Ka’bah dan perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isma’il Sub.:  Ka’bah dan perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isma’il Sub.:  Ka’bah dan perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isma’il Sub.:  Ka’bah dan perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isma’il ––––    semoga salam tetsemoga salam tetsemoga salam tetsemoga salam tetap atas mereka berdua ap atas mereka berdua ap atas mereka berdua ap atas mereka berdua 
––––    2: 125 2: 125 2: 125 2: 125 ––––    132132132132    

[2.125] Dan |ingatlah|, ketika Kami menjadikan rumah itu |Baitullah| tempat berkumpul bagi manusia dan 
tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan 
kepada Ibrahim dan Ismail. "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk 

dan yang sujud".  
`
َىل ا

`
ْبَراِهَمي ُمَصىل+ َوَعهِْدkَ ا

`
َقاِم ا ُذوا ِمن م> ِ ِّلن>اِس َواvْمنًا َواخت> ْذ َجَعلْنَا الَبيَْت َمثَابًَة ل

`
اِعيلَ َوا ْمسَ

`
ائِِفَني  ْبَراِهَمي َوا اvن َطهَِّرا بَيِْيتَ ِللط>

ُجوِد | Èك>عِ الس È125َوالَْعاِكِفَني َوالر| 
    

Sub.:  Doa atau permohonan Nabi Ibrahim Sub.:  Doa atau permohonan Nabi Ibrahim Sub.:  Doa atau permohonan Nabi Ibrahim Sub.:  Doa atau permohonan Nabi Ibrahim ––––    semoga salam tetap atasnya semoga salam tetap atasnya semoga salam tetap atasnya semoga salam tetap atasnya ––––    2: 1262: 1262: 1262: 126    
[2.126] Dan |ingatlah|, ketika Ibrahim berdoa. Ya Tuhanku, jadikanlah | negeri Mekah| ini negeri yang 

aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka 
kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman. "Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan 

sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".  ْذ قَاَل
`
َوا

ِ َوالَْيْومِ  <B�ِ َمَراِت َمْن آَمَن ِمْهنُم< ْبَراِهُمي َرّبِ اْجَعْل َهَذا بWََاً آِمنًا َواْرُزْق اvْهúَُ ِمَن الث
`
َىل عََذاِب الن>اِر َوِبئَْس االِٓخِر قَاَل َوَمن َكَفَر فَا¢َمتُِّعُه قَِليًال ُمث> اvضْ  ا

`
ُه ا Èَطر

 |126املَِصُري |
    

Sub.:  Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi Ka'bah 2:127Sub.:  Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi Ka'bah 2:127Sub.:  Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi Ka'bah 2:127Sub.:  Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi Ka'bah 2:127----128128128128    
[2.127] Dan |ingatlah|, ketika Ibrahim meninggikan |membina| dasar-dasar Baitullah bersama Ismail 

|seraya berdoa|. "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami |amalan kami|, sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".  َِميُع الع >َك اvنَْت الس> ن

`
>ا ا >نَا تََقب>ْل ِمن اِعيُل َرب ْمسَ

`
بَْراِهُمي الَقَواِعَد ِمَن الَبيِْت َوا

`
ْذ يَْرفَُع ا

`
ِلُمي َوا

|127| 
[2.128] Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan |jadikanlah| 

di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara 
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dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 
Penerima tobat lagi Maha Penyayang. َمنَاِسَكنَا َوتُْب عَلَْينَا kَِرvَوا َ <W ْسِلَمًة Èًة م >ِتنَا ا¢م> >نَا َواْجَعلْنَا ُمْسِلَمْنيِ Wََ َوِمن ُذّرِي اُب  َرب >َك اvنَْت الت>و> ن

`
ا

ِحُمي |     |128الر>
    

Sub.:  Nabi Ibrahim dan NaSub.:  Nabi Ibrahim dan NaSub.:  Nabi Ibrahim dan NaSub.:  Nabi Ibrahim dan Nabi Isma’il berdoa untuk diutusnya Nabi Muhammad, nabi terakhir 2: 129bi Isma’il berdoa untuk diutusnya Nabi Muhammad, nabi terakhir 2: 129bi Isma’il berdoa untuk diutusnya Nabi Muhammad, nabi terakhir 2: 129bi Isma’il berdoa untuk diutusnya Nabi Muhammad, nabi terakhir 2: 129    
[2.129] Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan 

membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab |Al Qur'an| dan Al-
Hikmah |As-Sunah| serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.  ِهي ُِّمُهُم الِكتَاَب َوالِْحْمكََة َويَُزّكِ ْم آَ_ِتَك َويَُعل ْهنُْم يَْتلُو عَلَْهيِ >نَا َوابَْعْث ِفِهيْم َرُسوًال ّمِ >َك اvنَْت َرب ن
`
 |129الَعزِيُز احلَِكُمي |ْم ا

    
Sub.:  Derajat atau kedudukan Nabi Ibrahim Sub.:  Derajat atau kedudukan Nabi Ibrahim Sub.:  Derajat atau kedudukan Nabi Ibrahim Sub.:  Derajat atau kedudukan Nabi Ibrahim ––––    semoga salam tetap atasnya semoga salam tetap atasnya semoga salam tetap atasnya semoga salam tetap atasnya ––––    2: 130 2: 130 2: 130 2: 130 ––––    132132132132    

[2.130] Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya 
sendiri, Dan sungguh Kami telah memilihnya |Ibrahim| di dunia Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar 

termasuk orang-orang yang saleh.  ُِه ِيف االٓخ< ن
`
نَْيا َوا ÈTال> َمن َسِفَه نَْفَسُه َولََقِد اْصَطَفْينَاُه ِيف ا

`
ْبَراِهَمي ا

`
ِ ا <3 اِلِحَني َوَمن يَْرغَُب َعن ّمِ َرِة لَِمَن الص>

|130| 
[2.131] Ketika Tuhannya berfirman kepadanya |Ibrahim|. "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab. "Aku 

tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". | ْسلَْمُت ِلَرّبِ الَعالَِمَنيvْسِملْ قَاَل اvُه اÈ ْذ قَاَل Úَُ َرب
`
 |131ا

    
Sub.:  Ibrahim memperingatkan orangSub.:  Ibrahim memperingatkan orangSub.:  Ibrahim memperingatkan orangSub.:  Ibrahim memperingatkan orang----orang kaforang kaforang kaforang kafir 2:132ir 2:132ir 2:132ir 2:132    

[2.132] Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. |Ibrahim 
berkata|. "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati 

kecuali dalam memeluk agama Islam".  <نُمت َوَوىصvال> َوا
`
يَن فََال تَُموُتن> ا ِTّاْصَطَفى لَُمكُ ا َ <Bن> ا `

بَْراِهُمي بَِنيِه َويَْعُقوُب َ_ بَِين> ا
`
ْسِلُموَن  ِهبَا ا Èم

|132| 
 

Sub.:  Wafatnya Ya’qub dan penghormatannya kepada Ibrahim, Isma’il dan Ishaq, serta ketundukan anak-anak 
Ya’qub kepada Allah, semoga salam tetap atas mereka semua 2: 133 – 134 

[2.133] Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan |tanda-tanda| maut, ketika ia berkata kepada anak-
anaknya. "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab. "Kami akan menyembah Tuhanmu 
dan Tuhan nenek moyangmu yaitu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, |yaitu| Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya 

tunduk patuh kepada-Nya."  َ ل
`
ْذ قَاَل ِلَبِنيِه َما تَْعُبُدوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعُبُد ا

`
ْذ َحَرضَ يَْعُقوَب املَْوُت ا

`
بَْراِهَمي هَاvْم ُكنُمتْ ُشهََداَء ا

`
Úََ آَ�ئَِك ا

`
َك َوا

ُن Úَُ ُمْسِلُموَن | لَهًا َواِحدًا َوَحنْ
`
ْحسَاَق ا

`
اِعيَل َوا ْمسَ

`
 |133َوا

[2.134] Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah 
kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang dahulu mereka 

kerjakan. | لُوَن َمع>ا َاكنُوا يَْعَملُوَنvا َكَسبُْمتْ َوَال تُْسا ٌة قَْد َخلَْت لَهَا َما كََسبَْت َولَُمك م>  |134تِْ�َ ا¢م>
    

Sub.:  Perkataan Yahudi dan Nasrani 2: 135Sub.:  Perkataan Yahudi dan Nasrani 2: 135Sub.:  Perkataan Yahudi dan Nasrani 2: 135Sub.:  Perkataan Yahudi dan Nasrani 2: 135    
[2.135] Dan mereka berkata. "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya 

kamu mendapat petunjuk". Katakanlah. "Tidak, bahkan |kami mengikuti| agama Ibrahim yang lurus. Dan 
bukanlah dia |Ibrahim| dari golongan orang musyrik".  َْْو نََصاَرى هتvْبَراِهَمي َحِنيفًا َوَما َاكَن ِمَن َوقَالُوا ُكونُوا ُهودًا ا

`
َ ا َتُدوا ُقْل بَْل ِم3>

 |135املُْرشِِكَني |
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Sub.:  Para nabi adalah sama dalam hal kenabian (yakni harus kita imani semua, walaupun derajat mereka di Sub.:  Para nabi adalah sama dalam hal kenabian (yakni harus kita imani semua, walaupun derajat mereka di Sub.:  Para nabi adalah sama dalam hal kenabian (yakni harus kita imani semua, walaupun derajat mereka di Sub.:  Para nabi adalah sama dalam hal kenabian (yakni harus kita imani semua, walaupun derajat mereka di 
sisi Allah berbedasisi Allah berbedasisi Allah berbedasisi Allah berbeda----beda) 2: 136beda) 2: 136beda) 2: 136beda) 2: 136    

[2.136] Katakanlah |hai orang-orang mukmin|. "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan 
kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang 
diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak 

membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".  ِ <B�ِ ُقولُوا آَمن>ا
َباِط َوَما ا¢وِيتَ مُ  ْحسَاَق َويَْعُقوَب َواالvسـْ

`
اِعيَل َوا ْمسَ

`
ْبَراِهَمي َوا

`
َىل ا

`
لَْينَا َوَما ا¢نزَِل ا

`
ْهنُْم وَىس َوَما ا¢نزَِل ا ُق بَْنيَ اvَحٍد ّمِ ْم َال نَُفّرِ ِ ّهبِ  َوِعيَىس َوَما ا¢وِيتَ الن>ِبيÈوَن ِمن ر>

ُن Úَُ ُمْسِلُموَن |  |136َوَحنْ
[2.137] Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah 

mendapat petunjuk; Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan |dengan 
kamu|. Maka Allah akan memelihara kamu |Nabi Muhammad|dari mereka |dengan pertolongan-Nya|. Dan 

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  َْن آَمنُوا ِبِمثِْل َما آَمنُمت ِبِه فَق
`
>َما ُمهْ ِيف ِشَقاٍق فَا ن

`
>ْوا فَا ن تََول

`
ِد اْهَتَدْوا َوا

ِميُع الَعِلُمي | ُ َوُهَو الس> <Bَيْكِفيَكهُُم ا     |137فَسـَ
    

Sub.:  Keikhlasan untuk Allah 2: 138 Sub.:  Keikhlasan untuk Allah 2: 138 Sub.:  Keikhlasan untuk Allah 2: 138 Sub.:  Keikhlasan untuk Allah 2: 138 ––––    139139139139    
[2.138] Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-

Nya-lah kami menyembah. | عَاِبُدوَن ُÚَ ُن ِ ِصْبَغًة َوَحنْ <Bْحَسُن ِمَن اvَوَمْن ا ِ <B138ِصْبَغَة ا| 
[2.139] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, 

padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan 
hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati,  ُِمْخل ُÚَ ُن الُُمكْ َوَحنْ الُنَا َولَُمكْ اvْمعَ Èُمكْ َولَنَا اvْمعَ Èنَا َوَرب ِ َوُهَو َرب <Bونَنَا ِيف ا Èاج  |139ُصوَن |ُقْل اvُحتَ

    
Sub.:  Penyembunyian Sub.:  Penyembunyian Sub.:  Penyembunyian Sub.:  Penyembunyian persaksian 2: 140persaksian 2: 140persaksian 2: 140persaksian 2: 140    

[2.140] Ataukah kamu |hai orang-orang Yahudi dan Nasrani| mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, 
Yakqub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah. "Apakah kamu yang 
lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan 
syahadah dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.

َباَط َاكنُوا هُ   ْحسَاَق َويَْعُقوَب َواالvسـْ
`
اِعيَل َوا ْمسَ

`
ْبَراِهَمي َوا

`
ن> ا `

ِ اvْم تَُقولُوَن ا <Bْظَملُ ِمم>ن َكَمتَ َشهَاَدًة ِعنَدُه ِمَن اvَوَمْن ا ُ <Bِم اvْعَملُ اvنُمتْ اvا vْو نََصاَرى ُقْل اvوداً ا
ُ ِبغَاِفٍل َمع>ا تَْعَملُوَن | <B140َوَما ا| 

[2.141] Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu 
usahakan; dan kamu tidak akan diminta |pertanggungan jawab| tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

ا َكَسبُْمتْ َوَال تُْساvلُوَن َمع>ا َاكنُوا يَْعَملُوَن |  ٌة قَْد َخلَْت لَهَا َما كََسبَْت َولَُمك م>  |141تِْ�َ ا¢م>
    

Sub.:  Allah Sub.:  Allah Sub.:  Allah Sub.:  Allah memerintahkan Nabi Muhammad memerintahkan Nabi Muhammad memerintahkan Nabi Muhammad memerintahkan Nabi Muhammad ––––    semoga salawat dan salam tetap aatsnya semoga salawat dan salam tetap aatsnya semoga salawat dan salam tetap aatsnya semoga salawat dan salam tetap aatsnya ––––    untuk sholat untuk sholat untuk sholat untuk sholat 
menghadap ke Masjidil Haram di Makkah 2: 142 menghadap ke Masjidil Haram di Makkah 2: 142 menghadap ke Masjidil Haram di Makkah 2: 142 menghadap ke Masjidil Haram di Makkah 2: 142 ––––    150150150150    

[2.142] Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata. "Apakah yang memalingkan 
mereka |umat Islam| dari kiblatnya |Baitulmakdis| yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" 
Katakanlah |Nabi Muhammad| "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.  ََفهَاُء ِمَن الن>اِس َما و Èَيُقوُل الس ُق َوالَْمْغرُِب سـَ ِ املَْرشِ < ِBّ ُم الَِيت َاكنُوا عَلَْهيَا قُل ال>ُمهْ َعن ِقْبلَِهتِ
َتِقٍمي | اٍط مÈسـْ َىل ِرصَ

`
 |142َهيِْدي َمن يََشاُء ا

    
Sub.:  Allah menjadikan orangSub.:  Allah menjadikan orangSub.:  Allah menjadikan orangSub.:  Allah menjadikan orang----orang islam sebagai ummat moderat, bukan fanatik 2:143orang islam sebagai ummat moderat, bukan fanatik 2:143orang islam sebagai ummat moderat, bukan fanatik 2:143orang islam sebagai ummat moderat, bukan fanatik 2:143----144144144144    
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[2.143] Dan demikian |pula| Kami telah menjadikan kamu |umat Islam|, umat yang adil dan pilihan agar 
kamu menjadi saksi atas |perbuatan| manusia dan agar Rasul |Nabi Muhammad| menjadi saksi atas 
|perbuatan| kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu |sekarang| melainkan agar Kami 
mengetahui |supaya nyata| siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh |pemindahan 
kiblat| itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak 
akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

ُسوُل عَلَْيُمكْ َشِهيدًا َوَما  َِّتُكونُوا ُشهََداَء عََىل الن>اِس َويَُكوَن الر> ًة َوَسطًا ل ال> ِلنَعْ  َوَكَذWَِ َجَعلْنَاُمكْ ا¢م>
`
ُسوَل َجَعلْنَا الِقْب3ََ الَِيت ُكنَت عَلَْهيَا ا >ِبُع الر> َملَ َمن يَت

ُ ِلُيِضيعَ  <Bَوَما َاكَن ا ُ <Bيَن َهَدى ا ِ <xال> عََىل ا
`
ن َاكنَْت لََكِبَريًة ا

`
ِحٌمي |ِمم>ن يَنَقِلُب عََىل َعِقَبْيِه َوا َ ِ�لن>اِس لََرُءوٌف ر> <Bن> ا `

ميَانَُمكْ ا
`
 |143 ا

[2.144] Sungguh Kami |sering| melihat wajahmu |Nabi Muhammad| menengadah ke langit, maka sungguh 
Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah 
Masjidilharam. Dan di mana saja kamuu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-
orang |Yahudi dan Nasrani| yang diberi Al Kitab |Taurat dan Injil| memang mengetahui, bahwa berpaling ke 
Masjidilharam itu adalah benar dari Tuhan mereka; Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka 

kerjakan.  َم َك ِيف الس> Èَب َوْ"ِ Èوا ُوُجوهَ قَْد نََرى تََقل َِّين>َك ِقْب3ًَ تَْرَضاَها فََوّلِ َوْ"ََك َشْطَر املَْسِجِد احلََراِم َوَحْيُث َما ُكنُمتْ فََول ن> اِء فَلَُنَول
`
ُمكْ َشْطَرُه َوا

ُ ِبغَاِفٍل َمع>ا يَعْ  <Bْم َوَما ا ِ ّهبِ >ُه احلَقÈ ِمن ر> ن vيَن ا¢وتُوا الِكتَاَب لََيْعلَُموَن ا ِ <x144َملُوَن |ا| 
[2.145] Dan sesungguhnya jika kamu |Nabi Muhammad| mendatangkan kepada orang-orang |Yahudi dan 

Nasrani| yang diberi Al Kitab |Taurat dan Injil|, semua ayat |keterangan|, mereka tidak akan mengikuti 
kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan 
mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah 

datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.  َْولَِنئ 
ا تَِبُعوا ِقْبلََتَك َوَما اvنَْت ِبَتاِبعٍ ِقْبلََهتُْم َوَما بَْعُضهُ  يَن ا¢وتُوا الِكتَاَب ِبُلكِّ آيٍَة م> ِ <xتَيَْت اvَك ا< ن

`
ْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعْملِ ا >َبْعَت اvْهَواَءُمه ّمِ م ِبتَاِبعٍ ِقْب3ََ بَْعٍض َولَِنئِ ات

ا >ِمَن الظ> ذًا ل
`
 |145ِلِمَني |ا

    
Sub.:  Penjelasan tentang sifatSub.:  Penjelasan tentang sifatSub.:  Penjelasan tentang sifatSub.:  Penjelasan tentang sifat----sifat atau cirisifat atau cirisifat atau cirisifat atau ciri----ciri Nabi Muhammad ciri Nabi Muhammad ciri Nabi Muhammad ciri Nabi Muhammad ––––    semoga salawat dan salam tetap atasnya semoga salawat dan salam tetap atasnya semoga salawat dan salam tetap atasnya semoga salawat dan salam tetap atasnya ––––    
di kitab Taurat yang asli 2: 146di kitab Taurat yang asli 2: 146di kitab Taurat yang asli 2: 146di kitab Taurat yang asli 2: 146    

[2.146] Orang-orang |Yahudi dan Nasrani| yang telah Kami beri Al Kitab |Taurat dan Injil| mengenal 
Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka 

menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui |nya|.  ن> فَرِيقًا
`
يَن آتَيْنَاُمهُ الِكتَاَب يَْعرِفُونَُه Éََ يَْعرِفُوَن اvبْنَاَءُمهْ َوا ِ <xا

ْهنُْم لََيْكُتُموَن احلَق> َوُمهْ يَْعلَُموَن |  |146ّمِ
[2.147] Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu|Nabi Muhammad| 

termasuk orang-orang yang ragu. | َِّك فََال تَُكونَن> ِمَن املُْمَرتِيَن ب  |147الَْحقÈ ِمن ر>
[2.148] Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya |sendiri| yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-

lombalah kamu |dalam berbuat| kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu 
sekalian |pada hari kiamat|. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.  ِّهيَا فَاْستَِبُقوا ٌة ُهَو ُمَول ّ َوْ"َ َوِلُلكٍ

ٍء قَِديٌر | َ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bن> ا `
يعًا ا ُ َمجِ <Bِت ِبُمكُ اûْيَن َما تَُكونُوا يَاvاِت ا  |148اخلَْريَ

[2.149] Dan dari mana saja kamu |Nabi Muhammad| ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah 
Masjidilharam; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-

kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.  َِّك ب >ُه لَلَْحقÈ ِمن ر> ن
`
َك َشْطَر املَْسِجِد احلََراِم َوا َوَما  َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوّلِ َوْ"َ

ُ ِبَغاِفٍل َمع>ا تَْعَملُوَن | <B149ا| 
[2.150] Dan dari mana saja kamu |Nabi Muhammad| keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah 

Masjidilharam. Dan di mana saja kamu |sekalian| berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak 
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ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu, 
takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya 

kamu mendapat petunjuk.  َوا ُوُجوَهُمكْ َشْطَرُه ِلئَال> يَُكوَن ِللن>اِس َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوّلِ َوْ"ََك شÈ ْطَر املَْسِجِد احلََراِم َوَحْيُث َما ُكنُمتْ فََول
ِمت> ِنْعَمِيت عَلَْيُمكْ َولََعل>  َشْوُمهْ َواْخَشْوِين َوال¢ يَن َظلَُموا ِمْهنُْم فََال َختْ ِ <xال> ا

`
ٌة ا  |150ُمكْ َهتَْتُدوَن |عَلَْيُمكْ ُحج>

    
Sub.:  Misi Nabi Muhammad Sub.:  Misi Nabi Muhammad Sub.:  Misi Nabi Muhammad Sub.:  Misi Nabi Muhammad ––––    semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas beliau dan semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas beliau dan semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas beliau dan semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas beliau dan 
keluarga beliau keluarga beliau keluarga beliau keluarga beliau ––––    2: 1512: 1512: 1512: 151    

[2.151] Sebagaimana |Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu| Kami telah mengutus 
kepadamu Rasul |Nabi Muhammad| di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan 
menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab |Al Qur’an| dan Al-Hikmah |As Sunah|, serta 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.  ْنُمكْ يَْتلُو عَلَْيُمك ُِّمُمكُ Éََ اvْرَسلْنَا ِفيُمكْ َرُسوًال ّمِ يُمكْ َويَُعل  آَ_تِنَا َويَُزكِّ
ا لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن | ُِّمُمك م>     |151الِكتَاَب َوالِْحْمكََة َويَُعل

    
Sub.:  Ingat kepada Allah dan bersyukur kepadaSub.:  Ingat kepada Allah dan bersyukur kepadaSub.:  Ingat kepada Allah dan bersyukur kepadaSub.:  Ingat kepada Allah dan bersyukur kepada----Nya 2: 152Nya 2: 152Nya 2: 152Nya 2: 152    

[2.152] Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat |pula| kepadamu, dan bersyukurlah 
kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari |nikmat| -Ku. | ْذُكْرُمكْ َواْشُكُروا ِيل َوَال تَْكُفُروِنv152فَاْذُكُروِين ا| 

    
Sub.:  Sabar dan sholat 2: 153Sub.:  Sabar dan sholat 2: 153Sub.:  Sabar dan sholat 2: 153Sub.:  Sabar dan sholat 2: 153    

[2.153] Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan |kepada Allah| dengan sabar dan 
|mengerjakan| shalat, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.  <ن `

الِة ا ْربِ َوالص> َتِعيُنوا ْ�لص> يَن آَمنُوا اسـْ ِ <xَا ا Èهيvا _َ
اِبِريَن | َ َمَع الص> <B153ا| 

    
Sub.:  Syuhada' 2:154Sub.:  Syuhada' 2:154Sub.:  Syuhada' 2:154Sub.:  Syuhada' 2:154    

[2.154] Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, |bahwa mereka 
itu| mati; bahkan |sebenarnya| mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.  َوَال تَُقولُوا ِلْمن يُْقتَُل ِيف َسِبيِل

ِ اvْمَواٌت بَْل اvْحيَاٌء َولَِكن ال> تَْشُعُروَن | <B154ا| 
    

Sub.:  ASub.:  ASub.:  ASub.:  Allah menguji kita 2: 155 llah menguji kita 2: 155 llah menguji kita 2: 155 llah menguji kita 2: 155 ––––    157157157157    
[2.155] Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,
ٍء   اِبرِيَن |َولَنَْبلَُون>ُمك ِبَيشْ ِ الص> >َمَراِت َوبَّرشِ نُفِس َوالث vْمَواِل َواالvَن اال ُجوعِ َونَْقٍص ّمِ َن اخلَْوِف َوالْ  |155ّمِ

[2.156] |yaitu| orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa 
ilaihi raaji`uun" | sesungguhnya kami milik Allah, dan kepada-Nyalah kami kembali| 2.156  ِصيَبٌة Èَصابَْهتُم مvَذا ا

`
يَن ا ِ <xا

لَْيِه َراِجُعوَن |
`
k> ا

`
ِ َوا <Bِ <k

`
 |156قَالُوا ا

[2.157] Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan 
mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. | ٌة َوا¢ْولَِئَك ُمهُ املُْهَتُدوَن ْم َوَرْمحَ ِ ّهبِ ن ر> ْم َصلََواٌت ّمِ  |157ا¢ْولَِئَك عَلَْهيِ

    
Sub.:  Hajji ke Baitulloh 2: 158Sub.:  Hajji ke Baitulloh 2: 158Sub.:  Hajji ke Baitulloh 2: 158Sub.:  Hajji ke Baitulloh 2: 158    

[2.158] Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syi`ar |agama| Allah. Maka barang siapa 
yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-`umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara 
keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya 
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Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.  ِو اْعَتَمَر فََالvفََمْن َحج> الَبيَْت ا ِ <Bَفا َوالَْمْرَوَة ِمن َشَعاِئِر ا ن> الص> `
ا

َ َشاِكٌر عَِلٌمي | <Bن> ا
`
َما َوَمن تََطو>َع َخْرياً فَا َف ِهبِ و>  |158ُجنَاَح عَلَْيِه اvن يَط>

    
Sub.:  Penyembunyian terhadap ayatSub.:  Penyembunyian terhadap ayatSub.:  Penyembunyian terhadap ayatSub.:  Penyembunyian terhadap ayat----ayat Allah 2: 159 ayat Allah 2: 159 ayat Allah 2: 159 ayat Allah 2: 159 ––––    163163163163    

[2.159] Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa 
keterangan-keterangan |yang jelas| dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al 
Kitab |Al-Qur’an|, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati |pula| oleh semua |makhluk| yang dapat melaknat,

>اُه لِلن>اِس ِيف الِكتَاِب ا¢   >ن نَاِت َوالْهَُدى ِمْن بَْعِد َما بَي ِّ نَزلْنَا ِمَن الَبي vيَن يَْكُتُموَن َما ا ِ <xن> ا `
ُ َويَلَْعُهنُُم الال>ِعُنوَن |ا <B159ْولَِئَك يَلَْعُهنُُم ا| 

[2.160] kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan |kebenaran|, maka 
terhadap mereka itu Aku menerima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.

>نُوا فَا¢ْولَِئَك اvتُوُب عَلَ   ال> اxَِيَن َبُوا َواvْصلَُحوا َوبَي
`
ِحمي |ا اُب الـر> ْم َواkَv التÈو>  |160ْهيِ

[2.161] Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat 
laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.  َيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُمهْ ُكف>اٌر ا¢ْولَِئَك ع ِ <xن> ا `

ِ َوالَْمالئَِكِة َوالن>اِس ا <Bْم لَْعنَُة ا لَْهيِ
ِعَني | ْمجَ v161ا| 

[2.162] Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak |pula| 
mereka diberi tangguh.  ْف>ُف َعْهنُُم الَعَذاُب َوَال ُمه يَن ِفهيَا َال ُخيَ ِTِ162يُنَظُروَن |َخا| 

[2.163] Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan 
Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. | ِحُمي ُن الر> ْمحَ ال> ُهَو الر>

`
Úََ ا

`
Úٌَ َواِحٌد ال> ا

`
لَهُُمكْ ا

`
 |163َوا

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tantantantanda kekuasaan Allah bagi orangda kekuasaan Allah bagi orangda kekuasaan Allah bagi orangda kekuasaan Allah bagi orang----orang yang mengerti 2: 164orang yang mengerti 2: 164orang yang mengerti 2: 164orang yang mengerti 2: 164    

[2.164] Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang 
berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, 
lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati |kering| -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis 
hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi,|semua itu| sungguh 

|terdapat| tanda-tanda |keesaan dan kebesaran Allah| bagi kaum yang mengerti.  ْرِضvَمَواِت َواال ن> ِيف َخلِْق الس> `
ا

ُ ِمَن ا <Bنَزَل ا vَاِر َوالُْفْ�ِ الَِيت َجتْرِي ِيف الَبْحِر ِبَما يَنَفُع الن>اَس َوَما ا اٍء فَاvْحيَا ِبِه االvْرَض بَْعدَ َواْخِتالِف الَلْيِل َوالهن> َماِء ِمن م> >ٍة  لس> َمْوِهتَا َوبَث> ِفهيَا ِمن ُلكِّ َداب
َِّقْوٍم يَْعِقلُوَن | َوتَْرصِيِف  َماِء َواالvْرِض الَٓ_ٍت ل ِر بَْنيَ الس> َحاِب املَُسخ> َ_حِ َوالس>  |164الّرِ

    
Sub.:  TuhanSub.:  TuhanSub.:  TuhanSub.:  Tuhan----tuhan batil dan pengikutnya 2: 165 tuhan batil dan pengikutnya 2: 165 tuhan batil dan pengikutnya 2: 165 tuhan batil dan pengikutnya 2: 165 ––––    167167167167    

[2.165] Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, 
mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta 
kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat 
siksa |pada hari kiamat|, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-

Nya |niscaya mereka menyesal|.  Èَشدvيَن آَمنُوا ا ِ <xَوا ِ <Bوَهنُْم َكُحّبِ اÈب نَدادًا ُحيِ vا ِ <Bيَن َوِمَن الن>اِس َمن يَت>ِخُذ ِمن ُدوِن ا ِ <xَولَْو يََرى ا ِ < ِBّ +ُحبا
َ َشِديُد الَعَذاِب | <Bن> اvيعًا َوا ِ َمجِ <Bِ َة ْذ يََرْوَن الَعَذاَب اvن> الُقو>

`
 |165َظلَُموا ا

[2.166] |Yaitu| ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan 
mereka melihat siksa; dan |ketika| segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.  ِبُعوا ِمَنÈ يَن ات ِ <xا vْذ تََرب>ا

`
ا

َباُب | ُم االvسـْ َعْت ِهبِ >َبُعوا َوَراvُوا الَعَذاَب َوتََقط> يَن ات ِ <x166ا| 
[2.167] Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti. "Seandainya kami dapat kembali |ke dunia|, pasti 

kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah 
memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak 
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akan ke luar dari api neraka.  ُ <Bيُرِِهيُم ا َWِتََرب>ُءوا ِمن>ا َكَذ َÉَ ِمْهنُْم vًة فَنََتَرب>ا >َبُعوا لَْو اvن> لَنَا َكر> يَن ات ِ <xاِرِجَني َوقَاَل ا ْم َوَما ُمه ِخبَ اٍت عَلَْهيِ الَهُْم َحَرسَ  اvْمعَ
 |167ِمَن الن>اِر |

    
Sub.:  HatiSub.:  HatiSub.:  HatiSub.:  Hati----hatilah! shatilah! shatilah! shatilah! setan adalah musuh yang nyata bagi manusia 2: 168 etan adalah musuh yang nyata bagi manusia 2: 168 etan adalah musuh yang nyata bagi manusia 2: 168 etan adalah musuh yang nyata bagi manusia 2: 168 ––––    169169169169    

[2.168] Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu.  ُُه لَُمكْ عَد< ن
`
ْيَطاِن ا >ِبُعوا ُخُطَواِت الشـ> بًا َوَال تَت ا ِيف االvْرِض َحالًال َطّيِ َا الن>اُس ُلكُوا ِمم> Èهيvِبٌني |َ_ ا Èم ä168و| 

[2.169] Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap 
Allah apa yang tidak kamu ketahui. | َما َال تَْعلَُموَن ِ <Bن تَُقولُوا عََىل اvوِء َوالَْفْحَشاِء َوا Èُمُرُمك ِ�لسûَما يَا< ن

`
 |169ا

    
Sub.:  KesiaSub.:  KesiaSub.:  KesiaSub.:  Kesia----siaan mengikuti tradisi yasiaan mengikuti tradisi yasiaan mengikuti tradisi yasiaan mengikuti tradisi yannnngggg    tidatidatidatidak k k k ada ada ada ada dasardasardasardasarnyanyanyanya    yayayayang manang manang manang mana    mereka lebih mengikutinya ketimbang mereka lebih mengikutinya ketimbang mereka lebih mengikutinya ketimbang mereka lebih mengikutinya ketimbang 
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[2.170] Dan apabila dikatakan kepada mereka. "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka 
menjawab. "|Tidak|, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari |perbuatan| nenek moyang 
kami". "|Apakah mereka akan mengikuti juga|, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu 

apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?"  َkلَْفْينَا عَلَْيِه آَ�َءvِبُع َما ا< ُ قَالُوا بَْل نَت <Bنَزَل اvِبُعوا َما ا< َذا ِقيَل لَهُُم ات
`
 اvَو لَْو َاكَن آَ�ُؤُمهْ َال َوا

 |170يَْعِقلُوَن َشيْئًا َوَال َهيَْتُدوَن |
    

Sub.:  Perumpaan bagi oragSub.:  Perumpaan bagi oragSub.:  Perumpaan bagi oragSub.:  Perumpaan bagi orag----orang kafir 2: 171orang kafir 2: 171orang kafir 2: 171orang kafir 2: 171    
[2.171] Dan perumpamaan |orang yang menyeru| orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang 

memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka 
|oleh sebab itu| mereka tidak mengerti.  ٌي فَهُْم ال> ُدعَاًء َوِنَداًء ُمصä بُْمكٌ ُمعْ

`
ي يَْنِعُق ِبَما َال يَْسَمُع ا ِ <xيَن َكَفُروا َمكَثَِل ا ِ <xَال يَْعِقلُونَ َوَمثَُل ا 

|171| 
    

Sub.:  Makanan yang diharamkan bagi orangSub.:  Makanan yang diharamkan bagi orangSub.:  Makanan yang diharamkan bagi orangSub.:  Makanan yang diharamkan bagi orang----orang muslim 2: 172 orang muslim 2: 172 orang muslim 2: 172 orang muslim 2: 172 ––––    173173173173    
[2.172] Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan 

kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.  َا Èهيvا _َ
ُه تَْعُبُدوَن | <_ `

ن ُكنُمتْ ا
`
ِ ا <Bِ َباِت َما َرَزْقنَاُمكْ َواْشُكُروا يَن آَمنُوا ُلكُوا ِمن َطّيِ ِ <x172ا| 

[2.173] Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang 
|ketika disembelih| disebut |nama| selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa |memakannya| 
sedang ia tidak menginginkannya dan tidak |pula| melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ََم ع >َما َحر> ن
`
ِ ا <Bَم َولَْحَم اِخلِزنيِر َوَما ا¢ِهل> ِبِه ِلَغْريِ ا <Tلَْيُمكُ املَْيَتَة َوا

ِحٌمي | َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا `
ْمثَ عَلَْيِه ا

`
 |173فََمِن اْضُطر> غَْريَ َ�غٍ َوَال عَاٍد فََال ا

    
Sub.:  Penyembunyian kebanaran dari Allah 2: 174 Sub.:  Penyembunyian kebanaran dari Allah 2: 174 Sub.:  Penyembunyian kebanaran dari Allah 2: 174 Sub.:  Penyembunyian kebanaran dari Allah 2: 174 ––––    176176176176    

[2.174] Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al 
Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit |murah|, mereka itu sebenarnya tidak memakan |tidak 
menelan| ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat 

dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.  ِمَن ُ <Bنَزَل اvيَن يَْكُتُموَن َما ا ِ <xن> ا `
ا

ال> الن>  `
ْم ا وَن ِبِه ثََمنا+ قَِليًال ا¢ْولَِئَك َما يَاûُلكُوَن ِيف بُُطوِهنِ ِهيْم َولَهُْم عََذاٌب اvِلٌمي |الِكتَاِب َويَْشَرتُ ُ يَْوَم الِقيَاَمِة َوَال يَُزكِّ <Bُمهُُم ا  |174اَر َوَال ُيَلكِّ
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[2.175] Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. 
Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka!  ُْمهْ عََىل ا¢و الÓََ ِ�لهَُدى َوالَْعَذاَب ِ�لَْمْغِفَرِة فََما اvْصَربَ ُوا الض> يَن اْشَرتَ ِ <xلَِئَك ا

 |175الن>اِر |
[2.176] Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab |Al-Qur’an| dengan membawa 

kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang |kebenaran| Al Kitab itu, benar-
benar dalam perpecahan yang jauh. | يَن اْختَلَُفوا ِيف الِكتَاِب لَِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد ِ <xن> ا

`
َل الِكتَاَب ِ�لَْحّقِ َوا َ نَز> <Bن> اvِبا َWِ176َذ| 
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177177177177    

[2.177] Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi 
sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-
nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musafir |yang memerlukan pertolongan| dan orang-orang yang meminta-minta; dan |memerdekakan| hamba 
sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, 
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang 

yang benar |imannya|; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.  ِق Èوا ُوُجوَهُمكْ ِقَبَل املَْرشِ لَيَْس الِرب> اvن تَُول
َِّني َوآَىت  ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر َوالَْمالئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالن>ِبي <B�ِ ِه َذِوي الُقْرَىب َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكَني وَ َوالَْمْغرِِب َولَِكن> الِرب> َمْن آَمَن ِبيِل املَاَل عََىل ُحبِّ اْبَن الس>

اِبِر  َذا عَاَهُدوا َوالص>
`
َاكَة َوالُْموفُوَن ِبَعهِْدِمهْ ا الَة َوآَىت الز> ائِِلَني َوِيف الّرِقَاِب َواvقَاَم الص> يَن َصَدُقوا َوا¢ْولَِئَك ُمهُ َوالس> ِ <xِس ا¢ْولَِئَك اûاِء َوِحَني الَبا < يَن ِيف الَباûَساِء َوالرض>

 |177املُت>ُقوَن |
    

Sub.:  Qishoosh (hukuman setimpal) 2: 178 Sub.:  Qishoosh (hukuman setimpal) 2: 178 Sub.:  Qishoosh (hukuman setimpal) 2: 178 Sub.:  Qishoosh (hukuman setimpal) 2: 178 ––––    179179179179    
[2.178] Wahai orang-orang yang beriman!, Diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang 

yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka 
barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah |yang memaafkan| mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah |yang diberi maaf| membayar |diat| kepada yang memberi maaf dengan cara 
yang baik |pula|. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang 

siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.  يَن آَمنُوا ُكِتَب عَلَْيُمكُ الِقَصاُص ِ <xَا ا Èهيvا _َ
نَىث ِ�  ِفيٌف مِّ ِيف الَقْتَىل احلُرÈ ِ�لُْحّرِ َوالَْعْبُد ِ�لَْعْبِد َواال¢ ْحَساٍن َذWَِ َختْ

`
لَْيِه ِ�

`
ٌء فَاتَِّباٌع ِ�لَْمْعُروِف َواvَداٌء ا ٌة فََمِن ال¢نَىث فََمْن ُعِفَي Úَُ ِمْن اvِخيِه َيشْ ُِّمكْ َوَرْمحَ ب ن ر>

 |178اْعَتَدى بَْعَد َذWَِ فúََُ عََذاٌب اvِلٌمي |
[2.179] Dan dalam qisas itu ada |jaminan kelangsungan| hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, 

supaya kamu bertakwa. | لَْباِب لََعل>ُمكْ تَت>ُقوَنv179َولَُمكْ ِيف الِقَصاِص َحيَاٌة َ_ ا¢ْوِيل اال| 
    

Sub.:  Membuat wasiat untuk keluarga sebelum datang kematian 2: 180 Sub.:  Membuat wasiat untuk keluarga sebelum datang kematian 2: 180 Sub.:  Membuat wasiat untuk keluarga sebelum datang kematian 2: 180 Sub.:  Membuat wasiat untuk keluarga sebelum datang kematian 2: 180 ––––    182182182182    
[2.180] Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan |tanda-tanda| maut, jika ia 

meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, |ini adalah| 
kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.  vَذا َحَرضَ ا

`
ْيِن َواالvْقَرِبَني ِ�لَْمْعُروِف ُكِتَب عَلَْيُمكْ ا َTِن تََرَك َخْريًا الَوِصي>ُة ِللَْوا

`
َحَدُمكُ املَْوُت ا

 |180َحقا+ عََىل املُت>ِقَني |
[2.181] Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya 

dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. | يٌع عَِلٌمي َ َمسِ <Bن> ا `

لُونَُه ا يَن يَُبّدِ ِ <xثُْمُه عََىل ا
`
>َما ا ن

`
َعُه فَا Úَُ بَْعَدَما َمسِ  |181فََمن بَد>
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[2.182] |Akan tetapi| barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau 
berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.  
`
ثْامً فَاvْصلََح بَيَْهنُْم فََال ا

`
وٍص َجنَفًا اvْو ا Èِحٌمي |فََمْن َخاَف ِمن م َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا `

 |182ْمثَ عَلَْيِه ا
    

Sub.:  Puasa Romadhoon adalah kewajiban bagi orangSub.:  Puasa Romadhoon adalah kewajiban bagi orangSub.:  Puasa Romadhoon adalah kewajiban bagi orangSub.:  Puasa Romadhoon adalah kewajiban bagi orang----orang muslim 2: 183 orang muslim 2: 183 orang muslim 2: 183 orang muslim 2: 183 ––––    187187187187    
[2.183] Wahai orang-orang yang beriman!, Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 

orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,  َُمكْ تَت>ُقون< يَن ِمن قَْبِلُمكْ لََعل ِ <xُكِتَب عََىل ا َÉَ َياُم يَن آَمنُوا ُكِتَب عَلَْيُمكُ الّصِ ِ <xَا ا Èهيvا _َ 
|183| 

[2.184] |yaitu| dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau 
dalam perjalanan |lalu ia berbuka|, maka |wajiblah baginya berpuasa| sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada 
hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya |jika mereka tidak berpuasa| 
membayar fidyah, |yaitu|. memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati 
mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui.  <_vْن ا ٌة ّمِ رِيضًا اvْو عََىل َسَفٍر فَِعد> ْعُدوَداٍت فََمن َاكَن ِمنُمك م> مًا م> <_vيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍني فََمن تََطو>َع َخْريًا ا ِ <xٍم ا¢َخَر َوعََىل ا
ن ُكنُمتْ تَْعلَُموَن |

`
>ُمكْ ا ُ َواvن تَُصوُموا َخْريٌ ل <Ú ٌ184فَهَُو َخْري| 

    
Sub.:  Bulan Romadhon adalah bulan yang mana Allah menurunkan AlSub.:  Bulan Romadhon adalah bulan yang mana Allah menurunkan AlSub.:  Bulan Romadhon adalah bulan yang mana Allah menurunkan AlSub.:  Bulan Romadhon adalah bulan yang mana Allah menurunkan Al----Qur’an yang Qur’an yang Qur’an yang Qur’an yang menjadi petunjuk bagi menjadi petunjuk bagi menjadi petunjuk bagi menjadi petunjuk bagi 
seluruh manusia di dunia 2: 185seluruh manusia di dunia 2: 185seluruh manusia di dunia 2: 185seluruh manusia di dunia 2: 185    

[2.185] |Beberapa hari yang ditentukan itu ialah| bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan 
|permulaan| Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 
pembeda |antara yang hak dan yang batil|. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir |di negeri tempat 
tinggalnya| di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam 
perjalanan |lalu ia berbuka|, maka |wajiblah baginya berpuasa|, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada 
hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan 
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 

yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.  َن الهَُدى َوالُْفْرقَاِن فََمن ِّنَاٍت ّمِ ِّلن>اِس َوبَي ي ا¢نزَِل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل ِ <xَشهُْر َرَمَضاَن ا
نْ  ٌة ّمِ هَْر فَلَْيُصْمُه َوَمن َاكَن َمرِيضًا اvْو عََىل َسَفٍر فَِعد> َ  َشهَِد ِمنُمكُ الش> <Bوا ا ُ َة َوِلُتَكّربِ لُوا الِعد> ُ ِبُمكُ اليُْرسَ َوَال يُرِيُد ِبُمكُ الُعْرسَ َوِلُتْمكِ <Bٍم ا¢َخَر يُرِيُد ا <_vعََىل َما ا 

 |185َهَداُمكْ َولََعل>ُمكْ تَْشُكُروَن |
    

Sub.:  Allah Sub.:  Allah Sub.:  Allah Sub.:  Allah Maha Maha Maha Maha mengabulkan doa2:186mengabulkan doa2:186mengabulkan doa2:186mengabulkan doa2:186    
[2.186] Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang Aku, maka 

|jawablah|, bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 
memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi |segala perintah| Ku dan hendaklah mereka 

beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.  ِاع <Tّينِ قَرِيٌب ا¢ِجيُب َدْعَوَة ا
`
َذا َساWَvَ ِعَباِدي َعّينِ فَا

`
َوا

>هُم يَْرُشُدوَن | َتِجيُبوا ِيل َولُْيْؤِمنُوا ِيب لََعل َذا َدعَاِن فَلْيَسـْ
`
 |186ا

    
Sub.:  Hubungan suamiSub.:  Hubungan suamiSub.:  Hubungan suamiSub.:  Hubungan suami----isteri selama Romadhooisteri selama Romadhooisteri selama Romadhooisteri selama Romadhoon 2: 187n 2: 187n 2: 187n 2: 187    

[2.187] Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu 
adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak 
dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang 
campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang 
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bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai |datang| 
malam, |tetapi| janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan 
Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, 

supaya mereka bertakwa.  َ3َن>ُمكْ ُكنُمتْ ختَْ  ا¢ِحل> لَُمكْ لَْي vا ُ <Bهُن> عَِملَ ا< >ُمكْ َواvنُْمتْ ِلَباٌس ل َىل ِنَسائُِمكْ ُهن> ِلَباٌس ل
`
فَُث ا َياِم الر> َتانُوَن اvنُْفَسُمكْ فَتَاَب الّصِ

ُ لَُمكْ َوُلكُوا وَ  <Bوُهن> َوابَْتُغوا َما َكَتَب ا َىل عَلَْيُمكْ َوَعَفا َعنُمكْ فَاالَٓن َ�ِرشُ
`
َياَم ا وا الّصِ Èِتمvْسَوِد ِمَن الَفْجِر ُمث> اvبَْيُض ِمَن اخلَْيطِ اال vلَُمكُ اخلَْيُط اال َ بُوا َحىت> يََتبَني>  اْرشَ

ِ فََال تَْقَربُوَها َكَذWَِ يُبَ  <Bنُْمتْ عَاِكُفوَن ِيف املََساِجِد ِتْ�َ ُحُدوُد ا vوُهن> َوا >ْيِل َوَال تَُباِرشُ ُ الل >هُْم يَت>ُقوَن |ّنيِ ُ آَ_ِتِه ِللن>اِس لََعل <B187 ا| 
    

Sub.:  Suap dan penipuan 2: 188Sub.:  Suap dan penipuan 2: 188Sub.:  Suap dan penipuan 2: 188Sub.:  Suap dan penipuan 2: 188    
[2.188] Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang batil dan |janganlah| kamu membawa |urusan| harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan |jalan berbuat| dosa, padahal kamu mengetahui.  ُلكُواûَوَال تَا

ْن  ِم ِلَتاûُلكُوا فَرِيقًا ّمِ َىل احلُاك>
`
نُْمتْ تَْعلَُموَن |اvْمَوالَُمك بَيْنَُمك ِ�لَْباِطِل َوتُْدلُوا ِهبَا ا vْمثِ َوا `

 |188اvْمَواِل الن>اِس ِ�ال
    

Sub.:  Tahun berdasarkan perhitungan bulan (tahun lunar) 2: 189Sub.:  Tahun berdasarkan perhitungan bulan (tahun lunar) 2: 189Sub.:  Tahun berdasarkan perhitungan bulan (tahun lunar) 2: 189Sub.:  Tahun berdasarkan perhitungan bulan (tahun lunar) 2: 189    
[2.189] Mereka bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang bulan sabit. Katakanlah. "Bulan sabit itu 

adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan |bagi ibadah| haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-
rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke 

rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.  vُقْل ِيهَ يَْسا ِ لُونََك َعِن االvِه3>
تُ  ûى َوا >قَ َ لََعل>ُمكْ تُْفِلُحوَن |َمَواِقيُت ِللن>اِس َوالَْحّجِ َولَيَْس الِربÈ ِباvن تَاûتُوا الُبُيوَت ِمن ُظهُوِرَها َولَِكن> الِرب> َمِن ات <Bُقوا ا< بَْواِهبَا َوات v189وا الُبُيوَت ِمْن ا| 

    
Sub.:  Allah Sub.:  Allah Sub.:  Allah Sub.:  Allah tidak suka perbuatan kezaliman (agresi atau penyerangan tidak suka perbuatan kezaliman (agresi atau penyerangan tidak suka perbuatan kezaliman (agresi atau penyerangan tidak suka perbuatan kezaliman (agresi atau penyerangan //// pengrusakan) 2: 190  pengrusakan) 2: 190  pengrusakan) 2: 190  pengrusakan) 2: 190 ----    194194194194    

[2.190] Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, |tetapi| janganlah kamu 
melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.  َوقَاتِلُوا ِيف َسِبيِل

بÈ املُْعَتِديَن | َ َال ُحيِ <Bن> ا `
يَن يَُقاِتلُونَُمكْ َوَال تَْعتَُدوا ا ِ <xا ِ <B190ا| 

[2.191] Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka 
telah mengusir kamu |Mekah|; dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu 
memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka 

memerangi kamu |di tempat itu|, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.  َْواْقُتلَُوُمه
ْن َحْيُث اvْخَرُجوُمكْ َوالِْفْتنَُة اvَشدÈ ِمَن الَقْتِل َوَال تَُقاِتلَُوُمهْ عِ  ن قَاتَلُوُمكْ فَاْقُتلَُوُمهْ َكَذWَِ َحْيُث ثَِقْفُتُمَوُمهْ َواvْخرُِجوُمه ّمِ

`
 َجَزاُء نَد املَْسِجِد احلََراِم َحىت> يَُقاِتلُوُمكْ ِفيِه فَا

 |191الَاكِفرِيَن |
[2.192] Kemudian jika mereka berhenti |dari memusuhi kamu|, maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. | ِحٌمي َ غََفُ◌وٌر ر> <Bن> ا
`
ِن انَهتَْوا فَا

`
 |192فَا

[2.193] Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan |sehingga| ketaatan itu hanya 
semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti |dari memusuhi kamu|, maka tidak ada permusuhan |lagi|, 

kecuali terhadap orang-orang yang zalim.  ُين ِTّاِلِمَني  َوقَاتِلَُوُمهْ َحىت> َال تَُكوَن ِفْتنٌَة َويَُكوَن ا ال> عََىل الظ>
`
ِن انَهتَْوا فََال عُْدَواَن ا

`
ِ فَا <Bِ

|193| 
    

Sub.:  Bulan haram (bulanSub.:  Bulan haram (bulanSub.:  Bulan haram (bulanSub.:  Bulan haram (bulan----bulan yang dimuliakan, yaitu Dzul Qo’dah, Dzul Chijjah, Mucharrom, dan Rojab) bulan yang dimuliakan, yaitu Dzul Qo’dah, Dzul Chijjah, Mucharrom, dan Rojab) bulan yang dimuliakan, yaitu Dzul Qo’dah, Dzul Chijjah, Mucharrom, dan Rojab) bulan yang dimuliakan, yaitu Dzul Qo’dah, Dzul Chijjah, Mucharrom, dan Rojab) 
2: 1942: 1942: 1942: 194    

[2.194] Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisas. 
Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya 
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terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
هْ  هُْر احلََراُم ِ�لش> >قُ الش> َ َمَع املُت>ِقَني ِر احلََراِم َوالُْحُرَماُت ِقَصاٌص فََمِن اْعَتَدى عَلَْيُمكْ فَاْعَتُدوا عَلَْيِه ِبِمثِْل َما اْعَتَدى عَلَْيُمكْ َوات <Bن> اvَواْعلَُموا ا َ <Bوا ا

|194| 
    

Sub.:  Jadilah orang yang selalu berbuat baik untuk memperoleh kecinSub.:  Jadilah orang yang selalu berbuat baik untuk memperoleh kecinSub.:  Jadilah orang yang selalu berbuat baik untuk memperoleh kecinSub.:  Jadilah orang yang selalu berbuat baik untuk memperoleh kecintaan Allah 2: 19taan Allah 2: 19taan Allah 2: 19taan Allah 2: 195 
[2.195] Dan belanjakanlah |harta bendamu| di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik.  ِ <Bنِفُقوا ِيف َسِبيِل اvِنَني |َوا بÈ املُْحسـِ َ ُحيِ <Bن> ا `

ُنوا ا ْلَُكِة َواvْحسـِ َىل الهت>
`
 |195 َوَال تُلُْقوا ِباvيِْديُمكْ ا

    
Sub.:  Manasik Hajji (tatacara pelaksanaan ibadah hajji) 2: 196 Sub.:  Manasik Hajji (tatacara pelaksanaan ibadah hajji) 2: 196 Sub.:  Manasik Hajji (tatacara pelaksanaan ibadah hajji) 2: 196 Sub.:  Manasik Hajji (tatacara pelaksanaan ibadah hajji) 2: 196 ----    203203203203    

[2.196] Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung |terhalang 
oleh musuh atau karena sakit|, maka |sembelihlah| korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur 
kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada 
gangguan di kepalanya |lalu ia bercukur|, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu. berpuasa atau bersedekah 
atau berkorban. Apabila kamu telah |merasa| aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum 
haji |di dalam bulan haji|, |wajiblah ia menyembelih| korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak 
menemukan |binatang korban atau tidak mampu|, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh 

hari |lagi| apabila kamu telah pulang kembali .Itulah sepuluh |hari| yang sempurna. Demikian itu |kewajiban 
membayar fidyah| bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada |di sekitar| Masjidilharam |orang-orang 
yang bukan penduduk kota Mekah|. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras 

siksaan-Nya.  ْْن ا¢ح
`
ِ فَا <Bِ وا احلَج> َوالُْعْمَرَة Èِتمvفََمن َاكَن ِمنُمك م> َوا ُ <úِلُقوا ُرُءوَسُمكْ َحىت> يَْبلَُغ الهَْدُي َمِح َرسَ ِمَن الهَْدِي َوَال َحتْ َتيْ ُمتْ فََما اسـْ رِيضًا اvْو ِرصْ

َع ِ�لْعُ  َذا اvِمنُمتْ فََمن تََمت>
`
ن ِصَياٍم اvْو َصَدقٍَة اvْو نُُسٍك فَا اûِسِه فَِفْديٌَة ّمِ ن ر> ٍم ِيف ِبِه اvًذى ّمِ <_vْد فَِصَياُم ثَالثَِة ا >ْم َجيِ َتيَْرسَ ِمن الهَْدِي فََمن ل َىل احلَّجِ فََما اسـْ

`
ْمَرِة ا

>ْم يَُكْن اvْهúُُ َحاِرضِي املَْسِجِد احلََرامِ  ٌة َاكِم3ٌَ َذWَِ ِلَمن ل َذا َرَجْعُمتْ تِْ�َ َعَرشَ
`
ْبَعٍة ا َ َواْعلَ احلَّجِ َوسـَ <Bُقوا ا< َ َشِديُد الِعَقاِب | َوات <Bن> اv196ُموا ا| 

[2.197] |Musim| haji adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya 
dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di 
dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. 
Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang 

yang berakal.  ْعلُوَماٌت فََمن فََرَض ُ َوتََزو>  الَْحجÈ اvْشهٌُر م> <Bن> ِفِهين> احلَج> فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل ِيف احلَّجِ َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْريٍ يَْعلَْمُه ا
`
ُدوا فَا

>ُقوِن َ_ ا¢ْوِيل االvلَْباِب | اِد الت>ْقَوى َوات  |197َخْريَ الز>
[2.198] Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia |rezeki hasil perniagaan| dari Tuhanmu. Maka 

apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`aril Haram. Dan berzikirlah 
|dengan menyebut| Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu 

benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.  َِعند َ <Bْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا ا َذا اvفَْضُمتْ ّمِ
`
ُِّمكْ فَا ب ن ر>  لَيَْس عَلَْيُمكْ ُجنَاٌح اvن تَبْتَُغوا فَْضًال ّمِ

ن قَْبúِِ لَِمَن ال ن ُكنُمت ّمِ
`
َِّني |املَْشَعِر احلََراِم َواْذُكُروُه Éََ َهَداُمكْ َوا ال  |198ض>

[2.199] Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak |Arafah| dan mohonlah 
ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  فَاَضvِفيُضوا ِمْن َحْيُث اvُمث> ا

 َ <Bَتْغِفُروا ا ِحٌمي |الن>اُس َواسـْ َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا `
 |199 ا

    
Sub.:  Kehidupan akhirat 2: 200 Sub.:  Kehidupan akhirat 2: 200 Sub.:  Kehidupan akhirat 2: 200 Sub.:  Kehidupan akhirat 2: 200 ----    202202202202    

[2.200] Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah |dengan menyebut| Allah, 
sebagaimana kamu menyebut-nyebut |membangga-banggakan| nenek moyangmu, atau |bahkan| berzikirlah 
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lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa. "Ya Tuhan kami, berilah kami 
|kebaikan| di dunia", dan tiadalah baginya bahagian |yang menyenangkan| di akhirat.  َ <Bنَاِسَكُمكْ فَاْذُكُروا ا َذا قََضْيُمت م>

`
فَا

نَْيا َوَما Úَُ ِيف االِٓخَرةِ كَ  ÈTنَا آِتنَا ِيف ا<  |200 ِمْن َخالٍق |ِذْكرُِمكْ آَ�َءُمكْ اvْو اvَشد> ِذْكرًا فَِمَن الن>اِس َمن يَُقوُل َرب
[2.201] Dan di antara mereka ada orang yang berdoa. "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia 

dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".  نًَة َوِيف االِٓخَرِة نَْيا َحسـَ ÈTنَا آِتنَا ِيف ا< َوِمْهنُم م>ن يَُقوُل َرب
نًَة َوِقنَا عََذاَب الن>اِر |  |201َحسـَ

[2.202] Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah 
Mahacepat perhitungan-Nya. | َرسِيُع اِحلَساِب ُ <Bُبوا َوا ا َكسـَ م>  |202ا¢ْولَِئَك لَهُْم نَِصيٌب ّمِ

    
Sub.:  Hajji 2: 203Sub.:  Hajji 2: 203Sub.:  Hajji 2: 203Sub.:  Hajji 2: 203    

[2.203] Dan berzikirlah |dengan menyebut| Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang 
ingin cepat berangkat |dari Mina| sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin 
menangguhkan |keberangkatannya dari dua hari itu|, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang 

bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.  َواْذُكُروا
ْمثَ عَلَْيهِ 

`
َر فََال ا ْمثَ عَلَْيِه َوَمن تَاvخ>

`
َل ِيف يَْوَمْنيِ فََال ا ْعُدوَداٍت فََمن تََعج> ٍم م> <_vِيف ا َ <Bوَن | ا َرشُ لَْيِه ُحتْ

`
>ُمكْ ا َ َواْعلَُموا اvن <Bُقوا ا< >َقى َوات  |203ِلَمِن ات

    
Sub.:Sub.:Sub.:Sub.:        OOOOrangrangrangrang----orang munafiq dan pengrusak 2: 204 orang munafiq dan pengrusak 2: 204 orang munafiq dan pengrusak 2: 204 orang munafiq dan pengrusak 2: 204 ––––    206206206206    

[2.204] Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu |Nabi 
Muhammad|, dan dipersaksikannya kepada Allah |atas kebenaran| isi hatinya, padahal ia adalah penantang 

yang paling keras.  ِاخل ÈTَvعََىل َما ِيف قَلِْبِه َوُهَو ا َ <Bنَْيا َويُْشهُِد ا ÈTِيف احلََياِة ا ُÚُ204َصاِم |َوِمَن الن>اِس َمن يُْعِجُبَك قَْو| 
[2.205] Dan apabila ia berpaling |dari kamu|, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, 

dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan.  َذا تََوىل> َسَعى ِيف
`
َوا

بÈ الَفَساَد | ُ َال ُحيِ <Bْسَل َوا<  |205االvْرِض ِلُيْفِسَد ِفهيَا َوُهيِْ�َ احلَْرَث َوالن
[2.206] Dan apabila dikatakan kepadanya. "Bertakwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang 

menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah |balasannya| neraka Jahanam. Dan sungguh neraka Jahanam 
itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.  ِْمث

`
ُة ِ�ال َ اvَخَذتُْه الِعز> <Bِق ا< َذا ِقيَل Úَُ ات

`
ُ َولَِبئَْس اِملهَاُد | َوا من> ُبُه َ"َ  |206فََحسـْ

    
Sub.:  Allah itu Maha Lemah Lembut kepada para hambaSub.:  Allah itu Maha Lemah Lembut kepada para hambaSub.:  Allah itu Maha Lemah Lembut kepada para hambaSub.:  Allah itu Maha Lemah Lembut kepada para hamba----Nya 2: 207Nya 2: 207Nya 2: 207Nya 2: 207    

[2.207] Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; 
dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.  َرُءوٌف ِ�لِْعَباِد ُ <Bَوا ِ <Bَوِمَن الن>اِس َمن يَْرشِي نَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت ا

|207|    
    

Sub.:  sSub.:  sSub.:  sSub.:  setan adalah musuh yang nyata bagi manusia 2: 208etan adalah musuh yang nyata bagi manusia 2: 208etan adalah musuh yang nyata bagi manusia 2: 208etan adalah musuh yang nyata bagi manusia 2: 208    
[2.208] Wahai orang-orang yang beriman!, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan 

janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.  يَن آَمنُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
ِبٌني | Èم äُه لَُمكْ عَُدو< ن

`
ْيَطاِن ا >ِبُعوا ُخُطَواِت الشـ> ْملِ َاكف>ًة َوَال تَت  |208اْدُخلُوا ِيف الّسِ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang yang tidak beriman (kafir) setelah mereka beriman 2: 209 orang yang tidak beriman (kafir) setelah mereka beriman 2: 209 orang yang tidak beriman (kafir) setelah mereka beriman 2: 209 orang yang tidak beriman (kafir) setelah mereka beriman 2: 209 ––––    210210210210    

[2.209] Tetapi jika kamu menyimpang |dari jalan Allah| sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, 
maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  

`
ِّنَاُت فَاْعلَُموا اvن> فَا ْن بَْعِد َما َجاَءْتُمكُ الَبي ن َزلَلُْمت ّمِ

َ َعزِيٌز َحِكٌمي | <B209ا| 
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[2.210] Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya |azab| Allah dan malaikat |pada hari 
kiamat| dalam naungan awan, sedangkan perkara |mereka| telah diputuskan. Dan hanya kepada Allah 

dikembalikan segala urusan  ِ <Bَىل ا
`
َن الَغَماِم َوالَْمالئَِكُة َوُقِيضَ االvْمُر َوا ُ ِيف ُظلٍَل ّمِ <Bِتَهيُُم اûن يَاvال> ا

`
 |210تُْرَجُع اال¢ُموُر |َهْل يَنُظُروَن ا

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kebenaran yang tanda kebenaran yang tanda kebenaran yang tanda kebenaran yang jelas yang dikirim kepada bani Israil 2: 211jelas yang dikirim kepada bani Israil 2: 211jelas yang dikirim kepada bani Israil 2: 211jelas yang dikirim kepada bani Israil 2: 211    

[2.211] Tanyakanlah kepada Bani Israel. "Berapa banyaknya tanda-tanda |kebenaran| yang nyata, yang 
telah Kami berikan kepada mereka". Dan barang siapa yang menukar ni`mat Allah setelah datang nikmat itu 

kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.  ِمْن ِ <Bْل ِنْعَمَة ا نٍَة َوَمن يَُبّدِ ِّ ْن آيٍَة بَي ائِيَل َمكْ آتَيْنَاُمه ّمِ ْرسَ `
َسْل بَِين ا

َ َشِديُد الِعَقاِب | <Bن> ا
`
 |211بَْعِد َما َجاَءتُْه فَا

    
Sub.:  Dunia ini di mata orangSub.:  Dunia ini di mata orangSub.:  Dunia ini di mata orangSub.:  Dunia ini di mata orang----orang kafirorang kafirorang kafirorang kafir    2: 2122: 2122: 2122: 212    

[2.212] Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang 
hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di Hari 

Kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungan.  ُزيَِّن
>َقْوا فَْوقَهُْم يَْوَم الِقيَا يَن ات ِ <xيَن آَمنُوا َوا ِ <xنَْيا َويَْسَخُروَن ِمَن ا ÈTيَن َكَفُروا احلََياُة ا ِ <Cيَْرُزُق َمن يََشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب |ِل ُ <B212َمِة َوا| 

    
Sub.:  Misi para nSub.:  Misi para nSub.:  Misi para nSub.:  Misi para nabi 2: 213abi 2: 213abi 2: 213abi 2: 213    

[2.213] Manusia itu |dahulunya| adalah umat yang satu. |Setelah timbul perselisihan|, maka Allah 
mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama 
mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka 
perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka 
Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka 
sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka 
perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya 

kepada jalan yang lurus.  ًة ِيَن َوُمنِذرِيَن َواvنَزَل َمَعهُُم الِكتَاَب ِ�لَْحّقِ ِلَيْحُمكَ بَْنيَ الن>اِس فِ  َواِحَدةً َاكَن الن>اُس ا¢م> َِّني ُمبَّرشِ ُ الن>ِبي <Bميَا فََبَعَث ا
ِّنَاُت بَْغيًا  يَن ا¢وتُوُه ِمْن بَْعِد َما َجاَءْهتُُم الَبي ِ <xال> ا

`
ُ َهيِْدي َمن اْختَلَُفوا ِفيِه َوَما اْختَلََف ِفيِه ا <Bْذِنِه َوا

`
يَن آَمنُوا ِلَما اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن احلَّقِ ِ� ِ <xا ُ <Bبَيَْهنُْم فَهََدى ا

َتِقٍمي | سـْ Èاٍط م َىل ِرصَ
`
 |213يََشاُء ا

    
Sub.:  Cobaan dalam hidup ini 2: 214Sub.:  Cobaan dalam hidup ini 2: 214Sub.:  Cobaan dalam hidup ini 2: 214Sub.:  Cobaan dalam hidup ini 2: 214    

[2.214] Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu |cobaan| 
sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan 
kesengsaraan, serta digoncangkan |dengan bermacam-macam cobaan| sehingga berkatalah Rasul dan orang-
orang yang beriman bersamanya. "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan 

Allah itu amat dekat.  َساُءûْهتُُم الَبا سـ> يَن َخلَْوا ِمن قَْبِلُمك م> ِ <xثَُل ا ا يَاûِتُمك م> َ اvْم َحِسبُْمتْ اvن تَْدُخلُوا اجلَن>َة َولَم> اُء َوُزلْزِلُوا َحىت> ي < ُسوُل َوالرض> ُقوَل الر>
ِ قَرِيٌب | <Bن> نَْرصَ ا `

ِ اvَال ا <Bيَن آَمنُوا َمَعُه َمَىت نَْرصُ ا ِ <x214َوا| 
    

Sub.:  Para penerima sedekah 2: 215Sub.:  Para penerima sedekah 2: 215Sub.:  Para penerima sedekah 2: 215Sub.:  Para penerima sedekah 2: 215    
[2.215] Mereka bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah. 

"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, 
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maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.  لُونََك َماَذاvْقَرِبَني َوالَْيَتاَمى يَْساvْيِن َواال َTِْن َخْريٍ فَِللَْوا يُنِفُقوَن ُقْل َما اvنَفْقُمت ّمِ
َ ِبِه عَِلٌمي | <Bن> ا

`
ِبيِل َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْريٍ فَا  |215َوالَْمَساِكِني َوابِْن الس>

    
Sub.:  Negara Islam membela atau mempertahankan kaum muslimin 2:Sub.:  Negara Islam membela atau mempertahankan kaum muslimin 2:Sub.:  Negara Islam membela atau mempertahankan kaum muslimin 2:Sub.:  Negara Islam membela atau mempertahankan kaum muslimin 2:    216216216216    

[2.216] Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh 
jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi |pula| kamu menyukai sesuatu, 

padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.  ُْكتَِب عَلَْيُمكُ الِقتَاُل َوُهَو ُكْرٌه ل>ُمك
ُ يَْعَملُ وَ  <Bُمكْ َوا< بÈوا َشيْئًا َوُهَو َرشä ل >ُمكْ َوَعَىس اvن ُحتِ  |216اvنُْمتْ َال تَْعلَُموَن |َوَعَىس اvن تَْكَرُهوا َشيْئًا َوُهَو َخْريٌ ل

    
Sub.:  Berperang padSub.:  Berperang padSub.:  Berperang padSub.:  Berperang pada bulana bulana bulana bulan----bulan haram merupakan dosa besar 2: 217bulan haram merupakan dosa besar 2: 217bulan haram merupakan dosa besar 2: 217bulan haram merupakan dosa besar 2: 217    

[2.217] Mereka bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah. 
"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi |manusia| dari jalan Allah, kafir kepada 
Allah, |menghalangi masuk| Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar |dosanya| 
di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar |dosanya| daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya 
memerangi kamu sampai mereka |dapat| mengembalikan kamu dari agamamu |kepada kekafiran|, seandainya 
mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, 
maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, 

mereka kekal di dalamnya. َوُكْفٌر ِبِه َوا ِ <Bَعن َسِبيِل ا äهِْر احلََراِم ِقتَاٍل ِفيِه ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبٌري َوَصد ْخَراُج يَْساvلُونََك َعِن الش>
`
لَْمْسِجِد احلََراِم َوا

ِ َوالِْفْتنَُة اvْكَربُ ِمَن الَقْتِل وَ  <Bْكَربُ ِعنَد اvِمنُْه ا ِúِْهvَتَطاُعوا َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُمكْ َعن ِديِنِه فَيَ ا ِن اسـْ
`
وُمكْ َعن ِديِنُمكْ ا Èُمْت َوُهَو َاكِفٌر َال يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُمكْ َحىت> يَُرد

اُب الن>اِر ُمهْ ِفهيَا َخا ْحصَ vنَْيا َواالِٓخَرِة َوا¢ْولَِئَك ا ÈTالُهُْم ِيف ا وَن |فَا¢ْولَِئَك َحِبَطْت اvْمعَ ُTِ217| 
    

Sub.:  Kasih sayang Allah 2: 218Sub.:  Kasih sayang Allah 2: 218Sub.:  Kasih sayang Allah 2: 218Sub.:  Kasih sayang Allah 2: 218    
[2.218] Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, 

mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ُيَن آَمن ِ <xن> ا `
وا ا

ِحٌمي | ُ غَُفوٌر ر> <Bَوا ِ <Bَة ا ِ ا¢ْولَئَِك يَْرُجوَن َرْمحَ <Bيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل ا ِ <x218َوا| 
    

Sub.:  Minuman keras dan judi 2: 219Sub.:  Minuman keras dan judi 2: 219Sub.:  Minuman keras dan judi 2: 219Sub.:  Minuman keras dan judi 2: 219    
[2.219] Mereka bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang khamar dan judi. Katakanlah. "Pada 

keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 
manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah. "Yang lebih dari 

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir,  لُونََك َعِنvيَْسا
>ْفِعهَِما َويَْساvلُو  ثُْمهَُما اvْكَربُ ِمن ن

`
ْمثٌ َكِبٌري َوَمنَاِفُع ِللن>اِس َوا

`
ِرسِ ُقْل ِفِهيَما ا ُ لَُمكُ االٓ_َ اخلَْمِر َوالَْميْ <Bا ُ ِت لََعل>ُمكْ تََتَفك>ُروَن نََك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل الَعْفَو َكَذWَِ يَُبّنيِ

|219| 
    

Sub.:  Memelihara anak yatim dengan kasih sayang 2: 220Sub.:  Memelihara anak yatim dengan kasih sayang 2: 220Sub.:  Memelihara anak yatim dengan kasih sayang 2: 220Sub.:  Memelihara anak yatim dengan kasih sayang 2: 220    
[2.220] tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang anak 

yatim, katakanlah. "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, 
maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan 
perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  ْْخَوانُُمك
`
اِلُطَوُمهْ فَا ن ُختَ

`
>هُْم َخْريٌ َوا ْصالٌح ل

`
نَْيا َواالِٓخَرِة َويَْساvلُونََك َعِن الَيَتاَمى ُقْل ا ÈTِيف ا 

َ َعزِيٌز َحِكميٌ  <Bن> ا `
ُ الvْعنََتُمكْ ا <Bيَْعَملُ املُْفِسَد ِمَن املُْصِلِح َولَْو َشاَء ا ُ <B220| َوا| 
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Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang yang diizinkan untuk dinikahi oleh seorang muslim 2: 221orang yang diizinkan untuk dinikahi oleh seorang muslim 2: 221orang yang diizinkan untuk dinikahi oleh seorang muslim 2: 221orang yang diizinkan untuk dinikahi oleh seorang muslim 2: 221    

[2.221] Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 
wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu menikahkan orang-orang musyrik |dengan wanita-wanita mukmin| sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka 
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya |perintah-perintah-Nya| kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.  َوَال تَنِكُحوا املُْرشَِاكِت
َبْتُمكْ  ْجعَ vْرشَِكٍة َولَْو ا Èن م ْؤِمنٌَة َخْريٌ ّمِ Èَمٌة مvن َحىت> يُْؤِمن> َوال ْؤِمٌن َخْريٌ ّمِ Èَىل الن>اِر  َوَال تُنِكُحوا املُْرشِِكَني َحىت> يُْؤِمنُوا َولََعْبٌد م `

َبُمكْ ا¢ْولَِئَك يَْدُعوَن ا ْجعَ vْرشٍِك َولَْو ا Èم
>هُْم يَتَ  ُ آَ_ِتِه ِللن>اِس لََعل ْذِنِه َويَُبّنيِ

`
َىل اجلَن>ِة َوالَْمْغِفَرِة ِ�

`
ُ يَْدُعو ا <B221َذك>ُروَن |َوا| 

    
Sub.:  Haidh 2: 222Sub.:  Haidh 2: 222Sub.:  Haidh 2: 222Sub.:  Haidh 2: 222    

[2.222] Mereka bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang haid. Katakanlah. "Haid itu adalah 
kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu 
mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat 
yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai 

orang-orang yang menyucikan diri.  vلُونََك َعِن املَِحيِض ُقْل ُهَو اvَذا َويَْسا
`
َِّساَء ِيف املَِحيِض َوَال تَْقَربُوُهن> َحىت> يَْطهُْرَن فَا ًذى فَاْعَزتِلُوا الن

بÈ املَُتَطهِّرِيَن | اِبَني َوُحيِ بÈ الت>و> َ ُحيِ <Bن> ا `
ُ ا <Bَمَرُمكُ اvتُوُهن> ِمْن َحْيُث اû222تََطه>ْرَن فَا| 

    
Sub.:  Hubungan suamiSub.:  Hubungan suamiSub.:  Hubungan suamiSub.:  Hubungan suami----isteri 2: 223isteri 2: 223isteri 2: 223isteri 2: 223    

[2.223] Istri-istrimu adalah |seperti| tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat 
bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah |amal yang baik| untuk dirimu, dan 
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira 

orang-orang yang beriman.  ن>ُمكvَواْعلَُموا ا َ <Bُقوا ا< ُموا الvنُفِسُمكْ َوات ىن> ِشئُْمتْ َوقَّدِ vتُوا َحْرثَُمكْ اûُمكْ فَا< ِ املُْؤِمِنَني |ِنَساُؤُمكْ َحْرٌث ل  |223 مÈالُقوُه َوبَّرشِ
    

Sub.:  BersumSub.:  BersumSub.:  BersumSub.:  Bersumpah 2: 224 pah 2: 224 pah 2: 224 pah 2: 224 ––––    225225225225    
[2.224] Janganlah kamu jadikan |nama| Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat 

kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.  ْيvُعْرَضًة ال َ <Bَعلُوا ا يٌع عَِلٌمي |َوَال َجتْ ُ َمسِ <Bوا َوتَت>ُقوا َوتُْصِلُحوا بَْنيَ الن>اِس َوا Èن تََربv224َماِنُمكْ ا| 

[2.225] Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud |untuk bersumpah|, 
tetapi Allah menghukum kamu disebabkan |sumpahmu| yang disengaja |untuk bersumpah| oleh hatimu. Dan 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.  غَُفوٌر ُ <Bيَْماِنُمكْ َولَِكن يَُؤاِخُذُمك ِبَما َكَسبَْت ُقلُوبُُمكْ َواvْغِو ِيف ا< ُ ِ�لل <Bَال يَُؤاِخُذُمكُ ا
 |225َحِلٌمي |

    
Sub.:  Cerai dan Rujuk 2: 226 Sub.:  Cerai dan Rujuk 2: 226 Sub.:  Cerai dan Rujuk 2: 226 Sub.:  Cerai dan Rujuk 2: 226 ––––    233233233233    

[2.226] Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan |lamanya|. Kemudian 
jika mereka kembali |kepada istrinya|, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Èُص اvْربََعِة اvشْ   ْم تََرب َِّساِهئِ يَن يُْؤلُوَن ِمن ن ِ <Cِحٌمي |ِل َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا
`
ن فَاُءوا فَا

`
 |226هٍُر فَا

[2.227] Dan jika mereka berazam |bertetap hati untuk| talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui. | يٌع عَِلٌمي َ َمسِ <Bن> ا

`
الَق فَا ْن َعَزُموا الط>

`
 |227َوا
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Sub.:  BercSub.:  BercSub.:  BercSub.:  Bercerai dengan cara yang baik 2: 228erai dengan cara yang baik 2: 228erai dengan cara yang baik 2: 228erai dengan cara yang baik 2: 228    
[2.228] Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri |menunggu| tiga kali quru. Tidak boleh 

mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan 
hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka |para suami| itu 
menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.  vِيف ا ُ <Bن يَْكُتْمَن َما َخلََق اvلَهُن> ا Èل >ْصَن ِباvنُفِسهِن> ثَالثََة ُقُروٍء َوَال َحيِ ب >َقاُت يََرتَ ن ُكن> يُْؤِمن> َوالُْمَطل
`
ْرَحاِمهِن> ا

ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر َوبُُعولَُهتُ  <B�ِ َي عَلَْهيِن> ِ�لَْمْعُروِف َوِللّرِج ِ <xْصالحًا َولَهُن> ِمثُْل ا
`
ْن اvَراُدوا ا

`
ِهن> ِيف َذWَِ ا ُ َعزِيٌز َحِكٌمي |ن> اvَحقÈ ِبَرّدِ <B228اِل عَلَْهيِن> َدَرَجٌة َوا| 

[2.229] Talak |yang dapat dirujuki| dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau 
menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu 
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Jika kamu khawatir bahwa keduanya |suami istri| tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak 
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah 

mereka itulah orang-orang yang zalim.  ا آتَيُْتُمو لÈ لَُمكْ اvن تَاûُخُذوا ِمم> ْحَساٍن َوَال َحيِ
`
حيٌ ِ� ْمَساٌك ِبَمْعُروٍف اvْو تَْرسِ

`
ِن فَاَ الُق َمر> ُهن> َشيْئًا الط>

نْ 
`
ِ فَا <Bال> يُِقميَا ُحُدوَد اvافَا ا ال> اvن َخيَ

`
ِ فََال تَْعَتدُ  ا <Bَما ِفميَا افْتََدْت ِبِه تِْ�َ ُحُدوُد ا ِ فََال ُجنَاَح عَلَْهيِ <Bال> يُِقميَا ُحُدوَد اvفَا¢ْولَِئَك ِخْفُمتْ ا ِ <Bوَها َوَمن يََتَعد> ُحُدوَد ا

اِلُموَن |  |229ُمهُ الظ>
[2.230] Kemudian jika si suami menlalaknya |sesudah talak yang kedua|, maka perempuan itu tidak halal 

lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, 
maka tidak ada dosa bagi keduanya |bekas suami pertama dan istri| untuk kawin kembali jika keduanya 
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 

kepada kaum yang |mau| mengetahui.  vَما ا >َقهَا فََال ُجنَاَح عَلَْهيِ ن َطل
`
ُه فَا لÚَ Èُ ِمْن بَْعُد َحىت> تَنِكَح َزْوجًا غَْريَ >َقهَا فََال َحتِ ن َطل

`
َ فَا ن ن ي

`
اَجَعا ا َرتَ

ُهنَا ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن | ِّ ِ يَُبي <Bَوِتْ�َ ُحُدوُد ا ِ <Bن يُِقميَا ُحُدوَد اv230َظن>ا ا| 
[2.231] Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka 

dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf |pula|. Janganlah kamu rujuki 
mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa 
berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan 
hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan 
Allah kepadamu yaitu Al Kitab |Al Qur'an| dan Al Hikmah |As Sunah|. Allah memberi pengajaran kepadamu 
dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.  ُِحوُهن> ِبَمْعُروٍف َوَال تُْمِس َجلَهُن> فَاvْمِسُكوُهن> ِبَمْعُروٍف اvْو َرسّ vَِّساَءفََبلَْغَن ا >ْقُمتُ الن َذا َطل
`
َِّتْعَتُدوا َوَمن َوا ارًا ل ُكوُهن> ِرضَ

ِ عَلَْيُمكْ َوَما اvنَزَل  يَْفَعلْ  <Bُهُزوًا َواْذُكُروا ِنْعَمَت ا ِ <Bفََقْد َظَملَ نَْفَسُه َوَال تَت>ِخُذوا آَ_ِت ا َWَِذ َ <Bن> اvَواْعلَُموا ا َ <Bُقوا ا< عَلَْيُمك ِمَن الِكتَاِب َوالِْحْمكَِة يَِعُظُمك ِبِه َوات
ٍء عَِلٌمي |  |231ِبُلكِّ َيشْ

[2.232] Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu |para wali| 
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 
dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada 
Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.  <ْزَواَ"ُنvن يَنِكْحَن اvَجلَهُن> فََال تَْعُضلُوُهن> ا vَِّساَء فََبلَْغَن ا >ْقُمتُ الن َذا َطل
`
َذا تََراَضْوا بَيَْهنُم ِ�لَْمُعروِف َذWَِ يُوَعظُ ِبِه َمن َاكَن ِمنُمكْ  َوا

`
ا

نُْمتْ َال تَْعلَُموَن | vيَْعَملُ َوا ُ <Bْطهَُر َواvْزَىك لَُمكْ َواvَوالَيْوِم االِٓخِر َذِلُمكْ ا ِ <B�ِ 232يُْؤِمُن| 
[2.233] Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 
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yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah |menderita| karena anaknya, dan waris pun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih |sebelum dua tahun| dengan kerelaan keduanya 

dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.  اُت َTِْوالَدُهن>  يُْرِضْعنَ  َوالَْواvا 
َضاعَةَ  يُِمت>  اvن اvَرادَ  ِلَمنْ  َاكِملَْنيِ  َحْولَْنيِ  ال>  نُْفٌس  ُتَلك>ُف  الَ  ِ�لَْمْعُروِف  َوِكْسَوُهتُن>  ِرْزقُهُن>  Úَُ  املَْولُودِ  َوعََىل  الر>

`
ةٌ  تَُضار>  الَ  ُوْسَعهَا ا َTِِه  َوا ِTَِبَو ُ <Ú َها َوَال َمْولُوٌد ِTَِبَو

ْن اvَرْدمتÈْ َوعََىل 
`
َما َوا ْهنَُما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح عَلَْهيِ ْن اvَراَدا ِفَصاًال َعن تََراٍض ّمِ

`
ا آتَيُْمت الَواِرِث ِمثُْل َذWَِ فَا >ْمُمت م> َذا َسل

`
ِضُعوا اvْوالَدُمكْ فََال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ا  اvن تَْسَرتْ

َ َواعْ  <Bُقوا ا< َ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري |ِ�لَْمْعُروِف َوات <Bن> اv233لَُموا ا| 
    

Sub.:  Janda 2: 234Sub.:  Janda 2: 234Sub.:  Janda 2: 234Sub.:  Janda 2: 234    
[2.234] Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri |hendaklah para 

istri itu| menangguhkan dirinya |beridah| empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, 
maka tiada dosa bagimu |para wali| membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. 

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.  <نُفِسهِنvْصَن ِبا< ب يَن يَُتَوف>ْوَن ِمنُمكْ َويََذُروَن اvْزَواجًا يََرتَ ِ <xَذا بَلَْغَن  َوا
`
اvْربََعَة اvْشهٍُر َوَعْرشًا فَا

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبٌري | <Bنُفِسهِن> ِ�لَْمْعروِف َواvَجلَهُن> فََال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِفميَا فََعلَْن ِيف ا v234ا| 
    

Sub.:  petunjuk proposal pernikahan bagi perempuan yaSub.:  petunjuk proposal pernikahan bagi perempuan yaSub.:  petunjuk proposal pernikahan bagi perempuan yaSub.:  petunjuk proposal pernikahan bagi perempuan yang bercerai belum mencapaing bercerai belum mencapaing bercerai belum mencapaing bercerai belum mencapai    mmmmasa tugasnyaasa tugasnyaasa tugasnyaasa tugasnya    2:2352:2352:2352:235    
[2.235] Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu 

menyembunyikan |keinginan mengawini mereka| dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara 
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan |kepada mereka| perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam 
|bertetap hati| untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui 
apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyantun.  < ُ اvن <Bنُفِسُمكْ عَِملَ اvْكنَنُمتْ ِيف اvْو اvَِّساِء ا ْضُمت ِبِه ِمْن ِخْطَبِة الن َتْذُكُروَهنُن> َوَال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِفميَا َعر> َولَِكن ال> تَُواِعُدوُهن> ِرسا+  ُمكْ سـَ
َجúَُ َواْعلَُموا  vْعُروفًا َوَال تَْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّاكحِ َحىت> يَْبلَُغ الِكتَاُب ا ال> اvن تَُقولُوا قَْوًال م>

`
َ غَُفوٌر َحلِ ا <Bن> اvنُفِسُمكْ فَاْحَذُروُه َواْعلَُموا اvيَْعَملُ َما ِيف ا َ <Bن> اv235ٌمي |ا| 

    
Sub.:  Perceraian dalam pernikahan sebelum bercampur dengan isteri 2: 236 Sub.:  Perceraian dalam pernikahan sebelum bercampur dengan isteri 2: 236 Sub.:  Perceraian dalam pernikahan sebelum bercampur dengan isteri 2: 236 Sub.:  Perceraian dalam pernikahan sebelum bercampur dengan isteri 2: 236 ––––    237237237237    

[2.236] Tidak ada kewajiban membayar |mahar| atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum 
kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan 
suatu mut-ah |pemberian| kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 
miskin menurut kemampuannya |pula|, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.  ْو تَْفرُِضوا لَهُن> فَرِيَضًةvوُهن> ا Èَِّساَء َما لَْم تََمس >ْقُمتُ الن ن َطل
`
َال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ا

ِنَني |  |236َوَمتُِّعوُهن> عََىل املُوِسعِ قََدُرُه َوعََىل املُْقِرتِ قََدُرُه َمتَاعًا ِ�لَْمْعُروِف َحقا+ عََىل املُْحسـِ
[2.237] Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal 

sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 
tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, 
dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.  َوُهن> َوق Èن تََمسvْقُتُموُهن> ِمن قَْبِل ا< ن َطل
`
ْد فََرْضُمتْ َوا

ي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّاكحِ َواvن تَْعفُ  ِ <xْو يَْعُفَو اvن يَْعُفوَن اvال> ا
`
َ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري لَهُن> فَرِيَضًة فَِنْصُف َما فََرْضُمتْ ا <Bن> ا `

وا اvْقَرُب ِللت>ْقَوى َوَال تَنَسُوا الَفْضَل بَيْنَُمكْ ا
|237| 
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Sub.:  ShoSub.:  ShoSub.:  ShoSub.:  Sholat 2: 238 lat 2: 238 lat 2: 238 lat 2: 238 ––––    239239239239    

[2.238] Peliharalah segala shalat |mu|, dan |peliharalah| shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah |dalam 
salatmu| dengan khusyuk. | قَاِنِتَني ِ <Bِ الِة الُوْسَطى َوُقوُموا لََواِت َوالص>  |238َحاِفُظوا عََىل الص>

[2.239] Jika kamu dalam keadaan takut |bahaya|, maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. 
Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah |shalatlah|, sebagaimana Allah telah mengajarkan 

kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.  ْوvْن ِخْفُمتْ فَرَِجاًال ا
`
ا لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن |فَا >َمُمك م> َ Éََ عَل <Bِمنُمتْ فَاْذُكُروا اvَذا ا

`
 |239ُرْكَباkً فَا

    
Sub.:  NaSub.:  NaSub.:  NaSub.:  Nallllah untuk janda (mantan isteri) 2: 240ah untuk janda (mantan isteri) 2: 240ah untuk janda (mantan isteri) 2: 240ah untuk janda (mantan isteri) 2: 240    

[2.240] Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah 
berwasiat untuk istri-istrinya, |yaitu| diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah |dari 
rumahnya|. Akan tetapi jika mereka pindah |sendiri|, maka tidak ada dosa bagimu |wali atau waris dari yang 
meninggal| membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.  َْخَراجٍ ف
`
َىل احلَْوِل غَْريَ ا

`
تَاعًا ا م م> يَن يَُتَوف>ْوَن ِمنُمكْ َويََذُروَن اvْزَواجًا َوِصي>ًة الvْزَواِ"ِ ِ <xْن َخَرْجَن فََال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِيف َما فََعلَْن ِيف َوا

`
ا

ُ َعزِيٌز َحِكٌمي | <Bْعُروٍف َوا  |240اvنُفِسهِن> ِمن م>
    

Sub.:  Bercerai dengan baik 2: 241Sub.:  Bercerai dengan baik 2: 241Sub.:  Bercerai dengan baik 2: 241Sub.:  Bercerai dengan baik 2: 241    
[2.241] Kepada wanita-wanita yang diceraikan |hendaklah diberikan oleh suaminya| mut`ah menurut yang 

makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. | قَاِت َمتَاٌع ِ�لَْمْعُروِف َحقا+ عََىل املُت>ِقَني<  |241َوِللُْمَطل
[2.242] Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya |hukum-hukum-Nya| supaya kamu 

memahaminya. | ُمكْ تَْعِقلُوَن< ُ لَُمكْ آَ_ِتِه لََعل <Bا ُ  |242َكَذWَِ يَُبّنيِ
    

SuSuSuSub.:  Allah menghidupkan kembali satu kabilah dari orangb.:  Allah menghidupkan kembali satu kabilah dari orangb.:  Allah menghidupkan kembali satu kabilah dari orangb.:  Allah menghidupkan kembali satu kabilah dari orang----orang yahudi setelah Dia mematikan mereka 2: orang yahudi setelah Dia mematikan mereka 2: orang yahudi setelah Dia mematikan mereka 2: orang yahudi setelah Dia mematikan mereka 2: 
243243243243    

[2.243] Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, 
sedang mereka beribu-ribu |jumlahnya| karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka. "Matilah 
kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia 

tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.  َيَن َخَرُجوا ِمن ِدَ_ِرِمهْ َوُمهْ ا¢لُوٌف َحذ ِ <xَىل ا
`
لَْم تََر ا vْحيَاُمهْ اvُموتُوا ُمث> ا ُ <Bَر املَْوِت فَقَاَل لَهُُم ا

ْكَرثَ الن>اِس َال يَْشُكُروَن | vو فَْضٍل عََىل الن>اِس َولَِكن> ا ُxَ َ <Bن> ا `
 |243ا

[2.244] Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. | يٌع عَِلٌمي َ َمسِ <Bن> اvَواعْلَُموا ا ِ <B244َوقَاِتلُوا ِيف َسِبيِل ا| 

    
Sub.:  Pelipat gandaan pinjaman untuk Allah 2: 245Sub.:  Pelipat gandaan pinjaman untuk Allah 2: 245Sub.:  Pelipat gandaan pinjaman untuk Allah 2: 245Sub.:  Pelipat gandaan pinjaman untuk Allah 2: 245    

[2.245] Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik |menafkahkan hartanya 
di jalan Allah|, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. 

Dan Allah menyempitkan dan melapangkan |rezeki| dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.  ي ِ <xَمن َذا ا
 vا ُÚَ نًا فَُيَضاِعَفُه َ قَْرضًا َحسـَ <Bلَْيِه تُْرَجُعوَن |يُْقرُِض ا

`
ُ يَْقِبُض َويَبُْسطُ َوا <B245ْضَعافًا َكِثَريًة َوا| 

    
Sub.:  Bani Israil mengingkari perkataan mereka sendiri dan menolak untuk berjihad di jalan Allah 2: 246Sub.:  Bani Israil mengingkari perkataan mereka sendiri dan menolak untuk berjihad di jalan Allah 2: 246Sub.:  Bani Israil mengingkari perkataan mereka sendiri dan menolak untuk berjihad di jalan Allah 2: 246Sub.:  Bani Israil mengingkari perkataan mereka sendiri dan menolak untuk berjihad di jalan Allah 2: 246    

[2.246] Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika 
mereka berkata kepada seorang Nabi mereka. "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang |di 
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bawah pimpinannya| di jalan Allah". Nabi mereka menjawab. "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan 
berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab. "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan 
Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?" Maka 
tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara 

mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.  هُُم< ّ ل ْذ قَالُوا ِلنَِيبٍ
`
ائِيَل ِمْن بَْعِد ُموَىس ا ْرسَ `

َىل املَٔالِ ِمْن بَِين ا
`
لَْم تََر ا vا

 َ ن ُكِتَب عَلَْيُمكُ الِقتَاُل اvال> تَُقاِتلُوا قَالُوا وَ ابَْعْث ل
`
ِ قَاَل َهْل َعَسيُْمتْ ا <Bقَاِتْل ِيف َسِبيِل اÈ ِ َوقَْد ا¢ْخرِْجنَا ِمن ِدَ_ِرkَ َواvبْنَائِنَا نَا َمِلاكً ن <Bال> نَُقاِتَل ِيف َسِبيِل اvَما لَنَا ا

ُم الِقتَا ا ُكِتَب عَلَْهيِ اِلِمَني |فَلَم> ُ عَِلٌمي َ�لظ> <Bْهنُْم َوا ال> قَِليًال ّمِ
`
>ْوا ا  |246ُل تََول

    
Sub.:  Bani Israil iri hati terhadap diangkatnya Tholuut menjadi raja 2: 247Sub.:  Bani Israil iri hati terhadap diangkatnya Tholuut menjadi raja 2: 247Sub.:  Bani Israil iri hati terhadap diangkatnya Tholuut menjadi raja 2: 247Sub.:  Bani Israil iri hati terhadap diangkatnya Tholuut menjadi raja 2: 247    

[2.247] Nabi mereka mengatakan kepada mereka. "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi 
rajamu". Mereka menjawab. "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan 
pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?" |Nabi mereka| berkata. 
"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh 
yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas 

pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.  ًقَْد بََعَث لَُمكْ َطالُوَت َمِلاك َ <Bن> ا `
ُْم ا Èَوقَاَل لَهُْم نَِبهي Èَحقvُن ا ىن> يَُكوُن Úَُ املُْ�ُ عَلَْينَا َوَحنْ vقَالُوا ا

َ اْصَطَفاُه عَلَْيُمكْ َوَزاَدُه بَْسَطًة ِيف الِعملِْ  <Bن> ا `
َن املَاِل قَاَل ا ُ َواِ�لُْمْ�ِ ِمنُْه َولَْم يُْؤَت َسَعًة ّمِ <Bيُْؤِيت ُمْلَكُه َمن يََشاُء َوا ُ <B247ِسٌع عَِلٌمي | َوالِْجْسِم َوا| 

[2.248] Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka. "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah 
kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan 
keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat”. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

terdapat tanda |kebesaran Allah| bagimu, jika kamu orang yang beriman.  ِتَيُمكُ الت>ابُوُت ِفيِهûن يَاvن> آيََة ُمْلِكِه ا `
ُْم ا Èَوقَاَل لَهُْم نَِبهي

ُِّمكْ َوبَِقي>ٌة مِّ  ب ن ر> ْؤِمِنَني |َسِكينٌَة ّمِ Èن ُكنُمت م
`
>ُمكْ ا ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ل `

ِمúُُ املَالئَِكُة ا ا تََرَك آُل ُموَىس َوآُل َهاُروَن َحتْ  |248م>
[2.249] Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata. "Sesungguhnya Allah akan menguji 

kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang 
siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka 
meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman 
bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata. "Tak ada kesanggupan 
kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan 

menemui Allah berkata. "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang 
banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." ا ن>  قَالَ  ِ�لُْجُنودِ  َطالُوُت  فََصلَ  فَلَم> `

َ  ا <Bُمْبَتِليُمك  ا 
َس  ِمنْهُ  َرشَِب  فََمن ِبَهنَرٍ  >  َوَمن ِمّينِ  فَلَيْ ا َجاَوَزُه ُهَو  يَْطَعْمهُ  مْ ل ْهنُْم فَلَم> ال> قَِليًال ّمِ

`
َف غُْرفًَة ِبَيِدِه فََرشِبُوا ِمنُْه ا ال> َمِن اْغَرتَ

`
>ُه ِمّينِ ا ن

`
يَن آَمنُوا َمَعُه قَالُوا َال فَا ِ <xَوا

يَن يَُظنÈوَن  ِ <xالُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل ا اِبرِيَن َطاقََة لَنَا الَيْوَم ِجبَ ُ َمَع الص> <Bَوا ِ <Bْذِن ا
`
ن ِفئٍَة قَِلي3ٍَ غَلََبْت ِفئًَة َكِثَريًة ِ� ِ َمك ّمِ <Bالُقوا اÈُم م  |249|اvهن>

    
Sub.:  Dawud dan Jalut 2: 250 Sub.:  Dawud dan Jalut 2: 250 Sub.:  Dawud dan Jalut 2: 250 Sub.:  Dawud dan Jalut 2: 250 ––––    251251251251    

[2.250] Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun |Thalut dan tentaranya| berdo`a. 
"Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami 

terhadap orang-orang kafir".  َْقَداَمنَا وvْت ا ِّ >نَا اvفْرِْغ عَلَْينَا َصْرباً َوثَب ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َرب kَ عََىل القَْوِم الَاكِفِريَن |َولَم>  |250انُرصْ
[2.251] Mereka |tentara Thalut| mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan |dalam peperangan itu| 

Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya |Daud| pemerintahan dan hikmah, |sesudah 
meninggalnya Thalut| dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak 
menolak |keganasan| sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah 
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mempunyai karunia |yang dicurahkan| atas semesta alam.  ُا فَهََزُمومه >َمُه ِمم> ُ املُْ�َ َوالِْحْمكََة َوعَل <Bُه اِ َوقَتََل َداُوُد َجالُوَت َوآَ <Bْذِن ا
`
�ِ 

َ ُذو فَْضٍل عََىل الَعالَمِ  <Bْرُض َولَِكن> اvَفَسَدِت اال< ِ الن>اَس بَْعَضهُم ِبَبْعٍض ل <Bُع ا  |251َني |يََشاُء َولَْوال َدفْ
[2.252] Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak |benar| dan sesungguhnya kamu 

|Nabi Muhammad| adalah benar-benar salah seorang rasul.. | َك لَِمَن املُْرَسِلَني< ن
`
ِ نَْتلُوَها عَلَْيَك ِ�لَْحّقِ َوا <B252تَْ�َ آَ_ُت ا| 

    
Sub.:  Derajat para nabi Sub.:  Derajat para nabi Sub.:  Derajat para nabi Sub.:  Derajat para nabi dan para rasul 2: 252dan para rasul 2: 252dan para rasul 2: 252dan para rasul 2: 252    

[2.253] Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang 
Allah berkata-kata |langsung dengan dia| dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami 
berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau 
Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang |yang datang| sesudah rasul-rasul itu, 
sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara 
mereka yang beriman dan ada |pula| di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah 

mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.  لْنَا بَْعَضهُْم عََىل ُسُل فَض> Èِتْ�َ الر 
 َkْد< ِّنَاِت َواvي ُ َوَرفََع بَْعَضهُْم َدَرَجاٍت َوآتَيْنَا ِعيَىس اْبَن َمْرَميَ الَبي <Bْهنُم م>ن َلك>َم ا ْن بَْعِد َما بَْعٍض ّمِ يَن ِمْن بَْعِدِمه ّمِ ِ <xَما اْقتََتَل ا ُ <Bُه ِبُروحِ الُقُدِس َولَْو َشاَء ا

نَاُت َولَكِ  ِّ َ يَْفَعُل مَ َجاَءْهتُُم الَبي <Bَما اْقتَتَلُوا َولَِكن> ا ُ <Bْن آَمَن َوِمْهنُم م>ن َكَفَر َولَْو َشاَء ا  |253ا يُرِيُد |ِن اْختَلَُفوا فَِمْهنُم م>
    

Sub.:  Sedekah 2: 254Sub.:  Sedekah 2: 254Sub.:  Sedekah 2: 254Sub.:  Sedekah 2: 254    
[2.254] Wahai orang-orang yang beriman!, belanjakanlah |di jalan Allah| sebagian dari rezeki yang telah 

Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi 
persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.  _َ

 vيَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvَوَال َشَفاعٌَة َواْلَاكِفُروَن ا ٌ ûِيتَ يَْوٌم ال> بَْيٌع ِفيِه َوَال ُخ3> ن قَْبِل اvن يَا ا َرَزْقنَاُمكْ ّمِ اِلُموَن |نِفُقوا ِمم>  |254ُمهُ الظ>
    

Sub.:  Keagungan Allah, ayat teragung dalam AlSub.:  Keagungan Allah, ayat teragung dalam AlSub.:  Keagungan Allah, ayat teragung dalam AlSub.:  Keagungan Allah, ayat teragung dalam Al----Qur’an (ayat kursi) 2: 255Qur’an (ayat kursi) 2: 255Qur’an (ayat kursi) 2: 255Qur’an (ayat kursi) 2: 255    
[2.255] Allah, tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus 

menerus mengurus |makhluk-Nya|; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui 
apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa 

berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.  نٌَة َوَال ال> ُهَو احلَيÈ القَيÈوُم َال تَاûُخُذُه سـِ
`
Úََ ا

`
ُ َال ا <Bا

 vْذِنِه يَْعَملُ َما بَْنيَ ا
`
ال> ِ�

`
ي يَْشَفُع ِعنَدُه ا ِ <xْرِض َمن َذا اvَمَواِت َوَما ِيف اال ُ َما ِيف الس> <Ú ال> ِبَما َشاَء َوِسَع يِْدِهيْم َوَما َخلْفَ نَْوٌم

`
ْن ِعلِْمِه ا ٍء ّمِ يُطوَن ِبَيشْ هُْم َوَال ُحيِ

َمَواِت َواالvْرَض َوَال يَُئوُدُه ِحْفُظهَُما َوُهَو الَعِيلÈ الَعِظُمي | يÈُه الس>  |255ُكْرسـِ
    

Sub.:  Tali yang tidak dapat terputuskan 2: 256 Sub.:  Tali yang tidak dapat terputuskan 2: 256 Sub.:  Tali yang tidak dapat terputuskan 2: 256 Sub.:  Tali yang tidak dapat terputuskan 2: 256 ––––    257257257257    
[2.256] Tidak ada paksaan untuk |memasuki| agama |Islam|; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 

daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 
maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  فََقِد ِ <B�ِ اُغوِت َويُْؤِمْن ْشُد ِمَن الغَّيِ فََمن يَْكُفْر ِ�لط> Èالر َ >َبني> يِن قَد ت ِTّْكَراَه ِيف ا
`
َال ا

يٌع عَلِ  ُ َمسِ <Bَتْمَسَك ِ�لُْعْرَوِة الُوثَْقى َال انِفَصاَم لَهَا َوا  |256ٌمي |اسـْ
[2.257] Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan |kekafiran| 

kepada cahaya |iman|. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan 
mereka dari cahaya kepada kegelapan |kekafiran|. Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di 
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dalamnya.  ُاغ يَن َكَفُروا اvْوِلَياُؤُمهُ الط> ِ <xوِر َواÈَىل الن `
لَُماِت ا Èَن الظ يَن آَمنُوا ُخيْرُِ"ُم ّمِ ِ <xا Èَوِيل ُ <Bلَُماِت ا¢ْولَئِ ا Èَىل الظ

`
َن النÈوِر ا اُب وُت ُخيْرُِجوَهنُم ّمِ ْحصَ vَك ا

وَن | ُTِ257الن>اِر ُمهْ ِفهيَا َخا| 
    

Sub.:  Ibrahim dan Raja Namrod 2:258Sub.:  Ibrahim dan Raja Namrod 2:258Sub.:  Ibrahim dan Raja Namrod 2:258Sub.:  Ibrahim dan Raja Namrod 2:258    
[2.258] Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya |Allah| 

karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan |kekuasaan|. Ketika Ibrahim mengatakan. 
"Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata. "Saya dapat menghidupkan dan 
mematikan". Ibrahim berkata. "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia 
dari barat," lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 

zalim.  ِ <xا َ بَْراِهُمي َرّيبِ
`
ْذ قَاَل ا

`
ُ املُْ�َ ا <Bُه اِِّه اvْن آَ ْبَراِهَمي ِيف َرب

`
ي َحاج> ا ِ <xَىل ا

`
لَْم تََر ا vا¢ْحِيي َوا¢ ا kَvِيي َويُِميُت قَاَل ا َ ي ُحيْ <Bن> ا

`
ْبَراِهُمي فَا

`
ِميُت قَاَل ا

ُ َال َهيِْدي الَقْوَم الظ>  <Bي َكَفَر َوا ِ <xَت ا ِق فَاûِت ِهبَا ِمَن املَْغرِِب فَُهبِ ْمِس ِمَن املَْرشِ ûِيت ِ�لش>  |258اِلِمَني |يَا
    

Sub.:  Tanda bagi manusia, Allah hanya cukup mengucapkan jadilah maka Sub.:  Tanda bagi manusia, Allah hanya cukup mengucapkan jadilah maka Sub.:  Tanda bagi manusia, Allah hanya cukup mengucapkan jadilah maka Sub.:  Tanda bagi manusia, Allah hanya cukup mengucapkan jadilah maka sesuatu yang dikehendakinya sesuatu yang dikehendakinya sesuatu yang dikehendakinya sesuatu yang dikehendakinya 
terjadi 2: 259terjadi 2: 259terjadi 2: 259terjadi 2: 259    

[2.259] Atau apakah |kamu tidak memperhatikan| orang yang melalui suatu negeri yang |temboknya| telah 
roboh menutupi atapnya. Dia berkata. "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" 
Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya. 
"Berapa lama kamu tinggal di sini?" Ia menjawab. "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah 
berfirman. "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan 
minumanmu yang belum lagi berobah; dan lihatlah kepada keledai kamu |yang telah menjadi tulang belulang|; 

Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang 
keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging". Maka 

tatkala telah nyata kepadanya |bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati| dia pun berkata. "Saya yakin 
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".  ْوvي ا ِ <xبَْعَد َمْوِهتَا  عََىل  َخاِويَةٌ  َوِيهَ  قَْريَةٍ  عََىل  َمر>  َاك ُ <Bِيي َهِذِه ا ىن> ُحيْ vُعُروِشهَا قَاَل ا

>بِ  ُ ِمائََة عَاٍم ُمث> بََعثَُه قَاَل َمكْ لَِبثَْت قَاَل لَِبثُْت يَْومًا اvْو بَْعَض يَْوٍم قَاَل بَل ل <Bَماتَُه اvاِرَك  ثَْت ِمائََة عَاٍم فَانُظرْ فَا َىل ِمحَ
`
ن>ْه َوانُظْر ا اِبَك لَْم يَتَسـَ َىل َطَعاِمَك َوَرشَ

`
ا

َ Úَُ قَ  ا تََبني> َها ُمث> نَْكُسوَها لَْحامً فَلَم> ُsَِىل الِعَظاِم َكْيَف نُن
`
ِّلن>اِس َوانُظْر ا ٍء قَِديٌر |َوِلنَْجَعَ�َ آيًَة ل َ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bن> اvْعَملُ ا v259اَل ا| 

    
Sub.:  Allah memperlihatkan kepada Ibrahim bagaimana Dia membangkitkan orang mati 2: 260Sub.:  Allah memperlihatkan kepada Ibrahim bagaimana Dia membangkitkan orang mati 2: 260Sub.:  Allah memperlihatkan kepada Ibrahim bagaimana Dia membangkitkan orang mati 2: 260Sub.:  Allah memperlihatkan kepada Ibrahim bagaimana Dia membangkitkan orang mati 2: 260    

[2.260] Dan |ingatlah| ketika Ibrahim berkata. "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau 
menghidupkan orang mati". Allah berfirman. "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim menjawab. "Aku telah 
meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap |dengan imanku|". Allah berfirman. "|Kalau demikian| 
ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah semuanya olehmu. |Allah berfirman|. "Lalu letakkan di atas 
tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang 

kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  ِرِينvْبَراِهُمي َرّبِ ا
`
ْذ قَاَل ا

`
َوا

ِيي املَْوَىت قَاَل اvَولَْم تُ  لَْيَك ُمث> اْجَعْل عَ َكْيَف ُحتْ
`
ُهن> ا ْريِ فَُرصْ َن الط> َِّيْطَمِنئ> قَلِْيب قَاَل فَُخْذ اvْربََعًة ّمِ ْهنُن> ُجْزءًا ُمث> اْدُعهُن> ْؤِمن قَاَل بََىل َولَِكن ل َىل ُلكِّ َجَبٍل ّمِ

َ َعزِيٌز َحِكٌمي | <Bن> اvتِينََك َسْعيًا َواْعَملْ اû260يَا| 
    

Sub.:  PeSub.:  PeSub.:  PeSub.:  Perumpamaan bagi orang yang memberikan sedekah dan balasannya 2: 261 rumpamaan bagi orang yang memberikan sedekah dan balasannya 2: 261 rumpamaan bagi orang yang memberikan sedekah dan balasannya 2: 261 rumpamaan bagi orang yang memberikan sedekah dan balasannya 2: 261 ––––    274274274274    
[2.261] Perumpamaan |nafkah yang dikeluarkan oleh| orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 

Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir. seratus biji. 
Allah melipat gandakan |ganjaran| bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas |karunia-Nya| lagi 
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Maha Mengetahui.  ِّنَاِبَل ِيف ُلك ْبَع سـَ نَْبتَْت سـَ vَمكَثَِل َحب>ٍة ا ِ <Bْمَوالَهُْم ِيف َسِبيِل ا vيَن يُنِفُقوَن ا ِ <xيَُضاِعُف ِلَمن يََشاُء َمثَُل ا ُ <Bائَُة َحب>ٍة َوا  ُسنُْب3ٍَ ّمِ
ُ َواِسٌع عَِلٌمي | <B261َوا| 

[2.262] Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa 
yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti |perasaan si 
penerima|, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 

tidak |pula| mereka bersedih hati.  ُمث> َال يُتِْبُعوَن ِ <Bْمَوالَهُْم ِيف َسِبيِل ا vيَن يُنِفُقوَن ا ِ <xْم َوَال َخْوٌف ا ِ >هُْم اvْجُرُمهْ ِعنَد َرّهبِ َما اvنَفُقوا َمنا+ َوَال اvًذى ل
َزنُوَن | ْم َوَال ُمهْ َحيْ  |262عَلَْهيِ

    
Sub.:  BerkataSub.:  BerkataSub.:  BerkataSub.:  Berkata----kata baik dan memberi maaf 2: 263kata baik dan memberi maaf 2: 263kata baik dan memberi maaf 2: 263kata baik dan memberi maaf 2: 263    

[2.263] Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu 
yang menyakitkan |perasaan si penerima|. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.  ن ْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْريٌ ّمِ ُقْوٌل م>

ُ غَِينٌ َحِلٌمي | <Bًذى َواv263َصَدقٍَة يَتْبَُعهَا ا| 
[2.264] Wahai orang-orang beriman!, janganlah kamu menghilangkan |pahala| sedekahmu dengan 

menyebut-nyebutnya dan menyakiti |perasaan si penerima|, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena 
ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Maka perumpamaan orang itu 
seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih 
|tidak berdeu|. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang kafir.  َين ِ <xَا ا Èهيvِرئَاَء الن>اِس َوَال  َ_ ا ُÚَي يُنِفُق َما ِ <xَذى َاكvآَمنُوا َال تُْبِطلُوا َصَدقَاِتُمك ِ�لَْمّنِ َواال
َكُه َصWًْا  ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر فََمثúَُُ َمكَثَِل َصْفَواٍن عَلَْيـِه تَُرابٌَفاvَصابَُه َواِبٌل فََرتَ <B�ِ َال َهيِْدي الَقْوَم الَاكِفرِيَن |ال> يَْقِدُروَن عََىل َيشْ يُْؤِمُن ُ <Bُبوا َوا ا َكسـَ م>  |264ٍء ّمِ

    
Sub.:  Sedekah diberikan untuk mengharap ridho Allah 2: 265Sub.:  Sedekah diberikan untuk mengharap ridho Allah 2: 265Sub.:  Sedekah diberikan untuk mengharap ridho Allah 2: 265Sub.:  Sedekah diberikan untuk mengharap ridho Allah 2: 265    

[2.265] Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan 
untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan 
lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan 

gerimis |pun memadai|. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.  ِ <Bْمَوالَهُُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اvيَن يُنِفُقوَن ا ِ <xَوَمثَُل ا
>ْم يُِصْهبَ  ن ل

`
>ٍة ِبَربَْوٍة اvَصاَهبَا َواِبٌل فَآتَْت ا¢ُلكَهَا ِضْعَفْنيِ فَا ْن اvنُفِسهِْم َمكَثَِل َجن ُ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري َوتَثِْبيتًا ّمِ <Bَوا ä265|ا َواِبٌل فََطل| 

    
Sub.:  Berfikir (tafakkur) 2: 266Sub.:  Berfikir (tafakkur) 2: 266Sub.:  Berfikir (tafakkur) 2: 266Sub.:  Berfikir (tafakkur) 2: 266    

[2.266] Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian 
datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu 
ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepada kamu supaya kamu memikirkannya.  َن تَُكونvَحُدُمكْ اvا Èيََودvِفهيَا ِمن ُلكِّ  ا ُÚَ ْهنَاُرvِهتَا اال ِري ِمن َحتْ يٍل َواvْعنَاٍب َجتْ ِ ن خن> Úَُ َجن>ٌة ّمِ
 ُ قَْت َكَذWَِ يَُبّنيِ ْعَصاٌر ِفيِه kٌَر فَاْحَرتَ

`
>ٌة ُضَعَفاُء فَاvَصاَهبَا ا >َمَراِت َواvَصابَُه الِكَربُ َوÚَُ ُذّرِي ُ لَُمكُ االَٓ_ِت لََعل> الث <B266ُمكْ تََتَفك>ُروَن | ا| 

    
Sub.:  Sedekah 2: 267Sub.:  Sedekah 2: 267Sub.:  Sedekah 2: 267Sub.:  Sedekah 2: 267    

[2.267] Wahai orang-orang yang beriman!, nafkahkanlah |di jalan Allah| sebagian dari hasil usahamu yang 
baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih 
yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
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Terpuji.  ََباِت م يَن آَمنُوا اvنِفُقوا ِمن َطّيِ ِ <xَا ا Èهيvال> َ_ ا
`
ُمت ِبآِخِذيِه ا ُموا اخلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن َولَسـْ َن االvْرِض َوَال تََيم> ا اvْخَرْجنَا لَُمك ّمِ  اvن تُْغِمُضوا ا َكَسبُْمتْ َوِمم>

يٌد | َ غَِينä َمحِ <Bن> اv267ِفيِه َواْعلَُموا ا| 
    

Sub.:  Janji atau sumpah setan 2: 268Sub.:  Janji atau sumpah setan 2: 268Sub.:  Janji atau sumpah setan 2: 268Sub.:  Janji atau sumpah setan 2: 268    
[2.268] Setan menjanjikan |menakut-nakuti| kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat 

kejahatan |kikir|; sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha 
Luas |karunia-Nya| lagi Maha Mengetahui.  ُمûْيَطاُن يَِعُدُمكُ الَفْقَر َويَا ُ َواِسٌع عَِلٌمي الشـ> <Bْنُه َوفَْضًال َوا ْغِفَرًة ّمِ ُ يَِعُدُمك م> <Bُرُمك ِ�لَْفْحَشاِء َوا

|268| 
    

Sub.:  Kebijaksaan 2: 269Sub.:  Kebijaksaan 2: 269Sub.:  Kebijaksaan 2: 269Sub.:  Kebijaksaan 2: 269    
[2.269] Allah menganugrahkan al hikmah |kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunah| 

kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah 
dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran 

|dari firman Allah|. لَْباِب |يُْؤِيت اِحلْمكََة َمن يََشاُء َوَمن يُْؤَت اِحلْمكََة فََقْد ا¢و vال> ا¢ْولُوا اال
`
ك>ُر ا  |269ِيتَ َخْريًا َكِثريًا َوَما يَذ>

    
Sub.:  Allah Maha Mengetahui semua yang kita lakukan 2:270Sub.:  Allah Maha Mengetahui semua yang kita lakukan 2:270Sub.:  Allah Maha Mengetahui semua yang kita lakukan 2:270Sub.:  Allah Maha Mengetahui semua yang kita lakukan 2:270----271271271271    

[2.270] Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya.  ْوvَفَقٍة ا< ن ن َوَما اvنَفْقُمت ّمِ

اِلِمَني ِمْن اvنَصاٍر | َ يَْعلَُمُه َوَما ِللظ> <Bن> ا
`
>ْذٍر فَا ن ن  |270نََذْرُمت ّمِ

[2.271] Jika kamu menampakkan sedekah|mu|, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu 
menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik 
bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.  <ن تُْبُدوا الص
`
ئَاِتُمكْ ا ِّ ن َسي >ُمكْ َويَُكّفُِر َعنُمك ّمِ ُفوَها َوتُْؤتُوَها الُفقََراَء فَهَُو َخْريٌ ل ن ُختْ

`
ا ِيهَ َوا ُ ِبَما تَْعَملُوَن َدقَاِت فَِنِعم> <Bَوا 

    |271َخِبٌري |
    

Sub.:  Sedekah itu dibalas oleh Allah 2: 272 Sub.:  Sedekah itu dibalas oleh Allah 2: 272 Sub.:  Sedekah itu dibalas oleh Allah 2: 272 Sub.:  Sedekah itu dibalas oleh Allah 2: 272 ––––    274274274274    
[2.272] Bukanlah kewajibanmu |Nabi Muhammad| menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi 

Allah-lah yang memberi petunjuk |memberi taufik| kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta 
yang baik yang kamu nafkahkan |di jalan Allah|, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah 
kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang 
kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan 

dianiaya |dirugikan|.  ُْلَيَْس عَلَْيَك ُهَدامه  ِ <Bال> ابِْتغَاَء َوْجِه ا
`
نُفِسُمكْ َوَما تُنِفُقوَن ا vَهيِْدي َمن يََشاُء َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخْريٍ فَال َ <Bَوَما تُنِفُقوا ِمْن َولَِكن> ا 

لَْيُمكْ َواvنُْمتْ َال تُْظلَُموَن |
`
 |272َخْريٍ يَُوف> ا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang yang miskin hakikatnya aorang yang miskin hakikatnya aorang yang miskin hakikatnya aorang yang miskin hakikatnya adalah orangdalah orangdalah orangdalah orang----orang yang tak mampu dan ia enggan (tidak mau) orang yang tak mampu dan ia enggan (tidak mau) orang yang tak mampu dan ia enggan (tidak mau) orang yang tak mampu dan ia enggan (tidak mau) 
memintamemintamemintameminta----minta sedekah 2: 273minta sedekah 2: 273minta sedekah 2: 273minta sedekah 2: 273    

[2.273] |Berinfaklah| kepada orang-orang fakir yang terikat |oleh jihad| di jalan Allah; mereka tidak dapat 
|berusaha| di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari 
minta-minta. Kamu |Nabi Muhammad| kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta 
kepada orang secara paksa. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan |di jalan Allah|, maka 
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sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.  َْغِنيvُهبُُم اجلَاِهُل ا سـَ ً� ِيف االvْرِض َحيْ َتِطيُعوَن َرضْ ِ َال يَسـْ <Bوا ِيف َسِبيِل ا يَن ا¢ْحِرصُ ِ <xاَء ِمَن ِللُْفَقراِء ا
لَْحافًا َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخْريٍ 

`
ميَاُمهْ َال يَْساvلُوَن الن>اَس ا َ ِبِه عَِلٌمي | الت>َعفÈِف تَْعرِفُهُم ِبسـِ <Bن> ا

`
 |273فَا

[2.274] Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan 
terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 

dan tidak |pula| mereka bersedih hati.  ْْم َوَال َخو ِ َاِر ِرسا+ َوعَالِنَيًة فَلَُهْم اvْجُرُمهْ ِعنَد َرّهبِ >لْيِل َوالهن> ْمَوالَهُم ِ�ل vيَن يُنِفُقوَن ا ِ <xْم َوَال ُمهْ ا ٌف عَلَْهيِ
َزنُوَن |     |274َحيْ

    
Sub.:  Riba dan Perdagangan (JualSub.:  Riba dan Perdagangan (JualSub.:  Riba dan Perdagangan (JualSub.:  Riba dan Perdagangan (Jual----Beli) 2: 275 Beli) 2: 275 Beli) 2: 275 Beli) 2: 275 ––––    276276276276    

[2.275] Orang-orang yang makan |mengambil| riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan setan lantaran |tekanan| penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata |berpendapat|, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti |dari mengambil riba|, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu |sebelum datang 
larangan|; dan urusannya |terserah| kepada Allah. Orang yang mengulangi |mengambil riba|, maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.  <ي يََتَخب>ُطُه الشـ ِ <xيَُقوُم ا َÉَ <ال
`
َ� َال يَُقوُموَن ا يَن يَاûُلكُوَن الّرِ ِ <xْيَطاُن ا

َ� فََمن َم الّرِ ُ الَبْيَع َوَحر> <Bَحل> اvَوا �َ >َما الَبْيُع ِمثُْل الّرِ ن
`
ُْم قَالُوا ا ِ َوَمْن عَاَد فَا¢ْولَِئَك  ِمَن املَّسِ َذWَِ ِباvهن> <Bَىل ا

`
ـى فúََُ َما َسلََف َواvْمُرُه ا ِِّه فَانَهتَ ب ن ر> َجاَءُه َمْوِعَظٌة ّمِ

اُب  ْحصَ vوَن | ا ُTِ275الن>اِر ُمهْ ِفهيَا َخا| 
[2.276] Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 

tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.  Èب ُ َال ُحيِ <Bَدقَاِت َوا َ� َويُْرِيب الص> ُ الّرِ <Bثٍِمي | يَْمَحُق ا v276ُلك> ُكف>اٍر ا| 
    

Sub.:  Nilai sholat dan zakat 2: 277Sub.:  Nilai sholat dan zakat 2: 277Sub.:  Nilai sholat dan zakat 2: 277Sub.:  Nilai sholat dan zakat 2: 277    
[2.277] Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan 

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 
tidak |pula| mereka bersedih hati.  ْم ِ َاكَة لَهُْم اvْجُرُمهْ ِعنَد َرّهبِ الَة َوآتَُوا الز> اِلَحاِت َواvقَاُموا الص> لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xن> ا `

ْم َوَال ُمهْ ا َوَال َخْوٌف عَلَْهيِ
َزنُوَن |     |277َحيْ

    
Sub.:  Riba 278 Sub.:  Riba 278 Sub.:  Riba 278 Sub.:  Riba 278 ––––    279279279279    

[2.278] Wahai orang-orang yang beriman!, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba |yang belum 
dipungut| jika kamu orang-orang yang beriman. | ْؤِمِنَني Èن ُكنُمت م

`
َ� ا َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّرِ <Bُقوا ا< يَن آَمنُوا ات ِ <xَا ا Èهيv278َ_ ا| 

[2.279] Maka jika kamu tidak mengerjakannya |meninggalkan sisa riba|, maka ketahuilah, bahwa Allah 
dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat |dari pengambilan riba|, maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak |pula| dianiaya.  
`
ن تُبُْمتْ فَلَُمكْ ُرُءوُس فَا

`
ِ َوَرُسوÚِِ َوا <Bَن ا >ْم تَْفَعلُوا فَاûَذنُوا ِحبَْرٍب ّمِ ن ل

 |279اvْمَواِلُمكْ َال تَْظِلُموَن َوَال تُْظلَُموَن |
    

Sub.:  Menunjukkan sikap belasSub.:  Menunjukkan sikap belasSub.:  Menunjukkan sikap belasSub.:  Menunjukkan sikap belas----kasih kepada penghutang 2: 280kasih kepada penghutang 2: 280kasih kepada penghutang 2: 280kasih kepada penghutang 2: 280    
[2.280] Dan jika |orang berutang itu| dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. 

Dan menyedekahkan |sebagian atau semua utang| itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.  ن َاكَن ُذو
`
َوا

ن ُكنُمتْ تَْعلَ 
`
>ُمكْ ا ُقوا َخْريٌ ل ٍة َواvن تََصد> َىل َميَْرسَ

`
ٍة فَنَِظَرٌة ا  |280ُموَن |ُعْرسَ

    
Sub.:  Hari Penghakiman 2: 281Sub.:  Hari Penghakiman 2: 281Sub.:  Hari Penghakiman 2: 281Sub.:  Hari Penghakiman 2: 281    
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[2.281] Dan peliharalah dirimu dari |azab yang terjadi pada| hari yang pada waktu itu kamu semua 
dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang 

telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya |dirugikan|.  Èُمث> تَُوىف> ُلك ِ <Bَىل ا
`
>ُقوا يَْومًا تُْرَجُعوَن ِفيِه ا َوات

ا َكَسبَْت َوُمهْ َال يُْظلَُموَن |  |281نَْفٍس م>
    

Sub.:  Akad atau perjanjian (kontrak) 2: 282 Sub.:  Akad atau perjanjian (kontrak) 2: 282 Sub.:  Akad atau perjanjian (kontrak) 2: 282 Sub.:  Akad atau perjanjian (kontrak) 2: 282 ––––    283283283283    
[2.282] Wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan |apa yang 
akan ditulis itu|, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun 
daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah |keadaannya| atau dia sendiri 

tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu|. Jika tak ada dua orang lelaki, maka |boleh| seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan |memberi keterangan| apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
|menimbulkan| keraguanmu, |Tulislah muamalahmu itu|, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, |jika| kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu 
lakukan |yang demikian|, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah 

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  َ_ َا Èهيvينَ  ا ِ <xَذا آَمنُوا ا
`
َىل  ِبَدْينٍ  تََدايَنُمت  ا

`
 ا

َجلٍ  vَسم+ى ا Èفَلَْيْكتُْب َولُْيْمِلِل افَاْكُتُبوُه َولْ  م ُ <Bَمُه ا< >يْنَُمكْ َاكتٌِب ِ�لَْعْدِل َوَال يَاûَب َاكِتٌب اvن يَْكُتَب Éََ عَل >ُه َوَال يَْبَخْس ِمنُْه َيْكُتب ب َ َرب <Bَولَْيت>ِق ا Èي عَلَْيِه احلَق ِ <x
ي عَلَْيِه احلَقÈ َسِفهيًا اvوْ  ِ <xن َاكَن ا

`
َجاِلُمكْ  َشيْئًا فَا َتِطيُع اvن يُِمل> ُهَو فَلُْيْمِلْل َوِليÈُه ِ�لَْعْدِل َواْستَْشهُِدوا َشهِيَدْيِن ِمن ّرِ >ْم يَُكوkَ َرُجلَْنيِ َضِعيفًا اvْو َال يَسـْ ن ل

`
 فَا

ْحَداُمهَا فَُتَذكِّرَ 
`
هََداِء اvن تَِضل> ا Èن تَْرَضْوَن ِمَن الش ِن ِمم>َ vْو كِبريًا  فََرُجٌل َواْمَراvن تَْكُتُبوُه َصِغريًا اvُموا اvَذا َما ُدُعوا َوَال تَْسا

`
هََداُء ا Èَب الشûْحَداُمهَا اال¢ْخَرى َوَال يَا

`
ا

ا ال> اvن تَُكوَن ِجتَ
`
هَاَدِة َواvْدَىن اvال> تَْرَبُوا ا ْقَوُم ِللش> vَوا ِ <Bْقَسطُ ِعنَد اvَذِلُمكْ ا ِúَِج vَىل ا

`
َذا َرًة َحاا

`
َس عَلَْيُمكْ ُجنَاٌح ٔاال> تَْكُتُبوَها َواvْشهُِدوا ا ًة تُِديُروَهنَا بَيْنَُمكْ فَلَيْ ِرضَ

ُِّمُمكُ  َ َويَُعل <Bُقوا ا< >ُه فُُسوٌق ِبُمكْ َوات ن
`
ن تَْفَعلُوا فَا

`
ُ ِبُلكِّ َيشْ تََبايَْعُمتْ َوَال يَُضار> َاكتٌِب َوَال َشهِيٌد َوا <Bَوا ُ <B282ٍء عَِلٌمي | ا| 

[2.283] Jika kamu dalam perjalanan |dan bermuamalah tidak secara tunai| sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang |oleh yang berpiutang|. Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya |utangnya| dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu |para saksi| 
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  ُدوا ن ُكنُمتْ عََىل َسَفٍر َولَْم َجتِ
`
َوا

 َ <Bَمانََتُه َولَْيت>ِق اvي اْؤتُِمَن ا ِ <xِمَن بَْعُضُمك بَْعضًا فَلُْيَؤّدِ اvْن ا
`
ْقُبوَضٌة فَا >  َاكِتبًا فَرَِهاٌن م> ُ ِبَما تَْعَملُوَن عَِلٌمي َرب <Bُه آِمثٌ قَلُْبُه َوا< ن

`
هَاَدَة َوَمن يَْكُتْمهَا فَا ُه َوَال تَْكتُُموا الش>

|283| 
    

Sub.:  Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu 2: 284Sub.:  Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu 2: 284Sub.:  Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu 2: 284Sub.:  Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu 2: 284    
[2.284] Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu 

melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat 
perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya 
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dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.  َمَواِت َوَما ِيف ِ َما ِيف الس> <Bِ
ُ فَيَْغِفُر ِلَمن يَشَ  <Bْبُمك ِبِه ا ُفوُه ُحيَاسـِ ن تُْبُدوا َما ِيف اvنُفِسُمكْ اvْو ُختْ

`
ٍء قَِديٌر |االvْرِض َوا ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bُب َمن يََشاُء َوا  |284اُء َويَُعّذِ

    
Sub.:  Para rasul Allah adalah setara atau sama dalSub.:  Para rasul Allah adalah setara atau sama dalSub.:  Para rasul Allah adalah setara atau sama dalSub.:  Para rasul Allah adalah setara atau sama dalaaaam tugas kenabian (yakni wajib bagi kita mengimani m tugas kenabian (yakni wajib bagi kita mengimani m tugas kenabian (yakni wajib bagi kita mengimani m tugas kenabian (yakni wajib bagi kita mengimani 
kesemuanya tanpa membadakesemuanya tanpa membadakesemuanya tanpa membadakesemuanya tanpa membada----bedakan dalam hal keimanan, walaupun derajat mereka berbebedakan dalam hal keimanan, walaupun derajat mereka berbebedakan dalam hal keimanan, walaupun derajat mereka berbebedakan dalam hal keimanan, walaupun derajat mereka berbedadadada----beda di hadapan beda di hadapan beda di hadapan beda di hadapan 
Allah) 2: 285Allah) 2: 285Allah) 2: 285Allah) 2: 285    

[2.285] Rasul |Nabi Muhammad| telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari 
Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-
Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. |Mereka mengatakan|. "Kami tidak membeda-bedakan antara 
seseorang pun |dengan yang lain| dari rasul rasul-Nya", dan mereka mengatakan. "Kami dengar dan kami 
taat". |Mereka berdoa|. "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat |kami| kembali".

  ِúَِوَمالئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُس ِ <B�ِ آَمَن äِِّه َوالُْمْؤِمنُوَن ُلك ب لَْيِه ِمن ر>
`
ُسوُل ِبَما ا¢نِزَل ا >نَا آَمَن الر> ْعنَا َواvَطْعنَا ُغْفَرانََك َرب ُسúِِ َوقَالُوا َمسِ Èن ر ُق بَْنيَ اvَحٍد ّمِ  َال نَُفّرِ

لَْيَك املَِصُري 
`
    |285|َوا

    
Sub.:  Permohonan akan ampunan dan kasih sayang 2: 286Sub.:  Permohonan akan ampunan dan kasih sayang 2: 286Sub.:  Permohonan akan ampunan dan kasih sayang 2: 286Sub.:  Permohonan akan ampunan dan kasih sayang 2: 286    

[2.286] Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala 
|dari kebajikan| yang diusahakannya dan ia mendapat siksa |dari kejahatan| yang dikerjakannya. |Mereka 
berdo`a|. "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup 
kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, 

maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".  َال> ُوْسَعهَا لَهَا َما َكس
`
ُ نَْفسًا ا <Bُف ا >نَا َال تَُؤاِخْذkَ َال يَُلكِّ بَْت َوعَلَْهيَا َما اْكتََسبَْت َرب

 < يَن ِمن قَْبِلنَا َرب ِ <xلَْتُه عََىل ا ْرصًا Éََ َمحَ
`
ِمْل عَلَْينَا ا >نَا َوَال َحتْ >ِسينَا اvْو اvْخَطاkَû َرب ن ن

`
لْنَا َما َال َطاقََة لَنَا ِبِه َواْعُف َعن>ا َواْغفِ ا ّمِ نَا اvنَْت َمْوالkَ نَا َوَال ُحتَ ْر لَنَا َواْرَمحْ

kَ عََىل الَقْوِم الَاكِفرِيَن |  |286فَانُرصْ
 

ALI 'IMRAN  سورة آل معران 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[3.1] Alif laam miim. | 1الـم| 

    
Sub.: Sub.: Sub.: Sub.:     Allah menyatakan KeesaanAllah menyatakan KeesaanAllah menyatakan KeesaanAllah menyatakan Keesaan----Nya 03:02Nya 03:02Nya 03:02Nya 03:02    

[3.2] Allah, tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus 
mengurus makhluk-Nya. | وُمÈالَقي Èال> ُهَو احلَي

`
Úََ ا

`
ُ َال ا <B2ا| 

    
Sub.:  kemurnian kitab suci Allah Al qurSub.:  kemurnian kitab suci Allah Al qurSub.:  kemurnian kitab suci Allah Al qurSub.:  kemurnian kitab suci Allah Al qur'an, taurot dan injil 3:3'an, taurot dan injil 3:3'an, taurot dan injil 3:3'an, taurot dan injil 3:3----4444    

[3.3] Dia menurunkan Al Kitab |Al Qur'an| kepadamu |Nabi Muhammad| dengan sebenarnya; membenarkan 
kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.  َ َِّما ب قًا ل َل عَلَْيَك الِكتَاَب ِ�لَْحّقِ ُمَصّدِ ْنيَ نَز>

ِجنيَل |
`
 |3يََديِْه َواvنَزَل الت>ْوَراَة َواال

[3.4] Sebelum |Al Qur'an|, menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya 
orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa 
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lagi mempunyai balasan |siksa|.  ُ <Bلَهُْم عََذاٌب َشِديٌد َوا ِ <Bيَن َكَفُروا ِبآَ_ِت ا ِ <xن> ا `
ِّلن>اِس َواvنَزَل الُفْرقَاَن ا َعزِيٌز ُذو انِتَقاٍم ِمن قَْبُل ُهًدى ل

|4| 
    

Sub.:  Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari Allah 03:05Sub.:  Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari Allah 03:05Sub.:  Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari Allah 03:05Sub.:  Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari Allah 03:05    
[3.5] Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak |pula| di langit.  َال َ <Bن> ا `

ا
َماِء | ٌء ِيف االvْرِض َوَال ِيف الس> َفى عَلَيِه َيشْ  |5َخيْ

    
Sub.:  Kehamilan, 03:06 penciptaan tersembunyiSub.:  Kehamilan, 03:06 penciptaan tersembunyiSub.:  Kehamilan, 03:06 penciptaan tersembunyiSub.:  Kehamilan, 03:06 penciptaan tersembunyi    

[3.6] Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan |yang 
berhak disembah| melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  ْرَحاِم َكْيَف يََشاُءvُرُمكْ ِيف اال ي يَُصّوِ ِ <xُهَو ا

ال> ُهَو الَعزِيُز احلَِكُمي |
`
Úََ ا

`
 |6َال ا

    
Sub.:  Mereka yanSub.:  Mereka yanSub.:  Mereka yanSub.:  Mereka yang hatinya menyimpang dengan percaya 3:7g hatinya menyimpang dengan percaya 3:7g hatinya menyimpang dengan percaya 3:7g hatinya menyimpang dengan percaya 3:7----8888    

[3.7] Dia-lah yang menurunkan Al Kitab |Al Qur'an| kepada kamu. Di antara |isi| nya ada ayat-ayat yang 
muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain |ayat-ayat| mutasyaabihaat. Adapun orang-orang 
yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat 
untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya 
melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata. "Kami beriman kepada ayat-ayat yang 
mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran |daripadanya| 

melainkan orang-orang yang berakal.  Èْحَمكَاٌت ُهن> ا¢م Èنَزَل عَلَْيَك الِكتَاَب ِمنُْه آَ_ٌت مvي ا ِ <xيَن ِيف  ُهَو ا ِ <xا ا الِكتَاِب َوا¢َخُر ُمتََشاِهبَاٌت فَاvم>
 ُúَِويûَوَما يَْعَملُ تَا ِúِِويvْم َزيٌْغ فَيَت>ِبُعوَن َما تََشابََه ِمْنُه ابْتَِغاَء الِفْتنَِة َوابِْتَغاَء تَا >ا ِبهِ ُقلُوِهبِ اِخسُوَن ِيف الِعْملِ يَُقولُوَن آَمن ُ َوالر> <Bال> ا

`
ال> ا¢ْولُوا   ا

`
ك>ُر ا ِّنَا َوَما يَذ> ْن ِعنِد َرب ُلكä ّمِ

 |7االvلَْباِب |
[3.8] |Mereka berdoa|. "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan 

sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena 
sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi |karunia|."  نَْتvَك ا< ن

`
ًة ا نَك َرْمحَ ُ <T ْذ َهَديْتَنَا َوَهْب لَنَا ِمن

`
>نَا َال تُزِْغ ُقلُوبَنَا بَْعَد ا َرب

اُب |  |8الَوه>
    

Sub.:  Allah tidak melanggar janjiSub.:  Allah tidak melanggar janjiSub.:  Allah tidak melanggar janjiSub.:  Allah tidak melanggar janji----Nya 03:09Nya 03:09Nya 03:09Nya 03:09    
[3.9] "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk |menerima pembalasan pada| 

hari yang tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.  <َك َجاِمُع الن>اِس ِلَيْوٍم ال< ن
`
>نَا ا َرب

ِلُف اِمليَعادَ  َ َال ُخيْ <Bن> ا `
    |9| َريَْب ِفيِه ا

    
Sub.:  Status duniawi orangSub.:  Status duniawi orangSub.:  Status duniawi orangSub.:  Status duniawi orang----orang kafir akan jumlah apaorang kafir akan jumlah apaorang kafir akan jumlah apaorang kafir akan jumlah apa----apa pada hari kiamat 3:10apa pada hari kiamat 3:10apa pada hari kiamat 3:10apa pada hari kiamat 3:10----11111111    

[3.10] Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat 
menolak |siksa| Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka,  يَن َكَفُروا لَن تُْغِينَ َعْهنُْم ِ <xن> ا `

ا
ْولَِئَك ُمهْ َوُقوُد الن>اِر | ِ َشيْئًا َوا¢ <Bَن ا  |10اvْمَوالُهُْم َوَال اvْوالُدُمه ّمِ

[3.11] |keadaan mereka| adalah sebagai keadaan kaum Firaun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka 
mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah 

sangat keras siksa-Nya.  َُشِديد ُ <Bْم َوا ُ ِبُذنُوِهبِ <Bَخَذُمهُ اvبُوا ِبآَ_ِتنَا فَا يَن ِمن قَْبِلهِْم َكذ> ِ <xِب آِل ِفْرَعْوَن َواû11َقاِب |العِ  َكَدا| 
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[3.12] Katakanlah |Nabi Muhammad| kepada orang-orang yang kafir. "Kamu pasti akan dikalahkan |di 
dunia ini| dan akan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya".  يَن ِ <C ِّ ُقل ل

ونَ  َرشُ ُتْغلَُبوَن َوُحتْ َ َوِبئَْس اِملهَاُد | َكَفُروا سـَ من> َىل َ"َ
`
 |12ا

    
Sub.:  Pertemuan di Badr 03:13Sub.:  Pertemuan di Badr 03:13Sub.:  Pertemuan di Badr 03:13Sub.:  Pertemuan di Badr 03:13    

[3.13] Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu |bertempur|. 
Segolongan berperang di jalan Allah dan |segolongan| yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat 
|seakan-akan| orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa 
yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang 

mempunyai mata hati.  َ ْم َراûَي الَعْنيِ قَْد َاكَن لَُمكْ آي ثْلَْهيِ ِ َوا¢ْخَرى َاكِفَرٌة يََرْوَهنُم ّمِ <Bِه َمن يََشاُء ٌة ِيف ِفئََتْنيِ الَتَقتَا ِفئٌَة تَُقاِتُل ِيف َسِبيِل ا ُد ِبنَْرصِ ِّ ُ يَُؤي <Bَوا 
ًة ال¢ْوِيل االvبَْصاِر | ن> ِيف َذWَِ لَِعْربَ `

 |13ا
    

Sub.:   kenikmatan dikehidupanSub.:   kenikmatan dikehidupanSub.:   kenikmatan dikehidupanSub.:   kenikmatan dikehidupan    duniawi 03:14duniawi 03:14duniawi 03:14duniawi 03:14    
[3.14] Dijadikan indah pada |pandangan| manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu. wanita-

wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan 
sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik |surga|.  ُزيَِّن

ِة َوالَْخيْ  َهِب َوالِْفض> <xَِّساِء َوالَْبِنَني َوالَْقنَاِطِري املَُقنَطَرِة ِمَن ا َهَواِت ِمَن الن َمِة َواالvنَْعاِم َوالَْحْرِث َذWَِ َمتَاِللن>اِس ُحبÈ الش> ُ ِعنَدُه ِل املَُسو> <Bنَْيا َوا ÈTُع احلََياِة ا
 |14ُحْسُن املَآِب |

    
Sub.:  pahala orang yang bertaqwa kepada Allah 03:15Sub.:  pahala orang yang bertaqwa kepada Allah 03:15Sub.:  pahala orang yang bertaqwa kepada Allah 03:15Sub.:  pahala orang yang bertaqwa kepada Allah 03:15    

[3.15] Katakanlah. "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" 
Untuk orang-orang yang bertakwa |kepada Allah|, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan |mereka dikaruniai| istri-istri yang disucikan serta 

keridaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.  ن ْريٍ ّمِ ُئُمك ِخبَ ِّ ُؤنَب vْم َجن>اٌت ُقْل ا ِ >َقْوا ِعنَد َرّهبِ يَن ات ِ <Cَذِلُمكْ ِل
ُ بَِصٌري ِ�لْ  <Bَوا ِ <Bَن ا َطه>َرٌة َوِرْضَواٌن ّمِ Èْزَواٌج مvيَن ِفهيَا َوا ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال  |15ِعَباِد |َجتْرِي ِمن َحتْ

    
Sub.:   daftar sifat bagi umat muslimin 3:16Sub.:   daftar sifat bagi umat muslimin 3:16Sub.:   daftar sifat bagi umat muslimin 3:16Sub.:   daftar sifat bagi umat muslimin 3:16----17171717    

[3.16] |Yaitu| orang-orang yang berdoa. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka 
ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka,"  نَا آَمن>ا فَاْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوِقنَا عََذاَب< ن

`
>نَا ا يَن يَُقولُوَن َرب ِ <xا

 |16الن>اِر |
[3.17] |yaitu| orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya |di jalan 

Allah|, dan yang memohon ampun di waktu sahur. | ْحسَاِر vَتْغِفرِيَن ِ�ال اِدِقَني َوالَْقاِنِتَني َوالُْمنِفِقَني َوالُْمسـْ اِبرِيَن َوالص>  |17الص>
    

SuSuSuSub.:   menyaksikan Allah dan malaikatb.:   menyaksikan Allah dan malaikatb.:   menyaksikan Allah dan malaikatb.:   menyaksikan Allah dan malaikat----Nya bahwa Dia adalah Satu 3:18Nya bahwa Dia adalah Satu 3:18Nya bahwa Dia adalah Satu 3:18Nya bahwa Dia adalah Satu 3:18    
[3.18] Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Dia, Yang 

menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu |juga menyatakan yang demikian itu|. Tak 
ada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  ُه َال< ن vا ُ <Bَشهَِد ا

ال> ُهَو الَعزِيُز احلَِكُمي |
`
Úََ ا

`
ْولُوا الِعْملِ قَائِامً ِ�لِْقْسطِ َال ا ال> ُهَو َوالَْمالئَِكُة َوا¢

`
Úََ ا

`
 |18ا

    
Sub.: Sub.: Sub.: Sub.:     Islam dan orangIslam dan orangIslam dan orangIslam dan orang----orang yang kafir terhadap ayatorang yang kafir terhadap ayatorang yang kafir terhadap ayatorang yang kafir terhadap ayat----ayat Allah 3:19ayat Allah 3:19ayat Allah 3:19ayat Allah 3:19----25252525    
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[3.19] Sesungguhnya agama |yang diridai| di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang 
telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian |yang ada| di 
antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-

Nya.  ُْال> ِمن بَْعِد َما َجاَءُمهُ الِعمل
`
يَن ا¢وتُوا الِكتَاَب ا ِ <xْسالُم َوَما اْختَلََف ا

`
ِ اال <Bيَن ِعنَد ا ِTّن> ا `

َ َرسِيُع اِحلَساِب  ا <Bن> ا
`
ِ فَا <Bبَْغيًا بَيَْهنُْم َوَمن يَْكُفْر ِبآَ_ِت ا

|19| 
    

Sub.:  AjakanSub.:  AjakanSub.:  AjakanSub.:  Ajakan    untuk oranguntuk oranguntuk oranguntuk orang----orang Yahudi, Nasrani dan Kristen 03:20orang Yahudi, Nasrani dan Kristen 03:20orang Yahudi, Nasrani dan Kristen 03:20orang Yahudi, Nasrani dan Kristen 03:20    
[3.20] Kemudian jika mereka mendebat kamu |Nabi Muhammad| |tentang kebenaran Islam|, maka 

katakanlah. "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan |demikian pula| orang-orang yang mengikutiku". Dan 
katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab | orang Yahudi dan Nasrani | dan kepada orang-
orang yang ummi. "Apakah kamu |mau| masuk Islam?" Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah 
mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan |ayat-ayat 

Allah|. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. َوَمِن ا ِ <Bِ ـَي وَك فَُقْل اvْسلَْمُت َوْ"ِ Èْن َحاج
`
يَن ا¢وتُوا فَا ِ <C ِّ >َبَعِن َوقُل ل ت

>َما عَلَْيَك الَبالُغ وَ  ن
`
>ْوا فَا ن تََول

`
ْن اvْسلَُموْا فََقِد اْهَتَدْوا َوا

`
يَِّني َءاvْسلَْمُمتْ فَا ّمِ ُ بَِصٌري ِ�لِْعَباِد |الِكتَاَب َواال¢ <B20ا| 

[3.21] Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang 
memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka 

gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih.  َِويَْقُتلُوَن الن>ب ِ <Bيَن يَْكُفُروَن ِبآَ_ِت ا ِ <xن> ا `
َني ِبَغْريِ ا ِّ ي

ُمه ِبَعَذاٍب اvِلٍمي | ْ يَن يَاûُمُروَن ِ�لِْقْسطِ ِمَن الن>اِس فَبَّرشِ ِ <x21َحٍقّ َويَْقُتلُوَن ا| 
[3.22] Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap |pahala| amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan 

mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. | ِرصِيَن <k ن نَْيا َواالِٓخَرِة َوَما لَهُم ّمِ ÈTالُهُْم ِيف ا يَن َحِبَطْت اvْمعَ ِ <x22ا¢ْولَِئَك ا| 
[3.23] Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al Kitab |Taurat|, 

mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka; kemudian sebahagian 
dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi |kebenaran|.  َىل

`
َن الِكتَاِب يُْدَعْوَن ا يَن ا¢وتُوا نَِصيبًا ّمِ ِ <xَىل ا

`
لَْم تََر ا vا

ِ ِلَيْحُمكَ بَيَْهنُْم ُمث> يََتَوىل>  <Bْعرُِضوَن |ِكَتاِب ا Èْهنُْم َوُمه م  |23 فَرِيٌق ّمِ
    

Sub.:  tuntutan palsu dari orangSub.:  tuntutan palsu dari orangSub.:  tuntutan palsu dari orangSub.:  tuntutan palsu dari orang----orang Yahudi 3:24orang Yahudi 3:24orang Yahudi 3:24orang Yahudi 3:24----25252525    
[3.24] Hal itu adalah karena mereka berkata. "Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa 

hari yang dapat dihitung". Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-
adakan.  ُا َاكنُوا يَْفَرت م م> ُمهْ ِيف ِديِهنِ ْعُدوَداٍت َوغَر> مًا م> <_vال> ا

`
نَا الن>اُر ا ُْم قَالُوا لَن تََمسـ>  |24وَن |َذWَِ ِباvهن>

[3.25] Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari |kiamat| yang tidak ada keraguan 
tentang adanya. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka 

tidak dianiaya |dirugikan|?.  ا َكَسبَْت َيْت ُلكÈ نَْفٍس م> ِّ ْعنَاُمهْ ِلَيْوٍم ال> َريَْب ِفيِه َوُوف َذا َمجَ
`
 |25َوُمهْ َال يُْظلَُموَن | فََكْيَف ا

    
Sub.:  Kekuasaan dan tandaSub.:  Kekuasaan dan tandaSub.:  Kekuasaan dan tandaSub.:  Kekuasaan dan tanda----tanda Allah 3:26tanda Allah 3:26tanda Allah 3:26tanda Allah 3:26----27272727    

[3.26] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan 
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di 

tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.  ِ�ُْامل َWُِهم> َما< قُِل الل
ٍء قَ  تُْؤِيت املُْ�َ َمن تََشاءُ  >َك عََىل ُلكِّ َيشْ ن

`
ن تََشاُء َوتُِعزÈ َمن تََشاُء َوتُِذلÈ َمن تََشاُء ِبَيِدَك اخلَْريُ ا  |26ِديٌر |َوتَزنُِع املُْ�َ ِمم>

[3.27] Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau 
keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri 
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rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab |batas|."  ِرُج ِت َوُختْ رُِج احلَي> ِمَن املَّيِ >ْيِل َوُختْ َاَر ِيف الل َاِر َوتُوِلُج الهن> >ْيَل ِيف الهن> تُوِلُج الل
َت   |27ِمَن احلَّيِ َوتَْرُزُق َمن تََشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب |املَّيِ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  larangan untuk menjadikan orang kafir sebagai walilarangan untuk menjadikan orang kafir sebagai walilarangan untuk menjadikan orang kafir sebagai walilarangan untuk menjadikan orang kafir sebagai wali    03:2803:2803:2803:28    

[3.28] Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan 
orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali 
karena |siasat| memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu 

terhadap diri |siksa| Nya. Dan hanya kepada Allah kembali |mu|.  ِْوِلَياَء ِمن ُدوِن املُْؤِمِنَني َوَمن َال يَت>ِخِذ املُْؤمvنُوَن الَاكِفرِيَن ا
َىل 

`
ُ نَْفَسُه َوا <Bُرُمكُ ا ّذِ ال> اvن تَت>ُقوا ِمْهنُْم تَُقاًة َوُحيَ

`
ٍء ا ِ ِيف َيشْ <Bفَلَيَْس ِمَن ا َWِاملَِصُري |يَْفَعْل َذ ِ <B28 ا| 

    
Sub.:  Pengetahuan dan kekuasaan Allah 03:Sub.:  Pengetahuan dan kekuasaan Allah 03:Sub.:  Pengetahuan dan kekuasaan Allah 03:Sub.:  Pengetahuan dan kekuasaan Allah 03:29292929    

[3.29] Katakanlah. "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, 
pasti Allah mengetahui." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.  ُفو ن ُختْ
`
ُ عََىل ُقْل ا <Bْرِض َواvَمَواِت َوَما ِيف اال ُ َويَْعَملُ َما ِيف الس> <Bْو تُْبُدوُه يَْعلَْمُه اvا َما ِيف ُصُدوِرُمكْ ا

ٍء قَِديٌر |  |29ُلكِّ َيشْ
    

Sub.:  Hari kiamat dan para penyembah Allah 3:30Sub.:  Hari kiamat dan para penyembah Allah 3:30Sub.:  Hari kiamat dan para penyembah Allah 3:30Sub.:  Hari kiamat dan para penyembah Allah 3:30    
[3.30] Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan |dimukanya|, begitu |juga| 

kejahatan yang telah dikerjakannya; Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan 
Allah memperingatkan kamu terhadap diri |siksa| Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-

Nya.  ْن> بَيَْهنَا َوبَيvلَْو ا Èلَْت ِمن ُسوٍء تََود ْحَرضا+ َوَما َمعِ Èلَْت ِمْن َخْريٍ م ا َمعِ ُد ُلكÈ نَْفٍس م> ُ َرُءوٌف ِ�لِْعَباِد |يَْوَم َجتِ <Bنَْفَسُه َوا ُ <Bُرُمكُ ا ّذِ  |30نَُه اvَمدًا بَِعيدًا َوُحيَ
    

Sub.:  Jika Anda benarSub.:  Jika Anda benarSub.:  Jika Anda benarSub.:  Jika Anda benar----benar mencibenar mencibenar mencibenar mencintai Allah 03:31ntai Allah 03:31ntai Allah 03:31ntai Allah 03:31    
[3.31] Katakanlah |Nabi Muhammad| "Jika kamu |benar-benar| mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 

Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ْن ُكنُمت
`
ُقْل ا

>ِبُعوِين ُحيْ  َ فَات <Bوَن اÈب ِحٌمي |ُحتِ ُ غَُفوٌر ر> <Bَويَْغِفْر لَُمكْ ُذنُوبَُمكْ َوا ُ <B31ِبْبُمكُ ا| 
    

Sub.:  Perintah mentaati Allah dan RosulSub.:  Perintah mentaati Allah dan RosulSub.:  Perintah mentaati Allah dan RosulSub.:  Perintah mentaati Allah dan Rosul----Nya 03:32 Nya 03:32 Nya 03:32 Nya 03:32     
[3.32] Katakanlah |Nabi Muhammad| "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". | الَاكِفرِيَن Èب َ َال ُحيِ <Bن> ا
`
>ْوا فَا ن تََول

`
ُسوَل فَا َ َوالر> <Bِطيُعوا اv32قُْل ا| 

    
Sub.:  Nabi dari keturunan yang sama 3:33Sub.:  Nabi dari keturunan yang sama 3:33Sub.:  Nabi dari keturunan yang sama 3:33Sub.:  Nabi dari keturunan yang sama 3:33----34343434    

[3.33] Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi 
segala umat |di masa mereka masing-masing|, | َراَن عََىل الَعالَِمَني ْبَراِهَمي َوآَل ِمعْ

`
َ اْصَطَفى آَدَم َونُوحًا َوآَل ا <Bن> ا `

 |33ا
[3.34] |sebagai| satu keturunan yang sebagiannya |keturunan| dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui. | يٌع عَِلٌمي ُ َمسِ <Bًة بَْعُضهَا ِمْن بَْعٍض َوا<  |34ُذّرِي
    

Sub.:   perSub.:   perSub.:   perSub.:   permohonan dari seorang ibu (Sitimohonan dari seorang ibu (Sitimohonan dari seorang ibu (Sitimohonan dari seorang ibu (Siti    MaryamMaryamMaryamMaryam))))    3:353:353:353:35----36363636    
[3.35] |Ingatlah|, ketika istri Imran berkata. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau 

anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat |di Baitulmakdis|. Karena itu 
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terimalah |nazar| itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
>َك اvنَْت الس>   ن

`
رًا فَتََقب>ْل ِمّينِ ا ّينِ نََذْرُت Wََ َما ِيف بَْطِين ُمَحر>

`
َراَن َرّبِ ا ْذ قَالَِت اْمَراvُة ِمعْ

`
 |35ِميُع الَعِلُمي |ا

[3.36] Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku 
melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak 
laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon 
perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada |pemeliharaan| Engkau daripada setan yang 

terkutuk."  نَىث َكُر َاكال¢ <xْعَملُ ِبَما َوَضَعْت َولَيَْس اvا ُ <Bنَىث َوا ّينِ َوَضْعُهتَا ا¢
`
ا َوَضَعْهتَا قَالَْت َرّبِ ا ّينِ ا¢ِعيذُ فَلَم>

`
ْيُهتَا َمْرَميَ َوا ّينِ َمس>

`
>َهتَا ِمَن َوا َها ِبَك َوُذّرِي

ِجِمي | ْيَطاِن الر>  |36الشـ>
    

Sub.:  Maryam dan Nabi Sub.:  Maryam dan Nabi Sub.:  Maryam dan Nabi Sub.:  Maryam dan Nabi ZZZZakaria 03:37akaria 03:37akaria 03:37akaria 03:37    
[3.37] Maka Tuhannya |Allah| menerimanya |sebagai nazar| dengan penerimaan yang baik, dan 

mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria 
masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata. "Hai Maryam dari 
mana kamu memperoleh |makanan| ini?" Maryam menjawab. "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya 

Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.  نًا َوَكف>لَهَا نْبََهتَا نََباً َحسـَ vَا ِبقَُبوٍل َحَسٍن َوا Èفَتََقب>لَهَا َرهب
 َ ىن> Wَِ َهَذا قَال vيَْرُزُق َمن يََشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب |ْت َزَكِر_> ُلك>َما َدَخَل عَلَْهيَا َزَكِر_> اِملْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا قَاَل َ_ َمْرَميُ ا َ <Bن> ا `

ِ ا <B37ُهَو ِمْن ِعنِد ا| 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  ZZZZakariahakariahakariahakariah    berdoa untuk memperoleh keturunan yang baik 3:38berdoa untuk memperoleh keturunan yang baik 3:38berdoa untuk memperoleh keturunan yang baik 3:38berdoa untuk memperoleh keturunan yang baik 3:38----41414141 
[3.38] Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata. "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi 

Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".  ُه قَاَل َرّبِ َهْب ِيل< ُهنَاWَِ َدعَا َزَكِر_> َرب
عَاِء | ÈTيُع ا >َك َمسِ ن

`
َبًة ا >ًة َطّيِ نَك ُذّرِي ُ <T 38ِمن| 

[3.39] Kemudian Malaikat |Jibril| memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab 
|katanya|. "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran |seorang putramu| Yahya, yang 
membenarkan kalimat |yang datang| dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri |dari hawa nafsu| dan seorang 

Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh."  َِّمٍة م قًا ِبَلكِ َك ِبَيْحَىي ُمَصّدِ ُ َ يُبَّرشِ <Bن> اvفَنَاَدتُْه املَالِئَكُة َوُهَو قَاِمئٌ يَُصّيلِ ِيف اِملْحَراِب ا ِ <Bَن ا
اِلِحَني | َن الص> دًا َوَحُصورًا َونَِبيا+ ّمِ ّيِ  |39َوسـَ

[3.40] Zakaria berkata. "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua 
dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah. "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-

Nya".  ِِيت عَاق vىن> يَُكوُن ِيل غُالٌم َوقَْد بَلََغِينَ الِكَربُ َواْمَرا vيَْفَعُل َما يََشاُء |قَاَل َرّبِ ا ُ <Bا َWِ40ٌر قَاَل َكَذ| 
[3.41] Berkata Zakaria. "Berilah aku suatu tanda |bahwa istriku telah mengandung|". Allah berfirman. 

"Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. 
Dan sebutlah |nama| Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari".  ِقَاَل َرّب

بِّ  >َك َكِثريًا َوسـَ ب ال> َرْمزًا َواْذُكر ر>
`
ٍم ا <_vَم الن>اَس ثَالثََة ا َلكِّ ْبَاكِر |ْح ِ�لَْعِيشِّ وَ اْجَعل ّيلِ آيًَة قَاَل آيَُتَك اvال> تُ

`
 |41اال

    
Sub.:  Allah memilih dan menyucikan Maryam 3:42Sub.:  Allah memilih dan menyucikan Maryam 3:42Sub.:  Allah memilih dan menyucikan Maryam 3:42Sub.:  Allah memilih dan menyucikan Maryam 3:42----43434343    

[3.42] Dan |ingatlah| ketika Malaikat |Jibril| berkata. "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih 
kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia |yang semasa dengan kamu|.

َ اْصَطَفاِك َوَطه>َرِك َواْصَطَفاِك عََىل ِنَساِء الَعالَِمَني |  <Bن> ا `
ْذ قَالَِت املَالئَِكُة َ_ َمْرَميُ ا

`
 |42َوا

[3.43] Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.  _َ
اِكِعَني |َمْرَميُ اْقنُِيت  ِِّك َواْجسُِدي َواْرَكِعي َمَع الر>  |43ِلَرب
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Sub.:  Perwalian dari Maryam 03:44Sub.:  Perwalian dari Maryam 03:44Sub.:  Perwalian dari Maryam 03:44Sub.:  Perwalian dari Maryam 03:44    
[3.44] Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepada kamu |ya 

Muhammad|; padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka 
|untuk mengundi| siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi 

mereka ketika mereka bersengketa.  ْذ يُلُْقوَن
`
ْم ا ْهيِ َTَ لَْيَك َوَما ُكنَت

`
ُْم يَْكُفُل َمْرَميَ َوَما ُكنَت َذWَِ ِمْن اvنَْباِء الَغْيِب نُوِحيِه ا Èهيvْقالَمهُْم اvا

َتِصُموَن | ْذ َخيْ
`
ْم ا ْهيِ َTَ44| 

    
Sub.:  Keajaiban kehamilan, Nabi Isa 3:45Sub.:  Keajaiban kehamilan, Nabi Isa 3:45Sub.:  Keajaiban kehamilan, Nabi Isa 3:45Sub.:  Keajaiban kehamilan, Nabi Isa 3:45----51515151    

[3.45] |Ingatlah|, ketika Malaikat berkata. "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu 
|dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan| dengan kalimat |yang datang| daripada-Nya, namanya Al 
Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang 

didekatkan |kepada Allah|,  َيُب َ <Bن> ا `
ْذ قَالَِت املَالئَِكُة َ_ َمْرَميُ ا

`
نَْيا َواالِٓخَرِة َوِمَن ا ÈTيُح ِعيَىس اْبُن َمْرَميَ َوِجهيًا ِيف ا ُه املَسـِ نُْه اْمسُ َمٍة ّمِ ِك ِبَلكِ ُ ّرشِ

ِبَني |  |45املَُقر>
[3.46] dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di 

antara orang-orang yang saleh." | اِلِحَني ُم الن>اَس ِيف املَهِْد َوَكهًْال َوِمَن الص>  |46َوُيَلكِّ
[3.47] Maryam berkata. "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah 

disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman |dengan perantaraan Jibril|. "Demikianlah Allah 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya 

cukup berkata kepadanya. "Jadilah", lalu jadilah dia.  ُ <Bا ِWِِين بََرشٌ قَاَل َكَذ ىن> يَُكوُن ِيل َوTٌَ َولَْم يَْمَسسـْ vلُُق َما قَالَْت َرّبِ ا  َخيْ
>َما يَُقوُل Úَُ ُكن فَيَُكوُن | ن

`
َذا قََىض اvْمرًا فَا

`
 |47يََشاُء ا

    
Sub.:  Nabi Isa, yang diberi kitab Injil 3:48Sub.:  Nabi Isa, yang diberi kitab Injil 3:48Sub.:  Nabi Isa, yang diberi kitab Injil 3:48Sub.:  Nabi Isa, yang diberi kitab Injil 3:48----53535353    

[3.48] Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.  ُمُه الِكتَاَب َوالِْحْمكََة ِّ َويَُعل
ِجنيَل |

`
    |48َوالت>ْوَراَة َواال

    
Sub.:  Mu'jizat nabi isa sebagai rasul kepada bani israel 03:49Sub.:  Mu'jizat nabi isa sebagai rasul kepada bani israel 03:49Sub.:  Mu'jizat nabi isa sebagai rasul kepada bani israel 03:49Sub.:  Mu'jizat nabi isa sebagai rasul kepada bani israel 03:49    

[3.49] Dan |sebagai| Rasul kepada Bani Israel |yang berkata kepada mereka|. "Sesungguhnya aku telah 
datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda |mukjizat| dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu 
dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; 
dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku 
menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa 
yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda |kebenaran 

kerasulanku| bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman."  َىل
`
ّينِ اvْخلُُق َوَرُسوًال ا vُِّمكْ ا ب ن ر> ّينِ قَْد ِجْئُتُمك ِبآيٍَة ّمِ vائِيَل ا ْرسَ `

بَِين ا
ِ َوا¢ْبِرُئ االvْمكََه َوأالبَْرَص  <Bْذِن ا

`
ْريِ فَاvنُفُخ ِفيِه فَيَُكوُن َطْريًا ِ� ِني َكهَْيئَِة الط> َن الّطِ ئُ لَُمك ّمِ ِّ نَب ِ َوا¢ <Bْذِن ا

`
ن>  َوا¢ْحِيي املَْوَىت ِ� `

ِخُروَن ِيف بُُيوِتُمكْ ا ُمك ِبَما تَاûُلكُوَن َوَما تَد>
ْؤِمِنَني | Èن ُكنُمت م

`
>ُمكْ ا  |49ِيف َذWَِ الٓيًَة ل

    
Sub.: Sub.: Sub.: Sub.:     Nabi IsaNabi IsaNabi IsaNabi Isamengatakanpada orangmengatakanpada orangmengatakanpada orangmengatakanpada orang----orang Yahudi agar takut dan menyembah Allah, dan taat kepadaorang Yahudi agar takut dan menyembah Allah, dan taat kepadaorang Yahudi agar takut dan menyembah Allah, dan taat kepadaorang Yahudi agar takut dan menyembah Allah, dan taat kepada----Nya. Nya. Nya. Nya. 
3:503:503:503:50----51515151    

[3.50] Dan |aku datang kepadamu| membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk 
menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan 
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membawa suatu tanda |mukjizat| dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
ن َومُ   ي ُحّرَِم عَلَْيُمكْ َوِجْئُتُمك ِبآيٍَة ّمِ ِ <xَِّما بَْنيَ يََدي> ِمَن الت>ْوَراِة َوال¢ِحل> لَُمك بَْعَض ا قًا ل َ َواvِطيُعوِن |َصّدِ <Bُقوا ا< ُِّمكْ فَات ب  |50ر>

[3.51] Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus".
َتِقٌمي |  سـْ Èاٌط م َ َرّيبِ َوَربÈُمكْ فَاْعُبُدوُه َهَذا ِرصَ <Bن> ا `
 |51ا

    
Sub.:  Beberapa MuridSub.:  Beberapa MuridSub.:  Beberapa MuridSub.:  Beberapa Murid----murid Nabi Isa 3:52murid Nabi Isa 3:52murid Nabi Isa 3:52murid Nabi Isa 3:52----53535353    

[3.52] Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka |Bani Israel| berkatalah dia. "Siapakah yang akan 
menjadi penolong-penolongku untuk |menegakkan agama| Allah?" Para hawariyyin |sahabat-sahabat setia| 
menjawab. "Kami lah penolong-penolong |agama| Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa 

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. ا ِ قَاَل  فَلَم> <Bَىل ا
`
اvَحس> ِعيَىس ِمْهنُُم الُكْفَر قَاَل َمْن اvنَصاِري ا

ِ َواْشهَْد ِباkv> ُمْسِلُموَن | <B�ِ آَمن>ا ِ <Bنَصاُر اvُن ا Èوَن َحنْ  |52احلََواِري
[3.53] Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti 

rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi |tentang keesaan 
Allah|". | اِهِديَن ُسوَل فَاْكُتْبنَا َمَع الش> >َبْعنَا الر> >ا ِبَما اvنَزلَْت َوات >نَا آَمن  |53َرب

    
Sub.:  Rencana untuk membunuh Nabi IsSub.:  Rencana untuk membunuh Nabi IsSub.:  Rencana untuk membunuh Nabi IsSub.:  Rencana untuk membunuh Nabi Isa, Mesias 3:54a, Mesias 3:54a, Mesias 3:54a, Mesias 3:54----55555555    

[3.54] Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah 
sebaik-baik pembalas tipu daya. | َخْريُ املَاِكرِيَن ُ <Bَوا ُ <B54َوَمَكُروا َوَمَكَر ا| 

    
Sub.:   pangkat Nabi Isa, dan bukti kerasulSub.:   pangkat Nabi Isa, dan bukti kerasulSub.:   pangkat Nabi Isa, dan bukti kerasulSub.:   pangkat Nabi Isa, dan bukti kerasulannya 03:55annya 03:55annya 03:55annya 03:55    

[3.55] |Ingatlah|, ketika Allah berfirman. "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada 
akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan 
menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian 
hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu 

berselisih padanya". َِّيل> َوُمَطه `
يَك َوَراِفُعَك ا ّينِ ُمتََوفِّ

`
ُ َ_ ِعيَىس ا <Bْذ قَاَل ا

`
َىل يَْوِم ا

`
يَن َكَفُروا ا ِ <xَبُعوَك فَْوَق ا< يَن ات ِ <xيَن َكَفُروا َوَجاِعُل ا ِ <xُرَك ِمَن ا

َتِلُفوَن | َيل> َمْرِجُعُمكْ فَاvْحُمكُ بَيْنَُمكْ ِفميَا ُكنُمتْ ِفيِه َختْ `
 |55الِقيَاَمِة ُمث> ا

[3.56] Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di 
dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.  نَْيا َواالِٓخَرِة َوَما لَهُم ÈTُهبُْم عََذاً� َشِديدًا ِيف ا يَن َكَفُروا فَا¢عَّذِ ِ <xا ا فَاvم>

ِرصِيَن | <k ن  |56ّمِ
[3.57] Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan 

memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai 
orang-orang yang zalim.  ِْهيْم ا¢ُجوَرُمه اِلَحاِت فَُيَوفِّ لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xا ا اِلِمَني |َواvم> بÈ الظ> ُ َال ُحيِ <B57َوا| 

[3.58] Demikianlah |kisah `Isa|, Kami membacakannya kepada kamu |Nabi Muhammad| sebagian dari 
bukti-bukti |kerasulannya| dan |membacakan| Al Qur'an yang penuh hikmah.  ْك ِxّنَْتلُوُه عَلَْيَك ِمَن االَٓ_ِت َوا َWِِر َذ

 |58احلَِكِمي |
    

Sub.:  penciptaan nabi isa tanpa seorang ayah dan nabi adam tanpa ibu dan ayah, jika Allah berkehendak pasti Sub.:  penciptaan nabi isa tanpa seorang ayah dan nabi adam tanpa ibu dan ayah, jika Allah berkehendak pasti Sub.:  penciptaan nabi isa tanpa seorang ayah dan nabi adam tanpa ibu dan ayah, jika Allah berkehendak pasti Sub.:  penciptaan nabi isa tanpa seorang ayah dan nabi adam tanpa ibu dan ayah, jika Allah berkehendak pasti 
terjadi 3:59terjadi 3:59terjadi 3:59terjadi 3:59----64646464    

[3.59] Sesungguhnya misal |penciptaan| Isa di sisi Allah, adalah seperti |penciptaan| Adam. Allah 
menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya. "Jadilah" |seorang manusia|, maka 

jadilah dia. | ُكن فَيَُكوُن ُÚَ َمكَثَِل آَدَم َخلَقَُه ِمن تَُراٍب ُمث> قَاَل ِ <Bن> َمثََل ِعيَىس ِعنَد ا `
 |59ا
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[3.60] |Apa yang telah Kami ceritakan itu|, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu 
janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. | َن املُْمَرتِيَن َِّك فََال تَُكن ّمِ ب  |60احلَقÈ ِمن ر>

[3.61] Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu |yang meyakinkan kamu|, maka 
katakanlah |Nabi Muhammad| kepadanya. "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, 
istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada 

Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.  َك ِفيِه ِمْن بَْعِد َما فََمْن َحاج>
نَا َواvنُْفسَ  ِ عََىل الَاكذِ َجاَءَك ِمَن الِعْملِ فَُقْل تََعالَْوا نَْدُع اvبْنَاَءkَ َواvبْنَاَءُمكْ َوِنَساَءkَ َوِنَساَءُمكْ َواvنُفسـَ <Bْعنََة ا< ْل فَنَْجَعل ل  |61ِبَني |ُمكْ ُمث> نَبَْهتِ

[3.62] Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain 
Allah; dan sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  َوَما Èن> َهَذا لَهَُو القََصُص احلَق `

ا
 ُ <Bال> ا

`
Úٍَ ا

`
َ لَهَُو الَعزِيُز احلَِكُمي |ِمْن ا <Bن> ا

`
 |62َوا

[3.63] Kemudian jika mereka berpaling |dari kebenaran|, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
orang-orang yang berbuat kerusakan. | عَِلٌمي ِ�لُْمْفِسِديَن َ <Bن> ا

`
>ْوا فَا ن تََول

`
 |63فَا

    
Sub.:  AjakaSub.:  AjakaSub.:  AjakaSub.:  Ajakannnn    untuk orang yahudi dan kristen 3:64untuk orang yahudi dan kristen 3:64untuk orang yahudi dan kristen 3:64untuk orang yahudi dan kristen 3:64    

[3.64] Katakanlah |Nabi Muhammad| . "Hai Ahli Kitab, marilah |berpegang| kepada suatu kalimat 
|ketetapan| yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan 
tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak |pula| sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 
sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka. "Saksikanlah, bahwa kami 

adalah orang-orang yang berserah diri |kepada Allah|".  َوَال َ <Bال> ا
`
َمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَيْنَُمكْ اvال> نَْعُبَد ا َىل َلكِ

`
ُقْل َ_ اvْهَل الِكتَاِب تََعالَْوا ا

>ْوا فَُقولُوا اْشهَُدوا بِ  ن تََول
`
ِ فَا <Bن ُدوِن ا  |64ْسِلُموَن |اkv> مُ نُْرشَِك ِبِه َشيْئًا َوَال يَت>ِخَذ بَْعُضنَا بَْعضًا اvْرَ�ً� ّمِ

    
Sub.:  Ibrahim dan orangSub.:  Ibrahim dan orangSub.:  Ibrahim dan orangSub.:  Ibrahim dan orang----orang Yahudi, Nasrani dan Kristen 3:65orang Yahudi, Nasrani dan Kristen 3:65orang Yahudi, Nasrani dan Kristen 3:65orang Yahudi, Nasrani dan Kristen 3:65----68686868    

[3.65] Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil 
tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?  َ_ بَْراِهَمي َوَما

`
وَن ِيف ا Èْهَل الِكتَاِب ِلَم ُحتَاجvا 

ال> ِمْن بَْعِدِه اvفََال تَْعِقلُوَن |
`
ِجنيُل ا

`
 |65ا¢نزِلَِت الت>ْوَراُة َواال

[3.66] Beginilah kamu, kamu ini |sewajarnya| bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka 
kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?; Allah mengetahui sedang kamu tidak 

mengetahui.  َُيَْعمل ُ <Bوَن ِفميَا لَيَْس لَُمك ِبِه ِعْملٌ َوا Èاج  |66 َواvنُْمتْ َال تَْعلَُموَن |َها اvنُمتْ َهُؤالِء َحاَجْجُمتْ ِفميَا لَُمك ِبِه ِعْملٌ فَِملَ ُحتَ
[3.67] Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan |pula| seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang 

yang lurus lagi berserah diri |kepada Allah| dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang 
musyrik."  َْبَراِهُمي َهيُوِد_+ َوال

`
ْسِلامً َوَما َاكَن ِمَن املُْرشِِكَني | َما َاكَن ا Èاِنيا+ َولَِكن َاكَن َحِنيفًا م  |67نَْرصَ

    
Sub.:  Mereka yang terdekat dengan Nabi Ibrahim 3:65Sub.:  Mereka yang terdekat dengan Nabi Ibrahim 3:65Sub.:  Mereka yang terdekat dengan Nabi Ibrahim 3:65Sub.:  Mereka yang terdekat dengan Nabi Ibrahim 3:65    

[3.68] Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan 
Nabi ini |Nabi Muhammad|, serta orang-orang yang beriman |kepada Muhammad|, dan Allah adalah 

Pelindung semua orang-orang yang beriman.  ِاملُْؤم Èَوِيل ُ <Bيَن آَمنُوا َوا ِ <xَوا Èَبُعوُه َوَهَذا الن>ِيب< يَن ات ِ <Cَْبَراِهَمي ل
`
ن> اvْوَىل الن>اِس ِ� `

 |68ِنَني |ا
[3.69] Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka |sebenarnya| tidak 

menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.  ونَُمكْ َوَماÈ ْن اvْهِل الِكتَاِب لَْو يُِضل ائَِفٌة ّمِ َود>ت ط>
ال> اvنُفَسهُمْ 

`
Èوَن ا  |69َوَما يَْشُعُروَن | يُِضل

    
Sub.:  Mempertanyakan dari Ahli Kitab, Taurat dan Injil 3:70Sub.:  Mempertanyakan dari Ahli Kitab, Taurat dan Injil 3:70Sub.:  Mempertanyakan dari Ahli Kitab, Taurat dan Injil 3:70Sub.:  Mempertanyakan dari Ahli Kitab, Taurat dan Injil 3:70----71717171    
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[3.70] Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui 
|kebenarannya|.  ْنُْمتvَوا ِ <Bْهَل الِكتَاِب ِلَم تَْكُفُروَن ِبآَ_ِت اv70 تَْشهَُدوَن |َ_ ا| 

[3.71] Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil, dan 
menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?  َنُْمتْ تَْعلvْهَل الِكتَاِب ِلَم تَلِْبُسوَن احلَق> ِ�لَْباِطِل َوتَْكُتُموَن احلَق> َواvُموَن َ_ ا

|71| 
    

Sub.:  Penipuan dan kemunafikan 3:72Sub.:  Penipuan dan kemunafikan 3:72Sub.:  Penipuan dan kemunafikan 3:72Sub.:  Penipuan dan kemunafikan 3:72    
[3.72] Segolongan |lain| dari Ahli Kitab berkata |kepada sesamanya|. "Perlihatkanlah |seolah-olah| kamu 

beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman |sahabat-sahabat Rasul| pada permulaan 
siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka |orang-orang mukmin| kembali |kepada kekafiran|.

َاِر َواْكُفُروا آخِ   يَن آَمنُوا َوْجَه الهن> ِ <xي ا¢نزَِل عََىل ا ِ <x�ِ ْهِل الِكتَاِب آِمنُواvْن ا ائَِفٌة ّمِ >هُْم يَْرِجُعونَ َوقَالَت ط>  |72| َرُه لََعل
    

Sub.:  Bimbingan 3:73Sub.:  Bimbingan 3:73Sub.:  Bimbingan 3:73Sub.:  Bimbingan 3:73----74747474    
[3.73] Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah 

|Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya petunjuk |yang harus diikuti| ialah petunjuk Allah, dan |janganlah kamu 
percaya| bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan |jangan pula kamu 
percaya| bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu". Katakanlah |Nabi Muhammad|. 
"Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-

Nya; dan Allah Maha Luas |karunia-Nya| lagi Maha Mengetahui";  نvا ِ <Bن> الهَُدى ُهَدى ا `
ال> ِلَمن تَِبَع ِدينَُمكْ ُقْل ا

`
َوَال تُْؤِمنُوا ا
ن> الَفْضَل بِ  `

ُِّمكْ ُقْل ا وُمكْ ِعنَد َرب Èْو ُحيَاجvثَْل َما ا¢وتِيُمتْ ا ُ َواِسٌع عَِلٌمي |يُْؤَىت اvَحٌد ّمِ <Bيُْؤتِيـِه َمن يََشاُء َوا ِ <B73َيِد ا| 
[3.74] Allah menentukan rahmat-Nya |kenabian| kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah 

mempunyai karunia yang besar.  ُِذو الَفْضِل الَعِظمي ُ <Bِتِه َمن يََشاُء َوا صÈ ِبَرْمحَ تَ  |74| َخيْ
    

Sub.:  Kejujuran, ketidakjujuran, dan berbohong terhadap Allah 3:75Sub.:  Kejujuran, ketidakjujuran, dan berbohong terhadap Allah 3:75Sub.:  Kejujuran, ketidakjujuran, dan berbohong terhadap Allah 3:75Sub.:  Kejujuran, ketidakjujuran, dan berbohong terhadap Allah 3:75    
[3.75] Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, 

dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu 
Dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran 
mereka mengatakan. "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi. Mereka berkata dusta terhadap 

Allah, padahal mereka mengetahui.  ِهِ َوم ن تَاûَمنُْه ِبِدينَاٍر ال> يَُؤّدِ
`
ْن ا لَْيَك َوِمْهنُم م>

`
ِه ا ن تَاûَمنُْه ِبِقنَطاٍر يَُؤّدِ

`
ال> َما ْن اvْهِل الِكتَاِب َمْن ا

`
لَْيَك ا

`
 ا

َني َسِبيٌل َويَُقولُوَن عَ  يِّ ّمِ ُْم قَالُوا لَيَْس عَلَْينَا ِيف اال¢ ِ الَكِذَب َوُمهْ يَْعلَُموَن |ُدْمَت عَلَْيِه قَائِامً َذWَِ ِباvهن> <B75َىل ا| 
[3.76] |Bukan demikian|, sebenarnya siapa yang menepati janji |yang dibuat|nya dan bertakwa, maka 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.  ُِحي َ <Bن> ا
`
>َقى فَا  |76بÈ املُت>ِقَني |بََىل َمْن اvْوَىف ِبَعهِْدِه َوات

    
Sub.:   JanjiSub.:   JanjiSub.:   JanjiSub.:   Janji----janji dan sumpah3:77janji dan sumpah3:77janji dan sumpah3:77janji dan sumpah3:77    

[3.77] Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji |nya dengan| Allah dan sumpah-sumpah mereka 
dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian |pahala| di akhirat, dan Allah tidak akan 
berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak |pula| akan 

menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.  ْم ثََمنا+ قَِليًال ا¢ْولَِئَك َال َخالَق ِ َواvيَْماِهنِ <Bوَن ِبَعهِْد ا يَن يَْشَرتُ ِ <xن> ا `
لَهُْم ِيف االِٓخَرِة ا

ِلٌمي | vِهيْم َولَهُْم عََذاٌب ا ْم يَْوَم الِقَياَمِة َوَال يَُزكِّ لَْهيِ
`
ُ َوَال يَنُظُر ا <Bُمهُُم ا  |77َوَال يَُلكِّ

    
Sub.:  Memutarbalikkan kebenaran Al Kitab 3:78Sub.:  Memutarbalikkan kebenaran Al Kitab 3:78Sub.:  Memutarbalikkan kebenaran Al Kitab 3:78Sub.:  Memutarbalikkan kebenaran Al Kitab 3:78    
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[3.78] Dan sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al 
Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan 
mereka mengatakan. "Ia |yang dibaca itu datang| dari sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka 

berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. ُبوُه ِمَن الِكتَاِب َوَما ُهَو لِْسنََهتُم ِ�ْلِكتَاِب ِلَتْحسـَ vن> ِمْهنُْم لََفرِيقًا يَلُْووَن ا
`
َوا

 ِ <Bَويَُقولُوَن عََىل ا ِ <Bَوَما ُهَو ِمْن ِعنِد ا ِ <B78الَكِذَب َوُمهْ يَْعلَُموَن | ِمَن الِكتَاِب َويَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِد ا| 
    

Sub.:  tugas semua para nabi 3:79Sub.:  tugas semua para nabi 3:79Sub.:  tugas semua para nabi 3:79Sub.:  tugas semua para nabi 3:79----81818181    
[3.79] Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan 

kenabian, lalu dia berkata kepada manusia. "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan 
penyembah Allah." Akan tetapi |dia berkata|. "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani |pengabdi-
pengabdi Allah|, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.

ُ الِكتَاَب   <Bن يُْؤِتَيُه اvَني ِبمَ َما َاكَن ِلبََرشٍ ا ِنّيِ ِ َولَِكن ُكونُوا َر�> <Bَة ُمث> يَُقوَل ِللن>اِس ُكونُوا ِعَبادًا ّيلِ ِمن ُدوِن ا ُِّموَن الِكتَاَب َوِبَما َوالُْحْمكَ َوالنÈُبو> ا ُكنُمتْ تَُعل
    |79ُكنُمتْ تَْدُرُسوَن |

    
Sub.:  Semua nabi menyembah hanya kepada Allah semata 3:80Sub.:  Semua nabi menyembah hanya kepada Allah semata 3:80Sub.:  Semua nabi menyembah hanya kepada Allah semata 3:80Sub.:  Semua nabi menyembah hanya kepada Allah semata 3:80    

[3.80] Dan |tidak wajar pula baginya| menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. 
Apakah |patut| dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah |menganut agama| Islam?"  ُْمَرُمكûَوَال يَا

ْسِلُموَن |اvن تَت>ِخُذوا املَالئَِكَة َوالن>ِبيَِّني اvْر�َ  Èنُمت مvْذ ا
`
 |80ً� اvيَاûُمُرُمك ِ�ْلُكْفِر بَْعَد ا

    
Sub.:  Perjanjian dengan para Nabi 3:81Sub.:  Perjanjian dengan para Nabi 3:81Sub.:  Perjanjian dengan para Nabi 3:81Sub.:  Perjanjian dengan para Nabi 3:81    

[3.81] Dan |ingatlah|, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. "Sungguh, apa saja yang Aku 
berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul |Nabi Muhammad| 
yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan 
menolongnya". Allah berfirman. "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang 
demikian itu?" Mereka menjawab. "Kami mengakui". Allah berfirman. "Kalau begitu saksikanlah |hai para 

nabi| dan Aku menjadi saksi |pula| bersama kamu".  ٌق َصّدِ Èن ِكَتاٍب َوِحْمكٍَة ُمث> َجاَءُمكْ َرُسوٌل م ُ ِميثَاَق الن>ِبيَِّني لََما آتَيُْتُمك ّمِ <Bَخَذ اvْذ ا
`
 َوا

 َkْقَرْرvْرصِيَقالُوا ا
`
اvْقَرْرُمتْ َواvَخْذُمتْ عََىل َذِلُمكْ ا vُه قَاَل ا< ن َِّما َمَعُمكْ لَُتْؤِمُنن> ِبِه َولََتنُرصُ اِهِديَن |ل َن الش>  |81 قَاَل فَاْشهَُدوا َواkَv َمَعُمك ّمِ

[3.82] Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.  فََمن تََوىل> بَْعَد
 |82َذWَِ فَا¢ْولَِئَك ُمهُ الَفاِسُقوَن |

[3.83] Maka mengapa mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah 
berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada 

Allahlah mereka dikembalikan. | لَْيِه ُيْرَجُعوَن
`
َمَواِت َواالvْرِض َطْوعًا َوَكْرهًا َوا ِ يَْبُغوَن َوÚَُ اvْسَملَ َمن ِيف الس> <Bفََغْريَ ِديِن اv83ا| 

    
Sub.:  seorang Muslim percaya kepada Allah dan utusanSub.:  seorang Muslim percaya kepada Allah dan utusanSub.:  seorang Muslim percaya kepada Allah dan utusanSub.:  seorang Muslim percaya kepada Allah dan utusan----Nya 3:84Nya 3:84Nya 3:84Nya 3:84----85858585    

[3.84] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan 
kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak cucunya , dan apa 
yang diberikan kepada Musa, `Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang 

pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri."  ْبَراِهَمي
`
ِ َوَما ا¢نزَِل عَلَْينَا َوَما ا¢نزَِل عََىل ا <B�ِ ُقْل آَمن>ا

َباِط َوَما ا¢وِيتَ  ْحسَاَق َويَْعُقوَب َواالvسـْ
`
اِعيَل َوا ْمسَ

`
ُن Úَُ ُمْسِلُموَن | َوا ْهنُْم َوَحنْ ُق بَْنيَ اvَحٍد ّمِ ْم َال نَُفّرِ ِ ّهبِ >ِبيÈوَن ِمن ر>  |84ُموَىس َوِعيَىس َوالن

    
Sub.:  Islam 3:85Sub.:  Islam 3:85Sub.:  Islam 3:85Sub.:  Islam 3:85    
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[3.85] Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima |agama 
itu| daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.  ْسالِم ِدينًا فَلَن يُْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِيف االِٓخَرِة

`
غِ غَْريَ اال َوَمن يَبْتَ

 |85ِمَن اخلَاِرسِيَن |
    

Sub.:  Murtad dan rahmat Allah kepada mereka yang bertobat 3:86Sub.:  Murtad dan rahmat Allah kepada mereka yang bertobat 3:86Sub.:  Murtad dan rahmat Allah kepada mereka yang bertobat 3:86Sub.:  Murtad dan rahmat Allah kepada mereka yang bertobat 3:86----91919191    
[3.86] Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka 

telah mengakui bahwa Rasul itu |Nabi Muhammad| benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah 
datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.  ُ <Bْم َوَشهُِدوا  َكْيَف َهيِْدي ا ميَاِهنِ

`
قَْومًا َكَفُروا بَْعَد ا

اِلِمَني | ُ َال َهيِْدي القَْوَم الظ> <Bنَاُت َوا ِّ ُسوَل َحقä َوَجاَءُمهُ الَبي  |86اvن> الر>
[3.87] Mereka itu, balasannya ialah. bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, |demikian pula| 

laknat para malaikat dan manusia seluruhnya, | ِعَني ْمجَ vَوالَْمالئَِكِة َوالن>اِس ا ِ <Bْم لَْعنََة ا  |87ا¢ْولَِئَك َجَزاُؤُمهْ اvن> عَلَْهيِ
[3.88] mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak |pula| mereka diberi 

tangguh,  ِTِف>ُف َعْهنُُم الَعَذاُب َوَال ُمهْ يُنَظُروَن |َخا  |88يَن ِفهيَا َال ُخيَ
[3.89] kecuali orang-orang yang tobat, sesudah |kafir| itu dan mengadakan perbaikan. Karena 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ِبُوا ِمْن بَْعديَن َ ِ <xال> ا
`
ِحٌمي | ا َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا

`
 |89َذWَِ َواvْصلَُحوا فَا

[3.90] Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali 
tidak akan diterima tobatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.  يَن َكَفُروا ِ <xن> ا `

>ن ا ْم ُمث> اْزَداُدوا ُكْفرًا ل ميَاِهنِ
`
بَْعَد ا

Èوَن | ال  |90تُْقَبَل تَْوبَُهتُْم َوا¢ْولَِئَك ُمهُ الض>
    

Sub.:  Kondisi mereka yang mati dalam keadaan kafir 3:91Sub.:  Kondisi mereka yang mati dalam keadaan kafir 3:91Sub.:  Kondisi mereka yang mati dalam keadaan kafir 3:91Sub.:  Kondisi mereka yang mati dalam keadaan kafir 3:91    
[3.91] Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka 

tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri 
dengan emas |yang sebanyak| itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak 

memperoleh penolong. يَن َكَفُروا َوَما ِ <xن> ا `
ْلُء االvْرِض َذَهبًا َولَِو اْفتََدى ِبِه ا¢ْولَِئَك لَهُْم عََذاٌب اv ا ن تُوا َوُمهْ ُكف>اٌر فَلَن يُْقَبَل ِمْن اvَحِدِمه ّمِ ِلٌمي َوَما لَهُم ّمِ

ِرصِيَن | <k91| 
    

Sub.:  Kebenaran 3:92Sub.:  Kebenaran 3:92Sub.:  Kebenaran 3:92Sub.:  Kebenaran 3:92    
[3.92] Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan |yang sempurna|, sebelum kamu menafkahkan 

sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya. | ِبِه عَِلٌمي َ <Bن> ا

`
ٍء فَا بÈوَن َوَما تُنِفُقوا ِمن َيشْ ا ُحتِ  |92لَن تَنَالُوا الِرب> َحىت> تُنِفُقوا ِمم>

    
SubSubSubSub.:  Makanan Bani Israel 3:93.:  Makanan Bani Israel 3:93.:  Makanan Bani Israel 3:93.:  Makanan Bani Israel 3:93    

[3.93] Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel 
|Yakub| untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah |Nabi Muhammad|. "|Jika kamu 
mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat|, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia 

jika kamu orang-orang yang benar". ن تَُزن>َل اvائِيُل عََىل نَْفِسِه ِمن قَْبِل ا ْرسَ `
َم ا ال> َما َحر>

`
ائِيَل ا ْرسَ `

َبِين ا ِّ َعاِم َاكَن ِحال+ ل لت>ْوَراُة ُقْل ُلكÈ الط>
ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني | فَاûتُوا

`
 |93ِ�لت>ْوَراِة فَاتْلُوَها ا

[3.94] Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-
orang yang zalim. اِلُمو ِ الَكِذَب ِمْن بَْعِد َذWَِ فَا¢ْولَِئَك ُمهُ الظ> <B94َن |فََمِن اْفَرتَى عََىل ا| 

    
Sub.:  Ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim 3:95Sub.:  Ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim 3:95Sub.:  Ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim 3:95Sub.:  Ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim 3:95    
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[3.95] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Benarlah |apa yang difirmankan| Allah". Maka ikutilah agama 
Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.  ِِبُعوا م< ُ فَات <Bبَْراِهَمي َحِنيفًا ُقْل َصَدَق ا `

َ ا <3
 |95َوَما َاكَن ِمَن املُْرشِِكَني |

    
Sub.:  Tempat ibadah yang sangat mulia dan kewajiban haji bagi yang mampu 3:96Sub.:  Tempat ibadah yang sangat mulia dan kewajiban haji bagi yang mampu 3:96Sub.:  Tempat ibadah yang sangat mulia dan kewajiban haji bagi yang mampu 3:96Sub.:  Tempat ibadah yang sangat mulia dan kewajiban haji bagi yang mampu 3:96----97979797    

[3.96] Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk |tempat beribadah| manusia, ialah Baitullah 
yang di Bakkah |Mekah| yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.  ي ِ <Cََل بَيٍْت َوِضَع ِللن>اِس ل ن> اvو> `

ا
ِّلَْعالَِمَني |  |96ِبَبك>َة ُمبَاَراكً َوُهًدى ل

[3.97] Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, |di antaranya| maqam Ibrahim; barang siapa 
memasukinya |Baitullah itu| menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 
yaitu |bagi| orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari |kewajiban 

haji|, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya |tidak memerlukan sesuatu| dari semesta alam.  َقاُم ِّنَاٌت م> ِفيِه آَ_ٌت بَي
لَْيِه َسِبيًال َوَمن َكفَ 

`
َتَطاَع ا ِ عََىل الن>اِس ِحجÈ الَبيِْت َمِن اسـْ <Bَِاكَن آِمنًا َو ُúَْبَراِهَمي َوَمن َدَخ

`
َ غَِينä َعِن الَعالَِمَني |ا <Bن> ا

`
 |97َر فَا

    
Sub.:  Percaya akan ayatSub.:  Percaya akan ayatSub.:  Percaya akan ayatSub.:  Percaya akan ayat----ayat Allah 3:98ayat Allah 3:98ayat Allah 3:98ayat Allah 3:98----99999999    

[3.98] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal 
Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?"  ُ <Bَوا ِ <Bْهَل الِكتَاِب ِلَم تَْكُفُروَن ِبآَ_ِت اvَشِهيٌد عََىل َما تَْعَملُوَن ُقْل َ_ ا 

|98| 
[3.99] Katakanlah | Muhammad|. "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah 

orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?" 
Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.  َمْن آَمَن تَْبُغوَهنَا ِعَوجًا ِ <Bوَن َعن َسِبيِل ا Èْهَل الِكتَاِب ِلَم تَُصدvُقْل َ_ ا

ُ ِبَغاِفٍل َمع>ا تَْعَملُوَن | <Bنُْمتْ ُشَهَداُء َوَما اv99َوا| 
[3.100] Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al 

Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.  يَن آَمنُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
ميَاِنُمكْ َاكفِ 

`
وُمك بَْعَد ا Èيَن ا¢وتُوا الِكتَاَب يَُرد ِ <xَن ا ن تُِطيُعوا فَرِيقًا ّمِ

`
 |100رِيَن |ا

[3.101] Bagaimanakah kamu |sampai| menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan 
Rasul-Nya |Nabi Muhammad| pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada 

|agama| Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.  ْنُْمتْ تُْتَىل عَلَْيُمك vَوَكْيَف تَْكُفُروَن َوا
َتِقٍمي | سـْ Èاٍط م َىل ِرصَ

`
ِ فََقْد ُهِدَي ا <B�ِ َوَمن يَْعَتِصم ُÚَُوِفيُمكْ َرُسو ِ <B101آَ_ُت ا| 

    
Sub.:  Peringatan bagi orang yang beriman dan bertaqwa Sub.:  Peringatan bagi orang yang beriman dan bertaqwa Sub.:  Peringatan bagi orang yang beriman dan bertaqwa Sub.:  Peringatan bagi orang yang beriman dan bertaqwa 3:1023:1023:1023:102----106106106106    

[3.102] Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan 
janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.  َحق> تَُقاِتِه َوَال َ <Bُقوا ا< يَن آَمنُوا ات ِ <xَا ا Èهيvا _َ

ْسِلُموَن |تَُمو  Èنُمت مvال> َوا
`
 |102تُن> ا

[3.103] Dan berpegangteguhlah kamu semuanya kepada tali |agama| Allah, dan janganlah kamu bercerai 
berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu |masa Jahiliah| bermusuh musuhan, 
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; 
dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.  ُقوا َواْذُكُروا يعًا َوَال تََفر> ِ َمجِ <Bْبِل ا َواْعَتِصُموا ِحبَ
ْخَواkً َوُكنُمتْ 

`
>َف بَْنيَ ُقلُوِبُمكْ فَاvْصَبْحُمت ِبِنْعَمتِِه ا ْذ ُكنُمتْ اvْعَداًء فَاvل

`
ِ عَلَْيُمكْ ا <Bْهنَ ِنْعَمَت ا َن الن>اِر فَاvنَقَذُمك ّمِ ُ لَُمكْ آَ_ِتِه لََعل>ُمكْ  عََىل َشَفا ُحْفَرٍة ّمِ <Bا ُ ا َكَذWَِ يَُبّنيِ

 |103َهتَْتُدوَن |
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[3.104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.  ٌة نُمكْ ا¢م> َولْتَُكن ّمِ

َىل اخلَْريِ َويَاûُمُروَن ِ�ملَْعُروِف َويَْهنَْوَن َعِن املُنَكِر َوا¢ْولَِئَك ُمهُ املُْفِلُحوَن |
`
 |104يَْدُعوَن ا

[3.105] Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang 
keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,  َوَال

نَاُت َوا¢ْولَِئَك لَهُْم عََذاٌب َعِظٌمي | ِّ ُقوا َواْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُمهُ الَبي يَن تََفر> ِ <x105تَُكونُوا َاك| 
    

Sub.:  Hari kiamat 3:106Sub.:  Hari kiamat 3:106Sub.:  Hari kiamat 3:106Sub.:  Hari kiamat 3:106----107107107107    
[3.106] pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. 

Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya |kepada mereka dikatakan|. "Kenapa kamu kafir sesudah 
kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu".  يَن ِ <xا ا يَْوَم تَْبيَضÈ َوُجوٌه َوتَْسَودÈ َوُجوٌه فَاvم>

ميَاِنُمكْ فَُذوقُوا الَعَذاَب ِبَما ُكنُمتْ تَْكُفُروَن |
`
 |106اْسَود>ْت َوُجوُههُْم اvَكَفْرُمت بَْعَد ا

[3.107] Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah 
|surga|; mereka kekal di dalamnya.| وَن ُTُِمهْ ِفهيَا َخا ِ <Bِة ا ْت َوُجوُههُْم فَِفي َرْمحَ يَن ابَْيض> ِ <xا ا  |107َواvم>

[3.108] Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah 
berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya. | ِّلَْعالَِمَني امً ل ُ يُرِيُد ُظلْ <Bنَْتلُوَها عَلَْيَك ِ�لَْحّقِ َوَما ا ِ <B108ِتْ�َ آَ_ُت ا| 

    
Sub.:  Allah Pencipta segala sesuatu 3:109Sub.:  Allah Pencipta segala sesuatu 3:109Sub.:  Allah Pencipta segala sesuatu 3:109Sub.:  Allah Pencipta segala sesuatu 3:109    

[3.109] Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allah lah dikembalikan 
segala urusan. | تُْرَجُع اال¢ُموُر ِ <Bَىل ا

`
َمَواِت َوَما ِيف االvْرِض َوا ِ َما ِيف الس> <Bِ109َو| 

    
Sub.:  Islam 3:110Sub.:  Islam 3:110Sub.:  Islam 3:110Sub.:  Islam 3:110    

[3.110] Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, 
dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu 
lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 

fasik.  ٍة ا¢ْخرَِجْت ِللن>اِس ِ َولَْو آَمَن اvْهُل الِكتَاِب لََاكَن َخْريًا  ُكنُمتْ َخْريَ ا¢م> <B�ِ ُمُروَن ِ�لَْمْعُروِف َوتَْهنَْوَن َعِن املُنَكِر َوتُْؤِمنُوَنûُمهُ تَا ْكَرثُ vْهنُُم املُْؤِمنُوَن َوا >هُم ّمِ ل
 |110الَفاِسُقوَن |

    
Sub.:  Kafir 3:111Sub.:  Kafir 3:111Sub.:  Kafir 3:111Sub.:  Kafir 3:111----112112112112    

[3.111] Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, selain dari gangguan-
gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke 

belakang |kalah|. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.  ن
`
ال> اvًذى َوا

`
وُمكْ ا Èْدَ�َر ُمث> َال لَن يَُرضvوُمكُ االÈ يَُقاتِلُوُمكْ يَُول

وَن |  |111يُنَرصُ
[3.112] Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali 

|agama| Allah dan tali |perjanjian| dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan 
mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh 
para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

ُ اvيْ   <Ó ِxُّم ا ُم ُرضِبَْت عَلَْهيِ بَْت عَلَْهيِ ِ َوُرضِ <Bَن ا َن الن>اِس َوَ�ُءوا ِبَغَضٍب ّمِ ِ َوَحْبٍل ّمِ <Bَن ا ْبٍل ّمِ ال> ِحبَ
`
ُْم َاكنُوا يَْكُفُروَن َن َما ثُِقُفوا ا املَْسَكنَُة َذWَِ ِباvهن>

نِبيَاَء ِبَغْريِ َحٍقّ َذWَِ ِبَما َعَصْوا vَويَْقتُلُوَن اال ِ <B112َوَاكنُوا يَْعَتُدوَن | ِبآَ_ِت ا| 
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[3.113] Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca 
ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud |sembahyang|.  ْن لَيُْسوا َسَواًء ّمِ

>ْيِل َوُمهْ يَْسُجُدوَن | ِ اkََٓء الل <Bٌة قَائَِمٌة يَْتلُوَن آَ_ِت ا  |113اvْهِل الِكتَاِب ا¢م>
[3.114] Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka menyuruh kepada yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada |mengerjakan| berbagai kebajikan; mereka itu termasuk 
orang-orang yang saleh.  َُمُروَن ِ�لَْمْعُروِف َويَْهنَْوَن َعِن املُنَكِر َويَُساِرُعوَن ِيف اخلَْريûَوالَْيْوِم االِٓخِر َويَا ِ <B�ِ اِلِحَني  اِت يُْؤِمنُوَن َوا¢ْولَئَِك ِمَن الص>

|114| 
[3.115] Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya dan Allah Maha 

Mengetahui orang-orang yang bertakwa.  عَِلٌمي ِ�لُْمت>ِقَني ُ <B115|َوَما يَْفَعلُوا ِمْن َخْريٍ فَلَن يُْكَفُروُه َوا| 
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[3.116] Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali 

tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya. اُب ا ْحصَ vَشيْئًا َوا¢ْولَِئَك ا ِ <Bَن ا يَن َكَفُروا لَن تُْغِينَ َعْهنُْم اvْمَوالُهُْم َوَال اvْوالُدُمه ّمِ ِ <xن> ا `

وَن |ا ُTِ116لن>اِر ُمهْ ِفهيَا َخا| 
[3.117] Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti 

perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang 
menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah 

yang menganiaya diri mereka sendiri.  ُْهلََكْتُه َمثَُل َما يُنِفقvنُفَسهُْم فَا vَصابَْت َحْرَث قَْوٍم َظلَُموا اvا äنَْيا َمكَثَِل ِرٍحي ِفهيَا ِرص ÈTوَن ِيف َهِذِه احلََياِة ا
ُ َولَِكْن اvنُفَسهُْم يَْظِلُموَن | <B117َوَما َظلََمهُُم ا| 
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[3.118] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang 
yang di luar kalanganmu |karena| mereka tidak henti-hentinya |menimbulkan| kemudaratan bagimu. Mereka 
menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang 
disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat |Kami|, 

jika kamu memahaminya.  َلُونûن ُدوِنُمكْ َال يَا يَن آَمنُوا َال تَت>ِخُذوا ِبَطانًَة ّمِ ِ <xَا ا Èهيvفَْواِههِْم َوَما َ_ اvقَْد بََدِت الَبْغَضاُء ِمْن ا ْ Èوا َما َعِنمتÈُمكْ َخَباًال َود
ن ُكنُمتْ تَْعِقلُوَن |

`
>ا لَُمكُ االَٓ_ِت ا >ن ِفي ُصُدوُرُمهْ اvْكَربُ قَْد بَي  |118ُختْ

[3.119] Beginilah kamu, Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata. "Kami beriman"; 
dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. 
Katakanlah |kepada mereka|. "Matilah kamu karena kemarahanmu itu". Sesungguhnya Allah mengetahui 

segala isi hati. َذا لَُقوُمكْ قَالُوا آَمن>ا
`
ِه َوا بÈونَُمكْ َوتُْؤِمنُوَن ِ�لِْكتَاِب ُلكِّ بÈوَهنُْم َوَال ُحيِ وا عَلَْيُمكُ االkَvِمَل ِمَن الَغيْ  َها اvنُمتْ ا¢ْوالِء ُحتِ Èَذا َخلَْوا َعض

`
ِظ قُْل ُموتُوا َوا

ُدوِر | Èعَِلٌمي ِبَذاِت الص َ <Bن> ا `
 |119ِبَغْيِظُمكْ ا

[3.120] Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat 
bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit 
pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka 

kerjakan.  ُْمكÈوا َوتَت>ُقوا َال يَُرض ن تَْصِربُ
`
ئٌَة يَْفَرُحوا ِهبَا َوا ِّ ن تُِصْبُمكْ َسي

`
نٌَة تَُسْؤُمهْ َوا ن تَْمَسْسُمكْ َحسـَ

`
َ ِبَما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ |كَ  ا <Bن> ا `

 |120ْيُدُمهْ َشيْئًا ا
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[3.121] Dan |ingatlah|, ketika kamu |Nabi Muhammad| berangkat pada pagi hari dari |rumah| keluargamu 
akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui, | يٌع عَِلٌمي ُ َمسِ <Bُئ املُْؤِمِنَني َمَقاِعَد ِللِْقتَاِل َوا ْذ غََدْوَت ِمْن اvْهِ�َ تَُبّوِ
`
 |121َوا

[3.122] ketika dua golongan dari padamu ingin |mundur| karena takut, padahal Allah adalah penolong 
bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.  ْذ َمه>ت

`
ا

ِ املُْؤِمنُوَن | ِ فَلَْيَتَولك> <Bَُما َوعََىل ا Èَوِلهي ُ <Bن تَْفَشال َواvائَِفتَاِن ِمنُمكْ ا  |122ط>
    

Sub.:  PerSub.:  PerSub.:  PerSub.:  Pertemuan di Badr 3:123temuan di Badr 3:123temuan di Badr 3:123temuan di Badr 3:123----129129129129    
[3.123] Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah |ketika itu| 

orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya.  ُ <Bُمكُ ا َولََقْد نََرصَ
نْ  vلََعل>ُمكْ تَْشُكُروَن |ِبَبْدٍر َوا َ <Bُقوا ا< ٌ فَات <Óِذv123ُمتْ ا| 

[3.124] |Ingatlah|, ketika kamu |Nabi Muhammad| mengatakan kepada orang mukmin. "Apakah tidak 
cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan |dari langit|?"  ْذ

`
تَُقوُل  ا

َن املَالئَِكِة ُمَزنِلَني | Èُمك ِبثَالثَِة آالٍف ّمِ ُمكْ َرب  |124ِللُْمْؤِمِنَني اvلَن يَْكِفَيُمكْ اvن يُِمد>
[3.125] ya |cukup|, jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika 

itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda.  وا َوتَت>ُقوا ن تَْصِربُ
`
بََىل ا

ِمَني | َن املَالئَِكِة ُمَسّوِ ْمَسِة آالٍف ّمِ ن فَْوِرِمهْ َهَذا يُْمِدْدُمكْ َربÈُمك ِخبَ  |125َويَاûتُوُمك ّمِ
[3.126] Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala-bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi 

|kemenangan| mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ى لَُمكْ َوِلَتْطَمِنئ> ُقلُوُبُمك ِبِه َوَما ا ال> بُْرشَ

`
ُ ا <Bا ُúَالَعزِيِز احلَِكِمي |َوَما َجَع ِ <Bال> ِمْن ِعنِد ا

`
 |126لن>ْرصُ ا

[3.127] |Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu| untuk membinasakan 
segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada 

memperoleh apa-apa. | ْو يَْكِبَهتُْم فَيَنَقِلُبوا َخائِِبَنيvيَن َكَفُروا ا ِ <xَن ا  |127ِلَيْقَطَع َطَرفًا ّمِ
[3.128] Tak ada sedikit pun campur tanganmu |Nabi Muhammad| dalam urusan mereka itu apakah Allah 

menerima tobat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.
ُْم َظاِلُموَن |  هن>

`
َهبُْم فَا ْم اvْو يَُعّذِ ٌء اvْو يَُتوَب عَلَْهيِ  |128لَيَْس Wََ ِمَن االvْمِر َيشْ

[3.129] Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa 
yang Dia kehendaki; Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki; dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. | ِحٌمي ُ غَُفوٌر ر> <Bُب َمن يََشاُء َوا َمَواِت َوَما ِيف االvْرِض يَْغِفُر ِلَمن يََشاُء َويَُعّذِ ِ َما ِيف الس> <Bِ129َو| 
    

Sub.:  Riba Sub.:  Riba Sub.:  Riba Sub.:  Riba 3:1303:1303:1303:130    
[3.130] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.  َضاَعَفًة Èْضَعافًا مvا �َ يَن آَمنُوا َال تَاûُلكُوا الّرِ ِ <xَا ا Èهيvا _َ
 َ <Bُقوا ا<  |130 لََعل>ُمكْ تُْفِلُحوَن |َوات

    
Sub.:  Neraka 3:131Sub.:  Neraka 3:131Sub.:  Neraka 3:131Sub.:  Neraka 3:131    

[3.131] Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.  ُقوا< َوات
ْت ِللَْاكِفرِيَن |  |131الن>اَر الَِيت ا¢ِعد>
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[3.132] Dan taatilah Allah dan Rasul |Nabi Muhammad|, supaya kamu diberi rahmat.  ُسوَل َ َوالر> <Bِطيُعوا اvَوا
 |132لََعل>ُمكْ تُْرَمحُوَن |

    
Sub.:  Rahmat, Kasih sayang dan pengampunan Allah 3:133Sub.:  Rahmat, Kasih sayang dan pengampunan Allah 3:133Sub.:  Rahmat, Kasih sayang dan pengampunan Allah 3:133Sub.:  Rahmat, Kasih sayang dan pengampunan Allah 3:133----136136136136    

[3.133] Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya 
seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,  بُِّمكْ َوَجن>ٍة َعْرُضهَا ن ر> َىل َمْغِفَرٍة ّمِ

`
َوَساِرُعوا ا

َمَواُت َواالvْرُض ا¢  ْت ِللُْمت>ِقَني |الس>  |133ِعد>
[3.134] |yaitu| orang-orang yang menafkahkan |hartanya|, baik di waktu lapang maupun sempit, dan 

orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan |kesalahan| orang lain. Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat kebajikan.  ِ <xنِ ا بÈ املُْحسـِ ُ ُحيِ <Bاِء َواْلَاكِظِمَني الغَْيظَ َوالَْعاِفَني َعِن الن>اِس َوا < اِء َوالرض> <  |134َني |يَن يُنِفُقوَن ِيف الرس>

    
Sub.:  Pertobatan dan pengampunan Allah 3:135Sub.:  Pertobatan dan pengampunan Allah 3:135Sub.:  Pertobatan dan pengampunan Allah 3:135Sub.:  Pertobatan dan pengampunan Allah 3:135----136136136136    

[3.135] Dan |juga| orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, 
mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat 
mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 

mengetahui.  َين ِ <xَوا  
`
نُوَب ا Èxْم َوَمن يَْغِفُر ا نُوِهبِ ُxِ َتْغَفُروا َ فَاسـْ <Bنُفَسهُْم َذَكُروا اvْو َظلَُموا اvَذا فََعلُوا فَاِحَشًة ا

`
وا عََىل َما فََعلُوا َوُمهْ ا Èَولَْم يُِرص ُ <Bال> ا

 |135يَْعلَُموَن |
[3.136] Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir 

sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
يَن ِفهيَ   ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال رِي ِمن َحتْ ْم َوَجن>اٌت َجتْ ِ ّهبِ ن ر> ْغِفَرٌة ّمِ  |136ا َوِنْعَم اvْجُر الَعاِمِلَني |ا¢ْولَِئَك َجَزاُؤُمه م>
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[3.137] Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunah Allah; karena itu berjalanlah kamu di 
muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan |rasul-rasul|.  قَْد َخلَْت ِمن

ِبَني |  |137قَْبِلُمكْ ُسَننٌ فَِسُريوا ِيف االvْرِض فَانُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة املَُكّذِ
[3.138] |Al Qur'an| ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-

orang yang bertakwa. | ِّلُْمت>ِقَني ِّلن>اِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة ل  |138َهَذا بََياٌن ل
[3.139] Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah |pula| kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-

orang yang paling tinggi |derajatnya|, jika kamu orang-orang yang beriman.  ن ُكنُمت
`
َزنُوا َواvنُمتُ االvْعلَْوَن ا ُنوا َوَال َحتْ َوَال َهتِ
ْؤِمِنَني | È139م| 

[3.140] Jika kamu |pada perang Uhud| mendapat luka, maka sesungguhnya kaum |kafir| itu pun |pada 
perang Badar| mendapat luka yang serupa. Dan masa |kejayaan dan kehancuran| itu, Kami pergilirkan di 
antara manusia |agar mereka mendapat pelajaran|; dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman 
|dengan orang-orang kafir| dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya |gugur sebagai| syuhada. Dan Allah tidak 

menyukai orang-orang yang zalim,  َُم نَُداِولُهَا بَْنيَ الن>اِس َوِلَيْعَمل <_vَوتِْ�َ اال ُúُْث ن يَْمَسْسُمكْ قَْرٌح فََقْد َمس> القَْوَم قَْرٌح ّمِ
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xا ُ <Bا

اِلِمَني | بÈ الظ> ُ َال ُحيِ <B140َويَت>ِخَذ ِمنُمكْ ُشهََداَء َوا| 
[3.141] dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman |dari dosa mereka| dan membinasakan 

orang-orang yang kafir. | يَن آَمنُوا َويَْمَحَق الَاكِفرِيَن ِ <xا ُ <Bَص ا  |141َوِلُيَمّحِ
    

Sub.:  Hidup 3:142Sub.:  Hidup 3:142Sub.:  Hidup 3:142Sub.:  Hidup 3:142----143143143143    
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[3.142] Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-
orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.  ُ <Bا يَْعَملِ ا اvْم َحِسبُْمتْ اvن تَْدُخلُوا اجلَن>َة َولَم>

اِبرِيَن | يَن َجاَهُدوا ِمنُمكْ َويَْعَملَ الص> ِ <x142ا| 
[3.143] Sesungguhnya kamu mengharapkan mati |syahid| sebelum kamu menghadapinya; |sekarang| 

sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.  ْنُْمت vيُْتُموُه َواvن تَلَْقْوُه فََقْد َراvَولََقْد ُكنُمتْ تََمن>ْوَن املَْوَت ِمن قَْبِل ا
    |143تَنُظُروَن |

    
Sub.:  Nabi Muhammad seorang RosulSub.:  Nabi Muhammad seorang RosulSub.:  Nabi Muhammad seorang RosulSub.:  Nabi Muhammad seorang Rosul    3:1443:1443:1443:144    

[3.144] Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa 
orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang |murtad|? Barang siapa yang 
berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun; dan Allah akan 

memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.  ْْو قُِتَل انَقلَْبُمتvاَت ا ن م>
`
ُسُل اvفَا Èالر ِúِال> َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْب

`
ٌد ا َوَما ُمَحم>

اِكرِيَن |عََىل اvعْ  ُ الش> <Bَيْجِزي ا َ َشيْئًا َوسـَ <B144َقاِبُمكْ َوَمن يَنَقِلْب عََىل َعِقَبْيِه فَلَن يَُرض> ا| 
    

Sub.:  Kebaikan kehidupan didunia dan akhirat 3:145Sub.:  Kebaikan kehidupan didunia dan akhirat 3:145Sub.:  Kebaikan kehidupan didunia dan akhirat 3:145Sub.:  Kebaikan kehidupan didunia dan akhirat 3:145    
[3.145] Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah 

ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia 
itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan |pula| kepadanya pahala akhirat. Dan Kami 

akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.  ًال َوَمن يُرِْد َؤج> Èِكَتاً� م ِ <Bْذِن ا
`
ال> ِ�

`
َوَما َاكَن ِلنَْفٍس اvن تَُموَت ا

اِكرِيَن | نَْجِزي الش> نَْيا نُْؤِتِه ِمْهنَا َوَمن ُيرِْد ثََواَب االِٓخَرِة نُْؤتِِه ِمْهنَا َوسـَ ÈT145ثََواَب ا| 
    

Sub.:  Kekuatan imSub.:  Kekuatan imSub.:  Kekuatan imSub.:  Kekuatan iman 3:146an 3:146an 3:146an 3:146----148148148148    
[3.146] Dan betapa banyak nabi yang berperang bersama-sama sejumlah besar dari pengikut |nya| yang 

bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu 
dan tidak |pula| menyerah |kepada musuh|. Allah menyukai orang-orang yang sabar.  وَنÈِّي ّ قَاتََل َمَعُه ِرب >ِيبٍ ن ن ِّن ّمِ َوvJَي

اِبرِينَ  بÈ الص> ُ ُحيِ <Bَتَاكنُوا َوا ِ َوَما َضُعُفوا َوَما اسـْ <Bَصاَهبُْم ِيف َسِبيِل اv146 |َكِثٌري فََما َوَهُنوا ِلَما ا| 
[3.147] Tidak ada doa mereka selain ucapan. "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-

tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami 
terhadap kaum yang kafir".  ْنَا اْغِفر< ال> اvن قَالُوا َرب

`
kَ عََىل الَقوِم الَاكِفِريَن | َوَما َاكَن قَْولَهُْم ا ِّْت اvْقَداَمنَا َوانُرصْ افَنَا ِيف اvْمِرkَ َوثَب ْرسَ

`
 |147لَنَا ُذنُوبَنَا َوا

[3.148] Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.  ِنَني بÈ املُْحسـِ ُ ُحيِ <Bنَْيا َوُحْسَن ثََواِب االِٓخَرِة َوا ÈTثََواَب ا ُ <Bُمهُ افَآَ

|148| 
    

Sub.:  Carilah bimbingan Islam yang berpengetahuan 3:149Sub.:  Carilah bimbingan Islam yang berpengetahuan 3:149Sub.:  Carilah bimbingan Islam yang berpengetahuan 3:149Sub.:  Carilah bimbingan Islam yang berpengetahuan 3:149----150150150150    
[3.149] Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka 

mengembalikan kamu ke belakang |kepada kekafiran|, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.  يَن آَمنُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
وُمكْ عََىل اvْعقَاِبُمكْ فَتَنَقِلُبوا َخاِرسِيَن | Èيَن َكَفُروا يَُرد ِ <xن تُِطيُعوا ا

`
 |149ا

[3.150] Tetapi |ikutilah Allah|, Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong.  َْمْوالُمك ُ <Bبَِل ا
 |150َوُهَو َخْريُ الن>اِرصِيَن |

    
Sub.:  Hukuman orang kafir 3:151Sub.:  Hukuman orang kafir 3:151Sub.:  Hukuman orang kafir 3:151Sub.:  Hukuman orang kafir 3:151    
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[3.151] Akan Kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir , disebabkan mereka 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat 

kembali mereka ialah neraka; dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang dzolim.  ُنلِْقي ِيف ُقلُوِب سـَ
 vْعَب ِبَما ا Èيَن َكَفُروا الر ِ <xاِلِمَني |ا ِ َما لَْم يَُزنِّْل ِبِه ُسلَْطاkً َوَماûَواُمهُ الن>اُر َوِبئَْس َمثَْوى الظ> <B�ِ ُكوا  |151ْرشَ

 
Sub.:  Acara di Uhud 3:152-155 

[3.152] Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh 
mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai 
perintah |Rasul| sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang 
menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan 
kamu dari mereka untuk menguji kamu; dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah 

mempunyai karunia |yang dilimpahkan| atas orang-orang yang beriman.  َْذِنِه ح
`
وَهنُم ِ� Èْذ َحتُس

`
ُ َوْعَدُه ا <Bىت> َولََقْد َصَدقَُمكُ ا

 ÈTوَن ِمنُمك م>ن ُيرِيُد اÈب ا ُحتِ ْن بَْعِد َما اvَراُمك م> َذا فَِشلُْمتْ َوتَنَاَزْعُمتْ ِيف االvْمِر َوَعَصْيُمت ّمِ
`
ُ ا <Bفَُمكْ َعْهنُْم ِلَيْبتَِلَيُمكْ َولََقْد َعَفا َعنُمكْ َوا ن يُرِيُد االِٓخَرَة ُمث> َرصَ نَْيا َوِمنُمك م>

 |152َىل املُْؤِمِنَني |ُذو فَْضٍل عَ 
[3.153] |Ingatlah| ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedang Rasul |Nabi 

Muhammad| yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu |kelompok yang lari|, karena 
itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan demi kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa 
yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. ُسوُل يَْدُعوُمكْ ِيف ا¢ْخَرا ْذ تُْصِعُدوَن َوَال تَلُْووَن عََىل اvَحٍد َوالر>
`
ُ َخِبٌري ِبَما ا <Bَصابَُمكْ َواvَزنُوا عََىل َما فَاتَُمكْ َوَال َما ا َِّكْيال َحتْ + ِبَغٍمّ ل vَ~بَُمكْ غَام ُمكْ فَا

 |153تَْعَملُوَن |
[3.154] Kemudian setelah kamu berduka-cita Allah menurunkan kepada kamu keamanan |berupa| kantuk 

yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri; 
mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliah. Mereka berkata. "Apakah ada 
bagi kita barang sesuatu |hak campur tangan| dalam urusan ini?" Katakanlah |Nabi Muhammad| . 
"Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah". Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa 
yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata. "Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu |hak campur 

tangan| dalam urusan ini، niscaya kita tidak akan dibunuh |dikalahkan| di sini". Katakanlah |Nabi 
Muhammad| . "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati 

terbunuh itu ke luar |juga| ke tempat mereka terbunuh". Dan Allah |berbuat demikian| untuk menguji apa 
yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi 

hati.  <نَزلَ  ُمثvنُفُسهُمْ  اvَمه>ْهتُْم ا vنُمكْ َوَطائَِفٌة قَْد ا Èَعاسًا يَْغَىش َطائَِفًة ّمِ َمنًَة ن vْن بَْعِد الَغّمِ ا >نَا ِمَن االvْمِر  عَلَْيُمك ّمِ ِ غَْريَ احلَّقِ َظن> اجلَاِهِلي>ِة يَُقولُوَن َهل ل <B�ِ وَنÈيَُظن
ا َال يُْبُدوَن Wََ يَُقولُوَن لَْو َاكَن لَنَا مِ  ُفوَن ِيف اvنُفِسهِم م> ِ ُخيْ <Bِ ْمَر ُلك>ُهvن> اال `

ٍء ُقْل ا ا ُقِتلْنَا هَ ِمن َيشْ ٌء م> يَن َن االvْمِر َيشْ ِ <xَز ا >ْو ُكنُتـْم ِيف بُُيوِتُمكْ لََربَ ا ُهنَا ُقل ل
َص َما ِيف ُقلُوِبُمكْ وَ  ُ َما ِيف ُصُدوِرُمكْ َوِلُيَمّحِ <Bَىل َمَضاِجِعهِْم َوِلَيبْتَِيلَ ا

`
ُم الَقْتُل ا ُدوِر |ُكِتَب عَلَْهيِ Èعَِلٌمي ِبَذاِت الص ُ <B154ا| 

[3.155] Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya 
saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat |di masa 
lampau| dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyantun.  َ ُبوا َول ْيَطاُن ِبَبْعِض َما َكسـَ >هُُم الشـ> ل >َما اْسَزتَ ن
`
ى اجلَْمَعاِن ا >ْوا ِمنُمكْ يَْوَم الَتقَ يَن تََول ِ <xن> ا `

َ غَُفوٌر َحِلٌمي ا <Bن> ا `
ُ َعْهنُْم ا <Bَقْد َعَفا ا

|155| 
    

Sub.:  Semuanya ada di tSub.:  Semuanya ada di tSub.:  Semuanya ada di tSub.:  Semuanya ada di tangan Allah 3:156angan Allah 3:156angan Allah 3:156angan Allah 3:156    
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[3.156] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir |orang-orang munafik| 
itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi 
atau mereka berperang. "Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak 
dibunuh." Akibat |dari perkataan dan keyakinan mereka| yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa 
penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa 

yang kamu kerjakan.  َْو اكvْرِض اvبُوا ِيف اال َذا َرضَ
`
ْم ا ْخَواِهنِ

`
يَن َكَفُروا َوقَالُوا ال ِ <xيَن آَمنُوا َال تَُكونُوا َاك ِ <xَا ا Èهيvَما َماتُوا َوَما َ_ ا kَْو َاكنُوا ِعنَد< ى ل نُوا غُز+

ًة ِيف ُقلُ  ُ َذWَِ َحْرسَ <Bِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري |ُقِتلُوا ِلَيْجَعَل ا ُ <Bُهُيْحِيي َويُِميُت َوا< ْم َوالل  |156وِهبِ
    

Sub.:  ampunan dan rahmat Allah 3:157Sub.:  ampunan dan rahmat Allah 3:157Sub.:  ampunan dan rahmat Allah 3:157Sub.:  ampunan dan rahmat Allah 3:157    
[3.157] Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan 

rahmat-Nya lebih baik |bagimu| dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.  لََمْغِفَرٌة ْ Èْو ُممتvا ِ <Bَولَِنئ ُقِتلُْمتْ ِيف َسِبيِل ا
َمُعوَن | ا َجيْ م> ٌة َخْريٌ ّمِ ِ َوَرْمحَ <Bَن ا  |157ّمِ

    
Sub.:  Kebangkitan 3:158Sub.:  Kebangkitan 3:158Sub.:  Kebangkitan 3:158Sub.:  Kebangkitan 3:158    

[3.158] Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan.
وَن |  َرشُ ِ ُحتْ <Bَىل ا

`
ْ اvْو ُقِتلُْمتْ ال Èمت È158َولَِنئ م| 

    
Sub.:  Kemurahan hati Nabi Muhammad 3:159Sub.:  Kemurahan hati Nabi Muhammad 3:159Sub.:  Kemurahan hati Nabi Muhammad 3:159Sub.:  Kemurahan hati Nabi Muhammad 3:159    

[3.159] Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu |Nabi Muhammad| berlaku lemah-lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.  َِلنَت لَهُْم َولَْو ُكنَت فَظا+ غَِليظ ِ <Bَن ا ٍة ّمِ فَِبَما َرْمحَ
َتْغِفْر لَهُْم َوَشاِوْرُمهْ ِيف االvْمرِ  وا ِمْن َحْوWَِ فَاْعُف َعْهنُْم َواسـْ Èَني | الَقلِْب النَفض ِ بÈ املَُتَوّلكِ َ ُحيِ <Bن> ا `

ِ ا <Bعََىل ا ْ َذا َعَزْمَت فَتََولك>
`
 |159فَا

[3.160] Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah 
membiarkan kamu |tidak memberi pertolongan|, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu |selain| 

dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.  ُ <Bُمكُ ا ن يَنُرصْ
`
ا

ِ فَلْ  <Bْن بَْعِدِه َوعََىل ا ُمك ّمِ ي يَنُرصُ ِ <xُذْلُمكْ فََمن َذا ا ن َخيْ
`
ِ املُْؤِمنُوَن |فََال غَاِلَب لَُمكْ َوا  |160َيَتَولك>

    
Sub.:  Penipuan 3:161Sub.:  Penipuan 3:161Sub.:  Penipuan 3:161Sub.:  Penipuan 3:161    

[3.161] Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang 
berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 

|pembalasan| setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.  <ِت ِبَما غَل> يَْوَم الِقَياَمِة ُمث> تَُوىفûن يَُغل> َوَمن يَْغلُْل يَاvا ّ ُلكÈ  َوَما َاكَن ِلنَِيبٍ
ا َكَسبَْت َوُمهْ َال يُْظلَُموَن |  |161نَْفٍس م>

[3.162] Apakah orang yang mengikuti keridaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa 
kemurkaan |yang besar| dari Allah dan tempatnya adalah Jahanam? Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

ُ َوِبئَْس املَِصُري |اvفَ   من> ِ َوَماûَواُه َ"َ <Bَن ا ِ َمكَْن َ�َء ِبَسَخطٍ ّمِ <Bَبَع ِرْضَواَن ا<  |162َمِن ات
[3.163] |Kedudukan| mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka 

kerjakan.  ِ <Bبَِصٌري ِبَما يَْعَملُوَن | ُمهْ َدَرَجاٌت ِعنَد ا ُ <B163َوا| 
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Sub.:  tugas Nabi Muhammad 3:164Sub.:  tugas Nabi Muhammad 3:164Sub.:  tugas Nabi Muhammad 3:164Sub.:  tugas Nabi Muhammad 3:164    
[3.164] Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di 

antara mereka seorang rasul |Nabi Muhammad| dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada 
mereka ayat-ayat Allah, membersihkan |jiwa| mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab |Al Qur’an| 
dan Al Hikmah | Sunah|. Dan sesungguhnya sebelum |kedatangan Nabi| itu, mereka adalah benar-benar 

dalam kesesatan yang nyata.  ِهيْم وَ لََقْد ْم آَ_ِتِه َويَُزكِّ نُفِسهِْم يَْتلُو عَلَْهيِ vْن ا ْذ بََعَث ِفِهيْم َرُسوًال ّمِ
`
ُ عََىل املُْؤِمِنَني ا <Bن َمن> ا

`
ُِّمهُُم الِكتَاَب َوالِْحْمكََة َوا يَُعل

ِبٍني | È164َاكنُوا ِمن قَْبُل لَِفي َضالٍل م| 
[3.165] Dan mengapa ||heran| ketika kamu ditimpa musibah |pada peperangan Uhud|, padahal kamu telah 

menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu |pada peperangan Badar| kamu berkata. "Dari 
mana datangnya |kekalahan| ini?" Katakanlah. "Itu dari |kesalahan| dirimu sendiri". Sesungguhnya Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.  <ن `
ىن> َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد اvنُفِسُمكْ ا vثْلَْهيَا ُقلُْمتْ ا ِصيَبٌة قَْد اvَصْبُمت ّمِ Èَصابَْتُمك مvا ا ٍء قَِديٌر اvَو لَم> َ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bا

|165| 
    

Sub.:  Pertemuan di Sub.:  Pertemuan di Sub.:  Pertemuan di Sub.:  Pertemuan di UUUUhud 3:166hud 3:166hud 3:166hud 3:166----172172172172    
[3.166] Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka |kekalahan| itu adalah 

dengan izin |takdir| Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.  َصابَُمكْ يَْوَم الَتَقىvَوَما ا
ِ َوِلَيْعَملَ املُْؤِمنِ  <Bْذِن ا

`
 |166َني |اجلَْمَعاِن فَِبا

[3.167] dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan. 
"Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah |dirimu|". Mereka berkata. "Sekiranya kami 
mengetahui |bagaimana cara berperang| , tentulah kami mengikuti kamu". Mereka pada hari itu lebih dekat 
kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam 

hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.  فَُقوا َوِقيَلkَ يَن ِ <xِو َوِلَيْعَملَ اvا ِ <Bلَهُْم تََعالَْوا قَاتِلُوا ِيف َسِبيِل ا
ميَاِن يَُقولُو

`
>َبْعنَاُمكْ ُمهْ ِلْلُكْفِر يَْوَمِئٍذ اvْقَرُب ِمْهنُْم ِلال ُ اvْعَملُ ِبَما يَْكُتمُ اْدفَُعوا قَالُوا لَْو نَْعَملُ ِقتَاًال ال>ت <Bْم َوا ا لَيَْس ِيف ُقلُوِهبِ  |167وَن |َن بَاvْفَواِههِم م>

[3.168] Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi 
berperang. "Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh". Katakanlah. "Tolaklah 

kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar."  َما ُقِتلُوا ُقْل فَاْدَرُءوا َعْن kََطاُعوvْم َوقََعُدوا لَْو ا ْخَواِهنِ
`
يَن قَالُوا ال ِ <xا

ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني |
`
 |168اvنُفِسُمكُ املَْوَت ا

[3.169] Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka 
itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. | ْم يُْرَزُقوَن ِ ِ اvْمَواً بَْل اvْحيَاٌء ِعنَد َرّهبِ <Bيَن ُقِتلُوا ِيف َسِبيِل ا ِ <xَسَنب> ا  |169َوَال َحتْ

[3.170] mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan 
mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, 

bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak |pula| mereka bersedih hati.  ِúِِمن فَْض ُ <Bُمهُ افَرِِحَني ِبَما آَ
ونَ  َتْبِرشُ َزنُوَن | َويَسـْ ْم َوَال ُمهْ َحيْ ْن َخلِْفهِْم اvال> َخْوٌف عَلَْهيِ م ّمِ يَن لَْم يَلَْحُقوا ِهبِ ِ <x�ِ170| 

[3.171] Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.  َ َ َال يُِضيُع اvْجَر املُْؤِمِنَني |ي <Bن> اvَوفَْضٍل َوا ِ <Bَن ا وَن ِبِنْعَمٍة ّمِ تَبِْرشُ  |171سـْ

[3.172] |Yaitu| orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka 
|dalam peperangan Uhud|. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada 

pahala yang besar.  vَقْوا ا< ُنوا ِمْهنُْم َوات يَن اvْحسـَ ِ <Cَصاَهبُُم الَقْرُح ِلvُسوِل ِمْن بَْعِد َما ا ِ َوالر> <Bِ َتَجابُوا يَن اسـْ ِ <x172ْجٌر َعِظٌمي |ا| 
[3.173] |Yaitu| orang-orang |yang menaati Allah dan Rasul| yang kepada mereka ada orang-orang yang 

mengatakan. "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu 
takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab. "Cukuplah 
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Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."  ُْعوا لَُمك ن> الن>اَس قَْد َمجَ `
يَن قَاَل لَهُُم الن>اُس ا ِ <xا

ُ َوِنْعَم الَوِكيُل | <Bَوقَالُوا َحْسبُنَا ا kًميَا
`
 |173فَاْخَشْوُمهْ فََزاَدُمهْ ا

[3.174] Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia |yang besar| dari Allah, mereka tidak mendapat 
bencana apa-apa, mereka mengikuti keridaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar  َن فَانقَلَُبوا ِبِنْعَمٍة ّمِ

 ِ <Bَبُعوا ِرْضَواَن ا< >ْم يَْمَسْسهُْم ُسوٌء َوات ِ َوفَْضٍل ل <Bُذو فَْضٍل َعِظٍمي | ا ُ <B174َوا| 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGodaan setan 3:175odaan setan 3:175odaan setan 3:175odaan setan 3:175    
[3.175] Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti |kamu| dengan kawan-

kawannya |orang-orang musyrik Quraisy|, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah 
kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman.  ْؤِمِنَني Èن ُكنُمت م

`
افَُوُمهْ َوَخافُوِن ا ُف اvْوِلَياَءُه فََال َختَ ّوِ ْيَطاُن ُخيَ >َما َذِلُمكُ الشـ> ن

`
ا

|175| 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli neraka 3:176orang ahli neraka 3:176orang ahli neraka 3:176orang ahli neraka 3:176----178 178 178 178     
[3.176] Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir; sesungguhnya mereka 

tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi 
sesuatu bahagian |dari pahala| kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.  يَن ِ <xُزنَك ا َوَال َحيْ

َعَل لَهُْم َحظا+ ِيف االِٓخَرةِ  ُ اvال> َجيْ <Bَشيْئًا يُرِيُد ا َ <Bوا ا Èُْم لَن يَُرض هن>
`
 |176َولَهُْم عََذاٌب َعِظٌمي | يَُسارُِعوَن ِيف الُكْفِر ا

[3.177] Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sekali-kali mereka tidak akan 
dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun; dan bagi mereka azab yang pedih.  ميَاِن

`
ُوا الُكْفَر ِ�ال يَن اْشَرتَ ِ <xن> ا `

ا
َ َشيْئًا َولَهُْم عََذاٌب اvِلٌمي | <Bوا ا È177لَن يَُرض| 

[3.178] Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada 
mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya 

bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka azab yang menghinakan.  ِ <xَسَنب> ا >َما نُْمِيل لُهُْم َوَال َحيْ يَن َكَفُروا اvن
هٌِني | Èثْامً َولَهُْم عََذاٌب م

`
َداُدوا ا >َما نُْمِيل لَهُْم ِلَزيْ ن

`
 |178َخْريٌ الvنُفِسهِْم ا

[3.179] Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang 
ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk |munafik| dari yang baik |mukmin|. Dan Allah sekali-kali tidak 
akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya 
di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman 

dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.  ِب َوَما َاكَن ّيِ ُ ِلَيَذَر املُْؤِمِنَني عََىل َما اvنُمتْ عَلَْيِه َحىت> يَِمَزي اخلَِبيَث ِمَن الط> <Bَما َاكَن ا
 َ <Bِلُيْطِلَعُمكْ عََىل الَغْيِب َولَِكن> ا ُ <Bْجٌر َعِظميٌ اvن تُْؤِمنُوا َوتَت>ُقوا فَلَُمكْ ا

`
ِ َوُرُسúِِ َوا <B�ِ َمن يََشاُء فَآِمنُوا ِúُِس Èتَِيب ِمن ر  |179|  َجيْ

    
Sub.:  Kebakhilan dengan harta yang Allah berikan, kekayaan hanyalah milik Allah 3:180Sub.:  Kebakhilan dengan harta yang Allah berikan, kekayaan hanyalah milik Allah 3:180Sub.:  Kebakhilan dengan harta yang Allah berikan, kekayaan hanyalah milik Allah 3:180Sub.:  Kebakhilan dengan harta yang Allah berikan, kekayaan hanyalah milik Allah 3:180    

[3.180] Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari 
karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk 
bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan 
kepunyaan Allah-lah segala warisan |yang ada| di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.  َُيط >هُْم سـَ >هُم بَْل ُهَو َرشä ل ُ ِمن فَْضúِِ ُهَو َخْريًا ل <Bُمهُ ايَن يَْبَخلُوَن ِبَما آَ ِ <xَسَنب> ا َمَواِت و> َوَال َحيْ ِ ِمَرياُث الس> <Bِلُوا ِبِه يَْوَم الِقيَاَمِة َو ُقوَن َما َخبِ
ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبٌري | <Bْرِض َواv180َواال| 

    
Sub.:  Azab, persembahan dan pemberontakan orang Yahudi 3:181Sub.:  Azab, persembahan dan pemberontakan orang Yahudi 3:181Sub.:  Azab, persembahan dan pemberontakan orang Yahudi 3:181Sub.:  Azab, persembahan dan pemberontakan orang Yahudi 3:181----184184184184    
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[3.181] Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang |Yahudi| yang mengatakan. 
"Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya". Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan 
mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan |kepada mereka|. 

"Rasakanlah olehmu azab yang membakar."  ُنَْكُتُب َما قَالُوا َوقَْتلَهُم ُن اvْغنَِياُء سـَ َ فَِقٌري َوَحنْ <Bن> ا `
يَن قَالُوا ا ِ <xقَْوَل ا ُ <Bَع ا االvنِبيَاَء  لَقَْد َمسِ

 |181ِبغَْريِ َحٍقّ َونَُقوُل ُذوُقوا عََذاَب احلَرِيِق |
[3.182] |Azab| yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah 

sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya. | ِّلَْعِبيِد َ لَيَْس ِبَظال>ٍم ل <Bن> اvيِْديُمكْ َواvَمْت ا  |182َذWَِ ِبَما قَد>
[3.183] |Yaitu| orang-orang |Yahudi| yang mengatakan. "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada 

kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban 
yang dimakan api." Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang 
rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka 

mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar”.  ال> نُْؤِمَن ِلَرُسوٍلvلَْينَا ا
`
َ َعهَِد ا <Bن> ا `

يَن قَالُوا ا ِ <xا
ن ُكنُمتْ َصادِ َحىت> يَاûِتيَنَا ِبُقْرَ�ٍن تَاûُلكُُه ال 

`
ي ُقلُْمتْ فَِملَ قَتَلُْتُمَوُمهْ ا ِ <x�ِنَاِت َو ِّ ن قَْبِيل ِ�لَْبي  |183ِقَني |ن>اُر ُقْل قَْد َجاَءُمكْ ُرُسٌل ّمِ

[3.184] Jika mereka mendustakan kamu |Nabi Muhammad|, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu 
pun telah didustakan |pula|, mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi 

penjelasan yang sempurna. | بُِر َواْلِكتَاِب املُِنِري Èنَاِت َوالز ِّ ن قَْبِ�َ َجاُءوا ِ�لَْبي َب ُرُسٌل ّمِ بُوَك فََقْد ُكّذِ ن َكذ>
`
 |184فَا

    
Sub.:  Hari Kebangkitan 3:185Sub.:  Hari Kebangkitan 3:185Sub.:  Hari Kebangkitan 3:185Sub.:  Hari Kebangkitan 3:185    

[3.185] Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah 
disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka 
sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

>َما تَُوف>ْوَن ا¢ُجوَرُمكْ يَْوَم الِقيَاَمِة فََمن ُزْحِزَح َعِن الن>اِر َوا¢ْدِخلَ   ن
`
ال> َمتَاُع الُغُروِر | ُلكÈ نَْفٍس َذائِقَُة املَْوِت َوا

`
نَْيا ا ÈT185اجلَن>َة فََقْد فَاَز َوَما احلََياُة ا| 

    
Sub.:  cobaan daSub.:  cobaan daSub.:  cobaan daSub.:  cobaan dan ujian hidup ini 3:186n ujian hidup ini 3:186n ujian hidup ini 3:186n ujian hidup ini 3:186    

[3.186] Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan |juga| kamu sungguh-
sungguh akan mendengar banyak hal yang menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum 
kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka 

sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.  يَن ِ <xنُفِسُمكْ َولَتَْسَمُعن> ِمَن اvْمَواِلُمكْ َواvلَُتْبلَُون> ِيف ا
كُ  ْرشَ vيَن ا ِ <xِمْن َعْزِم اال¢ُموِر |ا¢وتُوا الِكتَاَب ِمن قَْبِلُمكْ َوِمَن ا َWِن> َذ

`
وا َوتَت>ُقوا فَا ن تَْصِربُ

`
 |186وا اvًذى َكِثريًا َوا

    
Sub.:  Merusak Kitab Allah 3:187Sub.:  Merusak Kitab Allah 3:187Sub.:  Merusak Kitab Allah 3:187Sub.:  Merusak Kitab Allah 3:187----189189189189    

[3.187] Dan |ingatlah|, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab |yaitu|. 
"Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya." Lalu 
mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang 

sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima.  ِ <xِميثَاَق ا ُ <Bَخَذ اvْذ ا
`
نُن>ُه ِللن>اِس َوَال تَْكُتُمونَُه فَنََبُذوُه َوا ِّ يَن ا¢وتُوا الِكتَاَب لَُتَبي

وَن | ْوا ِبِه ثََمنا+ قَِليًال فَِبئَْس َما يَْشَرتُ  |187َوَراَء ُظهُوِرِمهْ َواْشَرتَ
[3.188] Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah 

mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah 
kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.  يَن يَْفَرُحوَن ِ <xَسَنب> ا َال َحتْ

َن الَعَذاِب َولَهُْم عََذاٌب اvِلٌمي |ِبَما اvتَْوا َوحيُِ  ُْم ِبَمَفاَزٍة ّمِ َسبَهن> َمُدوا ِبَما لَْم يَْفَعلُوا فََال َحتْ  |188بÈوَن اvن ُحيْ
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[3.189] Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.  ِ <Bَِو
َمَواِت  ٍء قَِديٌر |ُمْ�ُ الس> ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bْرِض َواv189َواال| 

    
Sub.:  Berpikir tentang ciptaan Allah 3:190Sub.:  Berpikir tentang ciptaan Allah 3:190Sub.:  Berpikir tentang ciptaan Allah 3:190Sub.:  Berpikir tentang ciptaan Allah 3:190----191191191191    

[3.190] Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 
tanda-tanda |kebesaran Allah| bagi orang-orang yang berakal,  َاِر الَٓ_ٍت >ْيِل َوالهن> َمَواِت َواالvْرِض َواْخِتالِف الل ن> ِيف َخلِْق الس> `

ا
 |190ال¢ْوِيل االvلَْباِب |

[3.191] |yaitu| orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring 
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi |seraya berkata|. "Ya Tuhan kami, tiadalah 

Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau! , maka peliharalah kami dari siksa neraka.  يَن ِ <xا
ْم َويَتََفك>ُروَن  َ ِقيَامًا َوُقُعودًا َوعََىل ُجنُوِهبِ <Bْبَحانََك فَِقنَا عََذاَب الن>اِر |يَْذُكُروَن ا >نَا َما َخلَْقَت َهَذا َ�ِطًال سـُ َمَواِت َواالvْرِض َرب  |191ِيف َخلِْق الس>

    
Sub.:  Allah tidak pernah melanggar janjiSub.:  Allah tidak pernah melanggar janjiSub.:  Allah tidak pernah melanggar janjiSub.:  Allah tidak pernah melanggar janji----Nya 3:192Nya 3:192Nya 3:192Nya 3:192----195195195195    

[3.192] Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka 
sungguh telah Engkau hinakan ia, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolongpun.  َك< ن

`
>نَا ا َرب

اِلِمَني ِمْن اvنَصاٍر |  |192َمن تُْدِخِل الن>اَر فَقَْد اvْخَزيَْتُه َوَما ِللظ>
[3.193] Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar |seruan| yang menyeru kepada iman |yaitu|. 

"Berimanlah kamu kepada Tuhan-mu", maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-
dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang 

yang berbakti.  نَا فَاْغِفْر لَنَا ُذنُو< >ا َرب ُِّمكْ فَآَمن ميَاِن اvْن آِمنُوا ِبَرب
`
ْعنَا ُمنَاِدً_ يُنَاِدي ِلال >نَا َمسِ ن `

>نَا ا >نَا َمَع االvْبَراِر |َرب ئَاِتنَا َوتََوف ِّ  |193بَنَا َوَكفِّْر َعن>ا َسي
[3.194] Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan 

rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami di Hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak 
mengingkari janji."  ِلُف >َك َال ُختْ ن

`
ِزkَ يَْوَم الِقيَاَمِة ا >نَا عََىل ُرُسِ�َ َوَال ُختْ >نَا َوآتِنَا َما َوعَدت  |194اِمليَعاَد | َرب

    
Sub.:  Amalan baik orang laki laki dan perempuan 3:195Sub.:  Amalan baik orang laki laki dan perempuan 3:195Sub.:  Amalan baik orang laki laki dan perempuan 3:195Sub.:  Amalan baik orang laki laki dan perempuan 3:195    

[3.195] Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya |dengan berfirman|, "Sesungguhnya Aku 
tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, |karena| 
sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari 
kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-
hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir 
sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

نَىث   ن َذَكٍر اvْو ا¢ نُمك ّمِ َل عَاِمٍل ّمِ ّينِ َال ا¢ِضيُع َمعَ vُْم ا Èَتَجاَب لَهُْم َرهب يَن َهاَجُروا َوا¢ْخرُِجوا ِمن ِدَ_ِرِمهْ َوا¢وُذوا ِيف َسِبيِيل َوقَاتَلُوا فَاسـْ ِ <xْن بَْعٍض فَا  بَْعُضُمك ّمِ
نْ  ِهتَا االvْهنَاُر ثََواً� ّمِ رِي ِمن َحتْ ُْم َجن>اٍت َجتْ ْم َوال¢ْدِخلَهن> ئَاِهتِ ِّ ُ  َوُقِتلُوا ال¢َكّفَِرن> َعْهنُْم َسي <Bَوا ِ <Bَواِب |ِعنِد ا<  |195 ِعنَدُه ُحْسُن الث

    
Sub.:  Tipu daya orang kafir 3:196Sub.:  Tipu daya orang kafir 3:196Sub.:  Tipu daya orang kafir 3:196Sub.:  Tipu daya orang kafir 3:196----197197197197    

[3.196] Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.  َال
يَن َكَفُروا ِيف الِبالِد | ِ <xُب اÈَك تََقل< ن  |196يَُغر>

[3.197] Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahanam; dan Jahanam 
itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. | َوِبئَْس اِملهَاُد ُ من>  |197َمتَاٌع قَِليٌل ُمث> َماûَواُمهْ َ"َ

    
Sub.:  Surga bagi orang yang bertaqwa 3:198Sub.:  Surga bagi orang yang bertaqwa 3:198Sub.:  Surga bagi orang yang bertaqwa 3:198Sub.:  Surga bagi orang yang bertaqwa 3:198    
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[3.198] Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan-nya bagi mereka surga yang mengalir 
sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal |anugerah| dari sisi Allah. 

Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.  ُْم لَهُْم َجن>اٌت َجتِْري >َقْوا َرهب> يَن ات ِ <xلَِكِن ا
ْبَراِر | vال ِّ ِ َخْريٌ ل <Bَوَما ِعنَد ا ِ <Bْن ِعنِد ا يَن ِفهيَا نُُزًال ّمِ ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال  |198ِمن َحتْ

[3.199] Dan sesungguhnya di antara Ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang 
diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan 
mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi 

Tuhan-nya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.  لَْيُمكْ َوَما ا¢نزَِل
`
ِ َوَما ا¢نزَِل ا <B�ِ ْهِل الِكتَاِب لََمن يُْؤِمُنvن> ِمْن ا

`
َوا

ِ ثََمنا+ قَِليًال ا¢ْولَئَِك لَهُْم اvْجُرُمهْ ِعنَد رَ  <Bوَن ِبآَ_ِت ا ِ َال يَْشَرتُ <Bِ ْم َخاِشِعَني لَْهيِ
`
َ َرسِيُع اِحلَساِب |ا <Bن> ا`

ْم ا ِ  |199ّهبِ
    

Sub.:  Kesabaran 3:200Sub.:  Kesabaran 3:200Sub.:  Kesabaran 3:200Sub.:  Kesabaran 3:200    
[3.200] Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah 

bersiap siaga |di perbatasan negerimu| dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.  يَن آَمنُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
َ لََعل>ُمكْ تُْفِلُحوَن | <Bُقوا ا< وا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َوات  |200اْصِربُ

 
AN NISAA'  سورة النساء 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Penciptaan manusia 04:01Penciptaan manusia 04:01Penciptaan manusia 04:01Penciptaan manusia 04:01    

[4.1] Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu 
|Adam|, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan |mempergunakan| nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan |peliharalah| hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu.  ي ِ <xُقوا َرب>ُمكُ ا< َا الن>اُس ات Èهيvا َوبَث> ِمْهنَُما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َ_ ا >ْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْهنَا َزْوَ"َ ن ن َخلََقُمك ّمِ
َ َاكَن عَلَْيُمكْ َرِقيبًا | <Bن> ا `

ي تََساَءلُوَن ِبِه َواالvْرَحاَم ا ِ <xا َ <Bُقوا ا<  |1َوات
    

Sub.:  Mengasihi anak yatim 04:02Sub.:  Mengasihi anak yatim 04:02Sub.:  Mengasihi anak yatim 04:02Sub.:  Mengasihi anak yatim 04:02    
[4.2] Dan berikanlah kepada anak-anak yatim |yang sudah balig| harta mereka, jangan kamu menukar yang 

baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-
tindakan |menukar dan memakan| itu, adalah dosa yang besar. ُلكُوا َوآتُوا اûِب َوَال تَا ّيِ لُوا اخلَِبيَث ِ�لط> لَيَتاَمى اvْمَوالَهُْم َوَال تَتََبد>

>ُه َاكَن ُحوً� َكِبريًا | ن
`
َىل اvْمَواِلُمكْ ا

`
 |2اvْمَوالَهُْم ا

[4.3] Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap |hak-hak| perempuan yatim |bilamana kamu 
mengawininya|, maka kawinilah wanita-wanita |lain| yang kamu senangi. dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka |kawinilah| seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.  ال> تُْقِسُطوا ِيف الَيَتاَمى فَانِكُحوا َما َطاَب لَُمكvْن ِخْفُمتْ ا
`
َوا

 َWِيَْمانُُمكْ َذvْو َما َملََكْت اvال> تَْعِدلُوا فََواِحَدًة اvْن ِخْفُمتْ ا
`
َِّساِء َمثَْىن َوثُالَث َوُرَ�َع فَا َن الن  |3| اvْدَىن اvال> تَُعولُوا ّمِ

    
Sub.:  Pernikahan 04:04Sub.:  Pernikahan 04:04Sub.:  Pernikahan 04:04Sub.:  Pernikahan 04:04    

[4.4] Berikanlah maskawin |mahar| kepada wanita |yang kamu nikahi| sebagai pemberian dengan penuh 
kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 
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maka makanlah |ambillah| pemberian itu |sebagai makanan| yang sedap lagi baik akibatnya.  <ن َِّساَء َصُدقَاِهتِ َوآتُوا الن
رِيئًا | نُْه نَْفسًا فَُلكُوُه َهِنيئًا م> ٍء ّمِ ن ِطْنبَ لَُمكْ َعن َيشْ

`
3ًَ فَا  |4ِحنْ

    
Sub.:  Perawatan anak yatim 4:5Sub.:  Perawatan anak yatim 4:5Sub.:  Perawatan anak yatim 4:5Sub.:  Perawatan anak yatim 4:5----6666    

[4.5] Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta |mereka yang 
ada dalam kekuasaanmu| yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian 

|dari hasil harta itu| dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. لَُمكْ ِقيَامًا  َوَال تُْؤتُوا ُ <Bْمَوالَُمكُ الَِيت َجَعَل اvَفهَاَء ا Èالس
ْعُروفًا |  |5َواْرُزُقَوُمهْ ِفهيَا َواْكُسَوُمهْ َوُقولُوا لَهُْم قَْوًال م>

[4.6] Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut 
pendapatmu mereka telah cerdas |pandai memelihara harta|, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 
Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan |janganlah kamu| tergesa-gesa 
|menyerahkannya| sebelum mereka dewasa. Barang siapa |di antara pemelihara itu| mampu, maka hendaklah 
ia menahan diri |dari memakan harta anak yatim itu| dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta 
itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu 
adakan saksi-saksi |tentang penyerahan itu| bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas |atas 

persaksian itu|. َذا بَلَُغوا
`
افاً  َوابَْتلُوا الَيَتاَمى َحىت> ا ْرسَ `

ْمَوالَهُْم َوَال تَاûُلكُوَها ا vْم ا لَْهيِ
`
ْهنُْم ُرْشدًا فَاْدفَُعوا ا ُمت ّمِ ْنْ◌ آنَسـْ

`
وا َوَمن َاكَن  النَِّاكَح فَا َوِبَدارًا اvن يَْكَربُ

ْم اvْمَوالَهُْم فَاvشْ  لَْهيِ
`
َذا َدفَْعُمتْ ا

`
َتْعِفْف َوَمن َاكَن فَِقريًا فَلَْياûُلكْ ِ�لَْمْعُروِف فَا ِ َحِسيبًا |غَِنيا+ فَلْيَسـْ <B�ِ ْم َوَكَفى  |6هُِدوا عَلَْهيِ

    
Sub.:  Pembagian warisan 4:7Sub.:  Pembagian warisan 4:7Sub.:  Pembagian warisan 4:7Sub.:  Pembagian warisan 4:7----14141414    

[4.7] Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak 
bagian |pula| dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian 

yang telah ditetapkan.  َا ت م> ا قَل> ِمنُْه اvْو كَ ِللرَِجاِل نَِصيٌب ّمِ اِن َواالvْقَربُوَن ِمم> َTِا تََرَك الَوا م> اِن َواالvْقَربُوَن َولِلنَساِء نَِصيٌب ّمِ َTُِرثَ نَِصيبًا َرَك الَوا
ْفُروضًا |  |7م>

[4.8] Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka 
dari harta itu |sekedarnya| dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.  َذا َحَرضَ الِقْسَمَة ا¢ْولُوا الُقْرَىب َوالَْيَتاَمى

`
َوا

ْعُروفًا | نُْه َوُقولُوا لَهُْم قَْوًال م>  |8َوالَْمَساِكُني فَاْرُزُقوُمه ّمِ
[4.9] Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka 

anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap |kesejahteraan| mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.  يَن لَْو تََرُكوا  َولَْيْخَش ِ <xا

َ َولَْيُقولُوا قَْوًال َسِديدًا | <Bْم فَلَْيت>ُقوا ا >ًة ِضَعافًا َخافُوا عَلَْهيِ  |9ِمْن َخلِْفهِْم ُذّرِي
[4.10] Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzolim, sebenarnya mereka itu 

menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala |neraka|.  يَن ِ <xن> ا `
ا

َيْصلَْوَن َسِعريًا | ْم kَرًا َوسـَ >َما يَاûُلكُوَن ِيف بُُطوِهنِ ن
`
 |10يَاûُلكُوَن اvْمَواَل الَيَتاَمى ُظلْامً ا

[4.11] Allah mensyariatkan bagimu tentang |pembagian pusaka untuk| anak-anakmu. Yaitu. bahagian 
seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan 
itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal 
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya |saja|, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. |Pembagian-pembagian 

tersebut di atas| sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau |dan| sesudah dibayar utangnya. |Tentang| orang 
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tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat |banyak| 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.  َُكِر ِمثُْل َحّظِ ا يُوِصيُمك <Cْوالِدُمكْ ِلvِيف ا ُ <Bن َاكنَْت َواِحَدًة فَلَهَا النِّْصُف وَ ا
`
ن ُكن> ِنَساًء فَْوَق اثْنَتَْنيِ فَلَهُن> ثُلُثَا َما تََرَك َوا

`
الvبََويِْه ِلُلكِّ ال¢نثَيَْنيِ فَا

بَ  vَوَوِرثَُه ا ٌTََو ُ <Ú ْم يَُكن< ن ل
`
ن َاكَن Úَُ َوTٌَ فَا

`
ا تََرَك ا ُدُس ِمم> Èْهنَُما الس ُدُس ِمْن بَْعِد َوِصي>ٍة يُوِيص ِهبَا اvْو َواِحٍد ّمِ Èِه الس ّمِ ْخَوٌة فَال¢

`
ن َاكَن Úَُ ا

`
Èلُُث فَا ِه الث ّمِ َواُه فَال¢

َ َاكنَ  <Bن> ا `
ِ ا <Bَن ا ُْم اvْقَرُب لَُمكْ نَْفعًا فَرِيَضًة ّمِ Èهيvبْنَاُؤُمكْ َال تَْدُروَن ا v11| عَِل�ً َحِك�ً  َدْيٍن آَ�ُؤُمكْ َوا| 

[4.12] Dan bagimu |suami-suami| adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika 
mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari 
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau |dan| sesudah dibayar utangnya. 
Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau |dan| sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 

saudara laki-laki |seibu saja| atau seorang saudara perempuan |seibu saja|, maka bagi masing-masing dari 
kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudarat |kepada ahli waris|. |Allah menetapkan yang demikian itu sebagai| 

syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.  َولَُمكْ ِنْصُف َما تََرَك
>مْ  ن ل

`
ا تََرْكَن ِمْن بَْعِد َوِصي>ٍة يُوِصَني ِهبَا اvوْ  اvْزَواُجُمكْ ا بُُع ِمم> Èفَلَُمكُ الر ٌTَن َاكَن لَهُن> َو

`
>هُن> َوTٌَ فَا ن َاكَن  يَُكن ل

`
>ْم يَُكن ل>ُمكْ َوTٌَ فَا ن ل

`
ا تََرْكُمتْ ا بُُع ِمم> Èَدْيٍن َولَهُن> الر

ا  Èُمُن ِمم> ٌخ اv لَُمكْ َوTٌَ فَلَهُن> الث vا ُÚٌَة َوvِو اْمَراvا ًÓَ�ن َاكَن َرُجٌل يُوَرُث َ
`
ْن بَْعِد َوِصي>ٍة تُوُصوَن ِهبَا اvْو َديٍْن َوا ن تََرْكُمت ّمِ

`
ُدُس فَا Èْهنَُما الس ْو ا¢ْخٌت فَِلُلكِّ َواِحٍد ّمِ

Èلُِث ِمْن بَْعِد َوِصي>  َاكُء ِيف الث ُ عَِلٌمي َحِلٌمي |َاكنُوا اvْكَرثَ ِمن َذWَِ فَهُْم ُرشَ <Bَوا ِ <Bَن ا  |12ٍة يُوَىص ِهبَا اvْو َديٍْن غَْريَ ُمَضاٍرّ َوِصي>ًة ّمِ
[4.13] |Hukum-hukum tersebut| itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.  ُÚََوَرُسو َ <Bَوَمن يُِطعِ ا ِ <Bِتْ�َ ُحُدوُد ا

يَن ِفهيَا َوَذWَِ الفَ  ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال رِي ِمن َحتْ  |13ْوُز الَعِظُمي |يُْدِخúُْ َجن>اٍت َجتْ
[4.14] Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-

Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 
menghinakan.  َو َ <Bِهٌني |َوَمن يَْعِص ا Èعََذاٌب م ُÚًَا ِفهيَا َوTِرًا َخاkَ ُúَْويََتَعد> ُحُدوَدُه يُْدِخ ُÚَ14َرُسو| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  WWWWanita yang mengerjakan perbuatan keji 4:15anita yang mengerjakan perbuatan keji 4:15anita yang mengerjakan perbuatan keji 4:15anita yang mengerjakan perbuatan keji 4:15----16161616    

[4.15] Dan |terhadap| para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di 
antara kamu |yang menyaksikannya|. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah 
mereka |wanita-wanita itu| dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan 

yang lain kepadanya. تَِني الَفاِحَشَة ِمنûِيت يَا ن َشهُِدوا فَاvْمِسُكوُهن> ِيف الُبُيوِت َحىت> يََتَوف>اهُ  َوالال>
`
نُمكْ فَا ن> اvْربََعًة ّمِ َِّسائُِمكْ فَاْستَْشهُِدوا عَلَْهيِ ن> املَْوُت ن

ُ لَهُن> َسِبيًال | <Bَعَل ا  |15اvْو َجيْ
[4.16] Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman 

kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.  vْصلََحا فَاvَوا �َن َ

`
>Cَاِن يَاûتَِياِهنَا ِمنُمكْ فَآُذوُمهَا فَا ْعرُِضوا َوال

ِح�ً | اً� ر> َ َاكَن تَو> <Bن> ا `
 |16َعْهنَُما ا
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[4.17] Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan 
lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah 

tobatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  ُمث> يَُتوبُوَن ِمن ٍÓَهَا وَء ِجبَ Èيَن يَْعَملُوَن الس ِ <Cِل ِ <Bَما الت>ْوبَُة عََىل ا< ن
`
ا

 ُ <Bعَِل�ً َحِك�ً |قَرِيٍب فَا¢ْولَِئَك يَُتوُب ا ُ <Bْم َوَاكَن ا  |17عَلَْهيِ
    

Sub.:  Menunda pertaubatan hingga saat tiba ajalnya 04:18Sub.:  Menunda pertaubatan hingga saat tiba ajalnya 04:18Sub.:  Menunda pertaubatan hingga saat tiba ajalnya 04:18Sub.:  Menunda pertaubatan hingga saat tiba ajalnya 04:18    
[4.18] Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan |yang| hingga 

apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, |barulah| ia mengatakan. "Sesungguhnya saya bertobat 
sekarang" Dan tidak |pula diterima tobat| orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi 

orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.  َ يَن ي ِ <Cَحَدُمهُ املَْوُت قَاَل َولَيَْسِت الت>ْوبَُة ِلvَذا َحَرضَ ا
`
ئَاِت َحىت> ا ِّ ي ْعَملُوَن الس>

ِل�ً | vلَهُْم عََذاً� ا kَْعَتْدvيَن يَُموتُوَن َوُمهْ ُكف>اٌر ا¢ْولَِئَك ا ِ <xّينِ تُْبُت االَٓن َوَال ا
`
 |18ا
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[4.19] Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan 
mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, |maka bersabarlah| karena mungkin kamu 

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.  نvلَُمكْ ا Èل يَن آَمنُوا َال َحيِ ِ <xَا ا Èهيvا _َ
 ِّ نٍَة وَ تَرِثُوا الن َبّيِ Èِتَني ِبَفاِحَشٍة مûن يَاvال> ا

`
ن َكرِْهُتُموُهن> فََعَىس اvن تَْكَرُهوا َشيْئًا َساَء َكْرهًا َوَال تَْعُضلُوُهن> ِلَتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما آتَيُْتُموُهن> ا

`
وُهن> ِ�لَْمْعُروِف فَا عَاِرشُ

َعلَ  ُ ِفيِه َخْريًا َكثِريًا | َوَجيْ <B19ا| 
[4.20] Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan 

kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya 
barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan 

|menanggung| dosa yang nyata?  َُخُذوا ِمنُْه َشيْئًا ٔاتûْحَداُهن> ِقنَطارًا فََال تَا
`
َاكَن َزْوجٍ َوآتَيُْمتْ ا ُ اْسِتْبَداَل َزْوجٍ م> Èَرْدمتvْن ا

`
ثْامً َوا

`
اûُخُذونَُه ُهبَْتاkً َوا

ِبينًا | È20م| 
[4.21] Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul |bercampur| 

dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka |istri-istrimu| telah mengambil dari kamu perjanjian yang 
kuat.  َىل

`
يثَاقًا غَِليظًا |َوَكْيَف تَاûُخُذونَُه َوقَْد اvْفَىض بَْعُضُمكْ ا  |21 بَْعٍض َواvَخْذَن ِمنُمك ّمِ
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[4.22] Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa 
yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan |yang 

ditempuh|.  ًُه َاكَن فَاِحَشًة َوَمْقتًا َوَساَء َسِبيال< ن
`
ال> َما قَْد َسلََف ا

`
َِّساِء ا َن الن  |22 |َوَال تَنِكُحوا َما نََكَح آَ�ُؤُمك ّمِ

[4.23] Diharamkan atas kamu |mengawini| ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu 
istrimu |mertua|; anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan istrimu itu |dan sudah kamu ceraikan|, maka tidak berdosa kamu 
mengawininya; |dan diharamkan bagimu| istri-istri anak kandungmu |menantu|; dan menghimpunkan |dalam 

perkawinan| dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya 
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Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,  هَاتُُمكْ  عَلَْيُمكْ  ُحّرَِمْت خِ  َوبَنَاُت  َوَخاالتُُمكْ  َوَمع>اُتُمكْ  َواvَخَواتُُمكْ  َوبَنَاُتُمكْ  ا¢م> vَوبَنَاُت  اال 
هَاتُُمكُ  اال¢ْخِت  ِيت  َوا¢م> نَ  َواvَخَواُتُمك  اvْرَضْعنَُمكْ  الال> ِيت ِيف ُحجُ  ّمِ هَاُت ِنَسائُِمكْ َوَرَ�ئُِبُمكُ الال> َضاعَِة َوا¢م> >ْم تَُكونُوا َدَخلُْمت الر> ن ل

`
ِيت َدَخلُْمت ِهبِن> فَا َِّسائُِمكُ الال> ن ن وِرُمك ّمِ

 
`
َمُعوْا بَْنيَ اال¢ْختَْنيِ ا يَن ِمْن اvْصالِبُمكْ َواvن َجتْ ِ <xبْنَائُِمكُ ا vن> فََال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ َوَحالئُِل ا َ َاكَن غَفُ ِهبِ <Bن> ا `

ِح�ً |ال> َما قَْد َسلََف ا  |23ورًا ر>
[4.24] dan |diharamkan juga kamu mengawini| wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu 

miliki |Allah telah menetapkan hukum itu| sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain 
yang demikian |yaitu| mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri 
yang telah kamu nikmati |campuri| di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya |dengan 
sempurna|, sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah 
saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.  َا َوَراَء ذ ِ عَلَْيُمكْ َوا¢ِحل> لَُمك م> <Bيَْمانُُمكْ ِكَتاَب اvال> َما َملََكْت ا
`
َِّساِء ا ْحِصِنَني غَْريَ ُمَساِفِحَني فََما ِلُمكْ اv َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن الن Èْمَواِلُمك مvن تَبْتَُغوا ِبا

تَْمَتْعُمت ِبِه ِمْهنُن> فَآتُوُهن> ا¢ُجوَرُهن> فَرِيَضًة َوَال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ِفميَا تََراَضْيُمت ِبِه ِمْن بَْعدِ  َ َاكَن عَِل�ً َحِك�ً |اسـْ <Bن> ا `
 |24 الَفرِيَضِة ا
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[4.25] Dan barang siapa di antara kamu |orang merdeka| yang tidak cukup perbelanjaannya untuk 
mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang 
kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu 
kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang 
mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan |pula| wanita yang mengambil laki-
laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka 
mengerjakan perbuatan yang keji |zina|, maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita 

merdeka yang bersuami. |Kebolehan mengawini budak| itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada 
kesulitan menjaga diri |dari perbuatan zina| di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. مْ  َوَمن< َتِطعْ  ل ن  يَنِكحَ  اvن َطْوالً  ِمنُمكْ  يَسـْ ا َملََكْت اvيَْمانُُمك ّمِ املُْحَصنَاِت املُْؤِمنَاِت فَِمن م>
ْذِن اvْهِلهِن> َوآتُ 

`
ن بَْعٍض فَانِكُحوُهن> ِ� ميَاِنُمكْ بَْعُضُمك ّمِ

`
ُ اvْعَملُ ِ� <Bْخَداٍن  وُهن> ا¢ُجوَرُهن> ِ�لَْمْعُروِف ُمْحَصنَاٍت فَتََياِتُمكُ املُْؤِمنَاِت َواvِخَذاِت ا< غَْريَ ُمَساِفَحاٍت َوَال ُمت

ن> ِنْصُف َما عََىل املُْحَصنَاِت ِمَن الَعَذاِب َذWَِ ِلَمْن َخِيشَ  ْن اvتَْنيَ ِبَفاِحَشٍة فََعلَْهيِ
`
َذا ا¢ْحِصن> فَا

`
ِحٌمي |فَا ُ غَُفوٌر ر> <Bُمكْ َوا< وا َخْريٌ ل  |25 الَعنََت ِمنُمكْ َواvن تَْصِربُ

[4.26] Allah hendak menerangkan |hukum syariat-Nya| kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan 
orang yang sebelum kamu |para nabi dan salihin| dan |hendak| menerima tobatmu. Dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  َل َ ُ ِلُيَبّنيِ <Bعَِلٌمي َحِكٌمي |يُرِيُد ا ُ <Bيَن ِمن قَْبِلُمك َويَُتوَب عَلَْيُمكْ َوا ِ <x26ُمكْ َوَهيِْديَُمكْ ُسَننَ ا| 
[4.27] Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya 

bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya |dari kebenaran|.  هََواِت >ِبُعوَن الش> يَن يَت ِ <xن يَُتوَب عَلَْيُمكْ َويُرِيُد اvُيرِيُد ا ُ <Bَوا
 |27اvن تَِميلُوا َمْيًال َعِظ�ً |

[4.28] Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.  ُ <Bيُرِيُد ا
فَِّف َعنُمكْ َوخُ  نَساُن َضِعيفًا |اvن ُخيَ

`
 |28ِلَق اال
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[4.29] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.  يَن آَمنُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
نُمكْ َوَال تَْقُتلُوا اvنُْفسَ  اَرًة َعن تََراٍض ّمِ ال> اvن تَُكوَن ِجتَ

`
 َال تَاûُلكُوا اvْمَوالَُمك بَيْنَُمك ِ�لَْباِطِل ا

`
َ َاكَن ِبُمكْ َرِح�ً |ُمكْ ا <B29ن> ا| 
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[4.30] Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan 
memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.  َْوُظلْامً فََسو kًعُْدَوا َWَِف َوَمن يَْفَعْل َذ

 |30نُْصِليِه kَرًا َوَاكَن َذWَِ عََىل الّلّ◌َ◌ِه يَِسريًا |
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[4.31] Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, 

niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu |dosa-dosamu yang kecil| dan Kami masukkan kamu ke tempat 
yang mulia |surga|. | ْدَخًال َكرِميًا Èئَاِتُمكْ َونُْدِخْلُمك م ِّ َتِنُبوا َكَبائَِر َما ُتْهنَْوَن َعْنُه نَُكفِّْر َعنُمكْ َسي ن َجتْ

`
 |31ا

[4.32] Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih 
banyak dari sebahagian yang lain. |Karena| bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka 
usahakan, dan bagi para wanita |pun| ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada 

Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  ُ <Bَل ا َوَال تََتَمن>ْوا َما فَض>
ا اْكتََسْنبَ َواْساvلُوا ا م> َِّساِء نَِصيٌب ّمِ ُبوا َولِلن ا اْكتَسـَ م> ِّلّرَِجاِل نَِصيٌب ّمِ َ ِمن فَْضúِِ ِبِه بَْعَضُمكْ عََىل بَْعٍض ل <B| ًٍء عَِل� َ َاكَن ِبُلكِّ َيشْ <Bن> ا `

 |32 ا
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[4.33] Dan untuk masing-masing |laki-laki dan perempuan| Kami telah menetapkan para ahli waris atas 

apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. . Dan |jika ada| orang-orang yang kamu 
telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah 

menyaksikan segala sesuatu.  ْيَْمانُُمكvيَن َعَقَدْت ا ِ <xْقَربُوَن َواvاِن َواال َTِا تََرَك الَوا ٍء  َوِلُلكٍّ َجَعلْنَا َمَواِيلَ ِمم> َ َاكَن عََىل ُلكِّ َيشْ <Bن> ا `
فَآتَُوُمهْ نَِصيَهبُْم ا

    |33َشهِيدًا |
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[4.34] Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan 

sebahagian mereka |laki-laki| atas sebahagian yang lain |wanita|, dan karena mereka |laki-laki| telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara |mereka|. Wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.  بَْعَضهُْم ُ <Bَل ا َِّساِء ِبَما فَض> اُموَن عََىل الن الّرَِجاُل قَو>
افُ  عََىل بَْعٍض َوِبَما ِيت َختَ ُ َوالال> <Bِّلْغَْيِب ِبَما َحِفظَ ا اِلَحاُت قَاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ل ْمَواِلهِْم فَالص> vنَفُقوا ِمْن اvوَن نُُشوَزُهن> فَِعُظوُهن> َواْجهُُروُهن> ِيف املََضاِجعِ ا

َ َاكَن عَِليا+ َكِبريًا | <Bن> ا `
ن> َسِبيًال ا ْن اvَطْعنَُمكْ فََال تَْبُغوا عَلَْهيِ

`
 |34َواْرضِبُوُهن> فَا
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[4.35] Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam 
dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.  ِّْصالحًا يَُوف
`
ن ُيرِيَدا ا

`
ْن اvْهِلهَا ا ْن اvْهúِِ َوَحَكامً ّمِ َما فَابَْعثُوا َحَكامً ّمِ ْن ِخْفُمتْ ِشَقاَق بَيِْهنِ

`
َ َوا <Bن> ا `

ُ بَيَْهنَُما ا <Bِق ا
 |35َاكَن عَِل�ً َخِبريًا |
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[4.36] Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat 
baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat 
dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,  َوَال تُْرشُِكوا ِبِه َشيْئًا َ <Bَوِبِذي الُقْرَىب َواْعُبُدوا ا kًْحَسا
`
ْيِن ا َTَِوِ�لَْوا

ِبيِل َوَما  اِحِب ِ�لَْجْنِب َواْبِن الس> بÈ َمن َاكَن ُمْخَتاًال فَُخورًا |َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكِني َوالَْجاِر ِذي الُقْرَىب َوالَْجاِر اجلُُنِب َوالص> َ َال ُحيِ <Bن> ا `
 |36َملََكْت اvيَْمانُُمكْ ا

[4.37] |yaitu| orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan 
karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir 

siksa yang menghinakan.  ُمûيَن يَْبَخلُوَن َويَا ِ <xهِينًا |ا Èلِْلَاكِفرِيَن عََذاً� م kَْعَتْدvَوا ِúِِمن فَْض ُ <Bُمهُ ا |37ُروَن الن>اَس ِ�لُْبْخِل َويَْكتُُموَن َما آَ
[4.38] Dan |juga| orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan 

orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil setan 
itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.  ْمَوالَهُْم ِرئَاَء الن>اِس َوَالvيَن يُنِفُقوَن ا ِ <xَوا
ِ َوَال ِ�لَْيْوِم االِٓخِر وَ  <B�ِ قَرِينًا فََساَء قَرِينًا |يُْؤِمنُوَن ُÚَ ْيَطاُن  |38َمن يَُكِن الشـ>

[4.39] Apakah kemudaratannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan 
menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan adalah Allah Maha 

Mengetahui keadaan mereka.  َْم ع ُ ِهبِ <Bَوَاكَن ا ُ <Bا َرَزقَهُُم ا ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر َواvنَفُقوا ِمم> <B�ِ ْم لَْو آَمنُوا  |39ِل�ً |َوَماَذا عَلَْهيِ
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[4.40] Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan 

sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.
نُْه اvْجرًا َعِظ�ً   ُ <T نًَة يَُضاِعْفهَا َويُْؤِت ِمن ن تَُك َحسـَ

`
ٍة َوا َ َال يَْظِملُ ِمثَْقاَل َذر> <Bن> ا `

 |40| ا
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[4.41] Maka bagaimanakah |halnya orang kafir nanti|, apabila Kami mendatangkan seseorang saksi |rasul| 

dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu |Nabi Muhammad| sebagai saksi atas mereka itu |sebagai 
umatmu|. | ٍة ِبَشهِيٍد َوِجْئنَا ِبَك عََىل َهُؤالِء َشهِيدًا َذا ِجْئنَا ِمن ُلكِّ ا¢م>

`
 |41فََكْيَف ا

[4.42] Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul |Nabi Muhammad|, ingin 
supaya mereka disama-ratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan |dari Allah| sesuatu 

kejadianpun. | َحِديثًا َ <Bْرُض َوَال يَْكُتُموَن اvُم اال ى ِهبِ ُسوَل لَْو تَُسو> يَن َكَفُروا َوَعَصُوا الر> ِ <xا È42يَْوَمِئٍذ يََود| 
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[4.43] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, 

sehingga |sampai| kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, |jangan pula hampiri mesjid| sedang kamu dalam 
keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga |sebelum| kamu mandi |mandi junub|. Dan jika kamu 
sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, 
kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik |suci|; sapulah 

mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.  يَن آَمنُوا َال تَْقَربُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
 
`
ال> عَاِبرِي َسِبيٍل َحىت> تَْغتَِسلُوا َوا

`
الَة َواvنُْمتْ ُسَاكَرى َحىت> تَْعلَُموا َما تَُقولُوَن َوَال ُجنُبًا ا ْرَىض اvوْ ن كُ الص> َن الَغائِطِ اvْو  نُمت م> نُمك ّمِ عََىل َسَفٍر اvْو َجاَء اvَحٌد ّمِ

 َ <Bن> ا `
بًا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َواvيِْديُمكْ ا ُموا َصِعيدًا َطّيِ ُدوا َماًء فَتََيم> َِّساَء فََملْ َجتِ ُمتُ الن  |43 َاكَن َعُفوا+ غَُفورًا |الَمسـْ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang Yahudi lebih memilih kesesatan 4:44orang Yahudi lebih memilih kesesatan 4:44orang Yahudi lebih memilih kesesatan 4:44orang Yahudi lebih memilih kesesatan 4:44----47474747    
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[4.44] Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Al Kitab |Taurat|? Mereka 
membeli |memilih| kesesatan |dengan petunjuk| dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat |menyimpang| 

dari jalan |yang benar|. | ِبيَل الÓََ َويُرِيُدوَن اvْن تَِضلÈوا الس> وَن الض> َن الِكتَاِب يَْشَرتُ يَن ا¢وتُوا نَِصيبًا ّمِ ِ <xَىل ا
`
لَْم تََر ا v44ا| 

[4.45] Dan Allah lebih mengetahui |daripada kamu| tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah 
menjadi Pelindung |bagimu|. Dan cukuplah Allah menjadi Penolong |bagimu|.  َوِليا+ َوَكَفى ِ <B�ِ ْعَدائُِمكْ َوَكَفىvْعَملُ ِباvا ُ <Bَوا

ِ نَِصرياً | <B�ِ45| 
[4.46] Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata. 

"Kami mendengar", tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan |mereka mengatakan pula|. "Dengarlah" sedang 
|engkau Muhammad sebenarnya| tidak mendengar apa-apa. Dan |mereka mengatakan|. "Raa`ina", dengan 
memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan. "Kami mendengar dan patuh, 
dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah 

mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.  ِ <xيَن ِمَن ا
ْع غَْريَ ُمْسَمعٍ َوَراِعنَا لَيا+  ْعنَا َوَعَصْينَا َواْمسَ َواِضِعِه َويَُقولُوَن َمسِ َم َعن م> ّرِفُوَن الَلكِ ْع َوانُظْرkَ  َهاُدوا ُحيَ ْعنَا َواvَطْعنَا َواْمسَ ُْم قَالُوا َمسِ يِن َولَْو اvهن> ِTّْم َوَطْعنًاِيف ا ِباvلِْسنَِهتِ

 < ال> قَِليًال |لََاكَن َخْرياً ل
`
ُ ِبُكْفِرِمهْ فََال يُْؤِمنُوَن ا <Bَعَهنُُم ا<  |46هُْم َواvْقَوَم َولَِكن ل

    
Sub.:  Peringatan kepada orang yang telah diberi Al Kitab 4:47Sub.:  Peringatan kepada orang yang telah diberi Al Kitab 4:47Sub.:  Peringatan kepada orang yang telah diberi Al Kitab 4:47Sub.:  Peringatan kepada orang yang telah diberi Al Kitab 4:47----48484848    

[4.47] Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami 
turunkan |Al Qur'an| yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami merobah wajah-wajah 
|mu|, lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuk |laknat| mereka sebagaimana Kami telah mengutuk 

|melaknat| orang-orang |yang berbuat ma`siat| pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku.  َا Èهيvا _َ
د>هَ  ن قَْبِل اvن ّنّ◌َ◌ْطِمَس َوُجوهًا فََرنُ َِّما َمَعُمك ّمِ قًا ل لْنَا ُمَصّدِ يَن ا¢وتُوا الِكتَاَب آِمنُوا ِبَما نَز> ِ <xْبِت وَ ا اَب الس> ْحصَ vلََعن>ا ا َÉَ ْو نَلَْعَهنُْمvْدَ�ِرَها اvا عََىل ا ِ <Bْمُر اvَاكَن ا

 |47َمْفُعوًال |
    

Sub.:  Allah tidak mengampuni dosa Syirik 04:48Sub.:  Allah tidak mengampuni dosa Syirik 04:48Sub.:  Allah tidak mengampuni dosa Syirik 04:48Sub.:  Allah tidak mengampuni dosa Syirik 04:48    
[4.48] Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang 

selain dari |syirik| itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.  ََفََقِد افْرت ِ <B�ِ ِلَمن يََشاُء َوَمن يُْرشِْك َWَِك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذ َ َال يَْغِفُر اvن يُْرشَ <Bن> ا `

ى ا
ثْامً َعِظ�ً |

`
 |48ا

[4.49] Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya suci | orang Yahudi dan 
Nasrani|? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun.

ُ يَُزّيكِ َمن يََشاُء َوَال   <Bنُفَسهُْم بَِل اvوَن اÈيَن ُيَزك ِ <xَىل ا
`
لَْم تََر ا v49يُْظلَُموَن فَِتيًال |ا| 
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[4.50] Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan 
itu menjadi dosa yang nyata |bagi mereka|.  وَن عََىل ِبينًا | انُظْر َكْيَف يَْفَرتُ Èثْامً م

`
ِ الَكِذَب َوَكَفى ِبِه ا <B50ا| 
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[4.51] Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al Kitab |Taurat|? 
Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir |musyrik Mekah|, bahwa 

mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.  َن الِكتَاِب يُْؤِمنُوَن ِ�لِْجْبِت يَن ا¢وتُوا نَِصيبًا ّمِ ِ <xَىل ا
`
لَْم تََر ا vا

يَن آَمنُوا َسِبيًال |وَ  ِ <xْهَدى ِمَن اvيـَن َكَفُروا َهُؤالِء ا ِ <Cاُغوِت َويَُقولُوَن ِل  |51الط>
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[4.52] Mereka itulah orang yang dikutuki |dilaknat| Allah. Barang siapa yang dikutuki |dilaknat| Allah, 
niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.  نَِصريًا ُÚَ َد ُ فَلَن َجتِ <Bَوَمن يَلَْعِن ا ُ <Bيَن لََعَهنُُم ا ِ <xا¢ْولَِئَك ا

|52| 
[4.53] Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan |kekuasaan|? Kendati pun ada, mereka tidak akan 

memberikan sedikit pun |kebajikan| kepada manusia, | ذًا ال> يُْؤتُوَن الن>اَس نَِقريًا
`
َن الُْمْ�ِ فَا  |53اvْم لَهُْم نَِصيٌب ّمِ

    
Sub.:  Ibrahim 04:54Sub.:  Ibrahim 04:54Sub.:  Ibrahim 04:54Sub.:  Ibrahim 04:54    

[4.54] ataukah mereka dengki kepada manusia |Nabi Muhammad| lantaran karunia yang Allah telah 
berikan kepadanya? sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan 

Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.  بَْراِهَمي `
ُ ِمن فَْضúِِ فََقْد آتَيْنَا آَل ا <Bُمهُ اُسُدوَن الن>اَس عََىل َما آَ اvْم َحيْ

ْلاكً َعِظ�ً | È54الِكتَاَب َوالِْحْمكََة َوآتَيْنَاُمه م| 
    

Sub.:  Hukuman bagi orang yang menghalangi manusia yang beriman kepadaSub.:  Hukuman bagi orang yang menghalangi manusia yang beriman kepadaSub.:  Hukuman bagi orang yang menghalangi manusia yang beriman kepadaSub.:  Hukuman bagi orang yang menghalangi manusia yang beriman kepada----NNNNya 4:55ya 4:55ya 4:55ya 4:55----56565656    
[4.55] Maka di antara mereka |orang-orang yang dengki itu|, ada orang-orang yang beriman kepadanya, 

dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi |manusia| beriman kepadanya. Dan cukuplah |bagi 
mereka| Jahanam yang menyala-nyala apinya. | َسِعريًا َ من> هَ ن َصد> َعْنُه َوَكَفى ِجبَ ْن آَمَن ِبِه َوِمْهنُم م>  |55فَِمْهنُم م>

[4.56] Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka 
ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya 

mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  يَن َكَفُروا ِبآَ_تِنَا َسْوَف ِ <xن> ا `
ا

َ َاكَن َعزِيزًا َحِك�ً |نُْصِلِهيْم kَراً  <Bن> ا `
َها ِلَيُذوُقوا الَعَذاَب ا لْنَاُمهْ ُجلُودًا غَْريَ  |56ُلك>َما نَِضَجْت ُجلُوُدُمهْ بَد>

    
Sub.:  Pahala bagi orang yang beriman 04:57Sub.:  Pahala bagi orang yang beriman 04:57Sub.:  Pahala bagi orang yang beriman 04:57Sub.:  Pahala bagi orang yang beriman 04:57    

[4.57] Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, kelak akan Kami masukkan 
mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di 
dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

اِلَحا  لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xَطه>َرٌة َوا Èْزَواٌج مvهُْم ِفهيَا ا< يَن ِفهيَا اvبَدًا ل ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال ِري ِمن َحتْ >اٍت َجتْ ُنْدِخلُهُْم َجن  |57َونُْدِخلُهُْم ِظال+ َظِليًال |ِت سـَ
    

Sub.:  Allah memerintahkan keadilan 04:58Sub.:  Allah memerintahkan keadilan 04:58Sub.:  Allah memerintahkan keadilan 04:58Sub.:  Allah memerintahkan keadilan 04:58    
[4.58] Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 

dan |menyuruh kamu| apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.  َُمكُوا ِ�لْع َذا َحَمكُْمت بَْنيَ الن>اِس اvن َحتْ
`
َىل اvْهِلهَا َوا

`
َ يَاûُمُرُمكْ اvن تَُؤدÈوا االvَماkَِت ا <Bن> ا `

ا يَِعُظُمك ا َ ِنِعم> <Bن> ا `
ْدِل ا

يعًا بَِصريًا | َ َاكَن َمسِ <Bن> ا `
    |58ِبِه ا

    
Sub.:  Taatilah Allah dan RasulSub.:  Taatilah Allah dan RasulSub.:  Taatilah Allah dan RasulSub.:  Taatilah Allah dan Rasul----Nya 4:59Nya 4:59Nya 4:59Nya 4:59----60606060    

[4.59] Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul |Nya|, dan ulil amri di antara 
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah |Al 
Qur'an| dan Rasul |sunnahnya|, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama |bagimu| dan lebih baik akibatnya.  ْْمِر ِمنُمكvُسوَل َوا¢ْوِيل اال َ َواvِطيُعوا الر> <Bِطيُعوا اvيَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
ٍء فَُردÈوهُ  ن تَنَاَزْعُمتْ ِيف َيشْ

`
ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر َذWَِ َخْريٌ َواvْحَسُن تَاûِويًال | فَا <B�ِ ن ُكنُمتْ تُْؤِمنُوَن

`
ُسوِل ا ِ َوالر> <Bَىل ا

`
 |59ا
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[4.60] Apakah kamu |Nabi Muhammad| tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah 

beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka 
hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan 

bermaksud menyesatkan mereka |dengan| penyesatan yang sejauh-jauhnya.  َل vلَْيَك ا
`
ُْم آَمنُوا ِبَما ا¢نزَِل ا وَن اvهن> يَن يَْزُمعُ ِ <xَىل ا

`
ْم تََر ا

اُغوِت َوقَْد ا¢ِمُروا اvن يَْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشـ>  َىل الط>
`
>هُْم َضالًال بَِعيدًا |َوَما ا¢نزَِل ِمن قَْبِ�َ يُرِيُدوَن اvن يََتَحاَمكُوا ا  |60ْيَطاُن اvن يُِضل

[4.61] Dan apabila dikatakan kepada mereka. "Marilah |tunduk| kepada apa yang turunkan Allah dan 
|tunduk| kepada Rasul", niscaya engkau |Nabi Muhammad| melihat orang-orang munafik menghalangi 

|manusia| dengan sekuat-kuatnya dari |mendekati| kamu.  َُذا ِقيَل لَه
`
وَن َوا Èيَْت املُنَاِفِقَني يَُصدvُسوِل َرا َىل الر>

`
ُ َوا <Bنَزَل اvَىل َما ا

`
ْم تََعالَْوا ا

 |61َعنَك ُصُدودًا |
[4.62] Maka bagaimanakah halnya apabila mereka |orang-orang munafik| ditimpa sesuatu musibah 

disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu |Nabi Muhammad| sambil 
bersumpah. "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian 

yang sempurna".  َْيِْدِهيْم ُمث> َجاُءوَك حيvَمْت ا ِصيَبٌة ِبَما قَد> Èَصابَْهتُم مvَذا ا
`
ْحَساkً َوتَْوِفيقًا |فََكْيَف ا

`
ال> ا

`
ْن اvَرْدkَ ا

`
ِ ا <B�ِ 62ِلُفوَن| 

[4.63] Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena 
itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran |nasihat|, dan katakanlah kepada mereka 

perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.  ًنُفِسهِْم قَْوالvهُْم ِيف ا< ْم فَاvْعرِْض َعْهنُْم َوِعْظهُْم َوُقل ل ُ َما ِيف ُقلُوِهبِ <Bيَن يَْعَملُ ا ِ <xبَِليغًا ا¢ْولَِئَك ا 
|63| 
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[4.64] Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. 
Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu |Nabi Muhammad|, lalu memohon 
ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah 

Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.  َْتغ لَُموا اvنُفَسهُْم َجاُءوَك فَاسـْ ذ ظ>
`
ُْم ا ِ َولَْو اvهن> <Bْذِن ا

`
ال> ِلُيَطاَع ِ�

`
ُسوٍل ا َفُروا َوَما اvْرَسلْنَا ِمن ر>

 َ <Bُسوُل لََوَجُدوا ا َتْغَفَر لَهُـُم الر> َ َواسـْ <Bِح�ً |ا اً� ر>  |64تَو>
[4.65] Maka demi Tuhanmu, mereka |pada hakekatnya| tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu 

||Nabi Muhammad| sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa 
keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan 

sepenuhnya.  <م ُدوا ِيف اvنُفِسهِْم َحَرجا+ ّمِ ُوَك ِفميَا َجشََر بَيَْهنُْم ُمث> َال َجيِ ّمكِ َِّك َال يُْؤِمنُوَن َحىت> ُحيَ ُِّموا تَْسِل�ً |فََال َوَرب  |65ا قََضيَْت َويَُسل
[4.66] Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka. "Bunuhlah dirimu atau keluarlah 

kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan 
sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran |perintah| yang diberikan kepada mereka, tentulah hal 

yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan |iman mereka|,  ِوvنُْفَسُمكْ اvِن اْقُتلُوا اvْم ا َولَْو اkv> َكَتْبنَا عَلَْهيِ
ُْم فََعلُ  ْهنُْم َولَْو اvهن> ال> قَِليٌل ّمِ

`
ا فََعلُوُه ا >هُْم َواvَشد> تَثِْبيتًا |اْخُرُجوا ِمن ِدَ_ِرُمك م>  |66وا َما يُوَعُظوَن ِبِه لََاكَن َخْريًا ل

[4.67] dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami,  ذًا
`
َوا

k> اvْجرًا َعِظ�ً | ُ <T ن ٓتَيْنَاُمه ّمِ  |67ال>
[4.68] dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. | ًَتِق� سـْ Èاطًا م  |68َولَهََديْنَاُمهْ ِرصَ

[4.69] Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul |Nya|, mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu. Nabi-nabi, para shiddiiqiin |pecinta kebenaran|, orang-

orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.  َ <Bَوَمن يُِطعِ ا
هَدَ  Èيِقَني َوالش ّدِ َن الن>ِبيَِّني َوالّصِ م ّمِ ُ عَلَْهيِ <Bنَْعَم اvيَن ا ِ <xُسوَل فَا¢ْولَِئَك َمَع ا اِلِحَني َوَحُسَن ا¢ْولَِئَك َرِفيقًا |َوالر>  |69اِء َوالص>
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[4.70] Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah yang Allah Maha Mengetahui.  َWَِذ
ِ عَِل�ً | <B�ِ َوَكَفى ِ <B70الَفْضُل ِمَن ا| 

    
Sub.:  Perhatian 4:71Sub.:  Perhatian 4:71Sub.:  Perhatian 4:71Sub.:  Perhatian 4:71    

[4.71] Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah |ke medan pertempuran| 
berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama! | يَعًا يَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُمكْ فَانِفُروا ثَُباٍت اvِو انِفُروا َمجِ ِ <xَا ا Èهيv71َ_ ا| 

    
Sub.:  Munafik 4:72Sub.:  Munafik 4:72Sub.:  Munafik 4:72Sub.:  Munafik 4:72----84848484    

[4.72] Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat |ke medan 
pertempuran|. Maka jika kamu ditimpa musibah ia berkata. "Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan 

nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka".  ْن> ِمنُمك
`
ِصيَبٌة قَاَل  َوا Èَصابَْتُمك مvْن ا

`
َنئ> فَا >ُيَبّطِ لََمْن ل

َعهُْم َشهِيدًا | ْذ لَْم اvُكن م>
`
ُ عََيل> ا <Bنَْعَم اv72قَْد ا| 

[4.73] Dan sungguh jika kamu beroleh karunia |kemenangan| dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-
olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. "Wahai, kiranya saya ada bersama-

sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar |pula|".  ْْم تَُكن بَيْنَُمك< ِ لََيُقولَـن> vJَن ل <Bَن ا َولَِنئْ اvَصابَُمكْ فَْضٌل ّمِ
ٌة َ_ لَيْ   |73تَِين ُكنُت َمَعهُْم فَاvفُوَز فَْوزًا َعِظ�ً |َوبَيْنَُه َمَود>

[4.74] Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat 
berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh 

kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.  نَْيا ÈTوَن احلََياَة ا يَن يَْرشُ ِ <xا ِ <Bفَلُْيَقاِتْل ِيف َسِبيِل ا
ِ فَُيْقتَْل اvْو يَْغِلْب فََسْوَف نُْؤتِيِه اvْجرًا َعِظ�ً | <B74ِ�الِٓخَرِة َوَمن يَُقاِتْل ِيف َسِبيِل ا| 

[4.75] Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan |membela| orang-orang yang lemah 
baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa. "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami 
dari negeri ini |Mekah| yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah 

kami penolong dari sisi Engkau!".  يَن ِ <xاِن ا َTَِّْساِء َوالِْو َتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالن ِ َوالُْمسـْ <Bْخرِْجنَا َوَما لَُمكْ َال تَُقاِتلُوَن ِيف َسِبيِل اvنَا ا< يَُقولُوَن َرب
نَك نَِصرياً |ِمْن َهِذِه الَقْريَِة الظ>  ُ <T نَا ِمن< نَك َوِليا+ َواْجَعْل ل ُ <T نَا ِمن<  |75اِلِم اvْهلُهَا َواْجَعل ل

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  ssssetan 4:76etan 4:76etan 4:76etan 4:76    

[4.76] Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan 
thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah.

اُغوِت فََقاِتلُوا ا¢وْ   يَن َكَفُروا يَُقاتِلُوَن ِيف َسِبيِل الط> ِ <xَوا ِ <Bيَن آَمنُوا يَُقاِتلُوَن ِيف َسِبيِل ا ِ <xْيَطاِن َاكَن ضَ ا ن> َكْيَد الشـ> `
ْيَطاِن ا  |76ِعيفًا |ِلَياَء الشـ>

[4.77] Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka. "Tahanlah tanganmu |dari 
berperang|, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba 
sebahagian dari mereka |golongan munafik| takut kepada manusia |musuh|, seperti takutnya kepada Allah, 
bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata. "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang 
kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan |kewajiban berperang| kepada kami beberapa waktu lagi?" 
Katakanlah. "Kesenangan di dunia ini hanya sedikt dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang 

bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun.  ُالَة َوآت يَن ِقيَل لَهُْم ُكفÈوا اvيِْديَُمكْ َواvِقميُوا الص> ِ <xَىل ا
`
لَْم تََر ا vا ا َاكَة فَلَم> وا الز>

َيًة َوقَالُوا رَ  ِ اvْو اvَشد> َخشـْ <Bَيِة ا َشْوَن الن>اَس َكَخشـْ ْهنُْم َخيْ َذا فَرِيٌق ّمِ
`
ُم الِقتَاُل ا نَْيا ُكِتَب عَلَْهيِ ÈTَجٍل قَرِيٍب ُقْل َمتَاُع ا vَىل ا

`
ْرتَنَا ا >نَا ِلَم َكَتبَْت عَلَْينَا الِقتَاَل لَْوال اvخ> ب

>َقى َوَال تُْظلَُموَن فَِتيًال |قَ  َِّمِن ات  |77ِليٌل َواالِٓخَرُة َخْريٌ ل
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  WWWWaktu Anda dari kematian tidak dapat dihindari 4:78aktu Anda dari kematian tidak dapat dihindari 4:78aktu Anda dari kematian tidak dapat dihindari 4:78aktu Anda dari kematian tidak dapat dihindari 4:78    
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[4.78] Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam 
benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan. "Ini adalah dari 
sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan. "Ini |datangnya| dari sisi engkau 
|Nabi Muhammad|". Katakanlah. "Semuanya |datang| dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu |orang 

munafik| hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?  ي>َدٍة شـَ Èاملَْوُت َولَْو ُكنُمتْ ِيف بُُروجٍ م ُ Èيْنََما تَُكونُوا يُْدرِكمكvا
 ِّ ن تُِصْهبُْم َسي

`
ِ َوا <Bنٌَة يَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِد ا ن تُِصْهبُْم َحسـَ

`
ِ فََماِل َهُؤالِء الَقْوِم َال يََاكُدوَن يَْفَقهُوَن َحِديثَوا <Bْن ِعنِد ا ًا ئٌَة يَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِدَك ُقْل ُلكä ّمِ

|78| 
[4.79] Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, 

maka dari |kesalahan| dirimu sendiri. Kami mengutusmu |Nabi Muhammad| menjadi Rasul kepada segenap 
manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.  ْرَسلْنَاَك ِللن>اِسvْفِسَك َوا< ئٍَة فَِمن ن ِّ ِ َوَما اvَصابََك ِمن َسي <Bنٍَة فَِمَن ا َما اvَصابََك ِمْن َحسـَ

 ِ <B�ِ 79 َشهِيدًا |َرُسوًال َوَكَفى| 
    

Sub.:  Ketaatan kepada Nabi Muhammad adalah ketaatan kepada Allah juga 4:80Sub.:  Ketaatan kepada Nabi Muhammad adalah ketaatan kepada Allah juga 4:80Sub.:  Ketaatan kepada Nabi Muhammad adalah ketaatan kepada Allah juga 4:80Sub.:  Ketaatan kepada Nabi Muhammad adalah ketaatan kepada Allah juga 4:80----81818181    
[4.80] Barang siapa yang menaati Rasul |Nabi Muhammad|, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. 

Dan barang siapa yang berpaling |dari ketaatan itu|, maka |ketahuilah| Kami tidak mengutusmu |Nabi 
Muhammad| untuk menjadi pemelihara bagi mereka.  ْم َحِفيظًا َ َوَمن تََوىل> فََما اvْرَسلْنَاَك عَلَْهيِ <Bَطاَع اvُسوَل فََقْد ا َمن يُِطعِ الر>

|80| 
    

Sub.:  Kebohongan dan kemunafikan 4:81Sub.:  Kebohongan dan kemunafikan 4:81Sub.:  Kebohongan dan kemunafikan 4:81Sub.:  Kebohongan dan kemunafikan 4:81----82828282    
[4.81] Dan mereka |orang-orang munafik| mengatakan. "|Kewajiban kami hanyalah| taat". Tetapi apabila 

mereka telah pergi dari sisimu |Nabi Muhammad|, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari 
|mengambil keputusan| lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di 
malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi 

Pelindung.  َي ُ <Bي تَُقوُل َوا ِ <xْهنُْم غَْريَ ا >َت َطائَِفٌة ّمِ َذا بََرُزوا ِمْن ِعنِدَك بَي
`
ِ َويَُقولُوَن َطاعٌَة فَا <B�ِ َوَكَفى ِ <Bعََىل ا ْ ُِّتوَن فَاvْعرِْض َعْهنُْم َوتََولك> ْكُتُب َما يَُبي

 |81َوِكيًال |
[4.82] Maka apakah mereka tidak memperhatikan |menghayati| Al Qur'an? Kalau kiranya Al Qur'an itu 

bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.  فََال يََتَدب>ُروَن الُقْرآَن َولَْوvا
ِ لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثريًا | <B82َاكَن ِمْن ِعنِد غَْريِ ا| 

    
Sub.:  Menyerahkan semua hal penting urusan agama kepada Rasul dan Sub.:  Menyerahkan semua hal penting urusan agama kepada Rasul dan Sub.:  Menyerahkan semua hal penting urusan agama kepada Rasul dan Sub.:  Menyerahkan semua hal penting urusan agama kepada Rasul dan UUUUlil Amri 4:83lil Amri 4:83lil Amri 4:83lil Amri 4:83    

[4.83] Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu 
menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah 
orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya |akan dapat| mengetahuinya dari mereka |Rasul dan Ulil 
Amri|. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali 

sebahagian kecil saja |di antaramu|. َىل ال
`
َن االvْمِن اvِو اخلَْوِف اvَذاُعوا ِبِه َولَْو َردÈوُه ا َذا َجاَءُمهْ اvْمٌر ّمِ

`
ْمِر ِمْهنُْم لََعِلَمُه َوا vَىل ا¢ْوِيل اال

`
ُسوِل َوا ر>

ال> قَِليالً 
`
ْيَطاَن ا >َبْعُمتُ الشـ> ُتُه الت ِ عَلَْيُمكْ َوَرْمحَ <Bَتنِبُطونَُه ِمْهنُْم َولَْوال فَْضُل ا يَن يَسـْ ِ <x83 |ا| 

[4.84] Maka berperanglah kamu |Nabi Muhammad| pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan 
dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin |untuk berperang|. Mudah-mudahan 
Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan |Nya|.

  ِ <Bفََقاِتْل ِيف َسِبيِل ا Èَشدvا ُ <Bيَن َكَفُروا َوا ِ <xَس اûن يَُكف> بَاvا ُ <Bال> نَْفَسَك َوَحّرِِض املُْؤِمِنَني َعَىس ا
`
َلك>ُف ا  |84 بَاûسًا َواvَشدÈ تَنِكيًال | َال تُ
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Sub.:  Syafaat dan salam 4:85Sub.:  Syafaat dan salam 4:85Sub.:  Syafaat dan salam 4:85Sub.:  Syafaat dan salam 4:85----86868686    
[4.85] Siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh 

bagian |pahala|nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan 
memikul bagian dari |dosa|nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.   َ ُ ن <Ú نًَة يَُكن ْهنَا َوَمن َمن يَْشَفْع َشَفاعًَة َحسـَ ِصيٌب ّمِ

ِقيتًا | Èٍء م ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bْهنَا َوَاكَن ا ُ ِكْفٌل ّمِ <Ú ئًَة يَُكن ِّ  |85يَْشَفْع َشَفاعًَة َسي
[4.86] Dan apabila kamu dihormati dengan suatu |salam| penghormatan, maka balaslah penghormatan 

itu dengan yang lebih baik, atau balaslah |dengan yang serupa| dengannya. Sesungguhnya Allah 
memperhitungkan segala sesuatu. | ٍء َحِسيبًا َ َاكَن عََىل ُلكِّ َيشْ <Bن> ا `

وَها ا Èْو ُردvْحَسَن ِمْهنَا اvوا ِباÈيُمت ِبَتِحي>ٍة فََحي َذا ُحيِّ
`
 |86َوا

    
Sub.:  Tidak ada suatu pernyataan Sub.:  Tidak ada suatu pernyataan Sub.:  Tidak ada suatu pernyataan Sub.:  Tidak ada suatu pernyataan yang lebih benar daripada Allah 4:87yang lebih benar daripada Allah 4:87yang lebih benar daripada Allah 4:87yang lebih benar daripada Allah 4:87    

[4.87] Allah, tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain Dia. Sesungguhnya Dia akan 
mengumpulkan kamu di Hari Kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih 

benar perkataan |nya| daripada Allah.  َحِدي ِ <Bْصَدُق ِمَن اvَىل يَْوِم الِقيَاَمِة َال َريَْب ِفيِه َوَمْن ا
`
ال> ُهَو لََيْجَمَعن>ُمكْ ا

`
Úََ ا

`
ُ َال ا <B87ثًا |ا| 

    
Sub.:  4:88Sub.:  4:88Sub.:  4:88Sub.:  4:88----91 munafik91 munafik91 munafik91 munafik    

[4.88] Maka mengapa kamu |terpecah| menjadi dua golongan dalam |menghadapi| orang-orang munafik, 
padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu 
bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan 

Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan |untuk memberi petunjuk| kepadanya.  ِفََما لَُمكْ ِيف املُنَاِفِقَني ِفئََتْني
 ُÚَ َد ُ فَلَن َجتِ <Bَوَمن يُْضِلِل ا ُ <Bَضل> اvن َهتُْدوا َمْن اvُترِيُدوَن اvُبوا ا ُ اvْرَكَسهُم ِبَما َكسـَ <B88َسِبيًال |َوا| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  orang muslim dan orang orang muslim dan orang orang muslim dan orang orang muslim dan orang yang tidakyang tidakyang tidakyang tidak    muslim tidak sama 4:89muslim tidak sama 4:89muslim tidak sama 4:89muslim tidak sama 4:89----91919191    

[4.89] Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu 
menjadi sama |dengan mereka|. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong |mu|, 
hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana 
saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka sebagai pelindung, dan 

jangan |pula| menjadi penolong,  َُكَفُروا فَتَك َÉَ وا لَْو تَْكُفُروَنÈْوا َود< ن تََول
`
ِ فَا <Bْوِلَياَء َحىت> ُهيَاِجُروا ِيف َسِبيِل اvونُوَن َسَواًء فََال تَت>ِخُذوا ِمْهنُْم ا

Èُمَوُمهْ َوَال تَت>ِخُذوا ِمْهنُْم َوِليا+ َوَال نَِصريًا |  |89فَُخُذَوُمهْ َواْقُتلَُوُمهْ َحْيُث َوَجدت
[4.90] kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan 

kaum itu telah ada perjanjian |damai| atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa 
keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi 
kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka 
membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan |menawarkan| perdamaian kepadamu 

maka Allah tidak memberi jalan bagimu |untuk menawan dan membunuh| mereka.  َْىل قَْوٍم بَيْنَُمك
`
يَن يَِصلُوَن ا ِ <xال> ا

`
ا

 ُ <Bْو يَُقاِتلُوا قَْوَمهُْم َولَْو َشاَء اvن يَُقاِتلُوُمكْ اvْت ُصُدوُرُمهْ ا يثَاٌق اvْو َجاُءوُمكْ َحِرصَ لُوُمكْ فَملَْ َوبَيَْهنُم ّمِ َزتَ ِن اعْ
`
>َطهُْم عَلَْيُمكْ فَلَقَاتَلُوُمكْ فَا َملَ فََما  لََسل لَْيُمكُ الس>

`
لَْقْوا ا vيَُقاِتلُوُمكْ َوا 

ْم َسِبيًال | ُ لَُمكْ عَلَْهيِ <B90َجَعَل ا| 
[4.91] Kelak kamu akan dapati |golongan-golongan| yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman 

daripada kamu dan aman |pula| dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah |syirik|, mereka 
pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan |tidak| mau mengemukakan 
|menawarkan| perdamaian kepadamu, serta |tidak| menahan tangan mereka |dari memerangimu|, maka 
tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka, dan merekalah orang-orang 
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yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata |untuk menawan dan membunuh| mereka.  َتِجُدوَن آَخرِيَن يُرِيُدوَن سـَ
 
`
َملَ َويَُكفÈوا اvيِْدَهيُْم فَُخُذوَ اvن يَاûَمنُوُمكْ َويَاûَمنُوا قَْوَمهُْم ُلك> َما ُردÈوا ا لَْيُمكُ الس>

`
>ْم يَْعَزتِلُوُمكْ َويُلُْقوا ا ن ل

`
ُمهْ َواْقُتلَُوُمهْ َحْيُث ثَِقْفُتُمَوُمهْ َوا¢ْوالئُِمكْ َىل الِفْتنَِة ا¢ْرِكُسوا ِفهيَا فَا

ِبينًا | Èم kًْم ُسلَْطا  |91َجَعلْنَا لَُمكْ عَلَْهيِ
    

Sub.:  SeorangSub.:  SeorangSub.:  SeorangSub.:  Seorang    Muslim dilarang membunuh satu sama lain 4:92Muslim dilarang membunuh satu sama lain 4:92Muslim dilarang membunuh satu sama lain 4:92Muslim dilarang membunuh satu sama lain 4:92----93939393    
[4.92] Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin |yang lain|, kecuali karena 

tersalah |tidak sengaja|, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah |hendaklah| ia 
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat |tebusan| yang diserahkan kepada 
keluarganya |si terbunuh itu|, kecuali jika mereka |keluarga terbunuh| bersedekah. Jika ia |si terbunuh| dari 
kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka |hendaklah si pembunuh| memerdekakan hamba-sahaya 
yang mukmin. Dan jika ia |si terbunuh| dari kaum |kafir| yang ada perjanjian |damai| antara mereka dengan 
kamu, maka |hendaklah si pembunuh| membayar diat |tebusan| yang diserahkan kepada keluarganya |si 

terbunuh| serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya 
|hambah sahaya| maka hendaklah ia |si pembunuh| berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat 

kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ال> َخَطئًا َوَمن  َاكنَ  َوَما
`
ِلُمْؤِمٍن اvن يَْقُتَل ُمْؤِمنًا ا

ن 
`
ُقوا فَا د> ال> اvن يَص>

`
َىل اvْهúِِ ا

`
>َمٌة ا َسل Èْؤِمنٍَة َوِديٌَة م Èؤْ قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطئًا فَتَْحرِيُر َرقََبٍة م Èن َاكَن ِمن قَْوٍم َاكَن ِمن قَْوٍم عَُدٍوّ ل>ُمكْ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَتَْحرِيُر َرقََبٍة م

`
ِمنٍَة َوا

ْد فَصِ  >ْم َجيِ ْؤِمنٍَة فََمن ل Èرِيُر َرقََبٍة م َىل اvْهúِِ َوَحتْ
`
>َمٌة ا َسل Èيثَاٌق فَِديٌَة م ُ عَِل�ً َحِك�ً |بَيْنَُمكْ َوبَيَْهنُم ّمِ <Bَوَاكَن ا ِ <Bَن ا  |92َياُم َشهَْرْيِن ُمتََتاِبَعْنيِ تَْوبًَة ّمِ

    
SubSubSubSub.:  Balasan bagi seorang mukmin yang sengaja membunuh muslim lainnya 4:93.:  Balasan bagi seorang mukmin yang sengaja membunuh muslim lainnya 4:93.:  Balasan bagi seorang mukmin yang sengaja membunuh muslim lainnya 4:93.:  Balasan bagi seorang mukmin yang sengaja membunuh muslim lainnya 4:93    

[4.93] Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah 
Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang 

besar baginya.  ُÚَ <عَدvعَلَْيِه َولََعنَُه َوا ُ <Bًا ِفهيَا َوغَِضَب اTَِخا ُ من> دًا فََجَزاُؤُه َ"َ تََعّمِ È93 عََذاً� َعِظ�ً |َوَمن يَْقُتْل ُمْؤِمنًا م| 
    

Sub.:  Jangan berprasangka 4:94Sub.:  Jangan berprasangka 4:94Sub.:  Jangan berprasangka 4:94Sub.:  Jangan berprasangka 4:94    
[4.94] Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi |berperang| di jalan Allah, maka telitilah dan 

janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu. "Kamu bukan seorang 
mukmin" |lalu kamu membunuhnya|, dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi 
Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya 

atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  َذا
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

ِ فَ  <Bبُْمتْ ِيف َسِبيِل ا نَْيا فَعِ َرضَ ÈTالَم لَْسَت ُمْؤِمنًا تَبْتَُغوَن َعَرَض احلََياِة ا لَْيُمكُ الس>
`
لَْقى ا vنُوا َوَال تَُقولُوا ِلَمْن ا< ُ تََبي <Bن قَْبُل فََمن> ا ِ َمَغاِمنُ َكِثَريٌة َكَذWَِ ُكنُمت ّمِ <Bنَد ا

َ َاكَن ِبَما تَعْ  <Bن> ا `
>نُوا ا  |94َملُوَن َخِبريًا |عَلَْيُمكْ فَتََبي

    
Sub.:  Pahala dan kelebihan bagi orang yang berjihad dijalan Allah 4:95Sub.:  Pahala dan kelebihan bagi orang yang berjihad dijalan Allah 4:95Sub.:  Pahala dan kelebihan bagi orang yang berjihad dijalan Allah 4:95Sub.:  Pahala dan kelebihan bagi orang yang berjihad dijalan Allah 4:95----96969696    

[4.95] Tidaklah sama antara mukmin yang duduk |yang tidak turut berperang| yang tidak mempunyai 
uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan 
orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk |tidak ikut berperang tanpa 
halangan| satu derajat. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik |surga| dan Allah 

melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar,  َتِوي الَقاِعُدوَن ِمَن َال يَسـْ
 ُ ُ امل <Bَل ا ِ ِباvْمَواِلهِْم َواvنُفِسهِْم فَض> <Bِر َوالُْمَجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ا َ َىن َجاِهِديَن ِباvْمَوااملُْؤِمِنَني غَْريُ ا¢ْوِيل الرض> ُ احلُسـْ <Bَوعََد ا +�نُفِسهِْم عََىل الَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُ vِلهِْم َوا

ُ املَُجاِهِديَن عََىل الَقاِعِديَن اvْجرًا َعِظ�ً | <Bَل ا  |95َوفَض>
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[4.96] |yaitu| beberapa derajat daripada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. | ًِح� ُ غَُفورًا ر> <Bًة َوَاكَن ا نُْه َوَمْغِفَرًة َوَرْمحَ  |96َدَرَجاٍت ّمِ

    
Sub.:  berhijrah dari penindasan 4:97Sub.:  berhijrah dari penindasan 4:97Sub.:  berhijrah dari penindasan 4:97Sub.:  berhijrah dari penindasan 4:97----100100100100    

[4.97] Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri 
sendiri, |kepada mereka| malaikat bertanya. "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab. 
"Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri |Mekah|". Para malaikat berkata. "Bukankah bumi Allah 
itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan 

Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali,  ْرvَتْضَعِفَني ِيف اال يَن تََوف>اُمهُ املَالئَِكُة َظاِلِمي اvنُفِسهِْم قَالُوا ِفَمي ُكنُمتْ قَالُوا ُكن>ا ُمسـْ ِ <xن> ا `
ِض ا

ِ َواِسَعةً  <Bْرُض اvلَْم تَُكْن اvَوَساَءْت َمِصريًا | قَالُوا ا ُ من>  |97فَُهتَاِجُروا ِفهيَا فَا¢ْولَِئَك َماûَواُمهْ َ"َ
[4.98] kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita atau pun anak-anak yang tidak mampu 

berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan |untuk hijrah|,  َْتض ال> املُسـْ
`
َتِطيُعوَن ِحي3ًَ َوَال ا اِن َال يَسـْ َTَِّْساِء َوالِْو َعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالن

 |98َهيَْتُدوَن َسِبيًال |
[4.99] mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha 

Pengampun.  َن يَْعُفَو عvا ُ <Bَعُفوا+ غَُفورًا |فَا¢ْولَِئَك َعَىس ا ُ <B99ْهنُْم َوَاكَن ا| 
[4.100] Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah 

yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah 
dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya |sebelum sampai ke tempat yang dituju|, maka sungguh 

telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  َوَمن ُهيَاِجْر ِيف
ْد ِيف االvْرِض ُمَراغَامً َكثِ  ِ َجيِ <Bْجرُ َسِبيِل اvَع ا ِ َوَرُسوÚِِ ُمث> يُْدِرْكُه املَْوُت فََقْد َوقَ <Bَىل ا

`
ُرْج ِمْن بَيِْتِه ُمهَاِجرًا ا ِح�ً ريًا َوَسَعًة َوَمن َخيْ ُ غَُفورًا ر> <Bَوَاكَن ا ِ <Bُه عََىل ا

|100| 
    

Sub.:  Menqoshor sholat dalam keadaan musafir bepergian jauh 4:101Sub.:  Menqoshor sholat dalam keadaan musafir bepergian jauh 4:101Sub.:  Menqoshor sholat dalam keadaan musafir bepergian jauh 4:101Sub.:  Menqoshor sholat dalam keadaan musafir bepergian jauh 4:101----103103103103    
[4.101] Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar 

sembahyang|mu|, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah 
musuh yang nyata bagimu.  َْرِض فَلَيَْس عvبُْمتْ ِيف اال َذا َرضَ

`
ن> الَاكِفرِيَن َوا `

يَن َكَفُروا ا ِ <xن يَْفِتنَُمكُ اvْن ِخْفُمتْ ا
`
الِة ا وا ِمَن الص> لَْيُمكْ ُجنَاٌح اvن تَْقُرصُ

ِبينًا | È101َاكنُوا لَُمكْ عَُدوا+ م| 
[4.102] Dan apabila kamu |Nabi Muhammad| berada di tengah-tengah mereka |sahabatmu| lalu kamu 

hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri |shalat| 
besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka |yang salat besertamu| sujud |telah 
menyempurnakan serakaat|, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu |untuk menghadapi musuh| dan 
hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka 

denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya 
kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus Dan 
tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan 

atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu.Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang  
menghinakan bagi orang-orang kafir itu 

َذا َجسَ وَ 
`
َعَك َولَْياûُخُذوا اvْسِلَحَهتُْم فَا ْهنُم م> الَة فَلَْتُقْم َطائَِفٌة ّمِ َذا ُكنَت ِفِهيْم فَاvقَْمَت لَُهُم الص>

`
È ا Èوا ُدوا فَلَْيُكونُوا ِمن َوَرائُِمكْ َولَْتاûِت َطائَِفٌة ا¢ْخَرى لَْم يَُصل وا فَلُْيَصل

يَن َكَفُروا لَْو تَْغُفلُوَن َعْن اvْسِلَحِتُمكْ َواvْمِتَعِتُمكْ  ِ <xْسِلَحَهتُْم َود> اvُخُذوا ِحْذَرُمهْ َواûن َمَعَك َولَْيا ن َاكَن ِبُمكْ اvًذى ّمِ
`
ْي3ًَ َواِحَدًة َوَال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ ا  فَيَِميلُوَن عَلَْيُمك م>

َطٍر اvوْ  هِيناً  م> Èعَد> ِلْلَاكِفرِيَن عََذاً� مvا َ <Bن> ا `
ْرَىض اvن تََضُعوا اvْسِلَحَتُمكْ َوُخُذوا ِحْذَرُمكْ ا   ُكنُمت م>

|102| 
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[4.103] Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat |mu|, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu 
duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu 
|sebagaimana biasa|. Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang 

yang beriman.  ًِقيَامًا َوُقُعودا َ <Bالَة فَاْذُكُروا ا َذا قََضْيُمتُ الص>
`
ْوقُ  فَا الَة َاكنَْت عََىل املُْؤِمِنَني ِكَتاً� م> ن> الص> `

الَة ا َذا اْطَماûنَنُمتْ فَاvِقميُوا الص>
`
وً َوعََىل ُجنُوِبُمكْ فَا

|103| 
    

Sub.:  Harapan kepada Allah 4:104Sub.:  Harapan kepada Allah 4:104Sub.:  Harapan kepada Allah 4:104Sub.:  Harapan kepada Allah 4:104    
[4.104] Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka |musuhmu|. Jika kamu menderita 

kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan |pula|, sebagaimana kamu menderitanya, 
sedang kamu masih dapat mengharap dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Dan adalah Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ُنوا ِ َما َال  َوَال َهتِ <Bلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمَن اûتَا َÉَ لَُموَنûُْم يَا هن>
`
ن تَُكونُوا تَاûلَُموَن فَا

`
يَْرُجوَن ِيف ابِْتَغاِء الَقْوِم ا

ُ عَِل�ً َحِك�ً | <B104َوَاكَن ا| 
    

Sub.:  Pengkhianatan 4:105Sub.:  Pengkhianatan 4:105Sub.:  Pengkhianatan 4:105Sub.:  Pengkhianatan 4:105----109109109109    
[4.105] Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab |Al- Qur’an| kepadamu |Nabi Muhammad| dengan 

membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan 
kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang |orang yang tidak bersalah|, karena |membela| orang-

orang yang khianat,  ََخائِِنَني خ ِّلْ ُ َوَال تَُكن ل <Bَراَك اvلَْيَك الِكتَاَب ِ�حلَّقِ ِلَتْحُمكَ بَْنيَ الن>اِس ِبَما ا
`
k> ٔانَزلْنَا ا

`
 |105ِص�ً |ا

[4.106] dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
َتْغِفِر   ِح�ً |َواسـْ َ َاكَن غَُفورًا ر> <Bن> ا `

َ ا <B106ا| 
[4.107] Dan janganlah kamu berdebat |untuk membela| orang-orang yang mengkhianati dirinya. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,  ِاِدْل َعن  َوَال ُجتَ
ِث�ً | vا kًا بÈ َمن َاكَن َخو> َ َال ُحيِ <Bن> ا `

َتانُوَن اvنُفَسهُْم ا يَن َخيْ ِ <x107ا| 
[4.108] mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena 

Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridai. 
Dan adalah Allah Maha Meliputi |ilmu-Nya| terhadap apa yang mereka kerjakan.  ْخُفوَن ِمَن الن>اِس َوَال تَ يَسـْ
تُوَن َما َال يَْرَىض ِمَن الَقْوِل َواكَ  ِّ ْذ يَُبي

`
ِ َوُهَو َمَعهُْم ا <Bَتْخُفوَن ِمَن ا ُ ِبَما يَْعَملُوَن ُمِحيطًا |يَسـْ <B108َن ا| 

[4.109] Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk |membela| mereka dalam 
kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk |membela| mereka pada Hari Kiamat? 

Atau siapakah yang jadi pelindung mereka |terhadap siksa Allah|?  َ <Bاِدُل ا نَْيا فََمن ُجيَ ÈTنُمتْ َهُؤالِء َجاَدلُْمتْ َعْهنُْم ِيف احلََياِة اvَها ا
ْم َوِكيًال |  |109َعْهنُْم يَْوَم الِقيَاَمِة اvم م>ن يَُكوُن عَلَْهيِ

    
Sub.:   Ampunan yang didapat dari AllSub.:   Ampunan yang didapat dari AllSub.:   Ampunan yang didapat dari AllSub.:   Ampunan yang didapat dari Allah 4:110ah 4:110ah 4:110ah 4:110    

[4.110] Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon 
ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ْْو يَْظِملvَوَمن يَْعَمْل ُسوءاً ا
 َ <Bتَْغِفِر ا ِح�ً | نَْفَسُه ُمث> يَسـْ َ غَُفورًا ر> <Bِد ا  |110َجيِ

[4.111] Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk |kemudaratan| 
dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  ُبُه عََىل >َما يَْكسـِ ن

`
ثْامً فَا

`
ُ عَِل�ً  َوَمن يَْكِسْب ا <Bنَْفِسِه َوَاكَن ا

 |111َحِك�ً |
    

Sub.:  Menuduh orang lain yang tidak berbuat salah 4:112Sub.:  Menuduh orang lain yang tidak berbuat salah 4:112Sub.:  Menuduh orang lain yang tidak berbuat salah 4:112Sub.:  Menuduh orang lain yang tidak berbuat salah 4:112    
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[4.112] Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang 
yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.  َوَمن يَْكِسْب

ِبينًا | Èثْامً م
`
ثْامً ُمث> يَْرِم ِبِه بَرِيئًا فََقِد اْحتََمَل ُهبَْتاkً َوا

`
 |112َخِطيئًَة اvْو ا

    
Sub.:  Allah bersaksi bahwa menurunkan AlSub.:  Allah bersaksi bahwa menurunkan AlSub.:  Allah bersaksi bahwa menurunkan AlSub.:  Allah bersaksi bahwa menurunkan Al----Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad 4:1134:1134:1134:113    

[4.113] Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu |Nabi Muhammad|, 
tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan 
melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Dan |juga 
karena| Allah telah menurunkan Kitab |Al-Qur’an| dan Hikmah |Sunah| kepadamu, dan telah mengajarkan 

kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.  َعَلَْيك ِ <Bَولَْوال فَْضُل ا 
ٍء وَ  ونََك ِمن َيشْ Èنُفَسهُْم َوَما يَُرضvال> ا

`
Èوَن ا ْهنُْم اvن يُِضلÈوَك َوَما يُِضل ائَِفٌة ّمِ ُتُه لَهَم>ت ط> >َمَك َما لَْم تَُكن تَْعَملُ َوَاكَن َوَرْمحَ ُ عَلَْيَك الِكتَاَب َوالِْحْمكََة َوعَل <Bنَزَل اvا

ِ عَلَْيَك َعِظ�ً | <B113فَْضُل ا| 
    

Sub.:  Mencari keridhaan Allah 4:114Sub.:  Mencari keridhaan Allah 4:114Sub.:  Mencari keridhaan Allah 4:114Sub.:  Mencari keridhaan Allah 4:114    
[4.114] Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang 

yang menyuruh |manusia| memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara 
manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi 

kepadanya pahala yang besar.  ْْصالحٍ بَْنيَ الن>اِس َوَمن يَف
`
َمَر ِبَصَدقٍَة اvْو َمْعُروٍف اvْو ا vال> َمْن ا

`
َواُمهْ ا ْ ن جن> ابِْتَغاَء  َعْل َذWَِ َال َخْريَ ِيف َكثٍِري ّمِ

ِ فََسْوَف نُْؤِتيِه اvْجرًا َعِظ�ً | <B114َمْرَضاِت ا| 
    

Sub.:  Mereka yang menentang Nabi Muhammad 4:115Sub.:  Mereka yang menentang Nabi Muhammad 4:115Sub.:  Mereka yang menentang Nabi Muhammad 4:115Sub.:  Mereka yang menentang Nabi Muhammad 4:115    
[4.115] Dan barang siapa yang menentang Rasul |Nabi Muhammad| sesudah jelas kebenaran baginya, dan 

mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah 
dikuasainya |dilakukannya| itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk 

tempat kembali.  َالهَُدى و ُÚَ َ ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تََبني> َ َوَساَءْت َمِصريًا |َوَمن يَُشاِقِق الر> من> َ"َ ِúَِما تََوىل> َونُْص ِ ِÚِّبْع غَْريَ َسِبيِل املُْؤِمِنَني نَُو<  |115يَت
    

Sub.:   Allah tidak mengampuni dosa syirik 4:116Sub.:   Allah tidak mengampuni dosa syirik 4:116Sub.:   Allah tidak mengampuni dosa syirik 4:116Sub.:   Allah tidak mengampuni dosa syirik 4:116    
[4.116] Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan |sesuatu| dengan Dia, dan Dia 

mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang 
mempersekutukan |sesuatu| dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.  َال يَْغِفُر َ <Bن> ا `

ا
 َWَِك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذ ِ فََقْد َضل> َضالًال بَِعيدًا | اvن يُْرشَ <B�ِ 116ِلَمن يََشاُء َوَمن يُْرشِْك| 

 
Sub.:  Janji setan 4:117-121 

[4.117] Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan |dengan menyembah 
berhala itu| mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka,  <ال

`
ن يَْدُعوَن ا

`
kًَ~ َوا

`
ال> ا

`
ن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ا

`
ا

رِيداً | ْيَطاkً م>  |117شـَ
[4.118] yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan. "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-

hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan |untuk saya|, | ْفُروضًا َذن> ِمْن ِعَباِدَك نَِصيبًا م> ِ خت> vَوقَاَل ال ُ <B118لََعنَُه ا| 
[4.119] dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong 

pada mereka dan akan menyuruh mereka |memotong telinga-telinga binatang ternak|, lalu mereka benar-benar 
memotongnya, dan akan aku suruh mereka |merubah ciptaan Allah|, lalu benar-benar mereka merobahnya". 
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Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita 
kerugian yang nyata.  َن> َخلَْق و ُ ُْم فَلَُيَغّريِ ُْم فَلَُيبَتُِّكن> آَذاَن االvنَْعاِم َوالُٓمَرهن> Èُْم َوالُٓمَرهن ُْم َوال¢َمِنَيهن> ِ ال¢ِضل>هن> <Bن ُدوِن ا ْيَطاَن َوِليا+ ّمِ ِ َوَمن يَت>ِخِذ الشـ> <Bا 

ِبينًا | Èم kًا  |119فََقْد َخِرسَ ُخْرسَ
[4.120] Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada 

mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.  ُيَِعُدُمهْ َويَُمنِِّهيْم َوَما يَِعُدُمه
ال> ُغُرورًا |

`
ْيَطاُن ا  |120الشـ>

[4.121] Mereka |yang tertipu| itu tempatnya neraka Jahanam dan mereka tidak memperoleh tempat lari 
daripadanya. | ُدوَن َعْهنَا َمِحيصًا ُ َوَال َجيِ من>  |121ا¢ْولَِئَك َماûَواُمهْ َ"َ

    
Sub.:  Janji Allah pada orang beriman yang mengerjakan amalan saleh 4:122Sub.:  Janji Allah pada orang beriman yang mengerjakan amalan saleh 4:122Sub.:  Janji Allah pada orang beriman yang mengerjakan amalan saleh 4:122Sub.:  Janji Allah pada orang beriman yang mengerjakan amalan saleh 4:122    

[4.122] Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan Kami masukkan ke 
dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah 

membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?  يَن آَمنُوا ِ <xَوا
ِ حَ  <Bبَدًا َوْعَد ا vيَن ِفهيَا ا ِTِْهنَاُر َخا vِهتَا اال رِي ِمن َحتْ ُنْدِخلُهُْم َجن>اٍت َجتْ اِلَحاِت سـَ لُوا الص> ِ ِقيًال |َوَمعِ <Bْصَدُق ِمَن اv122قا+ َوَمْن ا| 

    
Sub.:  Balasan bagi yang berbuat kajahatanSub.:  Balasan bagi yang berbuat kajahatanSub.:  Balasan bagi yang berbuat kajahatanSub.:  Balasan bagi yang berbuat kajahatan    4:1234:1234:1234:123    

[4.123] |Pahala dari Allah| itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak |pula| menurut 
angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan 

kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak |pula| penolong baginya selain dari Allah.  لَيَْس
ِ َوِليا+  <Bِمن ُدوِن ا ُÚَ ْد َز ِبِه َوَال َجيِ ُمكْ َوَال اvَماِينِّ اvْهِل الِكتَاِب َمن يَْعَمْل ُسوءاً ُجيْ  |123 َوَال نَِصريًا |ِباvَماِنّيِ

    
Sub.:  Mereka yang beramal soleh surgalah tempSub.:  Mereka yang beramal soleh surgalah tempSub.:  Mereka yang beramal soleh surgalah tempSub.:  Mereka yang beramal soleh surgalah tempat baginya 4:124at baginya 4:124at baginya 4:124at baginya 4:124----125125125125    

[4.124] Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang 
yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.  َوَمن

اِلَحاِت ِمن ذَ  نَىث َوُهَو ُمْؤِمٌن فَا¢ْولَِئَك يَْدُخلُوَن اجلَن>َة َوَال يُْظلَُموَن نَِقريًا |يَْعَمْل ِمَن الص>  |124َكٍر اvْو ا¢
    

Sub.:  Aqidah kepercayaan Nabi Ibrahim 4:125Sub.:  Aqidah kepercayaan Nabi Ibrahim 4:125Sub.:  Aqidah kepercayaan Nabi Ibrahim 4:125Sub.:  Aqidah kepercayaan Nabi Ibrahim 4:125    
[4.125] Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada 

Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah 
mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.  ََذ ْبَراِهَمي َحِنيفًا َواخت>

`
َ ا >َبَع ِم3> ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َوات <Bِ ُه ْن اvْسَملَ َوْ"َ م> ُ  َوَمْن اvْحَسُن ِدينًا ّمِ <Bا

ْبَراِهَمي َخِليًال |
`
 |125ا

    
Sub.:  Kepunyaan Allah segala sesuatu 4:126Sub.:  Kepunyaan Allah segala sesuatu 4:126Sub.:  Kepunyaan Allah segala sesuatu 4:126Sub.:  Kepunyaan Allah segala sesuatu 4:126    

[4.126] Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah |pengetahuan| 
Allah Maha Meliputi segala sesuatu.  َمَواِت َوَما ِيف ِ َما ِيف الس> <Bِِحيطًا |َو Èٍء م ُ ِبُلكِّ َيشْ <Bْرِض َوَاكَن اv126 اال| 

    
Sub.:  Hak seorang perempuan dan anak anak dalam islam 4:127Sub.:  Hak seorang perempuan dan anak anak dalam islam 4:127Sub.:  Hak seorang perempuan dan anak anak dalam islam 4:127Sub.:  Hak seorang perempuan dan anak anak dalam islam 4:127    

[4.127] Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah. "Allah memberi fatwa 
kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an |juga memfatwakan| tentang 
para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa |maskawin| yang ditetapkan untuk 
mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan 
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|Allah menyuruh kamu| supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang 
kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya".  يُْفِتيُمكْ ِفِهين> َوَما ُ <Bَِّساِء ُقِل ا َتْفُتونََك ِيف الن َويَسـْ

ِيت َال تُْؤتُوَهنُن> َما ُكِتَب لَهُن> َوتَْرغَُبوَن اvن تَنِكُحوُهن> َوالُْمسـْ يُْتَىل عَلَْيُمكْ ِيف  َِّساِء الال> اِن َواvن تَُقوُموا ِللَْيَتاَمى ِ�لِْقْسطِ  الِكتَاِب ِيف يَتَاَمى الن َTَْتْضَعِفَني ِمَن الِو
َ َاكَن ِبِه عَِل�ً  <Bن> ا

`
 |127 |َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْريٍ فَا

    
Sub.:  Permasalah dan perceraian 4:128Sub.:  Permasalah dan perceraian 4:128Sub.:  Permasalah dan perceraian 4:128Sub.:  Permasalah dan perceraian 4:128    

[4.128] Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak 
mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik |bagi 
mereka| walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik 
dan memelihara dirimu |dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh|, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  ٌة َخافَْتvِن اْمَرا
`
لُْح  َوا Èن يُْصِلَحا بَيَْهنَُما ُصلْحًا َوالصvَما ا ْعَراضًا فََال ُجنَاَح عَلَْهيِ

`
ِمْن بَْعِلهَا نُُشوزًا اvْو ا

َ َاكَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبريًا | <Bن> ا
`
ُنوا َوتَت>ُقوا فَا سـِ ن ُحتْ

`
ح> َوا Èنُفُس الش vِت اال  |128َخْريٌ َوا¢ْحِرضَ

[4.129] Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri |mu|, walaupun kamu 
sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung |kepada yang kamu cintai|, 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara 

diri |dari kecurangan|, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ن تَْعِدلُواvَتِطيُعوا ا َولَن تَسـْ
ن تُْصلِ 

`
>قَِة َوا َِّساِء َولَْو َحَرْصُمتْ فََال تَِميلُوا ُلك> املَْيِل فَتََذُروَها َاكلُْمَعل ِح�ً |بَْنيَ الن َ َاكَن غَُفورًا ر> <Bن> ا

`
 |129ُحوا َوتَت>ُقوا فَا

[4.130] Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari 
limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas |karunia-Nya| lagi Maha Bijaksana.  <ن يََتَفر

`
�+ َواُ ُ <Bقَا يُْغِن ا

ُ َواِسعًا َحِك�ً | <Bن َسَعِتِه َوَاكَن ا  |130ّمِ
    

Sub.:  Allah tidak membutuhkan orangSub.:  Allah tidak membutuhkan orangSub.:  Allah tidak membutuhkan orangSub.:  Allah tidak membutuhkan orang----orang yang tidak percaya kepadaorang yang tidak percaya kepadaorang yang tidak percaya kepadaorang yang tidak percaya kepada----Nya 4:131Nya 4:131Nya 4:131Nya 4:131----133133133133    
[4.131] Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh Kami 

telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan |juga| kepada kamu; 
bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka |ketahuilah|, sesungguhnya apa yang di langit dan apa 

yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.  َمَواِت َوَما ِيف ِ َما ِيف الس> <Bَِو
ن تَْكُفُروا فَ 

`
َ َوا <Bُقوا ا< ُمكْ اvِن ات <_

`
يَن ا¢وتُوا الِكتَاَب ِمن قَْبِلُمكْ َوا ِ <xْينَا ا َمَواِت َوَما ِيف االvْرِض َواكَ االvْرِض َولََقْد َوص> ِ َما ِيف الس> <Bِ <ن

`
يدًا |ا ُ غَِنيا+ َمحِ <B131َن ا| 

[4.132] Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai 
Pemelihara. | َوِكيًال ِ <B�ِ ْرِض َوَكَفىvَمَواِت َوَما ِيف اال ِ َما ِيف الس> <Bِ132َو| 

[4.133] Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat 
yang lain |sebagai penggantimu|. Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.  ِتûَا الن>اُس َويَا Èهيvيُْذِهْبُمكْ ا ûن يََشا

`
ا

ُ عََىل َذWَِ قَِديرًا | <B133ِبآَخرِيَن َوَاكَن ا| 
    

SubSubSubSub.:  Kebaikan kehidupan dunia dan akhirat 4:134.:  Kebaikan kehidupan dunia dan akhirat 4:134.:  Kebaikan kehidupan dunia dan akhirat 4:134.:  Kebaikan kehidupan dunia dan akhirat 4:134    
[4.134] Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja |maka ia merugi|, karena di sisi Allah ada 

pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.  نَْيا ÈTنَْيا َمن َاكَن يُرِيُد ثََواَب ا ÈTثََواُب ا ِ <Bفَِعنَد ا
يعًا بَِصريًا | ُ َمسِ <B134َواالِٓخَرِة َوَاكَن ا| 

    
Sub.:  Anjuran menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah 4:135Sub.:  Anjuran menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah 4:135Sub.:  Anjuran menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah 4:135Sub.:  Anjuran menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah 4:135    

[4.135] Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya 
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atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan |kata-kata| atau enggan menjadi 

saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.  يَن آَمنُوا ُكونُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
يْ  َTِِو الَواvنُفِسُمكْ اvَولَْو عََىل ا ِ <Bِ اِمَني ِ�لِْقْسطِ ُشهََداَء نقَو>

`
>ِبُعوا الهََوى اvن تَْعِدلُوا َوا َما فََال تَت ُ اvْوَىل ِهبِ <Bْو فَِقريًا فَاvن يَُكْن غَِنيا+ ا `

تَلُْووا اvْو تُْعرُِضوا  ِن َواالvْقَرِبَني ا
ن> 

`
َ َاكَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبرياً | فَا <B135ا| 

    
Sub.:  Beriman kepada Allah dengan keyakinan dan Sub.:  Beriman kepada Allah dengan keyakinan dan Sub.:  Beriman kepada Allah dengan keyakinan dan Sub.:  Beriman kepada Allah dengan keyakinan dan percaya 4:136percaya 4:136percaya 4:136percaya 4:136----138138138138    

[4.136] Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya |Nabi 
Muhammad| dan kepada kitab|Al-Qur’an| yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah 
turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-

rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.  يَن آَمنُوا آِمنُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
َل عََىل َرُسوÚِِ َواْلِكتَ  ي نَز> ِ <xَواْلِكتَاِب ا ِÚَِوَرُسو ِ <B�ِ <َوالَْيْوِم االِٓخِر فََقْد َضل ِúَِوَمالئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُس ِ <B�ِ نَزَل ِمن قَْبُل َوَمن يَْكُفْر vي ا ِ <xَضالًال بَِعيدًا  اِب ا

|136| 
[4.137] Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman |pula|, kemudian 

kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada 
mereka, dan tidak |pula| menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.  يَن آَمنُوا ُمث> َكَفُروا ُمث> آَمنُوا ُمث> َكَفُروا ُمث> اْزَداُدوا ُكْفرًا ِ <xن> ا `

ا
>مْ  ُ ِلَيْغِفَر لَهُْم َوَال ِلَهيِْدَهيُْم َسِبيًال | ل <B137يَُكِن ا| 

[4.138] Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,
ِ املُنَاِفِقَني ِباvن> لَهُْم عََذاً� اvِل�ً |   |138بَّرشِ

    
Sub.:  Meninggalkan kekuatan Sub.:  Meninggalkan kekuatan Sub.:  Meninggalkan kekuatan Sub.:  Meninggalkan kekuatan Allah dengan berpaling ke orang kafir 4:139Allah dengan berpaling ke orang kafir 4:139Allah dengan berpaling ke orang kafir 4:139Allah dengan berpaling ke orang kafir 4:139    

[4.139] |yaitu| orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan 
meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka 

sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.  َة ن> الِعز>
`
َة فَا يَن يَت>ِخُذوَن الَاكِفرِيَن اvْوِلَياَء ِمن ُدوِن املُْؤِمِنَني اvيَبْتَُغوَن ِعنَدُمهُ الِعز> ِ <xا

يعًا | ِ َمجِ <Bِ139| 
    

Sub.:  Jauhilah orang orang yang mengingkari ayat ayat Allah 4:140Sub.:  Jauhilah orang orang yang mengingkari ayat ayat Allah 4:140Sub.:  Jauhilah orang orang yang mengingkari ayat ayat Allah 4:140Sub.:  Jauhilah orang orang yang mengingkari ayat ayat Allah 4:140    
[4.140] Dan sungguh Allah telah menurunkan |ketentuan| kepada kamu di dalam Al Qur'an bahwa 

apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan |oleh orang-orang kafir|, maka 
janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena 
sesungguhnya |kalau kamu berbuat demikian|, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah 

akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahanam,  َل عَلَْيُمكْ ِيف َوقَْد نَز>
َذا َمسِ 

`
> الِكتَاِب اvْن ا ن `

ِه ا َهتَْزا¢ ِهبَا فََال تَْقُعُدوا َمَعهُْم َحىت> َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث غَْريِ ِ يُْكَفُر ِهبَا َويُسـْ <Bَجاِمُع املُنَاِفِقَني َواْلَاكِفرِيَن ِيف ْعُمتْ آَ_ِت ا َ <Bن> ا `
ثْلُهُْم ا ذًا ّمِ

`
ُمكْ ا

يعًا | َ َمجِ من> َ"َ140| 
    

Sub.:   Kemunafikan danSub.:   Kemunafikan danSub.:   Kemunafikan danSub.:   Kemunafikan dan    kafir 4:141kafir 4:141kafir 4:141kafir 4:141----143143143143    
[4.141] |yaitu| orang-orang yang menunggu-nunggu |peristiwa| yang akan terjadi pada dirimu |hai orang-

orang mukmin|. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata. "Bukankah kami |turut 
berperang| beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan |kemenangan| mereka 
berkata. "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka 
Allah akan memberi keputusan di antara kamu di Hari Kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan 
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kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.  ِ <Bَن ا ن َاكَن لَُمكْ فَْتٌح ّمِ
`
>ُصوَن ِبُمكْ فَا ب يَن يََرتَ ِ <xا

َتْحِوْذ عَلَْيُمكْ َونَْمنَعْ  ن َاكَن ِلْلَاكِفرِيَن نَِصيٌب قَالُوا ٔالَْم نَسـْ
`
َعُمكْ َوا ُ لِْلَاكِفرِيَن عََىل قَالُوا ٔالَْم نَُكن م> <Bَعَل ا ُمكُ بَيْنَُمكْ يَْوَم الِقيَاَمِة َولَن َجيْ ُ َحيْ <Bَن املُْؤِمِنَني فَا ُمك ّمِ

 |141املُْؤِمِنَني َسِبيًال |
[4.142] Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. 

Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya |dengan shalat| 
di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali.  َوُهَو َ <Bاِدُعوَن ا ن> املُنَاِفِقَني ُخيَ `

ا
َىل 

`
َذا قَاُموا ا

`
ال> قَِليًال |َخاِدُعهُْم َوا

`
َ ا <Bالِة قَاُموا ُكَساَىل يَُراُءوَن الن>اَس َوَال يَْذُكُروَن ا  |142 الص>

[4.143] Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian |iman atau kafir|. tidak masuk kepada 
golongan ini |orang-orang beriman| dan tidak |pula| kepada golongan itu |orang-orang kafir|. Barang siapa 
yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan |untuk memberi petunjuk| baginya.

  ُÚَ َد ُ فَلَن َجتِ <Bَىل َهُؤالِء َوَمن يُْضِلِل ا
`
َىل َهُؤالِء َوَال ا

`
 |143 َسِبيًال |ُمَذبَْذِبَني بَْنيَ َذWَِ َال ا

    
Sub.:  Jangan mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin 4:144Sub.:  Jangan mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin 4:144Sub.:  Jangan mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin 4:144Sub.:  Jangan mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin 4:144    

[4.144] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan 
meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah |untuk 

menyiksamu|?  ِ <Bِ َعلُوا يَن آَمنُوا َال تَت>ِخُذوا الَاكِفِريَن اvْوِلَياَء ِمن ُدوِن املُْؤِمِنَني اvُترِيُدوَن اvن َجتْ ِ <xَا ا Èهيvِبينًا |َ_ ا Èم kً144 عَلَْيُمكْ ُسلَْطا| 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang munafik beradrang munafik beradrang munafik beradrang munafik berada di tempat terendah dari Api neraka 4:145a di tempat terendah dari Api neraka 4:145a di tempat terendah dari Api neraka 4:145a di tempat terendah dari Api neraka 4:145    
[4.145] Sesungguhnya orang-orang munafik itu |ditempatkan| pada tingkatan yang paling bawah dari 

neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.  ِْرك <Tن> املُنَاِفِقَني ِيف ا `
االvْسَفِل  ا

َد لَهُْم نَِصرياً |  |145ِمَن الن>اِر َولَن َجتِ
    

Sub.:  Bertobat dengan sungguh 4:146Sub.:  Bertobat dengan sungguh 4:146Sub.:  Bertobat dengan sungguh 4:146Sub.:  Bertobat dengan sungguh 4:146----147147147147    
[4.146] Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada |agama| 

Allah dan tulus ikhlas |mengerjakan| agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama 
orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

ِ فَا¢ْولَئَِك َمعَ   <Bِ ْخلَُصوا ِديَهنُْمvَوا ِ <B�ِ ْصلَُحوا َواْعَتَصُمواvبُوا َوايَن َ ِ <xال> ا
`
ُ املُْؤِمِنَني اvْجرًا َعِظ�ً | ا <B146املُْؤِمِنَني َوَسْوَف يُْؤِت ا| 

[4.147] Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha 
Mensyukuri lagi Maha Mengetahui.  ٓ ن َشَكْرُمتْ َوا

`
ُ ِبَعَذاِبُمكْ ا <Bَشاِكرًا عَِل�ً |َما يَْفَعُل ا ُ <B147َمنُمتْ َوَاكَن ا| 

    
Sub.:  Perkataan buruk 4:148Sub.:  Perkataan buruk 4:148Sub.:  Perkataan buruk 4:148Sub.:  Perkataan buruk 4:148    

[4.148] Allah tidak menyukai ucapan buruk, |yang diucapkan| dengan terang kecuali oleh orang yang 
dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  ُ <Bا Èب ال> َمن ُظِملَ َوَاكَن َال ُحيِ

`
وِء ِمَن الَقْوِل ا Èاجلَهَْر ِ�لس

يعًا عَِل�ً | ُ َمسِ <B148ا| 
    

Sub.:  Kebaikan dan mengampuni 4:149Sub.:  Kebaikan dan mengampuni 4:149Sub.:  Kebaikan dan mengampuni 4:149Sub.:  Kebaikan dan mengampuni 4:149    
[4.149] Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan 

|orang lain|, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.  <ن
`
ُفوُه اvْو تَْعُفوا َعْن ُسوٍء فَا ن تُْبُدوا َخْريًا اvْو ُختْ

`
ا

َ َاكَن َعُفوا+ قَِديراً | <B149ا|    
    

Sub.:  Mereka yang mengakui mengikuti beberapa Rasul Allah dan menolak untuk percaya padanya 4:150Sub.:  Mereka yang mengakui mengikuti beberapa Rasul Allah dan menolak untuk percaya padanya 4:150Sub.:  Mereka yang mengakui mengikuti beberapa Rasul Allah dan menolak untuk percaya padanya 4:150Sub.:  Mereka yang mengakui mengikuti beberapa Rasul Allah dan menolak untuk percaya padanya 4:150----111151515151    
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[4.150] Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud 
memperbedakan antara |keimanan kepada| Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan. "Kami beriman 
kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian |yang lain|", serta bermaksud |dengan perkataan 

itu| mengambil jalan |tengah| di antara yang demikian |iman atau kafir|,  نvَويُرِيُدوَن ا ِúَِوُرُس ِ <B�ِ يَن يَْكُفُروَن ِ <xن> ا `
ا

ِ َوُرُسúِِ َويَُقولُوَن نُْؤِمُن ِبَبْعٍض َونَ  <Bَسِبيًال |يَُفّرُِقوا بَْنيَ ا َWِن يَت>ِخُذوا بَْنيَ َذv150ْكُفُر ِبَبْعٍض َويُرِيُدوَن ا| 
[4.151] merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang 

yang kafir itu siksaan yang menghinakan.  ْعvهِينًا |ا¢ْولَئَِك ُمهُ الَاكِفُروَن َحقا+ َوا Èِلْلَاكِفرِيَن عََذاً� م kَ151َتْد| 
    

Sub.:  pahala bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya 4:152Sub.:  pahala bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya 4:152Sub.:  pahala bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya 4:152Sub.:  pahala bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya 4:152    
[4.152] Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan 

seorang pun di antara mereka |para rasul|, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan 
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ْهنُْم ا¢ْولَِئَك َسْوَف يُْؤِتِهيْم ِ َوُرُسúِِ َولَْم يَُفّرُِقوا بَْنيَ اvَحٍد ّمِ <B�ِ يَن آَمنُوا ِ <xَوا

ُ غَُفو  <Bِح�ً |ا¢ُجوَرُمهْ َوَاكَن ا  |152رًا ر>
    

Sub.:   Penghinaan kafir Bani Israel untuk Nabi Musa 4:153Sub.:   Penghinaan kafir Bani Israel untuk Nabi Musa 4:153Sub.:   Penghinaan kafir Bani Israel untuk Nabi Musa 4:153Sub.:   Penghinaan kafir Bani Israel untuk Nabi Musa 4:153----155155155155    
[4.153]  |Orang-orang| Ahli Kitab meminta kepadamu |Nabi Muhammad| agar kamu menurunkan kepada 

mereka sebuah Kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar 
dari itu. Mereka berkata. "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata". Maka mereka disambar petir 
karena kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang 
nyata, lalu Kami maafkan |mereka| dari yang demikian. Dan telah Kami berikan kepada Musa keterangan 

|kekuasaan| yang nyata.  َفَق َWِْكَربَ ِمن َذvلُوا ُموَىس اvَماِء فَقَْد َسا َن الس> ْم ِكَتاً� ّمِ ئَُ�َ اvْهُل الِكتَاِب اvن تَُزنَِّل عَلَْهيِ َرًة يَسـْ ْ"َ َ <Bا kَِرvالُوا ا
نَاُت فََعَفْوkَ َعن َذWَِ فَاvخَ  ِّ َُذوا الِعْجَل ِمْن بَْعِد َما َجاَءْهتُُم الَبي اِعَقُة ِبُظلِْمهِْم ُمث> اخت> ِبينًا |َذْهتُُم الص> Èم kً153َوآتَيْنَا ُموَىس ُسلَْطا| 

    
Sub.:  Bani Israel melanggar perjanjian mereka dengan Allah 4:154Sub.:  Bani Israel melanggar perjanjian mereka dengan Allah 4:154Sub.:  Bani Israel melanggar perjanjian mereka dengan Allah 4:154Sub.:  Bani Israel melanggar perjanjian mereka dengan Allah 4:154----155155155155    

[4.154] Dan telah Kami angkat ke atas |kepala| mereka bukit Thursina untuk |menerima| perjanjian |yang 
telah Kami ambil dari| mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka. "Masukilah pintu gerbang 
|Baitulmaqdis| itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan |pula|, kepada mereka. "Janganlah kamu melanggar 

peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.  َوَرفَْعنَا فَْوقَهُُم
بِْت  وَر ِبِميثَاِقهِْم َوُقلْنَا لَهُُم اْدُخلُوا الَباَب ُجس>دًا َوُقلْنَا لَهُْم َال تَْعُدوا ِيف الس> Èيثَاقًا غَِليظًا | الط  |154َواvَخْذkَ ِمْهنُم ّمِ

    
Sub.:  Kekafiran bani Israel, dan mereka membunuh para Nabi 4:155Sub.:  Kekafiran bani Israel, dan mereka membunuh para Nabi 4:155Sub.:  Kekafiran bani Israel, dan mereka membunuh para Nabi 4:155Sub.:  Kekafiran bani Israel, dan mereka membunuh para Nabi 4:155----156156156156    

[4.155] Maka |Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan|, disebabkan mereka melanggar 
perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh 
nabi-nabi tanpa |alasan| yang benar dan karena mereka mengatakan. "Hati kami tertutup." Bahkan, 
sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman 

kecuali sebahagian kecil dari mereka.  َنِْبَياَء ِبَغْريِ َحٍقّ َوقَْوِلهِْم ُقلُوبُنvَوقَْتِلهُِم اال ِ <Bيثَاقَهُْم َوُكْفِرِمه ِبآَ_ِت ا ُ فَِبَما نَْقِضهِم ّمِ <Bا غُلٌْف بَْل َطَبَع ا
ال> قَِليًال |

`
 |155عَلَْهيَا ِبُكْفِرِمهْ فََال يُْؤِمنُوَن ا

    
SubSubSubSub.:  Kekafiran yahudi kepada nabi Isa dan tuduhan zina terhadap Maryam 4:156.:  Kekafiran yahudi kepada nabi Isa dan tuduhan zina terhadap Maryam 4:156.:  Kekafiran yahudi kepada nabi Isa dan tuduhan zina terhadap Maryam 4:156.:  Kekafiran yahudi kepada nabi Isa dan tuduhan zina terhadap Maryam 4:156    

[4.156] Dan karena kekafiran mereka |terhadap Isa|, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan 
kedustaan besar |zina|,  ًَعِظ� kً156| َوِبُكْفِرِمهْ َوقَْوِلهِْم عََىل َمْرَميَ ُهبَْتا| 
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Sub.:  Allah mengangkat Nabi Isa,dan menggantinya orang lain yang serupa dengannya yang dibunuh orang Sub.:  Allah mengangkat Nabi Isa,dan menggantinya orang lain yang serupa dengannya yang dibunuh orang Sub.:  Allah mengangkat Nabi Isa,dan menggantinya orang lain yang serupa dengannya yang dibunuh orang Sub.:  Allah mengangkat Nabi Isa,dan menggantinya orang lain yang serupa dengannya yang dibunuh orang 
kafir dan menyalibnya 4:157kafir dan menyalibnya 4:157kafir dan menyalibnya 4:157kafir dan menyalibnya 4:157----159159159159    

[4.157] dan karena ucapan mereka. "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, 
Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak |pula| menyalibnya, tetapi |yang mereka bunuh 
ialah| orang yang diserupakan dengan `Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham 
tentang |pembunuhan| Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak 
mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak 

|pula| yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.  ِ <Bيَح ِعيَىس ابَْن َمْرَميَ َرُسوَل ا k> قَتَلْنَا املَسـِ
`
 َوَما قَتَلُوُه َوَما َصلَُبوُه َوقَْوِلهِْم ا

َِّباَع ال ال> ات
`
نُْه َما لَهُم ِبِه ِمْن ِعْملٍ ا يَن اْختَلَُفوا ِفيِه لَِفي َشٍكّ ّمِ ِ <xن> ا

`
َه لَهُْم َوا ّبِ ّنِ َوَما قَتَلُوُه يَِقينًا |َولَِكن شـُ  |157ظ>

[4.158] Tetapi |yang sebenarnya|, Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. | ًَعزِيزًا َحِك� ُ <Bلَْيِه َوَاكَن ا

`
ُ ا <Bفََعُه ا  |158بَل ر>

[4.159] Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya |Isa| sebelum 
kematiannya. Dan di Hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.  <ال> لَُيْؤِمَنن

`
ْن اvْهِل الِكتَاِب ا ن ّمِ

`
َوا

ْم َشهِيدًا |  |159ِبِه قَْبَل َمْوِتِه َويَْوَم الِقيَاَمِة يَُكوُن عَلَْهيِ
    

Sub.:  Kerugian orang orang yahudi 4:160Sub.:  Kerugian orang orang yahudi 4:160Sub.:  Kerugian orang orang yahudi 4:160Sub.:  Kerugian orang orang yahudi 4:160----161161161161    
[4.160] Maka disebabkan kelaziman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka |memakan 

makanan| yang baik-baik |yang dahulunya| dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi 
|manusia| dari jalan Allah,  َب ْم َطّيِ ْمنَا عَلَْهيِ يَن َهاُدوا َحر> ِ <xَن ا ِ َكِثريًا |فَِبُظْملٍ ّمِ <Bِمهْ َعن َسِبيِل ا >ْت لَهُْم َوِبَصّدِ  |160اٍت ا¢ِحل

[4.161] dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, 
dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-

orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.  ِلْلَاكِفرِيَن kَْعَتْدvْمَواَل الن>اِس ِ�لَْباِطِل َواvهِْم ا َ� َوقَْد ُهنُوا َعْنُه َواvْلكِ َواvْخِذِمهُ الّرِ
ِل�ً | v161ِمْهنُْم عََذاً� ا|    

    
Sub.:  Pahala bagi orangSub.:  Pahala bagi orangSub.:  Pahala bagi orangSub.:  Pahala bagi orang----orang yang orang yang orang yang orang yang beriman 4:162beriman 4:162beriman 4:162beriman 4:162    

[4.162] Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka 
beriman kepada |Al-Qur’an| yang telah diturunkan kepadamu |Nabi Muhammad| dan kepada |kitab-kitab| 
yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala 

yang besar.  
`
اِخسُوَن ِيف الِعْملِ ِمْهنُْم َوالُْمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن ِبَما ا¢نِزَل ا ِ لَِكِن الر> <B�ِ َاكَة َوالُْمْؤِمنُوَن الَة َوالُْمْؤتُوَن الز> لَْيَك َوَما ا¢نزَِل ِمن قَْبِ�َ َوالُْمِقميَِني الص>

ُنْؤِتِهيْم اvْجرًا َعِظ�ً |  |162َوالَْيْوِم االِٓخِر ا¢ْولَِئَك سـَ
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  WWWWahyu para Nabi dan Rasul 4:163ahyu para Nabi dan Rasul 4:163ahyu para Nabi dan Rasul 4:163ahyu para Nabi dan Rasul 4:163----165165165165    
[4.163] Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu |Nabi Muhammad| sebagaimana Kami 

telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu 
|pula| kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan 

Kami berikan Zabur kepada Daud.  
`
ْبَراِهَمي َوا

`
َىل ا

`
َني ِمْن بَْعِدِه َواvْوَحْينَا ا ِّ َىل نُوحٍ َوالن>ِبي

`
لَْيَك Éََ اvْوَحْينَا ا

`
k> اvْوَحْينَا ا

`
ْحسَاَق ا

`
اِعيَل َوا ْمسَ

Èوَب َويُونَُس َوَهاُروَن َوسُ  َباِط َوِعيَىس َواvي  |163لَْيَماَن َوآتَيْنَا َداُووَد َزبُورًا |َويَْعُقوَب َواالvسـْ
    

Sub.:   Komunikasi antara Allah dan Nabi Musa 4:164Sub.:   Komunikasi antara Allah dan Nabi Musa 4:164Sub.:   Komunikasi antara Allah dan Nabi Musa 4:164Sub.:   Komunikasi antara Allah dan Nabi Musa 4:164    
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[4.164] Dan |kami telah mengutus| rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka 
kepadamu dahulu, dan rasul-rasul |lain| yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah 

berfirman kepada Musa dengan langsung.  ً� ُ ُموَىس تَْلكِ <Bْم نَْقُصْصهُْم عَلَْيَك َوَلك>َم ا< َوُرُسًال قَْد قََصْصنَاُمهْ عَلَْيَك ِمن قَْبُل َوُرُسًال ل
|164| 

    
Sub.:  Tujuan diutusnya Rasul 4:165Sub.:  Tujuan diutusnya Rasul 4:165Sub.:  Tujuan diutusnya Rasul 4:165Sub.:  Tujuan diutusnya Rasul 4:165    

[4.165] |Mereka kami utus| selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya 
tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.  ِِيَن َوُمنذ بَّرشِ Èَعزِيزًا َحِك�ً |ُرُسًال م ُ <Bُسِل َوَاكَن ا Èٌة بَْعَد الر ِ ُحج> <B165ِريَن ِلئَال> يَُكوَن ِللن>اِس عََىل ا| 
    

Sub.:  Allah bersaksi bahwa menurunkan AlSub.:  Allah bersaksi bahwa menurunkan AlSub.:  Allah bersaksi bahwa menurunkan AlSub.:  Allah bersaksi bahwa menurunkan Al----Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad 4:113Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad 4:113Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad 4:113Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad 4:113    
[4.166] |Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu|, Tetapi Allah menjadi saksi atas | Al 

Qur'an| yang diturunkan-Nya kepadamu |Nabi Muhammad|. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan 
malaikat-malaikat pun menjadi saksi |pula|. Cukuplah Allah yang menjadi saksi.  َيَْشهَُد ِبم ُ <Bِبِعلِْمِه لَِكِن ا ُÚَنَزvلَْيَك ا

`
ا اvنَزَل ا

ِ َشهِيداً | <B�ِ 166َوالَْمالئَِكُة يَْشهَُدوَن َوَكَفى| 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang kafir 4:167orang kafir 4:167orang kafir 4:167orang kafir 4:167----169169169169    
[4.167] Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi |manusia| dari jalan Allah, benar-

benar telah sesat sejauh-jauhnya. | ًوا َضالًال بَِعيداÈقَْد َضل ِ <Bوا َعن َسِبيِل ا Èيَن َكَفُروا َوَصد ِ <xن> ا `
 |167ا

[4.168] Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan 
mengampuni |dosa| mereka dan tidak |pula| akan menunjukkan jalan kepada mereka,  يَن َكَفُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكِن ِ <xن> ا `

ا
ُ ِلَيْغِفَر لَهُْم َوَال ِلَهيِْدَهيُْم َطرِيقًا | <B168ا| 

[4.169] Kecuali jalan ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian 
itu adalah |sangat| mudah bagi Allah. | يَِسريًا ِ <Bعََىل ا َWِبَدًا َوَاكَن َذvيَن ِفهيَا ا ِTَِخا َ من> ال> َطرِيَق َ"َ

`
 |169ا

    
Sub.:  Nabi muhammad membawa perintah dari Allah 4:170Sub.:  Nabi muhammad membawa perintah dari Allah 4:170Sub.:  Nabi muhammad membawa perintah dari Allah 4:170Sub.:  Nabi muhammad membawa perintah dari Allah 4:170    

[4.170] Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul |Nabi Muhammad| itu kepadamu dengan 
|membawa| kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah |kepadanya|, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika 
kamu kafir, |maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun| karena sesungguhnya apa yang di langit 

dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  َا Èهيvا _َ
ِ َما ِيف  <Bِ <ن

`
ن تَْكُفُروا فَا

`
>ُمكْ َوا بُِّمكْ فَآِمنُوا َخْريًا ل ُسوُل ِ�لَْحّقِ ِمن ر> ُ عَِل�ً َحِك�ً الن>اُس قَْد َجاَءُمكُ الر> <Bْرِض َوَاكَن اvَمَواِت َواال  |170| الس>

    
Sub.:  Nabi Isa adalah utusan Allah 4:171Sub.:  Nabi Isa adalah utusan Allah 4:171Sub.:  Nabi Isa adalah utusan Allah 4:171Sub.:  Nabi Isa adalah utusan Allah 4:171----172172172172    

[4.171] Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu 
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan 
Allah dan |yang diciptakan dengan| kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan |dengan tiupan| 
roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan. 
"|Tuhan itu| tiga", berhentilah |dari ucapan itu|. |Itu| lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang 
Maha Esa, Maha Suci Allah dari |anggapan| mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah 

kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara.  ْهَل الِكتَاِب َال تَْغلُوا ِيف ِديِنُمكْ َوَال تَُقولُوvَما َ_ ا< ن
`
ال> احلَق> ا

`
ِ ا <Bا عََىل ا
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ِ وَ  <B�ِ نُْه فَآِمنُوا َىل َمْرَميَ َوُروٌح ّمِ
`
َمُتُه اvلَْقاَها ا ِ َوَلكِ <Bيُح ِعيَىس اْبُن َمْرَميَ َرُسوُل ا Úٌَ َواِحٌد املَسـِ

`
ُ ا <Bَما ا< ن

`
ْبَحانَُه اvن ُرُسúِِ َوَال تَُقولُوا ثَالثٌَة انَهتُوا َخْريًا ل>ُمكْ ا سـُ

ِ َوِكيًال | <B�ِ ْرِض َوَكَفىvَمَواِت َوَما ِيف اال ُ َما ِيف الس> <Ú ٌTََو ُÚَ 171يَُكوَن| 
    

Sub.:  Nabi Isa adalah penyembah Allah 4:172Sub.:  Nabi Isa adalah penyembah Allah 4:172Sub.:  Nabi Isa adalah penyembah Allah 4:172Sub.:  Nabi Isa adalah penyembah Allah 4:172    
[4.172] Al Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah dan begitu pula malaikat-malaikat yang 

terdekat |kepada Allah|. Barang siapa yang enggan dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri, nanti 
Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya.  بُوَن َوَمن ِ َوَال املَالئَِكُة املُقَر> < ِBّ ًن يَُكوَن َعْبداvيُح ا لَن يَْستَنِكَف املَسـِ

يعًا |يَْستَن لَْيِه َمجِ
`
ُمهْ ا َيْحُرشُ َتْكِربْ فَسـَ  |172ِكْف َعْن ِعَباَدِتِه َويَسـْ

    
Sub.:   pahala bagi mereka yang beramal soleh dan siksaan bagi yang menyombongkan diri 4:173Sub.:   pahala bagi mereka yang beramal soleh dan siksaan bagi yang menyombongkan diri 4:173Sub.:   pahala bagi mereka yang beramal soleh dan siksaan bagi yang menyombongkan diri 4:173Sub.:   pahala bagi mereka yang beramal soleh dan siksaan bagi yang menyombongkan diri 4:173    

[4.173] Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan 
pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan 
dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak 

akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain daripada Allah.  اِلَحاِت لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xا ا فَاvم>
ُهبُْم عََذا�ً  وا فَُيَعّذِ َتْكَربُ يَن اْستَنَكُفوا َواسـْ ِ <xا ا ن فَْضúِِ َواvم> ِهيْم ا¢ُجوَرُمهْ َويَزِيُدُمه ّمِ ِ فَُيَوفِّ <Bن ُدوِن ا ُدوَن لَهُم ّمِ  |173 َوِليا+ َوَال نَِصريًا | اvِل�ً َوَال َجيِ

    
Sub.:  Bukti kebenaran Allah 4:174Sub.:  Bukti kebenaran Allah 4:174Sub.:  Bukti kebenaran Allah 4:174Sub.:  Bukti kebenaran Allah 4:174----175175175175    

[4.174] Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, |Muhammad 
dengan mukjizatnya| dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang |Al Qur'an|.  َا Èهيvا _َ

ِبينًا | Èلَْيُمكْ نُورًا م
`
ُِّمكْ َواvنَزلْنَا ا ب ن ر>  |174الن>اُس قَْد َجاَءُمك بُْرَهاٌن ّمِ

[4.175] Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada |agama|-Nya, 
niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya |surga| dan limpahan karunia-

Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus |untuk sampai| kepada-Nya.  َواْعَتَصُموا ِ <B�ِ يَن آَمنُوا ِ <xا ا فَاvم>
 َ ل
`
نُْه َوفَْضٍل َوَهيِْدِهيْم ا ٍة ّمِ ُيْدِخلُهُْم ِيف َرْمحَ َتِق�ً |ِبِه فَسـَ سـْ Èاطًا م  |175ْيِه ِرصَ

    
Sub.:  Pembagian Sub.:  Pembagian Sub.:  Pembagian Sub.:  Pembagian WWWWarisan 4:176arisan 4:176arisan 4:176arisan 4:176    

[4.176] Mereka meminta fatwa kepadamu |tentang kalalah|. Katakanlah. "Allah memberi fatwa kepadamu 
tentang kalalah |yaitu|. jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara 
perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 
saudaranya yang laki-laki mewarisi |seluruh harta saudara perempuan|, jika ia tidak mempunyai anak; Tetapi 
jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 
meninggal. Dan jika mereka |ahli waris itu terdiri dari| saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka 

bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan 
|hukum ini| kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  ََتْفُتونَك  ُقلِ  يَسـْ

 ُ <Bِيف  يُْفِتيُمكْ  ا  ِÓَ�َنِ  ال
`
ن َوُهَو يَِر  تََركَ  َما ِنْصُف  فَلَهَا ا¢ْختٌ  َوÚَُ  َوÚَ  ٌTَُ  لَيَْس  َهَ�َ  اْمُرؤٌ  ا

`
ا تََرَك َوا ن َاكنََتا اثْنَتَْنيِ فَلَهَُما الثÈلُثَاِن ِمم>

`
>هَا َوTٌَ فَا >ْم يَُكن ل ن ل

`
ُ�َا ا

 ُ <Bوا َواÈن تَِضلvلَُمكْ ا ُ <Bا ُ َكِر ِمثُْل َحّظِ اال¢نثَيَْنيِ يَُبّنيِ <Cَجاًال َوِنَساًء فَِل ْخَوًة ّرِ
`
ٍء عَِلٌمي | َاكنُوا ا  |176ِبُلكِّ َيشْ

 
AL MAA-IDAH  سورة املائدة 
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Sub.: Sub.: Sub.: Sub.: Penuhi kewajiban andaPenuhi kewajiban andaPenuhi kewajiban andaPenuhi kewajiban anda,,,,    Larangan berburu pada waktu menunaikan ibadah haji, dan haram memakan Larangan berburu pada waktu menunaikan ibadah haji, dan haram memakan Larangan berburu pada waktu menunaikan ibadah haji, dan haram memakan Larangan berburu pada waktu menunaikan ibadah haji, dan haram memakan 
daging hewan yang diharamkan 5:1daging hewan yang diharamkan 5:1daging hewan yang diharamkan 5:1daging hewan yang diharamkan 5:1----5555    

[5.1] Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad |janji-janji mu| itu. Dihalalkan bagimu |memakan 
daging | binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. |Yang demikian itu| dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya.  َمي يَن آَمنُوا اvْوفُوا ِ�لُْعُقوِد ا¢ِحل>ْت لَُمك َهبِ ِ <xَا ا Èهيvنُْمتْ َ_ اvْيِد َوا ال> َما يُْتَىل عَلَْيُمكْ غَْريَ ُمِحّيلِ الص>
`
ُة االvنَْعاِم ا

ُمكُ َما يُرِيُد | َ َحيْ <Bن> ا `
 |1ُحُرٌم ا

[5.2] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar-syiar kesucian Allah, dan jangan 
melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan |mengganggu| binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan |pula| mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 
mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka 
bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian |mu| kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya |kepada mereka|. Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam |mengerjakan| kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.  َ_ َا Èهيvينَ  ا ِ <xآَمنُوا ا 

لÈوا الَ  ِ  َشَعائِرَ  ُحتِ <Bهْرَ  َوالَ  ا نيَ  َوالَ  الَقالئِدَ  الَ وَ  الهَْديَ  َوالَ  احلََرامَ  الش> رَِمن>ُمكْ  الَبيَْت  آّمِ َذا َحلَلُْمتْ فَاْصَطاُدوا َوَال َجيْ
`
ْم َوِرْضَواkً َوا ِ ّهبِ ن ر> احلََراَم يَْبتَُغوَن فَْضًال ّمِ

وُمكْ َعِن املَْسِجِد احلََراِم اvن تَْعَتُدوا َوتََعاَونُوا عََىل الِربِّ َوالت>  Èن َصدvنَآُن قَْوٍم ا َ َشِديُد الِعَقاِب |شـَ <Bن> ا `
َ ا <Bُقوا ا< ْمثِ َوالُْعْدَواِن َوات `

 |2ْقَوى َوَال تََعاَونُوا عََىل اال
[5.3] Diharamkan bagimu |memakan| bangkai, darah, daging babi, |daging hewan| yang disembelih atas nama 

selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali 
yang sempat kamu menyembelihnya, dan |diharamkan bagimu| yang disembelih untuk berhala. Dan 
|diharamkan juga| mengundi nasib dengan anak panah, |mengundi nasib dengan anak panah itu| adalah 
kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk |mengalahkan| agamamu, sebab itu janganlah 
kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat -Ku ،dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. 
Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.  مُ  املَْيَتةُ  عَلَْيُمكُ  ُحّرَِمْت <Tِلَغْريِ  ا¢ِهل>  َوَما اِخلِزنيرِ  َولَْحمُ  َوا  ِ <Bيَُة َوالن>ِطيَحُة َوَما  َوالُْمْنَخِنَقةُ  ِبهِ  ا ّدِ َوالَْمْوُقوَذُة َوالُْمَرتَ
َتْقِسُموا ِ�الvْزالِم َذِلُمكْ ِفْسٌق الَيوْ  ال> َما َذك>ْيُمتْ َوَما ُذِبَح عََىل النÈُصِب َواvن تَسـْ

`
ُبُع ا يَن َكَفُروا ِمن اvَلكَ السـ> ِ <xْمكَلُْت َم يَِئَس اvَشْوُمهْ َواْخَشْوِن الَيْوَم ا ِدينُِمكْ فََال َختْ

ْسالَم ِدينًا فََمِن اْضُطر> ِيف َمْخَمَصٍة غَْريَ مُ 
`
ِحٌمي |لَُمكْ ِدينَُمكْ َواvتَْمْمُت عَلَْيُمكْ ِنْعَمِيت َوَرِضيُت لَُمكُ اال َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا

`
ْمثٍ فَا `

 |3تََجاِنٍف ال
[5.4] Mereka menanyakan kepadamu. "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah. "Dihalalkan 

bagimu |adalah makanan| yang baik-baik dan |buruan yang ditangkap| oleh binatang buas yang telah kamu 
ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, 
Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu |waktu 

melepasnya|. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya".  ْلُونََك َماَذا ا¢ِحل> لَهُمvيَْسا 
 ُ <Bَمُمكُ ا< ا عَل ُِّموَهنُن> ِمم> ِبَني تَُعل َن اجلََواِرحِ ُمَلكِّ >ْمُمت ّمِ َباُت َوَما عَل ّيِ َ َرسِيعُ ُقْل ا¢ِحل> لَُمكُ الط> <Bن> ا `

َ ا <Bُقوا ا< ِ عَلَْيِه َوات <Bْمَسْكَن عَلَْيُمكْ َواْذُكُروا اْمسَ اvا ا   فَُلكُوا ِمم>
 |4اِحلَساِب |

    
Sub.:  Dihalalkan memakan makanan yang baik, dan dihalalkan menikah menurut syariat agama 5:5Sub.:  Dihalalkan memakan makanan yang baik, dan dihalalkan menikah menurut syariat agama 5:5Sub.:  Dihalalkan memakan makanan yang baik, dan dihalalkan menikah menurut syariat agama 5:5Sub.:  Dihalalkan memakan makanan yang baik, dan dihalalkan menikah menurut syariat agama 5:5    

[5.5] Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan |sembelihan| orang-orang yang diberi Al Kitab 
itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. |Dan dihalalkan bagimu mengawini| wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga 
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin 
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mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak |pula| menjadikannya gundik-
gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman |tidak menerima hukum-hukum Islam| maka hapuslah 

amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. َُمكْ الْي< يَن ا¢وتُوا الِكتَاَب ِحلä ل ِ <xَباُت َوَطَعاُم ا ّيِ ْوَم ا¢ِحل> لَُمكُ الط>
يَن ا¢وتُوا الِكتَاَب ِمن قَْبِلُمكْ  ِ <xهُْم َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن املُْؤِمنَاِت َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن ا< َذا آتَيُْتُموُهن> ا¢ُجوَرُهن> ُمْحصِ َوَطَعاُمُمكْ ِحلä ل

`
>ِخِذي  ا ِنَني غَْريَ ُمَساِفِحَني َوَال ُمت

úُُ َوُهَو ِيف االِٓخَرِة ِمَن اخلَاِرسِيَن | ميَاِن فََقْد َحِبطَ َمعَ
`
 |5اvْخَداٍن َوَمن يَْكُفْر ِ�ال

    
Sub.:  Bersuci sebelum mengerjakan sholat 05:06Sub.:  Bersuci sebelum mengerjakan sholat 05:06Sub.:  Bersuci sebelum mengerjakan sholat 05:06Sub.:  Bersuci sebelum mengerjakan sholat 05:06    

[5.6] Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan |basuh| kakimu sampai dengan kedua mata kaki, 
dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air |kakus| atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan 
tanah yang baik |bersih|; sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin menyulitkan 
kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu 

bersyukur.  ََىل املََراِفِق َواْمس
`
الِة فَاْغِسلُوا ُوُجوَهُمكْ َواvيِْديَُمكْ ا َىل الص>

`
َذا ُقْمُمتْ ا

`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvن ُكنُمتْ ُجنُبًا َ_ ا

`
َىل الَكْعَبْنيِ َوا

`
ُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َواvْرُجلَُمكْ ا

 
`
ه>ُروا َوا ُدوا َماءً فَاط> َِّساَء فََملْ َجتِ ُمتُ الن َن الَغائِطِ اvْو الَمسـْ نُمك ّمِ ْرَىض اvْو عََىل َسَفٍر اvْو َجاَء اvَحٌد ّمِ بًا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َواvيِْديُمك ن ُكنُمت م> ُموا َصِعيدًا َطّيِ  فَتََيم>

ْن َحرَ  ُ ِلَيْجَعَل عَلَْيُمك ّمِ <Bنُْه َما يُرِيُد ا  |6جٍ َولَِكن يُرِيُد ِلُيَطهَِّرُمكْ َوِلُيِمت> ِنْعَمَتُه عَلَْيُمكْ لََعل>ُمكْ تَْشُكُروَن |ّمِ
    

Sub.:  Menaati perjanjian Allah 05:07Sub.:  Menaati perjanjian Allah 05:07Sub.:  Menaati perjanjian Allah 05:07Sub.:  Menaati perjanjian Allah 05:07    
[5.7] Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika 

kamu mengatakan. "Kami dengar dan kami taati". Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui isi hati |mu|. ُقوا ا< ْعنَا َواvَطْعنَا َوات ْذ ُقلُْمتْ َمسِ

`
ي َواثََقُمك ِبِه ا ِ <xعَلَْيُمكْ َوِميثَاقَُه ا ِ <Bَواْذُكُروا ِنْعَمَة ا َ <Bن> ا `

َ ا <B | ُدوِر È7عَِلٌمي ِبَذاِت الص| 
    

Sub.:  Kewajiban menegakkan kebenaran karena Allah 5:8Sub.:  Kewajiban menegakkan kebenaran karena Allah 5:8Sub.:  Kewajiban menegakkan kebenaran karena Allah 5:8Sub.:  Kewajiban menegakkan kebenaran karena Allah 5:8----9999    
[5.8] Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan |kebenaran| 

karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  ُيَن آَمن ِ <xَا ا Èهيvوا ُكونُوا َ_ ا
نَآُن قَْوٍم عََىل اvال> تَْعِدلُوا اعِْدلُوا ُهَو اvْقَرُب  رَِمن>ُمكْ شـَ ِ ُشهََداَء ِ�لِْقْسطِ َوَال َجيْ <Bِ اِمَني َ َخِبٌري ِبَما تَْعَملُوَن |قَو> <Bن> ا `

َ ا <Bُقوا ا<  |8 لِلت>ْقَوى َوات
[5.9] Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, |bahwa| untuk mereka 

ampunan dan pahala yang besar. | ْجٌر َعِظٌميvْغِفَرٌة َوا اِلَحاِت لَهُم م> لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xا ُ <B9َوعََد ا| 
    

Sub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayat----ayat Allah 05:10ayat Allah 05:10ayat Allah 05:10ayat Allah 05:10    
[5.10] Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni 

neraka. | اُب اجلَِحِمي ْحصَ vبُوا ِبآَ_ِتنَا ا¢ْولَِئَك ا يَن َكَفُروا َوَكذ> ِ <x10َوا| 
    

Sub.:  Beriman dan bertawakkal kepada Allah 05:11Sub.:  Beriman dan bertawakkal kepada Allah 05:11Sub.:  Beriman dan bertawakkal kepada Allah 05:11Sub.:  Beriman dan bertawakkal kepada Allah 05:11    
[5.11] Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah |yang diberikan-Nya| kepadamu, 

di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu |untuk berbuat jahat|, maka 
Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah 

orang-orang mukmin itu harus bertawakal.  ْيِْدَهيُمvلَْيُمكْ ا
`
ْذ َمه> قَْوٌم اvن يَبُْسُطوا ا

`
ِ عَلَْيُمكْ ا <Bيَن آَمنُوا اْذُكُروا ِنْعَمَت ا ِ <xَا ا Èهيvفََكف>  َ_ ا

ِ املُ  ِ فَلَْيَتَولك> <Bَوعََىل ا َ <Bُقوا ا<  |11ْؤِمنُوَن |اvيِْدَهيُْم َعنُمكْ َوات
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[5.12] Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian |dari| Bani Israel dan telah Kami angkat di 
antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman. "Sesungguhnya Aku beserta kamu, 
sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan 
kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan 
menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di 
dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat 

dari jalan yang lurus".  َائِيَل َوبََعثْنَا ِمْهنُُم اثَْينْ َعَرش ْرسَ `
ُ ِميثَاَق بَِين ا <Bَخَذ اvَاكَة َوآَمنُمت َولََقْد ا الَةَوآتَيُْمتُ الز> ّينِ َمَعُمكْ لَِنئْ اvقَْمُمتُ الص>

`
ُ ا <Bنَِقيبًا َوقَاَل ا 

ئَاِتُمكْ َوال¢ْدِخلَن>ُمكْ  ِّ نًا ال¢َكفَِّرن> َعنُمكْ َسي َ قَْرضًا َحسـَ <Bْقَرْضُمتُ اvْرتُُمَوُمهْ َوا ِهتَ ِبُرُسِيل َوَعز> رِي ِمن َحتْ ا االvْهنَاُر فََمن َكَفَر بَْعَد َذWَِ ِمنُمكْ فَقَْد َضل> َسَواَء َجن>اٍت َجتْ
ِبيِل |  |12الس>

[5.13] |Tetapi| karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka 
keras membatu. Mereka suka merobah firman |Allah| dari tempat-tempatnya, dan mereka |sengaja| melupakan 
sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu |Nabi Muhammad| senantiasa akan 
melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka |yang tidak berkhianat|, maka maafkanlah 

mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.  فَِبَما نَْقِضهِم
ا ذُ  م> َواِضِعِه َونَُسوا َحظا+ ّمِ َم َعن م> ّرِفُوَن الَلكِ َيًة ُحيَ يثَاقَهُْم لََعن>اُمهْ َوَجَعلْنَا قُلُوَهبُْم قَاسـِ ِلُع ّمِ ُروا ِبِه َوَال تََزاُل تَط> ْهنُْم فَاْعُف َعْهنُْم ّكِ ال> قَِليًال ّمِ

`
ْهنُْم ا عََىل َخائِنٍَة ّمِ

ِنَني | بÈ املُْحسـِ َ ُحيِ <Bن> ا `
 |13َواْصَفْح ا
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[5.14] Dan di antara orang-orang yang mengatakan. "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani", ada 
yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka |sengaja| melupakan sebahagian dari apa yang mereka 
telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian 
sampai Hari Kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan.

ُروا ِبِه فَاvْغَريْنَا بَيَْهنُ   ا ُذّكِ م> k> نََصاَرى اvَخْذkَ ِميثَاقَهُْم فَنَُسوا َحظا+ ّمِ
`
يَن قَالُوا ا ِ <xُهئُُم اَوِمَن ا ِّ َىل يَْوِم الِقيَاَمِة َوَسْوَف يُنَب

`
ُ ِبَما َاكنُوا ُم الَعَداَوَة َوالَْبْغَضاَء ا <B

 |14يَْصنَُعوَن |
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[5.15] Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak 
dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak |pula yang| dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang 

kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan.  ِّلَُمكْ َكِثريًا م ُ ُفوَن َ_ اvْهَل الِكتَاِب قَْد َجاَءُمكْ َرُسولُنَا يَُبّنيِ ا ُكنُمتْ ُختْ م>
ِبٌني | Èنُوٌر َوِكَتاٌب م ِ <Bَن ا  |15ِمَن الِكتَاِب َويَْعُفو َعن َكِثٍري قَْد َجاَءُمك ّمِ

[5.16] Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan 
keselamatan, dan |dengan Kitab itu pula| Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya 

yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.  َبَع ِرْضَوانَُه< ُ َمِن ات <Bَهيِْدي ِبِه ا
َىل النÈورِ  `

لَُماِت ا Èَن الظ م ّمِ رُِ"ُ الِم َوُخيْ ُبَل الس> َتِقٍمي | سـُ سـْ Èاٍط م َىل ِرصَ
`
ْذِنِه َوَهيِْدِهيْم ا

`
�ِ16| 
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[5.17] Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih 
putra Maryam". Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Maka siapakah |gerangan| yang dapat menghalang-halangi 
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kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh 
orang-orang yang berada di bumi semuanya?" Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang 
ada di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.  َرvْن ا
`
ِ َشيْئًا ا <Bيُح اْبُن َمْرَميَ قُْل فََمن يَْمِ�ُ ِمَن ا َ ُهَو املَسـِ <Bن> ا `

يَن قَالُوا ا ِ <xيَح اْبنَ لََقْد َكَفَر ا ُه َوَمن ِيف االvْرِض  اَد اvن ُهيِْ�َ الَْمسـِ َمْرَميَ َوا¢م>
ٍء قَِديٌر  ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bلُُق َما يََشاُء َوا َمواِت َواالvْرِض َوَما بَيَْهنَُما َخيْ ِ ُمْ�ُ الس> <Bِيعًا َو  |17|َمجِ
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[5.18] Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan. "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-
kekasih-Nya". Katakanlah. "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" |Kamu bukanlah 
anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya|, tetapi kamu adalah manusia |biasa| di antara orang-orang yang 
diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-
Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada 

Allah-lah kembali |segala sesuatu|.  َ بُُمك ِبُذنُوِبُمك بَْل اvنُمت بََرشٌ مِّ َوقَال ِ َواvِحب>اُؤُه قُْل فَِملَ يَُعّذِ <Bبْنَاُء ا vُن ا ْن َخلََق يَْغِفُر ِلَمن ِت الَهيُوُد َوالن>َصاَرى َحنْ م>
لَْيِه 

`
َمَواِت َوأالْرِض َوَما بَيَْهنَُما َوا ِ ُمْ�ُ الس> <Bُِب َمن يََشاُء َو  |18املَِصُري |يََشاُء َويَُعّذِ
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[5.19] Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami |Nabi Muhammad|, 
menjelaskan |syariat Kami| kepadamu ketika terputus |pengiriman| rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan. 
"Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan". 
Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu.  ْهَل الِكتَاِب قَْدvِمْن بَِشٍري َوَال نَِذيٍر فَ َ_ ا kَن تَُقولُوا َما َجاَءvُسِل ا Èَن الر ٍة ّمِ ُ لَُمكْ عََىل فَْرتَ َقْد َجاَءُمك بَِشٌري َجاَءُمكْ َرُسولُنَا يَُبّنيِ
ٍء قَِديٌر | ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <B19َونَِذيٌر َوا| 
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[5.20] Dan |ingatlah|, ketika Musa berkata kepada kaumnya. "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu 
ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-
Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain".

  Èنِْبيَاَء َوَجَعلَُمك م vْذ َجَعَل ِفيُمكْ ا
`
ِ عَلَْيُمكْ ا <Bْذ قَاَل ُموَىس ِلَقْوِمِه َ_ قَْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة ا

`
َن الَعالَِمَني |َوا ا لَْم يُْؤِت اvَحدًا ّمِ  |20لُواكً َوآَُمك م>
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[5.21] Hai kaumku, masuklah ke tanah suci |Palestina| yang telah ditentukan Allah bagimu, dan 
janganlah kamu lari ke belakang |karena takut kepada musuh|, maka |nanti| kamu menjadi orang-orang yang 

merugi. ْدَ�ِرُمكْ فَتَْنَقِلُبواvوا عََىل ا Èلَُمكْ َوَال تَْرتَد ُ <Bَسَة الَِيت َكَتَب ا  |21َخاِرسِيَن | َ_ قَْوِم اْدُخلُوا االvْرَض املَُقد>
[5.22] Mereka berkata. "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, 

sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar daripadanya. Jika mereka ke 
luar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." لَن <k

`
ن> ِفهيَا قَْومًا َجب>ارِيَن َوا `

ُرُجوا  قَالُوا َ_ ُموَىس ا ن َخيْ
`
ُرُجوا ِمْهنَا فَا >ْدُخلَهَا َحىت> َخيْ ن

k> َداِخلُوَن |
`
 |22ِمْهنَا فَا

[5.23] Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut |kepada Allah| yang Allah telah memberi 
nikmat atas keduanya. "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang |kota| itu, maka bila kamu 
memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu 
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benar-benar orang yang beriman".  َُم الب َما اْدُخلُوا عَلَْهيِ ُ عَلَْهيِ <Bنَْعَم اvافُوَن ا يَن َخيَ ِ <xقَاَل َرُجالِن ِمَن ا ِ <Bُمكْ غَاِلُبوَن َوعََىل ا< ن
`
َذا َدَخلُْتُموُه فَا

`
اَب فَا

ْؤِمِنَني | Èن ُكنُمت م
`
ُوا ا  |23فَتََولك>

[5.24] Mereka berkata. "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi 
mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, 

sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."  َك فََقاِتالÈ ا َداُموا ِفهيَا فَاْذَهْب اvنَْت َوَرب >ْدُخلََها اvبَداً م> k> لَن ن
`
قَالُوا َ_ ُموَىس ا

k> َهاُهنَا قَاِعُدوَن |
`
    |24ا
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[5.25] Berkata Musa. "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu 
pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu"  فَافُْرْق �ِ vال> نَْفِيس َوا

`
ّينِ َال اvْمِ�ُ ا

`
بَْينَنَا َوبَْنيَ الَقْوِم قَاَل َرّبِ ا

 |25الَفاِسِقَني |
[5.26] Allah berfirman. "|Jika demikian|, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 

empat puluh tahun, |selama itu| mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi |padang Tiih| itu. Maka 
janganlah kamu bersedih hati |memikirkan nasib| orang-orang yang fasik itu."  نًَة ْم اvْربَِعَني سـَ َمٌة عَلَْهيِ َا ُمَحر> هن>

`
قَاَل فَا

 |26يَِتهيُوَن ِيف االvْرِض فََال تَاûَس عََىل الَقْوِم الَفاِسِقَني |
    

Sub.:  Kisah putra Nabi Adam dan diantara mereka terjadSub.:  Kisah putra Nabi Adam dan diantara mereka terjadSub.:  Kisah putra Nabi Adam dan diantara mereka terjadSub.:  Kisah putra Nabi Adam dan diantara mereka terjadi pembunuhan 5:27i pembunuhan 5:27i pembunuhan 5:27i pembunuhan 5:27----31313131    
[5.27] Dan ceriterakanlah |Nabi Muhammad| kepada mereka kisah kedua putra Adam |Habil dan Qabil| 

menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka |kurban| dari salah seorang dari 
mereka berdua |Habil| diterima dan tidak diterima dari yang lain |Qabil|. Ia berkata |Qabil|. "Aku pasti 
membunuhmu!" Berkata Habil. "Sesungguhnya Allah hanya menerima |korban| dari orang-orang yang 

bertakwa".  ُفَُتق kً�َقُْر �َ ْذ قَر>
`
ْم نََباv ابَْينْ آَدَم ِ�لَْحّقِ ا ُ ِمَن املُت>قِ َواتُْل عَلَْهيِ <Bَما يََتَقب>ُل ا< ن `

َل ِمْن اvَحِدِمهَا َولَْم يَُتَقب>ْل ِمَن االَٓخِر قَاَل الvْقتُلَن>َك قَاَل ا  |27َني |بِّ
[5.28] "Sungguh kalau kamu |Qabil| menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-

kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada 
Allah, Tuhan seru sekalian alam." َرب> الَعا َ <Bَخاُف اvّينِ ا

`
لَْيَك الvْقُتَ�َ ا

`
َيل> يََدَك ِلَتْقُتلَِين َما اkَv ِبَباِسطٍ يَِدَي ا `

 |28لَِمَني |لَِنئ بََسطَت ا
[5.29] "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan |membawa| dosa |membunuh| ku dan 

dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-
orang yang zalim."  ِثِْمَك فَتَُكوَن م

`
ثِْمي َوا

`
ّينِ ا¢ِريُد اvن تَُبوَء ِ�

`
اِلِمَني |ا اِب الن>اِر َوَذWَِ َجَزاُء الظ> ْحصَ v29ْن ا| 

[5.30] Maka hawa nafsu |Qabil| menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu 
dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.  َنَْفُسُه قَْتل ُÚَ َعْت اvِخيِه فََقتúََُ فَاvْصَبَح  فََطو>

 |30ِمَن اخلَاِرسِيَن |
[5.31] Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan 

kepadanya |Qabil| bagaimana dia seharusnya menguburkan mayit saudaranya. Berkata Qabil. "Aduhai celaka 
aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayit 

saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.  غَُراً� يَْبَحُث ِيف ُ <Bفََبَعَث ا
ِ� فَاvْصَبَح ِمَن الن> االvْرِض ِلُريِيَُه َكْيَف يَُواِري َسْوءَ  vُكوَن ِمثَْل َهَذا الُغَراِب فَا¢َواِرَي َسْوَءَة اvْن اvْزُت ا َجعَ vِخيِه قَاَل َ_ َويْلََىت اv31اِدِمَني |َة ا| 

    
Sub.:  Diharamkan dalam pembunuhan antar sesama 5:32Sub.:  Diharamkan dalam pembunuhan antar sesama 5:32Sub.:  Diharamkan dalam pembunuhan antar sesama 5:32Sub.:  Diharamkan dalam pembunuhan antar sesama 5:32    

[5.32] Oleh karena itu Kami tetapkan |suatu hukum| bagi Bani Israel, bahwa. barang siapa yang 
membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu |membunuh| orang lain, atau bukan karena membuat 
kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang 
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memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 
semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan |membawa| keterangan-
keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas 

dalam berbuat kerusakan di muka bumi.  ْرِضvْو فََساٍد ِيف االvُه َمن قَتََل نَْفسًا ِبَغْريِ نَْفٍس ا< ن vائِيَل ا ْرسَ `
ْجِل َذWَِ َكَتبْنَا عََىل بَِين ا vِمْن ا

>َما قَتَلَ  >َما اvْحيَا الن>  فv�ََن يعًا َوَمْن اvْحيَاَها فv�ََن ْهنُم بَْعَد َذWَِ ِيف االvْرِض لَُمْرسِ الن>اَس َمجِ ن> َكثِرياً ّمِ `
نَاِت ُمث> ا ِّ يعًا َولََقْد َجاَءْهتُْم ُرُسلُنَا ِ�لَْبي  |32فُوَن |اَس َمجِ

    
Sub.:   pertobatan 5:33Sub.:   pertobatan 5:33Sub.:   pertobatan 5:33Sub.:   pertobatan 5:33----34343434    

[5.33] Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki 
mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri |tempat kediamannya|. Yang demikian itu |sebagai| 

suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,  اِربُوَن يَن ُحيَ ِ <xَما َجَزاُء ا< ن
`
ا

َع اvيِْدِهيْم َواvْرُجلُ  >ُبوا اvْو تَُقط> َ َوَرُسوÚَُ َويَْسَعْوَن ِيف االvْرِض فََسادًا اvن يَُقت>لُوا اvْو يَُصل <Bا َWِْرِض َذvْو يُنَفْوا ِمَن االvْن ِخالٍف ا نَْيا َولَهُْم ِيف  هُم ّمِ ÈTلَهُْم ِخْزٌي ِيف ا
 |33االِٓخَرِة عََذاٌب َعِظٌمي |

[5.34] kecuali orang-orang yang tobat |di antara mereka| sebelum kamu dapat menguasai |menangkap| 
mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  <ال

`
يَن َبُوا ِمن قَْبِل اvن تَْقِدُروا ا ِ <xا

ِحٌمي | َ غَُفوٌر ر> <Bن> اvْم فَاْعلَُموا ا  |34عَلَْهيِ
[5.35] Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri 

kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.  َ <Bُقوا ا< يَن آَمنُوا ات ِ <xَا ا Èهيvا _َ
ي3ََ َوَجاِهُدوا ِيف َسِبيúِِ لََعل>ُمكْ تُْفِلُحوَن | لَْيِه الَوسـِ

`
 |35َوابْتَُغوا ا

    
Sub.:  Balasan orang kafir dihari kiamat adzab yang sangat pedih 5:36Sub.:  Balasan orang kafir dihari kiamat adzab yang sangat pedih 5:36Sub.:  Balasan orang kafir dihari kiamat adzab yang sangat pedih 5:36Sub.:  Balasan orang kafir dihari kiamat adzab yang sangat pedih 5:36----37373737    

[5.36] Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini 
seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu |pula| untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab Hari 

Kiamat, niscaya |tebusan itu| tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih.  يَن ِ <xن> ا `
ا

يعًا َوِمثúَُْ َمَعُه ِلَيْفتَُدوا ِبِه ِمْن عََذاِب يَْوِم الِقيَاَمِة َما  ا ِيف االvْرِض َمجِ َل ِمْهنُْم َولَهُْم عََذاٌب اvِلٌمي |َكَفُروا لَْو اvن> لَهُم م>  |36تُُقبِّ
[5.37] Mereka ingin ke luar dari neraka, tetapi mereka sekali-kali tidak dapat ke luar daripadanya, dan 

mereka beroleh azab yang kekal. | ِقٌمي Èُرُجوا ِمَن الن>اِر َوَما ُمه ِخبَارِِجَني ِمْهنَا َولَُهْم عََذاٌب م  |37يُرِيُدوَن اvن َخيْ
    

Sub.:  Hukuman bagi orang yang mencuri 5:38Sub.:  Hukuman bagi orang yang mencuri 5:38Sub.:  Hukuman bagi orang yang mencuri 5:38Sub.:  Hukuman bagi orang yang mencuri 5:38----39393939    
[5.38] Adapun orang laki-laki yang mencuri maupun orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya |sebagai| pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  اِرقَُة فَاْقَطُعوا اِرُق َوالس> ُ َعزِيٌز َحِكٌمي |َوالس> <Bَوا ِ <Bَن ا َبا نََاكًال ّمِ  |38اvيِْدَهيَُما َجَزاًء ِبَما َكسـَ

[5.39] Tetapi barang siapa bertobat |di antara pencuri-pencuri itu| sesudah melakukan kejahatan itu dan 
memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. | ِحٌمي َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا `
َ يَُتوُب عَلَْيِه ا <Bن> ا

`
 |39فََمن ََب ِمْن بَْعِد ُظلِْمِه َواvْصلََح فَا

    
Sub.:  Kepemilikan segalanya hanya milik Allah 05:40Sub.:  Kepemilikan segalanya hanya milik Allah 05:40Sub.:  Kepemilikan segalanya hanya milik Allah 05:40Sub.:  Kepemilikan segalanya hanya milik Allah 05:40    

[5.40] Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-
Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu.  vَمَواِت َواال َ Úَُ ُمْ�ُ الس> <Bن> اvلَْم تَْعَملْ ا vٍء قَِديٌر |ا ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bُب َمن يََشاُء َويَْغِفُر ِلَمن يََشاُء َوا  |40ْرِض يَُعّذِ
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Sub.:  Mereka Munafik danorang Yahudi yang merubah kitab Allah 5:41Sub.:  Mereka Munafik danorang Yahudi yang merubah kitab Allah 5:41Sub.:  Mereka Munafik danorang Yahudi yang merubah kitab Allah 5:41Sub.:  Mereka Munafik danorang Yahudi yang merubah kitab Allah 5:41----43434343    
[5.41] Hai Rasul |Nabi Muhammad|, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang 

bersegera |memperlihatkan| kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut 
mereka. "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan |juga| di antara orang-orang Yahudi. 
|Orang-orang Yahudi itu| amat suka mendengar |berita-berita| bohong dan amat suka mendengar perkataan-
perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; Mereka merobah perkataan-perkataan |Taurat| 
dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan. "Jika diberikan ini |yang sudah dirobah-robah oleh mereka| 

kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah" Barang siapa yang 
Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun |yang 

datang| daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. 
Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.  َ_ َا Èهيvُسولُ  ا ُزنكَ  الَ  الر> يَن  َحيْ ِ <xا

>ا ِباvفْواِههِْم َولَْم تُؤْ  يَن قَالُوا آَمن ِ <xّرِفُوَن اللكَِ يَُساِرُعوَن ِيف الُكْفِر ِمَن ا يَن َهاُدوا َمس>اُعوَن ِلْلَكِذِب َمس>اُعوَن ِلقَْوٍم آَخرِيَن لَْم يَاûتُوَك ُحيَ ِ <xَم ِمْن بَْعِد ِمن ُقلُوُهبُْم َوِمَن ا
ُ فِ  <Bْم تُْؤتَْوُه فَاْحَذُروا َوَمن ُيِرِد ا< ن ل

`
ْن ا¢وِتيُمتْ َهَذا فَُخُذوُه َوا

`
ُ اvن يَُطهَِّر ُقلُوَهبُْم لَهُْم َمَواِضِعِه يَُقولُوَن ا <Bيَن لَْم يُرِِد ا ِ <xئًا ا¢ْولَِئَك ا ِ َشيْ <Bِمَن ا ُÚَ َ�ِْتنََتُه فَلَن تَْم

نَْيا ِخْزٌي َولَهُْم ِيف االِٓخَرِة عََذاٌب َعِظٌمي | ÈT41ِيف ا| 
[5.42] Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang 

haram. Jika mereka |orang Yahudi| datang kepadamu |Muhammad untuk meminta putusan|, maka 
putuskanlah |perkara itu| di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka 
maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara 
mereka, maka putuskanlah |perkara itu| di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang adil.  ُن َجاُءوَك فَاْحُمك بَيَْهن
`
ْحِت فَا Èلُوَن ِللس ْن َحَمكَْت َمس>اُعوَن ِلْلَكِذِب اvاك>

`
وَك َشيْئًا َوا Èن تُْعرِْض َعْهنُْم فَلَن يَُرض

`
ْم اvْو اvْعِرْض َعْهنُْم َوا

بÈ املُْقِسِطَني | َ ُحيِ <Bن> ا `
 |42فَاْحُمك بَيَْهنُم ِ�لِْقْسطِ ا

[5.43] Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai 
Taurat yang di dalamnya |ada| hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu |dari putusanmu|? Dan 

mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman.  ْوَن ِمْن بَْعِد< ِ ُمث> يََتَول <Bُونََك َوِعنَدُمهُ الت>ْوَراُة ِفهيَا ُحْمكُ ا ّمكِ َذWَِ َوَكْيَف ُحيَ
 |43َوَما ا¢ْولَِئَك ِ�لُْمْؤِمِنَني |

    
Sub.:  Kitab Taurat mempunyai hukum mengajarkan tentang memutuskan perkara yang ditetapkan Allah Sub.:  Kitab Taurat mempunyai hukum mengajarkan tentang memutuskan perkara yang ditetapkan Allah Sub.:  Kitab Taurat mempunyai hukum mengajarkan tentang memutuskan perkara yang ditetapkan Allah Sub.:  Kitab Taurat mempunyai hukum mengajarkan tentang memutuskan perkara yang ditetapkan Allah 
5:445:445:445:44----45454545    

[5.44] Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya |ada| petunjuk dan cahaya |yang 
menerangi|, yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri 
kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan 
memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada 
manusia, |tetapi| takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. 
Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-

orang yang kafir. يَن َهاُدوا َوال ِ <Cْسلَُموا ِلvيَن ا ِ <xوَن اÈُمكُ ِهبَا الن>ِبي نَزلْنَا الت>ْوَراَة ِفهيَا ُهًدى َونُوٌر َحيْ vا <k
`
ِ ا <Bُتْحِفُظوا ِمن ِكتَاِب ا ِنيÈوَن َواالvْحَباُر ِبَما اسـْ <� ر>

شَ  ُ فَا¢ْولَِئَك َوَاكنُوا عَلَْيِه ُشهََداَء فََال َختْ <Bنَزَل اvُمك ِبَما ا >ْم َحيْ وا ِبآَ_ِيت ثََمنا+ قَِليًال َوَمن ل  |44ُمهُ الَاكِفُروَن |ُوا الن>اَس َواْخَشْوِن َوَال تَْشَرتُ
[5.45] Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya |At Taurat| bahwasanya jiwa |dibalas| 

dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-
luka |pun| ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan |hak qisas| nya, maka melepaskan hak itu |menjadi| 
penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
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mereka itu adalah orang-orang yang zalim.  َنِف َواال¢ُذَن ِ�ال¢ُذِن وvنَف ِ�الvن> الن>ْفَس ِ�لن>ْفِس َوالَْعْنيَ ِ�لَْعْنيِ َواالvْم ِفهيَا ا ن> َوَكَتبْنَا عَلَْهيِ الّسِ
ّنِ َوالُْجُروَح ِقَصاٌص فََمن اِلُموَن | ِ�لّسِ ُ فَا¢ْولَِئَك ُمهُ الظ> <Bنَزَل اvُمك ِبَما ا >ْم َحيْ ُ َوَمن ل <Ú َق ِبِه فَهَُو َكف>اَرٌة  |45تََصد>

    
Sub.:  Nabi Isa diberikan Kitab Suci Injil yang memberi petunjuk dan membenarkan kitab sebelumnya 5:46Sub.:  Nabi Isa diberikan Kitab Suci Injil yang memberi petunjuk dan membenarkan kitab sebelumnya 5:46Sub.:  Nabi Isa diberikan Kitab Suci Injil yang memberi petunjuk dan membenarkan kitab sebelumnya 5:46Sub.:  Nabi Isa diberikan Kitab Suci Injil yang memberi petunjuk dan membenarkan kitab sebelumnya 5:46----47474747    

[5.46] Dan Kami iringkan jejak mereka |nabi-nabi Bani Israel| dengan mengutus Isa putra Maryam, 
membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu. Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil 
sedang di dalamnya |ada| petunjuk dan cahaya |yang menerangi|, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, 

yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.  َوقَف>ْينَا عََىل آَ~ِرِمه
ِجنيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَص 

`
َِّما بَْنيَ يََديِْه ِمَن الت>ْوَراِة َوآتَيْنَاُه اال قًا ل ِّلُْمت>ِقَني |ِبِعيَىس اْبِن َمْرَميَ ُمَصّدِ َِّما بَْنيَ يََديِْه ِمَن الت>ْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة ل قًا ل  |46ّدِ

[5.47] Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan 
Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka 

itu adalah orang-orang yang fasik.  ِفَا¢ْولَِئَك ُمهُ الَفاس ُ <Bنَزَل اvُمك ِبَما ا >ْم َحيْ ُ ِفيِه َوَمن ل <Bنَزَل اvِجنيِل ِبَما ا
`
 |47ُقوَن |َولَْيْحُمكْ اvْهُل اال

    
Sub.:  Allah melindungi kitab suci Al Qur'an darSub.:  Allah melindungi kitab suci Al Qur'an darSub.:  Allah melindungi kitab suci Al Qur'an darSub.:  Allah melindungi kitab suci Al Qur'an dari mereka yang mencoba mengutaki mereka yang mencoba mengutaki mereka yang mencoba mengutaki mereka yang mencoba mengutak----atik Al qur'an tersebut atik Al qur'an tersebut atik Al qur'an tersebut atik Al qur'an tersebut 
05:4805:4805:4805:48    

[5.48] Dan Kami telah turunkan Kitab |Al Qur'an| kepadamu |Nabi Muhammad| dengan membawa 
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab |yang diturunkan sebelumnya| dan batu 
ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang 
kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat |saja|, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 
pemberian -Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali 

kamu semuanya، lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, نَزلْنَاvلَْيكَ  َوا
`
 الِكتَاَب  ا

قاً  ِ�لَْحّقِ  َِّما ُمَصّدِ ُ  اvنَزلَ  ِبَما بَيَْهنُم فَاْحُمك  عَلَْيهِ  َوُمهَْيِمناً  الِكتَاِب  ِمنَ  يََديْهِ  بَْنيَ  ل <Bِبعْ  َوالَ  ا< عًَة َوِمْهنَاجًا َولَْو  ِمنُمكْ  َجَعلْنَا ِلُلكٍّ  احلَّقِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َمع>ا اvْهواَءُمهْ  تَت ِرشْ
 ِ <Bَىل ا

`
اِت ا َِّيْبلَُوُمكْ ِيف َما آَُمكْ فَاْستَِبُقوا اخلَْريَ ًة َواِحَدًة َولَِكن ل ُ لََجَعلَُمكْ ا¢م> <Bُئُمك ِبَما ُكن َشاَء ا ِّ يعًا فَُينَب َتِلُفوَن |َمْرِجُعُمكْ َمجِ  |48ُمتْ ِفيِه َختْ

    
Sub.:  Penghakiman yang ditentukan oleh Allah 5:49Sub.:  Penghakiman yang ditentukan oleh Allah 5:49Sub.:  Penghakiman yang ditentukan oleh Allah 5:49Sub.:  Penghakiman yang ditentukan oleh Allah 5:49----50505050    

[5.49] dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya 
mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka 
berpaling |dari hukum yang telah diturunkan Allah|, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 
menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan 

sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.  ْْهَواَءُمهْ َواْحَذْرُمهvِبْع ا< ُ َوَال تَت <Bنَزَل اvِن اْحُمك بَيَْهنُم ِبَما اvَوا
 
`
ُ ا <Bنَزَل اvن يَْفِتُنوَك َعْن بَْعِض َما اvن يُِصيَهبُم ِبَبْعِض اvا ُ <Bَما يُرِيُد ا< ن vْوا فَاْعَملْ ا< ن تََول

`
َن الن>اِس لََفاِسُقوَن | لَْيَك فَا ن> َكِثريًا ّمِ

`
ْم َوا  |49ُذنُوِهبِ

[5.50] Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan |hukum| siapakah yang lebih baik daripada 
|hukum| Allah bagi orang-orang yang yakin? | َِّقْوٍم يُوِقنُوَن ِ ُحْكامً ل <Bْحَسُن ِمَن اvفَُحْمكَ اجلَاِهِلي>ِة يَْبُغوَن َوَمْن اv50ا| 

    
Sub.:  Janganlah mengambil orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpinmu 5:51Sub.:  Janganlah mengambil orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpinmu 5:51Sub.:  Janganlah mengambil orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpinmu 5:51Sub.:  Janganlah mengambil orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpinmu 5:51----53535353    

[5.51] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani 
menjadi pemimpin-pemimpin |mu|; sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang 
siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk 



98 

 

golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.  يَن آَمنُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
>ُه ِمْهنُ  ن

`
نُمكْ فَا >هُم ّمِ َ َال هيَْ َال تَت>ِخُذوا الَهيُوَد َوالن>َصاَرى اvْوِلَياَء بَْعُضهُْم اvْوِلَياُء بَْعٍض َوَمن يََتَول <Bن> ا `

اِلِمَني |ْم ا  |51ِدي الَقْوَم الظ>
[5.52] Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya |orang-orang munafik| 

bersegera mendekati mereka |Yahudi dan Nasrani|, seraya berkata. "Kami takut akan mendapat bencana". 
Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan |kepada Rasul-Nya|, atau sesuatu keputusan dari 
sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

َىش   َرٌض يَُسارُِعوَن ِفِهيْم يَُقولُوَن َخنْ م م> يَن ِيف ُقلُوِهبِ ِ <xوا  فََرتَى ا Èَرس vْن ِعنِدِه فَُيْصِبُحوا عََىل َما ا ْمٍر ّمِ vْو اvِيتَ ِ�لَْفْتِح اûن يَاvا ُ <Bن تُِصيبَنَا َدائَِرٌة فََعَىس اvا
 |52ِيف اvنُفِسهِْم kَِدِمَني |

[5.53] Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan. "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-
sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" Rusak binasalah segala amal 

mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.  َُْم لَم هن>
`
ْم ا َد اvيَْماِهنِ ْ"َ ِ <B�ِ ْقَسُمواvيَن ا ِ <xَهُؤالِء اvيَن آَمنُوا ا ِ <xَعُمكْ َويَُقوُل ا

الُهُْم فَاvْصَبُحوا َخاِرسِيَن |  |53َحِبَطْت اvْمعَ
    

Sub.:  Murtad 05:54Sub.:  Murtad 05:54Sub.:  Murtad 05:54Sub.:  Murtad 05:54    
[5.54] Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka 

kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, 
yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, 
yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia 
Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas |pemberian-Nya| lagi Maha 

Mengetahui.  ُونَهÈب ُْم َوُحيِ Èهب ُ ِبَقْوٍم ُحيِ <Bِيت اûيَن آَمنُوا َمن يَْرتَد> ِمنُمكْ َعن ِديِنِه فََسْوَف يَا ِ <xَا ا Èهيvٍة عََىل  َ_ ا ٍ عََىل املُْؤِمِنَني اvِعز> <Óِذvاِهُدوَن ِيف ا  الَاكِفرِيَن ُجيَ
ُ َواِسٌع عَِلٌمي | <Bيُْؤِتيِه َمن يََشاُء َوا ِ <Bفَْضُل ا َWِافُوَن لَْوَمَة الِمئٍ َذ ِ َوَال َخيَ <B54َسِبيِل ا| 

    
Sub.:  Sebaik baik penolong hanyalah Allah dan RasulSub.:  Sebaik baik penolong hanyalah Allah dan RasulSub.:  Sebaik baik penolong hanyalah Allah dan RasulSub.:  Sebaik baik penolong hanyalah Allah dan Rasul----Nya 5:55Nya 5:55Nya 5:55Nya 5:55----57575757    

[5.55] Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang 
mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk |kepada Allah|.  يَن ِ <xيَن آَمنُوا ا ِ <xَوا ُÚَُوَرُسو ُ <Bُمكُ اÈَما َوِلي< ن `

ا
َاكَة  الَة َويُْؤتُوَن الز>  |55َوُمهْ َراِكُعوَن |يُِقميُوَن الص>

[5.56] Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi 
penolongnya, maka sesungguhnya pengikut |agama| Allah itulah yang pasti menang.  يَن ِ <xَوا ُÚََوَرُسو َ <Bَوَمن يََتَول> ا

ن> حِ 
`
ِ ُمهُ الَغاِلُبوَن |آَمنُوا فَا <B56ْزَب ا| 

[5.57] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang 
membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, |yaitu| di antara orang-orang yang telah diberi Kitab 
sebelummu, dan orang-orang yang kafir |orang-orang musyrik|. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu 

betul-betul orang-orang yang beriman.  َيَن ا¢وتُوا الِكت ِ <xَن ا َُذوا ِدينَُمكْ ُهُزوًا َولَِعبًا ّمِ يَن اخت> ِ <xيَن آَمنُوا َال تَت>ِخُذوا ا ِ <xَا ا Èهيvُمكْ اَب ِمن قَْبلِ َ_ ا
ْؤِمِنَني | Èن ُكنُمت م

`
َ ا <Bُقوا ا<  |57َواْلُكف>اَر اvْوِلَياَء َوات

    
Sub.:  Mereka yang tidak menghiraukan dan mengejek waktu salat 5:58Sub.:  Mereka yang tidak menghiraukan dan mengejek waktu salat 5:58Sub.:  Mereka yang tidak menghiraukan dan mengejek waktu salat 5:58Sub.:  Mereka yang tidak menghiraukan dan mengejek waktu salat 5:58----59595959    

[5.58] Dan apabila kamu menyeru |mereka| untuk |mengerjakan| sembahyang, mereka menjadikannya 
buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau 

mempergunakan akal. | ُْم قَْوٌم ال> يَْعِقلُوَن َُذوَها ُهُزوًا َولَِعبًا َذWَِ ِباvهن> الِة اخت> َىل الص>
`
َذا kََديُْمتْ ا

`
 |58َوا

[5.59] Katakanlah. "Hai Ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman 
kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang 
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kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik?"  ْهَل الِكتَاِبvَوَما  ُقْل َ_ ا ِ <B�ِ ْن آَمن>اvال> ا
`
>ا ا َهْل تَنِقُموَن ِمن

ُمكْ فَاِسُقوَن | لَْينَا َوَما ا¢نزَِل ِمن قَْبُل َواvن> اvْكَرثَ
`
 |59ا¢نزَِل ا

    
Sub.:  Munafik dan kafir 5:60Sub.:  Munafik dan kafir 5:60Sub.:  Munafik dan kafir 5:60Sub.:  Munafik dan kafir 5:60----63636363    

[5.60] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang 
lebih buruk pembalasannya dari |orang-orang fasik| itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan 
dimurkai Allah, di antara mereka |ada| yang dijadikan kera dan babi dan |orang yang| menyembah thaghut?" 

Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.  َمن ِ <Bَمثُوبًَة ِعنَد ا َWِن َذ ُئُمك ِبَرشٍّ ّمِ ِّ نَب قُْل َهْل ا¢
اكَ  اُغوَت ا¢ْولَِئَك َرشä م> ُ َوغَِضَب عَلَْيِه َوَجَعَل ِمْهنُُم الِقَرَدَة َوالَْخنَاِزيَر َوَعَبَد الط> <Bَعنَُه ا< ِبيِل |kً َواvَضلÈ عَ ل  |60ن َسَواِء الس>

[5.61] Dan apabila orang-orang |Yahudi atau munafik| datang kepadamu, mereka mengatakan. "Kami 
telah beriman", padahal mereka datang kepada kamu dengan kekafirannya dan mereka pergi |daripada kamu| 

dengan kekafirannya |pula|; dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.  َذا َجاُءوُمكْ قَالُوا آَمن>ا َوقَد
`
َوا

ُ اvْعَملُ ِبَما َاكنُوا يَْكُتُموَن | <Bَخلُوا ِ�ْلُكْفِر َوُمهْ قَْد َخَرُجوا ِبِه َوا  |61د>
[5.62] Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka |orang-orang Yahudi| bersegera membuat dosa, 

permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.  َوتََرى
ْحَت لَِبئَْس َما َاكنُوا يَْعَملُوَن | Èهُِم الس ْمثِ َوالُْعْدَواِن َواvْلكِ `

ْهنُْم يَُساِرُعوَن ِيف اال  |62َكِثريًا ّمِ
[5.63] Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan 

perkataan bohong dan memakan yang haram?. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.
ِنيÈوَن َواالvْحَباُر َعن قَ   <� ْحَت لَِبئَْس َما َاكنُوا يَْصنَُعوَن |لَْوال يَْهنَاُمهُ الر> Èهُِم الس ْمثَ َواvْلكِ

`
 |63ْوِلهُِم اال

    
Sub.:  Penghujatan 5:64Sub.:  Penghujatan 5:64Sub.:  Penghujatan 5:64Sub.:  Penghujatan 5:64    

[5.64] Orang-orang Yahudi berkata. "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang 
dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. |Tidak demikian|, 
tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al Qur'an yang 
diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi 
kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai 
Hari Kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat 

kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.  ِ <Bَوقَالَِت الَهيُوُد يَُد ا
>ْت اvيِْدِهيْم َولُِعُنوا ِبَما قَالُوا بَْل يََداُه َمبُْسوَطَتاِن يُنِفُق َكْيَف يََشاُء َولََزيِيَدن> كَ  َ َمْغلُوÓٌَ غُل َِّك ُطْغَياkً َوُكْفراً َواvلَْقْينَا ب ب لَْيَك ِمن ر>

`
ا ا¢نزَِل ا ْهنُم م> يَْهنُُم الَعَداَوَة ثِريًا ّمِ

ُ َويَْسَعْوَن ِيف االvْرِض  <Bَها اvْطَفاvراً لِّلَْحْرِب اkَ ْوقَُدواvَىل يَْوِم الِقيَاَمِة ُلك>َما ا
`
بÈ املُْفِسِديَن |َوالَْبْغَضاَء ا ُ َال ُحيِ <B64فََسادًا َوا| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Mereka yang menjalankan Mereka yang menjalankan Mereka yang menjalankan Mereka yang menjalankan huhuhuhukum yang berada di kitabkum yang berada di kitabkum yang berada di kitabkum yang berada di kitab----kkkkitab Allahitab Allahitab Allahitab Allah    5:655:655:655:65----66666666    

[5.65] Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup |hapus| kesalahan-kesalahan 
mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan.  ْهَل الِكتَاِبvن> اvَولَْو ا

>َقْوا  ْم َوالvْدَخلْنَاُمهْ َجن>اِت الن>ِعِمي |آَمنُوا َوات ئَاِهتِ ِّ  |65لََكف>ْرkَ َعْهنُْم َسي
[5.66] Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan |hukum| Taurat, Injil dan |Al Qur'an| yang 

diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari 
bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan |jujur dan taat|. Dan alangkah 

buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.  ِّم م لَْهيِ
`
ِجنيَل َوَما ا¢نزَِل ا

`
ُْم اvقَاُموا الت>ْوَراَة َواال ْم الvَلكُوا ِمن فَْوِقهِْم َولَْو اvهن> ِ ّهبِ ن ر>

ْهنُْم َساَء َما يَْعَملُوَن | ْقتَِصَدٌة َوَكِثٌري ّمِ Èٌة م ْهنُْم ا¢م> ِت اvْرُجِلهِم ّمِ  |66َوِمن َحتْ
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Sub.:  Nabi Muhammad menyampaikan amanah dari Allah 5:67Sub.:  Nabi Muhammad menyampaikan amanah dari Allah 5:67Sub.:  Nabi Muhammad menyampaikan amanah dari Allah 5:67Sub.:  Nabi Muhammad menyampaikan amanah dari Allah 5:67----68686868    
[5.67] Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu 

kerjakan |apa yang diperintahkan itu, berarti| kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara 
kamu dari |gangguan| manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.  _َ

 َ Èهيvيَْعِصُمَك ا ُ <Bْغَت رَِسالََتُه َوا< >ْم تَْفَعْل فََما بَل ن ل
`
َِّك َوا ب لَْيَك ِمن ر>

`
ْغ َما ا¢نزَِل ا ِّ ُسوُل بَل َ َال َهيِْدي الَقْوَم الَاكِفرِيَن |ا الر> <Bن> ا `

 |67ِمَن الن>اِس ا
[5.68] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun 

hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan |Al Qur'an| yang diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu". Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu |Nabi Muhammad| dari Tuhanmu akan menambah 
kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap 

orang-orang yang kafir itu.  ِّب ن ر> لَْيُمك ّمِ
`
ِجنيَل َوَما ا¢نِزَل ا

`
ٍء َحىت> تُِقميُوا الت>ْوَراَة َواال ُمتْ عََىل َيشْ ْهنُ ُقْل َ_ اvْهَل الِكتَاِب لَسـْ ا ُمكْ َولََزيِيَدن> َكِثرياً ّمِ م م>

َِّك ُطْغَياkً َوُكْفرًا فََال تَاûَس عََىل الَقْوِم الَاكِفرِيَن | ب لَْيَك ِمن ر>
`
    |68ا¢نزَِل ا

    
Sub.:  Bagi siapapun yang beriman kepada Allah, pahala yang besar bagi merekaSub.:  Bagi siapapun yang beriman kepada Allah, pahala yang besar bagi merekaSub.:  Bagi siapapun yang beriman kepada Allah, pahala yang besar bagi merekaSub.:  Bagi siapapun yang beriman kepada Allah, pahala yang besar bagi mereka    5:695:695:695:69    

[5.69] Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa 
saja |di antara mereka| yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak 
ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak |pula| mereka bersedih hati. |selama mereka tidak menolak 

ajaran para nabi|  ََل ص ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر َوَمعِ <B�ِ اِبُئوَن َوالن>َصاَرى َمْن آَمَن يَن َهاُدوا َوالص> ِ <xيَن آَمنُوا َوا ِ <xن> ا `
َزنُوَن ا ْم َوَال ُمهْ َحيْ اِلحًا فََال َخْوٌف عَلَْهيِ

|69| 
    

Sub.:  Bani Israel melanggar perjanjian dan membunuh para Nabi 5:70Sub.:  Bani Israel melanggar perjanjian dan membunuh para Nabi 5:70Sub.:  Bani Israel melanggar perjanjian dan membunuh para Nabi 5:70Sub.:  Bani Israel melanggar perjanjian dan membunuh para Nabi 5:70----71717171    
[5.70] Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah Kami utus kepada 

mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak 
diingini oleh hawa nafsu mereka, |maka| sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain 

mereka bunuh.  vْم ُرُسًال ُلك>َما َجاَءُمهْ َرُسوٌل ِبَما َال َهتَْوى ا لَْهيِ
`
ائِيَل َواvْرَسلْنَا ا ْرسَ `

بُوا َوفَرِيقًا يَْقتُلُوَن |لََقْد اvَخْذkَ ِميثَاَق بَِين ا  |70نُفُسهُْم فَرِيقًا َكذ>
[5.71] Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun |terhadap mereka dengan 

membunuh nabi-nabi itu|, maka |karena itu| mereka menjadi buta dan tuli, kemudian Allah menerima tobat 
mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli |lagi|. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka 

kerjakan.  هنُْم وا َكِثٌري ّمِ Èوا َوَمص ْم ُمث> َمعُ ُ عَلَْهيِ <Bَب اُبوا اvال> تَُكوَن ِفْتنٌَة فََعُموا َوَمصÈوا ُمث> َ ُ بَِصٌري ِبَما يَْعَملُوَن |َوَحسـِ <B71َوا| 
    

Sub.:  Nabi Isa memerintahkan pengikutnya untuSub.:  Nabi Isa memerintahkan pengikutnya untuSub.:  Nabi Isa memerintahkan pengikutnya untuSub.:  Nabi Isa memerintahkan pengikutnya untuk menyembah kepada Allah saja 5:72k menyembah kepada Allah saja 5:72k menyembah kepada Allah saja 5:72k menyembah kepada Allah saja 5:72----74747474    
[5.72] Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih 

putra Maryam", padahal Al Masih |sendiri| berkata. "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan 
Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan |sesuatu dengan| Allah, maka pasti Allah 
mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang 

penolong pun.  ْيُح اْبُن َمر َ ُهَو املَسـِ <Bن> ا `
يَن قَالُوا ا ِ <xفََقْد لََقْد َكَفَر ا ِ <B�ِ ُه َمن يُْرشِْك< ن

`
>ُمكْ ا َ َرّيبِ َوَرب <Bائِيَل اْعُبُدوا ا ْرسَ `

يُح َ_ بَِين ا َميَ َوقَاَل املَسـِ
اِلِمَني ِمْن اvنَصاٍر | ُ عَلَْيِه اجلَن>َة َوَماûَواُه الن>اُر َوَما لِلظ> <Bَم ا  |72َحر>

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kristen mempunyai 3 tuharang kristen mempunyai 3 tuharang kristen mempunyai 3 tuharang kristen mempunyai 3 tuhan 5:73n 5:73n 5:73n 5:73----74747474    

[5.73] Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan. "Bahwasanya Allah salah satu dari yang 
tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak 
berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan 



101 

 

yang pedih.  ْم يَنَهتُوا< ن ل
`
Úٌَ َواِحٌد َوا

`
ال> ا

`
Úٍَ ا

`
َ َ~ِلُث ثَالثٍَة َوَما ِمْن ا <Bن> ا `

يَن قَالُوا ا ِ <xيَن َكَفُروا مِ لََقْد َكَفَر ا ِ <xن> ا ْهنُْم عََذاٌب اvِلٌمي َمع>ا يَُقولُوَن لََيَمس>
|73| 

[5.74] Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. | ِحٌمي ُ غَُفوٌر ر> <Bتَْغِفُرونَُه َوا ِ َويَسـْ <Bَىل ا

`
 |74اvفََال يَُتوبُوَن ا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Nabi Isa dan ibunya Maryam 5:75Nabi Isa dan ibunya Maryam 5:75Nabi Isa dan ibunya Maryam 5:75Nabi Isa dan ibunya Maryam 5:75----77777777    

[5.75] Al Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya 
beberapa rasul, Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Kedua-duanya biasa memakan 
makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka |ahli Kitab| tanda-tanda kekuasaan |Kami|, 

kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling |dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu|.  يُح اْبُن َما املَسـِ
هُ  Èُسُل َوا¢م Èالر ِúِال> َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْب

`
ىن> يُْؤفَُكوَن | َمْرَميَ ا vلَهُُم االَٓ_ِت ُمث> انُظْر ا ُ َعاَم انُظْر َكْيَف نَُبّنيِ �ِن الط>ُûيَا kَيَقٌة َاك  |75ِصّدِ

[5.76] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang 
tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak |pula| memberi manfaat?" Dan Allah-lah Yang Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. | ِميُع الَعِلُمي ُ ُهو الس> <Bَما َال يَْمِ�ُ لَُمكْ َرضا+ َوَال نَْفعًا َوا ِ <Bتَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اv76ُقْل ا| 
[5.77] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan |melampaui 

batas| dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang 
telah sesat dahulunya |sebelum kedatangan Muhammad| dan mereka telah menyesatkan kebanyakan 

|manusia|, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus."  ْهَواَءvِبُعوا ا< قُْل َ_ اvْهَل الِكتَاِب َال تَْغلُوا ِيف ِديِنُمكْ غَْريَ احلَّقِ َوَال تَت
ِبيِل | Èوا َكثِريًا َوَضلÈوا َعن َسَواِء الس> Èوا ِمن قَْبُل َواvَضل  |77قَْوٍم قَْد َضل

    
Sub.:  Nabi Daud dan Sub.:  Nabi Daud dan Sub.:  Nabi Daud dan Sub.:  Nabi Daud dan Isa melaknat dengan lisan keduanya bagi orang kafir dari bani israel yang berbuat Isa melaknat dengan lisan keduanya bagi orang kafir dari bani israel yang berbuat Isa melaknat dengan lisan keduanya bagi orang kafir dari bani israel yang berbuat Isa melaknat dengan lisan keduanya bagi orang kafir dari bani israel yang berbuat 
durhaka 5:78durhaka 5:78durhaka 5:78durhaka 5:78----81818181    

[5.78] Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan |ucapan| Daud dan Isa putra 
Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.  يَن َكَفُروا ِمْن بَِين ِ <xلُِعَن ا

ائِيَل عََىل ِلَساِن َداُووَد َوِعيَىس اْبِن َمْرَميَ َذWَِ ِبَما َعَصْوا َوَاكنُوا يَْعَتُدوَن | ْرسَ `
 |78ا

[5.79] Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. 
Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.  نَكٍر فََعلُوُه لَِبئَْس َما َاكنُوا يَْفَعلُوَن Èَاكنُوا َال يَتَنَاَهْوَن َعن م

|79| 
[5.80] Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir |musyrik|. 

Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada 
mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan.  ُ <Bطَ ا َمْت لَهُْم اvنُفُسهُْم اvن َخسِ يَن َكَفُروا لَِبئَْس َما قَد> ِ <xْوَن ا< ْهنُْم يَتََول  تََرى َكِثريًا ّمِ

وَن | ُTِْم َوِيف الَعَذاِب ُمهْ َخا  |80عَلَْهيِ
[5.81] Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah,dan kepada Nabi |Nabi Muhammad| dan kepada apa 

yang diturunkan kepadanya |Nabi|, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi 
penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.  َوالن>ِيبِّ َوَما ا¢نزَِل ِ <B�ِ َولَْو َاكنُوا يُْؤِمنُوَن

ْهنُْم فَاِسُقوَن | ُذَوُمهْ اvْوِلَياَء َولَِكن> َكِثرياً ّمِ َ لَْيِه َما اخت>
`
    |81ا

    
Sub.:  Nasrani dekat dalam kasih sSub.:  Nasrani dekat dalam kasih sSub.:  Nasrani dekat dalam kasih sSub.:  Nasrani dekat dalam kasih sayang kepada umat Islam 5:82ayang kepada umat Islam 5:82ayang kepada umat Islam 5:82ayang kepada umat Islam 5:82----85858585    

[5.82] Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang 
yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati orang 
yang paling dekat persabahatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata. 
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"Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu |orang-
orang Nasrani| terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, |juga| karena sesungguhnya mereka tidak 

menyombongkan diri.  <َود ُكوا َولََتِجَدن> اvْقَرَهبُم م> ْرشَ vيَن ا ِ <xيَن آَمنُوا الَهيُوَد َوا ِ <C ِّ k> نََصاَرى َذWَِ لََتِجَدن> اvَشد> الن>اِس عََداَوًة ل
`
يَن قَالُوا ا ِ <xيَن آَمنُوا ا ِ <C ِّ ًة ل

يِسَني َورُ  وَن |ِباvن> ِمْهنُْم ِقّسِ َتْكِربُ ُْم َال يَسـْ  |82ْهَباkً َواvهن>
[5.83] Dan apabila mereka mendengarkan apa |Al-Qur’an| yang diturunkan kepada Rasul |Nabi 

Muhammad|, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran |Al Qur'an| yang telah 
mereka ketahui |dari kitab-kitab mereka sendiri|; seraya berkata. "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka 
catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi |atas kebenaran Al Qur'an dan kenabian Muhammad 

saw.|  ُْعُيَهنvُسوِل تََرى ا َىل الر>
`
ُعوا َما ا¢نزَِل ا َذا َمسِ

`
اِهِديَن |َوا >ا فَاْكُتبْنَا َمَع الش> >نَا آَمن ا َعَرفُوا ِمَن احلَّقِ يَُقولُوَن َرب ْمعِ ِمم> <T83ْم تَِفيُض ِمَن ا| 

[5.84] Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada 
kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang 

saleh?"  َاِلِحني Èنَا َمَع الَقْوِم الص> ِ َوَما َجاَءkَ ِمَن احلَّقِ َونَْطَمُع اvن يُْدِخلَنَا َرب <B�ِ 84 |َوَما لَنَا َال نُْؤِمُن| 
[5.85] Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, |yaitu| surga yang 

mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan |bagi| orang-orang 
yang berbuat kebaikan |yang ikhlas keimanannya|.  ِرِي م ُ ِبَما قَالُوا َجن>اٍت َجتْ <Bَهبُُم ا~َv يَن ِفهيَا َوَذWَِ َجَزاُء فَا ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال ن َحتْ

ِنَني |  |85املُْحسـِ
[5.86] Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka.  يَن ِ <xَوا

اُب اجلَِحِمي | ْحصَ vبُوا ِبآَ_ِتنَا ا¢ْولَِئَك ا  |86َكَفُروا َوَكذ>
[5.87] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 

halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas.  َيَن آَمنُوا َال ُحت ِ <xَا ا Èهيvاملُْعَتِديَن |َ_ ا Èب َ َال ُحيِ <Bن> ا `

ُ لَُمكْ َوَال تَْعَتُدوا ا <Bَحل> اvَباِت َما ا  |87ّرُِموا َطّيِ
[5.88] Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.  نُمت ِبِه ُمْؤِمنُوَنvي ا ِ <xا َ <Bُقوا ا< بًا َوات ُ َحالالً َطّيِ <Bا َرَزقَُمكُ ا َوُلكُوا ِمم>
|88| 

    
Sub.:  Melanggar Sumpah yang disengaja ada hukumannya 5:89Sub.:  Melanggar Sumpah yang disengaja ada hukumannya 5:89Sub.:  Melanggar Sumpah yang disengaja ada hukumannya 5:89Sub.:  Melanggar Sumpah yang disengaja ada hukumannya 5:89    

[5.89] Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud |untuk 
bersumpah|, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat 
|melanggar| sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu 
berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang 
siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu 
adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah |dan kamu langgar|. Dan jagalah sumpahmu. 

Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur |kepada-Nya|.  َال
 ُÈيَْماِنُمكْ َولَِكن يَُؤاِخُذُمك ِبَما َعق>دمتvْغِو ِيف ا< ُ ِ�لل <Bْوَسطِ َما تُْطِعُمو يَُؤاِخُذُمكُ اvِة َمَساِكَني ِمْن ا ْطَعاُم َعَرشَ

`
رِيُر َرقَبٍَة االvيَْماَن فََكف>اَرتُُه ا َن اvْهِليُمكْ اvْو ِكْسَوُهتُْم اvْو َحتْ

َذا َحلَْفُمتْ َواْحَفُظوا اvيَْمانَُمكْ َكذَ 
`
ٍم َذWَِ َكف>اَرُة اvيَْماِنُمكْ ا <_vْد فَِصَياُم ثَالثَِة ا >ْم َجيِ ُ لَُمكْ آَ_ِتِه لََعل>ُمكْ تَْشُكُروَن |فََمن ل <Bا ُ  |Wِ89َ يَُبّنيِ

    
Sub.Sub.Sub.Sub.:  Minuman keras dan perjudian 5:90:  Minuman keras dan perjudian 5:90:  Minuman keras dan perjudian 5:90:  Minuman keras dan perjudian 5:90----91919191    

[5.90] Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya |meminum| khamar, berjudi, |berkorban untuk| 
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.  ْزالُم رِْجٌسvنَصاُب َواالvَما اخلَْمُر َواملَيِْرسُ َواال< ن
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

>ُمكْ تُْفِلُحوَن | ْيَطاِن فَاْجتَِنُبوُه لََعل ِل الشـ> ْن َمعَ  |90ّمِ
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[5.91] Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 
kamu lantaran |meminum| khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 

sembahyang; maka berhentilah kamu |dari mengerjakan pekerjaan itu|. ن يُوِقَع بَيْنَُمكُ الvْيَطاُن ا >َما يُرِيُد الشـ> ن
`
َعَداَوَة ا

نَهتُوَن | Èنُمت مvالِة فَهَْل ا ِ َوَعِن الص> <Bُمكْ َعن ِذْكِر ا  |91َوالَْبْغَضاَء ِيف اخلَْمِر َوالَْميِْرسِ َويَُصد>
    

Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 5:92Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 5:92Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 5:92Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 5:92    
[5.92] Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul |Nya| dan berhati-hatilah. Jika 

kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan 
|amanat Allah| dengan terang.  َِما عََىل َرُسول< >ْيُمتْ فَاْعلَُموا اvن ن تََول

`
ُسوَل َواْحَذُروا فَا َ َواvِطيُعوا الر> <Bِطيُعوا اv92نَا الَبالُغ املُِبُني |َوا| 

    
Sub.:  Perbuatan baik 5:93Sub.:  Perbuatan baik 5:93Sub.:  Perbuatan baik 5:93Sub.:  Perbuatan baik 5:93    

[5.93] Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena 
memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan 
mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka 

|tetap juga| bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.  لَيَْس عََىل
اِلَحاِت ُجنَاٌح ِفميَا َطعِ  لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xا ُ <Bنُوا َوا >َقْوا َواvْحسـَ >َقْوا َوآَمنُوا ُمث> ات اِلَحاِت ُمث> ات لُوا الص> >َقْوا َوآَمنُوا َوَمعِ َذا َما ات

`
ِنَني |ُموا ا بÈ املُْحسـِ  |93ُحيِ

    
Sub.:  Allah menguji umatNya 5:94Sub.:  Allah menguji umatNya 5:94Sub.:  Allah menguji umatNya 5:94Sub.:  Allah menguji umatNya 5:94    

[5.94] Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari 
binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut 
kepada-Nya, biar pun ia tidak dapat melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka 

baginya azab yang pedih.  َ_  َيِْديُمكْ َوِرَماُحُمكْ ِلَيْعَملvا ُÚُْيِد تَنَا َن الص> ٍء ّمِ ُ ِبَيشْ <Bُمكُ ا< يَن آَمنُوا لََيْبلَُون ِ <xَا ا Èهيvافُُه ِ�لَْغْيِب فََمِن اْعَتَدى ا ُ َمن َخيَ <Bا
 |94بَْعَد َذWَِ فúََُ عََذاٌب اvِلٌمي |

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  ZZZZiarah dan berburu 5:95iarah dan berburu 5:95iarah dan berburu 5:95iarah dan berburu 5:95----96969696    

[5.95] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang 
ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan 
binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara 
kamu, sebagai had-ya yang di bawa sampai ke Kakbah, atau |dendanya| membayar kafarat dengan memberi 
makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia 
merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa 
yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai 

|kekuasaan untuk| menyiksa. يَن آَمنُوا َال تَْقُتلُوا ا ِ <xَا ا Èهيvُمكُ ِبِه َ_ ا ثُْل َما قَتََل ِمَن الن>َعِم َحيْ دًا فََجَزاٌء ّمِ تََعّمِ Èِمنُمك م ُúََنُْمتْ ُحُرٌم َوَمن قَتvْيَد َوا لص>
َِّيُذوَق وَ  نُمكْ َهْدً_ َ�ِلَغ الَكْعَبِة اvْو َكف>اَرٌة َطَعاُم َمَساِكَني اvْو عَْدُل َذWَِ ِصَيامًا ل ُ َعزِيٌز َ�َل اvمْ َذَوا عَْدٍل ّمِ <Bِمنُْه َوا ُ <Bَمع>ا َسلََف َوَمْن عَاَد فََينَتِقُم ا ُ <Bرِِه َعَفا ا

 |95ُذو انِتَقاٍم |
[5.96] Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan |yang berasal| dari laut sebagai makanan 

yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu |menangkap| 
binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu 

akan dikumpulkan.  َي>اَرِة َوُحّرِم >ُمكْ َوِللسـ> وَن  ا¢ِحل> لَُمكْ َصْيُد الَبْحِر َوَطَعاُمُه َمتَاعًا ل َرشُ لَْيِه ُحتْ
`
ي ا ِ <xا َ <Bُقوا ا< عَلَْيُمكْ َصْيُد الَربِّ َما ُدْمُمتْ ُحُرمًا َوات

|96| 
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Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  ZZZZiarahiarahiarahiarah    ke Baitullohke Baitullohke Baitullohke Baitulloh    5:975:975:975:97----98989898    
[5.97] Allah telah menjadikan Kakbah, rumah suci itu sebagai pusat |peribadatan dan urusan dunia| bagi 

manusia, dan |demikian pula| bulan Haram, had-ya, qalaid. |Allah menjadikan yang| demikian itu agar kamu 
tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. ا ُ <Bهَْر احلََراَم َوالْهَْدَي َجَعَل ا ِّلن>اِس َوالش> لَكْعَبَة الَبيَْت احلََراَم ِقيَامًا ل
َ ِبُلكِّ َيشْ  <Bن> اvْرِض َواvَمَواِت َوَما ِيف اال َ يَْعَملُ َما ِيف الس> <Bن> اvِلَتْعلَُموا ا َWِ97ٍء عَِلٌمي |َوالَْقالِئَد َذ| 

[5.98] Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya dan bahwa sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. | ِحٌمي َ غَُفوٌر ر> <Bن> اvَشِديُد الِعَقاِب َوا َ <Bن> اv98اْعلَُموا ا| 

    
Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 5:99Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 5:99Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 5:99Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 5:99    

[5.99] Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu 
lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. | يَْعَملُ َما تُْبُدوَن َوَما تَْكُتُموَن ُ <Bال> الَبالُغ َوا

`
ُسوِل ا  |99َما عََىل الر>

    
Sub.:  Buruk dan baik 5:100Sub.:  Buruk dan baik 5:100Sub.:  Buruk dan baik 5:100Sub.:  Buruk dan baik 5:100    

[5.100] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya 
yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu 

mendapat keberuntungan."  ُق< ُة اخلَِبيِث فَات َبَك َكْرثَ ْجعَ vُب َولَْو ا ّيِ َتِوي اخلَِبيُث َوالط> َ َ_ ا¢ْوِيل االvلَْباِب لََعل>ُمكْ تُْفِلُحوَن |ُقل ال> يَسـْ <B100وا ا| 
 

Sub.:   Pertanyaan yang berlebihan 5:101-103 
[5.101] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan |kepada Nabimu| hal-hal yang jika 

diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur'an itu 
sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan |kamu| tentang hal-hal itu. Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.  ُن ت
`
َياَء ا يَن آَمنُوا َال تَْساvلُوا َعْن اvشـْ ِ <xَا ا Èهيvلُوا َعْهنَا ِحَني يَُزن>ُل َ_ اvن تَْسا

`
ْبَد لَُمكْ تَُسْؤُمكْ َوا

ُ غَُفوٌر َحِلٌمي | <Bَعْهنَا َوا ُ <B101الُقْرآُن تُْبَد لَُمكْ َعَفا ا| 
[5.102] Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu 

|kepada Nabi mereka|, kemudian mereka tidak percaya kepadanya. | ْصَبُحوا ِهبَا َاكِفرِيَنvن قَْبِلُمكْ ُمث> ا  |102قَْد َساvلَهَا قَْوٌم ّمِ
[5.103] Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan 

tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.
وَن عََىل   يَن َكَفُروا يَْفَرتُ ِ <xَريٍة َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصي3ٍَ َوَال َحاٍم َولَِكن> ا ُ ِمْن َحبِ <Bُمهْ َال يَْعِقلُوَن |َما َجَعَل ا ْكَرثُ vالَكِذَب َوا ِ <B103ا| 

    
Sub.:  AjakanSub.:  AjakanSub.:  AjakanSub.:  Ajakan    mengikuti apa yang diturunkan Amengikuti apa yang diturunkan Amengikuti apa yang diturunkan Amengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasulllah dan mengikuti Rasulllah dan mengikuti Rasulllah dan mengikuti Rasul----Nya 5:104Nya 5:104Nya 5:104Nya 5:104    

[5.104] Apabila dikatakan kepada mereka. "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti 
Rasul". Mereka menjawab. "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak |nenek moyang| kami 
mengerjakannya". Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang 

mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak |pula| mendapat petunjuk?  َىل
`
ُ َوا <Bنَزَل اvَىل َما ا

`
َذا ِقيَل لَهُْم تََعالَْوا ا

`
ُسوِل َوا  الر>

 |104قَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدkَ عَلَْيِه آَ�َءkَ اvَو لَْو َاكَن آَ�ُؤُمهْ َال يَْعلَُموَن َشيْئًا َوَال َهيَْتُدوَن |
    

Sub.:  Jangan mengabaikan diri Anda 5:105Sub.:  Jangan mengabaikan diri Anda 5:105Sub.:  Jangan mengabaikan diri Anda 5:105Sub.:  Jangan mengabaikan diri Anda 5:105    
[5.105] Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi 

mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, 



105 

 

maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.  <ُمك مÈنُْفَسُمكْ َال يَُرضvيَن آَمنُوا عَلَْيُمكْ ا ِ <xَا ا Èهيvن َضل> َ_ ا
ُئُمك ِبَما َكنُمتْ تَْعَملُوَن | ِّ يعًا فَُينَب ِ َمْرِجُعُمكْ َمجِ <Bَىل ا

`
َذا اْهتََديُْمتْ ا

`
 |105ا

    
Sub.:  Menulis wasiat dan dua orang yang adil untuk menjadi saksi 5:106Sub.:  Menulis wasiat dan dua orang yang adil untuk menjadi saksi 5:106Sub.:  Menulis wasiat dan dua orang yang adil untuk menjadi saksi 5:106Sub.:  Menulis wasiat dan dua orang yang adil untuk menjadi saksi 5:106----108108108108    

[5.106] Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia 
akan berwasiat, maka hendaklah |wasiat itu| disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua 
orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa 
bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang |untuk bersumpah|, lalu mereka keduanya 
bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. "|Demi Allah| kami tidak akan menukar sumpah ini 
dengan harga yang sedikit |untuk kepentingan seseorang|, walaupun dia karib kerabat, dan tidak |pula| kami 
menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang 

berdosa".  ََحَدُمكُ املَْوُت ِحَني الَوِصي>ِة اثْنَاِن َذوvَذا َحَرضَ ا
`
يَن آَمنُوا َشهَاَدُة بَيِْنُمكْ ا ِ <xَا ا Èهيvْرِض َ_ اvبُْمتْ ِيف اال نُمتْ َرضَ vْن ا

`
نُمكْ اvْو آَخَراِن ِمْن غَْريُِمكْ ا ا عَْدٍل ّمِ

ِن اْرتَبُْمتْ َال نَْشرتَِ 
`
ِ ا <B�ِ الِة فَُيْقِسَماِن ِبُسوَهنَُما ِمْن بَْعِد الص> ِصيَبُة املَْوِت َحتْ Èَصابَْتُمك مvِمَن االِٓثِمَني ي ِبِه ثََمنا+ َولَْو َاكَن َذا قُْرَىب وَ فَا< ذًا ل

`
k> ا

`
ِ ا <Bَال نَْكُمتُ َشهَاَدَة ا

|106| 
[5.107] Jika diketahui bahwa kedua |saksi itu| memperbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli 

waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal |memajukan tuntutan| untuk 
menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak 
diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau 

demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri".  ثْامً فَآَخَراِن يَُقوَماِن
`
َتَحق>ا ا َُما اسـْ ِرثَ عََىل اvهن> ْن عُ

`
فَا

ِ لََشهَاَدتُنَا اvَحقÈ ِمن َشهَاَدهتِِ  <B�ِ ْولََياِن فَُيْقِسَماِن vُم اال َتَحق> عَلَْهيِ يَن اسـْ ِ <xَمَقاَمهَُما ِمَن ا 
`
k> ا

`
اِلِمَني |َما َوَما اْعَتَديْنَا ا >ِمَن الظ>  |107ذًا ل

[5.108] Itu lebih dekat untuk |menjadikan para saksi| mengemukakan persaksiannya menurut apa yang 
sebenarnya, dan |lebih dekat untuk menjadikan mereka| merasa takut akan dikembalikan sumpahnya |kepada 
ahli waris| sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah |perintah-Nya|. Allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.  يَْماٌن بَْعَدvن تَُرد> اvْو َخيَافُوا اvهَا ا هَاَدِة عََىل َوْ"ِ َذWَِ اvْدَىن اvن يَاûتُوا ِ�لش>
ْم وَ  ُ َال َهيِْدي الَقْوَم الَفاِسِقَني |اvيَْماِهنِ <Bُعوا َوا َ َواْمسَ <Bُقوا ا<  |108ات

    
Sub.:  Allah mempertanyakan kepada para Nabi tentang umatnya 5:109Sub.:  Allah mempertanyakan kepada para Nabi tentang umatnya 5:109Sub.:  Allah mempertanyakan kepada para Nabi tentang umatnya 5:109Sub.:  Allah mempertanyakan kepada para Nabi tentang umatnya 5:109    

[5.109] |Ingatlah|, pada hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya |kepada 
mereka|. "Apa jawaban kaummu terhadap |seruan| mu?" Para rasul menjawab. "Tidak ada pengetahuan kami 

|tentang itu|; sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang gaib".  ُْسَل فَيَُقوُل َماَذا ا¢ِجْبُمت Èالر ُ <Bَمُع ا يَْوَم َجيْ
 < ن
`
 |109َك اvنَْت عَال>ُم الُغُيوِب |قَالُوا َال ِعْملَ لَنَا ا

    
Sub.:  Mujizat yang diberikan kepada Nabi Isa 5:110Sub.:  Mujizat yang diberikan kepada Nabi Isa 5:110Sub.:  Mujizat yang diberikan kepada Nabi Isa 5:110Sub.:  Mujizat yang diberikan kepada Nabi Isa 5:110    

[5.110] |Ingatlah|, ketika Allah berfirman. "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan 
kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia 
di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan |ingatlah| di waktu Aku mengajar kamu menulis, 
Hikmah, Taurat dan Injil, dan |ingatlah pula| di waktu kamu membentuk dari tanah |suatu bentuk| yang 
berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung |yang 

sebenarnya| dengan seizin-Ku. Dan |ingatlah|, waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam 
kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan |ingatlah| di waktu kamu 

mengeluarkan orang mati dari kubur |menjadi hidup| dengan seizin-Ku, dan |ingatlah| di waktu Aku 
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menghalangi Bani Israel |dari keinginan mereka membunuh kamu| di kala kamu mengemukakan kepada 
mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata. "Ini tidak lain 

melainkan sihir yang nyata."  ْذ
`
ُم  قَالَ  ا Èَك ِبُروحِ الُقُدِس تَُلكِّ >دت ْذ اvي `

ِتَك ا َTِِعيَىس اْبَن َمْرَميَ اْذُكْر ِنْعَمِيت عَلَْيَك َوعََىل َوا _َ ُ <Bالن>اَس ِيف املَهِْد ا
 < ْذ عَل

`
ْذِين فَتَنَوَكهًْال َوا

`
ْريِ ِ� ِني َكهَْيئَِة الط> لُُق ِمَن الّطِ ْذ َختْ

`
ِجنيَل َوا

`
ْذِين ْمُتَك الِكتَاَب َوالِْحْمكََة َوالت>ْوَراَة َواال

`
ْذِين َوتُْربُِئ االvْمكََه َواالvْبَرَص ِ�

`
ُفُخ ِفهيَا فَتَُكوُن َطْريًا ِ�

ْذ كَ 
`
ْذِين َوا

`
ِرُج املَْوَىت ِ� ْذ ُختْ

`
ال> ِحسٌْر مÈ َوا

`
ْن َهَذا ا

`
يَن َكَفُروا ِمْهنُْم ا ِ <xنَاِت فََقاَل ا ِّ ْذ ِجْئَهتُم ِ�لَْبي

`
ائِيَل َعنَك ا ْرسَ `

 |110ِبٌني |َفْفُت بَِين ا
    

Sub.:  Pengikut Nabi isa bersaksi beriman Allah 5:111Sub.:  Pengikut Nabi isa bersaksi beriman Allah 5:111Sub.:  Pengikut Nabi isa bersaksi beriman Allah 5:111Sub.:  Pengikut Nabi isa bersaksi beriman Allah 5:111    
[5.111] Dan |ingatlah|, ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. "Berimanlah kamu kepada-Ku 

dan kepada rasul-Ku". Mereka menjawab. "Kami telah beriman dan saksikanlah |wahai rasul| bahwa 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh |kepada seruanmu|".  ْن آِمنُوvَِّني ا َىل احلََوارِي

`
ْذ اvْوَحْيُت ا

`
ا ِيب َوِبَرُسوِيل َوا

>نَا ُمْسِلُموَن |     |111قَالُوا آَمن>ا َواْشهَْد ِباvن
    

Sub.:  Nabi Isa dan tanda tanda kekuasaan Allah 5:112Sub.:  Nabi Isa dan tanda tanda kekuasaan Allah 5:112Sub.:  Nabi Isa dan tanda tanda kekuasaan Allah 5:112Sub.:  Nabi Isa dan tanda tanda kekuasaan Allah 5:112----115115115115    
[5.112] |Ingatlah|, ketika pengikut-pengikut Isa berkata. "Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu 

menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab. "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul 
kamu orang yang beriman".  َم َن الس> Èَك اvن يَُزنَِّل عَلَْينَا َمائَِدًة ّمِ َتِطيُع َرب Èوَن َ_ ِعيَىس ابَْن َمْرَميَ َهْل يَسـْ ْذ قَاَل احلََوارِي

`
َ ا <Bُقوا ا< ن ُكنُمت اِء قَاَل ات

`
 ا
ْؤِمِنَني | È112م| 

[5.113] Mereka berkata; "kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya 
kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan 

hidangan itu".  ُاِهِديَن |قَالُوا ن >اûُلكَ ِمْهنَا َوتَْطَمِنئ> ُقلُوبُنَا َونَْعَملَ اvن قَْد َصَدْقتَنَا َونَُكوَن عَلَْهيَا ِمَن الش>  |113رِيُد اvن ن
[5.114] Isa putra Maryam berdoa. "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari 

langit |yang hari turunnya| akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan 
yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah 

Pemberi rezeki Yang Paling Utama".  ََوآيًَة قَاَل ِعيَىس اْبُن َمْرَمي kَِلنَا َوآِخِر َماِء تَُكوُن لَنَا ِعيدًا الvو> َن الس> >نَا اvنزِْل عَلَْينَا َمائَِدًة ّمِ >هُم> َرب الل
اِزِقَني | نَك َواْرُزْقنَا َواvنَْت َخْريُ الر>  |114ّمِ

[5.115] Allah berfirman. "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barang siapa 
yang kafir di antaramu sesudah |turun hidangan itu|, maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan 

siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia".  ّْينِ ُمَزنِّلُهَا عَلَْيُمك
`
ُ ا <Bقَاَل ا

 َ َن الَعالَِمَني |فََمن يَْكُفْر ب بُُه اvَحدًا ّمِ بُُه عََذاً� ال> ا¢عَّذِ ّينِ ا¢عَّذِ
`
 |115ْعُد ِمنُمكْ فَا

    
Sub.:  Pertanyaan Allah kepada Nabi Isa 5:116Sub.:  Pertanyaan Allah kepada Nabi Isa 5:116Sub.:  Pertanyaan Allah kepada Nabi Isa 5:116Sub.:  Pertanyaan Allah kepada Nabi Isa 5:116----119119119119    

[5.116] Dan |ingatlah| ketika Allah berfirman. "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada 
manusia. "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?" Isa menjawab. "Maha Suci Engkau, 
tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku |mengatakannya|. Jika aku pernah mengatakannya 
maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak 
mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib-gaib".

  ِ <Bلَهَْنيِ ِمن ُدوِن ا
`
َي ا ُذوِين َوا¢ّمِ ِ ُ َ_ ِعيَىس اْبَن َمْرَميَ اvاvنَْت ُقلَْت ِللن>اِس اخت> <Bْذ قَاَل ا

`
ن َوا

`
ٍقّ ا ْبَحانََك َما يَُكوُن ِيل اvْن اvُقوَل َما لَيَْس ِيل ِحبَ  قَاَل سـُ

>َك اvنَْت عَال>ُم الُغُيوِب | ُكنُت ُقلُْتُه فََقْد عَِلْمتَُه تَْعَملُ َما ِيف نَْفِيس َوالَ  ن
`
 |116اvعَْملُ َما ِيف نَْفِسَك ا

[5.117] Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku 
|mengatakan| nya yaitu. "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap 
mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan |angkat| aku, Engkau-lah yang 
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mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.  ِن اْعُبُدواvَمْرتَِين ِبِه اvال> َما ا
`
َما ُقلُْت لَهُْم ا

ا تَ  ا ُدْمُت ِفِهيْم فَلَم> ْم َشهِيدًا م> >ُمكْ َوُكنُت عَلَْهيِ َ َرّيبِ َوَرب <Bٍء َشِهيٌد |ا ْم َواvنَْت عََىل ُلكِّ َيشْ ِقيَب عَلَْهيِ  |117َوف>ْيَتِين ُكنَت اvنَْت الر>
[5.118] Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika 

Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  ن
`
ا

نَْت الَعزِيُز احلَِكُمي | vَك ا< ن
`
ن تَْغِفْر لَهُْم فَا

`
ُْم ِعَباُدَك َوا هن>

`
ْهبُْم فَا  |118تَُعّذِ

[5.119] Allah berfirman. "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran 
mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-
lamanya; Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida terhadap-Nya. Itulah keberuntungan yang paling 

besar".  <اِدِقَني ِصْدُقهُْم لَهُْم َجن ُ َهَذا يَْوُم يَنَفُع الص> <Bالَفْوُز قَاَل ا َWَِعْهنُْم َوَرُضوا َعْنُه َذ ُ <Bِيضَ ا يَن ِفهيَا اvبَدًا ر> ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال ِري ِمن َحتْ اٌت َجتْ
 |119الَعِظُمي |

    
Sub.:  Kepemilikan Allah 5:120Sub.:  Kepemilikan Allah 5:120Sub.:  Kepemilikan Allah 5:120Sub.:  Kepemilikan Allah 5:120    

[5.120] Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. | ٍء قَِديٌر َمَواِت َواالvْرِض َوَما ِفِهين> َوُهَو عََىل ُلكِّ َيشْ ِ ُمْ�ُ الس> <Bِ120| 

 
AL AN'AAM  سورة أالنعام 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِح ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bميِ ِبْسِم ا 

    
Sub.:  Ciptaan Allah 06:01Sub.:  Ciptaan Allah 06:01Sub.:  Ciptaan Allah 06:01Sub.:  Ciptaan Allah 06:01    

[6.1] Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, 
namun orang-orang yang kafir mempersekutukan |sesuatu| dengan Tuhan mereka.  َمَواِت ي َخلََق الس> ِ <xا ِ <Bِ الَْحْمُد 

ْم يَْعِدلُوَن | ِ يَن َكَفُروا ِبَرّهبِ ِ <xوَر ُمث> اÈلَُماِت َوالن Èْرَض َوَجَعَل الظv1َواال| 
    

Sub.:  Penciptaan manusia 06:02Sub.:  Penciptaan manusia 06:02Sub.:  Penciptaan manusia 06:02Sub.:  Penciptaan manusia 06:02    
[6.2] Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal |kematianmu|, dan ada lagi 

suatu ajal yang ditentukan |untuk berbangkit| yang ada pada sisi-Nya |yang Dia sendirilah mengetahuinya|, 
kemudian kamu masih ragu-ragu |tentang berbangkit itu|.  <َسم+ى ِعنَدُه ُمث Èَجٌل م vَجًال َوا vن ِطٍني ُمث> قََىض ا ي َخلََقُمك ّمِ ِ <xُهَو ا

وَن |  |2اvنُمتْ تَْمَرتُ
    

SuSuSuSub.:  Pengetahuan Allah 06:03b.:  Pengetahuan Allah 06:03b.:  Pengetahuan Allah 06:03b.:  Pengetahuan Allah 06:03    
[6.3] Dan Dialah Allah |Yang disembah|, baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu 

rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui |pula| apa yang kamu usahakan.  َمَواِت ُ ِيف الس> <Bَوُهَو ا
ُبوَن |َوِيف االvرْ  َرُمكْ َويَْعَملُ َما تَْكسـِ ُمكْ َوَ"ْ  |3ِض يَْعَملُ ِرس>

    
Sub.:  Penolakan kebenaran 6:4Sub.:  Penolakan kebenaran 6:4Sub.:  Penolakan kebenaran 6:4Sub.:  Penolakan kebenaran 6:4----7777    

[6.4] Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu 
berpaling daripadanya |mendustakannya|.  ِِتهيûال> َاكنُوا َعْهنَا ُمْعرِِضَني |َوَما تَا

`
ْم ا ِ ْن آَ_ِت َرّهبِ ْن آيٍَة ّمِ  |4م ّمِ

[6.5] Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak |Al Qur'an| tatkala sampai kepada mereka, maka 
kelak akan sampai kepada mereka |kenyataan dari| berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.  فََقْد

َهتِْزُءوَن | ا َجاَءُمهْ فََسْوَف يَاûِتِهيْم اvنَْباُء َما َاكنُوا ِبِه يَسـْ بُوا ِ�لَْحّقِ لَم>  |5َكذ>
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[6.6] Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah Kami binasakan 
sebelum mereka, padahal |generasi itu|, telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu 
keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan 
Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa 

mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.  اُمهْ ِيف< ك>ن ن قَْرٍن م> لَْم يََرْوا َمكْ اvْهلَْكنَا ِمن قَْبِلهِم ّمِ vا
ْدَراراً َوَجَعلْنَا  م ّمِ َماَء عَلَْهيِ >ُمكْ َواvْرَسلْنَا الس> ْم َواvنَشاkَû ِمْن بَْعِدِمهْ قَْرkً آَخرِيَن |االvْرِض َما لَْم نَُمّكِن ل ْم فَاvْهلَْكنَاُمه ِبُذنُوِهبِ ِهتِ  |6االvْهنَاَر َجتْرِي ِمن َحتْ

    
Sub.:  Mereka orang kafir yang mengejek dan mendustakan Nabi Muhammad 6:7Sub.:  Mereka orang kafir yang mengejek dan mendustakan Nabi Muhammad 6:7Sub.:  Mereka orang kafir yang mengejek dan mendustakan Nabi Muhammad 6:7Sub.:  Mereka orang kafir yang mengejek dan mendustakan Nabi Muhammad 6:7----11111111    

[6.7] Dan kalau Kami turunkan kepadamu |Nabi Muhammad| tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat 
memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata. "Ini tidak lain 

hanyalah sihir yang nyata".  ِ <xيِْدِهيْم لَقَاَل اvلْنَا عَلَْيَك ِكَتاً� ِيف ِقْرَطاٍس فَلََمُسوُه ِبا ِبٌني |َولَْو نَز> Èٌر م ال> ِحسْ
`
ْن َهَذا ا

`
 |7يَن َكَفُروا ا

[6.8] Dan mereka berkata. "Mengapa tidak diturunkan kepadanya |Nabi Muhammad| seorang malaikat?" dan 
kalau Kami turunkan |kepadanya| seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu, kemudian mereka tidak diberi 

tangguh |sedikit pun|. | ْمُر ُمث> َال يُنَظُروَنvُقِيضَ اال<  |8َوقَالُوا لَْوال ا¢نزَِل عَلَْيِه َمَ�ٌ َولَْو اvنَزلْنَا َملَاكً ل
[6.9] Dan kalau Kami jadikan rasul itu |dari| malaikat, tentulah Kami jadikan dia berupa laki-laki dan |jika 

Kami jadikan dia berupa laki-Iaki|, Kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu.
ِبُسوَن |  ا يَلْ م م> نَا عَلَْهيِ >َجَعلْنَاُه َرُجًال َولَلَبَسـْ  |9َولَْو َجَعلْنَاُه َملَاكً ل

[6.10] Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu |Nabi Muhammad|, maka 
turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan |`azab| olok-olokan mereka.

َهتِْزُءوَن |  ا َاكنُوا ِبِه يَسـْ ُروا ِمْهنُم م> يَن َخسِ ِ <x�ِ ن قَْبِ�َ فََحاَق ُهتْزَِئ ِبُرُسٍل ّمِ  |10َولََقِد اسـْ
[6.11] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana 

kesudahan orang-orang yang mendustakan itu". | ِبَني  |11ُقْل ِسُريوا ِيف االvْرِض ُمث> انُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة املَُكّذِ
    

Sub.:  Kepunyaan Allah 6:12Sub.:  Kepunyaan Allah 6:12Sub.:  Kepunyaan Allah 6:12Sub.:  Kepunyaan Allah 6:12----13131313    
[6.12] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?" 

Katakanlah. "Kepunyaan Allah". Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan 
menghimpun kamu pada Hari Kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan 

dirinya, mereka itu tidak beriman.  َِىل يَْوِم الق
`
َة لََيْجَمَعن>ُمكْ ا ْمحَ ِ َكَتَب عََىل نَْفِسِه الر> < ِBّ ْرِض ُقلvَمَواِت َواال ا ِيف الس> َِّمن م> يَاَمِة َال َريَْب ِفيِه قُل ل

وا اvنُفَسهُْم فَهُمْ  يَن َخِرسُ ِ <x12َال يُْؤِمنُوَن | ا| 
[6.13] Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dialah Yang Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. | ِميُع الَعِلُمي َاِر َوُهَو الس> >ْيِل َوالهن>  |13َوÚَُ َما َسَكَن ِيف الل
    

Sub.:  Allahlah Pencipta Sub.:  Allahlah Pencipta Sub.:  Allahlah Pencipta Sub.:  Allahlah Pencipta langit dan bumi 06:14langit dan bumi 06:14langit dan bumi 06:14langit dan bumi 06:14    
[6.14] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang 

menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan?" Katakanlah. 
"Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri |kepada Allah|, 

dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik."  ْرِض َوُهَوvَمَواِت َواال ُذ َوِليا+ فَاِطِر الس> ِ خت> vا ِ <Bغَْريَ اvقُْل ا
ّينِ ا¢ِمْرُت اvْن اvُكونَ 

`
َل َمْن اvْسَملَ َوَال تَُكونَن> ِمَن املُْرشِِكَني | يُْطِعُم َوَال يُْطَعُم ُقْل ا  |14اvو>

    
Sub.:  Takut hukuman 06:15Sub.:  Takut hukuman 06:15Sub.:  Takut hukuman 06:15Sub.:  Takut hukuman 06:15    
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[6.15] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar |Hari Kiamat|, 
jika aku mendurhakai Tuhanku."  ْن َعَصيُْت

`
ّينِ اvَخاُف ا

`
 |15َرّيبِ عََذاَب يَْوٍم َعِظٍمي | ُقْل ا

    
Sub.:  Rahmat Allah 06:16Sub.:  Rahmat Allah 06:16Sub.:  Rahmat Allah 06:16Sub.:  Rahmat Allah 06:16    

[6.16] Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah 
memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata.  َْف َعْنُه يَْوَمِئٍذ فَق ُه َوَذWَِ الَفْوُز َمن يُْرصَ ْد َرِمحَ

 |16املُِبُني |
    

Sub.:  Kekuatan Allah 6:17Sub.:  Kekuatan Allah 6:17Sub.:  Kekuatan Allah 6:17Sub.:  Kekuatan Allah 6:17----18181818    
[6.17] Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang 

menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha 
Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. | ٍء قَِديٌر ْريٍ فَهَُو عََىل ُلكِّ َيشْ ن يَْمَسْسَك ِخبَ

`
ال> ُهَو َوا

`
ُ ِبُرضٍّ فََال َاكِشَف Úَُ ا <Bن يَْمَسْسَك ا

`
 |17َوا

[6.18] Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi 
Maha Mengetahui. | 18َوُهَو الَقاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو احلَِكُمي اخلَِبُري| 

    
Sub.:  Kesaksian 06:19Sub.:  Kesaksian 06:19Sub.:  Kesaksian 06:19Sub.:  Kesaksian 06:19    

[6.19] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah. "Allah. Dia 
menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi 
peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an |kepadanya|. Apakah sesungguhnya 
kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?" Katakanlah. "Aku tidak mengakui". 
Katakanlah. "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa 

yang kamu persekutukan |dengan Allah|".  َِيل> َهَذا الُقْرآُن ال¢نذ `
ُ َشهِيٌد بَيِْين َوبَيْنَُمكْ َوا¢وِ�َ ا <Bْكَربُ َشهَاَدًة ُقِل اvٍء ا َرُمك ِبِه ُقْل اvيÈ َيشْ

Úٌَ َواِحٌد 
`
>َما ُهَو ا ن

`
ِ آِلهًَة ا¢ْخَرى ُقل ال> اvْشهَُد ُقْال <Bن> َمَع اvئِن>ُمكْ لَتَْشهَُدوَن ا vا تُْرشُِكوَن |َوَمن بَلََغ ا م> >ِين بَِريٌء ّمِ ن

`
 |19َوا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang Yahudi dan Nasrani mengetahui adanya Nabi tapi mereka torang Yahudi dan Nasrani mengetahui adanya Nabi tapi mereka torang Yahudi dan Nasrani mengetahui adanya Nabi tapi mereka torang Yahudi dan Nasrani mengetahui adanya Nabi tapi mereka tidak mau beriman terhadapnya idak mau beriman terhadapnya idak mau beriman terhadapnya idak mau beriman terhadapnya 
6:206:206:206:20----21212121    

[6.20] Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya |Nabi Muhammad| 
seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak 

beriman |kepada Allah|. نُفَسهُْم فَهُْم َال يُْؤمِ اvوا ا يَن َخِرسُ ِ <xبْنَاَءُمهُ اvيَْعرِفُوَن ا َÉَ يَن آتَيْنَاُمهُ الِكتَاَب يَْعرِفُونَُه ِ <x| 20نُوَن| 
    

Sub.:  Berbohong terhadap Allah 6:21Sub.:  Berbohong terhadap Allah 6:21Sub.:  Berbohong terhadap Allah 6:21Sub.:  Berbohong terhadap Allah 6:21----33333333    
[6.21] Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap 

Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat 
keberuntungan. | اِلُموَن >ُه َال يُْفِلُح الظ> ن

`
َب ِبآَ_تِِه ا ِ َكِذً� اvْو َكذ> <Bِن افَْرتَى عََىل ا  |21َوَمْن اvْظَملُ ِمم>

[6.22] Dan |ingatlah|, hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya kemudian Kami 
berfirman kepada orang-orang musyrik. "Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan 

|sekutu-sekutu Kami|?"  ِ <C يعًا ُمث> نَُقوُل لِ ُمهْ َمجِ ُرشُ وَن |َويَْوَم َحنْ يَن ُكنُمتْ تَْزُمعُ ِ <xَاكُؤُمكُ ا ُكوا اvْيَن ُرشَ ْرشَ v22يَن ا| 
[6.23] Kemudian tiadalah fitnah |jawaban bohong| mereka, kecuali mengatakan. "Demi Allah, Tuhan 

kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah". ن قَاvال> ا
`
ِّنَا َما ُكن>ا ُمْرشِِكَني |ُمث> لَْم تَُكن ِفْتنَُهتُْم ا ِ َرب <B23لُوا َوا| 

[6.24] Lihatlah, bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri dan hilanglah daripada 
mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan.  <نُفِسهِْم َوَضلvوَن | انُظْر َكْيَف َكَذبُوا عََىل ا ا َاكنُوا يَْفَرتُ  |24َعْهنُم م>
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[6.25] Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan |bacaan| mu |Nabi Muhammad|, padahal 
Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka |sehingga mereka tidak| memahaminya dan |Kami 
letakkan| sumbatan di telinganya. Dan jika pun mereka melihat segala tanda |kebenaran|, mereka tetap tidak 
mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir 

itu berkata. "Al Qur'an ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu".  لَْيَك َوَجَعلْنَا عََىل
`
َتِمُع ا َوِمْهنُم م>ن يَسـْ

َذا جَ 
`
ن يََرْوا ُلك> آيٍَة ال> يُْؤِمنُوا ِهبَا َحىت> ا

`
ْم َوْقرًا َوا ْم اvِكن>ًة اvن يَْفَقهُوُه َوِيف آَذاِهنِ ال> اvَساطِ ُقلُوِهبِ

`
ْن َهَذا ا

`
يَن َكَفُروا ا ِ <xاِدلُونََك يَُقوُل ا ِلَني |اُءوَك ُجيَ  |25ُري االvو>

[6.26] Mereka melarang |orang lain| mendengarkan Al Qur'an dan mereka sendiri menjauhkan diri 
daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.  َْوُمه

ال> اvنُفَسهُْم َوَما يَْشُعُروَن |يَْهنَْوَن َعْنُه َويَنْئَْوَن َعنْ 
`
ن ُهيِْلُكوَن ا

`
 |26ُه َوا

    
Sub.:  Hukuman bagi mereka yang mendustakan ayatSub.:  Hukuman bagi mereka yang mendustakan ayatSub.:  Hukuman bagi mereka yang mendustakan ayatSub.:  Hukuman bagi mereka yang mendustakan ayat----ayat Allah 6:27ayat Allah 6:27ayat Allah 6:27ayat Allah 6:27----28282828    

[6.27] Dan jika kamu |Nabi Muhammad| melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka 
berkata. "Kiranya kami dikembalikan |ke dunia| tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, 

serta menjadi orang-orang yang beriman", |tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan|.  َولَْو تََرى
ْذ َوِقُفوا عََىل الن>اِر فََقالُوا َ_ لَْيتَنَا نَُردÈ َوَال نَُكذِّ 

`
ِّنَا َونَُكوَن ِمَن املُْؤِمِنَني |ا  |27َب ِبآَ_ِت َرب

[6.28] Tetapi |sebenarnya| telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu 
menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang 
mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka.

ُْم لََاكِذبُوَن |  هن>
`
وا لََعاُدوا ِلَما ُهنُوا َعْنُه َوا Èُفوَن ِمن قَْبُل َولَْو ُرد ا َاكنُوا ُخيْ  |28بَْل بََدا لَهُم م>

    
Sub.:  Tidak percaya akan adanya hari akhirSub.:  Tidak percaya akan adanya hari akhirSub.:  Tidak percaya akan adanya hari akhirSub.:  Tidak percaya akan adanya hari akhir    6:296:296:296:29----32323232    

[6.29] Dan tentu mereka akan mengatakan |pula|. "Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan 
kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan". | ُن ِبَمْبُعوِثَني نَْيا َوَما َحنْ ÈTال> َحيَاتُنَا ا

`
ْن ِيهَ ا

`
 |29َوقَالُوا ا

[6.30] Dan seandainya kamu |Nabi Muhammad| 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 azab ini, 

disebabkan kamu mengingkari |nya|".  ِّنَا قَاَل فَُذوُقوا الَعَذاَب ْم قَاَل اvلَيَْس َهَذا ِ�لَْحّقِ قَالُوا بََىل َوَرب ِ ْذ َوِقُفوا عََىل َرّهبِ
`
ِبَما ُكنُمتْ  َولَْو تََرى ا

 |30تَْكُفُروَن |
[6.31] Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan; sehingga 

apabila Kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata. "Alangkah besarnya penyesalan kami 
terhadap kelalaian kami tentang Kiamat itu!", sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. 

Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu.  تَنَا اعَُة بَْغَتًة قَالُوا َ_ َحْرسَ َذا َجاَءْهتُُم الس>
`
ِ َحىت> ا <Bبُوا ِبِلَقاِء ا يَن َكذ> ِ <xقَْد َخِرسَ ا

ِملُوَن اvْوَزاَرُمهْ عََىل ُظهُوِرِمهْ اvَال  ْطنَا ِفهيَا َوُمهْ َحيْ  |31َساَء َما يَِزُروَن |عََىل َما فَر>
[6.32] Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh 

kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?  َوَما احلََياُة
ال> لَعِ 

`
نَْيا ا ÈTفََال تَْعِقلُوَن |اvيَن يَت>ُقوَن ا ِ <C ِّ اُر االِٓخَرُة َخْريٌ ل <Wَ32ٌب َولَهٌْو َول| 

    
Sub.:  Kafir mengingkari ayatSub.:  Kafir mengingkari ayatSub.:  Kafir mengingkari ayatSub.:  Kafir mengingkari ayat----ayat Allah 6:33ayat Allah 6:33ayat Allah 6:33ayat Allah 6:33    

[6.33] Sesungguhnya, Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu 
|Nabi Muhammad|, |janganlah kamu bersedih hati|, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, 
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akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.  <بُونََك َولَِكن ُْم َال يَُكّذِ هن>
`
ي يَُقولُوَن فَا ِ <xُه لََيْحُزنَُك ا< ن

`
قَْد نَْعَملُ ا

اِلِمَني ِبآ_َ  َحُدوَن |الظ> ِ َجيْ <B33ِت ا| 
    

Sub.:  Tidak dapat mengubah kalimat kalimat dari Al Quran 06:34Sub.:  Tidak dapat mengubah kalimat kalimat dari Al Quran 06:34Sub.:  Tidak dapat mengubah kalimat kalimat dari Al Quran 06:34Sub.:  Tidak dapat mengubah kalimat kalimat dari Al Quran 06:34    
[6.34] Dan sesungguhnya telah didustakan |pula| rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar 

terhadap pendustaan dan penganiayaan |yang dilakukan| terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami 
kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat |janji-janji| Allah. Dan 

sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.  ُن قَْبِ�َ فََصَرب بَْت ُرُسٌل ّمِ وا عََىل َولََقْد ُكّذِ
>َبأِ املُْرَسلِ  ِ َولََقْد َجاَءَك ِمن ن <Bَماِت ا َل ِلَلكِ kَ َوَال ُمبَّدِ ُمهْ نَْرصَُ vبُوا َوا¢وُذوا َحىت> ا  |34َني |َما ُكّذِ

    
Sub.:  Jangan menjadi orang bodoh 6:35Sub.:  Jangan menjadi orang bodoh 6:35Sub.:  Jangan menjadi orang bodoh 6:35Sub.:  Jangan menjadi orang bodoh 6:35----36363636    

[6.35] Dan jika perpalingan mereka |darimu| terasa amat berat bagimu |Nabi Muhammad|, maka jika 
kamu dapat membuat lobang di bumi atau tangga ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada 
mereka, |maka buatlah|. Kalau Allah menghendaki tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam 

petunjuk, sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil.  ِن
`
ْعَراُضهُْم فَا

`
ن َاكَن َكُربَ عَلَْيَك ا

`
َوا

ُ لََجمَ  <Bِتَهيُم ِبآيٍَة َولَْو َشاَء اûَماِء فَتَا >امً ِيف الس> َتَطْعَت اvن تَبْتَِغَي نََفقًا ِيف االvْرِض اvْو ُسل  |35ن> ِمَن اجلَاِهِلَني |َعهُْم عََىل الهَُدى فََال تَُكونَ اسـْ
[6.36] Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi |seruan Allah|, dan orang-orang yang 

mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada-Nya-lah mereka dikembalikan.  يَن ِ <xِجيُب ا تَ >َما يَسـْ ن
`
ا

لَْيِه يُْرَجُعوَن | يَْسَمُعونَ 
`
ُ ُمث> ا <B36َوالَْمْوَىت يَْبَعُهثُُم ا| 

    
Sub.:  Ejekan dari orangSub.:  Ejekan dari orangSub.:  Ejekan dari orangSub.:  Ejekan dari orang----orang kafir 6:37orang kafir 6:37orang kafir 6:37orang kafir 6:37    

[6.37] Dan mereka |orang-orang musyrik Mekah| berkata. "Mengapa tidak diturunkan kepadanya |Nabi 
Muhammad| suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah. "Sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu 

mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui".  <ن يَُزنَِّل آيًَة َولَِكنvقَاِدٌر عََىل ا َ <Bن> ا `
ِِّه ُقْل ا ب ن ر> َوقَالُوا لَْوال نُّزَِل عَلَْيِه آيٌَة ّمِ

ُمهْ َال يَْعلَُموَن |     |37اvْكَرثَ
    

Sub.:  Semua binatang yang berada di muka bumi makhluk Allah 06:38Sub.:  Semua binatang yang berada di muka bumi makhluk Allah 06:38Sub.:  Semua binatang yang berada di muka bumi makhluk Allah 06:38Sub.:  Semua binatang yang berada di muka bumi makhluk Allah 06:38    
[6.38] Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua 

sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat |juga| seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu 
pun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.  نَاَحْيِه >ٍة ِيف االvْرِض َوَال َطائٍِر يَِطُري ِجبَ َوَما ِمن َداب

وَن | َرشُ ْم ُحيْ ِ َىل َرّهبِ
`
ٍء ُمث> ا ْطنَا ِيف الِكتَاِب ِمن َيشْ ا فَر> ال> ا¢َمٌم اvْمثَاُلُمك م>

`
 |38ا

    
Sub.:  Kondisi mereka yang mendustakan Al Qur'an 06:39Sub.:  Kondisi mereka yang mendustakan Al Qur'an 06:39Sub.:  Kondisi mereka yang mendustakan Al Qur'an 06:39Sub.:  Kondisi mereka yang mendustakan Al Qur'an 06:39    

[6.39] Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap 
gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah |kesesatannya|, niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang 
dikehendaki Allah |untuk diberi-Nya petunjuk|, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

َعúُْ عََىل   ُ يُْضِلúُْ َوَمن يََشاû َجيْ <Bلَُماِت َمن يََشأِ ا Èَوُبْمكٌ ِيف الظ äبُوا ِبآَ_تِنَا ُمص يَن َكذ> ِ <xَتِقميٍ  َوا سـْ Èاٍط م  |39| ِرصَ
    

Sub.:  Ketika hati menjadi keras 6:40Sub.:  Ketika hati menjadi keras 6:40Sub.:  Ketika hati menjadi keras 6:40Sub.:  Ketika hati menjadi keras 6:40----45454545    
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[6.40] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau 
datang kepadamu Hari Kiamat, apakah kamu menyeru |tuhan| selain Allah; jika kamu orang-orang yang 

benar!"  ْن ُكنُمتْ َصاِدِقَني | ُقل
`
ِ تَْدُعوَن ا <Bغَْريَ اvاعَُة ا ِ اvْو اvتَْتُمكُ الس> <Bُمكْ عََذاُب اَ vْن ا

`
يَْتُمكْ ا vَراv40ا| 

[6.41] |Tidak|, tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya 
kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu 

sekutukan |dengan Allah|. | ن َشاَء َوتَنَسْوَن َما تُْرشُِكوَن
`
لَْيِه ا

`
ُه تَْدُعوَن فَيَْكِشُف َما تَْدُعوَن ا <_ `

 |41بَْل ا
[6.42] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus |rasul-rasul| kepada umat-umat yang sebelum kamu, 

kemudian Kami siksa mereka dengan |menimpakan| kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon 
|kepada Allah| dengan tunduk merendahkan diri.  ََساِء وûُمه ِ�لَْباkََخْذvن قَْبِ�َ فَا َىل ا¢َمٍم ّمِ

`
>هُْم يََتَرض>ُعوَن |َولََقْد اvْرَسلْنَا ا اِء لََعل <  |42الرض>

[6.43] Maka mengapa mereka tidak memohon |kepada Allah| dengan tunduk merendahkan diri ketika 
datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan 

kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan.  نَا تََرض>ُعوا َولَِكن قََسْت ُقلُوُهبُْم َوَزي>َن لَهُُم ْذ َجاَءُمه بَاûسـُ
`
فَلَْوَال ا

ْيَطاُن َما َاكنُوا يَْعَملُوَن |  |43الشـ>
[6.44] Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami-pun 

membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa 
yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka 

terdiam berputus asa.  ُا نَُسوا َما ذ َذا مهُ فَلَم>
`
َذا فَِرُحوا ِبَما ا¢وتُوا اvَخْذkَُمه بَْغتًَة فَا

`
ٍء َحىت> ا ْم اvبَْواَب ُلكِّ َيشْ ُروا ِبِه فَتَْحنَا عَلَْهيِ ْبِلُسوَن |كِّ È44 م| 

[6.45] Maka orang-orang yang lalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, 
Tuhan semesta alam. | َرّبِ الَعالَِمَني ِ <Bِ يَن َظلَُموا َوالَْحْمُد ِ <x45فَُقِطَع َداِبُر الَقْوِم ا| 

    
Sub.:  Tantangan bagi mereka yang menolak Pencipta mereka 6:46Sub.:  Tantangan bagi mereka yang menolak Pencipta mereka 6:46Sub.:  Tantangan bagi mereka yang menolak Pencipta mereka 6:46Sub.:  Tantangan bagi mereka yang menolak Pencipta mereka 6:46----47474747    

[6.46] Katakanlah. "Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta 
menutup hatimu, siapakah tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu?" Perhatikanlah, 
bagaimana Kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran |Kami|, kemudian mereka tetap berpaling 

|juga|.  َْمس ُ <Bَخَذ اvْن ا
`
ُف االَٓ_ِت ُقْل اvَراvيُْمتْ ا ِ ِ يَاûِتيُمك ِبِه انُظْر َكْيَف نَُرصّ <Bغَْريُ ا ٌÚَ

`
ْن ا  |46ُمث> ُمهْ يَْصِدفُوَن | َعُمكْ َواvبَْصاَرُمكْ َوَخَمتَ عََىل ُقلُوِبُمك م>

[6.47] Katakanlah. "Terangkanlah kepadaku, jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-
konyong atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan |Allah| selain dari orang-orang yang lalim?

اِلُموَن |  ال> الَقْوُم الظ>
`
َرًة َهْل ُهيَْ�ُ ا ِ بَْغَتًة اvْو َ"ْ <Bُمكْ عََذاُب اَ vْن ا

`
 |47ُقْل اvَراvيَْتُمكْ ا

    
Sub.:  Rahmat Allah 06:48Sub.:  Rahmat Allah 06:48Sub.:  Rahmat Allah 06:48Sub.:  Rahmat Allah 06:48    

[6.48] Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan 
memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak |pula| mereka bersedih hati.  ْْصلََح فََال َخْوٌف َوَما نُْرِسُل املُرvِيَن َوُمنِذِريَن فََمْن آَمَن َوا ال> ُمبَّرشِ
`
َسِلَني ا

َزنُوَن | ْم َوَال ُمهْ َحيْ  |48عَلَْهيِ
    

Sub.: HSub.: HSub.: HSub.: Hukuman bagi mereka yang mendustakan Al qur'an 06:49ukuman bagi mereka yang mendustakan Al qur'an 06:49ukuman bagi mereka yang mendustakan Al qur'an 06:49ukuman bagi mereka yang mendustakan Al qur'an 06:49    
[6.49] Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan 

mereka selalu berbuat fasik. | هُُم الَعَذاُب ِبَما َاكنُوا يَْفُسُقوَن Èبُوا ِبآَ_ِتنَا يََمس يَن َكذ> ِ <x49َوا| 
    

Sub.:  Nabi Muhammad dan Sub.:  Nabi Muhammad dan Sub.:  Nabi Muhammad dan Sub.:  Nabi Muhammad dan WWWWahyu 6:50ahyu 6:50ahyu 6:50ahyu 6:50----51515151    
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[6.50] Katakanlah. "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan 
tidak |pula| aku mengetahui yang gaib dan tidak |pula| aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang 
malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah. "Apakah sama orang yang 

buta dengan orang yang melihat?" Maka apakah kamu tidak memikirkan |nya|?  َوَال ِ <Bُقوُل لَُمكْ ِعنِدي َخَزائُِن اvُقل ال> ا
ى وَ  َتِوي االvْمعَ َيل> ُقْل َهْل يَسـْ `

ال> َما يُوَ� ا
`
>ِبُع ا ت vْن ا

`
ّينِ َمَ�ٌ ا

`
 |50الَْبِصُري اvفََال تََتَفك>ُروَن |اvْعَملُ الَغْيَب َوَال اvُقوُل لَُمكْ ا

[6.51] Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan 
dihimpunkan kepada Tuhannya |pada hari kiamat|, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan 

pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa.  َن و ْم لَيَْس لَهُم ّمِ ِ َىل َرّهبِ
`
وا ا َرشُ افُوَن اvن ُحيْ يَن َخيَ ِ <xنِذْر ِبِه اvا

>هُْم يَت>ُقوَن | >َعل  |51ُدوِنِه َوِيلä َوَال َشِفيٌع ل
    

Sub.:  Hamba Allah 6:52Sub.:  Hamba Allah 6:52Sub.:  Hamba Allah 6:52Sub.:  Hamba Allah 6:52----54545454    
[6.52] Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang 

hari, sedang mereka menghendaki keridaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap 
perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang 

menyebabkan kamu |berhak| mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim.  يَن ِ <xَوَال تَْطُرِد ا
ٍء َوَما ِمْن ِحَساِبكَ  ن َيشْ م ّمِ ُه َما عَلَْيَك ِمْن ِحَساِهبِ ُم ِ�لَْغَداِة َوالَْعِيشِّ ُيرِيُدوَن َوْ"َ الِ يَْدُعوَن َرهب> ٍء فَتَْطُرَدُمهْ فَتَُكوَن َمَن الظ> ن َيشْ م ّمِ  |52ِمَني | عَلَْهيِ

[6.53] Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka |orang-orang yang kaya| dengan sebahagian 
mereka |orang-orang miskin|, supaya |orang-orang yang kaya itu| berkata. "Orang-orang semacam inikah di 
antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka?" |Allah berfirman|. "Tidakkah Allah lebih 

mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur |kepada-Nya|?"  م ُ عَلَْهيِ <Bَهُؤالِء َمن> اvَِّيُقولُوا ا >ا بَْعَضهُم ِبَبْعٍض ل َوَكَذWَِ فَتَن
ُ ِباvْعَملَ ِ�لش>  <Bلَيَْس اvْن بَْيِننَا ا  |53اِكرِيَن |ّمِ

    
Sub.:  Rahmat Allah 6:54Sub.:  Rahmat Allah 6:54Sub.:  Rahmat Allah 6:54Sub.:  Rahmat Allah 6:54----55555555    

[6.54] Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah. 
"Salaamun-alaikum |selamat sejahterah untuk kmau|”. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, 
|yaitu| bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia 
bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.  َ_ٓيَن يُْؤِمنُوَن ِبا ِ <xَذا َجاَءَك ا
`
هَاÓٍَ ُمث> َوا َل ِمنُمكْ ُسوءًا ِجبَ >ُه َمْن َمعِ ن vَة ا ْمحَ Èُمكْ عََىل نَْفِسِه الر> َب ِمْن ِتنَا فَُقْل َسالٌم عَلَْيُمكْ َكَتَب َربَ 

ِحٌمي | >ُه غَُفوٌر ر>  |54بَْعِدِه َواvْصلََح فَاvن
[6.55] Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al Qur'an, |supaya jelas jalan orang-orang yang saleh| 

dan supaya jelas |pula| jalan orang-orang yang berdosa. | َتِبَني َسِبيُل املُْجرِِمَني ُل االَٓ_ِت َوِلتَسـْ  |55َوَكَذWَِ نَُفّصِ
    

Sub.:  Dilarang menyembah selain Allah 6:56Sub.:  Dilarang menyembah selain Allah 6:56Sub.:  Dilarang menyembah selain Allah 6:56Sub.:  Dilarang menyembah selain Allah 6:56----58585858    
[6.56] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu 

sembah selain Allah". Katakanlah. "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika 
berbuat demikian dan tidaklah |pula| aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk".  ِّين

`
يُت اvْن اvْعُبَد  قُْل ا ُهنِ

ذًا َوَما اkَv ِمَن املُهَْتِديَن |
`
>ِبُع اvُهَواَءُمكْ قَْد َضلَلُْت ا ت vُقل ال> ا ِ <Bيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا ِ <x56ا| 

[6.57] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya aku |berada| di atas hujah yang nyata |Al Qur'an| 
dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku |untuk menurunkan azab| yang kamu 
tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang 
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sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.  ِّين
`
ِن احلُْمكُ  ُقْل ا

`
َتْعِجلُوَن ِبِه ا بُْمت ِبِه َما ِعنِدي َما تَسـْ ّيبِ َوَكذ> ن ر> نٍَة ّمِ ِّ عََىل بَي

ِ يَُقصÈ احلَق> َوُهَو َخْريُ الَفاِصِلَني | <Bِ <ال
`
 |57ا

    
Sub.:  Allah maha mengetahui 6:58Sub.:  Allah maha mengetahui 6:58Sub.:  Allah maha mengetahui 6:58Sub.:  Allah maha mengetahui 6:58----59595959    

[6.58] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Kalau sekiranya ada padaku apa |azab| yang kamu minta supaya 
disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. Dan Allah 

lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.  ْمvَتْعِجلُوَن ِبِه لَُقِيضَ اال >ْو اvن> ِعنِدي َما تَسـْ اِلِمَني ُقل ل ُ اvْعَملُ ِ�لظ> <Bُر بَيِْين َوبَيْنَُمكْ َوا
|58| 

[6.59] Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang gaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia 
sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur 
melainkan Dia mengetahuinya |pula|, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu 

yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata |Lohmahfuz|.  <ال
`
ُح الَغْيِب َال يَْعلَُمهَا ا َوِعنَدُه َمَفاتِ

ال> يَْعلَُمهَا َوَال َحب>ٍة ِيف ُظلَُماِت االvْرِض وَ  ُهوَ 
`
ِبٍني |َويَْعَملُ َما ِيف الَربِّ َوالَْبْحِر َوَما تَْسُقطُ ِمن َوَرقٍَة ا Èال> ِيف ِكَتاٍب م

`
 |59َال َرْطٍب َوَال َ_ِبٍس ا

    
Sub.:  Tidur dan mati, dan malaikat penjaga 6:60Sub.:  Tidur dan mati, dan malaikat penjaga 6:60Sub.:  Tidur dan mati, dan malaikat penjaga 6:60Sub.:  Tidur dan mati, dan malaikat penjaga 6:60----62626262    

[6.60] Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan 
pada siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur |mu| yang 
telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang 

dahulu kamu kerjakan.  َس Èَجٌل م vَاِر ُمث> يَْبَعثُُمكْ ِفيِه ِلُيْقَىض ا >ْيِل َويَْعَملُ َما َجَرْحُمت ِ�لهن> ي يََتَوف>اُمك ِ�لل ِ <xُئُمك ِبَما ُكنُمتْ َوُهَو ا ِّ لَْيِه َمْرِجُعُمكْ ُمث> يُنَب
`
م+ى ُمث> ا

 |60تَْعَملُوَن |
[6.61] Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya 

kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, 
ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.

>ْتُه ُرُسلُنَا  َذا َجاَء اvَحَدُمكُ املَْوُت تََوف
`
 |61َوُمهْ َال يَُفّرُِطوَن | َوُهَو الَقاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُيْرِسُل عَلَْيُمكْ َحَفَظًة َحىت> ا

[6.62] Kemudian mereka |hamba Allah| dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. 
Ketahuilah, bahwa segala hukum |pada hari itu| kepunyaan-Nya. Dan Dialah Pembuat perhitungan yang 

paling cepat. | ِبَني ُع احلَاسـِ ْرسَ vاحلُْمكُ َوُهَو ا ُÚَ َالvَمْوالُمهُ احلَّقِ ا ِ <Bَىل ا
`
 |62ُمث> ُردÈوا ا

    
SubSubSubSub.:  Rahmat Allah kepada orang.:  Rahmat Allah kepada orang.:  Rahmat Allah kepada orang.:  Rahmat Allah kepada orang----orang kafir pada saat bencana dan mereka mempersekutukanNya 6:63orang kafir pada saat bencana dan mereka mempersekutukanNya 6:63orang kafir pada saat bencana dan mereka mempersekutukanNya 6:63orang kafir pada saat bencana dan mereka mempersekutukanNya 6:63----65656565    

[6.63] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat 
dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan berendah hati dan dengan suara yang lembut |dengan 
mengatakan|. "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari |bencana| ini, tentulah kami menjadi orang-

orang yang bersyukur."  < ن ُظلَُماِت الَربِّ َوالَْبْحِر تَْدُعونَُه تََرضÈعًا َوُخْفيًَة ل يُمك ّمِ ّجِ اِكرِيَن |ُقْل َمن يُنَ َجناkَ ِمْن َهِذِه لَنَُكونَن> ِمَن الش> v63ِنئْ ا| 
[6.64] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan dari segala 

macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukan-Nya."  َْهن يُمك ّمِ ُ يُنَّجِ <Bنُمتْ قُِل اvا َوِمن ُلكِّ َكْرٍب ُمث> ا
 |64تُْرشُِكوَن |

[6.65] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari 
atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan |yang saling 
bertentangan| dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa 

Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami |nya|.  ُقْل ُهَو الَقاِدُر
ن فَْوِقُمكْ  ُف االَٓ_ِت لَعَ عََىل اvن يَْبَعَث عَلَْيُمكْ عََذاً� ّمِ ِ َيعًا َويُِذيَق بَْعَضُمك بَاûَس بَْعٍض انُظْر َكْيَف نَُرصّ ِت اvْرُجِلُمكْ اvْو يَلِْبَسُمكْ شـِ >هُْم يَْفَقهُوَن |اvْو ِمن َحتْ  |65ل
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[6.66] Dan kaummu mendustakannya |azab| padahal azab itu benar adanya. Katakanlah |Nabi 
Muhammad|. "Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu".  ْسُت< َب ِبِه قَْوُمَك َوُهَو احلَقÈ قُل ل َوَكذ>

 |66عَلَْيُمك ِبَوِكيٍل |
[6.67] Untuk tiap-tiap berita |yang dibawa oleh rasul-rasul| ada |waktu| terjadinya dan kelak kamu akan 

mengetahui.  ُِّلك ِّ َتَقرä َوَسْوَف تَْعلَُموَن |ل سـْ È67نََبأٍ م| 
    

Sub.:  Jangan duduk bersama orangSub.:  Jangan duduk bersama orangSub.:  Jangan duduk bersama orangSub.:  Jangan duduk bersama orang----orang kafir yang mengejek ayatorang kafir yang mengejek ayatorang kafir yang mengejek ayatorang kafir yang mengejek ayat----ayat Allah 6:68ayat Allah 6:68ayat Allah 6:68ayat Allah 6:68----69696969    
[6.68] Dan apabila kamu |Nabi Muhammad| melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, 

maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan 
menjadikan kamu lupa |akan larangan ini|, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu 

sesudah teringat |akan larangan itu|.  وُضوَن ِيف آَ_ِتنَا يَن َخيُ ِ <xيَْت اvَذا َرا
`
>َك َوا ا يُنِسيَن م>

`
ِه َوا فَاvْعرِْض َعْهنُْم َحىت> َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث غَْريِ

اِلِمَني | ْكَرى َمَع الَقْوِم الظ> ِxّْيَطاُن فََال تَْقُعْد بَْعَد ا  |68الشـ>
[6.69] Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa 

mereka; akan tetapi |kewajiban mereka ialah| mengingatkan agar mereka |juga| bertakwa.  يَن يَت>ُقوَن ِمْن ِ <xَوَما عََىل ا
>هُْم يَت>ُقوَن | ٍء َولَِكن ِذْكَرى لََعل ن َيشْ م ّمِ  |69ِحَساِهبِ

    
Sub.:  Mereka yang mengambil agama sebagai hiburan 6:70Sub.:  Mereka yang mengambil agama sebagai hiburan 6:70Sub.:  Mereka yang mengambil agama sebagai hiburan 6:70Sub.:  Mereka yang mengambil agama sebagai hiburan 6:70    

[6.70] Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda-
gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah |mereka| dengan Al Qur'an itu agar 
masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya 
pelindung dan tidak |pula| pemberi syafa`at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam 
tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke 
dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka |disediakan| minuman dari air yang sedang 

mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.  َنْي ÈTْهتُُم احلََياُة ا َُذوا ِديَهنُْم لَِعبًا َولَهْوًا َوغَر> يَن اخت> ِ <xا َوَذِر ا
ن تَْعِدْل ُلك> عَ 

`
ِ َوِيلä َوَال َشِفيٌع َوا <Bَس لَهَا ِمن ُدوِن ا ْر ِبِه اvن تُبَْسَل نَْفٌس ِبَما َكَسبَْت لَيْ اٌب َوَذكِّ ُبوا لَهُْم َرشَ يَن ا¢بِْسلُوا ِبَما َكسـَ ِ <xْدٍل ال> يُْؤَخْذ ِمْهنَا ا¢ْولَِئَك ا

ِلٌمي ِبَما اكَ  vٍمي َوعََذاٌب ا ْن َمحِ  |70نُوا يَْكُفُروَن |ّمِ
    

Sub.:  Islam hanya untuk Allah 6:71Sub.:  Islam hanya untuk Allah 6:71Sub.:  Islam hanya untuk Allah 6:71Sub.:  Islam hanya untuk Allah 6:71----72727272    
[6.71] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang 

tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak |pula| mendatangkan kemudaratan kepada kita 
dan |apakah| kita akan dikembalikan ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang 
yang telah disesatkan oleh setan di bumi, dalam keadaan kebingungan ,walaupun kawan-kawannya 
mengajaknya kepada jalan yang lurus |dengan mengatakan|. "Marilah ikuti kami". Katakanlah. "Sesungguhnya 
petunjuk Allah itulah |yang sebenarnya| petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan 

semesta alam,  عََىل Èَونَُرد kَ Èَما َال يَنَفُعنَا َوَال يَُرض ِ <Bنَْدُعو ِمن ُدوِن اvاَن ُقْل ا َياِطُني ِيف االvْرِض َحْريَ َهتَْوتُْه الشـ> ي اسـْ ِ <xَاك ُ <Bا kَْذ َهَدا
`
 اvْعَقاِبنَا بَْعَد ا

 َ ِمْرkَ ِلنُْسِملَ ِلَرّبِ الَعال ِ ُهَو الهَُدى َوا¢ <Bن> ُهَدى ا `
َىل الهَُدى ائِْتنَا قُْل ا

`
اٌب يَْدُعونَُه ا ْحصَ vا ُÚَ| 71ِمَني| 

[6.72] Dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepada-Nya." Dan Dialah Tuhan Yang kepada-
Nya-lah kamu akan dihimpunkan. | وَن َرشُ لَْيِه ُحتْ

`
ي ا ِ <xُقوُه َوُهَو ا< الَة َوات  |72َواvْن اvِقميُوا الص>

    
Sub.:  Firman Allah adalah kebenaran 6:73Sub.:  Firman Allah adalah kebenaran 6:73Sub.:  Firman Allah adalah kebenaran 6:73Sub.:  Firman Allah adalah kebenaran 6:73    
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[6.73] Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di 
waktu Dia mengatakan. "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala 
ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

َمَواِت َواالvْرَض ِ�لَْحّقِ َويَْوَم يَُقوُل ُكن فَيَُكوُن قَْوÚُُ احلَقÈ َوÚَُ املُْ�ُ يَوْ   ي َخلََق الس> ِ <xهَاَدِة َوُهَو احلَِكُمي َوُهَو ا وِر عَاِلُم الَغْيِب َوالش> Èَم يُنَفُخ ِيف الص
    |73اخلَِبُري |

    
Sub.:  Nabi ISub.:  Nabi ISub.:  Nabi ISub.:  Nabi Ibrahim menantang bapaknya Aazar 6:74brahim menantang bapaknya Aazar 6:74brahim menantang bapaknya Aazar 6:74brahim menantang bapaknya Aazar 6:74    

[6.74] Dan |ingatlah| di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar. "Pantaskah kamu menjadikan 
berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang 

nyata".  
`
ْذ قَاَل ا

`
ِبٍني |َوا Èَراَك َوقَْوَمَك ِيف َضالٍل مvّينِ ا

`
تَت>ِخُذ اvْصنَامًا آِلهًَة ا vِبيِه آَزَر اv74ْبَراِهُمي ال| 

    
Sub.:  Membimbing Nabi Ibrahim 6:75Sub.:  Membimbing Nabi Ibrahim 6:75Sub.:  Membimbing Nabi Ibrahim 6:75Sub.:  Membimbing Nabi Ibrahim 6:75----79797979    

[6.75] Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan |Kami yang terdapat| 
di langit dan bumi, dan |Kami memperlihatkannya| agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin.  َWَِوَكَذ

َمَواِت َواالvْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن املُوِقِنَني | ْبَراِهَمي َملَُكوَت الس>
`
 |75نُرِي ا

[6.76] Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang |lalu| dia berkata. "Inilah Tuhanku" 
Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata. "Saya tidak suka kepada yang tenggelam".  ىvْيُل َرا< ا َجن> عَلَْيِه الل فَلَم>

ا اvفََل قَاَل َال ا¢ِحبÈ االِٓفِلَني |  |76َكْوَكبًا قَاَل َهَذا َرّيبِ فَلَم>
[6.77] Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata. "Inilah Tuhanku". Tetapi setelah bulan itu 

terbenam dia berkata. "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk 
orang-orang yang sesat".  ًى الَقَمَر َ�ِزغاvا َرا َِّني | فَلَم> ال >ْم َهيِْدِين َرّيبِ الvُكونَن> ِمَن الَقْوِم الض> ا اvفََل قَاَل لَِنئ ل  |77قَاَل َهَذا َرّيبِ فَلَم>

[6.78] Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata. "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar", 
maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata. "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa 

yang kamu persekutukan.  <م ّينِ بَِريٌء ّمِ
`
ا اvفَلَْت قَاَل َ_ قَْوِم ا ْمَس َ�ِزغًَة قَاَل َهَذا َرّيبِ َهَذا اvْكَربُ فَلَم> ا َراvى الش>  |78ا تُْرشُِكوَن |فَلَم>

    
Sub.:  Nabi ISub.:  Nabi ISub.:  Nabi ISub.:  Nabi Ibrahim bukanlah seorang penyembah berhala 6:79brahim bukanlah seorang penyembah berhala 6:79brahim bukanlah seorang penyembah berhala 6:79brahim bukanlah seorang penyembah berhala 6:79    

[6.79] Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi 
dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan Tuhan.  ْ<"ّينِ َو
`
َمَواِت َواالvْرَض َحِنيفًا َوَما اkَv ِمَن املُْرشِِكَني |ا ي فََطَر الس> ِ <Cـَي ِل  |79ُت َوْ"ِ

    
Sub.:  Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya 6:80Sub.:  Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya 6:80Sub.:  Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya 6:80Sub.:  Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya 6:80----83838383    

[6.80] Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata. "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, 
padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada |malapetaka dari| 
sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali di kala Tuhanku menghendaki sesuatu 
|dari malapetaka| itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat 

mengambil pelajaran |daripadanya|?  َن يََشاَء رvال> ا
`
ِ َوقَْد َهَداِن َوَال اvَخاُف َما تُْرشُِكوَن ِبِه ا <Bوّينِ ِيف ا Èُحتَاجvُه قَْوُمُه قَاَل ا ّيبِ َشيْئًا َوَحاج>

ٍء ِعلْامً اvفََال تَ   |80َتَذك>ُروَن |َوِسَع َرّيبِ ُلك> َيشْ
[6.81] Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan |dengan Allah|, 

padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak 
menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang 
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lebih berhak mendapat keamanan |dari malapetaka|, jika kamu mengetahui?"  ُْمك< افُوَن اvن ْكُمتْ َوَال َختَ ْرشَ vَخاُف َما اvَوَكْيَف ا
 Èيvفَا kًَما لَْم يَُزنِّْل ِبِه عَلَْيُمكْ ُسلَْطا ِ <B�ِ ْكُمت ْرشَ vن ُكنُمتْ تَْعلَُموَن | ا

`
 |81الَفرِيقَْنيِ اvَحقÈ ِ�الvْمِن ا

[6.82] Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kelaliman |syirik|, 
mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat 

petunjuk. | هَْتُدوَن Èْمُن َوُمه مvميَاَهنُم ِبُظْملٍ ا¢ْولَِئَك لَهُُم اال
`
يَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا ا ِ <x82ا| 

[6.83] Dan itulah hujah |keterangan| Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi 
kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha 

Bijaksana lagi Maha Mengetahui. | َك َحِكٌمي عَِلٌمي< ن> َرب `
>َشاُء ا ن ن ْبَراِهَمي عََىل قَْوِمِه نَْرفَُع َدَرَجاٍت م>

`
ُتنَا آتَيْنَاَها ا  |83َوِتْ�َ ُحج>

    
Sub.:   Nasab Nabi Ibrahim dan beberapa ketSub.:   Nasab Nabi Ibrahim dan beberapa ketSub.:   Nasab Nabi Ibrahim dan beberapa ketSub.:   Nasab Nabi Ibrahim dan beberapa keturunannya 6:84urunannya 6:84urunannya 6:84urunannya 6:84----89898989    

[6.84] Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing 
telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu |juga| telah Kami beri petunjuk, dan kepada 
sebahagian dari keturunannya |Nuh| yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami 

memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik,  ِتِه< ْحسَاَق َويَْعُقوَب ُ�+ َهَديْنَا َونُوحًا َهَديْنَا ِمن قَْبُل َوِمن ُذّرِي
`
َوَوَهْبنَا Úَُ ا

Èوَب َويُوسُ  ِنَني |َداُووَد َوُسلَْيَماَن َواvي ِزي املُْحسـِ  |84َف َوُموَىس َوَهاُروَن َوَكَذWَِ َجنْ
[6.85] dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh.  َىي َوِعيَىس َوَزَكِر_> َوَحيْ

اِلِحَني | َن الص> لَْياَس ُلكä ّمِ
`
 |85َوا

[6.86] dan Ismail, Alyasa, Yunus dan Lut. Masing-masingnya Kami lebihkan derajatnya di atas umat |di 
masanya|, | لْنَا عََىل الَعالَِمَني اِعيَل َوالْيََسَع َويُونَُس َولُوطًا َوُ�+ فَض> ْمسَ

`
 |86َوا

[6.87] |dan Kami lebihkan pula derajat| sebahagian dari bapak-bapak |nenek moyang| mereka, keturunan 
mereka dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka |untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-

rasul| dan mereka Kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.  ْْم َواْجتََبيْنَاُمهْ َوَهَديْنَاُمه ْخَواِهنِ
`
ْم َوا ِهتِ <_ ْم َوُذّرِ اٍط  َوِمْن آَ�ِهئِ َىل ِرصَ

`
ا

َتِقٍمي | سـْ È87م| 
[6.88] Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya 

di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka 
amalan yang telah mereka kerjakan. | ا َاكنُوا يَْعَملُوَن ُكوا لََحِبطَ َعْهنُم م> ْرشَ vَهيِْدي ِبِه َمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه َولَْو ا ِ <Bُهَدى ا َWِ88َذ| 

[6.89] Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah |pemahaman 
agama| dan kenabian. Jika orang-orang |Quraisy| itu mengingkarinya |yang tiga macam itu|, maka 

sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya.  ا¢ْولَِئَك
ن يَْكُفْر ِهبَ 

`
َة فَا يَن آتَيْنَاُمهُ الِكتَاَب َوالُْحْمكَ َوالنÈُبو> ِ <xيُْسوا ِهبَا ِبَاكِفرِيَن |ا< ْنَا ِهبَا قَْومًا ل  |89ا َهُؤالِء فَقَْد َولك>

[6.90] Mereka itulah orang-orang |para nabi| yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah 
petunjuk mereka. Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan 

|Al Qur'an|". Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk |segala umat| seluruh alam.  يَن ِ <xا¢ْولَِئَك ا
ال> ِذْكَرى ِللَْعالَِمَني |

`
ْن ُهَو ا

`
ُ فَِهبَُداُمهُ اْقتَِدْه ُقل ال> اvْساvلُُمكْ عَلَْيِه اvْجرًا ا <B90َهَدى ا| 

    
SubSubSubSub.:  .:  .:  .:  OOOOrang kafir di antara Bani Israel menyangkal kebenaran dari Allah 6:91rang kafir di antara Bani Israel menyangkal kebenaran dari Allah 6:91rang kafir di antara Bani Israel menyangkal kebenaran dari Allah 6:91rang kafir di antara Bani Israel menyangkal kebenaran dari Allah 6:91    

[6.91] Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya di kala mereka 
berkata. "Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia". Katakanlah |Nabi Muhammad| . "Siapakah 
yang menurunkan kitab |Taurat| yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu 
jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan |sebagiannya| dan kamu 
sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu 
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tidak mengetahui |nya|?" Katakanlah. "Allah-lah |yang menurunkannya|", kemudian |sesudah kamu 
menyampaikan Al Qur'an kepada mereka|, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.  َُوَما قََدر َ <Bوا ا

ي َجاَء ِبِه ُموَىس  ِ <xنَزَل الِكتَاَب اvٍء ُقْل َمْن ا ن َيشْ ُ عََىل بََرشٍ ّمِ <Bنَزَل اvْذ قَالُوا َما ا
`
ُفوَن َكِثريًا َحق> قَْدِرِه ا َعلُونَُه قََراِطيَس تُْبُدوَهنَا َوُختْ ِّلن>اِس َجتْ  نُورًا َوُهًدى ل

ا لَْم تَْعلَُموا ِّْمُمت م> ُ ُمث> ذرها ِيف َخْوِضهِْم يَلَْعُبوَن | َوعُل <Bنُمتْ َوَال آَ�ُؤُمكْ ُقِل اv91ا| 
    

Sub.:  Allah menegaskan bahwa Ia telah menurunkan Kitab Suci Alquran dan untuk menguatkan kitab Sub.:  Allah menegaskan bahwa Ia telah menurunkan Kitab Suci Alquran dan untuk menguatkan kitab Sub.:  Allah menegaskan bahwa Ia telah menurunkan Kitab Suci Alquran dan untuk menguatkan kitab Sub.:  Allah menegaskan bahwa Ia telah menurunkan Kitab Suci Alquran dan untuk menguatkan kitab 
sebelumnya yang telah diberikan kepada nabisebelumnya yang telah diberikan kepada nabisebelumnya yang telah diberikan kepada nabisebelumnya yang telah diberikan kepada nabi----nabi lainnya 6:92nabi lainnya 6:92nabi lainnya 6:92nabi lainnya 6:92    

[6.92] Dan ini |Al Qur'an| adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-
kitab yang |diturunkan| sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada |penduduk| Ummul Qura 
|Mekah| dan orang-orang yang ada di sekitarnya . Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan 

akhirat tentu beriman kepadanya |Al Qur'an|, dan mereka selalu memelihara sembahyangnya.  َوَهَذا ِكَتاٌب
يَن يُْؤِمنُوَن  ِ <xي بَْنيَ يََديِْه َوِلُتنِذَر ا¢م> الُقَرى َوَمْن َحْولَهَا َوا ِ <xُق ا َصّدِ Èنَزلْنَاُه ُمَباَرٌك مvاِفُظوَن |ِ� ا ْم ُحيَ  |92الِٓخَرِة يُْؤِمنُوَن ِبِه َوُمهْ عََىل َصالِهتِ

    
Sub.:  Terletak tentang Allah 6:93Sub.:  Terletak tentang Allah 6:93Sub.:  Terletak tentang Allah 6:93Sub.:  Terletak tentang Allah 6:93----94949494    

[6.93] Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang 
berkata. "Telah diwahyukan kepada saya", padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang 
yang berkata. "Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah". Alangkah dahsyatnya sekiranya 
kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim |berada| dalam tekanan-tekanan sakratulmaut, sedang para 
malaikat memukul dengan tangannya, |sambil berkata|. "Keluarkanlah nyawamu". Di hari ini kamu dibalas 
dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah |perkataan| yang 

tidak benar dan |karena| kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.  ِ <Bِن افَْرتَى عََىل ا َوَمْن اvْظَملُ ِمم>
ُ َولَْو تََرى <Bنَزَل اvٌء َوَمن قَاَل َسا¢نزُِل ِمثَْل َما ا لَْيِه َيشْ

`
َيل> َولَْم يُوَح ا `

اِلُموَن ِيف مغراك املَْوِت َوالَْمالِئَكةُ  َكِذً� اvْو قَاَل ا¢وِ�َ ا ِذ الظ>
`
َ�ِسُطوا اvيِْدِهيْم اvْخرُِجوا  ا

ِ غَْريَ احلَّقِ َوُكنُمتْ َعْن آَ_ِتهِ  <Bَزْوَن عََذاَب الهُوِن ِبَما ُكنُمتْ تَُقولُوَن عََىل ا وَن | اvنُفَسُمكُ الَيْوَم ُجتْ َتْكِربُ  |93تَسـْ
[6.94] Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan 

pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu |di dunia| apa yang telah Kami kurniakan kepadamu; dan 
Kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di 
antara kamu. Sungguh telah terputuslah |pertalian| antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang 

dahulu kamu anggap |sebagai sekutu Allah|.  لْنَاُمكْ َوَراَء ُظهُوِرُمكْ َوَما ا َخو> ٍة َوتََرْكُمت م> َل َمر> نََرى َمَعُمكْ َولََقْد ِجْئُتُموkَ فَُراَدى Éََ َخلَْقنَاُمكْ اvو>
ا ُكنُمتْ تَْزُمعُ شُ  َع بَيْنَُمكْ َوَضل> َعنُمك م> >َقط> َاكُء لََقد ت ُْم ِفيُمكْ ُرشَ ُمتْ اvهن> يَن َزَمعْ ِ <x94وَن |َفَعاَءُمكُ ا| 

    
Sub.:  Allah membuat jelas ayatSub.:  Allah membuat jelas ayatSub.:  Allah membuat jelas ayatSub.:  Allah membuat jelas ayat----ayatayatayatayat----Nya 6:95Nya 6:95Nya 6:95Nya 6:95----97979797    

[6.95] Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia 
mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. |Yang memiliki sifat-

sifat| demikian itulah |kekuasaan| Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?  <ِرُج احلَي َ فَاِلُق احلَّبِ َوالن>َوى ُخيْ <Bن> ا `
ا

vىن> تُْؤفَُكوَن |مِ  ُ فَا <Bِت ِمَن احلَّيِ َذِلُمكُ ا ِت َوُمْخِرُج املَّيِ  |95َن املَّيِ
[6.96] Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan |menjadikan| matahari 

dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.  ِْصَباح
`
فَاِلُق اال

َباkً َذWَِ تَْقِديُر الَعزِيِز الَعِلِمي | ْمَس َوالْقََمَر ُحسـْ >يَل َسَكنًا َوالش>  |96َوَجَعَل الل
[6.97] Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam 

kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran |Kami| kepada 
orang-orang yang mengetahui.  ٍلْنَا االَٓ_ِت ِلَقْوم ي َجَعَل لَُمكُ النÈُجوَم ِلَهتَْتُدوا ِهبَا ِيف ُظلَُماِت الَربِّ َوالَْبْحِر قَْد فَص> ِ <x97وَن | يَْعلَمُ َوُهَو ا| 
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Sub.:  Allah sang maha pencipta satuSub.:  Allah sang maha pencipta satuSub.:  Allah sang maha pencipta satuSub.:  Allah sang maha pencipta satu----satunyasatunyasatunyasatunya    6:986:986:986:98    

[6.98] Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka |bagimu| ada tempat tetap dan tempat 
simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang 

mengetahui. | لْنَا االَٓ_ِت ِلَقْوٍم يَْفَقهُوَن َتْوَدٌع قَْد فَص> َتقَرä َوُمسـْ >ْفٍس َواِحَدٍة فَُمسـْ ن ن ي اvنَشاvُمك ّمِ ِ <x98َوُهَو ا| 
    

Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tandakekuasaan Allah dimuka bumi 6:99tandakekuasaan Allah dimuka bumi 6:99tandakekuasaan Allah dimuka bumi 6:99tandakekuasaan Allah dimuka bumi 6:99    
[6.99] Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala 

macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami 
keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-
tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan |Kami keluarkan pula| zaitun dan delima yang serupa 
dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan |perhatikan pulalah| 
kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda |kekuasaan Allah| bagi orang-orang 

yang beriman.  ِِرُج م ْ Èْخَرْجنَا ِمْنُه َخِرضًا خنvٍء فَا َماِء َماًء فَاvْخَرْجنَا ِبِه نََباَت ُلكِّ َيشْ ي اvنَزَل ِمَن الس> ِ <xاِكبًا َوِمَن الن>ْخِل ِمن َطلِْعهَا َوُهَو ا َرتَ Èنُْه َحبا+ م
نْ  ن>  ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجن>اٍت ّمِ `

ثَْمَر َويَْنِعِه ا vَذا ا
`
َىل ثََمرِِه ا

`
اَن ُمْشتَِهبًا َوغَْريَ ُمتََشاِبٍه انُظُروا ا م> Èيُْتوَن َوالر ِّقَْوٍم يُْؤِمنُوَن |اvْعنَاٍب َوالز>  |99 ِيف َذِلُمكْ الَٓ_ٍت ل

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang musyrik Menganggap bahwa Allah mempunyai anak 6:100rang musyrik Menganggap bahwa Allah mempunyai anak 6:100rang musyrik Menganggap bahwa Allah mempunyai anak 6:100rang musyrik Menganggap bahwa Allah mempunyai anak 6:100----102102102102    

[6.100] Dan mereka |orang-orang musyrik| menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah yang 
menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong |dengan mengatakan|. "Bahwasanya Allah mempunyai anak 
laki-laki dan perempuan", tanpa |berdasar| ilmu pengetahuan. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-

sifat yang mereka berikan.  <ْبَحانَُه َوتََعاَىل َمع َاكَء اِجلن> َوَخلََقهُْم َوَخَرُقوا Úَُ بَِنَني َوبَنَاٍت ِبَغْريِ ِعْملٍ سـُ ِ ُرشَ <Bِ 100ا يَِصُفوَن |َوَجَعلُوا| 
[6.101] Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai 

istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.  َولَْم ٌTََو ُÚَ ىن> يَُكوُن vْرِض اvَمَواِت َواال بَِديُع الس>
ٍء َوُهَو ِبُلكِّ َيشْ  ُ َصاِحَبٌة َوَخلََق ُلك> َيشْ <Ú 101ٍء عَِلٌمي |تَُكن| 

    
Sub.:  Sembahlah Allah, Pencipta segala sesuatu 6:102Sub.:  Sembahlah Allah, Pencipta segala sesuatu 6:102Sub.:  Sembahlah Allah, Pencipta segala sesuatu 6:102Sub.:  Sembahlah Allah, Pencipta segala sesuatu 6:102    

[6.102] |Yang memiliki sifat-sifat yang| demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan |yang 
berhak disembah| selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala 

sesuatu. | ٍء َوِكيٌل ٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو عََىل ُلكِّ َيشْ ال> ُهَو َخاِلُق ُلكِّ َيشْ
`
Úََ ا

`
Èُمكْ َال ا ُ َرب <B102َذِلُمكُ ا| 

    
Sub.:  Allah melihat kita 6:103Sub.:  Allah melihat kita 6:103Sub.:  Allah melihat kita 6:103Sub.:  Allah melihat kita 6:103    

[6.103] Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan 
Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. | ِطيُف اخلَِبُري<  |103َال تُْدِرُكُه االvبَْصاُر َوُهَو يُْدِرُك االvبَْصاَر َوُهَو الل

    
Sub.:  Bukti yang terang 6:104Sub.:  Bukti yang terang 6:104Sub.:  Bukti yang terang 6:104Sub.:  Bukti yang terang 6:104----106106106106    

[6.104] Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka Barang siapa melihat 
|kebenaran itu|, maka |manfaatnya| bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta |tidak melihat kebenaran itu|, 
maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku |Nabi Muhammad| sekali-kali bukanlah pemelihara |mu|.

َي فََعلَْهيَا َوَما ٔاkَ عَلَْيُمك ِحبَِفيظٍ   ُِّمكْ فََمْن اvبَْرصَ فَِلنَْفِسِه َوَمْن َمعِ ب  |104|قَْد َجاَءُمك بََصائُِر ِمن ر>
[6.105] Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya |orang-orang yang beriman mendapat 

petunjuk| dan yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan. "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu 
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|dari Ahli Kitab|", dan supaya Kami menjelaskan Al Qur'an itu kepada orang-orang yang mengetahui.  َWَِوَكَذ
نَُه ِلقَ  ِّ ُف االَٓ_ِت َوِلَيُقولُوا َدَرْسَت َوِلُنَبي ِ  |105ْوٍم يَْعلَُموَن |نَُرصّ

[6.106] Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu |Nabi Muhammad| dari Tuhanmu; tidak ada Tuhan 
selain Dia; dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.  ِْعرِْض َعنvال> ُهَو َوا

`
Úََ ا

`
َِّك َال ا ب لَْيَك ِمن ر>

`
>ِبْع َما ا¢وِ�َ ا  |106املُْرشِِكَني | ات

[6.107] Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukan |Nya|. Dan Kami tidak 
menjadikan kamu pemelihara bagi mereka; dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka.  َولَْو َشاَء

ُكوا َوَما جَ  ْرشَ vَما ا ُ <Bم ِبَوِكيٍل |ا ْم َحِفيظًا َوَما اvنَْت عَلَْهيِ  |107َعلْنَاَك عَلَْهيِ
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  WWWWalaupun berbeda agama kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama 6:108alaupun berbeda agama kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama 6:108alaupun berbeda agama kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama 6:108alaupun berbeda agama kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama 6:108    
[6.108] Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena 

mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan 
setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu 

Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.  عَْدوًا َ <Bوا اÈب ِ فَيَسـُ <Bيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا ِ <xوا اÈب َوَال تَسـُ
ُهئُم ِبَما َاكنُوا ِّ ْرِجُعُهْم فَُينَب م م> ِ َىل َرّهبِ

`
لَهُْم ُمث> ا ٍة َمعَ >ن>ا ِلُلكِّ ا¢م>  |108يَْعَملُوَن | ِبَغْريِ ِعْملٍ َكَذWَِ َزي

    
Sub.:  Mata hati orang ySub.:  Mata hati orang ySub.:  Mata hati orang ySub.:  Mata hati orang yang tidak percaya dan buta terhadap ayat ayat Allah 6:109ang tidak percaya dan buta terhadap ayat ayat Allah 6:109ang tidak percaya dan buta terhadap ayat ayat Allah 6:109ang tidak percaya dan buta terhadap ayat ayat Allah 6:109----111111111111    

[6.109] Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika 
datang kepada mereka sesuatu mukjizat pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah. "Sesungguhnya 
mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah". Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila 

mukjizat datang mereka tidak juga akan beriman.  َما< ن
`
>ُيْؤِمُنن> ِهبَا ُقْل ا ْم لَِنئ َجاَءْهتُْم آيٌَة ل َد اvيَْماِهنِ ْ"َ ِ <B�ِ ْقَسُمواvَوَما َوا ِ <Bاالَٓ_ُت ِعنَد ا

َذا َجاَءْت َال يُْؤِمنُوَن |
`
َا ا  |109يُْشِعُرُمكْ اvهن>

[6.110] Dan |begitu pula| Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka 
belum pernah beriman kepadanya |Al Qur'an| dan Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya 

yang sangat. ُْم يَْعَمه ٍة َونََذُرُمهْ ِيف ُطْغَياِهنِ َل َمر> ْفِئَدَهتُْم َواvبَْصاَرُمهْ Éََ لَْم يُْؤِمنُوا ِبِه اvو> vُِّب ا  |110وَن |َونَُقل
[6.111] Kalau sekiranya Kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati 

berbicara dengan mereka dan Kami kumpulkan |pula| segala sesuatu ke hadapan mereka niscaya mereka tidak 
|juga| akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.  نَا< َولَْو اvن

 َ ُم امل لَْهيِ
`
لْنَا ا ُ نَز> <Bن يََشاَء اvال> ا

`
ا َاكنُوا ِلُيْؤِمنُوا ا ٍء قُُبًال م> ْم ُلك> َيشْ kَ عَلَْهيِ هَلُوَن |الئَِكَة َوَلك>َمهُُم املَْوَىت َوَحَرشْ ُمهْ َجيْ ْكَرثَ v111 َولَِكن> ا| 

    
Sub.:  MusuhSub.:  MusuhSub.:  MusuhSub.:  Musuh----musuh para nabi 6:112musuh para nabi 6:112musuh para nabi 6:112musuh para nabi 6:112----113113113113    

[6.112] Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan |dari jenis| manusia 
dan |dari jenis| jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang 
indah-indah untuk menipu |manusia|. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, 

maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.  �ِنِس َوالِْجّنِ يُو
`
َياِطَني اال ّ عَُدوا+ شـَ َوَكَذWَِ َجَعلْنَا ِلُلكِّ نَِيبٍ

 َ Èَك َما فََعلُوُه فََذْرُمهْ َوَما ي َىل بَْعٍض ُزْخُرَف القَْوِل ُغُرورًا َولَْو َشاَء َرب
`
وَن |بَْعُضهُْم ا  |112ْفَرتُ

[6.113] Dan |juga| agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung 
kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka 

|setan| kerjakan.  ْفvلَْيِه ا
`
ْقَرتِفُوَن |َوِلَتْصَغى ا Èَضْوُه َوِلَيْقَرتِفُوا َما ُمه م يَن َال يُْؤِمنُوَن ِ�الِٓخَرِة َوِلَريْ ِ <x113ِئَدُة ا| 

    
Sub.:  Mencari hakim selain Allah 6:114Sub.:  Mencari hakim selain Allah 6:114Sub.:  Mencari hakim selain Allah 6:114Sub.:  Mencari hakim selain Allah 6:114----115115115115    
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[6.114] Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan 
kitab |Al Qur'an| kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, 
mereka mengetahui bahwa Al Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah 

kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.  َفََغْريvيَن آتَيْنَاُمهُ الِكتَاَب ا ِ <xًال َوا لَْيُمكُ الِكتَاَب ُمَفص>
`
ي اvنَزَل ا ِ <xبَْتِغي َحَكامً َوُهَو اvا ِ <Bا

َِّك ِ�لَْحّقِ فََال تَُكونَن> ِمَن املُْمَرتِيَن | ب ن ر> >ُه ُمَزن>ٌل ّمِ ن v114يَْعلَُموَن ا| 
    

Sub.:  Kebenaran dan keadilan Allah 6:115Sub.:  Kebenaran dan keadilan Allah 6:115Sub.:  Kebenaran dan keadilan Allah 6:115Sub.:  Kebenaran dan keadilan Allah 6:115    
[6.115] Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu |Al Qur'an|, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak 

ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.  َُِّك ِصْدقًا َوعَْدًال ال> م َمُت َرب ْت َلكِ ِميُع الَعِلُمي |َوتَم> َماِتِه َوُهَو الس> َل ِلَلكِ  |115َبّدِ

    
Sub.:  Menebak 6:116Sub.:  Menebak 6:116Sub.:  Menebak 6:116Sub.:  Menebak 6:116----117117117117    

[6.116] Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan 
menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak 

lain hanyalah berdusta |terhadap Allah|.  َْال> خي
`
ْن ُمهْ ا

`
ن> َوا ال> الظ>

`
>ِبُعوَن ا ن يَت

`
ِ ا <Bوَك َعن َسِبيِل اÈْرِض يُِضلvْكَرثَ َمن ِيف االvن تُِطْع ا

`
ُرُصوَن َوا

|116| 
[6.117] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk.  ِúَِعن َسِبي Èْعَملُ َمن يَِضلvَك ُهَو ا< ن> َرب `
ا

ْعَملُ ِ�لُْمهَْتِديَن | v117َوُهَو ا| 
    

Sub.:  Diizinkan memakanan daging bSub.:  Diizinkan memakanan daging bSub.:  Diizinkan memakanan daging bSub.:  Diizinkan memakanan daging binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah inatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah inatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah inatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah 
6:1186:1186:1186:118----119119119119    

[6.118] Maka makanlah binatang-binatang |yang halal| yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, 
jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.  ِ <Bا ُذِكَر اْمسُ ا ن ُكنُمت ِبآَ_ِتِه ُمْؤِمِنَني |فَُلكُوا ِمم>

`
 |118عَلَْيِه ا

[6.119] Mengapa kamu tidak mau memakan |binatang-binatang yang halal| yang disebut nama Allah 
ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-
Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan |dari manusia| 
benar-benar hendak menyesatkan |orang lain| dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.  عَلَْيِه ِ <Bا ُذِكَر اْمسُ ا َوَما لَُمكْ اvال> تَاûُلكُوا ِمم>
م  >ُيِضلÈوَن ِباvْهَواِهئِ ن> َكِثريًا ل

`
لَْيِه َوا

`
ال> َما اْضُطِرْرُمتْ ا

`
َم عَلَْيُمكْ ا ا َحر> َل لَُمك م> >َك ُهَو اvعَْملُ ِ�لُْمْعَتِدينَ َوقَْد فَص> ن> َرب `

 |119| ِبغَْريِ ِعْملٍ ا
    

Sub.:   Menghindari dosa 6:120Sub.:   Menghindari dosa 6:120Sub.:   Menghindari dosa 6:120Sub.:   Menghindari dosa 6:120    
[6.120] Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang 

mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan |pada hari kiamat|, sesuai apa yang mereka telah kerjakan.
ُيْجَزْوَن ِبَما َاكنُوا يَْقَرتِفُوَن | َوَذُروا َظاِهرَ   ْمثَ سـَ

`
ُبوَن اال يَن يَْكسـِ ِ <xن> ا `

ْمثِ َوَ�ِطنَُه ا `
 |120اال

    
Sub.:  Dilarang memakan daging sembelihan yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah 6:121Sub.:  Dilarang memakan daging sembelihan yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah 6:121Sub.:  Dilarang memakan daging sembelihan yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah 6:121Sub.:  Dilarang memakan daging sembelihan yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah 6:121 

[6.121] Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika 
menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu 
membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; Dan jika kamu menuruti mereka, 
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sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.  <ن
`
>ُه لَِفْسٌق َوا ن

`
ِ عَلَْيِه َوا <Bا لَْم يُْذَكِر اْمسُ ا َوَال تَاûُلكُوا ِمم>

>ُمكْ لَُمْرشُِكوَن | ن `
ْن اvَطْعُتُمَوُمهْ ا

`
ْم ِلُيَجاِدلُوُمكْ َوا َىل اvْوِلَياِهئِ

`
َياِطَني لَُيوُحوَن ا  |121الشـ>

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Khayalan orangKhayalan orangKhayalan orangKhayalan orang----orang kafir 6:122orang kafir 6:122orang kafir 6:122orang kafir 6:122    

[6.122] Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya 
cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa 
dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? 

Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.  َو َمنvا
ْهنَا َكَذWَِ ُزيَِّن لِْلَاكِفرِيَن َما َاكنُوا يَْعَملُوَن |َاكَن َمْيتًا فَاvْحيَْينَاُه َوَجَعلْنَا Úَُ نُورًا يَْمِيش ِبِه ِيف ا اِرجٍ ّمِ لَُماِت لَيَْس ِخبَ Èِيف الظ ُúَُث  |122لن>اِس َمكَن م>

    
Sub.:  PenjahatSub.:  PenjahatSub.:  PenjahatSub.:  Penjahat----penjahat terbesar dalam negeri 6:123penjahat terbesar dalam negeri 6:123penjahat terbesar dalam negeri 6:123penjahat terbesar dalam negeri 6:123----124124124124    

[6.123] Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka 
melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang 

mereka tidak menyadarinya.  َْاكِبَر ُمْجرِِمهيَا ِلَيْمُكُروا ِفهيَا َوَما يَمvَجَعلْنَا ِيف ُلكِّ قَْريٍَة ا َWِنُفِسهِْم َوَما يَْشُعُروَن |َوَكَذvال> ِبا
`
 |123ُكُروَن ا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir menolak tandarang kafir menolak tandarang kafir menolak tandarang kafir menolak tanda----tanda yang diberikan kepada Nabi Muhammad 6:124tanda yang diberikan kepada Nabi Muhammad 6:124tanda yang diberikan kepada Nabi Muhammad 6:124tanda yang diberikan kepada Nabi Muhammad 6:124    

[6.124] Dan apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata. "Kami tidak akan beriman 
sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah". 
Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa, nanti akan 

ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya.  َذا َجاَءْهتُْم آيٌَة
`
َوا

ُيِصيُب  َعُل رَِسالَتَُه سـَ ُ اvْعَملُ َحْيُث َجيْ <Bا ِ <Bْؤِمَن َحىت> نُْؤَىت ِمثَْل َما ا¢وِيتَ ُرُسُل اÈ ِ َوعََذاٌب َشِديٌد ِبَما َاكنُوا يَْمُكُرو قَالُوا لَن ن <Bْجَرُموا َصَغاٌر ِعنَد اvيَن ا ِ <xَن ا
|124| 

    
Sub.:   Petunjuk Allah akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakiNya 6:125Sub.:   Petunjuk Allah akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakiNya 6:125Sub.:   Petunjuk Allah akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakiNya 6:125Sub.:   Petunjuk Allah akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakiNya 6:125----127127127127    

[6.125] Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia 
melapangkan dadanya untuk |memeluk agama| Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, 
niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah 

menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.  
`
ْح َصْدَرُه ِلال ُ اvن َهيِْديَُه يَْرشَ <Bفََمن يُرِِد ا ُ <úن يُِضvْسالِم َوَمن يُِرْد ا

يَن  ِ <xالّرِْجَس عََىل ا ُ <Bَعُل ا َماِء َكَذWَِ َجيْ ع>ُد ِيف الس> >َما يَص> ن vJَ +قًا َحَرجا َعْل َصْدَرُه َضّيِ  |125َال يُْؤِمنُوَن |َجيْ
[6.126] Dan inilah jalan Tuhanmu; |jalan| yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat 

|Kami| kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. | ك>ُروَن لْنَا االَٓ_ِت ِلَقْوٍم يَذ> َتِق�ً قَْد فَص> َِّك ُمسـْ اُط َرب  |126َوَهَذا ِرصَ
[6.127] Bagi mereka |disediakan| Darussalam |surga| pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka 

disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. | ُم ِبَما َاكنُوا يَْعَملُوَن Èْم َوُهَو َوِلهي ِ الِم ِعنَد َرّهبِ  |127لَهُْم َداُر الس>
    

Sub.:  Hari kiamat 6:128Sub.:  Hari kiamat 6:128Sub.:  Hari kiamat 6:128Sub.:  Hari kiamat 6:128----132132132132    
[6.128] Dan |ingatlah| hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, |dan Allah berfirman|. 

"Hai golongan jin |setan|, sesungguhnya kamu telah banyak |menyesatkan| manusia", lalu berkatalah kawan-
kawan mereka dari golongan manusia. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat 
kesenangan dari sebahagian |yang lain| dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi 
kami". Allah berfirman. "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau 

Allah menghendaki |yang lain|". Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.  ُْمه ُرشُ َويَْوَم َحيْ



123 

 

َع بَعْ  َتْمتَ >نَا اسـْ نِس َرب
`
َن اال نِس َوقَاَل اvْوِلَياُؤُمه ّمِ

`
َن اال ُمت ّمِ َتْكَرثْ يعًا َ_ َمْعَرشَ اِجلّنِ قَِد اسـْ لَْت لَنَا قَاَل الن>اُر َمثَْواُمكْ َمجِ ج> vي ا ِ <xَجلَنَا اvيَن ُضنَا ِبَبْعٍض َوبَلَْغنَا ا ِTَِخا

>َك َحِكٌمي عَِلٌمي | ن> َرب `
ُ ا <Bال> َما َشاَء ا

`
 |128ِفهيَا ا

[6.129] Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi 
sebagian yang lain disebabkan |sesuai dengan| apa yang mereka usahakan.  َWِاِلِمَني بَْعضًا ِبَما َاكنُوا َوَكَذ نَُوّيلِ بَْعَض الظ>

ُبوَن |  |129يَْكسـِ
    

Sub.:  Ayat Allah yang menerangkan tentang hari kiamat bahwa setiap manusia , jin, setan, akan menjadi saksi Sub.:  Ayat Allah yang menerangkan tentang hari kiamat bahwa setiap manusia , jin, setan, akan menjadi saksi Sub.:  Ayat Allah yang menerangkan tentang hari kiamat bahwa setiap manusia , jin, setan, akan menjadi saksi Sub.:  Ayat Allah yang menerangkan tentang hari kiamat bahwa setiap manusia , jin, setan, akan menjadi saksi 
dan mempertanggdan mempertanggdan mempertanggdan mempertanggung jawabkan diri mereka masingung jawabkan diri mereka masingung jawabkan diri mereka masingung jawabkan diri mereka masing----masingmasingmasingmasing    6:1306:1306:1306:130    

[6.130] Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu 
sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap 
pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata. "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri", kehidupan dunia 
telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang 

yang kafir.  ِوَن عَلَْيُمكْ آَ_ِيت َويُنِذُرونَُمكْ ل Èنُمكْ يَُقص نِس اvلَْم يَاûِتُمكْ ُرُسٌل ّمِ
`
نَْيا َ_ َمْعَرشَ اِجلّنِ َواال ÈTْهتُُم احلََياُة ا نَا َوغَر> َقاَء يَْوِمُمكْ َهَذا قَالُوا َشهِْدkَ عََىل اvنُفسـِ

ُْم َاكنُوا َاكِفِريَن |  |130َوَشهُِدوا عََىل اvنُفِسهِْم اvهن>
[6.131] Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, 

sedang penduduknya dalam keadaan lengah. | ْهلُهَا غَاِفلُوَنvَك ُمهِْ�َ الُقَرى ِبُظْملٍ َواÈ ب >ْم يَُكن ر>  |131َذWَِ اvن ل
[6.132] Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat |seimbang| dengan apa yang dikerjakannya. 

Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. | َك ِبغَاِفٍل َمع>ا يَْعَملُوَنÈ لُوا َوَما َرب ا َمعِ م>  |132َوِلُلكٍّ َدَرَجاٌت ّمِ
    

Sub.:  Rahmat dan kekuasaan Allah 6:133Sub.:  Rahmat dan kekuasaan Allah 6:133Sub.:  Rahmat dan kekuasaan Allah 6:133Sub.:  Rahmat dan kekuasaan Allah 6:133----135135135135    
[6.133] Dan Tuhanmu Maha Kaya, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki niscaya Dia 

memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu |musnah|, 
sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain.  ْيُْذِهْبُمك ûن يََشا

`
ِة ا ْمحَ Èَك الَغِينÈ ُذو الر> َوَرب

 َÉَ ا يََشاُء َتْخِلْف ِمْن بَْعِدُمك م> >ِة قَْوٍم آَخرِيَن | َويَسـْ ن ُذّرِي  |133اvنَشاvُمك ّمِ
[6.134] Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup 

menolaknya. | نُمت ِبُمْعِجزِيَنvن> َما تُوعَُدوَن الٍٓت َوَما ا `
 |134ا

    
Sub.:  Beramal untuk kehidupan akhiSub.:  Beramal untuk kehidupan akhiSub.:  Beramal untuk kehidupan akhiSub.:  Beramal untuk kehidupan akhirat 6:135rat 6:135rat 6:135rat 6:135    

[6.135] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya 
aku pun berbuat |pula|. Kelak kamu akan mengetahui, siapakah |di antara kita| yang akan memperoleh hasil 
yang baik dari dunia ini |di akhirat nanti|. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat 

keberuntungan.  ُه< ن
`
اِر ا <Tعَاِقَبُة ا ُÚَ ّينِ عَاِمٌل فََسْوَف تَْعلَُموَن َمن تَُكوُن

`
لُوا عََىل َمَاكنَِتُمكْ ا اِلُموَن | ُقْل َ_ قَْوِم اْمعَ  |135َال يُْفِلُح الظ>

 
Sub.:  Segal sesuatu yang dilakukan orang kafir, tidak sama sekali berpengaruh terhadap Allah 6:136-137 

[6.136] Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah 
diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka. "Ini untuk Allah dan ini untuk 
berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada 
Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. 

Amat buruklah ketetapan mereka itu.  َِاكئ هِْم َوَهَذا ِلُرشَ ِ ِبَزْمعِ <Bِ نَْعاِم نَِصيبًا فََقالُوا َهَذا vِمَن احلَْرِث َواال vا َذَرا ِ ِمم> <Bِ نَا فََما َاكَن َوَجَعلُوا
َاكهئِِ  َىل ُرشَ

`
ِ فَهَُو يَِصُل ا <Bِ َوَما َاكَن ِ <Bَىل ا

`
ْم فََال يَِصُل ا َاكِهئِ ُمكُوَن |ِلُرشَ  |136ْم َساَء َما َحيْ
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Sub.:  Kebingungan orangSub.:  Kebingungan orangSub.:  Kebingungan orangSub.:  Kebingungan orang----orang kafir 6:137orang kafir 6:137orang kafir 6:137orang kafir 6:137    
[6.137] Dan demikianlah pemimpin-pemimpin |berhala-berhala| mereka telah menjadikan kebanyakan dari 

orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka 
dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak 

mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.  َن املُْرشِِكَني قَْتَل َوَكَذWَِ َزي>َن ِلَكِثٍري ّمِ
وَن اvْوالِدِمهْ ُرشَ  ُ َما فََعلُوُه فََذْرُمهْ َوَما يَْفَرتُ <Bْم ِديَهنُْم َولَْو َشاَء ا ُدَوُمهْ َوِلَيلِْبُسوا عَلَْهيِ  |137|َاكُؤُمهْ ِلُريْ

    
Sub.:  Kesulitan pada orangSub.:  Kesulitan pada orangSub.:  Kesulitan pada orangSub.:  Kesulitan pada orang----orang Yahudi karena mereka berbohong tentang ketentuan Allah 6:138orang Yahudi karena mereka berbohong tentang ketentuan Allah 6:138orang Yahudi karena mereka berbohong tentang ketentuan Allah 6:138orang Yahudi karena mereka berbohong tentang ketentuan Allah 6:138----146146146146    

[6.138] Dan mereka mengatakan. "Inilah binatang ternak dan tanaman |hasil bumi| yang dilarang; tidak 
boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki" menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak 
yang diharamkan menungganginya dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu 
menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka 

terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan.  ْهِم >َشاُء ِبَزْمعِ ال> َمن ن
`
َواvنَْعاٌم ُحّرَِمْت ُظُهوُرَها  َوقَالُوا َهِذِه اvنَْعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال> يَْطَعُمهَا ا

وَن | َيْجزِِهيم ِبَما َاكنُوا يَْفَرتُ اًء عَلَْيِه سـَ ِ عَلَْهيَا افِْرتَ <Bنَْعاٌم َال يَْذُكُروَن اْمسَ اv138َوا| 
[6.139] Dan mereka mengatakan. "Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria 

kami dan diharamkan atas wanita kami," dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita 
sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.  ٌَم عََىل َوقَالُوا م ُكوِرkَ َوُمَحر> ُ ِxّ نَْعاِم َخاِلَصٌةvا ِيف بُُطوِن َهِذِه اال
>ُه َحِكٌمي عَِلٌمي | ن

`
َيْجزِِهيْم َوْصَفهُْم ا َاكُء سـَ ْيَتًة فَهُْم ِفيِه ُرشَ ن يَُكن م>

`
 |139اvْزَواِجنَا َوا

[6.140] Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak 
mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata 
mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

يَن قَتَلُ   ِ <xوا َوَما َاكنُو قَْد َخِرسَ اÈقَْد َضل ِ <Bاًء عََىل ا ُ اْفِرتَ <Bُموا َما َرَزقَهُُم ا  |140ا ُمهْتَِديَن |وا اvْوالَدُمهْ َسَفهًا ِبَغْريِ ِعْملٍ َوَحر>
    

Sub.:  Jangan berlebihan dengan rahmat Allah yang telah diberikan 6:141Sub.:  Jangan berlebihan dengan rahmat Allah yang telah diberikan 6:141Sub.:  Jangan berlebihan dengan rahmat Allah yang telah diberikan 6:141Sub.:  Jangan berlebihan dengan rahmat Allah yang telah diberikan 6:141    
[6.141] Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon 

kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa |bentuk dan 
warnanya|, dan tidak sama |rasanya|. Makanlah dari buahnya |yang bermacam-macam itu| bila dia berbuah, 
dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya |dengan dikeluarkan zakatnya|; dan janganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.  َجن>اٍت vنَشاvي ا ِ <xَوُهَو ا
ْعُروَشاٍت َوغَْريَ َمْعُروَشاٍت َوالن>  ذَ م>

`
اَن ُمتََشاِهبًا َوغَْريَ ُمتََشاِبٍه ُلكُوا ِمن ثََمرِِه ا م> Èيُْتوَن َوالر ْرَع ُمْخَتِلفًا ا¢ُلكُُه َوالز> ثَْمَر َوآتُوا َحق>ُه يَْوَم َحَصاِدِه َوَال ْخَل َوالز> vا ا

بÈ املُْرسِِفَني | >ُه َال ُحيِ ن
`
 |141تُْرسِفُوا ا

    
Sub.:  Makanlah dari rizqi ySub.:  Makanlah dari rizqi ySub.:  Makanlah dari rizqi ySub.:  Makanlah dari rizqi yang telah diberikan Allah 6:142ang telah diberikan Allah 6:142ang telah diberikan Allah 6:142ang telah diberikan Allah 6:142    

[6.142] Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk 
disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu,  َوَال ُ <Bا َرَزقَُمكُ ا وÓًَ َوفَْرشًا ُلكُوا ِمم> َوِمَن االvنَْعاِم َمحُ
ِبٌني | Èم äُه لَُمكْ عَُدو< ن

`
ْيَطاِن ا >ِبُعوا ُخُطَواِت الشـ>  |142تَت

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang yahudi membuat peraturan sendiri dalam agama 6rang yahudi membuat peraturan sendiri dalam agama 6rang yahudi membuat peraturan sendiri dalam agama 6rang yahudi membuat peraturan sendiri dalam agama 6:143:143:143:143----146146146146    
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[6.143] |yaitu| delapan binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. 
Katakanlah. "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada 
dalam kandungan dua betinanya?" Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang 

orang-orang yang benar,  <مvنثَيَْنيِ ا َم اvِم اال¢ َكَرْيِن َحر> <xِٓن اثْنَْنيِ َوِمَن املَْعِز اثْنَْنيِ ُقْل اûا َن الض> َتَملَْت عَلَْيِه اvْرَحاُم اال¢نثَيَْنيِ ثََماِنَيَة اvْزَواجٍ ّمِ ا اشـْ
ُئوِين  ِّ ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني |نَب

`
 |143 ِبِعْملٍ ا

[6.144] dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah. "Apakah dua yang jantan yang 
diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya. Apakah kamu 
menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang 
yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?" Sesungguhnya 

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.  ِبِل
`
ا َوِمَن اال َم اvِم اال¢نثَيَْنيِ اvم> َكَرْيِن َحر> <xٓاثْنَْنيِ َوِمَن الَبَقِر اثْنَْنيِ ُقْل ا

ِن  ُ ِهبََذا فََمْن اvْظَملُ ِمم> <Bاُمكُ ا ْذ َوص>
`
َتَملَْت عَلَْيِه اvْرَحاُم اال¢نْثَيَْنيِ اvْم ُكنُمتْ ُشهََداَء ا ُِّيِضـل> اشـْ ِ َكِذً� ل <Bَال َهيِْدي الَقْوَم  افَْرتَى عََىل ا َ <Bن> ا `

الن>اَس ِبَغْريِ ِعْملٍ ا
اِلِمَني |  |144الظ>

[6.145] Katakanlah. "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang 
diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang 
mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama 
selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak |pula| 

melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."  َ�ِِجُد ِيف َما ا¢و vُقل ال> ا
>هُ  ن

`
ْسُفوحًا اvْو لَْحَم ِخِزنيٍر فَا ال> اvن يَُكوَن َمْيَتًة اvْو َدمًا م>

`
مًا عََىل َطاِمعٍ يَْطَعُمُه ا َيل> ُمَحر> `

ِ ِبِه فَ  ا <Bْو ِفْسقًا ا¢ِهل> ِلَغْريِ اvن> ِرْجٌس ا
`
َمِن اْضُطر> غَْريَ َ�غٍ َوَال عَاٍد فَا

ِحٌمي | >َك غَُفوٌر ر>  |145َرب
[6.146] Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan 

domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung 
keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum 

mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar.  ْمنَا يَن َهاُدوا َحر> ِ <xَوعََىل ا
لَْت ُظهُوُرُمهَا اvِو احلََواَ_ اvْو َما اُلك> ِذي ُظفُ  ال> َما َمحَ

`
ْم ُحشُوَمهَُما ا ْمنَا عَلَْهيِ k> لََصاِدُقوَن |ٍر َوِمَن الَبَقِر َوالَْغَمنِ َحر>

`
ْم َوا  |146ْختَلَطَ ِبَعْظٍم َذWَِ َجَزيْنَاُمه ِبَبْغِهيِ

    
Sub.:  Rahmat Allah 6:147Sub.:  Rahmat Allah 6:147Sub.:  Rahmat Allah 6:147Sub.:  Rahmat Allah 6:147    

[6.147] Maka jika mereka mendustakan kamu katakanlah. "Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas; dan 
siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa".  ُسُه َعِن القَْوِم املُْجرِِمَنيûبَا Èٍة َواِسَعٍة َوَال يَُرد Èُمكْ ُذو َرْمحَ ب بُوَك فَُقل ر> ن َكذ>

`
فَا

|147|    
    

Sub.:   Sub.:   Sub.:   Sub.:   Penyesalan, dan tebakan orang orang musyrikin 6:148Penyesalan, dan tebakan orang orang musyrikin 6:148Penyesalan, dan tebakan orang orang musyrikin 6:148Penyesalan, dan tebakan orang orang musyrikin 6:148    
[6.148] Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan. "Jika Allah menghendaki, niscaya 

kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak |pula| kami mengharamkan barang 
sesuatu apa pun". Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan |para rasul| sampai 
mereka merasakan siksaan Kami. Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Adakah kamu mempunyai sesuatu 
pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada Kami? Kamu tidak mengikuti kecuali 

persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta |mengira|”.  kَْكنَا َوَال آَ�ُؤ ْرشَ vَما ا ُ <Bُكوا لَْو َشاَء ا ْرشَ vيَن ا ِ <xَيُقوُل ا سـَ
يَن ِمن قَْبِلهِْم َحىت> َذاُقوا بَاûسـَ  ِ <xَب ا ٍء َكَذWَِ َكذ> ْمنَا ِمن َيشْ ْن ِعْملٍ فَُتْخرُِجوهُ َوَال َحر> ُرُصوَن | نَا ُقْل َهْل ِعنَدُمك ّمِ ال> َختْ

`
ْن اvنُمتْ ا

`
ن> َوا ال> الظ>

`
>ِبُعوَن ا ن تَت

`
 |148لَنَا ا

[6.149] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat; maka jika Dia 
menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya". | ِعَني ْمجَ vُة الَباِلغَُة فَلَْو َشاَء لَهََداُمكْ ا ِ احلُج> <ú149ُقْل فَِل| 
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[6.150] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Bawalah ke mari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan 
bahwasanya Allah telah mengharamkan |makanan yang kamu| haramkan ini." Jika mereka mempersaksikan, 
maka janganlah kamu ikut |pula| menjadi saksi bersama mereka; dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan 

akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka.  ن َشهُِدوا
`
َم َهَذا فَا َ َحر> <Bن> اvيَن يَْشهَُدوَن ا ِ <xُقْل َهُمل> ُشهََداَءُمكُ ا

يَن َال يُْؤِمنُوَن ِ�الِٓخرَ  ِ <xبُوا ِبآَ_تِنَا َوا يَن َكذ> ِ <xْهواَء اvِبْع ا< ْم يَْعِدلُوَن |فََال تَْشهَْد َمَعهُْم َوَال تَت ِ  |150ِة َوُمه ِبَرّهبِ
 

Sub.:  Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua 6:151Sub.:  Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua 6:151Sub.:  Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua 6:151Sub.:  Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua 6:151----
153153153153    

[6.151] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 
Tuhanmu, yaitu. janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua 
orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan 
memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, 
baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah |membunuhnya| melainkan dengan sesuatu |sebab| yang benar". Demikian itu yang 

diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami |nya|.  ال> تُْرشُِكوا ِبِهvُمكْ عَلَْيُمكْ اÈ َم َرب قُْل تََعالَْوا اvتُْل َما َحر>
ُمهْ َوَال تَقْ  <_

`
ُن نَْرُزُقُمكْ َوا ْ ْمالٍق حن>

`
ْن ا ْحَساkً َوَال تَْقتُلُوا اvْوالَدُمك ّمِ

`
ْيِن ا َTِال> َربُوا الَفَواِحَش َما َظهََر ِمْهنَ َشيْئًا َوِ�لَْوا

`
ُ ا <Bَم ا ا َوَما بََطَن َوَال تَْقُتلُوا الن>ْفَس الَِيت َحر>

اُمك ِبِه لََعل>ُمكْ تَْعِقلُوَن |  |151ِ�لَْحّقِ َذِلُمكْ َوص>
    

Sub.:  Salah satuSub.:  Salah satuSub.:  Salah satuSub.:  Salah satu    sifat orang muslimin 6:152sifat orang muslimin 6:152sifat orang muslimin 6:152sifat orang muslimin 6:152    
[6.152] Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga 

sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban 
kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu 
berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat |mu|, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan 

Allah kepadamu agar kamu ingat,  �ِ ْوفُوا الَكْيَل َوالِْمَزياَنvُه َوا >ِيت ِيهَ اvْحَسُن َحىت> يَْبلَُغ اvُشد> ال> ِ�ل
`
ُف نَْفسًا لِْقْسطِ َال نَُلكِّ َوَال تَْقَربُوا َماَل الَيِتِمي ا

 َ اُمك ِبِه ل ِ اvْوفُوا َذِلُمكْ َوص> <Bَذا ُقلُْمتْ فَاْعِدلُوا َولَْو َاكَن َذا ُقْرَىب َوِبَعهِْد ا
`
ال> ُوْسَعهَا َوا

`
 |152َعل>ُمكْ تََذك>ُروَن |ا

    
Sub.:  Ikuti jalan yang lurus 6:153Sub.:  Ikuti jalan yang lurus 6:153Sub.:  Ikuti jalan yang lurus 6:153Sub.:  Ikuti jalan yang lurus 6:153    

[6.153] dan bahwa |yang Kami perintahkan| ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan 
janganlah kamu mengikuti jalan-jalan |yang lain|, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari 

jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.  ُاِطي م >ِبُعوُه َواvن> َهَذا ِرصَ تَِق�ً فَات سـْ
اُمك ِبِه لََعل>ُمكْ تَت>ُقوَن | َق ِبُمكْ َعن َسِبيúِِ َذِلُمكْ َوص> ُبَل فَتََفر> Èِبُعوا السـ<  |153َوَال تَت

    
Sub.:  Nabi Musa diberi kitab taurot 6:154Sub.:  Nabi Musa diberi kitab taurot 6:154Sub.:  Nabi Musa diberi kitab taurot 6:154Sub.:  Nabi Musa diberi kitab taurot 6:154    

[6.154] Kemudian Kami telah memberikan Al Kitab |Taurat| kepada Musa untuk menyempurnakan 
|ni`mat Kami| kepada orang yang berbuat kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai 

petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman |bahwa| mereka akan menemui Tuhan mereka.  ُمث> آتَيْنَا ُموَىس الِكتَاَب
 vي ا ِ <xْم يُْؤِمنُوَن |تََمامًا عََىل ا ِ >هُم ِبِلقَاِء َرّهبِ >َعل ًة ل ٍء َوُهًدى َوَرْمحَ ُلكِّ َيشْ ِّ  |154ْحَسَن َوتَْفِصيًال ل

    
Sub.:  Al Quran adalah rahmat bagi seluruh umat manusia yang bertaqwa 6:155Sub.:  Al Quran adalah rahmat bagi seluruh umat manusia yang bertaqwa 6:155Sub.:  Al Quran adalah rahmat bagi seluruh umat manusia yang bertaqwa 6:155Sub.:  Al Quran adalah rahmat bagi seluruh umat manusia yang bertaqwa 6:155----159159159159    
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[6.155] Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan 
bertakwalah agar kamu diberi rahmat, | وَن >ُقوا لََعل>ُمكْ تُْرَمحُ >ِبُعوُه َوات نَزلْنَاُه ُمَباَرٌك فَات v155َوَهَذا ِكَتاٌب ا| 

[6.156] |Kami turunkan Al Qur'an itu| agar kamu |tidak| mengatakan. Bahwa kitab itu hanya diturunkan 
kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka 

baca." | ْم لََغاِفِلَني ِهتِ ن ُكن>ا َعن ِدَراسـَ
`
>َما ا¢نزَِل الِكتَاُب عََىل َطائَِفتَْنيِ ِمن قَْبِلنَا َوا ن

`
 |156اvن تَُقولُوا ا

[6.157] Atau agar kamu |tidak| mengatakan. "Sesungguhnya jika kitab itu diturunkan kepada kami, 
tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka." Sesungguhnya telah datang kepada kamu 
keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang 
yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak Kami akan memberi balasan kepada 
orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksaan yang buruk, disebabkan mereka selalu 

berpaling.  ا¢نزَِل <kvْو تَُقولُوا لَْو اvْظَملُ مِ اvٌة فََمْن ا بُِّمكْ َوُهًدى َوَرْمحَ ن ر> ِّنٌَة ّمِ ِ َوَصَدَف َعْهنَا عَلَْينَا الِكتَاُب لَُكن>ا اvْهَدى ِمْهنُْم فََقْد َجاَءُمك بَي <Bَب ِبآَ_ِت ا م>ن َكذ>
يَن يَْصِدفُوَن َعْن آَ_ِتنَا ُسوَء الَعَذاِب ِبَما َاكنُوا يَْصِدفُ  ِ <xنَْجِزي ا  |157وَن |سـَ

[6.158] Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka |untuk mencabut 
nyawa mereka|, atau kedatangan Tuhanmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari 
datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang 
belum beriman sebelum itu, atau dia |belum| mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah. 

"Tunggulah olehmu sesungguhnya kami pun menunggu |pula|."  َ ال> اvن تَاûِتَهيُُم امل
`
ûِيتَ َهْل يَنُظُروَن ا Èَك اvْو يَا الئَِكُة اvْو يَاûِيتَ َرب

ميَاُهنَا لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمن قَْبُل اvوْ 
`
َِّك َال يَنَفُع نَْفسًا ا َِّك يَْوَم يَاûِيت بَْعُض آَ_ِت َرب k> ُمنَتِظُروَن |بَْعُض آَ_ِت َرب

`
ميَاِهنَا َخْريًا ُقِل انَتِظُروا ا

`
 |158 َكَسبَْت ِيف ا

[6.159] Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka |terpecah| menjadi 
beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu |Nabi Muhammad| terhadap mereka. 
Sesungguhnya urusan mereka hanyalah |terserah| kepada Allah, Kemudian Allah akan memberitahukan 

kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.  <ُمث ِ <Bَىل ا
`
>َما اvْمُرُمهْ ا ن

`
ٍء ا >ْسَت ِمْهنُْم ِيف َيشْ َيعًا ل ُقوا ِديَهنُْم َوَاكنُوا شـِ يَن فَر> ِ <xن> ا `

ا
ُهئُم ِبَما َاكنُوا يَْفَعلُوَن | ِّ  |159يُنَب

    
Sub.:  Pahala dari perbuatan Sub.:  Pahala dari perbuatan Sub.:  Pahala dari perbuatan Sub.:  Pahala dari perbuatan baik 6:160baik 6:160baik 6:160baik 6:160    

[6.160] Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya |pahala| sepuluh kali lipat amalnya; dan 
barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang 

dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya |dirugikan|.  ْمثَاِلهَا َوَمنvَعْرشُ ا ُúََنَِة ف َمن َجاَء ِ�لَْحسـَ
ال> ِمثْلَهَا َوُمهْ َال يُْظلَُموَن |

`
َزى ا ئَِة فََال ُجيْ ِّ ي  |160َجاَء ِ�لس>

    
Sub.:  Agama Nabi Ibrahim 6:161Sub.:  Agama Nabi Ibrahim 6:161Sub.:  Agama Nabi Ibrahim 6:161Sub.:  Agama Nabi Ibrahim 6:161    

[6.161] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan 
yang lurus, |yaitu| agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-

orang yang musyrik".  ِْبَراه
`
َ ا <3 َتِقٍمي ِدينًا ِقيَامً ّمِ سـْ Èاٍط م َىل ِرصَ

`
>ِين َهَداِين َرّيبِ ا ن

`
 |161َمي َحِنيفًا َوَما َاكَن ِمَن املُْرشِِكَني |قُْل ا

    
Sub.:  Amal ibadah, Hidup saya dan kematian, semua hanyalah untuk Allah 6:162Sub.:  Amal ibadah, Hidup saya dan kematian, semua hanyalah untuk Allah 6:162Sub.:  Amal ibadah, Hidup saya dan kematian, semua hanyalah untuk Allah 6:162Sub.:  Amal ibadah, Hidup saya dan kematian, semua hanyalah untuk Allah 6:162----163163163163    

[6.162] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam, | َرّبِ الَعالَِمَني ِ <Bِ ن> َصالِيت َونُُسِيك َوَمْحَياَي َوَمَماِيت `

 |162ُقْل ا
[6.163] tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang 

yang pertama-tama menyerahkan diri |kepada Allah|".  ُِل املُْسِلِمَني |َال َرش  |163يَك Úَُ َوِبَذWَِ ا¢ِمْرُت َواkَv اvو>
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Sub.:  Jiwa seseorang menanggung beban dirinya sendiri 6:164Sub.:  Jiwa seseorang menanggung beban dirinya sendiri 6:164Sub.:  Jiwa seseorang menanggung beban dirinya sendiri 6:164Sub.:  Jiwa seseorang menanggung beban dirinya sendiri 6:164    
[6.164] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Apakah |patut| aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal 

Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya 
kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian 
kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".

ال> عَلَْهيَا َوَال تَِزُر َوازِ  
`
ٍء َوَال تَْكِسُب ُلكÈ نَْفٍس ا ِ اvبِْغي َر�+ َوُهَو َربÈ ُلكِّ َيشْ <Bغَْريَ اvئُُمك ِبَما ُكنُمتْ ِفيِه قُْل ا ِّ ْرِجُعُمكْ فَُينَب ُِّمك م> َىل َرب `

َرٌة ِوْزَر ا¢ْخَرى ُمث> ا
َتِلُفوَن |  |164َختْ

    
Sub.:  AlSub.:  AlSub.:  AlSub.:  Allah yang menjadikan penguasalah yang menjadikan penguasalah yang menjadikan penguasalah yang menjadikan penguasa----penguasa dibumipenguasa dibumipenguasa dibumipenguasa dibumi    6:1656:1656:1656:165    

[6.165] Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian 
kamu atas sebahagian |yang lain| beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.  <ن `
َِّيْبلَُوُمكْ ِيف َما آَُمكْ ا ي َجَعلَُمكْ َخالئَِف االvْرِض َوَرفََع بَْعَضُمكْ فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ل ِ <xَك َرسِيُع الِعَقاِب وَ َوُهَو ا< >ُه لََغُفوٌر  َرب ن

`
ا

ِحٌمي |  |165ر>
 

AL A'RAAF  سورة أالعراف 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[7.1] Alif, laam miim shaad. 1|  الـمص| 

    
Sub.:  Ibadah hanya kepada Allah saja 7:2Sub.:  Ibadah hanya kepada Allah saja 7:2Sub.:  Ibadah hanya kepada Allah saja 7:2Sub.:  Ibadah hanya kepada Allah saja 7:2----4444    

[7.2] Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu |Nabi Muhammad|, maka janganlah ada kesempitan 
di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan Kitab itu |kepada orang kafir|, dan 

menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.  نُْه ِلُتنِذَر ِبِه َوِذْكَرى ِللُْمْؤِمِنَني |ِكتَاٌب ا¢نِز لَْيَك فََال يَُكن ِيف َصْدِرَك َحَرٌج ّمِ
`
 |2َل ا

[7.3] Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-
pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran |daripadanya|.  ُِّمكْ َوَال ب ن ر> لَْيُمك ّمِ

`
>ِبُعوا َما ا¢نزَِل ا ات

ا تََذك>ُروَن | >ِبُعوا ِمن ُدوِنِه اvْوِلَياَء قَِليًال م>  |3تَت
    

Sub.:   pelaku bahaya akan mendapatkan cobaan 7:4Sub.:   pelaku bahaya akan mendapatkan cobaan 7:4Sub.:   pelaku bahaya akan mendapatkan cobaan 7:4Sub.:   pelaku bahaya akan mendapatkan cobaan 7:4----5555    
[7.4] Betapa banyaknya negeri yang telah Kami binasakan, maka datanglah siksaan Kami |menimpa 

penduduk| nya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.
نَا بََياً اvْو ُمهْ قَائِلُوَن |  ن قَْريٍَة اvْهلَْكنَاَها فََجاَءَها بَاûسـُ  |4َوَمك ّمِ

[7.5] Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan Kami, kecuali mengatakan. 
"Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim". | ُكن>ا َظاِلِمَني <k

`
ال> اvن قَالُوا ا

`
نَا ا ْذ َجاَءُمه بَاûسـُ

`
 |5فََما َاكَن َدْعَواُمهْ ا

    
Sub.:  Hari perhitunganSub.:  Hari perhitunganSub.:  Hari perhitunganSub.:  Hari perhitungan    7:67:67:67:6----9999    

[7.6] Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan 
sesungguhnya Kami akan menanyai |pula| rasul-rasul |Kami|, | ئَلَن> املُْرَسِلَني ْم َولَنَسـْ لَْهيِ

`
يَن ا¢ْرِسَل ا ِ <xئَلَن> ا  |6فَلَنَسـْ

[7.7] maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka |apa-apa yang telah mereka perbuat|, sedang 
|Kami| mengetahui |keadaan mereka|, dan Kami sekali-kali tidak jauh |dari mereka|.  م ِبِعْملٍ َوَما ُكن>ا غَائِِبَني ن> عَلَْهيِ فَلَنَُقص>

|7| 
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[7.8] Timbangan pada hari itu ialah kebenaran |keadilan|, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, 
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. | فََمن ثَُقلَْت َمَوازِيُنُه فَا¢ْولَِئَك ُمهُ املُْفِلُحوَن È8َوالَْوْزُن يَْوَمِئٍذ احلَق| 

[7.9] Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya 
sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.  نُفَسهُم ِبَما َاكنُوا ِبآَ_ِتنَاvوا ا يَن َخِرسُ ِ <xَوَمْن َخف>ْت َمَواِزيُنُه فَا¢ْولَِئَك ا

 |9يَْظِلُموَن |
    

Sub.:  Jadilah orang Sub.:  Jadilah orang Sub.:  Jadilah orang Sub.:  Jadilah orang yang bersyukur 07:10yang bersyukur 07:10yang bersyukur 07:10yang bersyukur 07:10    
[7.10] Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu 

di muka bumi itu |sumber| penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.  ْرِض َوَجَعلْنَا لَُمكْ ِفهيَاvاُمكْ ِيف اال< َولََقْد َمك>ن
ا تَْشُكُروَن | َمَعاِيَش   |10قَِليًال م>

    
Sub.:  Semua para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis 7:11Sub.:  Semua para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis 7:11Sub.:  Semua para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis 7:11Sub.:  Semua para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis 7:11----27272727    

[7.11] Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu |Adam|, lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian 
Kami berfirman kepada para malaikat. "Bersujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka pun bersujud kecuali 

iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.  بِْليَس لَْم
`
ال> ا

`
ْرkَُمكْ ُمث> ُقلْنَا ِللَْمالئَِكِة اْجسُُدوا الَٓدَم فََسَجُدوا ا َولََقْد َخلَْقنَاُمكْ ُمث> َصو>

اِجِديَن | َن الس>  |11يَُكن ّمِ
[7.12] Allah berfirman. "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud |kepada Adam| di waktu Aku 

menyuruhmu?" Menjawab iblis. "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia 
Engkau ciptakan dari tanah".  vْذ ا

`
ٍر َوَخلَْقتَُه ِمن ِطٍني |قَاَل َما َمنََعَك اvال> تَْسُجَد ا <k نُْه َخلَْقتَِين ِمن  |12َمْرتَُك قَاَل اkَv َخْريٌ ّمِ

[7.13] Allah berfirman. "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan 
diri di dalamnya, maka ke luarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina".  قَاَل فَاْهِبطْ ِمْهنَا فََما

اِغرِيَن | >َك ِمَن الص> ن
`
َ ِفهيَا فَاْخُرْج ا  |13يَُكوُن Wََ اvن تََتَكرب>

[7.14] Iblis menjawab. "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan".  َىل يَْوِم
`
قَاَل اvنِظْرِين ا

 |14يُْبَعثُوَن |
[7.15] Allah berfirman. "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh."  َك ِمَن املُنَظرِيَن< ن

`
قَاَل ا

|15| 
[7.16] Iblis menjawab. "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan 

|menghalang-halangi| mereka dari jalan Engkau yang lurus, | َتِقَمي اَطَك املُسـْ  |16قَاَل فَِبَما اvْغَويْتَِين الvْقُعَدن> لَهُْم ِرصَ
[7.17] kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari 

kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur |taat|.  يِْدِهيْم َوِمْنvْن بَْنيِ ا ُم ّمِ ُمث> الِٓتيَهن>
ُمهْ َشاِكرِيَن | ُد اvْكَرثَ ائِِلهِْم َوَال َجتِ ْم َوَعن َمشَ  |17َخلِْفهِْم َوَعْن اvيَْماِهنِ

[7.18] Allah berfirman. "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya 
barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahanam dengan kamu 

semuanya". | ِعَني ْمجَ vِمنُمكْ ا َ من> >َمن تَِبَعَك ِمْهنُْم الvْمالvن> َ"َ ْدُحورًا ل  |18قَاَل اْخُرْج ِمْهنَا َمْذُءومًا م>
    

Sub.:  Adam dan Hawa di Sub.:  Adam dan Hawa di Sub.:  Adam dan Hawa di Sub.:  Adam dan Hawa di surga 7:19surga 7:19surga 7:19surga 7:19----23232323    
[7.19] |Dan Allah berfirman|. "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga serta makanlah 

olehmu berdua |buah-buahan| di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon 
ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim".  نَْت َوَزْوُجَك اجلَن>َة فَُ� ِمْن َحْيُثvَوَ_ آَدُم اْسُكْن ا

اِلِمَني | َجَرَة فَتَُكوkَ ِمَن الظ>  |19ِشئُْتَما َوَال تَْقَرَ� َهِذِه الش>
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[7.20] Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya 
apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata. "Tuhan kamu tidak melarangmu dari 
mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang 

kekal |dalam surga|".  َجرَ فََوْسَوَس لَهَُما ال Èُمكَا َعْن َهِذِه الش> َما َوقَاَل َما َهنَاÉَُ َرب ْيَطاُن ِلُيْبِدَي لَهَُما َما ُووِرَي َعْهنَُما ِمن َسْوَءاِهتِ ال> اvن تَُكوkَ شـ>
`
ِة ا

يَن | ِTِِمَن اخلَا kَْو تَُكوv20َملََكْنيِ ا| 
[7.21] Dan dia |setan| bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang 

memberi nasihat kepada kamu berdua", | َني ّينِ لَُمكَا لَِمَن الن>اِحصِ
`
هَُما ا  |21َوقَاَمسَ

[7.22] maka setan membujuk keduanya |untuk memakan buah itu| dengan tipu daya. Tatkala keduanya 
telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya 
dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka. "Bukankah Aku telah melarang kamu 
berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu. "Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata 

bagi kamu berdua?"  َِما ِمن َوَرق ِصَفاِن عَلَْهيِ َجَرَة بََدْت لَهَُما َسْوَءاُهتَُما َوَطِفَقا َخيْ ا َذاقَا الش> ُمهَا ِبُغُروٍر فَلَم> َُما اvلَْم اvْهنَُمكَا َعن فََدال> Èَداُمهَا َرهبkَِة َو<  اجلَن
>ُمكَا َجَرِة َواvقُل ل ِبٌني | ِتْلُمكَا الش> Èم äْيَطاَن لَُمكَا عَُدو ن> الشـ> `

 |22ا
    

Sub.:  Adam dan Hawa meminta belas kasih dan pengampunan kepada Allah; mereka berdua turun ke bumi Sub.:  Adam dan Hawa meminta belas kasih dan pengampunan kepada Allah; mereka berdua turun ke bumi Sub.:  Adam dan Hawa meminta belas kasih dan pengampunan kepada Allah; mereka berdua turun ke bumi Sub.:  Adam dan Hawa meminta belas kasih dan pengampunan kepada Allah; mereka berdua turun ke bumi 
7:237:237:237:23----25252525    

[7.23] Keduanya berkata. "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau 
tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang 

merugi". | نَا لَنَُكونَن> ِمَن اخلَاِرسِيَن >ْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَمحْ ن ل
`
نَا َوا >نَا َظلَْمنَا اvنُفسـَ  |23قَاال َرب

[7.24] Allah berfirman. "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang 
lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan".  قَاَل اْهِبُطوا

َىل ِحٍني 
`
َتقَرä َوَمتَاٌع ا  |24|بَْعُضُمكْ ِلَبْعٍض عَُدوä َولَُمكْ ِيف االvْرِض ُمسـْ

[7.25] Allah berfirman. "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu |pula| 
kamu akan dibangkitkan. | َرُجوَن َيْوَن َوِفهيَا تَُموتُوَن َوِمْهنَا ُختْ  |25قَاَل ِفهيَا َحتْ

[7.26] Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi 
auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu 

adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.  نَزلْنَاvعَلَْيُمكْ َ_ بَِين آَدَم قَْد ا
ك>رُ  >هُْم يَذ> ِ لََعل <Bِمْن آَ_ِت ا َWَِخْريٌ َذ َWِ26وَن |ِلَباسًا يَُواِري َسْوَءاِتُمكْ َوِريشًا َوِلَباُس الت>ْقَوى َذ| 

    
Sub.:  Jangan biarkan setan menggoda diri kita 07:27Sub.:  Jangan biarkan setan menggoda diri kita 07:27Sub.:  Jangan biarkan setan menggoda diri kita 07:27Sub.:  Jangan biarkan setan menggoda diri kita 07:27    

[7.27] Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah 
mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk 
memperlihatkan kepada keduanya `auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari 
suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu 

pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.  َن اجلَن>ِة يَزنُِع ْيَطاُن Éََ اvْخَرَج اvبََوْيُمك ّمِ َ_ بَِين آَدَم َال يَْفِتنَن>ُمكُ الشـ>
َياِطَني اvْولِ َعْهنَُما ِلَباَسهَُما ِلريُِ  k> َجَعلْنَا الشـ>

`
>ُه يََراُمكْ ُهَو َوقَِبيúُُ ِمْن َحْيُث َال تََرْوَهنُْم ا ن

`
َما ا يَن َال يُْؤِمنُوَن |َهيَُما َسْوَءاِهتِ ِ <C27َياَء ِل| 

    
Sub.:  Allah tidak menyuruh untuk berbuat keji 07:28Sub.:  Allah tidak menyuruh untuk berbuat keji 07:28Sub.:  Allah tidak menyuruh untuk berbuat keji 07:28Sub.:  Allah tidak menyuruh untuk berbuat keji 07:28    

[7.28] Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata. "Kami mendapati nenek moyang 
kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah. 
"Sesungguhnya Allah tidak menyuruh |mengerjakan| perbuatan yang keji." Mengapa kamu mengada-adakan 
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terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?  �ِ ُمُرûَال يَا َ <Bن> ا`
ُ اvَمَرkَ ِهبَا ُقْل ا <Bَوا kَعَلَْهيَا آَ�َء kََذا فََعلُوا فَاِحَشًة قَالُوا َوَجْد

`
لَْفْحَشاِء َوا

ِ َما َال تَْعلَُموَن | <Bتَُقولُوَن عََىل اv28ا| 
    

Sub.:  Allah memerintahkan keadSub.:  Allah memerintahkan keadSub.:  Allah memerintahkan keadSub.:  Allah memerintahkan keadilan 07:29ilan 07:29ilan 07:29ilan 07:29    
[7.29] Katakanlah. "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan |katakanlah|. "Luruskanlah muka 

|diri| mu di setiap salat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana 
Dia telah menciptakan kamu pada permulaan |demikian pulalah| kamu akan kembali kepada-Nya|".  َمَرvُقْل ا

يَن Éََ بََداvُمكْ تَُعودُ  ِTّا ُÚَ ِقميُوا ُوُجوَهُمكْ ِعنَد ُلكِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصَنيv29وَن |َرّيبِ ِ�لِْقْسطِ َوا| 
    

Sub.:  Pendukung Setan 07:30Sub.:  Pendukung Setan 07:30Sub.:  Pendukung Setan 07:30Sub.:  Pendukung Setan 07:30    
[7.30] Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. 

Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebgai pelindung |mereka| selain Allah, dan mereka mengira 
bahwa mereka mendapat petunjuk.  ُُم هن>

`
الÓَُ ا ُم الض> ُم  فَرِيقًا َهَدى َوفَرِيقًا َحق> عَلَْهيِ ُبوَن اvهن> سـَ ِ َوَحيْ <Bْوِلَياَء ِمن ُدوِن اvَياِطَني ا َُذوا الشـ> اخت>

هَْتُدوَن | È30م|    
    

Sub.:  Allah tidak menyukai orang yang berlebihan atau boros 07:31Sub.:  Allah tidak menyukai orang yang berlebihan atau boros 07:31Sub.:  Allah tidak menyukai orang yang berlebihan atau boros 07:31Sub.:  Allah tidak menyukai orang yang berlebihan atau boros 07:31    
[7.31] Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap |memasuki| mesjid, makan dan 

minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-
lebihan.  َاملُْرسِِفني Èب >ُه َال ُحيِ ن

`
بُوا َوَال تُْرسِفُوا ا  |31 |َ_ بَِين آَدَم ُخُذوا زِينَتَُمكْ ِعنَد ُلكِّ َمْسِجٍد َوُلكُوا َواْرشَ

    
Sub.:  HarSub.:  HarSub.:  HarSub.:  Hari Kebangkitan 07:32i Kebangkitan 07:32i Kebangkitan 07:32i Kebangkitan 07:32    

[7.32] Katakanlah |Nabi Muhammad| . "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah 
dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan |siapa pulakah yang mengharamkan| rezeki yang baik?" 
Katakanlah. "Semuanya itu |disediakan| bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia,dan khusus 
|untuk mereka saja| di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang 

mengetahui.  َِّباِت ِمَن الر ّيِ ِ الَِيت اvْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالط> <Bَم ِزينََة ا نَْيا َخاِلَصًة يَْوَم الِقيَاَمِة َكَذWَِ ُقْل َمْن َحر> ÈTيَن آَمنُوا ِيف احلََياِة ا ِ <C ْزِق ُقْل ِيهَ لِ
ُل االَٓ_ِت ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن |     |32نَُفّصِ

    
Sub.:  Allah mengharamkan segala sesuatu perbuatan keji 07:33Sub.:  Allah mengharamkan segala sesuatu perbuatan keji 07:33Sub.:  Allah mengharamkan segala sesuatu perbuatan keji 07:33Sub.:  Allah mengharamkan segala sesuatu perbuatan keji 07:33    

[7.33] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang 
nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, 
|mengharamkan| mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan 

|mengharamkan| mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".  الَفَواِحَش َما َ َم َرّيبِ >َما َحر> ن
`
ُقْل ا

ِ َما لَْم يَُزنِّْل ِبِه ُسلْطَ  <B�ِ ن تُْرشُِكواvْمثَ َوالَْبْغَي ِبَغْريِ احلَّقِ َوا
`
ِ َما َال تَْعلَُموَن | اkً َواvن تَُقولُواَظهََر ِمْهنَا َوَما بََطَن َواال <B33عََىل ا| 

    
Sub.:  Ketentuan waktu 07:34Sub.:  Ketentuan waktu 07:34Sub.:  Ketentuan waktu 07:34Sub.:  Ketentuan waktu 07:34    

[7.34] Dan tiap-tiap umat mempunyai ajal | batas waktu|; maka apabila telah datang waktunya mereka 
tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat |pula| memajukannya.  َِذا َجاَء َول

`
َجٌل فَا vٍة ا ُلكِّ ا¢م>

َتْقِدُموَن | َتاûِخُروَن َساعًَة َوَال يَسـْ َجلُهُْم َال يَسـْ v34ا| 
    

Sub.:  Beriman dan kafir 7:35Sub.:  Beriman dan kafir 7:35Sub.:  Beriman dan kafir 7:35Sub.:  Beriman dan kafir 7:35----36363636    
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[7.35] Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang 
menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah 

ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak |pula| mereka bersedih hati.  ْوَن عَلَْيُمك Èنُمكْ يَُقص >ُمكْ ُرُسٌل ّمِ ا يَاûِتيَن م>
`
َ_ بَِين آَدَم ا
>َقى َواvْصلََح فَ  َزنُوَن |آَ_ِيت فََمِن ات ْم َوَال ُمهْ َحيْ  |35َال َخْوٌف عَلَْهيِ

[7.36] Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, 
mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. وا َتْكَربُ بُوا ِبآَ_ِتنَا َواسـْ يَن َكذ> ِ <xاُب الن>اِر  َوا ْحصَ vَعْهنَا ا¢ْولَِئَك ا

وَن | ُTِ36ُمهْ ِفهيَا َخا|    
    

Sub.:   Ketika orang orang musyrik berbuat dusta terhadap Allah 7:37Sub.:   Ketika orang orang musyrik berbuat dusta terhadap Allah 7:37Sub.:   Ketika orang orang musyrik berbuat dusta terhadap Allah 7:37Sub.:   Ketika orang orang musyrik berbuat dusta terhadap Allah 7:37----39393939    
[7.37] Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau 

mendustakan ayat-ayat-Nya? Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya 
dalam Kitab |Lohmahfuz|; hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami |malaikat| untuk mengambil 
nyawanya, |di waktu itu| utusan Kami |para malaikat| bertanya. "Di mana |berhala-berhala| yang biasa kamu 
sembah selain Allah?" Orang-orang musyrik itu menjawab. "Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari 

kami," dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.  <ْظَملُ ِممvِن فََمْن ا
َذا َجاَءْهتُ 

`
َن الِكتَاِب َحىت> ا َب ِبآَ_ِتِه ا¢ْولَِئَك يَنَالُهُْم نَِصيُهبُم ّمِ ِ َكِذً� اvْو َكذ> <Bوا  ْم ُرُسلُنَاافَْرتَى عََىل اÈقَالُوا َضل ِ <Bْيَن َما ُكنُمتْ تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اvيََتَوف>ْوَهنُْم قَالُوا ا

ُْم َاكنُوا َاكِفرِيَن |َعن>ا َوَشهُِدوا عََىل   |37 اvنُفِسهِْم اvهن>
    

Sub.:  Hari ketika orangSub.:  Hari ketika orangSub.:  Hari ketika orangSub.:  Hari ketika orang----orang kafir meminta Allah untuk melipatgandakan hukuman pemimpin mereka 7:38orang kafir meminta Allah untuk melipatgandakan hukuman pemimpin mereka 7:38orang kafir meminta Allah untuk melipatgandakan hukuman pemimpin mereka 7:38orang kafir meminta Allah untuk melipatgandakan hukuman pemimpin mereka 7:38----
40404040    

[7.38] Allah berfirman. "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia 
yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk |ke dalam neraka|, dia mengutuk kawannya 
|yang menyesatkannya|; sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk 
kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu. "Ya Tuhan kami, mereka telah 
menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka". Allah 
berfirman. "Masing-masing mendapat |siksaan|, yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui".

>َعنَْت ا¢ْخَهتَا َحىت> قَاَل اْدُخلُوا ِيف   ٌة ل نِس ِيف الن>اِر ُلك>َما َدَخلَْت ا¢م>
`
َن اِجلّنِ َواال َمٍم قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلُمك ّمِ يعًا قَالَْت ا¢ْخَراُمهْ ال¢والُمهْ  ا¢ اَرُكوا ِفهيَا َمجِ َذا اد>

`
ا
َن الن>  ْم عََذاً� ِضْعفًا ّمِ Èوkَ فَآِهتِ >نَا َهُؤالِء اvَضل ّ ِضْعٌف َولَِكن ال> تَْعلَُموَن |َرب  |38اِر قَاَل ِلُلكٍ

[7.39] Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk 
kemudian. "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena 

perbuatan yang telah kamu lakukan". | ُبوَن  |39َوقَالَْت ا¢والُمهْ ال¢ْخَراُمهْ فََما َاكَن لَُمكْ عَلَْينَا ِمن فَْضٍل فَُذوُقوا الَعَذاَب ِبَما ُكنُمتْ تَْكسـِ
    

Sub.:  Para penghuni neraka 7:40Sub.:  Para penghuni neraka 7:40Sub.:  Para penghuni neraka 7:40Sub.:  Para penghuni neraka 7:40----41414141    
[7.40] Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri 

terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak |pula| mereka masuk 
surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang 

berbuat kejahatan.  <ن `
َماِء َوَال يَْدُخلُوَن اجلَن>ةَ  ا بَْواُب الس> vُح لَهُْم ا< وا َعْهنَا َال تَُفت َتْكَربُ بُوا ِبآَ_ِتنَا َواسـْ يَن َكذ> ِ <xَحىت> يَِلَج اجلََمُل ِيف َمسِّ اِخلَياِط  ا

زِي املُْجرِِمَني |  |40َوَكَذWَِ َجنْ
[7.41] Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut |api neraka|. 

Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.  َجنْزِي َWِِمهَاٌد َوِمن فَْوِقهِْم غََواٍش َوَكَذ َ من> ن َ"َ لَهُم ّمِ
اِلِمَني |  |41الظ>
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Sub.:  Penghuni surga 7:42Sub.:  Penghuni surga 7:42Sub.:  Penghuni surga 7:42Sub.:  Penghuni surga 7:42----45454545    

[7.42] Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan 
kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, Mereka itulah penghuni-penghuni surga; 

mereka kekal di dalamnya.  َاِلَحاِت ال لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xوَن | َوا ُTِاُب اجلَن>ِة ُمهْ ِفهيَا َخا ْحصَ vال> ُوْسَعهَا ا¢ْولَِئَك ا
`
ُف نَْفسًا ا  |42نَُلكِّ

[7.43] Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka; mengalir di bawah 
mereka sungai-sungai dan mereka berkata. "Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada |surga| 
ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. 
Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran". Dan diserukan kepada mereka. 

"Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan."  َونََزْعنَا َما ِيف ُصُدوِرِمه
ي َهَداkَ ِلهََذا َوَما ُكن>ا ِلَهنَْتِدَي  ِ <xا ِ <Bِ ْهنَاُر َوقَالُوا احلَْمُدvُم اال ِهتِ رِي ِمن َحتْ ْن ِغٍلّ َجتْ ُ لََقْد َجاّمِ <Bا kَْن َهَداvن ِتلُْمكُ اجلَن>ُة لَْوال اvِّنَا ِ�لَْحّقِ َونُوُدوا ا َءْت ُرُسُل َرب

 |43ا¢وِرثُْتُموَها ِبَما ُكنُتْمَتْعَملُوَن |
    

Sub.:  Hari Penghakiman, pertanyaannya penduduk surga kepada penghuni neraka 7:44Sub.:  Hari Penghakiman, pertanyaannya penduduk surga kepada penghuni neraka 7:44Sub.:  Hari Penghakiman, pertanyaannya penduduk surga kepada penghuni neraka 7:44Sub.:  Hari Penghakiman, pertanyaannya penduduk surga kepada penghuni neraka 7:44----53535353    
[7.44] Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka |dengan mengatakan|. 

"Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada 
kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa |azab| yang Tuhan kamu menjanjikannya 
|kepadamu|?" Mereka |penduduk neraka| menjawab. "Betul". Kemudian seorang penyeru |malaikat| 
mengumumkan di antara kedua golongan itu. "Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim,

Èنَ   اَب الن>اِر اvن قَْد َوَجْدkَ َما َوعََدkَ َرب ْحصَ vِة ا< اُب اجلَن ْحصَ vَدى اkَعَ َو ِ <Bْعنَُة ا< ٌن بَيَْهنُْم اvن ل َن ُمَؤّذِ Èُمكْ َحقا+ قَالُوا نََعْم فَاvذ> ا َوعََد َرب َىل ا َحقا+ فَهَْل َوَجدمتÈ م>
اِلِمَني |  |44الظ>

[7.45] |yaitu| orang-orang yang menghalang-halangi |manusia| dari jalan Allah dan menginginkan agar 
jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat."  َويَْبُغوَهنَا ِعَوجًا َوُمه ِ <Bوَن َعن َسِبيِل ا Èيَن يَُصد ِ <xا

 |45ِ�الِٓخَرِة َاكِفُروَن |
[7.46] Dan di antara keduanya |penghuni surga dan neraka| ada batas; dan di atas A`raaf itu ada orang-

orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru 
penduduk surga." Salaamun `alaikum".|salam sejahtera bagimu| Mereka belum lagi memasukinya, sedang 

mereka ingin segera |memasukinya|.  َن َسالٌم عَلَْيُمكْ َوبَيَْهنُمvاَب اجلَن>ِة ا ْحصَ vَدْوا اkَميَاُمهْ َو ا ِحَجاٌب َوعََىل االvْعَراِف رَِجاٌل يَْعرِفُوَن ُ�+ ِبسـِ
 |46لَْم يَْدُخلُوَها َوُمهْ يَْطَمُعوَن |

[7.47] Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata. "Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu".  بَْصاُرُمهْ تِلَْقاَءvَذا ُرصِفَْت ا

`
َوا

اِلِمَني | َعلْنَا َمَع الَقْوِم الظ> >نَا َال َجتْ اِب الن>اِر قَالُوا َرب ْحصَ v47ا| 
[7.48] Dan orang-orang yang di atas A`raaf memanggil beberapa orang |pemuka-pemuka orang kafir| 

yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan. "Harta yang kamu kumpulkan dan 
apa yang selalu kamu sombongkan itu, tidaklah memberi manfaat kepadamu".  َْعَراِف ِرجvاُب اال ْحصَ vَدى اkَاًال يَْعرِفُوَهنُْم َو

وَن | َتْكِربُ ُعُمكْ َوَما ُكنُمتْ تَسـْ ميَاُمه قَالُوا َما اvْغَىن َعنُمكْ َمجْ  |48ِبسـِ
[7.49] |Orang-orang di atas A`raaf bertanya kepada penghuni neraka|. "Itukah orang-orang yang kamu 

telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" |Kepada orang mukmin itu Allah 
berfirman|. "Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak |pula| kamu bersedih 

hati.  ٍَة اْدُخلُوا اجلَن>َة َال َخْوٌف ع ُ ِبَرْمحَ <Bْقَسْمُمتْ َال يَنَالُهُُم اvيَن ا ِ <xَهُؤالِء اvَزنُوَن |ا  |49لَْيُمكْ َوَال اvنُمتْ َحتْ
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Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang penghuni api neraka 7:50orang penghuni api neraka 7:50orang penghuni api neraka 7:50orang penghuni api neraka 7:50----53535353    
[7.50] Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau 

makanan yang telah dirizekikan Allah kepadamu". Mereka |penghuni surga| menjawab. "Sesungguhnya Allah 
telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir,  ْوvِفيُضوا عَلَْينَا ِمَن املَاِء اvْن اvاَب اجلَن>ِة ا ْحصَ vاُب الن>اِر ا ْحصَ vَدى اkََو

َمهَُما عََىل الَاكِفرِيَن | َ َحر> <Bن> ا `
ُ قَالُوا ا <Bا َرَزقَُمكُ ا  |50ِمم>

[7.51] |yaitu| orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan 
kehidupan dunia telah menipu mereka". Maka pada hari |Kiamat| ini, Kami melupakan mereka sebagaimana 
mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan |sebagaimana| mereka selalu mengingkari ayat-ayat 

Kami. نَُسوا ِلَقا َÉَ ْنَْيا فَالَْيْوَم نَنَساُمه ÈTْهتُُم احلََياُة ا ُذوا ِديَهنُْم لَهْوًا َولَِعبًا َوغَر> َ يَن اخت> ِ <xَحُدوَن |ا  |51َء يَْوِمهِْم َهَذا َوَما َاكنُوا ِبآَ_ِتنَا َجيْ
[7.52] Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab |Al Qur'an| kepada mereka yang Kami 

telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang 
beriman.  َلْنَاُه عََىل ِعْملٍ ُهًدى و َقْوٍم يُْؤِمنُوَن |َولََقْد ِجْئنَاُمه ِبِكتَاٍب فَص> ِّ ًة ل  |52َرْمحَ

[7.53] Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali |terlaksananya kebenaran| Al Qur'an itu. Pada hari 
datangnya kebenaran pemberitaan Al Qur'an itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu. 
"Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi 
syafa`at yang akan memberi syafaat bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan |ke dunia| sehingga kami 
dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan?" Sungguh mereka telah merugikan diri mereka 

sendiri dan telah lenyaplah dari mereka tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan.  ُúُِويûِيت تَاûيَْوَم يَا ُúَِويûال> تَا
`
َهْل يَنُظُروَن ا

>نَا ِمن  ِّنَا ِ�لَْحّقِ فَهَل ل يَن نَُسوُه ِمن قَْبُل قَْد َجاَءْت ُرُسُل َرب ِ <xنُفَسهُْم َوَضل> َعْهنُميَُقوُل اvوا ا ي ُكن>ا نَْعَمُل قَْد َخِرسُ ِ <xفَنَْعَمَل غَْريَ ا Èْو نَُردvُشَفَعاَء فَيَْشَفُعوا لَنَا ا 
وَن | ا َاكنُوا يَْفَرتُ  |53م>

    
Sub.:  Penciptaan langit dan bumi dan segala isinya 07:54Sub.:  Penciptaan langit dan bumi dan segala isinya 07:54Sub.:  Penciptaan langit dan bumi dan segala isinya 07:54Sub.:  Penciptaan langit dan bumi dan segala isinya 07:54    

[7.54] Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam 
masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan 
cepat, dan |diciptakan-Nya pula| matahari, bulan dan bintang-bintang |masing-masing| tunduk kepada 
perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta 

alam.  < تََوى عََىل الَعْرِش يُْغِيش الل ٍم ُمث> اسـْ <_vت>ِة ا َمَواِت َواالvْرَض ِيف سـِ ي َخلََق الس> ِ <xا ُ <Bن> َرب>ُمكُ ا `
َاَر يَْطلُ ا ْمَس َوالَْقَمَر َوالنÈُجوَم ْيَل الهن> ُبُه َحِثيثًا َوالش>

ُ َربÈ الَعالَِمَني | <Bْمُر تََباَرَك اvاخلَلُْق َواال ُÚَ َالvْمرِِه اvَراٍت ِبا  |54ُمَسخ>
    

Sub.:  Berdoa kepada Allah 07:55Sub.:  Berdoa kepada Allah 07:55Sub.:  Berdoa kepada Allah 07:55Sub.:  Berdoa kepada Allah 07:55    
[7.55] Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. | املُْعَتِديَن Èب >ُه َال ُحيِ ن
`
>ُمكْ تََرضÈعًا َوُخْفيًَة ا  |55اْدُعوا َرب

    
Sub.:  Rahmat Allah 7:56Sub.:  Rahmat Allah 7:56Sub.:  Rahmat Allah 7:56Sub.:  Rahmat Allah 7:56----58585858    

[7.56] Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah |Allah| memperbaikinya dan 
berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut |tidak akan diterima| dan harapan |akan dikabulkan|. Sesungguhnya 

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.  ا َواْدُعوُه َخْوفًا ْصالِ�َ
`
َوَطَمعًا َوَال تُْفِسُدوا ِيف االvْرِض بَْعَد ا

ِنَني | َن املُْحسـِ ِ قَرِيٌب ّمِ <Bن> َرْمحَة ا `
 |56ا

[7.57] Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-
Nya |hujan|; hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang 
tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai 
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macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan 
kamu mengambil pelajaran.  َ_ ي ُيْرِسُل الّرِ ِ <xنَزلْنَا ِبِه اَوُهَو اvيٍِّت فَا >ْت َحسَاً� ِثقَاًال ُسْقنَاُه ِلَبWٍَ م> َذا اvقَل

`
ِتِه َحىت> ا ملَاَء فَاvْخَرْجنَا َح بُْرشًا بَْنيَ يََدْي َرْمحَ

>ُمكْ تََذك>ُروَن | رُِج املَْوَىت لََعل  |57ِبِه ِمن ُلكِّ الث>َمَراِت َكَذWَِ ُخنْ
[7.58] Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang 

tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda 
kebesaran |Kami| bagi orang-orang yang bersyukur.  ُُرُج نََباتُه ُب َخيْ يِّ ُف  َوالَْبWَُ الط> ِ ال> نَِكدًا َكَذWَِ نَُرصّ

`
ُرُج ا ي َخُبَث َال َخيْ ِ <xِِّه َوا ْذِن َرب

`
�ِ

 |58االَٓ_ِت ِلَقْوٍم يَْشُكُروَن |
    

Sub.:  Kisah Nabi Nuh 7:59Sub.:  Kisah Nabi Nuh 7:59Sub.:  Kisah Nabi Nuh 7:59Sub.:  Kisah Nabi Nuh 7:59----64646464    
[7.59] Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata. "Wahai kaumku 

sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya." Sesungguhnya |kalau kamu tidak menyembah 
Allah|, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar |Kiamat|.  َ <Bَىل قَْوِمِه فََقاَل َ_ قَْوِم اْعُبُدوا ا

`
لََقْد اvْرَسلْنَا نُوحًا ا

 ٍÚَ
`
ْن ا ّينِ اvَخاُف عَلَْيُمكْ عََذاَب يَْوٍم َعِظٍمي |َما لَُمك ّمِ

`
ُه ا  |59 غَْريُ

[7.60] Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata. "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam 
kesesatan yang nyata". | ِبٍني Èاَك ِيف َضالٍل م k> لََرنَ

`
 |60قَاَل املَال¢ ِمن قَْوِمِه ا

[7.61] Nuh menjawab. "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun tetapi aku adalah utusan dari 
Tuhan semesta alam". | ّبِ الَعالَِمَني ن ر>  |61قَاَل َ_ قَْوِم لَيَْس ِيب َضالÓٌَ َولَِكّينِ َرُسوٌل ّمِ

[7.62] "Aku sampaikan kepadamu amanat-amanah Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu, dan 
aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui". | َما َال تَْعلَُموَن ِ <Bْعَملُ ِمَن اvنَصُح لَُمكْ َواvُِّغُمكْ ِرَساالِت َرّيبِ َوا بَل  |62ا¢

[7.63] Dan apakah kamu |tidak percaya| dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu 
dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-

mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat?  ْنُمك ُِّمكْ عََىل َرُجٍل ّمِ ب ن ر> ْبُمتْ اvن َجاَءُمكْ ِذْكٌر ّمِ  ِلُينِذَرُمكْ َوِلَتت>ُقوا اvَو َجعِ
 |63َولََعل>ُمكْ ُتْرَمحُوَن |

[7.64] Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang 
bersamanya di dalam bahtera, dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. 

Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta |mata hatinya|.  بُوا ِبآَ_تِنَا يَن َكذ> ِ <xْغَرْقنَا اvيَن َمَعُه ِيف الُفْ�ِ َوا ِ <xَجنْينَاُه َواv بُوُه فَا فََكذ>
ُْم َاكنُوا قَْومًا َمعَِني | هن>

`
 |64ا

    
Sub.:  Kisah Nabi Hud 7:65Sub.:  Kisah Nabi Hud 7:65Sub.:  Kisah Nabi Hud 7:65Sub.:  Kisah Nabi Hud 7:65----72727272    

[7.65] Dan |Kami telah mengutus| kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata. "Hai kaumku, 
sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-

Nya?"  ٍÚَ
`
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ <Bَخاُمهْ ُهوداً قَاَل َ_ قَْوِم اْعُبُدوا اvَىل عَاٍد ا

`
ُه اvفََال تَت>ُقوَن |َوا  |65 غَْريُ

[7.66] Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata. "Sesungguhnya kami benar-benar memandang 
kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang 

berdusta".  ِ <xَك ِمَن الَاكِذِبَني |قَاَل املَال¢ اÈلَنَُظن <k
`
اَك ِيف َسَفاَهٍة َوا k> لََرنَ

`
 |66يَن َكَفُروا ِمن قَْوِمِه ا

[7.67] Hud berkata. "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah 
utusan dari Tuhan semesta alam.  ّْبِ الَعالَِمَني |قَاَل َ_ قَْوِم لَي ن ر>  |67َس ِيب َسَفاَهٌة َولَِكّينِ َرُسوٌل ّمِ

[7.68] Aku menyampaikan amanat-amanah Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang 
terpercaya bagimu". | ِمٌنيvِحصٌ اkَ ْلَُمك kَvُِّغُمكْ رَِساالِت َرّيبِ َوا بَل  |68ا¢

[7.69] Apakah kamu |tidak percaya| dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang 
dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu 



136 

 

sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti |yang berkuasa| sesudah lenyapnya 
kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu |daripada Kaum Nuh itu|. Maka 

ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.  َُِّمكْ عََىل ر ب ن ر> ْبُمتْ اvن َجاَءُمكْ ِذْكٌر ّمِ نُمكْ اvَو َجعِ ُجٍل ّمِ
ْذ َجَعلَُمكْ ُخلََفاَء ِمْن بَْعِد قَْوِم نُوحٍ َوَزاَدُمكْ ِيف اخلَلِْق بَْصَطًة فَاْذُكُروا آال

`
>ُمكْ تُْفِلُحوَن |ِلُينِذَرُمكْ َواْذُكُروا ا ِ لََعل <B69َء ا| 

    
Sub.:  perkataan jelek orangSub.:  perkataan jelek orangSub.:  perkataan jelek orangSub.:  perkataan jelek orang----orang kafir dari Aad 7:70orang kafir dari Aad 7:70orang kafir dari Aad 7:70orang kafir dari Aad 7:70----71717171    

[7.70] Mereka berkata. "Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan 
meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu 

ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar".  َِجْئتvَوْحَدُه َونََذَر َما َاكَن يَْعُبُد قَالُوا ا َ <Bنَا ِلنَْعُبَد ا
اِدِقَني | ن ُكنَت ِمَن الص>

`
 |70آَ�ُؤkَ فَاûِتنَا ِبَما تَِعُدkَ ا

[7.71] Ia |Hud| berkata. "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu". 
Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama |berhala| yang kamu dan nenek 
moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu? Maka tunggulah 

|azab itu|, sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu".  ْبُِّمكْ ِرْجٌس  قَاَل قَد ن ر> َوقََع عَلَْيُمك ّمِ
ُ ِهبَا ِمن ُسلَْطاٍن فَانَتظِ  <Bَل ا ا نَز> اٍء َمس>ْيُتُموَها اvنُمتْ َوآَ�ُؤُمك م> اِدلُونَِين ِيف اvْمسَ َن املُنَتِظرِيَن |َوغََضٌب اvُجتَ ّينِ َمَعُمك ّمِ

`
 |71ُروا ا

    
Sub.:  Rahmat Allah kepada Nabi Hud dan peSub.:  Rahmat Allah kepada Nabi Hud dan peSub.:  Rahmat Allah kepada Nabi Hud dan peSub.:  Rahmat Allah kepada Nabi Hud dan pengikutnya 7:72ngikutnya 7:72ngikutnya 7:72ngikutnya 7:72    

[7.72] Maka Kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari 
Kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan tiadalah mereka orang-orang 

yang beriman.  َيَن َمع ِ <xَجنْينَاُه َواv بُوا ِبآَ_تِنَا َوَما َاكنُوا ُمْؤِمِنَني |فَا يَن َكذ> ِ <xا َوقََطْعنَا َداِبَر ا< ن ٍة ّمِ  |72ُه ِبَرْمحَ
    

Sub.:  Kisah Nabi Saleh 7:73Sub.:  Kisah Nabi Saleh 7:73Sub.:  Kisah Nabi Saleh 7:73Sub.:  Kisah Nabi Saleh 7:73----79797979    
[7.73] Dan |Kami telah mengutus| kepada kaum Tsamud saudara mereka, Saleh. Ia berkata. "Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti 
yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia 
makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya, dengan gangguan apa pun, |yang karenanya| 

kamu akan ditimpa siksaan yang pedih."  َن ِّ ُه قَْد َجاَءْتُمك بَي Úٍَ غَْريُ
`
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ <Bَخاُمهْ َصاِلحًا قَاَل َ_ قَْوِم اْعُبُدوا اvَىل ثَُموَد ا

`
ن َوا ٌة ّمِ

ِ لَُمكْ آيًَة فََذُروَها تَاûُلكْ  <Bقَُة اkَ ُِّمكْ َهِذِه ب وَها ِبُسوٍء فَيَاûُخَذُمكْ عََذاٌب اvِلٌمي | ر> Èَوَال تََمس ِ <Bْرِض اv73ِيف ا| 
[7.74] Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti |yang berkuasa| 

sesudah kaum `Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya 
yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.  ُمكْ ِيفvا ْذ َجَعلَُمكْ ُخلََفاَء ِمْن بَْعِد عَاٍد َوبَو>
`
االvْرِض  َواْذُكُروا ا

ِ َوَال تَْعثَْوا ِيف االvْرِض  <Bفَاْذُكُروا آالَء ا  |74ُمْفِسِديَن |تَت>ِخُذوَن ِمن ُسهُوِلهَا ُقُصوراً َوتَْنِحُتوَن اِجلَباَل بُُيوً
[7.75] Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang 

dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka. "Tahukah kamu bahwa Saleh di utus |menjadi rasul| 
oleh Tuhannya?". Mereka menjawab. "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang Saleh diutus untuk 

menyampaikannya".  ْوا ِمن قَو َتْكَربُ يَن اسـْ ِ <xِبَماقَاَل املَال¢ ا <k
`
ِِّه قَالُوا ا ب ن ر> ْرَسٌل ّمِ Èن> َصاِلحًا مvتَْعلَُموَن اvُتْضِعُفوا ِلَمْن آَمَن ِمْهنُْم ا يَن اسـْ ِ <Cا¢ْرِسَل  ِمِه ِل

 |75ِبِه ُمْؤِمنُوَن |
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang Aad tidak memiliki cinta yang tulus untuk penasihat yang mencoba untuk memimpin merekrang Aad tidak memiliki cinta yang tulus untuk penasihat yang mencoba untuk memimpin merekrang Aad tidak memiliki cinta yang tulus untuk penasihat yang mencoba untuk memimpin merekrang Aad tidak memiliki cinta yang tulus untuk penasihat yang mencoba untuk memimpin mereka a a a 
kepada Allah 7:76kepada Allah 7:76kepada Allah 7:76kepada Allah 7:76----78787878    



137 

 

[7.76] Orang-orang yang menyombongkan diri berkata. "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak 
percaya kepada apa yang kamu imani itu". | ي آَمنُمت ِبِه َاكِفُروَن ِ <x�ِ <k

`
وا ا َتْكَربُ يَن اسـْ ِ <x76قَاَل ا| 

[7.77] Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. 
Dan mereka berkata. "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika |betul| kamu 

termasuk orang-orang yang diutus |Allah|". ن ُكنَت ِمَن املُْرَسِلَني  فََعَقُروا الن>اقََة َوَعَتْوا
`
ْم َوقَالُوا َ_ َصاِلُح ائِْتنَا ِبَما تَِعُدkَ ا ِ ْمِر َرّهبِ vَعْن ا

|77| 
[7.78] Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayit-mayit yang bergelimpangan di 

tempat tinggal mereka.  َْصبvْجَفُة فَا  |78ُحوا ِيف َداِرِمهْ َجاثِِمَني |فَاvَخَذْهتُُم الر>
[7.79] Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata. "Hai kaumku sesungguhnya aku telah 

menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak 
menyukai orang-orang yang memberi nasihat".  وَنÈب بْلَْغُتُمكْ ِرَساÓََ َرّيبِ َونََصْحُت لَُمكْ َولَِكن ال> ُحتِ vفَتََوىل> َعْهنُْم َوقَاَل َ_ قَْوِم لََقْد ا

َني |  |79الن>اِحصِ
    

Sub.:  Nabi Lut dan kaumnya yang berbuat kejih (homo) 7:80Sub.:  Nabi Lut dan kaumnya yang berbuat kejih (homo) 7:80Sub.:  Nabi Lut dan kaumnya yang berbuat kejih (homo) 7:80Sub.:  Nabi Lut dan kaumnya yang berbuat kejih (homo) 7:80----84848484    
[7.80] Dan |Kami juga telah mengutus| Lut |kepada kaumnya|. |Ingatlah| tatkala dia berkata kepada 

kaumnya. "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah |keji| itu, yang belum pernah dikerjakan oleh 
seorang pun |di dunia ini| sebelummu?"  َب تَاûتُوَن الَفاِحَشَة َما سـَ vْذ قَاَل ِلَقْوِمِه ا

`
َن الَعالَِمَني |َولُوطًا ا  |80قَُمك ِهبَا ِمْن اvَحٍد ّمِ

[7.81] Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu |kepada mereka|, bukan 
kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.  ِن ُدون >ُمكْ لََتاûتُوَن الّرَِجاَل َشهَْوًة ّمِ ن `

َِّساِء بَْل اvنُمتْ قَْوٌم  ا الن
ْرسِفُوَن | È81م| 

[7.82] Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan. "Usirlah mereka |Lut dan pengikut-pengikutnya| 
dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri." َب َوَما َاكَن َجَوا

ُْم ا¢kٌَس يََتَطه>ُروَن | هن>
`
ن قَْريَِتُمكْ ا ال> اvن قَالُوا اvْخرُِجوُمه ّمِ

`
 |82قَْوِمِه ا

[7.83] Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-
orang yang tertinggal |dibinasakan|.  ْهvَجنْينَاُه َواv ال> اْمَراvتَُه َاكنَْت ِمَن الَغاِبرِيَن |فَا

`
 |úَ83ُ ا

[7.84] Dan Kami turunkan kepada mereka hujan |batu|; maka perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang-orang yang berdosa itu.  َطرًا فَانُظْر َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة املُْجرِِمَني م م>  |84|َواvْمَطْرkَ عَلَْهيِ

    
Sub.:  Nabi Syuaib,mengajarkan perdagangan yang adil 7:85Sub.:  Nabi Syuaib,mengajarkan perdagangan yang adil 7:85Sub.:  Nabi Syuaib,mengajarkan perdagangan yang adil 7:85Sub.:  Nabi Syuaib,mengajarkan perdagangan yang adil 7:85----93939393    

[7.85] Dan |Kami telah mengutus| kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syuaib. Ia berkata. "Hai 
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang 
kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah 
kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat 
kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-

betul kamu orang-orang yang beriman".  ِّ ُه قَْد َجاَءْتُمك بَي Úٍَ غَْريُ
`
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ <Bَخاُمهْ ُشَعْيبًا قَاَل َ_ قَْوِم اْعُبُدوا اvَىل َمْديََن ا

`
ُِّمكْ فَاvْوفُوا َوا ب ن ر> نٌَة ّمِ

ن ُكنُمت الَكْيَل َوالِْمَزيا
`
ا َذِلُمكْ َخْريٌ ل>ُمكْ ا ْصالِ�َ

`
َياَءُمهْ َوَال تُْفِسُدوا ِيف االvْرِض بَْعَد ا ْؤِمِنَني |َن َوَال تَْبَخُسوا الن>اَس اvشـْ È85 م| 

[7.86] Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi 
orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di 
waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.  َُمْن َوَال تَْقع ِ <Bوَن َعن َسِبيِل ا Èاٍط تُوِعُدوَن َوتَُصد ُدوا ِبُلكِّ ِرصَ
ُمكْ َوانُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة املُْفِسدِ  َ ْذ ُكنُمتْ قَِليًال فََكرث>

`
 |86يَن |آَمَن ِبِه َوتَْبُغوَهنَا ِعَوجًا َواْذُكُروا ا
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[7.87] Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya 
dan ada |pula| segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah, hingga Allah menetapkan hukumnya di 

antara kita; dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya.  ِي ا¢ْرس ِ <x�ِ نُمكْ آَمنُوا ن َاكَن َطائَِفٌة ّمِ
`
وا َوا >ْم يُْؤِمنُوا فَاْصِربُ لُْت ِبِه َوَطائَِفٌة ل

ُ بَْينَنَا َوُهَو َخْريُ احلَاِمكَِني | <Bُمكَ ا  |87َحىت> َحيْ
    

Sub.:  Penghinaan orang kafir untuk mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya dari 7:88Sub.:  Penghinaan orang kafir untuk mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya dari 7:88Sub.:  Penghinaan orang kafir untuk mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya dari 7:88Sub.:  Penghinaan orang kafir untuk mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya dari 7:88    
[7.88] Pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan diri berkata. "Sesungguhnya kami akan 

mengusir kamu hai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali 
kepada agama kami". Berkata Syuaib. "Dan apakah |kamu akan mengusir kami|, kendatipun kami tidak 

menyukainya?"  vيَن آَمنُوا َمَعَك ِمن قَْريَِتنَا ا ِ <xوا ِمن قَْوِمِه لَُنْخِرَجن>َك َ_ ُشَعْيُب َوا َتْكَربُ يَن اسـْ ِ <xَو لَْو ُكن>ا َاكرِِهَني قَاَل املَال¢ اvتِنَا قَاَل ا< ْو لَتَُعوُدن> ِيف ِمل
|88| 

[7.89] Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada 
agamamu, sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali 
jika Allah, Tuhan kami menghendaki |nya|. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah 
sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak |adil| dan 

Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.  ِمْهنَا ُ <Bا kَْذ َجن>ا
`
>ِتُمك بَْعَد ا ْن عُْدkَ ِيف ِمل

`
ِ َكِذً� ا <Bيْنَا عََىل ا َوَما يَُكوُن لَنَا اvن قَِد افَْرتَ

>نَا  ْنَا َرب ِ تََولك> <Bٍء ِعلْامً عََىل ا Èنَا ُلك> َيشْ Èنَا َوِسَع َرب ُ َرب <Bن يََشاَء اvال> ا
`
>ُعوَد ِفهيَا ا َني |ن  |89افْتَْح بَْينَنَا َوبَْنيَ قَْوِمنَا ِ�لَْحّقِ َواvنَْت َخْريُ الَفاِحتِ

[7.90] Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata |kepada sesamanya|. "Sesungguhnya jika kamu 
mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi".  ذًا

`
ن>ُمكْ ا `

>َبْعُمتْ ُشَعْيبًا ا يَن َكَفُروا ِمن قَْوِمِه لَِنئِ ات ِ <xَوقَاَل املَال¢ ا
وَن | >َخاِرسُ  |90ل

[7.91] Kemudian mereka ditimpa gempa di waktu pagi, maka jadilah mereka mayit-mayit yang 
bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, | ْصَبُحوا ِيف َداِرِمهْ َجاثِِمَنيvْجَفُة فَا  |91فَاvَخَذْهتُُم الر>

[7.92] |yaitu| orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota 
itu; orang-orang yang mendustakan Syuaib mereka itulah orang-orang yang merugi.  ْم يَْغنَْوا< بُوا ُشَعْيبًا vJَن ل يَن َكذ> ِ <xا

بُوا ُشَعْيبًا َاكنُوا ُمهُ اخلَاِرسِيَن | يَن َكذ> ِ <x92ِفهيَا ا| 
[7.93] Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata. "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah 

menyampaikan kepadamu amanat-amanah Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka 
bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"  بْلَْغُتُمكْ ِرَساالِت َرّيبِ فَتََوىل> َعْهنُْم َوقَاَل vقَْوِم لََقْد ا _َ

 |93َونََصْحُت لَُمكْ فََكْيَف آَىس عََىل قَْوٍم َاكِفرِيَن |
    

Sub.:  Pengadilan Allah 7:94Sub.:  Pengadilan Allah 7:94Sub.:  Pengadilan Allah 7:94Sub.:  Pengadilan Allah 7:94----96969696    
[7.94] Dan Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri, |lalu penduduknya 

mendustakan nabi itu|, melainkan Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya 
mereka tunduk dengan merendahkan diri.  َُعون< >هُْم يَرض> اِء لََعل < ال> اvَخْذkَ اvْهلَهَا ِ�لَْباûَساِء َوالرض>

`
ّ ا >ِيبٍ ن ن  |94 |َوَما اvْرَسلْنَا ِيف قَْريٍَة ّمِ

[7.95] Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka 
bertambah banyak, dan mereka berkata. "Sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan 
dan kesenangan", maka Kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak 

menyadarinya.  vاُء فَا < اُء َوالرس> < نََة َحىت> َعَفْوا َوقَالُوا قَْد َمس> آَ�َءkَ الرض> ئَِة احلَسـَ ِّ ي لْنَا َمَاكَن الس>  |95َخْذkَُمه بَْغَتًة َوُمهْ َال يَْشُعُروَن |ُمث> بَد>
[7.96] Dan jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan 

melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan |ayat-ayat Kami| itu, 
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maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.  ََقْوا ل< َماِء َواالvْرِض َولَِكن َولَْو اvن> اvْهَل الُقَرى آَمنُوا َوات َن الس> م بََرَاكٍت ّمِ َفتَْحنَا عَلَْهيِ
ُبوَن | بُوا فَاvَخْذkَُمه ِبَما َاكنُوا يَْكسـِ  |96َكذ>

    
Sub.:  Apakah merekaSub.:  Apakah merekaSub.:  Apakah merekaSub.:  Apakah mereka    merasa aman? 7:97merasa aman? 7:97merasa aman? 7:97merasa aman? 7:97----100100100100    

[7.97] Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada 
mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? | ئُِموَنkَ َْوُمه نَا بََياً  |97اvفَاvِمَن اvْهُل الُقَرى اvن يَاûِتَهيُم بَاûسـُ

[7.98] Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada 
mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?  ى نَا ُحضً اvَو اvِمَن اvْهُل الُقَرى اvن يَاûِتَهيُم بَاûسـُ

 |98َوُمهْ يَلَْعُبوَن |
[7.99] Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah |yang tidak terduga-duga|? Tiadalah yang 

merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. | وَن ال> الَقْوُم اخلَاِرسُ
`
ِ ا <Bَمُن َمْكَر اûفََال يَا ِ <Bِمنُوا َمْكَر اvفَاv99ا| 

[7.100] Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah |lenyap| 
penduduknya, bahwa kalau Kami menghendaki tentu Kami azab mereka karena dosa-dosanya; dan Kami 

kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar |pelajaran lagi|?  ْرَض ِمْن بَْعِدvيَن يَرِثُوَن اال ِ <Cَو لَْم َهيِْد ِلvا
ْم وَ  >ْو نََشاُء اvَصْبنَاُمه ِبُذنُوِهبِ ْم فَهُْم َال يَْسَمُعوَن |اvْهِلهَا اvن ل  |100نَْطَبُع عََىل ُقلُوِهبِ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir 7:101rang kafir 7:101rang kafir 7:101rang kafir 7:101----102102102102    

[7.101] Negeri-negeri |yang telah Kami binasakan| itu, Kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya 
kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang 
nyata, maka mereka |juga| tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. 

Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir.  ُنَباِهئَا َولََقْد َجاَءْهتُْم ُرسvعَلَْيَك ِمْن ا Èنَاِت تِْ�َ الُقَرى نَُقص ِّ لُهُم ِ�لَْبي
ُ عََىل ُقلُوِب الَاكِفِريَن | <Bيَْطَبُع ا َWِبُوا ِمن قَْبُل َكَذ  |101فََما َاكنُوا ِلُيْؤِمنُوا ِبَما َكذ>

[7.102] Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati 
kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. | ُمهْ لََفاِسِقَني ْكَرثَ vا kَن َوَجْد

`
ْن َعهٍْد َوا ِمه ّمِ  |102َوَما َوَجْدkَ الvْكَرثِ

    
Sub.:  Kisah Nabi Musa dan Firaun 7:103Sub.:  Kisah Nabi Musa dan Firaun 7:103Sub.:  Kisah Nabi Musa dan Firaun 7:103Sub.:  Kisah Nabi Musa dan Firaun 7:103----157157157157    

[7.103] Kemudian Kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat Kami kepada 
Fir`aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana 

akibat orang-orang yang membuat kerusakan.  ََىل ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه فََظلَُموا ِهبَا فَانُظْر َكْيَف اك
`
َن عَاِقبَُة ُمث> بََعثْنَا ِمْن بَْعِدِمه مÈوَىس ِبآَ_ِتنَا ا

 |103املُْفِسِديَن |
[7.104] Dan Musa berkata. "Hai Firaun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta 

alam, | ّبِ الَعالَِمَني ن ر> ّينِ َرُسوٌل ّمِ
`
 |104َوقَاَل ُموَىس َ_ ِفْرَعْوُن ا

[7.105] wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku 
datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel |pergi| 

bersama aku".  ٍنَة ِّ ال> احلَق> قَْد ِجْئُتُمك ِبَبي
`
ِ ا <Bُقوَل عََىل اvن ال> اvائِيَل | َحِقيٌق عََىل ا ْرسَ `

ُِّمكْ فَاvْرِسْل َمِعَي بَِين ا ب ن ر>  |105ّمِ
    

Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kenabian Nabi Musa 7:106tanda kenabian Nabi Musa 7:106tanda kenabian Nabi Musa 7:106tanda kenabian Nabi Musa 7:106----108108108108    
[7.106] Firaun menjawab. "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika 

|betul| kamu termasuk orang-orang yang benar". | اِدِقَني ن ُكنَت ِمَن الص>
`
ن ُكنَت ِجْئَت ِبآيٍَة فَاûِت ِهبَا ا

`
 |106قَاَل ا

[7.107] Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang 
sebenarnya. | ِبٌني Èَذا ِيهَ ثُْعَباٌن م

`
 |107فَاvلَْقى َعَصاُه فَا
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[7.108] Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya 
|kelihatan| oleh orang-orang yang melihatnya. | َذا ِيهَ بَْيَضاُء لِلن>اِظرِيَن

`
 |108َونََزَع يََدُه فَا

    
Sub.:  Pemuka Firaun menuduh Nabi Musa mempunyai ilmu sihir 7:109Sub.:  Pemuka Firaun menuduh Nabi Musa mempunyai ilmu sihir 7:109Sub.:  Pemuka Firaun menuduh Nabi Musa mempunyai ilmu sihir 7:109Sub.:  Pemuka Firaun menuduh Nabi Musa mempunyai ilmu sihir 7:109----111111112222    

[7.109] Pemuka-pemuka kaum Firaun berkata. "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai,
ن> َهَذا لََساِحٌر عَِلٌمي |  `

 |109قَاَل املَال¢ ِمن قَْوِم ِفْرَعْوَن ا
[7.110] yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu". |Firaun berkata|. "Maka apakah yang 

kamu anjurkan?" | ُمُروَنûْرِضُمكْ فََماَذا تَاvْن ا رَِجُمك ّمِ  |110يُرِيُد اvن ُخيْ
[7.111] Pemuka-pemuka itu menjawab. "Beritangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota 

beberapa orang yang akan mengumpulkan |ahli-ahli sihir|,  َْرِسْل ِيف املََداِئِن َحاِرشِيَن |قvَخاُه َواvْرِجْه َوا v111الُوا ا| 
[7.112] supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai". | تُوَك ِبُلكِّ َساِحٍر عَِلٍميû112يَا| 

    
Sub.:  Nabi Musa dan ahli sihir 7:113Sub.:  Nabi Musa dan ahli sihir 7:113Sub.:  Nabi Musa dan ahli sihir 7:113Sub.:  Nabi Musa dan ahli sihir 7:113----126126126126    

[7.113] Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Firaun mengatakan. "|Apakah| sesungguhnya kami akan 
mendapat upah, jika kamilah yang menang?" | ُن الَغاِلِبَني ن ُكن>ا َحنْ `

ن> لَنَا َالvْجراً ا `
َحَرُة ِفْرَعْوَن قَالُوا ا  |113َوَجاَء الس>

[7.114] Firaun menjawab. "Ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang 
dekat |kepadaku|". | ِبَني ن>ُمكْ لَِمَن املَُقر>

`
 |114قَاَل نََعْم َوا

[7.115] Ahli-ahli sihir berkata. "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami 
yang akan melemparkan?"  َ_ ُن املُلِْقَني | قَالُوا ا اvن ن>ُكوَن َحنْ م>

`
ا اvن تُلِْقَي َوا م>

`
 |115ُموَىس ا

[7.116] Musa menjawab. "Lemparkanlah |lebih dahulu|!" Maka tatkala mereka melemparkan, mereka 
menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar 

|menakjubkan|. | َهُبَوُمهْ َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظٍمي ا اvلَْقْوا َحسَُروا اvْعُنيَ الن>اِس َواْسَرتْ لُْقوا فَلَم> v116قَاَل ا| 
[7.117] Dan kami wahyukan kepada Musa. "Lemparkanlah tongkatmu!" Maka sekonyong-konyong 

tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. | ِفُكوَنûَذا ِيهَ تَلَْقُف َما يَا
`
َىل ُموَىس اvْن اvلِْق َعَصاَك فَا

`
 |117َواvْوَحْينَا ا

[7.118] Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.  َوبََطَل َما َاكنُوا يَْعَملُون Èَع احلَق فََوقَ
|118| 

[7.119] Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.  َوانقَلَُبوا َWِفَُغِلُبوا ُهنَا
 |119َصاِغرِيَن |

    
Sub.:  Tukang sihir Firaun menjadi percaya pada Nabi Musa dan harun dan beriman kepada Allah 7:120Sub.:  Tukang sihir Firaun menjadi percaya pada Nabi Musa dan harun dan beriman kepada Allah 7:120Sub.:  Tukang sihir Firaun menjadi percaya pada Nabi Musa dan harun dan beriman kepada Allah 7:120Sub.:  Tukang sihir Firaun menjadi percaya pada Nabi Musa dan harun dan beriman kepada Allah 7:120----122122122122    

[7.120] Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud | َحَرُة َساِجِديَن  |120َوا¢لِْقَي الس>
[7.121] Mereka berkata. "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, | ا ِبَرّبِ الَعالَِمَني<  |121قَالُوا آَمن

[7.122] "|yaitu| Tuhan Musa dan Harun".  َ122اُروَن |َرّبِ ُموَىس َوه| 
[7.123] Firaun berkata. "Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu?, 

sesungguhnya |perbuatan| ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini, untuk 
mengeluarkan penduduknya dari padanya; maka kelak kamu akan mengetahui |akibat perbuatanmu ini|;

َكْرتُُموُه ِيف املَِدينَِة ِلُتْخرُِجوا ِمْهنَ   ن> َهَذا لََمْكٌر م> `
 |123ا اvْهلَهَا فََسْوَف تَْعلَُموَن |قَاَل ِفْرَعْوُن آَمنُمت ِبِه قَْبَل اvْن آَذَن لَُمكْ ا

[7.124] demi, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal 
balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya."  َِّْبن>ُمك ْن ِخالٍف ُمث> ال¢َصل َعن> اvيِْديَُمكْ َواvْرُجلَُمك ّمِ ال¢قَّطِ

ِعَني | ْمجَ v124ا| 
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[7.125] Ahli-ahli sihir itu menjawab. "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.  ِّنَا ُمنَقِلُبوَن َىل َرب `
k> ا

`
قَالُوا ا

|125| 
    

Sub.:  Doa seorang tukang sihir 7:126Sub.:  Doa seorang tukang sihir 7:126Sub.:  Doa seorang tukang sihir 7:126Sub.:  Doa seorang tukang sihir 7:126    
[7.126] Dan kamu tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami telah beriman 

kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami". |Mereka berdoa|. "Ya Tuhan kami, 
limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri |kepada-Mu|".  َوَما تَنِقُم

ا َجاَءتْنَا رَ  ِّنَا لَم> >ا ِبآَ_ِت َرب ال> اvْن آَمن
`
>ا ا >نَا اvفْرِْغ عَلَْينَا َصْربًا َوتََوف>نَا ُمْسِلِمَني |ِمن  |126ب

[7.127] Dan berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Firaun |kepada Firaun|. "Apakah kamu 
membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini |Mesir| dan meninggalkan kamu 
serta tuhan-tuhanmu?". Firaun menjawab. "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup 

perempuan-perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka".  َوقَاَل املَال¢ ِمن قَْوِم
k> فَْوقَهُْم قَاِهُروَن  ِفْرَعْوَن اvتََذُر ُموَىس َوقَْوَمُه ِلُيْفِسُدوا

`
َتْحِيي ِنَساَءُمهْ َوا بْنَاَءُمهْ َونَسـْ vُنَقتُِّل ا  |127|ِيف االvْرِض َويََذَرَك َوآِلهََتَك قَاَل سـَ

    
Sub.:  Nabi Musa berkata pada kaumnya untuk memohon pertolongan kepada Allah dan bersabar 7:128Sub.:  Nabi Musa berkata pada kaumnya untuk memohon pertolongan kepada Allah dan bersabar 7:128Sub.:  Nabi Musa berkata pada kaumnya untuk memohon pertolongan kepada Allah dan bersabar 7:128Sub.:  Nabi Musa berkata pada kaumnya untuk memohon pertolongan kepada Allah dan bersabar 7:128    

[7.128] Musa berkata kepada kaumnya. "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; 
sesungguhnya bumi |ini| kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-

hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa".  َوا قَاَل ُموَىس ِلق ِ َواْصِربُ <B�ِ تَِعيُنوا ْوِمِه اسـْ
ِ يُوِرُ�َا َمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوالَْعاِقَبُة ِللُْمت>ِقَني | <Bِ ْرَضvن> اال `

 |128ا
    

Sub.:  Tindasan firaun kepada kaum Nabi Musa 7:129Sub.:  Tindasan firaun kepada kaum Nabi Musa 7:129Sub.:  Tindasan firaun kepada kaum Nabi Musa 7:129Sub.:  Tindasan firaun kepada kaum Nabi Musa 7:129    
[7.129] Kaum Musa berkata. "Kami telah ditindas |oleh Firaun| sebelum kamu datang kepada kami dan 

sesudah kamu datang. Musa menjawab. "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan 
kamu khalifah di bumi |Nya|, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.  ِتيَنَاûن تَاvقَالُوا ا¢وِذينَا ِمن قَْبِل ا

َتْخِلَفُمكْ ِيف االvْرِض فَيَنُظَر َكْيَف تَْعَملُوَن َوِمن بَعْ  ُمكْ َويَسـْ Èُمكْ اvن ُهيِْ�َ عَُدو>  |129|ِد َما ِجْئَتنَا قَاَل َعَىس َرب
    

Sub.:  Hukuman Allah terhadap Firaun dan kaumnya 7:130Sub.:  Hukuman Allah terhadap Firaun dan kaumnya 7:130Sub.:  Hukuman Allah terhadap Firaun dan kaumnya 7:130Sub.:  Hukuman Allah terhadap Firaun dan kaumnya 7:130----135135135135    
[7.130] Dan sesungguhnya Kami telah menghukum |Firaun dan| kaumnya dengan |mendatangkan| musim 

kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran.  آَل ِفْرَعْوَن kََخْذvَولََقْد ا
ك>ُروَن | >هُْم يَذ> >َمَراِت لََعل َن الث ِنَني َونَْقٍص ّمِ  |130ِ�لسـِّ

[7.131] Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata. "Ini adalah karena |usaha| 
kami". Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-
orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi 

kebanyakan mereka tidak mengetahui.  < ن
`
َعُه اvَال ا وا ِبُموَىس َوَمن م> ُ ري> ئٌَة يَط> ِّ ن تُِصْهبُْم َسي

`
نَُة قَالُوا لَنَا َهِذِه َوا َذا َجاَءْهتُُم احلَسـَ

`
َما َطائُِرُمهْ ِعنَد فَا

ُمهْ َال يَْعلَُموَن | ِ َولَِكن> اvْكَرثَ <B131ا| 
[7.132] Dan mereka berkata |kepada Musa|. "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami 

untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu".  َوقَالُوا
تَْسَحَرkَ ِهبَ  ِّ ُن Wََ ِبُمْؤِمِنَني |َمهَْما تَاûِتنَا ِبِه ِمْن آيٍَة ل  |132ا فََما َحنْ

[7.133] Maka Kami kirimkan kepada mereka tofan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang 
jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. وفَا Èُم الط َن فَاvْرَسلْنَا عَلَْهيِ

ْجرِِمَني | Èوا َوَاكنُوا قَْومًا م َتْكَربُ الٍت فَاسـْ َفص> Èَم آَ_ٍت م <Tَفاِدَع َوا َل َوالض>  |133َوالَْجَراَد َوالُْقم>
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[7.134] Dan ketika mereka ditimpa azab |yang telah diterangkan itu| mereka pun berkata. "Hai Musa, 
mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan |perantaraan| kenabian yang diketahui Allah ada pada 
sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman 

kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu". ُم ا ا َوقََع عَلَْهيِ >َك ِبَما َعهَِد َولَم> لّرِْجُز قَالُوا َ_ ُموَىس اْدُع لَنَا َرب
ائِيَل | ْرسَ `

ِسلَن> َمَعَك بَِين ا  |134ِعنَدَك لَِنئ َكَشْفَت َعن>ا الّرِْجَز لَنُْؤِمَنن> Wََ َولَُرنْ
    

Sub.:  Firaun mengingkari janjinya dan tenggelam 7:135Sub.:  Firaun mengingkari janjinya dan tenggelam 7:135Sub.:  Firaun mengingkari janjinya dan tenggelam 7:135Sub.:  Firaun mengingkari janjinya dan tenggelam 7:135----136136136136    
[7.135] Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai 

kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. | َذا ُمهْ يَنُكثُوَن
`
َجٍل ُمه َ�ِلُغوُه ا vَىل ا

`
ا َكَشْفنَا َعْهنُُم الّرِْجَز ا  |135فَلَم>

[7.136] Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan 
mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.

بُوا بَآَ_ِتنَا َوَاكنُوا َعْهنَا غَاِفِلَني |  ُْم َكذ>  |136فَانَتقَْمنَا ِمْهنُْم فَاvْغَرْقنَاُمهْ ِيف الَميِّ ِباvهن>
    

Sub.:  Kehancuran Firaun dan Kerajaannya 7:137Sub.:  Kehancuran Firaun dan Kerajaannya 7:137Sub.:  Kehancuran Firaun dan Kerajaannya 7:137Sub.:  Kehancuran Firaun dan Kerajaannya 7:137    
[7.137] Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan 

bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang 
baik |sebagai janji| untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah 

dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.  ْرِضvَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اال يَن َاكنُوا يُسـْ ِ <xْوَرثْنَا الَقْوَم اvَوا
ْرkَ َما َاكَن يَْص َوَمغَارَِهبَا الَ  وا َوَدم> ائِيَل ِبَما َصَربُ ْرسَ `

َىن عََىل بَِين ا َِّك احلُسـْ َمُت َرب ْت َلكِ ُع ِفْرَعْوُن َوقَْوُمُه َوَما َاكنُوا يَْعرُِشوَن |ِيت َ�َرْكنَا ِفهيَا َوتَم>  |137نَ
    

Sub.:  Pertolongan Allah kepada bani Israel, akan tatepi mereka masih Sub.:  Pertolongan Allah kepada bani Israel, akan tatepi mereka masih Sub.:  Pertolongan Allah kepada bani Israel, akan tatepi mereka masih Sub.:  Pertolongan Allah kepada bani Israel, akan tatepi mereka masih tidak memurnikan adanya Allah 7:138tidak memurnikan adanya Allah 7:138tidak memurnikan adanya Allah 7:138tidak memurnikan adanya Allah 7:138----
141141141141    

[7.138] Dan Kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada 
suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata. "Hai Musa, buatlah untuk kami 
sebuah tuhan |berhala| sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan |berhala|". Musa menjawab. 

"Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui |sifat-sifat Tuhan|".  ائِيَل الَبْحَر ْرسَ `
َوَجاَوْزkَ ِببَِين ا

>هُمْ  هَلُوَن | فَاvتَْوا عََىل قَْوٍم يَْعُكُفوَن عََىل اvْصنَاٍم ل >ُمكْ قَْوٌم َجتْ ن `
لَهًا Éََ لَهُْم آِلهٌَة قَاَل ا

`
>نَا ا  |138قَالُوا َ_ ُموَىس اْجَعل ل

[7.139] Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa 
yang selalu mereka kerjakan.  ٌ ن> َهُؤالِء ُمتَرب> `
ا َاكنُوا يَْعَملُوَن | ا ا ُمهْ ِفيِه َوَ�ِطٌل م>  |139م>

[7.140] Musa menjawab. "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal 
Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat.  لَهًا

`
بِْغيُمكْ ا vا ِ <Bغَْريَ اvلَُمكْ عََىل الَعالَِمَني |قَاَل ا  |140َوُهَو فَض>

    
Sub.:  Bani Israel diselamatkan dari Firaun 7:141Sub.:  Bani Israel diselamatkan dari Firaun 7:141Sub.:  Bani Israel diselamatkan dari Firaun 7:141Sub.:  Bani Israel diselamatkan dari Firaun 7:141    

[7.141] Dan |ingatlah hai Bani Israel|, ketika Kami menyelamatkan kamu dari |Firaun| dan kaumnya, yang 
mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan 

membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu".  ْذ
`
َوا

َتْحُيوَن ِنَساَءُمكْ وَ  ْن آِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُمكْ ُسوَء الَعَذاِب يَُقتِّلُوَن اvبْنَاَءُمكْ َويَسـْ َجنْينَاُمك ّمِ vُِّمكْ َعِظٌمي |ا ب ن ر>     |141ِيف َذِلُمك بَالٌء ّمِ
    

Sub.:  Nabi Musa meninggalkan saudaranya, Nabi Harun, yang diamanahi untuk membimbing kaumnya7:142Sub.:  Nabi Musa meninggalkan saudaranya, Nabi Harun, yang diamanahi untuk membimbing kaumnya7:142Sub.:  Nabi Musa meninggalkan saudaranya, Nabi Harun, yang diamanahi untuk membimbing kaumnya7:142Sub.:  Nabi Musa meninggalkan saudaranya, Nabi Harun, yang diamanahi untuk membimbing kaumnya7:142    
[7.142] Dan telah Kami janjikan kepada Musa |memberikan Taurat| sesudah berlalu waktu tiga puluh 

malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh |malam lagi|, maka sempurnalah waktu 
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yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun. 
"Gantikanlah aku dalam |memimpin| kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-

orang yang membuat kerusakan."  ْربَِعَني لَْي3ًَ َوقَاَل ُموَىسvِِّه ا الvِخيِه َهاُروَن اْخلُْفِين  َوَواعَْدkَ ُموَىس ثَالثَِني لَْي3ًَ َواvتَْمْمنَاَها ِبَعْرشٍ فََمت> ِميَقاُت َرب
>ِبْع سَ   |142ِبيَل املُْفِسِديَن |ِيف قَْوِمي َواvْصِلْح َوَال تَت

    
Sub.:  Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa 7:143Sub.:  Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa 7:143Sub.:  Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa 7:143Sub.:  Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa 7:143----144144144144    

[7.143] Dan tatkala Musa datang untuk |munajat dengan Kami| pada waktu yang telah Kami tentukan dan 
Tuhan telah berfirman |langsung| kepadanya, berkatalah Musa. "Ya Tuhanku, nampakkanlah |diri Engkau| 
kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman. "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-
Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya |sebagai sediakala| niscaya kamu dapat melihat-
Ku". Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan 
Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata. "Maha Suci Engkau, aku bertobat 

kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman". ا لَْيكَ  َولَم>
`
Èُه قَاَل َرّبِ اvِرِين اvنُظْر ا قَاَل  َجاَء ُموَىس ِلِميَقاِتنَا َوَلك>َمُه َرب

Èُه ِللَْجَبلِ  ا َجتَىل> َرب َتقَر> َمَاكنَُه فََسْوَف تََراِين فَلَم> ِن اسـْ
`
َىل اجلََبِل فَا

`
لَْيَك  َجَعúَُ َداكً َوَخر> ُموَىس َصِعقًا لَن تََراِين َولَِكِن انُظْر ا

`
ْبَحانََك تُبُْت ا ا اvفَاَق قَاَل سـُ فَلَم>
ُل املُْؤِمِنَني |  |143َواkَv اvو>

[7.144] Allah berfirman. "Hai Musa sesungguhnya Aku memilih |melebihkan| kamu dari manusia yang 
lain |di masamu| untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku, sebab itu berpegang 
teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang 

bersyukur".  َاِكرِين َن الش> ّينِ اْصَطَفْيُتَك عََىل الن>اِس ِبِرَساالِيت َوِبَ�ِمي فَُخْذ َما آتَيُْتَك َوُكن ّمِ
`
 |144| قَاَل َ_ ُموَىس ا

    
Sub.:  Nabi Musa diberi kitab Taurot 7:145Sub.:  Nabi Musa diberi kitab Taurot 7:145Sub.:  Nabi Musa diberi kitab Taurot 7:145Sub.:  Nabi Musa diberi kitab Taurot 7:145    

[7.145] Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh |Taurat| segala sesuatu sebagai pelajaran dan 
penjelasan bagi segala sesuatu; maka |Kami berfirman|. "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah 
kaummu berpegang kepada |perintah-perintahnya| dengan sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan 

kepadamu negeri orang-orang yang fasik.  ûٍة َوا ٍء فَُخْذَها ِبُقو> ُلكِّ َيشْ ِّ ْوِعَظًة َوتَْفِصيًال ل ٍء م> ُمْر قَْوَمَك َوَكَتبْنَا Úَُ ِيف االvلَْواحِ ِمن ُلكِّ َيشْ
ِهنَا َسا¢ِريُمكْ َداَر الَفاِسِقَني |  |145يَاûُخُذوا ِباvْحسـَ

    
Sub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayat----ayat Allah 7:146ayat Allah 7:146ayat Allah 7:146ayat Allah 7:146----147147147147    

[7.146] Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan 
yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat |Ku|, mereka tidak beriman 
kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, 
tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena 

mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai daripadanya.  ْرِضvوَن ِيف اال ُ يَن يََتَكرب> ِ <xُف َعْن آَ_ِيتَ ا َساvْرصِ
ْشِد الَ  Èن يََرْوا َسِبيَل الر

`
ن يََرْوا ُلك> آيٍَة ال> يُْؤِمنُوا ِهبَا َوا

`
ُ ِبَغْريِ احلَّقِ َوا بُوا ِبآَ_ِتنَا َوَاكن ُْم َكذ> ِخُذوُه َسِبيًال َذWَِ ِباvهن> ن يََرْوا َسِبيَل الَغّيِ يَت>

`
ِخُذوُه َسِبيًال َوا وا َعْهنَا  يَت>

 |146غَاِفِلَني |
[7.147] Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-

sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.  بُوا يَن َكذ> ِ <xَوا
ال> َما َاكنُوا يَْعَملُوَن |

`
َزْوَن ا الُهُْم َهْل ُجيْ  |147ِبآَ_ِتنَا َوِلَقاِء االِٓخَرِة َحِبَطْت اvْمعَ

    
Sub.:  Bani Israel membuat dzolimSub.:  Bani Israel membuat dzolimSub.:  Bani Israel membuat dzolimSub.:  Bani Israel membuat dzolim    diri mereka sendiri dengan menyembah anak lembu yang terbuat dari emas diri mereka sendiri dengan menyembah anak lembu yang terbuat dari emas diri mereka sendiri dengan menyembah anak lembu yang terbuat dari emas diri mereka sendiri dengan menyembah anak lembu yang terbuat dari emas 
7:1487:1487:1487:148----156156156156    



144 

 

[7.148] Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur mereka membuat patung anak lembu 
dari perhiasan-perhiasan |emas| yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa 
|patung| anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat |pula| menunjukkan jalan 
kepada mereka? Mereka menjadikannya |sebagai sembahan| dan mereka adalah orang-orang yang zalim.

َذ قَْوُم ُموَىس ِمْن بَْعِدِه مِ   َ َُذوهُ َواخت> ُمهُْم َوَال َهيِْدِهيْم َسِبيًال اخت> >ُه َال ُيَلكِّ ن vلَْم يََرْوا اvُخَواٌر ا ُ <Ú +ًال َجَسدا ْم ِجعْ ِ  |148َوَاكنُوا َظاِلِمَني | ْن ُحِلّهيِ
[7.149] Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, 

mereka pun berkata. "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni 
kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi".  َنَا وÈ نَا َرب >ْم يَْرَمحْ Èوا قَالُوا لَِنئ ل ُْم قَْد َضل ا ُسِقطَ ِيف اvيِْدِهيْم َوَراvْوا اvهن> يَْغِفْر َولَم>

 |149لَنَا لَنَُكونَن> ِمَن اخلَاِرسِيَن |
[7.150] Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia. 

"Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului 
janji Tuhanmu?" Dan Musa pun melemparkan luh-luh |Taurat| itu dan memegang |rambut| kepala saudaranya 
|Harun| sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata. "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah 
menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan 
musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang 

zalim".  َْمَر رvلُْمتْ ا َجعِ vِسفًا قَاَل ِبئَْسَما َخلَْفتُُموِين ِمْن بَْعِدي اvَىل قَْوِمِه غَْضَباَن ا
`
ا َرَجَع ُموَىس ا لَْيِه قَاَل َولَم>

`
ُه ا Èر لَْقى االvلَْواَح َواvَخَذ ِبَراûِس اvِخيِه َجيُ vُِّمكْ َوا ب

َعلِْين َمَع ال َتْضَعُفوِين َوَاكُدوا يَْقُتلُونَِين فََال تُْشِمْت ِيبَ االvعَْداَء َوَال َجتْ ن> الَقْوَم اسـْ `
اِلِمَني |اْبَن ا¢م> ا  |150َقْوِم الظ>

[7.151] Musa berdoa. "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam 
rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang".  ْدِخلْنَاvَوا �ِ vقَاَل َرّبِ اْغِفْر ِيل َوال

َني | اِمحِ ِتَك َواvنَْت اvْرَحُم الر>  |151ِيف َرْمحَ
[7.152] Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan |patung| anak lembu |sebagai sembahannya|, kelak 

akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah 
Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.  ُذوا الِعْجَل َسيَنَالُهُْم غََضٌب َ يَن اخت> ِ <xن> ا `

ا
نَْيا َوَكَذWَِ َجنْزِي املُْفَرتِيَن | ÈTِيف احلََياِة ا ٌ <Óْم َوِذ ِ ّهبِ ن ر>  |152ّمِ

[7.153] Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat sesudah itu dan beriman; 
sesungguhnya Tuhan kamu, sesudah tobat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. | ِحٌمي >َك ِمْن بَْعِدَها لََغُفوٌر ر> ن> َرب `
ئَاِت ُمث> َبُوا ِمْن بَْعِدَها َوآَمنُوا ا ِّ ي لُوا الس> يَن َمعِ ِ <x153َوا| 

[7.154] Dan sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya |kembali| luh-luh |Taurat| itu; dan dalam 
tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.  وَىس Èا َسَكَت َعن م َولَم>
ي ِ <C ِّ ٌة ل لَْواَح َوِيف نُْسَخِهتَا ُهًدى َوَرْمحَ vَخَذ االvْم يَْرَهُبوَن |الَغَضُب ا ِ  |154َن ُمهْ ِلَرّهبِ

[7.155] Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk |memohonkan tobat kepada Kami| 
pada waktu yang telah Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata. "Ya 
Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah 
Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah 
cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri 
petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah Yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan 

berilah kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya".  ا ِِّميَقاِتنَا فَلَم> ْبِعَني َرُجًال ل َواْختَاَر ُموَىس قَْوَمُه سـَ
>ا اvَخَذهتُْ  َفهَاُء ِمن Èُهتِْلُكنَا ِبَما فََعَل السvَي ا <_

`
ن قَْبُل َوا ْجَفُة قَاَل َرّبِ لَْو ِشئَْت اvْهلَْكَهتُم ّمِ ال> ِفْتنَُتَك تُِضلÈ ِهبَا َمن تََشاُء َوَهتِْدي َمن تََشاُء اvنَْت َوِليÈنَا ُم الر>

`
ْن ِيهَ ا

`
ا

نَا َواvنَْت   |155َخْريُ الَغاِفِريَن | فَاْغِفْر لَنَا َواْرَمحْ
[7.156] Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali 

|bertobat| kepada Engkau. Allah berfirman. "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki 
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dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang 
bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami".  نَْيا ÈTَواْكُتْب لَنَا ِيف َهِذِه ا

لَْيَك قَاَل عََذاِيب 
`
k> ُهْدkَ ا

`
نًَة َوِيف االِٓخَرِة ا َاكَة وَ َحسـَ يَن يَت>ُقوَن َويُْؤتُوَن الز> ِ <Cْكُتُهبَا ِلvٍء فََسا ِيت َوِسَعْت ُلك> َيشْ يَن ُمه ِبآَ_ِتنَا  ا¢ِصيُب ِبِه َمْن اvَشاُء َوَرْمحَ ِ <xا

 |156يُْؤِمنُوَن |
    

Sub.:  Nama Nabi Muhammad tertulis didalam kitab taurot dan injil 7:157Sub.:  Nama Nabi Muhammad tertulis didalam kitab taurot dan injil 7:157Sub.:  Nama Nabi Muhammad tertulis didalam kitab taurot dan injil 7:157Sub.:  Nama Nabi Muhammad tertulis didalam kitab taurot dan injil 7:157    
[7.157] |Yaitu| orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi |tidak bisa baca tulis| yang |namanya| 

mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan 
yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala 
yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan 
belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, 
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya |Al Qur'an|, mereka itulah 

orang-orang yang beruntung.  ِجنيِل
`
يَيِجُدوَهنَُمْكُتوً� ِعنَدُمهْ ِيف الت>ْوَراِة َواال ِ <xي> ا ّمِ ُسوَل الن>ِيب> اال¢ >ِبُعوَن الر> يَن يَت ِ <xُمُرُمه ِ�لَْمْعُروِف وَ اûيَْهنَاُمهْ يَا

 َ ُمهْ َواالvْغالَل ال ْرصَ `
َث َويََضُع َعْهنُْم ا ُم اخلََبائِ ّرُِم عَلَْهيِ َباِت َوُحيَ ّيِ لÈ لَهُُم الط> ي َعِن املُنَكِر َوُحيِ ِ <xوَر اÈَبُعوا الن< وُه َوات ُروُه َونََرصُ يَن آَمنُوا ِبِه َوَعز> ِ <xْم فَا ِيت َاكنَْت عَلَْهيِ

 |157ا¢ْولَِئَك ُمهُ املُْفِلُحوَن | ا¢نزَِل َمَعهُ 
 

Sub.:  Rangka untuk percaya dan beriman pada Keesaan Allah dan Rasul utusanNya Nabi Muhammad 7:158 
[7.158] Katakanlah |Muhammmad|. "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu 

semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain 
Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya,|yaitu| Nabi 
yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya |kitab-kitab-Nya| dan ikutilah dia, 

supaya kamu mendapat petunjuk".  َÚَ
`
َمَواِت َواالvْرِض َال ا ي Úَُ ُمْ�ُ الس> ِ <xيعًا ا لَْيُمكْ َمجِ

`
ِ ا <Bّينِ َرُسوُل ا

`
َا الن>اُس ا Èهيvِيي ُقْل َ_ ا ال> ُهو ُحيْ

`
ا

ِ َوَرُسوÚِِ الن>ِيبِّ اال¢  <B�ِ ِبُعوُه لََعل>ُمكْ َهتَْتُدوَن |َويُِميُت فَآِمنُوا< َماِتِه َوات ِ َوَلكِ <B�ِ ي يُْؤِمُن ِ <xّيِ ا  |158ّمِ
    

Sub.:  Kaum Nabi Musa terdapat umat yang menjalankan keadilan 7:159Sub.:  Kaum Nabi Musa terdapat umat yang menjalankan keadilan 7:159Sub.:  Kaum Nabi Musa terdapat umat yang menjalankan keadilan 7:159Sub.:  Kaum Nabi Musa terdapat umat yang menjalankan keadilan 7:159    
[7.159] Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk |kepada manusia| 

dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.  ٌة َهيُْدوَن ِ�لَْحّقِ َوِبِه يَْعِدلُوَن َوِمن قَْوِم ُموَىس ا¢م>
|159| 

    
Sub.:  Nabi Musa dan dua belas mata air ajaib 7:160Sub.:  Nabi Musa dan dua belas mata air ajaib 7:160Sub.:  Nabi Musa dan dua belas mata air ajaib 7:160Sub.:  Nabi Musa dan dua belas mata air ajaib 7:160    

[7.160] Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami 
wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". 
Maka memancarlah daripadanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum 
masing-masing. Dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan 
salwa. |Kami berfirman|; "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezekikan kepadamu". Mereka 

tidak menganiaya Kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.  َباطًا َة اvسـْ ْعنَاُمهُ اثْنََيتْ َعْرشَ َوقَط>
َِّعَصاَك احلََجَر فَانَْبَجَسْت ِمنُْه اثْنَتَا عَ  ِذ اْستَْسَقاُه قَْوُمُه اvِن اْرضِب ب

`
َىل ُموَىس ا

`
ُم الغَ ا¢َمامً َواvْوَحْينَا ا >لْنَا عَلَْهيِ َهبُْم َوَظل ْرشَ َة َعْينًا قَْدعَِملَ ُلكÈ ا¢kٍَس م> َماَم َواvنَزلْنَا ْرشَ

َباِت َما َرَزْقنَاُمكْ َوَما َظلَُموkَ َولَِكن َاكنُوا اvنُفَسهُْم يَْظِلمُ  لَْوى ُلكُوا ِمن َطّيِ ُم املَن> َوالس>  |160وَن |عَلَْهيِ
    

Sub.:  Ketidaktaatan Bani Israel 7:161Sub.:  Ketidaktaatan Bani Israel 7:161Sub.:  Ketidaktaatan Bani Israel 7:161Sub.:  Ketidaktaatan Bani Israel 7:161----162162162162    
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[7.161] Dan |ingatlah|, ketika dikatakan kepada mereka |Bani Israel|. "Diamlah di negeri ini saja 
|Baitulmaqdis| dan makanlah dari |hasil bumi| nya di mana saja kamu kehendaki.". Dan katakanlah. 
"Bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya Kami 
ampuni kesalahan-kesalahanmu". Kelak akan Kami tambah |pahala| kepada orang-orang yang berbuat baik.

ٌة َواْدُخلُوا الَباَب ُجس>د  ْذ ِقيَل لَهُُم اْسُكنُوا َهِذِه الَقْريََة َوُلكُوا ِمْهنَا َحْيُث ِشئُْمتْ َوُقولُوا ِحط>
`
>ْغِفْر لَُمكْ َخِطيئَاِتُمكْ َسَزنِيُد املُْحسـِ َوا  |161ِنَني |ًا ن

[7.162] Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti |perkataan itu| dengan perkataan 
yang tidak dikatakan kepada mereka, maka Kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan 

kezaliman mereka. يَن َظلَُموا ِ <xَل ا َماِء ِبَما َاكنُوا يَْظِلُموَن | فََبد> َن الس> ْم رِْجزًا ّمِ ي ِقيَل لَهُْم فَاvْرَسلْنَا عَلَْهيِ ِ <x162ِمْهنُْم قَْوًال غَْريَ ا| 
    

Sub.:  Hukuman bagi Bani Israel yang melanggar aturan7:163Sub.:  Hukuman bagi Bani Israel yang melanggar aturan7:163Sub.:  Hukuman bagi Bani Israel yang melanggar aturan7:163Sub.:  Hukuman bagi Bani Israel yang melanggar aturan7:163----167167167167    
[7.163] Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka 

melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan |yang berada di sekitar| mereka 
terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada 

mereka. Demikianlah Kami mencoba |menguji| mereka disebabkan mereka berlaku fasik.  ئَلْهُْم َعِن الَقْريَِة الَِيت َواسـْ
عًا َويَْوَم الَ  ْم ُرش> ْذ تَاûِتِهيْم ِحيَتاُهنُْم يَْوَم َسبِْهتِ

`
ْبِت ا ْذ يَْعُدوَن ِيف الس>

`
َة الَبْحِر ا  |163ِهيْم َكَذWَِ نَْبلُوُمه ِبَما َاكنُوا يَْفُسُقوَن |يَْسِبُتوَن َال تَاûتِ  َاكنَْت َحاِرضَ

[7.164] Dan |ingatlah| ketika suatu umat di antara mereka berkata. "Mengapa kamu menasihati kaum yang 
Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab. 
"Agar kami mempunyai alasan |pelepas tanggung jawab| kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa".

ُهبُْم عََذاً� َشِديدًا قَالُوا َمعْ   ُ ُمهِْلُكهُْم اvْو ُمَعّذِ <Bْهنُْم ِلَم تَِعُظوَن قَْومًا ا ٌة ّمِ ْذ قَالَْت ا¢م>
`
ُِّمكْ َولَعَ َوا َىل َرب `

>هُْم يَت>ُقوَن |ِذَرًة ا  |164ل
[7.165] Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-

orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang 
keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.  ِيَن َظلَُموا ِبَعَذاٍب بَئ ِ <xا kََخْذvوِء َوا Èيَن يَْهنَْوَن َعِن الس ِ <xَجنْينَا ا vُروا ِبِه ا ا نَُسوا َما ُذكِّ يٍس فَلَم>

 |165ِبَما َاكنُوا يَْفُسُقوَن |
[7.166] Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, Kami 

katakan kepadanya. "Jadilah kamu kera yang hina | ِئَني ا ُهنُوا َعْنُه ُقلْنَا لَهُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاسـِ ا َعَتْوا َعن م>  |166فَلَم>
[7.167] Dan |ingatlah|, ketika Tuhanmu memberitahukan, bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim 

kepada mereka |orang-orang Yahudi| sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka 
azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksa-Nya, dan sesungguhnya Dia adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  َكÈ َن َرب ْذ تَاvذ>
`
>َك لََرسِيُع  َوا ن> َرب `

َىل يَْوِم الِقيَاَمِة َمن يَُسوُمهُْم ُسوَء الَعَذاِب ا
`
ْم ا لََيْبَعَنث> عَلَْهيِ

ِحٌمي | >ُه لََغُفوٌر ر> ن
`
 |167الِعَقاِب َوا

    
Sub.:  Bani Israel diuji 7:168Sub.:  Bani Israel diuji 7:168Sub.:  Bani Israel diuji 7:168Sub.:  Bani Israel diuji 7:168----169169169169    

[7.168] Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang 
yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan Kami coba |uji| mereka dengan |nikmat| yang baik-

baik dan |bencana| yang buruk-buruk, agar mereka kembali |kepada kebenaran|.  ًْرِض ا¢َمامvْعنَاُمهْ ِيف اال اِلُحوَن َوقَط> ْهنُُم الص> ّمِ
>هُْم يَْرِجُعوَن | ئَاِت لََعل ِّ ي نَاِت َوالس>  |168َوِمْهنُْم ُدوَن َذWَِ َوبَلَْوkَُمه ِ�لَْحسـَ

[7.169] Maka datanglah sesudah mereka generasi |yang jahat| yang mewarisi Taurat, yang mengambil 
harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata. "Kami akan diberi ampun". Dan kelak jika datang kepada 
mereka harta benda dunia sebanyak itu |pula|, niscaya mereka akan mengambilnya |juga|. Bukankah perjanjian 
Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang 
benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya?. Dan kampung akhirat itu lebih baik 
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bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?  ُُخذûوَن فََخلََف ِمْن بَْعِدِمهْ َخلٌْف َوِرثُوا الِكتَاَب يَا
لَْم يُْؤَخْذ عَلَْهيِم  vُخُذوُه اûيَا ُúُْث ْم َعَرٌض ّمِ ن يَاûِهتِ

`
ُيْغَفُر لَنَا َوا اُر َعَرَض َهَذا االvْدَىن َويَُقولُوَن سـَ <Tال> احلَق> َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوا

`
ِ ا <Bن ال> يَُقولُوا عََىل اvيثَاُق الِكتَاِب ا ّمِ
ي ِ <C ِّ  |169َن يَت>ُقوَن اvفََال تَْعِقلُوَن |االِٓخَرُة َخْريٌ ل

    
Sub.:  Pentingnya doa 7:170Sub.:  Pentingnya doa 7:170Sub.:  Pentingnya doa 7:170Sub.:  Pentingnya doa 7:170    

[7.170] Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab |Taurat| serta mendirikan shalat, |akan 
diberi pahala| karena sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan 

perbaikan. | ْجَر املُْصِلِحَنيvَال نُِضيُع ا <k
`
الَة ا ُكوَن ِ�ْلِكتَاِب َواvقَاُموا الص> يَن يَُمّسِ ِ <x170َوا| 

    
Sub.:  Peringatan Allah terhadap mereka supaya bertaqwa 7:171Sub.:  Peringatan Allah terhadap mereka supaya bertaqwa 7:171Sub.:  Peringatan Allah terhadap mereka supaya bertaqwa 7:171Sub.:  Peringatan Allah terhadap mereka supaya bertaqwa 7:171    

[7.171] Dan |ingatlah|, ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan 
dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. |Dan Kami firmankan kepada mereka|. 
"Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu |amalkanlah| apa yang 

tersebut di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa".  ُه َواِقٌع< ن vوا اÈَوَظن ٌ >ُه ُظ3> ن vJَ ْذ نََتْقنَا اجلََبَل فَْوقَهُْم
`
َوا

>ُمكْ تَت>ُقوَن | ٍة َواْذُكُروا َما ِفيِه لََعل ْم ُخُذوا َما آتَيْنَاُمك ِبُقو>  |171ِهبِ
    

Sub.:  Kesaksian 7:172Sub.:  Kesaksian 7:172Sub.:  Kesaksian 7:172Sub.:  Kesaksian 7:172----174174174174    
[7.172] Dan |ingatlah|, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan 

Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka |seraya berfirman|. "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka 
menjawab. "Betul |Engkau Tuhan kami|, kami menjadi saksi". |Kami lakukan yang demikian itu| agar di hari 
kiamat kamu tidak mengatakan. "Sesungguhnya kami |bani Adam| adalah orang-orang yang lengah terhadap 

ini |keesaan Tuhan|",  َْشهََدُمهْ عvَهتُْم َوا< Èَك ِمن بَِين آَدَم ِمن ُظهُوِرِمهْ ُذّرِي ْذ اvَخَذ َرب
`
َىل اvنُفِسهِْم ٔالَْسُت ِبَربُِّمكْ قَالُوا بََىل َشهِْدkَ اvن تَُقولُوا يَْوَم الِقيَاَمِة َوا

k> ُكن>ا َعْن َهَذا غَاِفِلَني |
`
 |172ا

[7.173] atau agar kamu tidak mengatakan. "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan 
Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang |datang| sesudah mereka. Maka 

apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?"  َما< ن
`
اvْو تَُقولُوا ا

ْن بَْعِدِمهْ اvفَ  >ًة ّمِ َك آَ�ُؤkَ ِمن قَْبُل َوُكن>ا ُذّرِي ْرشَ v173ُهتِْلُكنَا ِبَما فََعَل املُْبِطلُوَن |ا| 
[7.174] Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu, agar mereka kembali |kepada kebenaran|.  َWَِوَكَذ

>هُْم يَْرِجُعوَن | ُل االَٓ_ِت َولََعل  |174نَُفّصِ
    

Sub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayat----ayat Allah 7:175ayat Allah 7:175ayat Allah 7:175ayat Allah 7:175----177177177177    
[7.175] Dan bacakanlah |Nabi Muhammad| kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan 

kepadanya ayat-ayat Kami |pengetahuan tentang isi Al Kitab|, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-
ayat itu lalu dia diikuti oleh setan |sampai dia tergoda|, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.

ْيَطاُن فََاكَن ِمَن الَغاِويَن |  ي آتَيْنَاُه آَ_ِتنَا فَانَسلََخ ِمْهنَا فَاvتَْبَعُه الشـ> ِ <xا vْم نََبا  |175َواتُْل عَلَْهيِ
[7.176] Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan |derajat| nya dengan ayat-ayat itu, 

tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya 
seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia 
mengulurkan lidahnya |juga|. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. 

Maka ceritakanlah |kepada mereka| kisah-kisah itu agar mereka berpikir.  َبَع< َىل االvْرِض َوات
`
َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاُه ِهبَا َولَِكن>ُه اvْخWََ ا

ن حتَْ 
`
َ َهَواُه فََمثúَُُ َمكَثَِل الَلكِْب ا بُوا ِبآَ_ِتنَا فَاْقُصِص الَقَصَص ل يَن َكذ> ِ <xَمثَُل الَقْوِم ا َWِ ْكُه يَلْهَث ذ> >هُْم يََتَفك>ُروَن |ِمْل عَلَْيِه يَلْهَْث اvْو تَْرتُ  |176َعل
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[7.177] Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri 
mereka sendirilah mereka berbuat zalim. | نُفَسهُْم َاكنُوا يَْظِلُموَنvبُوا ِبآَ_ِتنَا َوا يَن َكذ> ِ <x177َساَء َمثًَال الَقْوُم ا| 

    
Sub.:  Petunjuk Allah 7:178Sub.:  Petunjuk Allah 7:178Sub.:  Petunjuk Allah 7:178Sub.:  Petunjuk Allah 7:178    

[7.178] Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang 
siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.  ُفَهَُو املُهَْتِدي َوَمن يُْضِلْل فَا¢ْولَِئَك ُمه ُ <Bَمن َهيِْد ا

وَن |  |178اخلَاِرسُ
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang orang yang lalai dengan kekuasaan Allah 7:179rang orang yang lalai dengan kekuasaan Allah 7:179rang orang yang lalai dengan kekuasaan Allah 7:179rang orang yang lalai dengan kekuasaan Allah 7:179    
[7.179] Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, 

mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami |ayat-ayat Allah| dan mereka 
mempunyai mata |tetapi| tidak dipergunakannya untuk melihat |tanda-tanda kekuasaan Allah|, dan mereka 
mempunyai telinga |tetapi| tidak dipergunakannya untuk mendengar |ayat-ayat Allah|. Mereka itu sebagai 

binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.  َِن اِجلّن َ َكِثريًا ّمِ من> َولََقْد َذَراkَû ِلَجهَ
 
`
وَن ِهبَا َولَهُْم آَذاٌن ال> يَْسَمُعوَن ِهبَا ا¢وْ َواال  |179لَِئَك َاكالvنَْعاِم بَْل ُمهْ ٔاَضلÈ ا¢ْولَِئَك ُمهُ الَغاِفلُوَن |نِس لَهُْم ُقلُوٌب ال> يَْفَقهُوَن ِهبَا َولَهُْم اvْعُنيٌ ال> يُْبِرصُ

    
Sub.:  Nama nama baik Allah, Asmaul husnah 7:180Sub.:  Nama nama baik Allah, Asmaul husnah 7:180Sub.:  Nama nama baik Allah, Asmaul husnah 7:180Sub.:  Nama nama baik Allah, Asmaul husnah 7:180    

[7.180] Hanya milik Allah asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaaulhusna 
itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam |menyebut| nama-nama-Nya. 

Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.  َىن فَاْدُعوُه ِهبَا َوَذُروا اُء احلُسـْ ِ االvْمسَ <Bَِو
ُيْجَزْوَن َما َاكنُوا يَْعَملُوَن | ائِِه سـَ ِحُدوَن ِيف اvْمسَ يَن يُلْ ِ <x180ا| 

    
Sub.:  Kebenaran dan keadilan 7:181Sub.:  Kebenaran dan keadilan 7:181Sub.:  Kebenaran dan keadilan 7:181Sub.:  Kebenaran dan keadilan 7:181    

[7.181] Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak | 
dengan dasar kebenaran|, dan dengan yang hak itu |pula| mereka menjalankan keadilan.  ٌة َهيُْدوَن ْن َخلَْقنَا ا¢م> َوِمم>

    |181ِ�لَْحّقِ َوِبِه يَْعِدلُوَن |
    

Sub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayat----ayat Allah 7:182ayat Allah 7:182ayat Allah 7:182ayat Allah 7:182----186186186186    
[7.182] Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan 

berangsur-angsur |ke arah kebinasaan|, dengan cara yang tidak mereka ketahui.  ْن م ّمِ َتْدِرُ"ُ بُوا ِبآَ_ِتنَا َسنَسـْ يَن َكذ> ِ <xَوا
 |182َحْيُث َال يَْعلَُموَن |

[7.183] Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh.  <ن `
َوا¢ْمِيل لَهُْم ا

 |183َكْيِدي َمِتٌني |
[7.184] Apakah |mereka lalai| dan tidak memikirkan bahwa teman mereka |Nabi Muhammad| tidak 

berpenyakit gila. Dia |Muhammad itu| tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi 
penjelasan. | ِبٌني Èال> نَِذيٌر م

`
ْن ُهَو ا

`
>ٍة ا ن ِجن م ّمِ  |184اvَولَْم يََتَفك>ُروا َما ِبَصاِحِهبِ

[7.185] Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang 
diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi 

mereka akan beriman selain kepada Al Qur'an itu?  ْن َعَىسvٍء َوا ُ ِمن َيشْ <Bْرِض َوَما َخلََق اvَمَواِت َواال اvَولَْم يَنُظُروا ِيف َملَُكوِت الس>
َجلُهُْم فَِباvّيِ َحِديٍث بَْعَدُه يُْؤِمنُوَن |اvن يَكُ  vَب ا  |185وَن قَِد اْقَرتَ
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[7.186] Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan 
Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.  ُ <Bْم يَْعَمهُوَن |َمن يُْضِلِل ا  |186فََال َهاِدَي Úَُ َويََذُرُمهْ ِيف ُطْغَياِهنِ

    
Sub.:  Ketentuan hari kiamat hanyalah Allah yang mengetahuinya 7:187Sub.:  Ketentuan hari kiamat hanyalah Allah yang mengetahuinya 7:187Sub.:  Ketentuan hari kiamat hanyalah Allah yang mengetahuinya 7:187Sub.:  Ketentuan hari kiamat hanyalah Allah yang mengetahuinya 7:187    

[7.187] Mereka menanyakan kepadamu |Nabi Muhammad| tentang Kiamat. "Bilakah terjadinya?" 
Katakanlah. "Sesungguhnya pengetahuan tentang Kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorang pun 
yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat |huru-haranya bagi makhluk| 
yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Mereka 
bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah |Nabi Muhammad|. 
"Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui".  َاع َمَواِت يَْساvلُونََك َعِن الس>  َال ُهَو ثَُقلَْت ِيف الس>
`
ِّهيَا ِلَوْقِهتَا ا ل >َما ِعلُْمهَا ِعنَد َرّيبِ َال ُجيَ ن

`
َن ُمْرَساَها قُْل ا <_vْرِض  ِة اvال> بَْغتًَة  َواال

`
َال تَاûِتيُمكْ ا

ِ َولَِكن>  <Bَما ِعلُْمهَا ِعنَد ا< ن
`
>َك َحِفيä َعْهنَا ُقْل ا  |187اvْكَرثَ الن>اِس َال يَْعلَُموَن | يَْساvلُونََك vJَن

    
Sub.:  Nabi Muhammad, pemberi peringatan, dan pembawa kabar gembira bagi mereka yang beriman7:188Sub.:  Nabi Muhammad, pemberi peringatan, dan pembawa kabar gembira bagi mereka yang beriman7:188Sub.:  Nabi Muhammad, pemberi peringatan, dan pembawa kabar gembira bagi mereka yang beriman7:188Sub.:  Nabi Muhammad, pemberi peringatan, dan pembawa kabar gembira bagi mereka yang beriman7:188    

[7.188] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak 
|pula| menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, 
tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak 

lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".  ُ�ِْمvُقل ال> ا
ُت ِمَن اخلَْريِ َوَما َمسـ>  َتْكَرثْ ْعَملُ الَغْيَب السـْ vَولَْو ُكنُت ا ُ <Bال> َما َشاَء ا

`
َِّقْوٍم يُْؤِمنُوَن |ِلنَْفِيس نَْفعًا َوَال َرضا+ ا ال> نَِذيٌر َوبَِشٌري ل

`
ْن اkَv ا

`
وُء ا È188ِينَ الس| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang kafir menyekutukan Allah 7:189orang kafir menyekutukan Allah 7:189orang kafir menyekutukan Allah 7:189orang kafir menyekutukan Allah 7:189----195195195195    

[7.189] Dialah Yang menciptakan kamu dari diri |jiwa| yang satu |Adam| dan daripadanya Dia 
menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu 
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan |beberapa waktu|. Kemudian tatkala dia 
merasa berat, keduanya |suami istri| bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata. "Sesungguhnya jika 

Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".  ي ِ <xُهَو ا
ًال َخِفيف لَْت َمحْ اَها َمحَ ا تََغش> لَْهيَا فَلَم>

`
ا ِليَْسُكَن ا >ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْهنَا َزْوَ"َ ن ن >نَُكونَ َخلَقَُمك ّمِ َُما لَِنئْ آتَْيتَنَا َصاِلحًا ل َ َرهب> <Bَعَوا ا ثَْقلَت د> vا ا ْت ِبِه فَلَم> ن> ِمَن ًا فََمر>

اِكرِيَن |  |189الش>
[7.190] Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya 

menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu. Maka Maha 
Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. | َمع>ا يُْرشُِكوَن ُ <Bُمهَا فَتََعاَىل اَاكَء ِفميَا آَ ا آَُمهَا َصاِلحًا َجَعَال Úَُ ُرشَ  |190فَلَم>

[7.191] Mengapa mereka mempersekutukan |Allah dengan| berhala-berhala yang tak dapat menciptakan 
sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. | لَُقوَن لُُق َشيْئًا َوُمهْ ُخيْ  |191اvيُْرشُِكوَن َما َال َخيْ

[7.192] Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya 
dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan.  َتِطيُعوَن لَهُْم نَْرصًا َوَال َوَال يَسـْ

وَن |  |192اvنُفَسهُْم يَنُرصُ
[7.193] Dan jika kamu |hai orang-orang musyrik| menyerunya |berhala| untuk memberi petunjuk 

kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu; sama saja |hasilnya| buat kamu 
menyeru mereka atau pun kamu berdiam diri. | نُمتْ َصاِمُتوَنvْم اvَدَعْوتُُمَوُمهْ اvِبُعوُمكْ َسَواٌء عَلَْيُمكْ ا< َىل الهَُدى َال يَت

`
ن تَْدُعَوُمهْ ا

`
 |193َوا

[7.194] Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk |yang lemah| yang 
serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan 
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permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar.  ُْمثَالُُمكْ فَاْدعvِعَباٌد ا ِ <Bيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا ِ <xن> ا `
َتِجيُبوا ا َوُمهْ فَلْيَسـْ

ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني |
`
 |194لَُمكْ ا

[7.195] Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai 
tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat 
melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah |Nabi Muhammad|. 
"Panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya |untuk 

mencelakakan| ku, tanpa memberi tangguh |kepada ku|. ُلَهvوَن ِهبَا ا ْعُنيٌ يُْبِرصُ vْم لَهُْم اvيٍْد يَْبِطُشوَن ِهبَا اvْم لَهُْم اvْرُجٌل يَْمُشوَن ِهبَا اvْم ا
َاكَءُمكْ ُمث> ِكيُدوِن فََال تُنِظُروِن |  |195اvْم لَهُْم آَذاٌن يَْسَمُعوَن ِهبَا ُقِل اْدُعوا ُرشَ

    
Sub.:  Allah melindungi orangSub.:  Allah melindungi orangSub.:  Allah melindungi orangSub.:  Allah melindungi orang----orang yang shaleh 7orang yang shaleh 7orang yang shaleh 7orang yang shaleh 7:196:196:196:196    

[7.196] Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al Kitab |Al Qur'an| dan Dia 
melindungi orang-orang yang saleh. | اِلِحَني َل الِكتَاَب َوُهَو يَتََوىل> الص> ي نَز> ِ <xا ُ <Bا َ ن> َوِلّييِ `

 |196ا
    

Sub.:  Berhala tidak bisa membeSub.:  Berhala tidak bisa membeSub.:  Berhala tidak bisa membeSub.:  Berhala tidak bisa memberi petunjuk 7:197ri petunjuk 7:197ri petunjuk 7:197ri petunjuk 7:197----198198198198    
[7.197] Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak 

dapat menolong dirinya sendiri." | وَن ُمكْ َوَال اvنُفَسهُْم يَنُرصُ َتِطيُعوَن نَْرصَ يَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َال يَسـْ ِ <x197َوا| 
[7.198] Dan jika kamu sekalian menyeru |berberhala-berhala| untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-

berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal 
ia tidak melihat.  ََىل الهَُدى ال

`
ن تَْدُعَوُمهْ ا

`
وَن | َوا لَْيَك َوُمهْ َال يُْبِرصُ

`
 |198يَْسَمُعوا َوتََراُمهْ يَنُظُروَن ا

    
Sub.:  Pemaaf dan kebodohan 7:199Sub.:  Pemaaf dan kebodohan 7:199Sub.:  Pemaaf dan kebodohan 7:199Sub.:  Pemaaf dan kebodohan 7:199    

[7.199] Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada 
orang-orang yang bodoh.  ُْمرûْعرِْض َعِن اجلَاِهِلَني | ُخِذ الَعْفَو َواv199ِ�لُْعْرِف َوا| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGodaan setan 7:200odaan setan 7:200odaan setan 7:200odaan setan 7:200----201201201201    

[7.200] Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  َْيط ا يََزنغَن>َك ِمَن الشـ> م>

`
يٌع عَِلٌمي |َوا >ُه َمسِ ن

`
ِ ا <B�ِ َتِعْذ  |200اِن نَْزغٌ فَاسـْ

[7.201] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was |dibayang-bayangi pikiran 
jahat| dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.

وَن |  ْبِرصُ Èَذا ُمه م
`
ْيَطاِن تََذك>ُروا فَا َن الشـ> هُْم َطائٌِف ّمِ َذا َمس>

`
>َقْوا ا يَن ات ِ <xن> ا `

 |201ا
[7.202] Dan teman-teman mereka |orang-orang kafir dan fasik| membantu setan-setan dalam menyesatkan 

dan mereka tidak henti-hentinya |menyesatkan|. | وَن وَهنُْم ِيف الَغّيِ ُمث> َال يُْقِرصُ Èْخَواُهنُْم يَُمد
`
 |202َوا

    
Sub.:  Al Quran adalah bukti yang nyata, petunjuk dan rahmat bagi yang beriman 7:203Sub.:  Al Quran adalah bukti yang nyata, petunjuk dan rahmat bagi yang beriman 7:203Sub.:  Al Quran adalah bukti yang nyata, petunjuk dan rahmat bagi yang beriman 7:203Sub.:  Al Quran adalah bukti yang nyata, petunjuk dan rahmat bagi yang beriman 7:203----204204204204    

[7.203] Dan apabila kamu |Nabi Muhammad| tidak membawa suatu ayat Al Qur'an kepada mereka, 
mereka berkata. "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya 
aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al Qur'an ini adalah bukti-bukti yang 

nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.  م ِبآيٍَة قَالُوا لَْوال اْجتََبيَْهتَا ُقْل َذا لَْم تَاûِهتِ
`
َوا

َِّقْوٍم يُْؤِمنُوَن | ٌة ل ُِّمكْ َوُهًدى َوَرْمحَ ب ّيبِ َهَذا بََصائُِر ِمن ر> َيل> ِمن ر> `
>ِبُع َما يُوَ� ا ت vَما ا< ن

`
 |203ا

    
Sub.:  Dengarkan Al Quran dengaSub.:  Dengarkan Al Quran dengaSub.:  Dengarkan Al Quran dengaSub.:  Dengarkan Al Quran dengan baik dalam kekhusyuan 7:204n baik dalam kekhusyuan 7:204n baik dalam kekhusyuan 7:204n baik dalam kekhusyuan 7:204    
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[7.204] Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang 
agar kamu mendapat rahmat. | وَن تَِمُعوا Úَُ َواvنِصُتوا لََعل>ُمكْ ُتْرَمحُ َذا ُقرَِئ الُقْرآُن فَاسـْ

`
 |204َوا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Berdo'a dan menyembah Allah 7:205Berdo'a dan menyembah Allah 7:205Berdo'a dan menyembah Allah 7:205Berdo'a dan menyembah Allah 7:205----206206206206    

[7.205] Dan sebutlah |nama| Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan 
dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

lalai.  < ب َن الَغاِفِلَني |َواْذُكر ر>  |205َك ِيف نَْفِسَك تََرضÈعًا َوِخيَفًة َوُدوَن اجلَهِْر ِمَن الَقْوِل ِ�لُْغُدّوِ َواالَٓصاِل َوَال تَُكن ّمِ
[7.206] Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah 

Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya lah mereka bersujud.  َِّك َال يَن ِعنَد َرب ِ <xن> ا `
ا

ُحونَُه َوÚَُ يَْسُجُدوَن | بِّ وَن َعْن ِعَباَدِتِه َويُسـَ َتْكِربُ  |206يَسـْ
 

AL ANFAAL  أالنفال 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِ <Bِحميِ ِبْسِم ا ِن الر> ْمحَ  الر>
    

Sub.:  Harta rampasan perang 08:01Sub.:  Harta rampasan perang 08:01Sub.:  Harta rampasan perang 08:01Sub.:  Harta rampasan perang 08:01    
[8.1] Mereka menanyakan kepadamu |Nabi Muhammad| tentang |pembagian| harta rampasan perang. 

Katakanlah. "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan 
perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah 

orang-orang yang beriman".  ُِطيعvْصِلُحوا َذاَت بَيِْنُمكْ َواvَوا َ <Bُقوا ا< ُسوِل فَات ِ َوالر> <Bِ نَفاُل vنَفاِل ُقِل االvلُونََك َعِن االvن ُكنُمت وا ايَْسا
`
َ َوَرُسوÚَُ ا <B

ْؤِمِنَني | È1م| 
    

Sub.:  SifatSub.:  SifatSub.:  SifatSub.:  Sifat    umat manusia yang beriman terhadap Allah 8:02umat manusia yang beriman terhadap Allah 8:02umat manusia yang beriman terhadap Allah 8:02umat manusia yang beriman terhadap Allah 8:02----08:0408:0408:0408:04 
[8.2] Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah 

hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka |karenanya| dan 
kepada Tuhan-lah mereka bertawakal,  

`
ْم آَ_تُُه َزاَدْهتُْم ا َذا تُِلَيْت عَلَْهيِ

`
ُ َوِجلَْت ُقلُوُهبُْم َوا <Bَذا ُذِكَر ا

`
يَن ا ِ <xَما املُْؤِمنُوَن ا< ن

`
مْ ا ِ  ميَاkً َوعََىل َرّهبِ

ُوَن |  |2يََتَولك>
[8.3] |yaitu| orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 

berikan kepada mereka. | ا َرَزْقنَاُمهْ يُنِفُقوَن الَة َوِمم> يَن يُِقميُوَن الص> ِ <x3ا| 
[8.4] Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat 

ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki |nikmat| yang mulia.  هُْم َدَرَجاٌت ِعنَد< ا¢ْولَِئَك ُمهُ املُْؤِمنُوَن َحقا+ ل
ْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرٌمي | ِ  |4َرّهبِ

    
Sub.:  Kebenaran Sub.:  Kebenaran Sub.:  Kebenaran Sub.:  Kebenaran 8:58:58:58:5----6666    

[8.5] Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya 
sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya,  َن املُْؤِمِنَني ن> فَرِيقًا ّمِ

`
Èَك ِمن بَيِْتَك ِ�لَْحّقِ َوا Éََ اvْخَرَجَك َرب

 |5ُهوَن |لََاكِر 
[8.6] mereka membantahmu |Nabi Muhammad| tentang kebenaran sesudah nyata |bahwa mereka pasti 

menang|, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat |sebab-sebab kematian itu|.
  vJَ َ اِدلُونََك ِيف احلَّقِ بَْعَد َما تََبني> َىل املَْوِت َوُمهْ يَنُظُروَن |ُجيَ

`
>َما يَُساُقوَن ا  |6ن
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[8.7] Dan |ingatlah|, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan |yang kamu 

hadapi| adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang 
untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan 

orang-orang kafir,  <ن> غَْريَ َذاِت الشvوَن اÈَا لَُمكْ َوتََود ائَِفتَْنيِ اvهن> ْحَدى الط>
`
ُ ا <Bْذ يَِعُدُمكُ ا

`
َماِتِه َويَْقَطَع َوا ق> احلَق> ِبَلكِ ُ اvن ُحيِ <Bْوَكِة تَُكوُن لَُمكْ َويُرِيُد ا

 |7َداِبَر الَاكِفرِيَن |
[8.8] agar Allah menetapkan yang hak |Islam| dan membatalkan yang batil |syirik| walaupun orang-orang 

yang berdosa |musyrik| itu tidak menyukainya. | 8ِلُيِحق> احلَق> َويُْبِطَل الَباِطَل َولَْو َكِرَه املُْجرُِموَن| 
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[8.9] |Ingatlah|, ketika kamu |Nabi Muhammad| memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 

diperkenankan-Nya bagimu. "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu 
malaikat yang datang berturut-turut". | َن املَالئَِكِة ُمْرِدِفَني ُمك ِباvلٍْف ّمِ Èّينِ ُمِمد vَتَجاَب لَُمكْ ا >ُمكْ فَاسـْ َتِغيثُوَن َرب ْذ تَسـْ

`
 |9ا

[8.10] Dan Allah tidak menjadikannya |mengirim bala bantuan itu|, melainkan sebagai kabar gembira dan 
agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  <ى َوِلَتْطَمِنئ> ِبِه ُقلُوُبُمكْ َوَما الن ال> بُْرشَ
`
ُ ا <Bا ُúََعزِيٌز َحِكٌمي |َوَما َجَع َ <Bن> ا `

ِ ا <Bال> ِمْن ِعنِد ا
`
 |10ْرصُ ا

[8.11] |Ingatlah|, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripada-Nya, 
dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan 
menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh 

dengannya telapak kaki |mu|.  َُِّيَطهَِّرُمك ِبِه َويُْذِهَب ع َماِء َماًء ل َن الس> نُْه َويَُزنُِّل عَلَْيُمك ّمِ يُمكُ النÈَعاَس اvَمنًَة ّمِ ْذ يَُغشـِّ
`
ِبطَ  نُمكْ ِرْجزَ ا ْيَطاِن َوِلَريْ الشـ>

َِّت ِبِه االvْقَداَم |  |11عََىل ُقلُوِبُمكْ َويُثَب
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[8.12] |Ingatlah|, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. "Sesungguhnya Aku bersama 

kamu, maka teguhkanlah |pendirian| orang-orang yang telah beriman". Kelak akan Aku jatuhkan rasa 
ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung 

jari mereka.  ُتو ّينِ َمَعُمكْ فَثَّبِ vَىل املَالئَِكِة ا
`
Èَك ا ْذ يُوِ� َرب

`
ْعَب فَاْرضِبُوا فَْوَق االvْعنَاِق َواْرضِبُوا ِمْهنُْم ا Èيَن َكَفُروا الر ِ <xيَن آَمنُوا َسا¢لِْقي ِيف ُقلُوِب ا ِ <xا ا

 |12ُلك> بَنَاٍن |
[8.13] |Ketentuan| yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-

Nya; dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya.
َ َشِديُد الِعَقاِب |  <Bن> ا

`
َ َوَرُسوÚَُ فَا <Bَوَمن يَُشاِقِق ا ُÚََوَرُسو َ <Bوا اÈُْم َشاق  |13َذWَِ ِباvهن>

[8.14] Itulah |hukum dunia yang ditimpakan atasmu|, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi 
orang-orang yang kafir itu ada |lagi| azab neraka. | ن> ِلْلَاكِفرِيَن عََذاَب الن>اِرv14َذِلُمكْ فَُذوُقوُه َوا| 

[8.15] Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang 
menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka |mundur|.  يَن َكَفُروا َزْحفًا فََال ِ <xَذا لَِقيُمتُ ا

`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

Èوُمهُ االvْدَ�َر |  |15تَُول
[8.16] Barang siapa yang membelakangi mereka |mundur| di waktu itu, kecuali berbelok untuk |siasat| 

perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali 
dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat 

kembalinya.  َ ِّهِْم ي ِ َوَماûَواَوَمن يَُول <Bَن ا َىل ِفئٍَة فََقْد َ�َء ِبَغَضٍب ّمِ
`
ًا ا َحّزيِ ِِّقتَاٍل اvْو ُمتَ ال> ُمتََحّرِفًا ل

`
ُ َوِبئَْس املَِصُري |ْوَمِئٍذ ُدبَُرُه ا من>  |16ُه َ"َ
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[8.17] Maka |yang sebenarnya| bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah-lah yang 

membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. 
|Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka| dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang 
mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

َ َرَمى َوِلُيْبِيلَ املُْؤمِ   <Bْذ َرَمْيَت َولَِكن> ا
`
َ قَتَلَهُْم َوَما َرَمْيَت ا <Bَمسِ فََملْ تَْقُتلَُوُمهْ َولَِكن> ا َ <Bن> ا `

نًا ا  |17يٌع عَِلٌمي |ِنَني ِمنُْه بَالًء َحسـَ
[8.18] Itulah |karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu|, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu 

daya orang-orang yang kafir. | ُموِهُن َكْيِد الَاكِفرِيَن َ <Bن> اv18َذِلُمكْ َوا| 
[8.19] Jika kamu |orang-orang musyrikin| mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu; 

dan jika kamu berhenti; maka itulah yang lebih baik bagimu; dan jika kamu kembali, niscaya Kami kembali 
|pula|; dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biar pun 

dia banyak dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman.  ن تَنَهتُوا فَهَُو
`
َتْفِتُحوا فََقْد َجاَءُمكُ الَفْتُح َوا ن تَسـْ

`
ا

 ُ َ َمَع امل <Bن> اvْت َوا ن تَُعوُدوا نَُعْد َولَن تُْغِينَ َعنُمكْ ِفئَُتُمكْ َشيْئًا َولَْو َكُرثَ
`
 |19ْؤِمِنَني |َخْريٌ ل>ُمكْ َوا

[8.20] Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu 
berpaling daripada-Nya, sedang kamu mendengar |perintah-perintah-Nya|,  ْوا< َ َوَرُسوÚَُ َوَال تََول <Bِطيُعوا اvيَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

نُْمتْ تَْسَمُعوَن | v20َعْنُه َوا| 
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[8.21] dan janganlah kamu menjadi sebagai orang-orang |munafik| yang berkata. "Kami mendengarkan, 

padahal mereka tidak mendengarkan.  َين ِ <xْعنَا َوُمهْ َال يَْسَمُعوَن | َوَال تَُكونُوا َاك  |21قَالُوا َمسِ
[8.22] Sesungguhnya binatang |makhluk| yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang 

pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa pun.  ِ <xالُبْمكُ ا Èم Èالص ِ <Bَواّبِ ِعنَد ا <Tن> َرش> ا `
 |22يَن َال يَْعِقلُوَن |ا

[8.23] Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka 
dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, 

sedang mereka memalingkan diri |dari apa yang mereka dengar itu|.  ْوا َوُمه< َعهُْم لََتَول َعهُْم َولَْو اvْمسَ ُ ِفِهيْم َخْريًا الvْمسَ <Bَولَْو عَِملَ ا
ْعرُِضوَن | È23م| 

    
Sub.:  Kedekatan Allah 08:24Sub.:  Kedekatan Allah 08:24Sub.:  Kedekatan Allah 08:24Sub.:  Kedekatan Allah 08:24    

[8.24] Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru 
kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan.  َا Èهيvا _َ
 ِ <Bِ َتِجيُبوا يَن آَمنُوا اسـْ ِ <xلَيْ  ا

`
>ُه ا ن vَحيُوُل بَْنيَ املَْرِء َوقَلِْبِه َوا َ <Bن> اvِييُمكْ َواْعلَُموا ا َذا َدعَاُمكْ ِلَما ُحيْ

`
ُسوِل ا وَن |َوِللر> َرشُ  |24ِه ُحتْ

    
Sub.:  Hasutan 08:25Sub.:  Hasutan 08:25Sub.:  Hasutan 08:25Sub.:  Hasutan 08:25    

[8.25] Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja 
di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.  ًة يَن َظلَُموا ِمنُمكْ َخاص> ِ <xُقوا ِفْتنًَة ال> تُِصيَنب> ا< َوات

َ َشِديُد الِعَقاِب | <Bن> اv25َواعْلَُموا ا| 
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[8.26] Dan ingatlah |hai para muhajirin| ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka 

bumi |Mekah|, kamu takut orang-orang |Mekah| akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat 
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menetap |Madinah| dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari 
yang baik-baik agar kamu bersyukur.  َُدمك< َفُمكُ الن>اُس فَآَواُمكْ َواvي افُوَن اvن يََتَخط> َتْضَعُفوَن ِيف االvْرِض َختَ سـْ Èنُمتْ قَِليٌل مvْذ ا

`
ِه َواْذُكُروا ا  ِبنَْرصِ

َباِت لََعل>ُمكْ تَْشُكُروَن | ّيِ َن الط>  |26َوَرَزقَُمك ّمِ
 

Sub.:  Anjuran untuk tidak berkhianatSub.:  Anjuran untuk tidak berkhianatSub.:  Anjuran untuk tidak berkhianatSub.:  Anjuran untuk tidak berkhianat    08:2708:2708:2708:27    
[8.27] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul |Nabi Muhammad| 

dan |juga| janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui.  _َ| نُْمتْ تَْعلَُموَن vِتُمكْ َواkََماvُسوَل َوَختُونُوا ا َ َوالر> <Bونُوا ا يَن آَمنُوا َال َختُ ِ <xَا ا Èهيv27ا| 

    
Sub.:  Cobaan 08:28Sub.:  Cobaan 08:28Sub.:  Cobaan 08:28Sub.:  Cobaan 08:28    

[8.28] Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya 
di sisi Allah-lah pahala yang besar. | ْجٌر َعِظٌميvِعنَدُه ا َ <Bن> اvْوالُدُمكْ ِفْتنٌَة َواvْمَوالُُمكْ َوا vَما ا< ن v28َواْعلَُموا ا| 

    
Sub.:  Pengampunan Allah 08:29Sub.:  Pengampunan Allah 08:29Sub.:  Pengampunan Allah 08:29Sub.:  Pengampunan Allah 08:29    

[8.29] Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan 
kepadamu furqaan |kemampuan membedakan antara yang hak dan batil| dan menghapuskan segala kesalahan-

kesalahanmu dan mengampuni |dosa-dosa| mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.  ن
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

 ًkُمكْ فُْرقَا< َعل ل َ َجيْ <Bُذو الَفْضِل الَعِظِمي | تَت>ُقوا ا ُ <Bئَاِتُمكْ َويَْغِفْر لَُمكْ َوا ِّ  |29َويَُكفِّْر َعنُمكْ َسي
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[8.30] Dan |ingatlah|, ketika orang-orang kafir |Quraisy| memikirkan daya upaya terhadapmu |Nabi 

Muhammad| untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka 
memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.

يَن َكَفُروا ِلُيثِْبُتوَك اvْو يَْقُتلُوَك   ِ <xْذ يَْمُكُر ِبَك ا
`
ُ َخْريُ املَاِكرِيَن |َوا <Bَوا ُ <Bرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر ا  |30اvْو ُخيْ

    
Sub.:  Penghinaan orang kafir terhadap ayat suci Al Qur'an 8:32Sub.:  Penghinaan orang kafir terhadap ayat suci Al Qur'an 8:32Sub.:  Penghinaan orang kafir terhadap ayat suci Al Qur'an 8:32Sub.:  Penghinaan orang kafir terhadap ayat suci Al Qur'an 8:32----35353535    

[8.31] Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata. "Sesungguhnya kami telah 
mendengar |ayat-ayat yang seperti ini|, kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti 

ini, |Al Qur'an| ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purbakala".  ْم آَ_تُنَا قَالُوا َذا تُْتَىل عَلَْهيِ
`
َوا

ْعنَا لَْو  ِلَني |قَْد َمسِ ال> اvَساِطُري االvو>
`
ْن َهَذا ا

`
 |31نََشاُء لَُقلْنَا ِمثَْل َهَذا ا

[8.32] Dan |ingatlah|, ketika mereka |orang-orang musyrik| berkata. "Ya Allah, jika betul |Al Qur'an| ini, 
dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada 

kami azab yang pedih".  ِِو ائْتvَماِء ا َن الس> ن َاكَن َهَذا ُهَو احلَق> ِمْن ِعنِدَك فَاvْمِطْر عَلَْينَا ِحَجاَرًة ّمِ
`
>هُم> ا ْذ قَالُوا الل

`
 |32نَا ِبَعَذاٍب اvِلٍمي |َوا

[8.33] Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu |Nabi Muhammad| berada di 
antara mereka. Dan tidaklah |pula| Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.  َوَما َاكَن

َتْغِفُروَن | َهبُْم َوُمهْ يَسـْ ُ ُمَعّذِ <Bنَْت ِفِهيْم َوَما َاكَن اvَهبُْم َوا ُ ِلُيَعّذِ <B33ا| 
[8.34] Dan kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi orang untuk |mendatangi| 

Masjidilharam dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya? Orang-orang yang berhak 
menguasai |nya|, hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.  َوَما لَهُْم

ال> 
`
ْن اvْوِلَياُؤُه ا

`
وَن َعِن املَْسِجِد احلََراِم َوَما َاكنُوا اvْوِلَياَءُه ا Èَوُمهْ يَُصد ُ <Bَهبُُم ا ُمهْ َال يَْعلَُموَن |اvال> يَُعّذِ  |34 املُت>ُقوَن َولَِكن> اvْكَرثَ
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[8.35] Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka 
rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. | ال> ُمَاكًء َوتَْصِديًَة فَُذوُقـوا الَعَذاَب ِبَما ُكنُمتْ تَْكُفُروَن

`
 |35َوَما َاكَن َصالُهتُْم ِعنَد الَبيِْت ا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----oooorang kafir ditempatkan dineraka jahannam 8:36rang kafir ditempatkan dineraka jahannam 8:36rang kafir ditempatkan dineraka jahannam 8:36rang kafir ditempatkan dineraka jahannam 8:36----37373737    

[8.36] Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi |orang| 
dari jalan Allah. Mereka akan |terus| menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan 

mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,  يَن ِ <xن> ا `
ا

ًة ُمث> يُ  ْم َحْرسَ ِ فََسيُنِفُقوَهنَا ُمث> تَُكوُن عَلَْهيِ <Bوا َعن َسِبيِل ا Èْمَوالَهُْم ِلَيُصدvيَن كَ َكَفُروا يُنِفُقوَن ا ِ <xوَن |ْغلَُبوَن َوا َرشُ َ ُحيْ من> َىل َ"َ
`
 |36َفُروا ا

[8.37] supaya Allah memisahkan |golongan| yang buruk dari yang baik dan menjadikan |golongan| yang 
buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke 

dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi.  َعَل اخلَِبيَث بَْعَضُه عََىل ِب َوَجيْ ّيِ ُ اخلَِبيَث ِمَن الط> <Bِلَيِمَزي ا
وَن | َ ا¢ْولَِئَك ُمهُ اخلَاِرسُ من> ْجَعúَُ ِيف َ"َ يعًا فَيَ ُمكَُه َمجِ  |37بَْعٍض فََريْ

    
Sub.:  PengampunaSub.:  PengampunaSub.:  PengampunaSub.:  Pengampunannnn    Allah bagi orang Allah bagi orang Allah bagi orang Allah bagi orang kafir yang dengan sungguh sungguh berhenti dari kekafirannya 08:38kafir yang dengan sungguh sungguh berhenti dari kekafirannya 08:38kafir yang dengan sungguh sungguh berhenti dari kekafirannya 08:38kafir yang dengan sungguh sungguh berhenti dari kekafirannya 08:38    

[8.38] Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu. "Jika mereka berhenti |dari kekafirannya|, niscaya 
Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi 

sesungguhnya akan berlaku |kepada mereka| sunah |Allah terhadap| orang-orang dahulu".  ن يَنَهتُوا
`
يَن َكَفُروا ا ِ <C ِّ ُقل ل

ِلَني | >ُت االvو> ن يَُعوُدوا فََقْد َمَضْت ُسن
`
ا قَْد َسلََف َوا     |38يُْغَفْر لَهُم م>

    
Sub.:  Allah adalah Sub.:  Allah adalah Sub.:  Allah adalah Sub.:  Allah adalah pelindung terbaik dan Pemberi kemenangan 8:39pelindung terbaik dan Pemberi kemenangan 8:39pelindung terbaik dan Pemberi kemenangan 8:39pelindung terbaik dan Pemberi kemenangan 8:39----40404040    

[8.39] Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. 
Jika mereka berhenti |dari kekafiran|, maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

َ ِبَما يَْعَملُونَ َوقَ   <Bن> ا
`
ِن انَهتَْوا فَا

`
ِ فَا <Bِ ُهÈيُن ُلك ِTّ39بَِصٌري | اِتلَُوُمهْ َحىت> َال تَُكوَن ِفْتنٌَة َويَُكوَن ا| 

[8.40] Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu. Dia adalah sebaik-
baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. | َمْوالُمكْ ِنْعَم املَْوَىل َوِنْعَم الن>ِصُري َ <Bن> اvْوا فَاْعلَُموا ا< ن تََول

`
 |40َوا

    
Sub.:  Perolehan rampasan perang 08:41Sub.:  Perolehan rampasan perang 08:41Sub.:  Perolehan rampasan perang 08:41Sub.:  Perolehan rampasan perang 08:41    

[8.41] Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 
sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami |Nabi 
Muhammad| di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.  ِي الُقْرَىب َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساك ِxُِسوِل َو َسُه َوِللر> ِ ُمخُ <Bِ <نvٍء فَا ن َيشْ >َما غَنِْمُمت ّمِ ن vنَزلْنَا عََىل َواْعلَُموا ا vَوَما ا ِ <B�ِ ن ُكنُمتْ آَمنُمت
`
ِبيِل ا ِني َواْبِن الس>

ٍء قَِديٌر |َعبْ  ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bيَْوَم الُفْرقَاِن يَْوَم الَتَقى اجلَْمَعاِن َوا kَ41ِد| 
    

Sub.:  Pertemuan di Badr 8:42Sub.:  Pertemuan di Badr 8:42Sub.:  Pertemuan di Badr 8:42Sub.:  Pertemuan di Badr 8:42----48484848    
[8.42] |Yaitu di hari| ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir 

lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan |untuk 
menentukan hari pertempuran|, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, 
akan tetapi |Allah mempertemukan dua pasukan itu| agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti 
dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang 
hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata |pula|. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
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Mengetahui,  نُمت ِ�لُْعْدَوِةvْذ ا
`
ْ الْختَلَْفُمتْ ِيف اِمليَعاِد َولَ ا Èْسَفَل ِمنُمكْ َولَْو تََواعَدمتvْكُب ا نَْيا َوُمه ِ�لُْعْدَوِة الُقْصَوى َوالر> ÈTْمرًا َاكَن َمْفُعوًال اvا ُ <Bَِّيْقِيضَ ا ِكن ل

ن> 
`
نٍَة َوا ِّ َىي َمْن َ�> َعْن بَي نٍَة َوَحيْ ِّ َهيِْ�َ َمْن َهَ�َ َعْن بَي ِّ َ لََسِميٌع عَِلٌمي | ل <B42ا| 

[8.43] |yaitu| ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu |berjumlah| sedikit. Dan 
sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu |berjumlah| banyak tentu saja kamu menjadi gentar dan 
tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.  َفِشلُْمتْ َولََتنَاَزْعُمتْ ِيف< َراَكهُْم َكثِرياً ل vِيف َمنَاِمَك قَِليًال َولَْو ا ُ <Bْذ يُرِيَكهُُم ا
`
ا

ُدوِر |االvْمِر َولَ  Èُه عَِلٌمي ِبَذاِت الص< ن
`
َ ا َ َسمل> <B43ِكن> ا| 

[8.44] Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan 
mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada 
penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Dan hanya 

kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. ْم ِلَيْقِيضَ ا ِّلُُمكْ ِيف اvْعُيِهنِ ِذ الَتَقْيُمتْ ِيف اvْعُيِنُمكْ قَِليًال َويَُقل
`
ْذ يُرِيُمكُوُمهْ ا

`
ُ اvْمرًا َاكَن َمْفُعوًال َوا <B

ِ تُْرَجُع اال¢ُموُر | <Bَىل ا
`
 |44َوا

[8.45] Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan |musuh|, maka berteguh hatilah 
kamu dan sebutlah |nama| Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. َا ا Èهيvَذا لَِقيُمتْ ِفئًَة فَاثْبُُتوا َ_ ا

`
يَن آَمنُوا ا ِ <x

>ُمكْ تُْفِلُحوَن | >َعل َ َكِثريًا ل <B45َواْذُكُروا ا| 
    

Sub.:  Taatilah Allah dan RasulSub.:  Taatilah Allah dan RasulSub.:  Taatilah Allah dan RasulSub.:  Taatilah Allah dan Rasul----Nya 08:46Nya 08:46Nya 08:46Nya 08:46    
[8.46] Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang 

menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar.  اِبِر َ َمَع الص> <Bن> ا `

وا ا َ َوَرُسوÚَُ َوَال تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِرُحيُمكْ َواْصِربُ <Bِطيُعوا اv46يَن |َوا| 
[8.47] Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa 

angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi |orang| dari jalan Allah. Dan |ilmu| Allah 
meliputi apa yang mereka kerjakan.  ُيَن َخَرج ِ <xِبَما َوَال تَُكونُوا َاك ُ <Bَوا ِ <Bوَن َعن َسِبيِل ا Èوا ِمن ِدَ_ِرِمه بََطرًا َوِرئَاَء الن>اِس َويَُصد

 |47يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ |
[8.48] Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan. "Tidak 

ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah 
pelindungmu". Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat melihat |berhadapan|, setan itu balik ke 
belakang seraya berkata. "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu; sesungguhnya saya dapat melihat 
apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat; sesungguhnya saya takut kepada Allah". Dan Allah sangat keras 

siksa-Nya.  <ّينِ َجاٌر ل
`
الَهُْم َوقَاَل َال غَاِلَب لَُمكُ الَيْوَم ِمَن الن>اِس َوا ْيَطاُن اvْمعَ ْذ َزي>َن لَهُُم الشـ>

`
ّينِ بَِريٌء َوا

`
ا تََراَءِت الِفئََتاِن نََكَص عََىل َعِقَبْيِه َوقَاَل ا ُمكْ فَلَم>

ُ َشِديُد الِعَقاِب | <Bَوا َ <Bَخاُف اvّينِ ا
`
ّينِ اvَرى َما َال تََرْوَن ا

`
نُمكْ ا  |48ّمِ

    
Sub.:  Munafik dan kematian mereka 8:49Sub.:  Munafik dan kematian mereka 8:49Sub.:  Munafik dan kematian mereka 8:49Sub.:  Munafik dan kematian mereka 8:49----51515151    

[8.49] |Ingatlah|, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya 
berkata. "Mereka itu |orang-orang mukmin| ditipu oleh agamanya". |Allah berfirman|. "Barang siapa yang 

tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".  َ ْذ ي `
يَن ِيف ا ِ <xُقوُل املُنَاِفُقوَن َوا

َ َعزِيٌز َحِكٌمي | <Bن> ا
`
ِ فَا <Bعََىل ا ْ َرٌض غَر> َهُؤالِء ِديُهنُْم َوَمن يََتَولك> م م>  |49ُقلُوِهبِ

[8.50] Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul 
muka dan belakang mereka |dan berkata|. "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar", |tentulah kamu 

akan merasa ngeri|.  ْدَ�َرُمهْ َوُذوقُوا عََذاَب احلَِرvيَن َكَفُروا املَالئَِكُة يَْرضِبُوَن َوُجوَههُْم َوا ِ <xْذ يََتَوىف> ا
`
 |50يِق |َولَْو تََرى ا
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[8.51] Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak 
menganiaya hamba-Nya, | ِّلَْعِبيِد َ لَيَْس ِبَظال>ٍم ل <Bن> اvيِْديُمكْ َوا vَمْت ا  |51َذWَِ ِبَما قَد>

    
Sub.:  Hukuman mereka seperti hukuman Firaun dan peSub.:  Hukuman mereka seperti hukuman Firaun dan peSub.:  Hukuman mereka seperti hukuman Firaun dan peSub.:  Hukuman mereka seperti hukuman Firaun dan pengikutnyanya 8:52ngikutnyanya 8:52ngikutnyanya 8:52ngikutnyanya 8:52----54545454    

[8.52] |keadaan mereka| serupa dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang 
sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Amat Keras siksaan-Nya.  ُ <Bَخَذُمهُ اvفَا ِ <Bيَن ِمن قَْبِلهِْم َكَفُروا ِبآَ_ِت ا ِ <xِب آِل ِفْرَعْوَن َواûَكَدا
َ قَِويä َشِديُد الِعَقاِب | <Bن> ا `

ْم ا  |52ِبُذنُوِهبِ
    

Sub.:  Nikmat Allah 08:53Sub.:  Nikmat Allah 08:53Sub.:  Nikmat Allah 08:53Sub.:  Nikmat Allah 08:53    
[8.53] Yang demikian |siksaan| itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah 

sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada 
pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,  َ <Bن> اvِبا َWِلَْم يَُك َذ 

يٌع عَِلٌمي | َ َمسِ <Bن> اvنُفِسهِْم َواvوا َما ِبا ُ ِّْعَمًة اvنَْعَمهَا عََىل قَْوٍم َحىت> يَُغّريِ اً ن  |53ُمَغّريِ
    

Sub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayatSub.:  Mereka yang mendustakan ayat----ayat Allah 08:54ayat Allah 08:54ayat Allah 08:54ayat Allah 08:54    
[8.54] |keadaan mereka| serupa dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang 

sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya maka Kami membinasakan mereka disebabkan dosa-
dosanya dan Kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya; dan kesemuanya adalah orang-orang yang 

zalim.  ِْب آِل ِفرûْغَرْقنَا آَل ِفْرَعْوَن وَ َكَداvْم َوا ْم فَاvْهلَْكنَاُمه ِبُذنُوِهبِ ِ بُوا ِبآَ_ِت َرّهبِ يَن ِمن قَْبِلهِْم َكذ> ِ <xَاكنُوا َظاِلِمَني |َعْوَن َوا ä54ُلك| 
    

Sub.:  seburuk buruk makhluk Allah adalah orang kafir 08:55Sub.:  seburuk buruk makhluk Allah adalah orang kafir 08:55Sub.:  seburuk buruk makhluk Allah adalah orang kafir 08:55Sub.:  seburuk buruk makhluk Allah adalah orang kafir 08:55    
[8.55] Sesungguhnya binatang |makhluk| yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, 

karena mereka itu tidak beriman. | يَن َكَفُروا فَهُْم َال يُْؤِمنُوَن ِ <xا ِ <Bَواّبِ ِعنَد ا <Tن> َرش> ا `
 |55ا

    
Sub.:  Melanggar perjanjian dan pengkhianatan 8:56Sub.:  Melanggar perjanjian dan pengkhianatan 8:56Sub.:  Melanggar perjanjian dan pengkhianatan 8:56Sub.:  Melanggar perjanjian dan pengkhianatan 8:56----58585858    

[8.56] |Yaitu| orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka 
mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut |akibat-akibatnya|.  يَن عَاَهدت> ِمْهنُْم ُمث> يَنُقُضوَن ِ <xا

ٍة َوُمهْ َال يَت>ُقونَ   |56| َعهَْدُمهْ ِيف ُلكِّ َمر>
[8.57] Jika kamu |Nabi Muhammad| menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-

orang yang di belakang mereka dengan |menumpas| mereka, supaya mereka mengambil pelajaran.  ا م>
`
فَا

ْن َخلْ  م م> ِْد ِهبِ ُْم ِيف احلَْرِب فََرشّ ك>ُروَن |تَثَْقَفهن> >هُْم يَذ>  |57َفهُْم لََعل
[8.58] Dan jika kamu |Nabi Muhammad| khawatir akan |terjadinya| pengkhianatan dari suatu golongan, 

maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berkhianat. | اخلَائِِنَني Èب َ َال ُحيِ <Bن> ا `

ْم عََىل َسَواٍء ا لَْهيِ
`
افَن> ِمن قَْوٍم ِخيَانًَة فَانِبْذ ا ا َختَ م>

`
 |58َوا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir tidak dapat lolos dari kekuasaan Allah 8:59rang kafir tidak dapat lolos dari kekuasaan Allah 8:59rang kafir tidak dapat lolos dari kekuasaan Allah 8:59rang kafir tidak dapat lolos dari kekuasaan Allah 8:59----60606060    

[8.59] Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira, bahwa mereka akan dapat lolos |dari kekuasaan 
Allah|. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan |Allah|. | ُْم َال يُْعِجُزوَن هن>

`
َبُقوا ا يَن َكَفُروا سـَ ِ <xَسَنب> ا  |59َوَال َحيْ

[8.60] Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-
kuda yang ditambat untuk berperang |yang dengan persiapan itu| kamu menggentarkan musuh Allah, 
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musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa 
saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak 

akan dianiaya |dirugikan|. َ�ِط اخلَْيِل تُْرِهُبوَن ِبِه عَُدو> ا ٍة َوِمن ّرِ ن ُقو> تََطْعُمت ّمِ ا اسـْ وا لَهُم م> Èِعدvَوا ُ <Bْم َال تَْعلَُموَهنُُم ا ُمكْ َوآَخرِيَن ِمن ُدوِهنِ ِ َوعَُدو> <B
لَْيُمكْ َواvنُْمتْ َال تُْظلَُموَن |

`
ِ يَُوف> ا <Bٍء ِيف َسِبيِل ا  |60يَْعلَُمهُْم َوَما تُنِفُقوا ِمن َيشْ

    
Sub.:  Ketika musuh cenderung untuk perdamaiaSub.:  Ketika musuh cenderung untuk perdamaiaSub.:  Ketika musuh cenderung untuk perdamaiaSub.:  Ketika musuh cenderung untuk perdamaiannnn, maka sebagai muslim ha, maka sebagai muslim ha, maka sebagai muslim ha, maka sebagai muslim harus melakukan hal yang sama rus melakukan hal yang sama rus melakukan hal yang sama rus melakukan hal yang sama 
8:618:618:618:61----63636363    

[8.61] Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  ْملِ فَاْجنَْح لَهَا ن َجنَُحوا ِللس>

`
َوا

 ْ ِميُع الَعِلُمي |َوتََولك> >ُه ُهَو الس> ن
`
ِ ا <B61 عََىل ا| 

[8.62] Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah |menjadi 
pelindungmu|. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mu'min,  نvن يُرِيُدوا ا

`
َوا

ِه َوِ�لُْمْؤِمِنَني |خيَْ  >َدَك ِبنَْرصِ ي vي ا ِ <xُهَو ا ُ <Bَبَك ا ن> َحسـْ
`
 |62َدُعوَك فَا

[8.63] dan Yang mempersatukan hati mereka |orang-orang yang beriman|. Walaupun kamu 
membelanjakan semua |kekayaan| yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati 
mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.  < ل vا َ <Bْم َولَِكن> ا >ْفَت بَْنيَ ُقلُوِهبِ ا اvل يعًا م> نَفْقَت َما ِيف االvْرِض َمجِ vْم لَْو ا >َف بَْنيَ قُلُوِهبِ >ُه َعزِيٌز َحِكٌمي | َف َواvل ن
`
 |63بَيَْهنُْم ا

[8.64] Hai Nabi |Nabi Muhammad|, cukuplah Allah |menjadi Pelindung| bagimu dan bagi orang-orang 
mukmin yang mengikutimu. | َبَعَك ِمَن املُْؤِمِنَني< ُ َوَمِن ات <Bُبَك ا >ِيبÈ َحسـْ َا الن Èهيv64َ_ ا| 

[8.65] Hai Nabi |Nabi Muhammad|, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 
dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan 
jika ada seratus orang |yang sabar| di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, 

disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.  وَن نُمكْ ِعْرشُ ن يَُكن ّمِ
`
َا الن>ِيبÈ َحّرِِض املُْؤِمِنَني عََىل الِقتَاِل ا Èهيvا _َ

 َ ائٌَة ي نُمك ّمِ ن يَُكن ّمِ
`
ُْم قَْوٌم ال> يَْفَقهُوَن |َصاِبُروَن يَْغِلُبوا ِمائََتْنيِ َوا يَن َكَفُروا ِباvهن> ِ <xَن ا لْفًا ّمِ v65ْغِلُبوا ا| 

[8.66] Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada 
kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus 
|orangmusuh|; dan jika di antaramu ada seribu orang |yang sabar|, niscaya mereka dapat mengalahkan dua 

ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.  َن> ِفيُمكْ ضvَعنُمكْ َوعَِملَ ا ُ <Bن االَٓن َخف>َف ا
`
ْعفًا فَا

ِ وَ  <Bْذِن ا
`
نُمكْ اvلٌْف يَْغِلُبوا اvلَْفْنيِ ِ� ن يَُكن ّمِ

`
ائٌَة َصاِبَرٌة يَْغِلُبوا ِمائََتْنيِ َوا نُمك ّمِ اِبرِيَن |يَُكن ّمِ ُ َمَع الص> <B66ا| 

[8.67] Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di 
muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki |pahala| akhirat 

|untukmu|. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  ْرِض تُرِيُدوَنvى َحىت> يُثِْخَن ِيف اال ْرسَ vا ُÚَ ن يَُكوَنvا ّ َما َاكَن ِلنَِيبٍ
 ÈTَعزِيٌز َحِكٌمي |َعَرَض ا ُ <Bيُرِيُد االِٓخَرَة َوا ُ <B67نَْيا َوا| 

[8.68] Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan 
yang besar karena tebusan yang kamu ambil.  <َبَق لََمس ِ سـَ <Bَن ا  |68ُمكْ ِفميَا اvَخْذُمتْ عََذاٌب َعِظٌمي |لَْوال ِكَتاٌب ّمِ

[8.69] Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang 
halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

ِحٌمي |فَُلكُوا مِ   َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا `
َ ا <Bُقوا ا< بًا َوات ا غَِنْمُمتْ َحالًال َطيِّ  |69م>

    
Sub.:  Perlakuan terhadap tahanan 8:70Sub.:  Perlakuan terhadap tahanan 8:70Sub.:  Perlakuan terhadap tahanan 8:70Sub.:  Perlakuan terhadap tahanan 8:70----71717171    
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[8.70] Hai Nabi | Muhammad|, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu. "Jika Allah 
mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa 
yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu". Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.  َِن يَْعمل
`
ى ا ْرسَ vَن اال َِّمن ِيف اvيِْديُمك ّمِ َا الن>ِيبÈ قُل ل Èهيvِحٌمي | َ_ ا ُ غَُفوٌر ر> <Bا ا¢ِخَذ ِمنُمكْ َويَْغِفْر لَُمكْ َوا م> ُ ِيف ُقلُوِبُمكْ َخْريًا يُْؤِتُمكْ َخْريًا ّمِ <B70ا| 

[8.71] Akan tetapi jika mereka |tawanan-tawanan itu| bermaksud hendak berkhianat kepadamu |Nabi 
Muhammad|, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan 

|mu| berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  ن ُيرِيُدوا ِخيَانََتَك فََقْد َخانُوا
`
َوا

ُ عَِلٌمي َحِكٌمي | <Bْمَكَن ِمْهنُْم َواvِمن قَْبُل فَا َ <B71ا| 
    

Sub.:  kewajiban melindungi orang yang berhijrah dan berjihad dijalan Allah 8:72Sub.:  kewajiban melindungi orang yang berhijrah dan berjihad dijalan Allah 8:72Sub.:  kewajiban melindungi orang yang berhijrah dan berjihad dijalan Allah 8:72Sub.:  kewajiban melindungi orang yang berhijrah dan berjihad dijalan Allah 8:72    
[8.72] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya 

pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan |kepada orang-orang 
muhajirin|, mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan |terhadap| orang-orang yang beriman, tetapi 
belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. 
|Akan tetapi| jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam |urusan pembelaan| agama, maka kamu 
wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. 

Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.  َيَن آَمنُوا و ِ <xن> ا `
يَن آَووا ا ِ <xَوا ِ <Bنُفِسهِْم ِيف َسِبيِل اvْمَواِلهِْم َواvَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبا

ن َيشْ  م ّمِ ن َواليَِهتِ يَن آَمنُوا َولَْم ُهيَاِجُروا َما لَُمك ّمِ ِ <xْوِلَياُء بَْعٍض َواvوا ا¢ْولَِئَك بَْعُضهُْم ا ِن اْستَنَرصُ َونََرصُ
`
ال> عََىل ٍء َحىت> ُهيَاِجُروا َوا

`
يِن فََعلَْيُمكُ الن>ْرصُ ا ِTّوُمكْ ِيف ا

ُ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري | <Bيثَاٌق َوا  |72قَْوٍم بَيْنَُمكْ َوبَيَْهنُم ّمِ
[8.73] Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika 

kamu |hai para muslimin| tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu |saling melindung|, 
niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.  ال> تَْفَعلُوُه تَُكن

`
يَن َكَفُروا بَْعُضهُْم اvْوِلَياُء بَْعٍض ا ِ <xَوا

 |73فََساٌد َكِبٌري |ِفْتنٌَة ِيف االvْرِض وَ 
[8.74] Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang 

yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan |kepada orang-orang muhajirin|, mereka itulah 
orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki |nikmat| yang mulia.  يَن ِ <xَوا

>هُم وا ا¢ْولَِئَك ُمهُ املُْؤِمنُوَن َحقا+ ل يَن آَوْوا َونََرصُ ِ <xَوا ِ <Bْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرٌمي | آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل ا  |74م>
[8.75] Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka 

orang-orang itu termasuk golonganmu |juga|. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu 
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya |daripada yang bukan kerabat| di dalam Kitab Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  ْرَحاِمvيَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُمكْ فَا¢ْولَِئَك ِمنُمكْ َوا¢ْولُوا اال ِ <xَوا
ٍء عَِلٌمي | َ ِبُلكِّ َيشْ <Bن> ا `

ِ ا <Bْوَىل ِبَبْعٍض ِيف ِكَتاِب اv75بَْعُضهُْم ا| 
 

AT TAUBAH  سورة التوبة 
 
    

Sub.:  Pernyataan pemutusan perhubungan daripada Allah dan RasulNya kepada orang orang musyrikin 9:1Sub.:  Pernyataan pemutusan perhubungan daripada Allah dan RasulNya kepada orang orang musyrikin 9:1Sub.:  Pernyataan pemutusan perhubungan daripada Allah dan RasulNya kepada orang orang musyrikin 9:1Sub.:  Pernyataan pemutusan perhubungan daripada Allah dan RasulNya kepada orang orang musyrikin 9:1----
129129129129    

[9.1] |Inilah pernyataan| pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya |yang dihadapkan| kepada 
orang-orang musyrikin yang kamu |kaum muslimin| telah mengadakan perjanjian |dengan mereka|.  َن بََراَءٌة ّمِ

َن املُْرشِِكَني | يَن عَاَهدمتÈ ّمِ ِ <xَىل ا
`
ِ َوَرُسوÚِِ ا <B1ا| 
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[9.2] Maka berjalanlah kamu |kaum musyrikin| di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa 
sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang 

kafir. َىل ا
`
ِ َوَرُسوÚِِ ا <Bَن ا >ُمكْ غَْريُ ُمْعِجِزي َواvَذاٌن ّمِ ن vْشهٍُر َواعْلَُموا اvْربََعَة اvْرِض اvيُحوا ِيف اال َن املُْرشِِكَني لن>اِس يَْوَم احلَّجِ افَسـِ َ بَِريٌء ّمِ <Bن> اvْكَربِ اvال

ن تُبُْمتْ فَ 
`
يَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب َوَرُسوÚُُ فَا ِ <xا ِ ِ َوبَّرشِ <Bُمكْ غَْريُ ُمْعِجزِي ا< >ْيُمتْ فَاْعلَُموا اvن ن تََول

`
>ُمكْ َوا     ||||3اvِلٍمي | هَُو َخْريٌ ل

    
Sub.:  Allah dan RasulSub.:  Allah dan RasulSub.:  Allah dan RasulSub.:  Allah dan Rasul----Nya berlepas Nya berlepas Nya berlepas Nya berlepas diri dari orangdiri dari orangdiri dari orangdiri dari orang----orang musyrikin 9:3orang musyrikin 9:3orang musyrikin 9:3orang musyrikin 9:3----4444    

[9.3] Dan |inilah| suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, 
bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu 
|kaum musyrikin| bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah 
bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah |kabar gembira| kepada orang-

orang kafir |bahwa mereka akan mendapat| siksa yang pedih.  <ال
`
َن املُْرشِِكَني ُمث> لَْم يَنُقُصوُمكْ َشيْئًا َولَْم يَُظاِهُروا  ا يَن عَاَهدمتÈ ّمِ ِ <xا

بÈ املُت>ِقَني | َ ُحيِ <Bن> ا `
ْم ا ِهتِ َىل ُمد>

`
ْم َعْهَدُمهْ ا لَْهيِ

`
وا ا Èِتمvَحدًا فَاv4عَلَْيُمكْ ا| 

    
Sub.:  Nilai perjanjian 09:04Sub.:  Nilai perjanjian 09:04Sub.:  Nilai perjanjian 09:04Sub.:  Nilai perjanjian 09:04    

[9.4] kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian |dengan mereka| dan mereka 
tidak mengurangi sesuatu pun |dari isi perjanjian| mu dan tidak |pula| mereka membantu seseorang yang 
memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa.  َُوُمهْ َواْقُعد Èُمَوُمهْ َوُخُذَوُمهْ َواْحُرصُ َذا انَسلََخ االvْشهُُر احلُُرُم فَاْقُتلُوا املُْرشِِكَني َحْيُث َوَجدت
`
وا لَهُْم ُلك> فَا

الَة َوآتَُوا ن َبُوا َواvقَاُموا الص>
`
ِحٌمي | َمْرَصٍد فَا َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا `

Èوا َسِبيلَهُْم ا َاكَة فََخل  |5الز>
[9.5] Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja 

kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika 
mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk 

berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. | ُمْخزِي الَاكِفرِيَن َ <Bن> اvَوا ِ <B2ا| 
    

Sub.:  kewajiban melindSub.:  kewajiban melindSub.:  kewajiban melindSub.:  kewajiban melindungi orang musyrikin yang meminta perlidungan, dengan tujuan memberi tahu ungi orang musyrikin yang meminta perlidungan, dengan tujuan memberi tahu ungi orang musyrikin yang meminta perlidungan, dengan tujuan memberi tahu ungi orang musyrikin yang meminta perlidungan, dengan tujuan memberi tahu 
mereka tentang firman Allah 09:06mereka tentang firman Allah 09:06mereka tentang firman Allah 09:06mereka tentang firman Allah 09:06    

[9.6] Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka 
lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman 

baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.  <ِجْرُه َحىتvَتَجاَرَك فَا َن املُْرشِِكَني اسـْ ْن اvَحٌد ّمِ
`
َوا

ُْم قَْومٌ  ِ ُمث> اvبِْلْغُه َماûَمنَُه َذWَِ ِباvهن> <Bَم ا� |6ال> يَْعلَُموَن | يَْسَمَع َ
    

Sub.:   Selama orang musyrikin berlaku lurus dengan perjanjian kepada kita, hendanya kita berlaku lurus juga Sub.:   Selama orang musyrikin berlaku lurus dengan perjanjian kepada kita, hendanya kita berlaku lurus juga Sub.:   Selama orang musyrikin berlaku lurus dengan perjanjian kepada kita, hendanya kita berlaku lurus juga Sub.:   Selama orang musyrikin berlaku lurus dengan perjanjian kepada kita, hendanya kita berlaku lurus juga 
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[9.7] Bagaimana bisa ada perjanjian |aman| dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, 
kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian |dengan mereka| di dekat Masjidilharam? 
maka selama mereka berlaku lurus |jujur| terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus |pula| terhadap mereka. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.  يَن ِ <xال> ا
`
ِ َوِعنَد َرُسوÚِِ ا <Bَكْيَف يَُكوُن ِللُْمْرشِِكَني َعْهٌد ِعنَد ا

بÈ املُت>ِقَني | َ ُحيِ <Bن> ا`
َتِقميُوا لَهُْم ا َتَقاُموا لَُمكْ فَاسـْ ْ ِعنَد املَْسِجِد احلََراِم فََما اسـْ È7عَاَهدمت|    
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[9.8] Bagaimana bisa |ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin|, padahal 
jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan 
terhadap kamu dan tidak |pula mengindahkan| perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, 
sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik |tidak menepati perjanjian|.

ال+ َوَال ذِ  
`
ن يَْظهَُروا عَلَْيُمكْ َال يَْرُقُبوا ِفيُمكْ ا

`
ُمهْ فَاِسُقوَن |َكْيَف َوا ْكَرثُ vَىب ُقلُوُهبُْم َواû ًة يُْرُضونَُمك ِباvفَْواِههِْم َوتَا  |8م>

[9.9] Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi |manusia| dari 
jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu.  ِúِوا َعن َسِبي Èثََمنا+ قَِليًال فََصد ِ <Bْوا ِبآَ_ِت ا اْشَرتَ

ُْم َساَء َما َاكنُوا يَْعَملُوَن | هن>
`
 |9ا

[9.10] Mereka tidak memelihara |hubungan| kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak |pula 
mengindahkan| perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.  ًة ال+ َوَال ِذم>

`
َال يَْرُقُبوَن ِيف ُمْؤِمٍن ا

 |10َوا¢ْولَِئَك ُمهُ املُْعَتُدوَن |
[9.11] Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka |mereka itu| adalah saudara-

saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.  الَة ن َبُوا َواvقَاُموا الص>
`
فَا

ُل االَٓ_ِت ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن | يِن َونَُفّصِ ِTّْخَوانُُمكْ ِيف ا
`
َاكَة فَا  |11َوآتَُوا الز>

[9.12] Jika mereka merusak sumpah |janji| nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, 
maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-

orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.  َْن بَْعِد َعهِْدِمهْ َوَطع >َكثُوا اvيَْماَهنُم ّمِ ن ن
`
ُنوا ِيف َوا

>هُْم يَنَهتُوَن | ُْم َال اvيَْماَن لَهُْم لََعل هن>
`
َة الُكْفِر ا  |12ِديِنُمكْ فََقاِتلُوا اvئِم>

    
Sub.:  Allahlah yang berhak ditakuti, jika mereka memerangimu, maka perangilah juga mereka niscaya Allah Sub.:  Allahlah yang berhak ditakuti, jika mereka memerangimu, maka perangilah juga mereka niscaya Allah Sub.:  Allahlah yang berhak ditakuti, jika mereka memerangimu, maka perangilah juga mereka niscaya Allah Sub.:  Allahlah yang berhak ditakuti, jika mereka memerangimu, maka perangilah juga mereka niscaya Allah 
akan membantumu 9:13akan membantumu 9:13akan membantumu 9:13akan membantumu 9:13----16161616    

[9.13] Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah |janjinya|, padahal 
mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi 
kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu 

benar-benar orang yang beriman.  ََختْش vٍة ا َل َمر> ُسوِل َوُمه بََدُءوُمكْ اvو> ْخَراجِ الر>
`
>َكثُوا اvيَْماَهنُْم َوَمهÈوا ِ� َشْوُه اvَال تُقَاِتلُوَن قَْومًا ن ُ اvَحقÈ اvن َختْ <Bْوَهنُْم فَا

ْؤِمِنَني | Èن ُكنُمت م
`
 |13ا

[9.14] Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan |perantaraan| tangan-tanganmu 
dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang 

yang beriman,  ْيِْديُمكvِبا ُ <Bْهبُُم ا ْؤِمِنَني | قَاِتلَُوُمهْ يَُعّذِ Èْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم م ُمكْ عَلَْهيِ ِزِمهْ َويَنُرصْ  |14َوُخيْ
[9.15] dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima tobat orang yang 

dikehendaki-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  َُويُْذِهْب غَْيَظ ُقل ُ <Bعََىل َمن يََشاُء َوا ُ <Bْم َويَُتوُب ا وِهبِ
 |15عَِلٌمي َحِكٌمي |

[9.16] Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan |begitu saja|, sedang Allah belum mengetahui 
|dalam kenyataan| orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia 
selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.  ََوال ِ <Bيَن َجاَهُدوا ِمنُمكْ َولَْم يَت>ِخُذوا ِمن ُدوِن ا ِ <xا ُ <Bا يَْعَملِ ا ُكوا َولَم> ُ َخِبٌري ِبَما تَْعَملُوَن  َرسُ اvْم َحِسبُْمتْ اvن تُْرتَ <Bَوَال املُْؤِمِنَني َوِليَجًة َوا ِÚِو
|16|    

    
Sub.:  Hanyalah orang yang beriman yang memakmurkan masjid Allah 9:17Sub.:  Hanyalah orang yang beriman yang memakmurkan masjid Allah 9:17Sub.:  Hanyalah orang yang beriman yang memakmurkan masjid Allah 9:17Sub.:  Hanyalah orang yang beriman yang memakmurkan masjid Allah 9:17----18181818    
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[9.17] Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka 
mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di 

dalam neraka.  َْمعvنُفِسهِم ِ�لُْكْفِر ا¢ْولَئَِك َحِبَطْت اvَشاِهِديَن عََىل ا ِ <Bن يَْعُمُروا َمَساِجَد اvوَن |الُهُْم َوِيف الن>اِر َما َاكَن ِللُْمْرشِِكَني ا ُTِ17ُمهْ َخا| 
[9.18] Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah 

dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut |kepada siapa pun| selain 
kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat 

petunjuk.  ََْاكَة َولَْم خي الَة َوآَىت الز> ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر َواvقَاَم الص> <B�ِ َمْن آَمَن ِ <Bَما يَْعُمُر َمَساِجَد ا< ن
`
َ فََعَىس ا¢ْولَئََك اvن يَُكونُو ا <Bال> ا

`
 |18ا ِمَن املُهَْتِديَن |َش ا

    
Sub.:  Perbuatan orangSub.:  Perbuatan orangSub.:  Perbuatan orangSub.:  Perbuatan orang----orang kafir yang tidak sama dengan mereka yang beriman kepada Allah 9:19orang kafir yang tidak sama dengan mereka yang beriman kepada Allah 9:19orang kafir yang tidak sama dengan mereka yang beriman kepada Allah 9:19orang kafir yang tidak sama dengan mereka yang beriman kepada Allah 9:19----22222222    

[9.19] Apakah |orang-orang| yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan 
mengurus Masjidilharam, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian 
serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada 

kaum yang zalim.  َاَرَة املَْسِجِد احلََراِم َمك ُ اvَجَعلُْمتْ ِسَقايََة احلَاّجِ َوِمعَ <Bَوا ِ <Bَتُووَن ِعنَد ا ِ َال يَسـْ <Bَوالَْيْوِم االِٓخِر َوَجاَهَد ِيف َسِبيِل ا ِ <B�ِ ْن آَمَن
اِلِمَني |  |19َال َهيِْدي الَقْوَم الظ>

[9.20] Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri 
mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

ِ وَ   <Bْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد اvنُفِسهِْم اvْمَواِلهِْم َواvِبا ِ <Bيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل ا ِ <x20|ا¢ْولَِئَك ُمهُ الَفائُِزوَن ا| 
[9.21] Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridaan dan 

surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal,  هُْم ِفهيَا نَِعٌمي< ْنُه َوِرْضَواٍن َوَجن>اٍت ل ٍة ّمِ ُم ِبَرْمحَ Èُمهْ َرهب ُ يُبَّرشِ
ِقٌمي  È21|م| 

[9.22] mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
َ ِعنَدُه اvْجٌر َعِظٌمي |  <Bن> ا `

يَن ِفهيَا اvبَدًا ا ِTِ22َخا| 
    

Sub.:  Jadikanlah pemimpin bagimu mereka yang mengutamakan keimananya 09:23Sub.:  Jadikanlah pemimpin bagimu mereka yang mengutamakan keimananya 09:23Sub.:  Jadikanlah pemimpin bagimu mereka yang mengutamakan keimananya 09:23Sub.:  Jadikanlah pemimpin bagimu mereka yang mengutamakan keimananya 09:23    
[9.23] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu 

pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu 
yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.  يَن آَمنُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

نُمكْ  >هُم ّمِ ميَاِن َوَمن يََتَول
`
تََحبÈوا الُكْفَر عََىل اال ِن اسـْ

`
ْخَوانَُمكْ اvْوِلَياَء ا

`
اِلُموَن |َال تَت>ِخُذوا آَ�َءُمكْ َوا  |23 فَا¢ْولَِئَك ُمهُ الظ>
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[9.24] Katakanlah. "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum 
keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-
rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan |dari| 
berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.  ُْن َاكَن آَ�ُؤمك
`
َشْوَن ُقْل ا اَرٌة َختْ فُْتُموَها َوِجتَ ْمَواٌل اْقَرتَ vْزَواُجُمكْ َوَعِشَريُتُمكْ َواvْخَوانُُمكْ َوا

`
بْنَاُؤُمكْ َوا vَوا 

>ُصوا َحىت>  ب اٍد ِيف َسِبيúِِ فََرتَ ِ َوَرُسوÚِِ َوِ"َ <Bَن ا لَْيُمك ّمِ
`
ûِيتَ  َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْوَهنَا اvَحب> ا ُ َال َهيِْدي الَقْوَم الَفاِسِقَني |يَا <Bْمرِِه َواvِبا ُ <B24ا| 
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[9.25] Sesungguhnya Allah telah menolong kamu |hai para mukminin| di medan peperangan yang 
banyak, dan |ingatlah| peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya 
jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas 
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itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai.  َ ُ ِيف َمَواِطَن لَقَْد ن <Bُمكُ ا َرصَ
تُُمكْ فََملْ تُْغِن َعنُمكْ َشيْئًا َوَضاقَْت عَلَْيُمكُ االvْرُض ِبمَ  َبْتُمكْ َكْرثَ ْجعَ vْذ ا

`
ْدِبرِيَن |َكِثَريٍة َويَْوَم ُحنَْنيٍ ا Èْيُمت م<  |25ا َرُحَبْت ُمث> َول

[9.26] Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang 
beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana 

kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.  ُ <Bنَزَل اvُمث> ا
يَن َكَفُروا َوَذWَِ َجَزاُء الَاكفِ  َسِكينََتهُ  ِ <xَب ا >ْم تََرْوَها َوعَذ>  |26رِيَن |عََىل َرُسوÚِِ َوعََىل املُْؤِمِنَني َواvنَزَل ُجنُودًا ل

[9.27] Sesudah itu Allah menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. | ِحٌمي ُ غَُفوٌر ر> <Bعََىل َمن يََشاُء َوا َWِِمْن بَْعِد َذ ُ <B27ُمث> يَُتوُب ا| 

    
Sub.:  Allah melarang orang musyrik untuk memasuki Masjidilharam di Mekah 09:28Sub.:  Allah melarang orang musyrik untuk memasuki Masjidilharam di Mekah 09:28Sub.:  Allah melarang orang musyrik untuk memasuki Masjidilharam di Mekah 09:28Sub.:  Allah melarang orang musyrik untuk memasuki Masjidilharam di Mekah 09:28    

[9.28] Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah 
mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah 
nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  
`
ٌس فََال يَْقَربُوا املَْسِجَد احلََراَم بَْعَد عَاِمهِْم َهَذا َوا >َما املُْرشُِكوَن َجنَ ن

`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvْن ِخْفُمتْ َعْي3ًَ َ_ ا

َ عَِلٌمي َحِكٌمي | <Bن> ا `
ن َشاَء ا

`
ُ ِمن فَْضúِِ ا <B28فََسْوَف يُْغِنيُمكُ ا| 

[9.29] Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak |pula| kepada hari kemudian 
dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak 
beragama dengan agama yang benar |agama Allah|, |yaitu orang-orang| yang diberikan Al Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah |pajak| dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.  قَاِتلُوا
ُ َوَرُسوÚُُ َوَال يَِدينُ  <Bَم ا ِ َوَال ِ�لَْيْوِم االِٓخِر َوَال ُحيَّرُِموَن َما َحر> <B�ِ يَن َال يُْؤِمنُوَن ِ <xيَن ا¢وتُوا الِكتَاَب َحىت> يُْعُطوا اِجلْزيََة َعن يٍَد َوُمهْ وَن ِديا ِ <xَن احلَّقِ ِمَن ا

 |29َصاِغُروَن |
    

Sub.:   Kepalsuan pendapat yahudi dan nasrani tentang Allah 9:30Sub.:   Kepalsuan pendapat yahudi dan nasrani tentang Allah 9:30Sub.:   Kepalsuan pendapat yahudi dan nasrani tentang Allah 9:30Sub.:   Kepalsuan pendapat yahudi dan nasrani tentang Allah 9:30----32323232    
[9.30] Dan orang-orang Yahudi berkata. "Uzair itu putra Allah" dan orang Nasrani berkata. "Al Masih itu 

putra Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang 
kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?  َوقَالَِت الَهيُوُد ُعَزْيٌر اْبُن

 َ ِ َوقَال <Bيَن َكَفُروا ِمن قَْبُل قَاا ِ <xفَْواِههِْم يَُضاِهُئوَن قَْوَل اvقَْولُهُم ِبا َWَِذ ِ <Bيُح اْبُن ا ىن> يُْؤفَُكوَن |ِت الن>َصاَرى املَسـِ vا ُ <B30تَلَهُُم ا| 
[9.31] Mereka menjadikan orang-orang alimnya|Yahudi|, dan rahib-rahib mereka |Nasarani| sebagai 

tuhan selain Allah, dan |juga mereka mempertuhankan| Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya 
disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain Dia. Maha Suci 

Allah dari apa yang mereka persekutukan.  vَُذوا ا ال> ِلَيْعُبُدوا اخت>
`
ِمُروا ا يَح اْبَن َمْرَميَ َوَما ا¢ ِ َوالَْمسـِ <Bن ُدوِن ا ْحَباَرُمهْ َوُرْهَباَهنُْم اvْرَ�ً� ّمِ

ْبَحانَُه َمع>ا يُْرشُِكوَن | ال> ُهَو سـُ
`
Úََ ا

`
لَهًا َواِحدًا ال> ا

`
 |31ا

[9.32] Mereka berkehendak memadamkan cahaya |agama| Allah dengan mulut |ucapan-ucapan| mereka, 
dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak 

menyukai.  ن يُِمت> نُوَرُه َولَْوvال> ا
`
ُ ا <Bَىب اû ِ ِباvفَْواِههِْم َويَا <Bن يُْطِفئُوا نُوَر اv32َكرَِه الَاكِفُروَن |يُرِيُدوَن ا| 

    
Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad untuk meningkatkan agama Islam atas semua agama lain 09:33Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad untuk meningkatkan agama Islam atas semua agama lain 09:33Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad untuk meningkatkan agama Islam atas semua agama lain 09:33Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad untuk meningkatkan agama Islam atas semua agama lain 09:33    

[9.33] Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya |dengan membawa| petunjuk |Al Qur'an| dan agama yang 
benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.  ي ِ <xُهَو ا

ِه َولَْو َكرَِه املُْرشُِكوَن | يِن ُلكِّ ِTِّ�لْهَُدى َوِديِن احلَّقِ ِلُيْظهَِرُه عََىل ا ُÚَْرَسَل َرُسوv33ا| 
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Sub.:  Mereka yahudi dan nasrani memakan harta yang bukan hak mereka (korSub.:  Mereka yahudi dan nasrani memakan harta yang bukan hak mereka (korSub.:  Mereka yahudi dan nasrani memakan harta yang bukan hak mereka (korSub.:  Mereka yahudi dan nasrani memakan harta yang bukan hak mereka (korupsi) 9:34upsi) 9:34upsi) 9:34upsi) 9:34----35353535    
[9.34] Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan 

rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-
halangi |manusia| dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, |bahwa mereka akan mendapat| siksa 

yang pedih,  ُلكُوَنûْهَباِن لََيا Èْحبَاِر َوالرvَن اال ن> َكِثريًا ّمِ `
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvَهَب َ_ ا <xوَن ا يَن يَْكِزنُ ِ <xَوا ِ <Bوَن َعن َسِبيِل ا Èْمَواَل الن>اِس ِ�لَْباِطِل َويَُصد vا

ُمه ِبَعَذاٍب اvِلٍمي | ْ ِ فَبَّرشِ <Bَة َوَال يُنِفُقوَهنَا ِيف َسِبيِل ا  |34َوالِْفض>
[9.35] pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, 

lambung dan punggung mereka |lalu dikatakan| kepada mereka. "Inilah harta bendamu yang kamu simpan 
untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang |akibat dari| apa yang kamu simpan itu".  ِرkَ َمى عَلَْهيَا ِيف يَْوَم ُحيْ

ُمتْ الvنُفِسُمكْ فَُذوُقوا َما ُكنُمتْ تَْكِزنُ َ"َ  َ فَتُْكَوى ِهبَا ِجبَاُههُْم َوُجنُوُهبُْم َوُظهُوُرُمهْ َهَذا َما َكَزنْ  |35وَن |من>
    

Sub.:  Pertempuran yang dilarang pada bulan yang diharamkan oleh Allah 9:36Sub.:  Pertempuran yang dilarang pada bulan yang diharamkan oleh Allah 9:36Sub.:  Pertempuran yang dilarang pada bulan yang diharamkan oleh Allah 9:36Sub.:  Pertempuran yang dilarang pada bulan yang diharamkan oleh Allah 9:36----37373737    
[9.36] Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di 

waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah |ketetapan| agama yang 
lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum 
musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; Dan ketahuilah bahwasanya 

Allah beserta orang-orang yang bertakwa.  ْرvَمَواِت َواال ِ يَْوَم َخلََق الس> <Bاثْنَا َعَرشَ َشهْراً ِيف ِكَتاِب ا ِ <Bهُوِر ِعنَد ا Èَة الش ن> ِعد> `
َض ِمْهنَا ا

نُْفَسُمكْ َوقَاِتلُوا املُْرشِِكَني َاكف>ًة Éََ يُ  vفََال تَْظِلُموا ِفِهين> ا ُ يُن الَقّميِ ِTّا َWِْربََعٌة ُحُرٌم َذvَمَع املُت>ِقَني |ا َ <Bن> اv36َقاِتلُونَُمكْ َاكف>ًة َواْعلَُموا ا| 
[9.37] Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan 

orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan 
mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mensesuaikan dengan bilangan yang Allah 
mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. |setan| menjadikan mereka 
memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang kafir.  َين ِ <xِبِه ا Èِيسُء ِزَ_َدٌة ِيف الُكْفِر يَُضل< >َما الن ن
`
ُ  ا <Bَم ا Èوا َما َحر> ُ فَُيِحل <Bَم ا َة َما َحر> ُِّيَواِطُئوا ِعد> ّرُِمونَُه عَامًا ل Èونَُه عَامًا َوُحيَ ل  ُزيَِّن لَهُْم ُسوُء َكَفُروا ُحيِ

ُ َال َهيِْدي الَقْوَم الَاكِفرِيَن | <Bاِلهِْم َوا  |37اvْمعَ
    

Sub.:  Kewajiban seorang muslimin untuk peSub.:  Kewajiban seorang muslimin untuk peSub.:  Kewajiban seorang muslimin untuk peSub.:  Kewajiban seorang muslimin untuk pergi berjihad dijalan Allah memerangi orang kafir 9:38rgi berjihad dijalan Allah memerangi orang kafir 9:38rgi berjihad dijalan Allah memerangi orang kafir 9:38rgi berjihad dijalan Allah memerangi orang kafir 9:38----39393939    
[9.38] Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu. "Berangkatlah 

|untuk berperang| pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas 
dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini 

|dibandingkan dengan kehidupan| di akhirat hanyalah sedikit.  ِ <Bَذا ِقيَل لَُمكُ انِفُروا ِيف َسِبيِل ا
`
يَن آَمنُوا َما لَُمكْ ا ِ <xَا ا Èهيvقَلُْمتْ َ_ ا ا~>

ال> قَلِ 
`
نَْيا ِيف االِٓخَرِة ا ÈTنَْيا ِمَن االِٓخَرِة فََما َمتَاُع احلََياِة ا ÈTَرِضيُمت ِ�لَْحَياِة اvْرِض اvَىل اال

`
 |38يٌل |ا

[9.39] Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang 
pedih dan digantinya |kamu| dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan 

kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.  وُه َشيْئًا Èُمكْ َوَال تَُرض ِل�ً َويَْستَْبِدْل قَْومًا غَْريَ vبُْمكْ عََذاً� ا ال> تَنِفُروا يَُعّذِ
`
ا

ٍء قَِديٌر |وَ  ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <B39ا| 
[9.40] Jikalau kamu tidak menolongnya |Nabi Muhammad| maka sesungguhnya Allah telah menolongnya 

|yaitu| ketika orang-orang kafir |musyrikin Mekah| mengeluarkannya |dari Mekah| sedang dia salah seorang 
dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya. "Janganlah kamu 
berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada |Nabi 
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Muhammad| dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan 
orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. ْذ ُمهَا ِيف ال
`
يَن َكَفُروا َ~ِينَ اثْنَْنيِ ا ِ <xْخَرَجُه اvْذ ا

`
ُ ا <Bُه ا وُه فََقْد نََرصَ ال> تَنُرصُ

`
ُ َسِكينََتُه ا <Bنَزَل اvَمَعنَا فَا َ <Bن> ا `

َزْن ا ْذ يَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َحتْ
`
َغاِر ا

ِ ِيهَ الُعلْ  <Bَمُة ا ْفَىل َوَلكِ Èيَن َكَفُروا الس ِ <xَمَة ا >ْم تََرْوَها َوَجَعَل َلكِ ُنوٍد ل >َدُه ِجبُ ُ َعزِيٌز َحِكٌمي |عَلَْيِه َواvي <B40َيا َوا| 
    

Sub.:  Kemunafikan dan keengganan untuk berjihad dijalan Allah 9:41Sub.:  Kemunafikan dan keengganan untuk berjihad dijalan Allah 9:41Sub.:  Kemunafikan dan keengganan untuk berjihad dijalan Allah 9:41Sub.:  Kemunafikan dan keengganan untuk berjihad dijalan Allah 9:41----52525252    
[9.41] Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah 

dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
ن ُكنُمتْ  

`
ِ َذِلُمكْ َخْريٌ ل>ُمكْ ا <Bنُفِسُمكْ ِيف َسِبيِل اvْمَواِلُمكْ َواv41 تَْعلَُموَن |انِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال َوَجاِهُدوا ِبا| 

[9.42] Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan 
yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh 
mereka. Mereka akan bersumpah dengan |nama| Allah. "Jika kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-
samamu" Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka 

benar-benar orang-orang yang berdusta.  ِ <B�ِ َيْحِلُفوَن ق>ُة َوسـَ Èُم الش >َبُعوَك َولَِكْن بَُعَدْت عَلَْهيِ  لَِو لَْو َاكَن َعَرضًا قَرِيبًا َوَسَفرًا قَاِصدًا ال>ت
َتَطْعنَا لََخَرْجنَا َمَعُمكْ هيُْ  ُْم لََاكِذبُوَن |اسـْ هن>

`
ُ يَْعَملُ ا <Bنُفَسهُْم َوا v42ِلُكوَن ا| 

[9.43] Semoga Allah memaafkanmu |Nabi Muhammad|. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka 
|untuk tidak pergi berperang|, sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar |dalam keuzurannya| dan 

sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? | يَن َصَدقُوا َوتَْعَملَ الَاكِذِبَني ِ <xا َWَ َ ُ َعنَك ِلَم اvِذنَت لَهُْم َحىت> يََتبَني> <B43َعَفا ا| 
[9.44] Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu 

untuk |tidak ikut| berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.  َال
ُ عَ  <Bنُفِسهِْم َواvْمَواِلهِْم َواvاِهُدوا ِبا ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر اvن ُجيَ <B�ِ يَن يُْؤِمنُوَن ِ <x44 |ِلٌمي ِ�لُْمت>ِقنيَ يَْستَْئِذنَُك ا| 

[9.45] Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu |Nabi Muhammad|, hanyalah orang-orang yang 
tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang 

dalam keragu-raguannya.  ََما يَْستَْئِذنُك< ن
`
ُدوَن | ا د> ْم يََرتَ ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر َواْرَبَْت ُقلُوُهبُْم فَهُْم ِيف َرْيِهبِ <B�ِ يَن َال يُْؤِمنُوَن ِ <x45ا| 

[9.46] Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, 
tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan 

kepada mereka. "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."  ُ <Bًة َولَِكن َكِرَه ا وا Úَُ ُعد> Èعَدvَراُدوا اخلُُروَج الvَولَْو ا
 |46ُعُدوا َمَع الَقاِعِديَن |انِبَعاَ�ُْم فَثَب>َطهُْم َوِقيَل اقْ 

[9.47] Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari 
kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk 
mengadakan kekacauan di antaramu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan 

perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim.  ْْوَضُعوا ِخاللَُمكvال> َخَباًال َوال
`
ا َزاُدوُمكْ ا لَْو َخَرُجوا ِفيُمك م>

اِلِمَني | يَْبُغونَُمكُ الِفْتنََة َوِفيُمكْ َمس>اُعونَ  ُ عَِلٌمي ِ�لظ> <B47لَهُْم َوا| 
[9.48] Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur 

pelbagai macam tipu daya untuk |merusakkan| mu, hingga datanglah kebenaran |pertolongan Allah|, dan 
menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.  َوَظهََر Èاال¢ُموَر َحىت> َجاَء احلَق َWَ ُبوا< لََقِد ابَْتَغُوا الِفْتنََة ِمن قَْبُل َوقَل

ِ َوُمهْ َاكِرُهوَن | <Bْمُر اv48ا| 
[9.49] Di antara mereka ada orang yang berkata. "Berilah saya keizinan |tidak pergi berperang| dan 

janganlah kamu |Nabi Muhammad| menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah". Ketahuilah, bahwa mereka 
telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang 

kafir. لَُمِحيَطٌة ِ�ْلَاكِفرِيَن | َوِمْهنُم م>ن يَُقوُل ائَْذن َ من> ن> َ"َ
`
 |49ّيلِ َوَال تَْفِتّينِ اvَال ِيف الِفْتنَِة َسَقُطوا َوا
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[9.50] Jika kamu |Nabi Muhammad| mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang 
karenanya; dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata. "Sesungguhnya kami sebelumnya 

telah memperhatikan urusan kami |tidak pergi berperang|" dan mereka berpaling dengan rasa gembira.  ن
`
ا

>ْوا ن تُِصْبَك ُمِصيَبٌة يَُقولُوا قَْد اvَخْذkَ اvْمَرkَ ِمن قَْبُل َويََتَول
`
نٌَة تَُسْؤُمهْ َوا  |50َوُمهْ فَرُِحوَن | تُِصْبَك َحسـَ

    
Sub.:  Allah adalah Pelindung kita, segala hal telah ditetapkan olehSub.:  Allah adalah Pelindung kita, segala hal telah ditetapkan olehSub.:  Allah adalah Pelindung kita, segala hal telah ditetapkan olehSub.:  Allah adalah Pelindung kita, segala hal telah ditetapkan oleh----Nya 09:51Nya 09:51Nya 09:51Nya 09:51    

[9.51] Katakanlah ||Nabi Muhammad|. "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah 
ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang 

beriman harus bertawakal." | املُْؤِمنُوَن ِ ِ فَلَْيتََولك> <Bَوعََىل ا kَلَنَا ُهَو َمْوال ُ <Bال> َما َكتََب ا
`
>ن يُِصيبَنَا ا  |51ُقل ل

[9.52] Katakanlah|Nabi Muhammad|. "tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu 
dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab 
|yang besar| dari sisi-Nya, atau |azab| dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami 

menunggu-nunggu bersamamu".  ُْن ق ُ ِبَعَذاٍب ّمِ <Bن يُِصيَبُمكُ اvُص ِبُمكْ ا< ب ُن نََرتَ نَيَْنيِ َوَحنْ ْحَدى احلُسـْ
`
ال> ا

`
>ُصوَن ِبنَا ا ِعنِدِه اvْو ِباvيِْدينَا ْل َهْل تََرب

ُِّصوَن | ب َرتَ Èَمَعُمك م <k
`
>ُصوا ا ب  |52فََرتَ

    
Sub.:  Menafkahkan hartaSub.:  Menafkahkan hartaSub.:  Menafkahkan hartaSub.:  Menafkahkan harta    9:539:539:539:53----59595959    

[9.53] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela atau pun dengan 
terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang 

yang fasik."  
`
>ن يَُتَقب>َل ِمنُمكْ ا >ُمكْ ُكنُمتْ قَْومًا فَاِسِقَني |ُقْل اvنِفُقوا َطْوعًا اvْو َكْرهًا ل  |53ن

[9.54] Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan 
karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan 

dengan malas dan tidak |pula| menafkahkan |harta| mereka, melainkan dengan rasa enggan.  ن تُْقَبَل ِمْهنُْمvَوَما َمنََعهُْم ا
ال> َوُمهْ ُكَساَىل َوَال يُنِفقُ 

`
الَة ا ِ َوِبَرُسوÚِِ َوَال يَاûتُوَن الص> <B�ِ ُْم َكَفُروا ال> اvهن>

`
ال> َوُمهْ اكَ نََفَقاُهتُْم ا

`
 |54ِرُهوَن |وَن ا

[9.55] Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah 
menghendaki dengan |memberi| harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di 

dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir.  ْْوالُدُمهvْمَوالُهُْم َوَال اvفََال تُْعِجْبَك ا
نَْيا َوتَْزَهَق اvنُفُسهُْم َوُمهْ َاكِفُروَن | ÈTَهبُم ِهبَا ِيف احلََياِة ا ُ ِلُيَعّذِ <Bَما يُرِيُد ا< ن

`
 |55ا

[9.56] Dan mereka |orang-orang munafik| bersumpah dengan |nama| Allah, bahwa sesungguhnya mereka 
termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang 

yang sangat takut |kepadamu|.  ُُْم قَْوٌم يَْفَرق نُمكْ َولَِكهن> ُْم لَِمنُمكْ َوَما ُمه ّمِ هن>
`
ِ ا <B�ِ ِلُفوَن  |56وَن |َوَحيْ

[9.57] Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lobang-lobang |dalam tanah| 
niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya.  َُمح لَْيِه َوُمهْ َجيْ

`
>ْوا ا >َول َخًال ل ُدوَن َملَْجئًا اvْو َمَغاَراٍت اvْو ُمد> وَن لَْو َجيِ

|57| 
[9.58] Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang |pembagian| zakat; jika mereka diberi 

sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan 
serta merta mereka menjadi marah.  َُذا ُمهْ يَْسَخُطوَن |َوِمْهن

`
>ْم يُْعَطْوا ِمْهنَا ا ن ل

`
ْن ا¢ْعُطوا ِمْهنَا َرُضوا َوا

`
َدقَاِت فَا  |58م م>ن يَلِْمُزَك ِيف الص>

[9.59] Jika mereka sungguh-sungguh rida dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada 
mereka, dan berkata. "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari 
karunia-Nya dan demikian |pula| Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada 

Allah", |tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka|.  ُُمهُْم َرُضوا َما آَ ُيْؤِتينَا َولَْو اvهن> ُ سـَ <Bَوقَالُوا َحْسبُنَا ا ُÚَُوَرُسو ُ <Bا 
ِ َراِغُبوَن | <Bَىل ا

`
k> ا

`
ُ ِمن فَْضúِِ َوَرُسوÚُُ ا <B59ا| 
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Sub.:  Mereka yang berhak menerima zakat 9:60Sub.:  Mereka yang berhak menerima zakat 9:60Sub.:  Mereka yang berhak menerima zakat 9:60Sub.:  Mereka yang berhak menerima zakat 9:60    

[9.60] Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk |memerdekakan| budak, orang-orang yang berutang, 
untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  َفِة ُقلُوُهبُْم َوِيف< َدقَاُت ِللُْفَقَراِء َوالَْمَساِكِني َوالَْعاِمِلَني عَلَْهيَا َوالُْمَؤل >َما الص> ن
`
ا

ُ عَِلميٌ  <Bَوا ِ <Bَن ا ِبيِل فَرِيَضًة ّمِ ِ َواْبِن الس> <B60 َحِكٌمي |الّرِقَاِب َوالَْغاِرِمَني َوِيف َسِبيِل ا| 
    

Sub.:  Allah menegaskan dan mengancam orang munafik yang mengatakan dan melakukan halSub.:  Allah menegaskan dan mengancam orang munafik yang mengatakan dan melakukan halSub.:  Allah menegaskan dan mengancam orang munafik yang mengatakan dan melakukan halSub.:  Allah menegaskan dan mengancam orang munafik yang mengatakan dan melakukan hal----hal yang hal yang hal yang hal yang 
menyakitkan Dia dan Rasulmenyakitkan Dia dan Rasulmenyakitkan Dia dan Rasulmenyakitkan Dia dan Rasul----Nya 9:61Nya 9:61Nya 9:61Nya 9:61----69696969    

[9.61] Di antara mereka |orang-orang munafik| ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan. "Nabi 
mempercayai semua apa yang didengarnya". Katakanlah. "Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia 
beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang 
beriman di antara kamu". Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih.

ِ َويُْؤِمُن   <B�ِ ُمكْ يُْؤِمُن< ـٍْر ل يَن يُْؤُذوَن الن>ِيب> َويَُقولُوَن ُهَو ا¢ُذٌن ُقْل ا¢ُذُن َخي ِ <xلَهُْم َوِمْهنُُم ا ِ <Bيَن يُْؤُذوَن َرُسوَل ا ِ <xيَن آَمنُوا ِمنُمكْ َوا ِ <C ِّ ٌة ل ِللُْمْؤِمِنَني َوَرْمحَ
 |61اvِلٌمي | عََذابٌ 

[9.62] Mereka bersumpah kepada kamu dengan |nama| Allah untuk mencari keridaanmu, padahal Allah 
dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin.

ُضومكُْ   ِ لَُمكْ ِلُريْ <B�ِ ِلُفوَن ن َاكنُوا ُمْؤِمِنَني |َحيْ
`
ُ َوَرُسوÚُُ اvَحقÈ اvن يُْرُضوُه ا <B62 َوا| 

[9.63] Tidakkah mereka |orang-orang munafik itu| mengetahui bahwasanya Barang siapa menentang 
Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itu adalah 

kehinaan yang besar.  َاِخلْزُي الع َWًِا ِفهيَا َذTَِخا َ من> َ َوَرُسوÚَُ فَاvن> kَ ُÚََر َ"َ <Bاِدِد ا >ُه َمن ُحيَ لَْم يَْعلَُموا اvن v63ِظُمي |ا| 
[9.64] Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang 

menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka. "Teruskanlah ejekan-
ejekanmu |terhadap Allah dan Rasul-Nya|". Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu.

َذُر املُنَاِفُقوَن اvن تَُزن>َل عَلَهيِْ   َذُروَن |َحيْ ا َحتْ َ ُمْخِرٌج م> <Bن> ا `
َهتِْزُءوا ا ْم ُقِل اسـْ ُهئُم ِبَما ِيف ُقلُوِهبِ ِّ  |64ْم ُسوَرٌة تُنَب

[9.65] Dan jika kamu tanyakan kepada mereka |tentang apa yang mereka lakukan itu|, tentulah mereka 
akan menjawab. "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah. "Apakah 

dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"  َما ُكن>ا َخنُوُض َونَلَْعُب ُقْل< ن `
َولَِنئ َساvلَْهتُْم لََيُقولُن> ا

َهتِْزُءونَ  ِ َوآَ_ِتِه َوَرُسوÚِِ ُكنُمتْ تَسـْ <B�ِv65| ا| 
[9.66] Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan 

segolongan daripada kamu |lantaran mereka tobat|, niscaya Kami akan mengazab golongan |yang lain| 
disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.  ْنُمك >ْعُف َعن َطائَِفٍة ّمِ ن ن

`
ميَاِنُمكْ ا

`
َال تَْعتَِذُروا قَْد َكَفْرُمتْ بَْعَد ا

ُْم َاكنُوا ُمْجرِِمَني | ْب َطائَِفًة ِباvهن>  |66نَُعّذِ
    

Sub.:  Ancaman orang orang munafik 9:67Sub.:  Ancaman orang orang munafik 9:67Sub.:  Ancaman orang orang munafik 9:67Sub.:  Ancaman orang orang munafik 9:67----69696969    
[9.67] Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, 

mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruf dan mereka menggenggamkan 
tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang 

munafik itulah orang-orang yang fasik.  َُمُروَن ِ�لُْمنَكِر َويَْهنَْوَن َعِن املَْعُروِف َويَْقِبُضونûْن بَْعٍض يَا اvيِْدَهيُْم  الُْمنَاِفُقوَن َوالُْمنَاِفَقاُت بَْعُضهُم ّمِ
ن> املُنَاِفِقَني ُمهُ الَفاِسُقوَن | `

َهيُْم ا َ فَنَسـِ <B67نَُسوا ا| 
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[9.68] Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan 
neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka; dan Allah melaknati mereka; 

dan bagi mereka azab yang kekal, املُنَاِفِقَني َوالُْمنَاِفَقاِت َواْلُكف>ا ُ <Bِقٌمي َوعََد ا Èَولَهُْم عََذاٌب م ُ <Bُهبُْم َولََعَهنُُم ا يَن ِفهيَا ِيهَ َحسـْ ِTَِخا َ من> َر kََر َ"َ
|68| 

[9.69] |keadaan kamu hai orang-orang munafik dan musyrikin adalah| seperti keadaan orang-orang yang 
sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada 
kamu. Maka mereka telah meni`mati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana 
orang-orang yang sebelummu meni`mati bagiannya, dan kamu mempercakapkan |hal yang batil| sebagaimana 
mereka mempercakapkannya. Mereka itu, amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka 

itulah orang-orang yang merugi. َتْمَتُعوا ِخبَالِقهِْم فَا ًة َواvْكَرثَ اvْمَواًال َواvْوالداً فَاسـْ يَن ِمن قَْبِلُمكْ َاكنُوا اvَشد> ِمنُمكْ ُقو> ِ <xَتْمتَ َاك ْعُمت ِخبَالِقُمكْ Éََ سـْ
نْيَ  ÈTالُهُْم ِيف ا ي َخاُضوا ا¢ْولَِئَك َحِبَطْت اvْمعَ ِ <xيَن ِمن قَْبِلُمك ِخبَالِقهِْم َوُخْضُمتْ َاك ِ <xَتْمَتَع ا وَن |اسـْ  |69ا َواالِٓخَرِة َوا¢ْولَِئَك ُمهُ اخلَاِرسُ

[9.70] Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, |yaitu| 
kaum Nuh, `Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan |penduduk| negeri-negeri yang telah 
musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata; maka Allah 

tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.  ْم لَْم يَاûِهتِ vا
اِب َمْديََن َوالُْمْؤتَِفَاكِت  ْحصَ vْبَراِهَمي َوا

`
يَن ِمن قَْبِلهِْم قَْوِم نُوحٍ َوعَاٍد َوثَُموَد َوقَْوِم ا ِ <xنَ نََبا¢ ا ِّ ُ ِلَيْظِلَمهُْم َولَِكن َاكنُوا اvنُفَسهُْم يَْظِلُموَن اvتَْهتُْم ُرُسلُهُْم ِ�لَْبي <Bاِت فََما َاكَن ا

|70|    
    

Sub.:  Ciri dariSub.:  Ciri dariSub.:  Ciri dariSub.:  Ciri dari    orang Muslimin yang bertaqwa kepada Allah 9:71orang Muslimin yang bertaqwa kepada Allah 9:71orang Muslimin yang bertaqwa kepada Allah 9:71orang Muslimin yang bertaqwa kepada Allah 9:71----72727272    
[9.71] Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka |adalah| menjadi 

penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh |mengerjakan| yang makruf, mencegah dari yang 
mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka 

itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت
الَة َويُْؤتُوَن الز>  ن> بَْعُضهُْم اvْوِلَياُء بَْعٍض يَاûُمُروَن ِ�لَْمْعُروِف َويَْهنَْوَن َعِن املُنَكِر َويُِقميُوَن الص> `

ُ ا <Bهُُم ا َمحُ َ َوَرُسوÚَُ ا¢ْولَِئَك َسَريْ <Bَعزِيٌز َحِكٌمي  َاكَة َويُِطيُعوَن ا َ <Bا
|71| 

[9.72] Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, |akan mendapat| 
surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan |mendapat| tempat-tempat 

yang bagus di surga Adn. Dan keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.  ُ <Bَوعََد ا
َبًة ِيف َجن>اِت  يَن ِفهيَا َوَمَساِكَن َطّيِ ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال ِ اvْكَربُ املُْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمنَاِت َجن>اٍت َجتْرِي ِمن َحتْ <Bَن ا  |72َذWَِ ُهَو الَفْوُز الَعِظُمي |  عَْدٍن َوِرْضَواٌن ّمِ

    
Sub.:  Tuntunan bagi Nabi untuk berjihad melawan orang orang munafik 9:73Sub.:  Tuntunan bagi Nabi untuk berjihad melawan orang orang munafik 9:73Sub.:  Tuntunan bagi Nabi untuk berjihad melawan orang orang munafik 9:73Sub.:  Tuntunan bagi Nabi untuk berjihad melawan orang orang munafik 9:73----80808080    

[9.73] Hai Nabi, berjihadlah |melawan| orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap 
keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahanam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-

buruknya.  َوِبئَْس املَِصُري ُ من> ْم َوَماûَواُمهْ َ"َ >ِيبÈ َجاِهِد الُكف>اَر َوالُْمنَاِفِقَني َواغْلُظْ عَلَْهيِ َا الن Èهيv73|َ_ ا| 
[9.74] Mereka |orang-orang munafik itu| bersumpah dengan |nama| Allah, bahwa mereka tidak 

mengatakan |sesuatu yang menyakitimu|. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan 
telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka 
tidak mencela |Allah dan Rasul-Nya|, kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya 
kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, 
niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali 

tidak mempunyai pelindung dan tidak |pula| penolong di muka bumi.  َمَة الُكْفِر ِ َما قَالُوا َولََقْد قَالُوا َلكِ <B�ِ ِلُفوَن َحيْ
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ال> 
`
ْسالِمهِْم َوَمهÈوا ِبَما لَْم يَنَالُوا َوَما نََقُموا ا

`
ُ َوَكَفُروا بَْعَد ا <Bْهبُُم ا >ْوا يَُعّذِ ن يَتََول

`
>هُْم َوا ن يَُتوبُوا يَُك َخْريًا ل

`
ُ َوَرُسوÚُُ ِمن فَْضúِِ فَا <Bْغنَاُمهُ اvْن اvنَْيا ا ÈTِل�ً ِيف ا vعََذاً� ا 

ّ َوَال نَِصٍري |  |74َواالِٓخَرِة َوَما لَهُْم ِيف االvْرِض ِمن َوِيلٍ
[9.75] Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. "Sesungguhnya jika Allah 

memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk 
orang-orang yang saleh.  ِúِِمن فَْض kََ لَِنئْ آَ <Bْن عَاَهَد ا اِلِحَني |َوِمْهنُم م> قَن> َولَنَُكونَن> ِمَن الص> د>  |75 لَنَص>

[9.76] Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan 
karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi |kebenaran|.  ُمها آَ فَلَم>

ْعرُِضوَن | Èْوا َوُمه م< لُوا ِبِه َوتََول ن فَْضúِِ َخبِ  |76ّمِ
[9.77] Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui 

Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan |juga| 
karena mereka selalu berdusta.  َْما َوعَُدوُه َوِبَما َاكنُوا يَك َ <Bْخلَُفوا اvَىل يَْوِم يَلَْقْونَُه ِبَما ا

`
ْم ا  |77ِذبُوَن |فَاvْعقََهبُْم ِنَفاقًا ِيف ُقلُوِهبِ

[9.78] Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya 
Allah amat mengetahui segala yang gaib? | عَال>ُم الُغُيوِب َ <Bن> اvَواُمهْ َوا ُمهْ َوَجنْ َ يَْعَملُ ِرس> <Bن> اvلَْم يَْعلَُموا ا v78ا| 

[9.79] |Orang-orang munafik| yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi 
sedekah dengan sukarela dan |mencela| orang-orang yang tidak memperoleh |untuk disedekahkan| selain 
sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan 

mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.  َْدُمه ال> ُ"ْ
`
ُدوَن ا يَن َال َجيِ ِ <xَدقَاِت َوا ِعَني ِمَن املُْؤِمِنَني ِيف الص> ّوِ يَن يَلِْمُزوَن املُط> ِ <xا

ُ ِمْهنُْم َولَهُْم عََذاٌب اvِلٌمي | <Bَر ا  |79فَيَْسَخُروَن ِمْهنُْم َخسِ
[9.80] Kamu |Nabi Muhammad| memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun 

bagi mereka |adalah sama saja|. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun 
Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.  ْو َالvَتْغِفْر لَهُْم ا اسـْ
 ِ <B�ِ ُْم َكَفُروا ُ لَهُْم َذWَِ ِباvهن> <Bًة فَلَن يَْغِفَر ا ْبِعَني َمر> َتْغِفْر لَهُْم سـَ ن تَسـْ

`
تَْغِفْر لَهُْم ا ُ َال تَسـْ <Bَوا ِÚِ80َهيِْدي الَقْوَم الَفاِسِقَني | َوَرُسو| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang munafik merasa gembira dengan tinggalnya mereka dibelakang Rasulullah, mereka tidak suka rang munafik merasa gembira dengan tinggalnya mereka dibelakang Rasulullah, mereka tidak suka rang munafik merasa gembira dengan tinggalnya mereka dibelakang Rasulullah, mereka tidak suka rang munafik merasa gembira dengan tinggalnya mereka dibelakang Rasulullah, mereka tidak suka 
berjihad di jalan Allah 9:81berjihad di jalan Allah 9:81berjihad di jalan Allah 9:81berjihad di jalan Allah 9:81----89898989    

[9.81] Orang-orang yang ditinggalkan |tidak ikut berperang| itu, merasa gembira dengan tinggalnya 
mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah 
dan mereka berkata. "Janganlah kamu berangkat |pergi berperang| dalam panas terik ini". Katakanlah |Nabi 

Muhammad|. "Api neraka Jahanam itu lebih sangat panas |nya|", jika mereka mengetahui.  ُْفوَن ِبَمْقَعِدِمه< فَِرَح املَُخل
ِ َوقَالُوا َال تَنِفُروا ِيف  <Bنُفِسهِْم ِيف َسِبيِل اvْمَواِلهِْم َواvاِهُدوا ِبا ِ َوَكرُِهوا اvن ُجيَ <Bِخالَف َرُسوِل ا Èَشدvا َ من> >ْو َاكنُوا يَْفَقهُوَن |  احلَّرِ ُقْل kَُر َ"َ  |81َحرا+ ل

[9.82] Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang 
selalu mereka kerjakan. | ُبوَن  |82فَلَْيْضَحُكوا قَِليًال َولَْيْبُكوا َكِثريًا َجَزاًء ِبَما َاكنُوا يَْكسـِ

[9.83] Maka jika Allah mengembalikanmu |Nabi Muhammad| kepada satu golongan dari mereka, 
kemudian mereka minta izin kepadamu untuk ke luar |pergi berperang|, maka katakanlah. "Kamu tidak boleh 
ke luar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah 
rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah |tinggallah| bersama orang-orang yang tidak 

ikut berperang"  َُرُجوا م >ن َختْ ْهنُْم فَاْستَْئَذنُوَك لِلُْخُروجِ فَُقل ل َىل َطائَِفٍة ّمِ
`
ُ ا <Bَجَعَك ا `ن ر>

ٍة فَا َل َمر> >ُمكْ َرِضيُمت ِ�لُْقُعوِد اvو> ن `
ِعَي اvبَداً َولَن تَُقاِتلُوا َمِعَي عَُدوا+ ا

 |83فَاْقُعُدوا َمَع اخلَاِلِفَني |
[9.84] Dan janganlah kamu |Nabi Muhammad| sekali-kali menyembahyangkan |jenazah| seorang yang 

mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri |mendoakan| di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah 
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kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.  بَدًا َوَال تَُقْم عََىلvاَت ا ْهنُم م> َوَال تَُصّلِ عََىل اvَحٍد ّمِ
 ِÚَِوَرُسو ِ <B�ِ ُْم َكَفُروا هن>

`
ِه ا  |84 َوَماتُوا َوُمهْ فَاِسُقوَن |قَْربِ

[9.85] Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah 
menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa 

mereka dalam keadaan kafir.  َنُفُسهُمْ  َوالvنَْيا َوتَْزَهَق ا ÈTَهبُم ِهبَا ِيف ا ُ اvن يَُعّذِ <Bَما يُرِيُد ا< ن
`
 |85َوُمهْ َاكِفُروَن | تُْعِجْبَك اvْمَوالُهُْم َواvْوالُدُمهْ ا

[9.86] Dan apabila diturunkan sesuatu surat |yang memerintahkan kepada orang munafik itu|. 
"Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya", niscaya orang-orang yang kaya dan 
berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu |untuk tidak berjihad| dan mereka berkata. "Biarkanlah 

kami berada bersama orang-orang yang duduk".  َُذا ا¢نزِلَْت س
`
ْوِل ِمْهنُْم َوا ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوÚِِ اْستَْئَذنََك ا¢ْولُوا الط> <B�ِ ْن آِمنُواvوَرٌة ا

َع الَقاِعِديَن |  |86َوقَالُوا َذْرkَ نَُكن م>
[9.87] Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah 

dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui |kebahagiaan beriman dan berjihad|.  ن يَُكونُوا َمَع اخلََواِلِفvَرُضوا ِبا
ْم فَهُْم َال يَْفَقهُوَن |  |87َوُطِبَع عََىل ُقلُوِهبِ

[9.88] Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri 
mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan; dan mereka itulah |pula| orang-orang 

yang beruntung.  َاُت َوا¢ْول يَن آَمنُوا َمَعُه َجاَهُدوا ِباvْمَواِلِهْم َواvنُفِسهِْم َوا¢ْولَِئَك لَهُُم اخلَْريَ ِ <xُسوُل َوا  |88املُْفِلُحوَن |ِئَك ُمهُ لَِكِن الر>
[9.89] Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka 

kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.  َWِيَن ِفهيَا َذ ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال رِي ِمن َحتْ ُ لَهُْم َجن>اٍت َجتْ <Bعَد> اv89الَفْوُز الَعِظُمي |ا| 
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[9.90] Dan datang |kepada Nabi| orang-orang yang mengemukakan `uzur, yaitu orang-orang Arab Badui 
agar diberi izin bagi mereka |untuk tidak pergi berjihad|, sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan 
Rasul-Nya, duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab 

yang pedih.  ُ يَن َكَفُروا مِ َوَجاَء امل ِ <xُيِصيُب ا َ َوَرُسوÚَُ سـَ <Bيَن َكَذبُوا ا ِ <xْعَراِب ِلُيْؤَذَن لَهُْم َوقََعَد ا vُروَن ِمَن اال  |90ْهنُْم عََذاٌب اvِلٌمي |َعّذِ
[9.91] Tiada dosa |lantaran tidak pergi berjihad| atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit 

dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. 

Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,  َذا
`
ُدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج ا يَن َال َجيِ ِ <xَعَفاِء َوَال عََىل املَْرَىض َوَال عََىل ا Èلَيَْس عََىل الض

ِحٌمي | ُ غَُفوٌر ر> <Bِنَني ِمن َسِبيٍل َوا ِ َوَرُسوÚِِ َما عََىل املُْحسـِ <Bِ 91نََصُحوا| 
[9.92] dan tiada |pula dosa| atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu |Nabi Muhammad|, 

supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata. "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk 
membawamu", lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran 

mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.  لُُمكْ عَلَْيِه ِجُد َما اvْمحِ vتَْوَك ِلَتْحِملَهُْم ُقلَْت َال اvَذا َما ا
`
يَن ا ِ <xَوَال عََىل ا

ُدوا َما يُنِفُقوَن | ْمعِ َحَزkً اvال> َجيِ <Tْعُيُهنُْم تَِفيُض ِمَن اvْوا َوا<  |92تََول
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang    munafik 9:93munafik 9:93munafik 9:93munafik 9:93----96969696    
[9.93] Sesungguhnya jalan |untuk menyalahkan| hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin 

kepadamu, |untuk tidak ikut berperang|,padahal mereka itu orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama-
sama orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka, maka mereka tidak 
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mengetahui |akibat perbuatan mereka|.  ُ <Bن يَُكونُوا َمَع اخلََواِلِف َوَطَبَع اvْغِنَياُء َرُضوا ِباvِذنُونََك َوُمهْ اûَتا يَن يَسـْ ِ <xِبيُل عََىل ا >َما الس> ن
`
 عََىل ا

ْم فَهُْم الَ   |93 يَْعلَُموَن |ُقلُوِهبِ
[9.94] Mereka |orang-orang munafik| mengemukakan uzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali 

kepada mereka |dari medan perang|. Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Janganlah kamu mengemukakan `uzur; 
kami tidak percaya lagi kepadamu, |karena| sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu 
yang sebenarnya. Dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada 
|Allah|Yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan".  ِمْن ُ <Bا kَvْؤِمَن لَُمكْ قَْد نَب>اÈ ْم ُقل ال> تَْعَتِذُروا لَن ن لَْهيِ
`
َذا َرَجْعُمتْ ا

`
لَْيُمكْ ا

`
لَُمكْ َوَرُسوÚُُ ُمث> تَُردÈوَن يَْعَتِذُروَن ا ُ َمعَ <Bْخَباِرُمكْ َوَسَريَى اvا

َىل عَاِلِم الَغْيِب َوالش> 
`
ُئُمك ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن |ا ِّ  |94هَاَدِة فَُينَب

[9.95] Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada 
mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu 

adalah najis dan tempat mereka Jahanam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.  ِ <B�ِ َيْحِلُفوَن سـَ
ُ َجزَ  من> ُْم ِرْجٌس َوَماûَواُمهْ َ"َ هن>

`
ْم ِلُتْعرُِضوا َعْهنُْم فَاvْعرُِضوا َعْهنُْم ا لَْهيِ

`
َذا انقَلَْبُمتْ ا

`
ُبوَن | اًء ِبَما َاكنُوالَُمكْ ا  |95يَْكسـِ

[9.96] Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu rida kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu 
rida kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak rida kepada orang-orang yang fasik itu.  ِْلُفوَن لَُمك َحيْ

ن تَْرضَ 
`
َضْوا َعْهنُْم فَا َ َال يَْرَىض َعِن الَقْوِم الَفاِسِقَني |ِلَرتْ <Bن> ا

`
    |96ْوا َعْهنُْم فَا

    
Sub.:  Kekafiran dan kemunafikan orang Arab badui 9:97Sub.:  Kekafiran dan kemunafikan orang Arab badui 9:97Sub.:  Kekafiran dan kemunafikan orang Arab badui 9:97Sub.:  Kekafiran dan kemunafikan orang Arab badui 9:97----78787878    

[9.97] Orang-orang Arab Badui itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak 
mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.  ِعَل ُ <Bَوا ِÚِعََىل َرُسو ُ <Bنَزَل اvال> يَْعلَُموا ُحُدوَد َما اvْجَدُر ا vُكْفرًا َوِنَفاقًا َوا Èَشدvْعَراُب اv97ٌمي َحِكٌمي |اال| 
[9.98] Di antara orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya |di 

jalan Allah| sebagai suatu kerugian dan dia menanti-nanti marabahaya menimpamu; merekalah yang akan 
ditimpa marabahaya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  ْعَراِبvُص  َوِمَن اال< ب َمن يَت>ِخُذ َما يُنِفُق َمْغَرمًا َويََرتَ

يٌع عَِلٌمي | ُ َمسِ <Bْوِء َوا ْم َدائَِرُة الس> َواِئَر عَلَْهيِ <T98ِبُمكُ ا|    
    

Sub.:  NaSub.:  NaSub.:  NaSub.:  Nallllah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah 9:99ah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah 9:99ah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah 9:99ah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah 9:99----100100100100    
[9.99] Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang beriman kepada Allah dan hari 

kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya |di jalan Allah| itu, sebagai jalan mendekatkannya 
kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah 
suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri |kepada Allah|. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke 

dalam rahmat |surga| Nya; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ْعَراِب َمن يُْؤِمُنvَوِمَن اال
ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر وَ  <B�ِ ِيف ُ <Bُيْدِخلُهُُم ا >هُْم سـَ َا قُْربٌَة ل هن>

`
ُسوِل اvَال ا ِ َوَصلََواِت الر> <Bِخُذ َما يُنِفُق قُُرَ�ٍت ِعنَد ا ِحٌمي |يَت> َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا `

ِتِه ا  |99 َرْمحَ
[9.100] Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama |masuk Islam| di antara orang-orang 

muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan 
mereka pun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai 

di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.  لُوَن ِمَن اِبُقوَن االvو> َوالس>
ُ َعْهنُْم َوَرُضوا َعْنُه َواvعَد> لَهُْم جَ  <Bِيضَ ا ْحَساٍن ر>

`
>َبُعوُمه ِ� يَن ات ِ <xنَصاِر َواvيَن ِفهيَ املُهَاِجرِيَن َواال ِTِْهنَاُر َخاvَهتَا اال رِي َحتْ >اٍت َجتْ  |100ا اvبَدًا َذWَِ الَفْوُز الَعِظُمي |ن

    
Sub.:  Nabi diperingatkan bahwa ada beberapa orang munafik di suku Badui dan juga antara penduduk Sub.:  Nabi diperingatkan bahwa ada beberapa orang munafik di suku Badui dan juga antara penduduk Sub.:  Nabi diperingatkan bahwa ada beberapa orang munafik di suku Badui dan juga antara penduduk Sub.:  Nabi diperingatkan bahwa ada beberapa orang munafik di suku Badui dan juga antara penduduk 
Madinah 9:101Madinah 9:101Madinah 9:101Madinah 9:101----106106106106    
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[9.101] Di antara orang-orang Arab Badui yang |tinggal| di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan 
|juga| di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu |Nabi Muhammad| 
tidak mengetahui mereka, |tetapi| Kami-lah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali 

kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.  ْهِل املَِدينَِة َمَرُدوا عََىلvْعَراِب ُمنَاِفُقوَن َوِمْن اvَن اال ْن َحْولَُمك ّمِ َوِمم>
َىل عََذاٍب َعِظٍمي |

`
تَْنيِ ُمث> يَُردÈوَن ا ر> ُهبُم م> ُنَعّذِ ُن نَْعلَُمهُْم سـَ  |101النَِّفاِق َال تَْعلَُمهُْم َحنْ

[9.102] Dan |ada pula| orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur baurkan 
pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ِِفُوا ِبُذنُوهب ئًا َعَىس َوآَخُروَن اْعَرتَ ِّ ًال َصاِلحًا َوآَخَر َسي ْم َخلَُطوا َمعَ
ِحٌمي | َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا `

ْم ا ُ اvن يَُتوَب عَلَْهيِ <B102ا| 
[9.103] Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu |menjadi| ketenteraman jiwa bagi mereka. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  ن> َصالتََك َسَكٌن `

ْم ا ِهيم ِهبَا َوَصّلِ عَلَْهيِ ُخْذ ِمْن اvْمَواِلهِْم َصَدقًَة تَُطّهُِرُمهْ َوتَُزكِّ
يٌع عَِلميٌ  ُ َمسِ <Bهُْم َوا<  |103| ل

[9.104] Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan 
menerima zakat|nya|, dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang?  ُهَو َ <Bن> اvلَْم يَْعلَُموا ا vا

ِحُمي | يَْقَبُل الت>ْوبََة َعْن ِعَباِدهِ  اُب الر> َ ُهَو الت>و> <Bن> اvَدقَاِت َوا  |104َويَاvُخُذ الص>
[9.105] Dan katakanlah. "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada |Allah| Yang Mengetahui akan yang gaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".  ُÚُلَُمكْ َوَرُسو ُ َمعَ <Bلُوا فََسَريَى ا َوُقِل اْمعَ

ُئُمك ِبَما ُكنُمتْ تَْعمَ  ِّ هَاَدِة فَُينَب َىل عَاِلِم الَغْيِب َوالش>
`
دÈوَن ا  |105لُوَن |َوالُْمْؤِمنُوَن َوَسُرتَ

[9.106] Dan ada |pula| orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah 
akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima tobat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.  vعَِلٌمي َحِكٌمي |َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ال ُ <Bْم َوا ا يَُتوُب عَلَْهيِ م>
`
ُهبُْم َوا ا يَُعّذِ م>

`
ِ ا <B106ْمِر ا| 

    
Sub.:  Allah memberitahukan Nabi Muhammad bahwa sebuah masjid telah dibangun untuk menyesatkan Sub.:  Allah memberitahukan Nabi Muhammad bahwa sebuah masjid telah dibangun untuk menyesatkan Sub.:  Allah memberitahukan Nabi Muhammad bahwa sebuah masjid telah dibangun untuk menyesatkan Sub.:  Allah memberitahukan Nabi Muhammad bahwa sebuah masjid telah dibangun untuk menyesatkan 
ajaran Islam, dan itu adalah tempat orangajaran Islam, dan itu adalah tempat orangajaran Islam, dan itu adalah tempat orangajaran Islam, dan itu adalah tempat orang----orang munafik orang munafik orang munafik orang munafik berkumpul 9:107berkumpul 9:107berkumpul 9:107berkumpul 9:107----110110110110    

[9.107] Dan |di antara orang-orang munafik itu| ada orang-orang yang mendirikan mesjid untuk 
menimbulkan kemudaratan |pada orang-orang mukmin|, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara 
orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya 
sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah. "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah 

menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta |dalam sumpahnya|.  َُذوا َمْس يَن اخت> ِ <xارًا َوا ِجداً ِرضَ
ْن 

`
َ َوَرُسوÚَُ ِمن قَْبُل َولََيْحِلُفن> ا <Bَِّمْن َحاَرَب ا ْرَصادًا ل

`
ُْم لََاكِذبُوَن |َوُكْفرًا َوتَْفرِيقًا بَْنيَ املُْؤِمِنَني َوا هن>

`
ُ يَْشهَُد ا <Bَىن َوا ال> احلُسـْ

`
 |107اvَرْدkَ ا

[9.108] Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang 
didirikan atas dasar takwa |mesjid Quba|, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di 
dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang 

yang bersih.  ُِن تَُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل حيvا Èَحقvِل يَْوٍم ا َس عََىل الت>ْقَوى ِمْن اvو> >َمْسِجٌد ا¢ّسِ بَدًا ل vهِّرِيَن َال تَُقْم ِفيِه ا بÈ املُط> ُ ُحيِ <Bن يََتَطه>ُروا َواvوَن اÈب
|108| 

[9.109] Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan 
keridaan |Nya| itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, 
lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Dan Allah tidak memberikan 
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petunjuk kepada orang-orang yang zalim.  َس بُنْيَانَُه عََىل َشَفا ُجُرٍف ْن اvس> ِ َوِرْضَواٍن َخْريٌ اvم م> <Bَس بُنْيَانَُه عََىل تَْقَوى ِمَن ا اvفََمْن اvس>
اِلِمَني | ُ َال َهيِْدي الَقْوَم الظ> <Bَوا َ من>  |109َهاٍر فَاْهنَاَر ِبِه ِيف kَِر َ"َ

[9.110] Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati 
mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  َال يََزاُل

مْ  ي بَنَْوا ِريَبًة ِيف ُقلُوِهبِ ِ <xعَِلٌمي َحِكٌمي | بُنْيَاُهنُُم ا ُ <Bَع ُقلُوُهبُْم َوا ال> اvن تََقط>
`
 |110ا

    
Sub.:  Janji Allah terhadap orang mukmin 9:111Sub.:  Janji Allah terhadap orang mukmin 9:111Sub.:  Janji Allah terhadap orang mukmin 9:111Sub.:  Janji Allah terhadap orang mukmin 9:111----112112112112    

[9.111] Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan 
memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. 
|Itu telah menjadi| janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih 
menepati janjinya |selain| daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, 

dan itulah kemenangan yang besar.  ِ <Bن> لَهُُم اجلَن>َة يَُقاتِلُوَن ِيف َسِبيِل اvْمَوالَهُم ِباvنُفَسهُْم َواvاْشَرتَى ِمَن املُْؤِمِنَني ا َ <Bن> ا `
 فََيْقُتلُوَن ا

 
`
ي َ�يَْعُمت ِبِه َوَذWَِ ُهوَ َويُْقتَلُوَن َوْعدًا عَلَْيِه َحقا+ ِيف الت>ْوَراِة َواال ِ <xوا ِببَْيِعُمكُ ا َتبِْرشُ ِ فَاسـْ <Bْوَىف ِبَعهِْدِه ِمَن اv111الَفْوُز الَعِظُمي | ِجنيِل َوالُْقْرآِن َوَمْن ا| 

[9.112] Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji |Allah|, yang melawat, 
yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar dan yang 

memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.  اِحئُوَن الت>ائُِبوَن الَعاِبُدوَن احلَاِمُدوَن الس>
اِجُدوَن االِٓمُروَن  اِكُعوَن الس> ِ املُْؤِمِنَني |الر> ِ َوبَّرشِ <B112ِ�لَْمْعُروِف َوالن>اُهوَن َعِن املُنَكِر َوالَْحاِفُظوَن ِلُحُدوِد ا| 

    
Sub.:  Meminta pengampunan 9:113Sub.:  Meminta pengampunan 9:113Sub.:  Meminta pengampunan 9:113Sub.:  Meminta pengampunan 9:113----114114114114    

[9.113] Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun |kepada Allah| 
bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat |nya|, sesudah jelas bagi 

mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka Jahanam.  تَْغِفُروا يَن آَمنُوا اvن يَسـْ ِ <xِيبِّ َوا< َما َاكَن لِلن
اُب اجلَِحِمي |ِللُْمْرشِِكَني َولَْو اكَ  ْحصَ vُْم ا َ لَهُْم اvهن>  |113نُوا ا¢ْوِيل ُقْرَىب ِمْن بَْعِد َما تََبني>

[9.114] Dan permintaan ampun dari Ibrahim |kepada Allah| untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena 
suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu 
adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang 

sangat lembut hatinya lagi penyantun.  َْوِعَدٍة َوع ال> َعن م>
`
ِبيِه ا vبَْراِهَمي ال `

ِتْغَفاُر ا ن> َوَما َاكَن اسـْ `
ِ تََرب>اv ِمنُْه ا < ِBّ äُه عَُدو< ن vا ُÚَ َ ا تََبني> ُه فَلَم> <_ `

َدَها ا
اٌه َحِلٌمي | ْبَراِهَمي الvو>

`
    |114ا

    
Sub.:  Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum yang diberiNya petunjuk 9:115Sub.:  Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum yang diberiNya petunjuk 9:115Sub.:  Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum yang diberiNya petunjuk 9:115Sub.:  Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum yang diberiNya petunjuk 9:115----116116116116    

[9.115] Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk 
kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.  َل َ ْذ َهَداُمهْ َحىت> يَُبّنيِ
`
ُ ِلُيِضل> قَْومًا بَْعَد ا <Bٍء عَِلٌمي |َوَما َاكَن ا َ ِبُلكِّ َيشْ <Bن> ا `

ا يَت>ُقوَن ا  |115هُم م>
[9.116] Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. 

Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.  ُ�ُْم ُÚَ َ <Bن> ا `
ِيي َويُِميُت  ا َمَواِت َواالvْرِض ُحيْ الس>

ّ َوَال نَِصٍري | ِ ِمن َوِيلٍ <Bن ُدوِن ا  |116َوَما لَُمك ّمِ
    

Sub.:  Allah menerima tobat Nabi ketika golongan yang mengikutinya mengalami kesulitan dan hampir Sub.:  Allah menerima tobat Nabi ketika golongan yang mengikutinya mengalami kesulitan dan hampir Sub.:  Allah menerima tobat Nabi ketika golongan yang mengikutinya mengalami kesulitan dan hampir Sub.:  Allah menerima tobat Nabi ketika golongan yang mengikutinya mengalami kesulitan dan hampir 
berpaling dari Allah 9:117berpaling dari Allah 9:117berpaling dari Allah 9:117berpaling dari Allah 9:117----119119119119    

[9.117] Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar, 
yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian 
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Allah menerima tobat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka,
ِة ِمْن بَْعدِ   >َبُعوُه ِيف َساعَِة الُعْرسَ يَن ات ِ <xنَصاِر اvعََىل الن>ِيبِّ َوالُْمهَاِجرِيَن َواال ُ <Bَب ا <ْم َرُءوٌف  لََقد  >ُه ِهبِ ن

`
ْم ا ْهنُْم ُمث> ََب عَلَْهيِ َما َاكَد يَزِيُغ ُقلُوُب فَرِيٍق ّمِ

ِحٌمي |  |117ر>
[9.118] dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan |penerimaan tobat| mereka, hingga apabila bumi telah 

menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit |pula terasa| oleh 
mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari |siksa| Allah, melainkan kepada-Nya 
saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah-lah 

Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.  
`
ُِّفوا َحىت> ا يَن ُخل ِ <xْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاقَْت َوعََىل الث>الثَِة اvُم اال َذا َضاقَْت عَلَْهيِ

 َ <Bن> ا `
ْم ِلَيُتوبُوا ا لَْيِه ُمث> ََب عَلَْهيِ

`
ال> ا

`
ِ ا <Bِمَن ا vن ال> َملَْجاvوا اÈنُفُسهُْم َوَظنvْم ا ِحُمي |عَلَْهيِ اُب الر>  |118 ُهَو الت>و>

[9.119] Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-
orang yang benar. | اِدِقَني َ َوُكونُوا َمَع الص> <Bُقوا ا< يَن آَمنُوا ات ِ <xَا ا Èهيv119َ_ ا| 

    
Sub.:  Mereka yang mencintai Allah dan RasulSub.:  Mereka yang mencintai Allah dan RasulSub.:  Mereka yang mencintai Allah dan RasulSub.:  Mereka yang mencintai Allah dan Rasul----Nya lebih dari cinta terhadap dirinya sendiri 9:Nya lebih dari cinta terhadap dirinya sendiri 9:Nya lebih dari cinta terhadap dirinya sendiri 9:Nya lebih dari cinta terhadap dirinya sendiri 9:120120120120----121121121121    

[9.120] Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar 
mereka, tidak turut menyertai Rasulullah |pergi berperang| dan tidak patut |pula| bagi mereka lebih mencintai 
diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, 
kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. dan tidak |pula| menginjak suatu tempat yang membangkitkan 
amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah 
bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala 

orang-orang yang berbuat baik,  ََوال ِ <Bُسوِل ا >ُفوا َعن ر> َن االvْعَراِب اvن يََتَخل >ْفِسِه  َما َاكَن الvْهِل املَِدينَِة َوَمْن َحْولَهُم ّمِ يَْرغَُبوا ِباvنُفِسهِْم َعن ن
ِ َوَال يََطُئوَن َمْوِطئًا يَِغيظُ <Bُْم َال يُِصيُهبُْم َظَمأٌ َوَال نََصٌب َوَال َمْخَمَصٌة ِيف َسِبيِل ا ٌل َصاِلحٌ  َذWَِ ِباvهن> ال> ُكِتَب لَهُم ِبِه َمعَ

`
>ْيًال ا ن>  الُكف>اَر َوَال يَنَالُوَن ِمْن عَُدٍوّ ن `

ا
ِنَني | َ َال يُِضيُع اvْجَر املُْحسـِ <B120ا| 

[9.121] dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak |pula| yang besar dan tidak 
melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka |amal saleh pula|, karena Allah akan memberi 

balasan kepada mereka |dengan balasan| yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.  َوَال يُنِفُقوَن نََفقًَة
ُ اvْحَسَن َما َاكنُوا يَْعَملُ  <Bال> ُكتَِب لَُهْم ِلَيْجزَِهيُُم ا

`
 |121وَن |َصِغَريًة َوَال َكِبَريًة َوَال يَْقَطُعوَن َواِدً_ ا

    
SuSuSuSub.:  Dakwah Islam 9:122b.:  Dakwah Islam 9:122b.:  Dakwah Islam 9:122b.:  Dakwah Islam 9:122    

[9.122] Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya |ke medan perang|. Mengapa 
tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 

supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. َيَتَفق>هُوا ِيف ا ِّ ْهنُْم َطائَِفٌة ل >ًة فَلَْوَال نََفَر ِمن ُلكِّ ِفْرقٍَة ّمِ يِن َوَما َاكَن املُْؤِمنُوَن ِلَينِفُروا َاكف ِTّ
َذُروَن |َوِلُينذِ  >هُْم َحيْ ْم لََعل لَْهيِ

`
َذا َرَجُعوا ا

`
 |122ُروا قَْوَمهُْم ا

[9.123] Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan 
hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang 

yang bertakwa.  <نvَن الُكف>اِر َولَْيِجُدوا ِفيُمكْ ِغلَْظًة َواْعلَُموا ا يَن يَلُونَُمك ّمِ ِ <xيَن آَمنُوا قَاِتلُوا ا ِ <xَا ا Èهيvَمَع املُت>ِقَني |َ_ ا َ <B123 ا| 
    

Sub.:  Turunnya suatu surat akan menambah imannya kaum muslimin 9:1Sub.:  Turunnya suatu surat akan menambah imannya kaum muslimin 9:1Sub.:  Turunnya suatu surat akan menambah imannya kaum muslimin 9:1Sub.:  Turunnya suatu surat akan menambah imannya kaum muslimin 9:123232323----127127127127    
[9.124] Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka |orang-orang munafik| ada yang 

berkata. "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan |turunnya| surat ini?" Adapun orang-
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orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira.  َذا َما ا¢نزِلَْت ُسوَرٌة
`
َوا

َتبْ  ميَاkً َوُمهْ يَسـْ
`
يَن آَمنُوا فََزاَدْهتُْم ا ِ <xا ا ميَاkً فَاvم>

`
يÈُمكْ َزاَدتُْه َهِذِه ا vوَن |فَِمْهنُم م>ن يَُقوُل ا  |124ِرشُ

[9.125] Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu 
bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya |yang telah ada| dan mereka mati dalam keadaan kafir.

َىل ِرْجِسهِْم َوَماتُوا َوُمهْ َاكِفُروَن | 
`
َرٌض فََزاَدْهتُْم ِرْجسًا ا م م> يَن ِيف ُقلُوِهبِ ِ <xا ا  |125َواvم>

[9.126] Dan tidakkah mereka |orang-orang munafik| memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua 
kali setiap tahun, kemudian mereka tidak |juga| bertobat dan tidak |pula| mengambil pengajaran?  ُْم اvَوال يََرْوَن اvهن>

ر>  ك>ُروَن |يُْفتَنُوَن ِيف ُلكِّ عَاٍم م> تَْنيِ ُمث> َال يَُتوبُوَن َوَال ُمهْ يَذ>  |126ًة اvْو َمر>
[9.127] Dan apabila diturunkan satu surat sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain |sambil 

berkata|. "Adakah seorang dari |orang-orang muslimin| yang melihat kamu?" Sesudah itu mereka pun pergi. 
Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.  َظَر< َذا َما ا¢نِزلَْت ُسوَرٌة ن

`
َوا

ُْم قَ  ُ ُقلُوَهبُم ِباvهن> <Bَف ا فُوا َرصَ ْن اvَحٍد ُمث> انَرصَ َىل بَْعٍض َهْل يََراُمك ّمِ
`
    |127ْوٌم ال> يَْفقَهُوَن |بَْعُضهُْم ا

    
Sub.:  Sebuah karakter atau sifat Nabi Muhammad yang sangat bagus 9:128Sub.:  Sebuah karakter atau sifat Nabi Muhammad yang sangat bagus 9:128Sub.:  Sebuah karakter atau sifat Nabi Muhammad yang sangat bagus 9:128Sub.:  Sebuah karakter atau sifat Nabi Muhammad yang sangat bagus 9:128----129129129129    

[9.128] Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya 
penderitaanmu, sangat menginginkan |keimanan dan keselamatan| bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang 

terhadap orang-orang mukmin  ٌَحرِيٌص عَلَْيُمك ِ�لُْمْؤِمِنَني َرُءوٌف ر>ِحمي ْ Èنُفِسُمكْ َعزِيٌز عَلَْيِه َما َعِنمتvْن ا  |128| لَقَْد َجاَءُمكْ َرُسوٌل ّمِ
[9.129] Jika mereka berpaling |dari keimanan|, maka katakanlah |Nabi Muhammad|. "Cukuplah Allah 

bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 
Arasy yang agung".  ْ<ال> ُهَو عَلَْيِه تََولك

`
Úََ ا

`
ُ َال ا <Bِيبَ ا >ْوا فَُقْل َحسـْ ن تََول

`
 |129ُت َوُهَو َربÈ الَعْرِش الَعِظِمي |فَا

 
YUNUS  سورة يونس 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah 10:01Sub.:  Ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah 10:01Sub.:  Ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah 10:01Sub.:  Ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah 10:01    

[10.1] Alif Laam Raa. Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah.  الـر ِتْ�َ آَ_ُت الِكتَاِب احلَِكِمي
|1| 

    
Sub.:  Diutusnya Nabi Muhammad 10:02Sub.:  Diutusnya Nabi Muhammad 10:02Sub.:  Diutusnya Nabi Muhammad 10:02Sub.:  Diutusnya Nabi Muhammad 10:02    

[10.2] Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di 
antara mereka. "Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka 
mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka". Orang-orang kafir berkata. "Sesungguhnya orang 

ini |Nabi Muhammad| benar-benar adalah tukang sihir yang nyata."  vْن اvبًا ا ْهنُْم اvْن اvنِذِر الن>اَس اvَاكَن ِللن>اِس َجعَ َىل َرُجٍل ّمِ
`
ْوَحْينَا ا

ِبٌني | Èن> َهَذا لََساِحٌر م `
ْم قَاَل الَاكِفُروَن ا ِ يَن آَمنُوا اvن> لَهُْم قََدَم ِصْدٍق ِعنَد َرّهبِ ِ <xا ِ  |2َوبَّرشِ

    
Sub.:  Pencipta dan ciptaanSub.:  Pencipta dan ciptaanSub.:  Pencipta dan ciptaanSub.:  Pencipta dan ciptaan----Nya 10:3Nya 10:3Nya 10:3Nya 10:3----6666    

[10.3] Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, 
kemudian Dia bersemayam di atas Arasy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan 
memberi syafaat kecuali sesudah ada izin-Nya. |Zat| yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka 
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sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?  ٍم <_vت>ِة ا َمَواِت َواالvْرَض ِيف سـِ ي َخلََق الس> ِ <xا ُ <Bُمكُ ا< ن> َرب `
ا

ُ َربÈُمكْ  <Bْذِنِه َذِلُمكُ ا
`
ال> ِمْن بَْعِد ا

`
َتَوى عََىل الَعْرِش يَُدبُِّر االvْمَر َما ِمن َشِفيعٍ ا  |3فَاْعُبُدوُه اvفََال تََذك>ُروَن | ُمث> اسـْ

[10.4] Hanya kepada-Nya-lah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, 
sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya |menghidupkannya| 
kembali |sesudah berbangkit|, agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang 
mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan 

azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka.  َيعًا و لَْيِه َمْرِجُعُمكْ َمجِ
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xُه يَْبَدا¢ اخلَلَْق ُمث> يُِعيُدُه ِلَيْجِزَي ا< ن

`
ِ َحقا+ ا <Bْعَد ا

ٍمي َوعََذاٌب اvِلٌمي ِبَما َاكنُوا يَْكفُ  ْن َمحِ اٌب ّمِ يَن َكَفُروا لَهُْم َرشَ ِ <xاِلَحاِت ِ�لِْقْسطِ َوا لُوا الص>  |4ُروَن |َوَمعِ
    

Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaantanda kekuasaantanda kekuasaantanda kekuasaan    Allah 10:5Allah 10:5Allah 10:5Allah 10:5----8888    
[10.5] Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-

manzilah |tempat-tempat| bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan 
|waktu|. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda 

|kebesaran-Nya| kepada orang-orang yang mengetahui.  َرُه َمنَاِزَل ِلتَْعلَُموا عََدَد ْمَس ِضَياًء َوالْقََمَر نُورًا َوقَد> ي َجَعَل الش> ِ <xُهَو ا
 ُ <Bِنَني َوالِْحَساَب َما َخلََق ا ُل االَٓ_ِت ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن | السـِّ ال> ِ�لَْحّقِ يَُفّصِ

`
 |5َذWَِ ا

[10.6] Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit 
dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda |kekuasaan-Nya| bagi orang-orang yang bertakwa.  ن> ِيف اْخِتالِف `

ا
َِّقْوٍم يَت>ُقوَن | َمَواِت َواالvْرِض الَٓ_ٍت ل ُ ِيف الس> <Bَاِر َوَما َخلََق ا >ْيِل َوالهن>  |6الل

    
Sub.:  Penduduk surga dan penghuni neraka 10:7Sub.:  Penduduk surga dan penghuni neraka 10:7Sub.:  Penduduk surga dan penghuni neraka 10:7Sub.:  Penduduk surga dan penghuni neraka 10:7----10101010    

[10.7] Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan |tidak percaya akan| pertemuan dengan 
Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-

orang yang melalaikan ayat-ayat Kami,  َوا ِهبَا وÈ نَْيا َواْطَماvن ÈTَوَرُضوا ِ�لَْحَياِة ا kَيَن َال يَْرُجوَن ِلَقاَء ِ <xن> ا `
يَن ُمهْ َعْن آَ_ِتنَا غَاِفلُوَن |ا ِ <x7ا| 

[10.8] mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.  َواُمهُ الن>اُر ِبَماûا¢ْولَِئَك َما
ُبوَن |  |8َاكنُوا يَْكسـِ

[10.9] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi 
petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga 

yang penuh kenikmatan.  ِِهت ْم َجتِْري ِمن َحتْ ميَاِهنِ
`
ُْم ِ� Èاِلَحاِت َهيِْدِهيْم َرهب لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xن> ا `

>اِت الن>ِعِمي |ا  |9ُم االvْهنَاُر ِيف َجن
    

Sub.:  Pengagungan penduduk surga dan do'anya 10:10Sub.:  Pengagungan penduduk surga dan do'anya 10:10Sub.:  Pengagungan penduduk surga dan do'anya 10:10Sub.:  Pengagungan penduduk surga dan do'anya 10:10    
[10.10] Doa mereka di dalamnya ialah. "Subhanakallahumma", dan salam penghormatan mereka ialah. 

"Salam". Dan penutup doa mereka ialah. "Alhamdulillaahi Rabbil `aalamin."  ي>ُهتُْم ِفهيَا >هُم> َوَحتِ ْبَحانََك الل َدْعَواُمهْ ِفهيَا سـُ
ِ َرّبِ الَعالَِمَني | <Bِ ِن احلَْمُدv10َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُمهْ ا| 

    
Sub.:  Do'a yang dikabulkan dan dia kembali berpaling untuk kesesatan 10:11Sub.:  Do'a yang dikabulkan dan dia kembali berpaling untuk kesesatan 10:11Sub.:  Do'a yang dikabulkan dan dia kembali berpaling untuk kesesatan 10:11Sub.:  Do'a yang dikabulkan dan dia kembali berpaling untuk kesesatan 10:11----13131313    

[10.11] Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka 
untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka Kami biarkan orang-orang yang tidak 

mengharapkan pertemuan dengan Kami, bergelimang di dalam kesesatan mereka.  َو < ُ ِللن>اِس الرش> <Bُل ا لَْو يَُعّجِ
ْم يَعْ  يَن َال يَْرُجوَن ِلَقاَءkَ ِيف ُطْغَياِهنِ ِ <xَجلُهُْم فَنََذُر ا vْم ا لَْهيِ

`
َخْريِ لَُقِيضَ ا تِْعَجالَهُم ِ�لْ  |11َمهُوَن |اسـْ

[10.12] Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk 
atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia |kembali| melalui |jalannya yang sesat|, 
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seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk |menghilangkan| bahaya yang telah menimpanya. 
Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.  <َذا َمس

`
َوا

>ْم يَْدعُ  ُه َمر> vJَن ل ا َكَشْفنَا َعْنُه ُرض> È َدعَاkَ ِلَجْنِبِه اvْو قَاِعدًا اvْو قَائِامً فَلَم> Èنَساَن الرض
`
ُه َكَذWَِ ُزيَِّن لِ اال س> َىل ُرضٍّ م>

`
 |12لُْمْرسِِفَني َما َاكنُوا يَْعَملُوَن |نَا ا

[10.13] Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu, ketika mereka 
berbuat kelaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-
keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah Kami memberi 

pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.  ُنَاِت َوَما َاكنُوا ِلُيْؤِمن ِّ ا َظلَُموا َوَجاَءْهتُْم ُرُسلُهُم ِ�لَْبي وا َولََقْد اvْهلَْكنَا الُقُروَن ِمن قَْبِلُمكْ لَم>
زِي الَقْوَم املُْجِرِمَني |َكذَ   |Wِ13َ َجنْ

    
Sub.:  Penerus di muka bumi 10:14Sub.:  Penerus di muka bumi 10:14Sub.:  Penerus di muka bumi 10:14Sub.:  Penerus di muka bumi 10:14    

[10.14] Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti |mereka| di muka bumi sesudah mereka, 
supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.  v14ْرِض ِمْن بَْعِدِمهْ ِلنَنُظَر َكْيَف تَْعَملُوَن |ُمث> َجَعلْنَاُمكْ َخالئَِف ِيف اال| 

 
Sub.:  Nabi Muhammad hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah padanya 10:15-16 

[10.15] Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami dengan jelas, orang-orang yang tidak 
mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata. "Datangkanlah Al Qur'an yang lain dari ini atau gantilah 
dia". Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku 
tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku 

kepada siksa hari yang besar |kiamat|".  َ يَن َال يَْرُجوَن ِلَقاَءkَ ائِْت ِبُقْرآٍن غَْريِ َهَذا اvْو ب ِ <xِّنَاٍت قَاَل ا ْم آَ_تُنَا بَي َذا تُْتَىل عَلَْهيِ
`
Úُْ ُقْل َما يَُكوُن َوا ّدِ

Úَُ ِمن ِتلْقَاِء نَْفِيس  ْن َعَصيُْت َرّيبِ عََذاَب يَْوٍم َعِظٍمي | ِيل اvْن ا¢بَّدِ
`
ّينِ اvَخاُف ا

`
َيل> ا `

ال> َما يُوَ� ا
`
>ِبُع ا ت vْن ا

`
 |15ا

[10.16] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya 
kepadamu dan Allah tidak |pula| memberitahukannya kepadamu". Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu 

beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya?  ْدَراُمك ِبِه فََقْدvَما تَلَْوتُُه عَلَْيُمكْ َوَال ا ُ <Bْو َشاَء ا< ُقل ل
ن قَْبúِِ اvفََال تَْعِقلُوَن | رًا ّمِ     |16لَِبثُْت ِفيُمكْ ُمعُ

    
SubSubSubSub.:   Terletak tentang Allah 10:17.:   Terletak tentang Allah 10:17.:   Terletak tentang Allah 10:17.:   Terletak tentang Allah 10:17    

[10.17] Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah 
atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa.  ُْظَملvفََمْن ا

ِن افْ  >ُه َال يُْفِلُح املُْجرُِموَن |ِمم> ن
`
َب ِبآَ_ِتِه ا ِ َكِذً� اvْو َكذ> <B17َرتَى عََىل ا| 

    
Sub.:  Kesesatan orangSub.:  Kesesatan orangSub.:  Kesesatan orangSub.:  Kesesatan orang----orang kafir yang menyembah tuhan selain Allah 10:18orang kafir yang menyembah tuhan selain Allah 10:18orang kafir yang menyembah tuhan selain Allah 10:18orang kafir yang menyembah tuhan selain Allah 10:18    

[10.18] Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan 
kepada mereka dan tidak |pula| kemanfaatan, dan mereka berkata. "Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada 
kami di sisi Allah". Katakanlah. "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik 
di langit dan tidak |pula| di bumi?" Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka 

mempersekutukan |itu|.  vُقْل ا ِ <Bِعنَد ا kَُمهْ َوَال يَنَفُعهُْم َويَُقولُوَن َهُؤالِء ُشَفَعاُؤ Èَما َال يَُرض ِ <Bِبَما َال يَْعَملُ ِيف َويَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا َ <Bئُوَن ا ِّ تُنَب
َموَ  ْبَحانَُه َوتََعاَىل َمع>ا يُْرشُِكوَن |الس>  |18اِت َوَال ِيف االvْرِض سـُ

    
Sub.:  Keputusan Allah 10:19Sub.:  Keputusan Allah 10:19Sub.:  Keputusan Allah 10:19Sub.:  Keputusan Allah 10:19    
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[10.19] Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu 
ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa 

yang mereka perselisihkan itu.  ََِّك لَُقِيضَ بَيَْهنُْم ِفمي ب َبقَْت ِمن ر> َمٌة سـَ ًة َواِحَدًة فَاْختَلَُفوا َولَْوال َلكِ ال> ا¢م>
`
َتِلُفوَن |َوَما َاكَن الن>اُس ا  |19ا ِفيِه َخيْ

    
Sub.:  Kepunyaan ASub.:  Kepunyaan ASub.:  Kepunyaan ASub.:  Kepunyaan Allah segala sesuatu yang ghoibllah segala sesuatu yang ghoibllah segala sesuatu yang ghoibllah segala sesuatu yang ghoib    10:2010:2010:2010:20    

[10.20] Dan mereka berkata. "Mengapa tidak diturunkan kepadanya |Nabi Muhammad| suatu keterangan 
|mukjizat| dari Tuhannya?" Maka katakanlah. " Sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah; sebab itu 

tunggu |sajalah| olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu.  َويَُقولُوَن
َن املُنَتِظرِينَ  ّينِ َمَعُمك ّمِ

`
ِ فَانَتِظُروا ا <Bِ َما الَغْيُب< ن

`
ِِّه فَُقْل ا ب ن ر>  |20| لَْوال ا¢نِزَل عَلَْيِه آيٌَة ّمِ

    
Sub.:  Mereka yang mengingkari rahmat Sub.:  Mereka yang mengingkari rahmat Sub.:  Mereka yang mengingkari rahmat Sub.:  Mereka yang mengingkari rahmat AllahAllahAllahAllah    10:2110:2110:2110:21----23232323    

[10.21] Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah |datangnya| bahaya menimpa 
mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam |menentang| tanda-tanda kekuasaan Kami. Katakanlah. 
"Allah lebih cepat pembalasannya |atas tipu daya itu|". Sesungguhnya malaikat Kami menuliskan tipu dayamu.

عُ   ْرسَ vا ُ <Bْكٌر ِيف آَ_ِتنَا ُقِل ا َذا لَهُم م>
`
ْهتُْم ا اَء َمسـ> ْن بَْعِد َرض> ًة ّمِ َذا اvَذْقنَا الن>اَس َرْمحَ

`
ن> ُرُسلَنَا يَْكُتُبوَن َما تَْمُكُروَن | َوا `

 |21َمْكرًا ا
    

Sub.Sub.Sub.Sub.:  Do'a orang yang dalam bahaya diterima Allah, sesudah itu mereka dzolim terhadapNYA 10:22:  Do'a orang yang dalam bahaya diterima Allah, sesudah itu mereka dzolim terhadapNYA 10:22:  Do'a orang yang dalam bahaya diterima Allah, sesudah itu mereka dzolim terhadapNYA 10:22:  Do'a orang yang dalam bahaya diterima Allah, sesudah itu mereka dzolim terhadapNYA 10:22----23232323    
[10.22] Dialah Tuhan yang menjadikan Kamu dapat berjalan di daratan, |berlayar| di lautan. Sehingga 

apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di 
dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan 
|apabila| gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung 
|bahaya|, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. 
|Mereka berkata|. "Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan 

termasuk orang-orang yang bersyukur".  ُْمكْ ِيف الَربِّ َوال ُ ي يَُسّريِ ِ <xَبٍة َوفَرُِحوا ِهبَاُهَو ا م ِبِرٍحي َطّيِ َذا ُكنُمتْ ِيف الُفْ�ِ َوَجَرْيَن ِهبِ
`
َجاَءْهتَا  َبْحِر َحىت> ا

 ِّTا ُÚَ ُمْخِلِصَني َ <Bْم َدَعُوا ا ُْم ا¢ِحيطَ ِهبِ َجنْيتَنَا مِ ِرحيٌ عَاِصٌف َوَجاَءُمهُ املَْوُج ِمن ُلكِّ َمَاكٍن َوَظنÈوا اvهن> vاِكرِيَن |يَن لَِنئْ ا  |22ْن َهِذِه لَنَُكونَن> ِمَن الش>
[10.23] Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi 

tanpa |alasan| yang benar. Hai manusia, sesungguhnya |bencana| kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; 
|hasil kezalimanmu| itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu 

Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.  َْما بَْغُيُمك< ن
`
َا الن>اُس ا Èهيvْرِض ِبَغْريِ احلَّقِ َ_ اvَذا ُمهْ يَْبُغوَن ِيف اال

`
َجناُمهْ ا vا ا  فَلَم>

ئُُمك ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن | بِّ لَْينَا َمْرِجُعُمكْ فَنُنَ `
نَْيا ُمث> ا ÈTتَاَع احلََياِة ا  |23عََىل اvنُفِسُمك م>

    
Sub.:  Perumpamaan kehidupan Dunia 10:24Sub.:  Perumpamaan kehidupan Dunia 10:24Sub.:  Perumpamaan kehidupan Dunia 10:24Sub.:  Perumpamaan kehidupan Dunia 10:24    

[10.24] Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air |hujan| yang Kami 
turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada 
yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan 
memakai |pula| perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba 
datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan |tanaman tanamannya| laksana 
tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami 

menjelaskan tanda-tanda |kekuasaan Kami| kepada orang-orang yang berpikir.  نَزلْنَاُه ِمَنvٍء ا َÉَ نَْيا ÈTَما َمثَُل احلََياِة ا< ن
`
ا

َذا اvَخَذِت االvْرُض ُزْخُرفَ 
`
ا يَاûُلكُ الن>اُس َواالvنَْعاُم َحىت> ا َماِء فَاْختَلَطَ ِبِه نََباُت االvْرِض ِمم> َها اvْمُرkَ لَْيًال اvْو َهنَارًا الس>َ vُْم قَاِدُروَن عَلَْهيَا ا >نَْت َوَظن> اvْهلُهَا اvهن> ي هَا َواز>

ُل االَٓ_ِت ِلَقْوٍم يََتَفك>ُروَن | ْمِس َكَذWَِ نَُفّصِ vْم تَْغَن ِ�ال<  |24فََجَعلْنَاَها َحِصيدًا vJَن ل
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Sub.:  Penghuni surga 10:25Sub.:  Penghuni surga 10:25Sub.:  Penghuni surga 10:25Sub.:  Penghuni surga 10:25----26262626    

[10.25] Allah menyeru |manusia| ke Darussalam |surga|, dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya 
kepada jalan yang lurus |Islam|. | َتِقٍمي سـْ Èاٍط م َىل ِرصَ

`
الِم َوَهيِْدي َمن يََشاُء ا َىل َداِر الس>

`
ُ يَْدُعو ا <B25َوا| 

[10.26] Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik |surga| dan tambahannya. Dan muka 
mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak |pula| kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di 

dalamnya.  ٌَىن َوِزَ_َدٌة َوَال يَْرَهُق َوُجوَههُْم قََرت ُنوا احلُسـْ يَن اvْحسـَ ِ <C ِّ وَن |ل ُTِِة ُمهْ ِفهيَا َخا< اُب اجلَن ْحصَ vا¢ْولَِئَك ا ٌ <Ó26 َوَال ِذ| 
    

Sub.:  Hari Kiamat dan Penghuni neraka 10:27Sub.:  Hari Kiamat dan Penghuni neraka 10:27Sub.:  Hari Kiamat dan Penghuni neraka 10:27Sub.:  Hari Kiamat dan Penghuni neraka 10:27----30303030    
[10.27] Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan |mendapat| balasan yang setimpal dan mereka 

ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari |azab| Allah, seakan-akan muka mereka 
ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.  ْئٍَة ِبِمثِْلهَا َوتَر ِّ ئَاِت َجَزاُء َسي ِّ ي ُبوا الس> يَن َكسـَ ِ <xْيِل ُمْظِلامً ا¢ َوا< َن الل >َما ا¢ْغِشيَْت َوُجوُههُْم ِقَطعًا ّمِ ِ ِمْن عَاِمصٍ vJَن <Bَن ا ا لَهُم ّمِ ٌ م> <Óْولَِئَك َهُقهُْم ِذ
وَن | ُTِاُب الن>اِر ُمهْ ِفهيَا َخا ْحصَ v27ا| 

    
Sub.:  Dipadang mahsyar tiap diri akan mendapatkan balasan yang telah dikSub.:  Dipadang mahsyar tiap diri akan mendapatkan balasan yang telah dikSub.:  Dipadang mahsyar tiap diri akan mendapatkan balasan yang telah dikSub.:  Dipadang mahsyar tiap diri akan mendapatkan balasan yang telah dikerjakannya didunia 10:28erjakannya didunia 10:28erjakannya didunia 10:28erjakannya didunia 10:28----30303030    

[10.28] Dan |ingatlah| suatu hari |ketika itu| Kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Kami 
berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan |Allah|. "Tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di 
tempatmu itu". Lalu Kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka. "Kamu sekali-kali tidak 

pernah menyembah kami.  ْلْنَا بَيَْهنُم< َاكُؤُمكْ فََزي ُكوا َمَاكنَُمكْ اvنُمتْ َوُرشَ ْرشَ vيَن ا ِ <Cيعًا ُمث> نَُقوُل ِل ُمهْ َمجِ ُرشُ kَ َويَْوَم َحنْ <_ `
ا ُكنُمتْ ا َاكُؤُمه م>  تَْعُبُدوَن  َوقَاَل ُرشَ

|28| 
[10.29] Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, bahwa kami tidak tahu-menahu 

tentang penyembahan kamu |kepada kami|". | ن ُكن>ا َعْن ِعَباَدِتُمكْ لََغاِفِلَني`
ِ َشهِيدًا بَْينَنَا َوبَيْنَُمكْ ا <B�ِ 29فََكَفى| 

[10.30] Di tempat itu |padang Mahsyar|, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah 
dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah Pelindung mereka yang sebenarnya dan 

lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. تَْبلُو َWَِمْوالُمهُ احلَّقِ َوَضل> َعْهنُم  ُهنَا ِ <Bَىل ا
`
ا اvْسلََفْت َوُردÈوا ا ُلكÈ نَْفٍس م>

وَن | ا َاكنُوا يَْفَرتُ  |30م>
    

Sub.:   mempertanyakan kepada orangSub.:   mempertanyakan kepada orangSub.:   mempertanyakan kepada orangSub.:   mempertanyakan kepada orang----orang kafir dan balasan mereka 10:31orang kafir dan balasan mereka 10:31orang kafir dan balasan mereka 10:31orang kafir dan balasan mereka 10:31----36363636    
[10.31] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, 

atau siapakah yang kuasa |menciptakan| pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang 
hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala 
urusan?" Maka mereka akan menjawab. "Allah". Maka katakanlah. "Mengapa kamu tidak bertakwa |kepada-

Nya|?"  ِت ِرُج احلَي> ِمَن املَّيِ ْمَع َواالvبَْصاَر َوَمن ُخيْ َماِء َواالvْرِض اvم>ن يَْمِ�ُ الس> َن الس> َت ِمَن احلَّيِ َوَمنُقْل َمن يَْرُزُقُمك ّمِ ِرُج املَّيِ ُِّر االvْمَر   َوُخيْ يَُدب
ُ فَُقْل اvفََال تَت>ُقوَن | <Bَيُقولُوَن ا  |31فَسـَ

[10.32] Maka |Zat yang demikian| itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah 
kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan |dari kebenaran|?  ُُمكÈَرب ُ <Bفََذِلُمكُ ا

فُوَن | vىن> تُْرصَ الُل فَا ال> الض>
`
 |32احلَقÈ فََماَذا بَْعَد احلَّقِ ا

[10.33] Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena 
sesungguhnya mereka tidak beriman.  َمُت ُْم َال يُْؤِمنُوَن | َكَذWَِ َحق>ْت َلكِ يَن فََسُقوا اvهن> ِ <xَِّك عََىل ا  |33َرب
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[10.34] Katakanlah. "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, 
kemudian mengulanginya |menghidupkannya| kembali?" katakanlah. "Allah-lah yang memulai penciptaan 
makhluk, kemudian mengulanginya |menghidupkannya| kembali; maka bagaimanakah kamu dipalingkan 

|kepada menyembah yang selain Allah|?"  <ىنvيَْبَدا¢ اخلَلَْق ُمث> يُِعيُدُه فَا ُ <Bَاكئُِمك م>ن يَْبَدا¢ اخلَلَْق ُمث> يُِعيُدُه ُقِل ا  تُْؤفَُكوَن ُقْل َهْل ِمن ُرشَ
|34| 

[10.35] Katakanlah. "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" 
Katakanlah. "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka manakah yang lebih berhak diikuti ,Tuhan 
yang memberi petunjuk kepada kebenaran itu ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali |bila| 

diberi petunjuk? Mengapa kamu |berbuat demikian|? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?  ُقْل َهْل ِمن
 
`
ُ َهيِْدي ِللَْحّقِ اvفََمن َهيِْدي ا <Bَىل احلَّقِ ُقِل ا

`
ن َهيِْدي ا َاكئُِمك م> ُمكُوَن |ُرشَ ال> اvن ُهيَْدى فََما لَُمكْ َكْيَف َحتْ

`
ي ا ّدِ >َبَع اvم>ن ال> َهيِ  |35َىل احلَّقِ اvَحقÈ اvن يُت

[10.36] Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu 
tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka kerjakan.  َعَِلٌمي ِبَما يَْفع َ <Bن> ا `
ن> َال يُْغِين ِمَن احلَّقِ َشيْئًا ا ن> الظ> `

ال> َظنا+ ا
`
ُمهْ ا ْكَرثُ vِبُع ا<  |36لُوَن |َوَما يَت

    
Sub.:  Allah menurunkan kitab suci Al qur'an yangSub.:  Allah menurunkan kitab suci Al qur'an yangSub.:  Allah menurunkan kitab suci Al qur'an yangSub.:  Allah menurunkan kitab suci Al qur'an yang    tidak ada keraguan didalamnya 10:37tidak ada keraguan didalamnya 10:37tidak ada keraguan didalamnya 10:37tidak ada keraguan didalamnya 10:37----40404040    

[10.37] Dan tidaklah mungkin Al Qur'an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi |Al Qur'an itu| 
membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak 

ada keraguan di dalamnya, |diturunkan| dari Tuhan semesta alam.  َولَِكن ِ <Bن يُْفَرتَى ِمن ُدوِن اvَوَما َاكَن َهَذا الُقْرآُن ا
ّبِ الَعالَِمَني | ي بَْنيَ يََديِْه َوتَْفِصيَل الِكتَاِب َال َريَْب ِفيِه ِمن ر> ِ <x37تَْصِديَق ا| 

    
Sub.:  Tantangan Allah 10:38Sub.:  Tantangan Allah 10:38Sub.:  Tantangan Allah 10:38Sub.:  Tantangan Allah 10:38----40404040    

[10.38] Atau |patutkah| mereka mengatakan. "Muhammad membuat-buatnya." Katakanlah. "|Kalau benar 
yang kamu katakan itu|, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang 

dapat kamu panggil |untuk membuatnya| selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."  تُواûاُه ُقْل فَا اvْم يَُقولُوَن افَْرتَ
ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني |

`
ِ ا <Bن ُدوِن ا َتَطْعُمت ّمِ ثúِِْ َواْدُعوا َمِن اسـْ  |3ِبُسوَرٍة ّمِ

[10.39] Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan 
sempurna padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang sebelum 

mereka telah mendustakan |rasul|. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu.  بُوا بَْل َكذ>
مْ  ا يَاûِهتِ يُطوا ِبِعلِْمِه َولَم> اِلِمَني | ِبَما لَْم ُحيِ يَن ِمن قَْبِلهِْم فَانُظْر َكْيَف َاكَن عَاِقبَُة الظ> ِ <xَب ا  |39تَاûِويúُُ َكَذWَِ َكذ>

[10.40] Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur'an, dan di antaranya ada |pula| 
orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat 

kerusakan. | ْعَملُ ِ�لُْمْفِسِديَنvَك اÈ ن ال> يُْؤِمُن ِبِه َوَرب  |40َوِمْهنُم م>ن يُْؤِمُن ِبِه َوِمْهنُم م>
    

Sub.:  Mereka yang dibimbing dan mereka yang tidak 10:41Sub.:  Mereka yang dibimbing dan mereka yang tidak 10:41Sub.:  Mereka yang dibimbing dan mereka yang tidak 10:41Sub.:  Mereka yang dibimbing dan mereka yang tidak 10:41----43434343    
[10.41] Jika mereka mendustakan kamu |Nabi Muhammad|, maka katakanlah. "Bagiku pekerjaanku dan 

bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap 
apa yang kamu kerjakan".  نُمتvلُُمكْ ا ِيل َولَُمكْ َمعَ بُوَك فَُقل ّيلِ َمعَ ن َكذ>

`
ا تَْعَملُوَن |َوا م> ُل َواkَv بَِريٌء ّمِ ا اvْمعَ  |41 بَرِيُئوَن ِمم>

[10.42] Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu |Nabi Muhammad|. Tetapi apakah kamu 
dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti.  نَْت َوِمْهنُمvفَاvلَْيَك ا

`
َتِمُعوَن ا م>ن يَسـْ

م> َولَْو َاكنُوا َال يَْعِقلُوَن | È42تُْسِمُع الص| 



181 

 

[10.43] Dan di antara mereka ada orang yang melihat kepadamu,Tetapi apakah dapat kamu memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang buta, walaupun mereka tidak dapat memperhatikan.  لَْيَك

`
َوِمْهنُم م>ن يَنُظُر ا
وَن |  |43اvفَاvنَْت َهتِْدي الُعْمَي َولَْو َاكنُوا َال يُْبِرصُ

    
Sub.:  Merekalah yang berbuat dzolim terhadap diri mereka sendiri bukanlah Allah 10:44Sub.:  Merekalah yang berbuat dzolim terhadap diri mereka sendiri bukanlah Allah 10:44Sub.:  Merekalah yang berbuat dzolim terhadap diri mereka sendiri bukanlah Allah 10:44Sub.:  Merekalah yang berbuat dzolim terhadap diri mereka sendiri bukanlah Allah 10:44    

[10.44] Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah 
yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. | نُفَسهُْم يَْظِلُموَنvئًا َولَِكن> الن>اَس ا َ َال يَْظِملُ الن>اَس َشيْ <Bن> ا `

 |44ا
    

Sub.:  Hari kiamat 10:45Sub.:  Hari kiamat 10:45Sub.:  Hari kiamat 10:45Sub.:  Hari kiamat 10:45----46464646    
[10.45] Dan |ingatlah| akan hari |yang di waktu itu| Allah mengumpulkan mereka, |mereka merasa di hari 

itu| seakan-akan mereka tidak pernah berdiam |di dunia| kecuali sesaat saja di siang hari |di waktu itu| mereka 
saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan 

mereka tidak mendapat petunjuk.  يَن ِ <xَاِر يََتَعاَرفُوَن بَيَْهنُْم قَْد َخِرسَ ا َن الهن> ال> َساعًَة ّمِ
`
>ْم يَلَْبثُوا ا ُمهْ vJَن ل ُرشُ ِ َوَما َاكنُوا َويَْوَم َحيْ <Bبُوا ِبِلَقاِء ا َكذ>

 |45ُمهَْتِديَن |
[10.46] Dan jika Kami perlihatkan kepadamu |Nabi Muhammad| sebahagian dari |siksa| yang Kami 

ancamkan kepada mereka, |tentulah kamu akan melihatnya| atau |jika| Kami wafatkan kamu |sebelum itu|, 
maka kepada Kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.  ا م>

`
َوا

ُ َشهِيٌد عََىل َما يَْفَعلُ  <Bلَْينَا َمْرِجُعهُْم ُمث> ا
`
>َين>َك فَا ي نَِعُدُمهْ اvْو نَتََوف ِ <x46وَن |نُرِيَن>َك بَْعَض ا| 

    
Sub.:  Para utusan Allah 10:47Sub.:  Para utusan Allah 10:47Sub.:  Para utusan Allah 10:47Sub.:  Para utusan Allah 10:47----53535353    

[10.47] Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan 
antara mereka dengan adil dan mereka |sedikit pun| tidak dianiaya.  َذا َجاَء َرُسولُهُْم ُقِيضَ بَيَْهنُم ِ�لِْقْسِط

`
ُسوٌل فَا ٍة ر> َوِلُلكِّ ا¢م>

 |47َوُمهْ َال يُْظلَُموَن |
[10.48] Mereka mengatakan. "Bilakah |datangnya| ancaman itu, jika memang kamu orang-orang yang 

benar?" | ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني
`
 |48َويَُقولُوَن َمَىت َهَذا الَوْعُد ا

[10.49] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak |pula| 
kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah." Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila 
telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak |pula| 

mendahulukan |nya|.  َال> َما َشاء
`
َتْقِدُموَن  ُقل ال> اvْمِ�ُ ِلنَْفِيس َرضا+ َوَال نَْفعًا ا َجلُُهْم فََال يَْستَْئِخُروَن َساعًَة َوَال يَسـْ vَذا َجاَء ا

`
َجٌل ا vٍة ا ُ ِلُلكِّ ا¢م> <Bا

|49| 
[10.50] Katakanlah. "Terangkan kepadaku, jika datang kepada kamu sekalian siksaan-Nya di waktu malam 

atau di siang hari, apakah orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan juga?"  ْوvا ُمكْ عََذابُُه بََياًَ vْن ا
`
قُْل اvَراvيُْمتْ ا

تَْعِجُل ِمْنُه املُْجرُِموَن | اَذا يَسـْ  |50َهنَارًا م>
[10.51] Kemudian apakah setelah terjadinya |azab itu|, kemudian itu kamu baru mempercayainya? Apakah 

sekarang |baru kamu mempercayai|, padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan?  َذا َما
`
ُمث> ا vا
َتْعِجلُوَن |  |51َوقََع آَمنُمت ِبِه آالَٓن َوقَْد ُكنُمت ِبِه تَسـْ

[10.52] Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim |musyrik| itu. "Rasakanlah olehmu siksaan 
yang kekal; kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan."  يَن َظلَُموا ِ <C ُمث> ِقيَل لِ

ُبوَن | ال> ِبَما ُكنُمتْ تَْكسـِ
`
َزْوَن ا  |52ُذوُقوا عََذاَب اخلWُِْ َهْل ُجتْ
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[10.53] Dan mereka menanyakan kepadamu |Nabi Muhammad|. "Benarkah |azab yang dijanjikan| itu?" 
Katakanlah. "Ya, demi Tuhan-ku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput 

|daripadanya|".  ُنُمت ِبمvَوَما ا äُه لََحق< ن
`
ي َوَرّيبِ ا

`
نِْبُئونََك اvَحقä ُهَو ُقْل ا تَ  |53ْعِجزِيَن |َويَسـْ

    
Sub.:  Kondisi orangSub.:  Kondisi orangSub.:  Kondisi orangSub.:  Kondisi orang----orang kafir pada hari kiamat 10:54orang kafir pada hari kiamat 10:54orang kafir pada hari kiamat 10:54orang kafir pada hari kiamat 10:54----56565656    

[10.54] Dan kalau setiap diri yang zalim |musyrik| itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu 
dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah 
menyaksikan azab itu. Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak 

dianiaya.  َُوا الَعَذاَب َوُقِيضvا َرا وا الن>َداَمَة لَم> Èَرس vْرِض الفْتََدْت ِبِه َواvن> ِلُلكِّ نَْفٍس َظلََمْت َما ِيف االvَولَْو ا َ  |54يَْهنُم ِ�لِْقْسطِ َوُمهْ َال يُْظلَُموَن | ب
[10.55] Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, 

sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui |nya|.  َما ِيف ال ِ <Bِ <ن `
َمَواِت اvَال ا س>

ُمهْ َال يَْعلَُموَن | ِ َحقä َولَِكن> اvْكَرثَ <Bن> َوْعَد ا `
 |55َواالvْرِض اvَال ا

[10.56] Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
لَْيِه ُتْرَجُعوَن | 

`
ِيي َويُِميُت َوا  |56ُهَو ُحيْ

    
Sub.:  Al QurSub.:  Al QurSub.:  Al QurSub.:  Al Quran merupakan peringatan, berkah dan rahmat dari Allah 10:57an merupakan peringatan, berkah dan rahmat dari Allah 10:57an merupakan peringatan, berkah dan rahmat dari Allah 10:57an merupakan peringatan, berkah dan rahmat dari Allah 10:57----58585858    

[10.57] Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran | Al-Qur’an| dari Tuhanmu dan 
penyembuh bagi penyakit-penyakit |yang berada| dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 

yang beriman.  ِّْلُْمؤ ٌة ل ُدوِر َوُهًدى َوَرْمحَ Èَِّما ِيف الص بُِّمكْ َوِشَفاٌء ل ن ر> ْوِعَظٌة ّمِ َا الن>اُس قَْد َجاَءْتُمك م> Èهيv57ِمِنَني |َ_ ا| 
[10.58] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu 

mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".
َمُعوَن |  ا َجيْ م> تِِه فَِبَذWَِ فَلَْيْفَرُحوا ُهَو َخْريٌ ّمِ ِ َوِبَرْمحَ <B58ُقْل ِبَفْضِل ا| 

    
Sub.:  Pemalsuan hukum Allah 10:59Sub.:  Pemalsuan hukum Allah 10:59Sub.:  Pemalsuan hukum Allah 10:59Sub.:  Pemalsuan hukum Allah 10:59----60606060    

[10.59] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah 
kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan |sebagiannya| halal". Katakanlah. "Apakah Allah telah 

memberikan izin kepadamu |tentang ini| atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"  لَُمك ُ <Bنَزَل اvا ا قُْل اvَراvيُْمت م>
وَن | ِ تَْفَرتُ <Bْم عََىل اvِذَن لَُمكْ اvا ُ <Bْٓنُه َحَرامًا َوَحالًال ُقْل ا ْزٍق فََجَعلُْمت ّمِ ن ّرِ  |59ّمِ

[10.60] Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? 
Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia |yang dilimpahkan| atas manusia, tetapi kebanyakan 

mereka tidak mensyukuri |nya|.  َو فَْضٍل ع ُxَ َ <Bن> ا `
ِ الَكِذَب يَْوَم الِقيَاَمِة ا <Bوَن عََىل ا يَن يَْفَرتُ ِ <xا Èُمهْ َال َوَما َظن َىل الن>اِس َولَِكن> اvْكَرثَ

    |60يَْشُكُروَن |
    

Sub.:  Allah melihat segala sesuatu dan tidak ada yang lepas dariNYA 10:61Sub.:  Allah melihat segala sesuatu dan tidak ada yang lepas dariNYA 10:61Sub.:  Allah melihat segala sesuatu dan tidak ada yang lepas dariNYA 10:61Sub.:  Allah melihat segala sesuatu dan tidak ada yang lepas dariNYA 10:61    
[10.61] Kamu |Nabi Muhammad| tidak berada dalam suatu keadaan |urusan| dan tidak membaca suatu 

ayat dari Al Qur'an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di 
waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biar pun sebesar zarah |atom| di bumi 
atau pun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak |pula| yang lebih besar dari itu, melainkan |semua 

tercatat| dalam kitab yang nyata |Lohmahfuz|.  ْذ
`
ال> ُكن>ا عَلَْيُمكْ ُشهُودًا ا `

ٍل ا  َوَما تَُكوُن ِيف َشاûٍن َوَما تَْتلُو ِمْنُه ِمن ُقْرآٍن َوَال تَْعَملُوَن ِمْن َمعَ
ثْقَ  َِّك ِمن ّمِ ب ِبٍني |تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعُزُب َعن ر> Èال> ِيف ِكتَاٍب م

`
َماِء َوَال اvْصَغَر ِمن َذWَِ َوَال اvْكَربَ ا ٍة ِيف االvْرِض َوَال ِيف الس>  |61اِل َذر>
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SSSSub.:  Kekuasaan seluruhnya milik Allahub.:  Kekuasaan seluruhnya milik Allahub.:  Kekuasaan seluruhnya milik Allahub.:  Kekuasaan seluruhnya milik Allah    10:6210:6210:6210:62----65656565    
[10.62] Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

|pula| mereka bersedih hati. | َزنُوَن ْم َوَال ُمهْ َحيْ ِ َال َخْوٌف عَلَْهيِ <Bْوِلَياَء اvن> ا `
 |62اvَال ا

[10.63] |Yaitu| orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. | يَن آَمنُوا َوَاكنُوا يَت>ُقوَن ِ <x63ا| 
[10.64] Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan |dalam kehidupan| di akhirat. Tidak 

ada perobahan bagi kalimat-kalimat |janji-janji| Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.
نَْيا َوِيف االِٓخَرِة َال   ÈTى ِيف احلََياِة ا ْرشَ ِ َذWَِ ُهَو الَفْوُز الَعِظُمي |لَهُُم البُ <Bَماِت ا  |64تَْبِديَل ِلَلكِ

[10.65] Janganlah kamu |Nabi Muhammad| sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu 
seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  ُز َة َوَال َحيْ ن> الِعز> `

نَك قَْولُهُْم ا
ِميُع الَعِلُمي | يعًا ُهَو الس> ِ َمجِ <Bِ65| 

    
Sub.:  KepSub.:  KepSub.:  KepSub.:  Kepunyaan Allahlah segala sesuatuunyaan Allahlah segala sesuatuunyaan Allahlah segala sesuatuunyaan Allahlah segala sesuatu    yang ada dilangit dan bumi ini 10:66yang ada dilangit dan bumi ini 10:66yang ada dilangit dan bumi ini 10:66yang ada dilangit dan bumi ini 10:66    

[10.66] Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. 
Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti |suatu keyakinan|. Mereka 

tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.  َمَواِت َوَمن ِيف ِ َمن ِيف الس> <Bِ <ن `
اvَال ا

>بِ  ُرُصوَن |االvْرِض َوَما يَت ال> َخيْ
`
ْن ُمهْ ا

`
ن> َوا ال> الظ>

`
>ِبُعوَن ا ن يَت

`
َاكَء ا ِ ُرشَ <Bيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا ِ <x66ُع ا| 

[10.67] Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan |menjadikan| 
siang terang benderang |supaya kamu mencari karunia Allah|. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 

tanda-tanda |kekuasaan Allah| bagi orang-orang yang mendengar.  <ن `
َاَر ُمْبِرصًا ا >ْيَل ِلتَْسُكنُوا ِفيِه َوالهن> ي َجَعَل لَُمكُ الل ِ <xُهَو ا

َقْوٍم يَْسَمُعوَن  ِّ     |67|ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل
    

Sub.:  Allah tidak mempunyai anak 10:68Sub.:  Allah tidak mempunyai anak 10:68Sub.:  Allah tidak mempunyai anak 10:68Sub.:  Allah tidak mempunyai anak 10:68----70707070    
[10.68] Mereka |orang-orang Yahudi dan Nasrani| berkata. "Allah mempunyai anak". Maha Suci Allah; 

Dia-lah Yang Maha Kaya; kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak 
mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?

ن سُ   ْن ِعنَدُمك ّمِ
`
َمَواِت َوَما ِيف االvْرِض ا ْبَحانَُه ُهَو الَغِينÚَ Èُ َما ِيف الس> ُ َوTًَا سـُ <Bََذ ا ِ قَالُوا اخت> <Bتَُقولُوَن عََىل اv68َما َال تَْعلَُموَن | لَْطاٍن ِهبََذا ا| 

[10.69] Katakanlah. "Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak 
beruntung". | الَكِذَب َال يُْفِلُحوَن ِ <Bوَن عََىل ا يَن يَْفَرتُ ِ <xن> ا `

 |69ُقْل ا
[10.70] |Bagi mereka| kesenangan |sementara| di dunia, kemudian kepada Kami-lah mereka kembali, 

kemudian Kami rasakan kepada mereka siksa yang berat, disebabkan kekafiran mereka.  لَْينَا
`
نَْيا ُمث> ا ÈTَمتَاٌع ِيف ا
ِديَد ِبَما َاكنُوا يَْكُفُروَن |  |70َمْرِجُعهُْم ُمث> نُِذيُقهُُم الَعَذاَب الش>

    
Sub.:  Kisah Nabi Nuh 10:71Sub.:  Kisah Nabi Nuh 10:71Sub.:  Kisah Nabi Nuh 10:71Sub.:  Kisah Nabi Nuh 10:71----74747474    

[10.71] Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya. 
"Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal |bersamaku| dan peringatanku |kepadamu| dengan ayat-ayat 
Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan |kumpulkanlah| 
sekutu-sekutumu |untuk membinasakanku|. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu 

lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.  ْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َ_ قَْوِم َواتُْل
`
ْم نََباv نُوحٍ ا عَلَْهيِ

ُعوا اvْمَرُمكْ َوُرشَ  ُْت فَاvْمجِ ِ تََولك> <Bفََعَىل ا ِ <Bَقاِمي َوتَْذِكِريي ِبآَ_ِت ا ن َاكَن َكُربَ عَلَْيُمك م>
`
َيل> ا `

 |71 َوَال تُنِظُروِن |َاكَءُمكْ ُمث> َال يَُكْن اvْمُرُمكْ عَلَْيُمكْ ُمغ>ًة ُمث> اْقُضوا ا
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[10.72] Jika kamu berpaling |dari peringatanku|, aku tidak meminta upah Sedikit pun dari padamu. 
Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang 

yang berserah diri |kepada-Nya|".  ُِكوَن ِمَن املُْسِلمvْن اvَوا¢ِمْرُت ا ِ <Bال> عََىل ا
`
ْن اvْجرَِي ا

`
ْن اvْجٍر ا >ْيُمتْ فََما َساvلُْتُمك ّمِ ن تََول

`
 |72َني |فَا

[10.73] Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di 
dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan 

itu.  َْعُه ِيف الُفْ�ِ َوَجَعلْنَاُمه ْينَاُه َوَمن م> بُوُه فَنَج> بُوا ِبآَ_تِنَا فَانُظْر َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة املُنَذِريَن |فََكذ> يَن َكذ> ِ <xْغَرْقنَا اv73 َخالئَِف َوا| 
[10.74] Kemudian sesudah Nuh, Kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka |masing-masing|, maka 

rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka tidak 
hendak beriman karena mereka dahulu telah |biasa| mendustakannya. Demikianlah Kami mengunci mati hati 

orang-orang yang melampaui batas.  َُىل قَْوِمهِْم فََجاُءومه
`
بُوا ِبِه ِمن قَْبُل َكَذWَِ  ُمث> بََعثْنَا ِمْن بَْعِدِه ُرُسًال ا نَاِت فََما َاكنُوا ِلُيْؤِمنُوا ِبَما َكذ> ِّ ِ�لَْبي

    |74نَْطَبُع عََىل ُقلُوِب املُْعَتِديَن |
    

Sub.:  Kisah Firaun, Nabi Musa dan Harun 10:75Sub.:  Kisah Firaun, Nabi Musa dan Harun 10:75Sub.:  Kisah Firaun, Nabi Musa dan Harun 10:75Sub.:  Kisah Firaun, Nabi Musa dan Harun 10:75----93939393    
[10.75] Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka 

kaumnya, dengan |membawa| tanda-tanda |mukjizat-mukjizat| Kami, maka mereka menyombongkan diri dan 
mereka adalah orang-orang yang berdosa.  َت َىل ِفْرَعْوَن َوَملَئِِه ِبآَ_تِنَا فَاسـْ

`
وَىس َوَهاُروَن ا Èوا َوَاكنُوا قَْومًا ُمث> بََعثْنَا ِمْن بَْعِدِمه م ْكَربُ

ْجرِِمَني | È75م| 
    

Sub.:  Firaun menganggap sihir terhadap mukjizat yang diberikan kepada Musa 10:76Sub.:  Firaun menganggap sihir terhadap mukjizat yang diberikan kepada Musa 10:76Sub.:  Firaun menganggap sihir terhadap mukjizat yang diberikan kepada Musa 10:76Sub.:  Firaun menganggap sihir terhadap mukjizat yang diberikan kepada Musa 10:76----81818181    
[10.76] Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata. "Sesungguhnya 

ini adalah sihir yang nyata". | ِبٌني Èن> َهَذا لَِسْحٌر م `
ا َجاَءُمهُ احلَقÈ ِمْن ِعنِدkَ قَالُوا ا  |76فَلَم>

[10.77] Musa berkata. "Apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu, 
sihirkah ini?" padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan".  ٌر َهَذا ِحسْ vا َجاَءُمكْ ا قَاَل ُموَىس اvتَُقولُوَن ِللَْحّقِ لَم>

اِحُروَن |  |77َوَال يُْفِلُح الس>
[10.78] Mereka berkata. "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami 

dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? 
kami tidak akan mempercayai kamu berdua."  َْْرِض َوَما حنvُء ِيف اال_َ ُن لَُمكَا قَالُوا اvِجْئَتنَا ِلَتلِْفتَنَا َمع>ا َوَجْدkَ عَلَْيِه آَ�َءkَ َوتَُكوَن لَُمكَا الِكْربِ

 |78ِبُمْؤِمِنَني |
    

Sub.:  Firaun Sub.:  Firaun Sub.:  Firaun Sub.:  Firaun memerintahkan penyihir yang paling terampil dari Mesir untuk bersaing melawan Nabi Musa memerintahkan penyihir yang paling terampil dari Mesir untuk bersaing melawan Nabi Musa memerintahkan penyihir yang paling terampil dari Mesir untuk bersaing melawan Nabi Musa memerintahkan penyihir yang paling terampil dari Mesir untuk bersaing melawan Nabi Musa 
10:7910:7910:7910:79----82828282    

[10.79] Firaun berkata |kepada pemuka kaumnya|. "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang 
pandai!"  ٍ79| َوقَاَل ِفْرَعْوُن ائُْتوِين ِبُلكِّ َساِحٍر عَِلمي| 

[10.80] Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka. "Lemparkanlah apa yang 
hendak kamu lemparkan." | لُْقوَن Èنُمت مvلُْقوا َما اvوَىس اÈَحَرُة قَاَل لَهُم م ا َجاَء الس>  |80فَلَم>

[10.81] Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata. "Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, 
sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya". Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan 

terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan.  َلَْقْوا قَاَل ُموَىس مvا ا َ فَلَم> <Bن> ا `
ْحُر ا ا ِجْئُمت ِبِه الّسِ

َل املُْفِسِديَن | َ َال يُْصِلُح َمعَ <Bن> ا `
 |81َسيُْبِطúُُ ا
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[10.82] Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang 
berbuat dosa tidak menyukai |nya|.  َاحل ُ <Bا Èق َماِتِه َولَْو َكِرَه املُْجرُِموَن |َوُحيِ  |82ق> ِبَلكِ

[10.83] Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya |Musa| 
dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya 
Firaun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang 

melampaui batas. َن> ِفْرع
`
ْم اvن يَْفِتَهنُْم َوا ن ِفْرَعْوَن َوَملَِهئِ ن قَْوِمِه عََىل َخْوٍف ّمِ >ٌة ّمِ ال> ُذّرِي `

>هُ فََما آَمَن ِلُموَىس ا ن
`
 |83لَِمَن املُْرسِِفَني | ْوَن لََعاٍل ِيف االvْرِض َوا

    
Sub.:  Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk menempatkan kepercayaan mereka kepada Allah 10:84Sub.:  Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk menempatkan kepercayaan mereka kepada Allah 10:84Sub.:  Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk menempatkan kepercayaan mereka kepada Allah 10:84Sub.:  Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk menempatkan kepercayaan mereka kepada Allah 10:84----87878787    

[10.84] Berkata Musa. "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepada-Nya 
saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri."  ْسِلِمَني Èن ُكنُمت م

`
ُوا ا ِ فََعلَْيِه تََولك> <B�ِ ن ُكنُمتْ آَمنُمت

`
َوقَاَل ُموَىس َ_ قَْوِم ا

|84| 
[10.85] Lalu mereka berkata. "Kepada Allah-lah kami bertawakal! Ya Tuhan kami; janganlah Engkau 

jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, | اِلِمَني ِّلَْقْوِم الظ> َعلْنَا ِفْتنًَة ل >نَا َال َجتْ ْنَا َرب ِ تََولك> <B85فَقَالُوا عََىل ا| 
[10.86] dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari |tipu daya| orang-orang yang kafir."  نَا َوَجنِّ

ِتَك ِمَن الَقْوِم   |86الَاكِفرِيَن |ِبَرْمحَ
[10.87] Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya. "Ambillah olehmu berdua beberapa buah 

rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat salat 
dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman".  نvِخيِه اvَىل ُموَىس َوا

`
َواvْوَحْينَا ا

ِ املُْؤِمِنَني | الَة َوبَّرشِ َءا ِلَقْوِمُمكَا ِبِمْرصَ بُُيوً َواْجَعلُوا بُُيوتَُمكْ ِقْب3ًَ َواvِقميُوا الص>  |87تََبو>
    

Sub.:  Doa Nabi Musa tentang Firaun 10:88Sub.:  Doa Nabi Musa tentang Firaun 10:88Sub.:  Doa Nabi Musa tentang Firaun 10:88Sub.:  Doa Nabi Musa tentang Firaun 10:88----89898989    
[10.88] Musa berkata. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir`aun dan 

pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan kami akibatnya 
mereka menyesatkan |manusia| dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan 

kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih."  َوقَاَل
>نَا ِلُيِضلÈوا َعن سَ  نَْيا َرب ÈTْمَواًال ِيف احلََياِة اvُه زِينًَة َوا vَك آتَيَْت ِفْرَعْوَن َوَمال< ن

`
>نَا ا ْم فََال يُْؤِمنُوا َحىت> ُموَىس َرب ْمَواِلهِْم َواْشُدْد عََىل ُقلُوِهبِ vنَا اْطِمْس عََىل ا< ِبيِ�َ َرب

ِلَمي | v88يََرُوا الَعَذاَب اال| 
[10.89] Allah berfirman. "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu 

tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang 
tidak mengetahui". | يَن َال يَْعلَُموَن ِ <xِبَعاّنِ َسِبيَل ا< تَِقميَا َوَال تَت ْعَوتُُمكَا فَاسـْ  |89قَاَل قَْد ا¢ِجيَبت د>

    
Sub.:  Jangan menunggu ajal tiba untuk mengatakan beriSub.:  Jangan menunggu ajal tiba untuk mengatakan beriSub.:  Jangan menunggu ajal tiba untuk mengatakan beriSub.:  Jangan menunggu ajal tiba untuk mengatakan beriman kepada Allah 10:90man kepada Allah 10:90man kepada Allah 10:90man kepada Allah 10:90----92929292    

[10.90] Dan Kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala 
tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas |mereka|; hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam 
berkatalah dia. "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan 

saya termasuk orang-orang yang berserah diri |kepada Allah|".  تَْبَعهُْم ِفْرَعْوُن َوُجنُوُدُه بَْغيًا َوعَْدوًاvائِيَل الَبْحَر فَا ْرسَ `
َوَجاَوْزkَ ِببَِين ا

َذا اvدْ 
`
ائِيَل َواkَv ِمَن املُْسِلِمَني |َحىت> ا ْرسَ `

ي آَمنَْت ِبِه بَُنو ا ِ <xال> ا
`
Úََ ا

`
>ُه َال ا ن v90َرَكُه الَغَرُق قَاَل آَمنُت ا| 

[10.91] Apakah sekarang |baru kamu percaya|, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, 
dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. | 91آالَٓن َوقَْد َعَصيَْت قَْبُل َوُكنَت ِمَن املُْفِسِديَن| 
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[10.92] Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-
orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan 

Kami.  ََن الن>اِس َعْن آَ_ِتنَا لََغاِفلُون ن> َكِثرياً ّمِ
`
يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخلَْفَك آيًَة َوا  |92| فَالَْيْوَم نُنَّجِ

[10.93] Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami 
beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka 
pengetahuan |yang tersebut dalam Taurat|. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di 

hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.  َباِت فََما اْختَلَُفوا ّيِ َن الط> اv ِصْدٍق َوَرَزْقنَاُمه ّمِ ائِيَل ُمَبو> ْرسَ `
اkَû بَِين ا َولََقْد بَو>

َتِلُفوَن | >َك يَْقِيض بَيَْهنُْم يَْوَم الِقيَاَمِة ِفميَا َاكنُوا ِفيِه َخيْ ن> َرب `
 |93َحىت> َجاَءُمهُ الِعْملُ ا

    
Sub.:  KerugSub.:  KerugSub.:  KerugSub.:  Kerugian seseorang di akhirat 10:94ian seseorang di akhirat 10:94ian seseorang di akhirat 10:94ian seseorang di akhirat 10:94----97979797    

[10.94] Maka jika kamu |Nabi Muhammad| berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan 
kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah 
datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang 

ragu-ragu.  Èيَن يَْقَرُءوَن الِكتَاَب ِمن قَْبِ�َ لََقْد َجاَءَك احلَق ِ <xئَِل ا لَْيَك فَاسـْ
`
نَزلْنَا ا vا ا م> ن ُكنَت ِيف َشٍكّ ّمِ

`
َِّك فََال تَُكونَن> ِمَن املُمْ فَا ب  |94َرتِيَن | ِمن ر>

[10.95] Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang 
menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi. | فَتَُكوَن ِمَن اخلَاِرسِيَن ِ <Bبُوا ِبآَ_ِت ا يَن َكذ> ِ <x95َوَال تَُكونَن> ِمَن ا| 

[10.96] Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidaklah akan 
beriman, | َِّك َال يُْؤِمنُوَن َمُت َرب ْم َلكِ يَن َحق>ْت عَلَْهيِ ِ <xن> ا `

 |96ا
[10.97] meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan azab yang 

pedih. | ِلَمي vآيٍَة َحىت> يََرُوا الَعَذاَب اال È97َولَْو َجاَءْهتُْم ُلك| 
    

Sub.:  Kaum Nabi Yunus 10:98Sub.:  Kaum Nabi Yunus 10:98Sub.:  Kaum Nabi Yunus 10:98Sub.:  Kaum Nabi Yunus 10:98    
[10.98] Dan mengapa tidak ada |penduduk| suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat 

kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka |kaum Yunus itu|, beriman, Kami hilangkan dari mereka azab 
yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu 

yang tertentu.  ُال> قَْوَم ي
`
ميَاُهنَا ا

`
َىل ِحٍني |فَلَْوَال َاكنَْت قَْريٌَة آَمنَْت فَنََفَعهَا ا

`
نَْيا َوَمت>ْعنَاُمهْ ا ÈTا آَمنُوا َكَشْفنَا َعْهنُْم عََذاَب اِخلْزِي ِيف احلََياِة ا  |98ونَُس لَم>

[10.99] Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. 
Maka apakah kamu |hendak| memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

يعًا اvفَاvنَْت تُْكِرُه الن>اَس َحىت> يَُكونُوا ُمْؤِمِنَني |  Èَك الَٓمَن َمن ِيف االvْرِض ُلكÈهُْم َمجِ  |99َولَْو َشاَء َرب
[10.100] Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan 

kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.  َعُل الّرِْجَس ِ َوَجيْ <Bْذِن ا
`
ال> ِ�

`
َوَما َاكَن ِلنَْفٍس اvن تُْؤِمَن ا

يَن َال يَْعِقلُوَن | ِ <x100عََىل ا|    
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir buta dan tuli terhadap tandarang kafir buta dan tuli terhadap tandarang kafir buta dan tuli terhadap tandarang kafir buta dan tuli terhadap tanda----tandtandtandtanda dan peringatan dari Allah 10:101a dan peringatan dari Allah 10:101a dan peringatan dari Allah 10:101a dan peringatan dari Allah 10:101----102102102102    
[10.101] Katakanlah. "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda 

kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".  ُقِل انُظُروا َماَذا
َمَواِت َواالvْرِض َوَما تُْغِين االَٓ_ُت َوالنÈُذُر َعْن قَْوٍم ال> يُْؤِمنُوَن |ِيف   |101الس>

[10.102] Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali |kejadian-kejadian| yang sama dengan kejadian-kejadian 
|yang menimpa| orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah. "Maka tunggulah, 

sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu".  يَن َخلَْوا ِ <xِم ا <_vال> ِمثَْل ا
`
فَهَْل يَنتَِظُروَن ا

َن املُنَتِظرِيَن | ّينِ َمَعُمك ّمِ
`
 |102ِمن قَْبِلِهْم ُقْل فَانَتِظُروا ا
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Sub.:  KewajibanSub.:  KewajibanSub.:  KewajibanSub.:  Kewajiban    Allah untuk menyelamatkan RasulAllah untuk menyelamatkan RasulAllah untuk menyelamatkan RasulAllah untuk menyelamatkan Rasul----Nya dan orang orang yang beriman 10:103Nya dan orang orang yang beriman 10:103Nya dan orang orang yang beriman 10:103Nya dan orang orang yang beriman 10:103 

[10.103] Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi 
kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.  َي ُرُسلَن يَن آَمنُوا َكَذWَِ َحقا+ عَلَْينَا نُْنِج املُْؤِمِنَني ُمث> نُنَّجِ ِ <xا َوا

|103| 
    

Sub.:  Menyembah AllahSub.:  Menyembah AllahSub.:  Menyembah AllahSub.:  Menyembah Allah    10:10410:10410:10410:104----106106106106    
[10.104] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Hai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang 

agamaku, maka |ketahuilah| aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah 
Allah yang akan mematikan kamu dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman",

يَن تَْعُبُدوَن ِمن ُدو   ِ <xْعُبُد اvن ِديِين فََال ا ن ُكنُمتْ ِيف َشٍكّ ّمِ
`
َا الن>اُس ا Èهيvُكوَن ِمَن املُْؤِمِنَني ُقْل َ_ اvْن اvاُمكْ َوا¢ِمْرُت ا< ي يََتَوف ِ <xا َ <Bْعُبُد اvَولَِكْن ا ِ <Bِن ا

|104| 
[10.105] dan |aku telah diperintah|. "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan 

janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. | يِن َحِنيفًا َوَال تَُكونَن> ِمَن املُْرشِِكَني ِWَّك ِل  |105َواvْن اvِقْم َوْ"َ
[10.106] Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak |pula| memberi 

mudarat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat |yang demikian| itu, maka sesungguhnya kamu 
kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim".  اِلِمَني َن الظ> ذًا ّمِ

`
>َك ا ن

`
ن فََعلَْت فَا

`
َك فَا Èَما َال يَنَفُعَك َوَال يَُرض ِ <Bَوَال تَْدُع ِمن ُدوِن ا

|106| 
    

Sub.:  Hanya Allahlah yang maha berkahendak atas segala sesuSub.:  Hanya Allahlah yang maha berkahendak atas segala sesuSub.:  Hanya Allahlah yang maha berkahendak atas segala sesuSub.:  Hanya Allahlah yang maha berkahendak atas segala sesuatu 10:107atu 10:107atu 10:107atu 10:107    
[10.107] Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat 

menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat 
menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-

hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ال> ُهَو
`
ُ ِبُرضٍّ فََال َاكِشَف Úَُ ا <Bن يَْمَسْسَك ا

`
َوا

ْريٍ فََال َراد> ِلَفْضúِِ يُِصيُب ِبِه َمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  ن يُِرْدَك ِخبَ
`
ِحُمي | َوا  |107َوُهَو الَغُفوُر الر>

    
Sub.:  Petunjuk dan kesesatan 10:108Sub.:  Petunjuk dan kesesatan 10:108Sub.:  Petunjuk dan kesesatan 10:108Sub.:  Petunjuk dan kesesatan 10:108----109109109109    

[10.108] Katakanlah|Nabi Muhammad|. "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran |Al 
Qur'an| dari Tuhanmu, sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya |petunjuk itu| 
untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu 

mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu".  Èَا الن>اُس قَْد َجاَءُمكُ احلَق Èهيvُقْل َ_ ا
 ِّ ب >َما يَِضلÈ عَلَْهيَا َوَما اkَv عَلَْيُمك ِبَوِكيلٍ ِمن ر> ن

`
>َما َهيَْتِدي ِلنَْفِسِه َوَمن َضل> فَا ن

`
 |108| ُمكْ فََمِن اْهَتَدى فَا

    
Sub.:  Allah adalah sebaikSub.:  Allah adalah sebaikSub.:  Allah adalah sebaikSub.:  Allah adalah sebaik----baik hakim (maha bijaksana) 10:109baik hakim (maha bijaksana) 10:109baik hakim (maha bijaksana) 10:109baik hakim (maha bijaksana) 10:109    

[10.109] Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan 
dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya. | َوُهَو َخْريُ احلَاِمكَِني ُ <Bُمكَ ا لَْيَك َواْصِربْ َحىت> َحيْ

`
>ِبْع َما يُوَ� ا  |109َوات

 
HUD  سورة هود 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
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Sub.:  Allah menegaskan Alquran adalah KitabSub.:  Allah menegaskan Alquran adalah KitabSub.:  Allah menegaskan Alquran adalah KitabSub.:  Allah menegaskan Alquran adalah Kitab----Nya 11:01Nya 11:01Nya 11:01Nya 11:01    
[11.1] Alif Laam Raa, |inilah| suatu Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara 

terperinci yang diturunkan dari sisi |Allah| yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu |Maha teliti|,  الـر ِكَتاٌب
ْن َحِكٍمي َخِبٍري | ُ <T لَْت ِمن  |1ا¢ْحِمكَْت آَ_تُُه ُمث> فُّصِ

    
Sub.:  Perintah untuk tidak menyembah selain Allah 11:02Sub.:  Perintah untuk tidak menyembah selain Allah 11:02Sub.:  Perintah untuk tidak menyembah selain Allah 11:02Sub.:  Perintah untuk tidak menyembah selain Allah 11:02    

[11.2] agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku |Nabi Muhammad| adalah pemberi 
peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu daripada-Nya, | نُْه نَِذيٌر َوبَِشٌري >ِين لَُمك ّمِ ن

`
َ ا <Bال> ا

`
 |2اvال> تَْعُبُدوا ا

    
Sub.:  Semua akan kembali kepada Allah 11:3Sub.:  Semua akan kembali kepada Allah 11:3Sub.:  Semua akan kembali kepada Allah 11:3Sub.:  Semua akan kembali kepada Allah 11:3----4444    

[11.3] dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya. |Jika kamu, 
mengerjakan yang demikian|, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik |terus menerus| kepadamu 
sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi karunia Nya kepada tiap-tiap orang yang 
mempunyai keutamaan |balasan| keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu 

akan ditimpa siksa hari kiamat.  َِسم+ى َويُْؤِت ُلك> ذ Èَجٍل م vَىل ا
`
نًا ا تَاعًا َحسـَ لَْيِه يَُمتِّْعُمك م> `

>ُمكْ ُمث> تُوبُوا ا َتْغِفُروا َرب ن  ي فَْضلٍ َواvِن اسـْ
`
فَْضúَُ َوا
ّينِ اvَخاُف عَلَْيُمكْ عََذاَب يَْوٍم َكِبٍري |

`
>ْوا فَا  |3تََول

[11.4] Kepada Allah-lah kembalimu, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.  َِّمْرِجُعُمكْ َوُهَو عََىل ُلك ِ <Bَىل ا
`
ا

ٍء قَِديٌر |  |4َيشْ
    

Sub.:  Allah mengetahui segala raSub.:  Allah mengetahui segala raSub.:  Allah mengetahui segala raSub.:  Allah mengetahui segala rahasia munusia11:05hasia munusia11:05hasia munusia11:05hasia munusia11:05    
[11.5] Ingatlah, sesungguhnya |orang munafik itu| memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan 

diri daripadanya |Nabi Muhammad|. Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah 
mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui segala isi hati.  َوَن َوم Èَتْغُشوَن ِثَياَهبُْم يَْعَملُ َما يُِرس َتْخُفوا ِمْنُه اvَال ِحَني يَسـْ ُْم يَثْنُوَن ُصُدوَرُمهْ ِليَسـْ هن>
`
>ُه عَِلٌمي ِبَذاِت اvَال ا ن

`
ا يُْعِلُنوَن ا

ُدوِر | È5الص| 
    

Sub.:  Pemberian Allah 11:06Sub.:  Pemberian Allah 11:06Sub.:  Pemberian Allah 11:06Sub.:  Pemberian Allah 11:06    
[11.6] Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, 

dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab 
yang nyata |Lohmahfuz|.  ِيف ِكَتاٍب äَتْوَدَعهَا ُلك َها َوُمسـْ َتَقر> ِ ِرْزُقهَا َويَْعَملُ ُمسـْ <Bال> عََىل ا

`
>ٍة ِيف االvْرِض ا ِبٍني |َوَما ِمن َداب È6م| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir yang tidak mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan 11:7rang kafir yang tidak mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan 11:7rang kafir yang tidak mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan 11:7rang kafir yang tidak mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan 11:7----14141414    

[11.7] Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah Arasy-Nya di atas 
air, agar Dia menguji siapakah di antara 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".  ٍم َوَاكَن َعْرُشُه عََىل املَاِء <_vت>ِة ا َمَواِت َواالvْرَض ِيف سـِ ي َخلََق الس> ِ <xَوُهَو ا
ْبعُ  ن>ُمك م> `

ًال َولَِنئ ُقلَْت ا Èُمكْ اvْحَسُن َمعَ ِبٌني |ِلَيْبلَُوُمكْ اvي Èٌر م ال> ِحسْ
`
ْن َهَذا ا

`
يَن َكَفُروا ا ِ <x7وثُوَن ِمْن بَْعِد املَْوِت لََيُقولَن> ا| 

[11.8] Dan sesungguhnya jika Kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang 
ditentukan, niscaya mereka akan berkata. "Apakah yang menghalanginya?" Ingatlah, di waktu azab itu datang 
kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka 
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selalu memperolok-olokkannya.  ََيُقولُن> م< ْعُدوَدٍة ل ٍة م> َىل ا¢م>
`
ْرkَ َعْهنُُم الَعَذاَب ا م َولَِنئْ اvخ> وفًا َعْهنُْم َوَحاَق ِهبِ ِبُسُه اvَال يَْوَم يَاûِتِهيْم لَيَْس َمْرصُ ا َحيْ

َهتْزُِءوَن | ا َاكنُوا ِبِه يَسـْ  |8م>
[11.9] Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat |nikmat| dari Kami, kemudian rahmat itu 

Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih.  <ًة ُمث نَساَن ِمن>ا َرْمحَ
`
َولَِنئْ اvَذْقنَا اال

>ُه لََيُئوٌس َكُفوٌر | ن
`
 |9نََزْعنَاَها ِمنُْه ا

[11.10] Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia 
akan berkata. "Telah hilang bencana-bencana itu dari padaku"; sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga,

>ُه لََفِرٌح فَُخوٌر |  ن
`
ئَاُت َعّينِ ا ِّ ي ْتُه لََيُقولَن> َذَهَب الس> اَء َمسـ>  |10َولَِنئْ اvَذْقنَاُه نَْعَماَء بَْعَد َرض>

[11.11] kecuali orang-orang yang sabar |terhadap bencana|, dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu 
beroleh ampunan dan pahala yang besar. | ْجٌر َكِبٌريvْغِفَرٌة َوا اِلَحاِت ا¢ْولَِئَك لَهُم م> لُوا الص> وا َوَمعِ يَن َصَربُ ِ <xال> ا

`
 |11ا

[11.12] Maka boleh jadi kamu |Nabi Muhammad| hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang 
diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan. 
"Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan |kekayaan| atau datang bersama-sama dengan dia 
seorang malaikat?" Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah Pemelihara segala 

sesuatu.  َْو َجاءvن يَُقولُوا لَْوال ا¢نزَِل عَلَْيِه َكٌزن اvلَْيَك َوَضائٌِق ِبِه َصْدُرَك ا
`
ِرٌك بَْعَض َما يُوَ� اَ َ >َما اvنَْت نَِذيٌر َوا فَلََع�> ن

`
ٍء َمَعُه َمَ�ٌ ا ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <B

 |12َوِكيٌل |
    

Sub.:  Tantangan Allah kepada mereka yang mengira bahwa Nabi Muhammad menulis Quran 11:13Sub.:  Tantangan Allah kepada mereka yang mengira bahwa Nabi Muhammad menulis Quran 11:13Sub.:  Tantangan Allah kepada mereka yang mengira bahwa Nabi Muhammad menulis Quran 11:13Sub.:  Tantangan Allah kepada mereka yang mengira bahwa Nabi Muhammad menulis Quran 11:13----14141414    
[11.13] Bahkan mereka mengatakan. "Muhammad telah membuat-buat Al Qur'an itu", Katakanlah. 

"|Kalau demikian|, maka datangkanlah sepuluh surah-surah yang dibuat-buat yang menyamainya, dan 
panggillah orang-orang yang kamu sanggup |memanggilnya| selain Allah, jika kamu memang orang-orang 

yang benar".  ٍت_َ ثúِِْ ُمْفَرتَ اُه ُقْل فَاûتُوا ِبَعْرشِ ُسَوٍر ّمِ ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني | اvْم يَُقولُوَن افَْرتَ
`
ِ ا <Bن ُدوِن ا تََطْعُمت ّمِ  |13َواْدُعوا َمِن اسـْ

[11.14] Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu |ajakanmu| itu maka |katakanlah 
olehmu|. "Ketahuilah, sesungguhnya Al Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada 

Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri |kepada Allah|?"  <ن الvَوا ِ <Bَما ا¢نزَِل ِبِعْملِ ا< ن vَتِجيُبوا لَُمكْ فَاْعلَُموا ا >ْم يَسـْ ن ل
`
فَا

ْسِلُموَن | Èنُمت مvال> ُهَو فَهَْل ا
`
Úََ ا

`
 |14ا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir yang menrang kafir yang menrang kafir yang menrang kafir yang mengutamakan kesenangan dunia 11:15gutamakan kesenangan dunia 11:15gutamakan kesenangan dunia 11:15gutamakan kesenangan dunia 11:15----16161616    

[11.15] Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada 
mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.

الَُهْم ِفهيَا َوُمهْ ِفهيَا َال يُْبَخُسوَن | َمن َاكَن يُرِيدُ   ْم اvْمعَ لَْهيِ
`
نَْيا َوِزينََهتَا نَُوّفِ ا ÈT15احلََياَة ا| 

[11.16] Itulah orang-orang yang tidak memperoleh |sesuatu| di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di 
akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan?  ا¢ْولَِئَك

ا َاكنُوا يَْعَملُوَن | ال> الن>اُر َوَحِبطَ َما َصنَُعوا ِفهيَا َوَ�ِطٌل م> `
َس لَهُْم ِيف االِٓخَرِة ا يَن لَيْ ِ <x16ا| 

    
Sub.Sub.Sub.Sub.:  :  :  :  OOOOrang kafir tidaklah sama dengan mereka yang mempunyai bukrang kafir tidaklah sama dengan mereka yang mempunyai bukrang kafir tidaklah sama dengan mereka yang mempunyai bukrang kafir tidaklah sama dengan mereka yang mempunyai bukti dari Alti dari Alti dari Alti dari Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an    11:1711:1711:1711:17    

[11.17] Maka apakah |orang-orang kafir itu sama dengan| orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata 
|Al Qur'an| dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi |Nabi Muhammad| dari Allah dan sebelum Al 
Qur'an itu telah ada Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? Mereka itu beriman kepada Al Qur'an. 
Dan barang siapa di antara mereka |orang-orang Quraisy| dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Qur'an, 
maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Qur'an 
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itu. Sesungguhnya |Al Qur'an| itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
ًة ا¢وْ   َمامًا َوَرْمحَ

`
نُْه َوِمن قَْبúِِ ِكَتاُب ُموَىس ا ِِّه َويَْتلُوُه َشاِهٌد ّمِ ب ن ر> نٍَة ّمِ ِّ َك يُْؤِمنُوَن ِبِه َوَمن يَْكُفْر ِبِه ِمَن االvْحَزاِب فَالن>اُر َمْوِعُدُه فََال لَئِ اvفََمن َاكَن عََىل بَي

َِّك َولَِكن> اvْكَرثَ الن>اِس َال يُْؤِمنُوَن | ب >ُه احلَقÈ ِمن ر> ن
`
نُْه ا  |17تَُك ِيف ِمْريٍَة ّمِ

    
Sub.:  Kerugian terbesar di akhirat bagi orang kafir 11:18Sub.:  Kerugian terbesar di akhirat bagi orang kafir 11:18Sub.:  Kerugian terbesar di akhirat bagi orang kafir 11:18Sub.:  Kerugian terbesar di akhirat bagi orang kafir 11:18----22222222    

[11.18] Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka 
itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata. "Orang-orang inilah yang telah 

berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah |ditimpakan| atas orang-orang yang zalim.  َوَمْن
ي ِ <xْشهَاُد َهُؤالِء اvْم َويَُقوُل اال ِ ِ َكِذً� ا¢ْولَِئَك يُْعَرُضوَن عََىل َرّهبِ <Bِن افَْرتَى عََىل ا اِلِمَني |اvْظَملُ ِمم> ِ عََىل الظ> <Bَال لَْعنَُة اvْم ا ِ  |18َن َكَذبُوا عََىل َرّهبِ

[11.19] |yaitu| orang-orang yang menghalangi |manusia| dari jalan Allah dan menghendaki |supaya| jalan 
itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat.  وَن َعن َسِبيِل Èيَن يَُصد ِ <xا

ِ َويَْبُغوَهنَا ِعَوجًا َوُمه ِ�  <B19الِٓخَرِة ُمهْ َاكِفُروَن |ا| 
[11.20] Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk |mengazab mereka| di bumi ini, 

dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. 
Mereka selalu tidak dapat mendengar |kebenaran| dan mereka selalu tidak dapat melihat |nya|.  ا¢ْولَِئَك لَْم يَُكونُوا

َتطِ  ِ ِمْن اvْوِلَياَء يَُضاَعُف لَهُُم الَعَذاُب َما َاكنُوا يَسـْ <Bن ُدوِن ا ْمَع َوَما َاكنُوا ُمْعِجزِيَن ِيف االvْرِض َوَما َاكَن لَهُم ّمِ وَن |يُعوَن الس>  |20يُْبِرصُ
[11.21] Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang 

selalu mereka ada-adakan. | وَن ا َاكنُوا يَْفَرتُ وا اvنُفَسهُْم َوَضل> َعْهنُم م> يَن َخِرسُ ِ <x21ا¢ْولَِئَك ا| 
[11.22] Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi.  وَن ُْم ِيف االِٓخَرِة ُمهُ االvْخَرسُ َال َجَرَم اvهن>

|22|    
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli surga 11:23orang ahli surga 11:23orang ahli surga 11:23orang ahli surga 11:23----24242424    
[11.23] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri 

kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya.  يَن آَمنُوا ِ <xن> ا `
ا

وَن | ُTِاُب اجلَن>ِة ُمهْ ِفهيَا َخا ْحصَ vْم ا¢ْولَِئَك ا ِ َىل َرّهبِ
`
اِلَحاِت َواvْخَبُتوا ا لُوا الص>  |23َوَمعِ

[11.24] Perbandingan kedua golongan itu |orang-orang kafir dan orang-orang mukmin|, seperti orang buta 
dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan 

dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran |daripada perbandingan itu|?  َُمصِّ  َمثَلvى َواال الَفرِيقَْنيِ َاكالvْمعَ
َتِوَ_ِن َمثًَال اvفََال تََذك>ُروَن | ِميعِ َهْل يَسـْ  |24َوالَْبِصِري َوالس>

    
Sub.:  Kisah Nabi Nuh 11:25Sub.:  Kisah Nabi Nuh 11:25Sub.:  Kisah Nabi Nuh 11:25Sub.:  Kisah Nabi Nuh 11:25----48484848    

[11.25] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, |dia berkata|. "Sesungguhnya aku 
adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, | ِبٌني Èّينِ لَُمكْ نَِذيٌر م

`
َىل قَْوِمِه ا

`
 |25َولََقْد اvْرَسلْنَا نُوحًا ا

[11.26] agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab 
|pada| hari yang sangat menyedihkan".  vِلٍمي |ا vَخاُف عَلَْيُمكْ عََذاَب يَْوٍم اvّينِ ا

`
َ ا <Bال> ا

`
 |26ن ال> تَْعُبُدوا ا

[11.27] Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. "Kami tidak melihat kamu, 
melainkan |sebagai| seorang manusia |biasa| seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti 
kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat 
kamu memiliki sesuatu kelebihan apa pun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang 

yang dusta".  َيَن ُمهْ  فََقال ِ <xال> ا
`
>َبَعَك ا ثْلَنَا َوَما نََراَك ات ال> بََرشًا ّمِ

`
يَن َكَفُروا ِمن قَْوِمِه َما نََراَك ا ِ <xِي َوَما نََرى لَُمكْ عَلَْينَا ِمن املَال¢ اûا اvَراِذلُنَا َ�ِدَي الر>

 |27فَْضٍل بَْل نَُظنÈُمكْ َاكِذِبَني |
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[11.28] Berkata Nuh. "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari 
Tuhanku, dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami 

paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?"  ِّيب ن ر> نٍَة ّمِ ِّ ن ُكنُت عََىل بَي
`
يُْمتْ ا vَراvقَاَل َ_ قَْوِم ا

نُْمتْ لَهَا َاكِرُهوَن | vنُلْزُِمُمكُوَها َواvَيْت عَلَْيُمكْ ا ْن ِعنِدِه فَُعّمِ ًة ّمِ  |28َوآَِين َرْمحَ
[11.29] Dan |dia berkata|. "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu |sebagai upah| bagi 

seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah 
beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum 

yang tidak mengetahui".  ُ<هن
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xِبَطاِرِد ا kَvَوَما ا ِ <Bال> عََىل ا

`
ْن اvْجرَِي ا

`
ْم َولَِكّينِ اvَراُمكْ قَْومًا َوَ_ قَْوِم َال اvْساvلُُمكْ عَلَْيِه َماًال ا ِ م مÈالُقوا َرّهبِ

هَلُوَن |  |29َجتْ
[11.30] Dan |dia berkata|. "Hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari |azab| Allah jika aku 

mengusir mereka. Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?" | فََال تََذك>ُروَنvُْم ا Èن َطَردهت
`
ِ ا <Bِين ِمَن ا  |30َوَ_ قَْوِم َمن يَنُرصُ

[11.31] Dan aku tidak mengatakan kepada kamu |bahwa|. "Aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan 
kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang gaib, dan tidak |pula| aku mengatakan. "Bahwa 
sesungguhnya aku adalah malaikat", dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina 
oleh penglihatanmu. "Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka". Allah lebih 
mengetahui apa yang ada pada diri mereka; sesungguhnya aku, kalau begitu benar-benar termasuk orang-

orang yang zalim.  َو ِ <Bُقوُل لَُمكْ ِعنِدي َخَزائُِن اvخَ َوَال ا ُ <Bْعُيُنُمكْ لَن يُْؤِتَهيُُم اvيَن تَْزَدِري ا ِ <C ّينِ َمَ�ٌ َوَال اvُقوُل لِ
`
ُ َال اvْعَملُ الَغْيَب َوَال اvُقوُل ا <Bْريًا ا

اِلِمَني  >ِمَن الظ> ذًا ل
`
ّينِ ا

`
نُفِسهِْم ا vْعَملُ ِبَما ِيف اv31|ا| 

[11.32] Mereka berkata. "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah 
memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan 

kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar".  ََت ِجَدال ن ُكنَت قَالُوا َ_ نُوُح قَْد َجاَدلْتَنَا فَاvْكَرثْ
`
نَا فَاûِتنَا ِبَما تَِعُدkَ ا

اِدِقَني |  |32ِمَن الص>
[11.33] Nuh menjawab. "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia 

menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri.  
`
ُ ا <Bِتيُمك ِبِه اûَما يَا< ن

`
 |33ن َشاَء َوَما اvنُمت ِبُمْعِجزِيَن |قَاَل ا

[11.34] Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu, 
sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".

لَْيِه ُتْرَجُعوَن |َوَال يَنَفُعُمكْ نُْص  
`
Èُمكْ َوا ُ يُرِيُد اvن يُْغِويَُمكْ ُهَو َرب <Bن َاكَن ا

`
ْن اvَردتÈ اvْن اvنَصَح لَُمكْ ا

`
 |34ِحي ا

[11.35] Malahan kaum Nuh itu berkata. "Dia cuma membuat-buat nasihatnya saja". Katakanlah. "Jika aku 
membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang 

kamu perbuat". | رُِموَن ا ُجتْ م> ْجَراِمي َواkَv بَرِيٌء ّمِ
`
يُْتُه فََعَيل> ا ِن اْفَرتَ

`
اُه ُقْل ا  |35اvْم يَُقولُوَن افَْرتَ

[11.36] Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, 
kecuali orang yang telah beriman |saja|, karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu 

mereka kerjakan.  ال> َمن قَْد آَمَن فََال تَبْتَِئْس
`
>ُه لَن يُْؤِمَن ِمن قَْوِمَك ا ن vَىل نُوحٍ ا

`
 |36ِبَما َاكنُوا يَْفَعلُوَن |َوا¢وِ�َ ا
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[11.37] Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu 
bicarakan dengan Aku tentang orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.  َِواْصنَع

ْغَرقُوَن | Èُم م هن>
`
يَن َظلَُموا ا ِ <xاِطْبِين ِيف ا  |37الُفْ�َ ِباvْعُيِننَا َوَوْحِينَا َوَال ُختَ
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[11.38] Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, 
mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh. "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami |pun| 

mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek |kami|.  ن
`
ُروا ِمنُْه قَاَل ا ن قَْوِمِه َخسِ ُع الُفْ�َ َوُلك>َما َمر> عَلَْيِه َمٔالٌ ّمِ َويَْصنَ

k> نَْسَخُر ِمنُمكْ 
`
>ا فَا  |Éَ38َ تَْسَخُروَن | تـَْسَخُروا ِمن

[11.39] Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang 
akan ditimpa azab yang kekal." | ِقٌمي Èعَلَْيِه عََذاٌب م Èل زِيِه َوَحيِ  |39فََسْوَف تَْعلَُموَن َمن يَاûِتيِه عََذاٌب ُخيْ

[11.40] Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman. 
"Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang |jantan dan betina|, dan keluargamu 
kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan |muatkan pula| orang-orang yang beriman." 

Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.  َِزْوَجْني ّ ْل ِفهيَا ِمن ُلكٍ َذا َجاَء اvْمُرkَ َوفَاَر الت>نÈوُر ُقلْنَا اْمحِ
`
َحىت> ا

َبَق عَلَْيِه الَقْوُل َوَمْن آَمنَ  ال> َمن سـَ
`
ال> قَِليٌل | اثْنَْنيِ َواvْهَ�َ ا

`
 |40َوَما آَمَن َمَعُه ا

[11.41] Dan Nuh berkata. "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu 
berlayar dan berlabuhnya." Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

ِحٌمي |َوقَاَل اْرَكُبوا ِفهيَ   ن> َرّيبِ لَغَُفوٌر ر> `
ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها ا <B41ا ِبْسِم ا| 
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[11.42] Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh 
memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah |ke kapal| 

bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir."  َدىkَْم ِيف َمْوجٍ َاكلِْجَباِل َو َوِيهَ َجتْرِي ِهبِ
َع الَاكِفرِيَن |نُوٌح ابْنَُه َوَاكَن ِيف َمْعزٍِل َ_ بَُين> ارْ  َعنَا َوَال تَُكن م>  |42َكب م>

[11.43] Anaknya menjawab. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari 
air bah!" Nuh berkata. "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah |saja| Yang Maha 
Penyayang". Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orang-

orang yang ditenggelamkan.  ال> َمن ر>ِحَم َوَحاَل
`
ِ ا <Bْمِر اvَىل َجَبٍل يَْعِصُمِين ِمَن املَاِء قَاَل َال عَاِمصَ الَيْوَم ِمْن ا

`
ا املَْوُج فََاكَن ِمَن بَيَْهنُمَ قَاَل َسآِوي ا

 |43املُْغَرِقَني |
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[11.44] Dan difirmankan. "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit |hujan| berhentilah," Dan air pun 

disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan. 
"Binasalah orang-orang yang zalim."  ََتَوْت عََىل اجلُوِدّيِ و اُء اvْقِلِعي َوِغيَض املَاُء َوُقِيضَ االvْمُر َواسـْ ِقيَل َوِقيَل َ_ اvْرُض ابْلَِعي َماَءِك َوَ_ َمسَ

اِلِمَني | ِّلَْقْوِم الظ>  |44بُْعداً ل
[11.45] Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata. "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku, 

termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang 
seadil-adilnya."  ن> ابِْين `

>ُه فََقاَل َرّبِ ا ب ن> َوعَْدَك احلَقÈ َواvنَْت اvْحَمكُ احلَاِمكَِني | َوkََدى نُوٌح ر>
`
 |45ِمْن اvْهِيل َوا

[11.46] Allah berfirman. "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu |yang dijanjikan 
akan diselamatkan|, sesungguhnya |perbuatannya| perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu 
memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui |hakikat| nya. Sesungguhnya Aku 

memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."  _َ قَاَل
ٌل  >ُه َمعَ ن

`
>ُه لَيَْس ِمْن اvْهِ�َ ا ن

`
ّينِ اvِعُظَك اvن تَُكوَن ِمَن اجلَاِهِلَني |نُوُح ا

`
 |46غَْريُ َصاِلٍح فََال تَْساvلِْن َما لَيَْس Wََ ِبِه ِعْملٌ ا

[11.47] Nuh berkata. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada 
Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui |hakikat| nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun 
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kepadaku, dan |tidak| menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang 
merugi."  ْال> تَْغِفْر ِيل َوتَر

`
ّينِ اvُعوُذ ِبَك اvْن اvْساWَvَ َما لَيَْس ِيل ِبِه ِعْملٌ َوا

`
َن اخلَاِرسِيَن |قَاَل َرّبِ ا ِين اvُكن ّمِ  |47َمحْ
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[11.48] Difirmankan. "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami 
atasmu dan atas umat-umat |yang mukmin| dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada |pula| umat-umat 
yang Kami beri kesenangan pada mereka |dalam kehidupan dunia|, kemudian mereka akan ditimpa azab yang 

pedih dari Kami."  <م َمٍم ّمِ ن>ا َوبََرَاكٍت عَلَْيَك َوعََىل ا¢ ِلٌمي |ِقيَل َ_ نُوُح اْهِبطْ ِبَسالٍم ّمِ vن>ا عََذاٌب ا هُم ّمِ Èُنَمتُِّعهُْم ُمث> يََمس َعَك َوا¢َمٌم سـَ  |48ن م>
[11.49] Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang Kami wahyukan kepadamu |Nabi 

Muhammad|; tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak |pula| kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah; 
sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.  لَْيَك َما

`
تِْ�َ ِمْن اvنَْباِء الغَْيِب نُوِحهيَا ا

ن> الَعاِقَبَة ِللُْمت>ِقَني | `
 |49ُكنَت تَْعلَُمهَا اvنَْت َوَال قَْوُمَك ِمن قَْبِل َهَذا فَاْصِربْ ا
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[11.50] Dan kepada kaum Ad |Kami utus| saudara mereka, Hud. Ia berkata. "Hai kaumku, sembahlah 
Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja.  َْخاُمهvَىل عَاٍد ا

`
ُهودًا قَاَل َوا

وَن | ال> ُمْفَرتُ
`
ن اvنُمتْ ا

`
ُه ا Úٍَ غَْريُ

`
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ <B50َ_ قَْوِم اْعُبُدوا ا| 

[11.51] Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini, Upahku tidak lain hanyalah 
dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan |nya|?"  <ال

`
ْن اvْجرَِي ا

`
َ_ قَْوِم َال اvْساvلُُمكْ عَلَْيِه اvْجرًا ا

ي فََطَرِين اvفََال تَْعِقلُوَن | ِ <x51عََىل ا| 
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[11.52] Dan |dia berkata|. "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, 

niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada 
kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa."  ِلَْيه

`
َتْغِفُروا َرب>ُمكْ ُمث> تُوبُوا ا َماَء عَلَْيُمك  َوَ_ قَْوِم اسـْ ُيْرِسِل الس>

>ْوا ُمْجرِِمَني | ِتُمكْ َوَال تََتَول َىل قُو>
`
ًة ا ْدرارًا َويَِزْدُمكْ ُقو>  |52ّمِ

[11.53] Kaum Ad berkata. "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan 
kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali 

tidak akan mempercayai kamu. | ِبُمْؤِمِنَني َWَ ُن ُن ِبتَاِرِيك آِلهَِتنَا َعن قَْوWَِ َوَما َحنْ ِّنٍَة َوَما َحنْ  |53قَالُوا َ_ ُهوُد َما ِجئْتَنَا ِبَبي
[11.54] Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit 

gila atas dirimu." Hud menjawab. "Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu 
sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan,  ُقو< ن ن

`
اَك بَْعُض آِلهَِتنَا ا ال> اْعَرتَ

`
ُل ا

ا تُْرشُِكوَن | م> ّينِ بَرِيٌء ّمِ vَواْشهَُدوا ا َ <Bّينِ ا¢ْشِهُد ا
`
 |54بُِسوٍء قَاَل ا

[11.55] dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu 
memberi tangguh kepadaku. يعًا ُمث> َال تُنِظُروِن | ِمن  |55ُدوِنِه فَِكيُدوِين َمجِ

[11.56] Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang 
melata pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang 

lurus."  َن> َرّيبِ عََىل ِرص `
ال> ُهَو آِخٌذ ِبنَاِصَيِهتَا ا

`
>ٍة ا ا ِمن َداب ُِّمك م> ِ َرّيبِ َوَرب <Bُْت عََىل ا ّينِ تََولك>

`
َتِقٍمي |ا سـْ È56اٍط م| 

[11.57] Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa |amanat| yang 
aku diutus |untuk menyampaikan| nya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti |kamu| dengan kaum yang 
lain |dari| kamu; dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepada-Nya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku 
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adalah Maha Pemelihara segala sesuatu.  ْبْلَغ vْوا فََقْد ا< ن تََول
`
ن> َرّيبِ فَا `

ونَُه َشيْئًا ا Èُمكْ َوَال تَُرض َتْخِلُف َرّيبِ قَْومًا غَْريَ لَْيُمكْ َويَسـْ
`
ا ا¢ْرِسلُْت ِبِه ا ُتُمك م>

ٍء َحِفيظٌ |  |57عََىل ُلكِّ َيشْ
    

Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Hud, dan orang yang beriman bersamanya 11:58Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Hud, dan orang yang beriman bersamanya 11:58Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Hud, dan orang yang beriman bersamanya 11:58Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Hud, dan orang yang beriman bersamanya 11:58    
[11.58] Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia 

dengan rahmat dari Kami; dan Kami selamatkan |pula| mereka |di akhirat| dari `azab yang berat.  kَْمُرvا َجاَء ا َولَم>
>ا  ن ٍة ّمِ يَن آَمنُوا َمَعُه ِبَرْمحَ ِ <xْن عََذاٍب غَِليظٍ |َجن>ْينَا ُهوداً َوا  |58َوَجن>ْينَاُمه ّمِ

    
Sub.:  Kaum Aad dikutuk dalam kehidupan ini dan dihari kiamat karena kekafiran mereka 11:59Sub.:  Kaum Aad dikutuk dalam kehidupan ini dan dihari kiamat karena kekafiran mereka 11:59Sub.:  Kaum Aad dikutuk dalam kehidupan ini dan dihari kiamat karena kekafiran mereka 11:59Sub.:  Kaum Aad dikutuk dalam kehidupan ini dan dihari kiamat karena kekafiran mereka 11:59    

[11.59] Dan itulah |kisah| kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan 
mendurhakai rasul-rasul Allah dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi 

menentang |kebenaran|. | ْمَر ُلكِّ َجب>اٍر َعِنيٍدvَبُعوا ا< ْم َوَعَصْوا ُرُسúَُ َوات ِ  |59َوتِْ�َ عَاٌد َجَحُدوا ِبآَ_ِت َرّهبِ
[11.60] Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan |begitu pula| di hari kiamat. Ingatlah, 

sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad |yaitu| kaum 
Hud itu.  ُن> عَادًا َكَفر `

نَْيا لَْعنًَة َويَْوَم الِقيَاَمِة اvَال ا ÈTَِّعاٍد قَْوِم ُهوٍد |َوا¢تِْبُعوا ِيف َهِذِه ا ُْم اvَال بُْعدًا ل  |60وا َرهب>
    

Sub.:  Kisah Nabi Saleh dan bangsa Tsamud 11:61Sub.:  Kisah Nabi Saleh dan bangsa Tsamud 11:61Sub.:  Kisah Nabi Saleh dan bangsa Tsamud 11:61Sub.:  Kisah Nabi Saleh dan bangsa Tsamud 11:61----68686868    
[11.61] Dan kepada Tsamud |Kami utus| saudara mereka Saleh. Saleh berkata. "Hai kaumku, sembahlah 

Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi |tanah| dan 
menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. 

Sesungguhnya Tuhanku amat dekat |rahmat-Nya| lagi memperkenankan |doa hamba-Nya|."  َخاُمهْ َصvَىل ثَُموَد ا
`
اِلحًا َوا

َتْعَمَرُمكْ ِفهيَا فَ  َن االvْرِض َواسـْ ُه ُهَو اvنَشاvُمك ّمِ Úٍَ غَْريُ
`
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ <Bِجيٌب |قَاَل َ_ قَْوِم اْعُبُدوا ا Èن> َرّيبِ قَرِيٌب م `

لَْيِه ا
`
تَْغِفُروُه ُمث> تُوبُوا ا  |61اسـْ

    
Sub.:  Kaum Stamud membantah Nabi Shaleh dengan kSub.:  Kaum Stamud membantah Nabi Shaleh dengan kSub.:  Kaum Stamud membantah Nabi Shaleh dengan kSub.:  Kaum Stamud membantah Nabi Shaleh dengan kekafiran mereka 11:62ekafiran mereka 11:62ekafiran mereka 11:62ekafiran mereka 11:62    

[11.62] Kaum Tsamud berkata. "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami 
yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak 
kami? dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu 

serukan kepada kami."  ِنَا لَف< ن
`
>ْعُبَد َما يَْعُبُد آَ�ُؤkَ َوا تَْهنَاkَ اvن ن vلَْيِه ُمرِيٍب قَالُوا َ_ َصاِلُح قَْد ُكنَت ِفينَا َمْرُجوًا قَْبَل َهَذا ا

`
ا تَْدُعوkَ ا م>  |62|ي َشٍكّ ّمِ

    
Sub.:  Tantangan Nabi shaleh terhadap kaumnya 11:63Sub.:  Tantangan Nabi shaleh terhadap kaumnya 11:63Sub.:  Tantangan Nabi shaleh terhadap kaumnya 11:63Sub.:  Tantangan Nabi shaleh terhadap kaumnya 11:63    

[11.63] Saleh berkata. "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari 
Tuhanku dan diberi-Nya aku rahmat |kenabian| dari-Nya, maka siapakah yang akan menolong aku dari |azab| 
Allah jika aku mendurhakai-Nya. Sebab itu kamu tidak menambah apa pun kepadaku selain daripada 

kerugian.  ِ <Bِين ِمَن ا ًة فََمن يَنُرصُ ّيبِ َوآَِين ِمنُْه َرْمحَ ن ر> نٍَة ّمِ ِّ ن ُكنُت عََىل بَي
`
ْن َعَصْيُتُه فَمَ قَاَل َ_ قَْوِم اvَراvيُْمتْ ا

`
ِسٍري |ا  |63ا تَزِيُدونَِين غَْريَ َختْ

 
Sub.:  Adzab yang menimpa kaum tsamud karena kekafiran mereka 11:64-68 

[11.64] Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat |yang menunjukkan kebenaran| 
untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan 

gangguan apa pun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat."  لَُمكْ آيًَة فََذُروَها ِ <Bقَُة اkَ َوَ_ قَْوِم َهِذِه
وَها ِبُسوٍء فََياûُخَذُمكْ عََذاٌب قَ  Èَوَال تََمس ِ <Bْرِض اvُلكْ ِيف اû64رِيٌب |تَا| 
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[11.65] Mereka membunuh unta itu, maka berkata Saleh. "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu 
selama tiga hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."  َُوعٌْد غَْري َWٍِم َذ <_vَمْكُذوٍب فََعَقُروَها فََقاَل تََمت>ُعوا ِيف َداِرُمكْ ثَالثََة ا

|65| 
[11.66] Maka tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Saleh beserta orang-orang yang beriman 

bersama dia dengan rahmat dari Kami dan |Kami selamatkan| dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dia-lah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.  ن>ا َوِمْن ِخْزِي يَْوِمِئٍذ ٍة ّمِ يَن آَمنُوا َمَعُه ِبَرْمحَ ِ <xَجن>ْينَا َصاِلحًا َوا kَْمُرvا َجاَء ا فَلَم>

>َك ُهَو الَقِويÈ الَعزِيُز | ن> َرب `
 |66ا

[11.67] Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang lalim itu, lalu mereka mati 
bergelimpangan di rumahnya. | ْصَبُحوا ِيف ِدَ_ِرِمهْ َجاِثِمَنيvْيَحُة فَا يَن َظلَُموا الص> ِ <xَخَذ اv67َوا| 

[11.68] Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud 
mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud.  َال بُْعدًاvُْم ا ن> ثَُموَد َكَفُروا َرهب> `

>ْم يَْغنَْوا ِفهيَا اvَال ا vJَن ل
ِّثَُموَد |  |68ل

    
Sub.:  Para Malaikat membawa kabar gembira untuk Nabi IbrahimSub.:  Para Malaikat membawa kabar gembira untuk Nabi IbrahimSub.:  Para Malaikat membawa kabar gembira untuk Nabi IbrahimSub.:  Para Malaikat membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim    11:6911:6911:6911:69----76767676    

[11.69] Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami |malaikat-malaikat| telah datang kepada Ibrahim dengan 
membawa kabar gembira, mereka mengucapkan. "Salaman" |Selamat|. Ibrahim menjawab. "Salamun" 

|Selamatlah|, maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.  َولََقْد
ْبرَ 
`
ى قَالُوا َسالمًا قَاَل َسالٌم فََما لَِبَث اvن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ |َجاَءْت ُرُسلُنَا ا  |69اِهَمي ِ�لْبُْرشَ

    
Sub.:  Para malaikat memberitahu Nabi ISub.:  Para malaikat memberitahu Nabi ISub.:  Para malaikat memberitahu Nabi ISub.:  Para malaikat memberitahu Nabi Ibrahim, mereka datangbrahim, mereka datangbrahim, mereka datangbrahim, mereka datang    untuk menghukum kaum Nabi Lut 11:70untuk menghukum kaum Nabi Lut 11:70untuk menghukum kaum Nabi Lut 11:70untuk menghukum kaum Nabi Lut 11:70    

[11.70] Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan 
mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata. "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami 

adalah |malaikat-malaikat| yang diutus kepada kaum Lut."  ْوvلَْيِه نَِكَرُمهْ َوا
`
ا َراvى اvيِْدَهيُْم َال تَِصُل ا َجَس ِمْهنُْم ِخيَفًة قَالُوا َال فَلَم>

َىل قَْوِم لُوٍط |
`
k> ا¢ْرِسلْنَا ا

`
 |70َختَْف ا

    
Sub.:  Para malaikat memberi kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan melahirkan seorang putra bernama Sub.:  Para malaikat memberi kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan melahirkan seorang putra bernama Sub.:  Para malaikat memberi kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan melahirkan seorang putra bernama Sub.:  Para malaikat memberi kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan melahirkan seorang putra bernama 
Ishak 11:71Ishak 11:71Ishak 11:71Ishak 11:71----74747474    

[11.71] Dan istrinya berdiri |di balik tirai| lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya berita 
gembira tentang |kelahiran| Ishak dan dari Ishak |akan lahir putranya| Yakub.  َهاkَ ْ َواْمَراvتُُه قَائَِمٌة فََضِحَكْت فَبَرش>

ْحسَاَق يَْعُقوَب |
`
ْحسَاَق َوِمن َوَراِء ا

`
�ِ71| 

[11.72] Istrinya berkata. "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah 
seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-

benar suatu yang sangat aneh.  َوٌز و يٌب |قَالَْت َ_ َويْلََىت اvاTِvُ َواkَv َجعُ ٌء َجعِ ن> َهَذا لََيشْ `
ْيخًا ا  |72َهَذا بَْعِيل شـَ

[11.73] Para malaikat itu berkata. "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? |Itu adalah| 
rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji 

lagi Maha Pemurah." | ِجيٌد يٌد م> >ُه َمحِ ن
`
ِ َوبََرَاكتُُه عَلَْيُمكْ اvْهَل الَبيِْت ا <Bَرْمحُة ا ِ <Bْمِر اvتَْعَجِبَني ِمْن اv73قَالُوا ا| 

    
Sub.:  Para malaikat berkata pada Nabi Ibrahim, bahwa bangsa Lut akan mendapatkan adzab karena Sub.:  Para malaikat berkata pada Nabi Ibrahim, bahwa bangsa Lut akan mendapatkan adzab karena Sub.:  Para malaikat berkata pada Nabi Ibrahim, bahwa bangsa Lut akan mendapatkan adzab karena Sub.:  Para malaikat berkata pada Nabi Ibrahim, bahwa bangsa Lut akan mendapatkan adzab karena 
perbuatan perbuatan perbuatan perbuatan mereka 11:74mereka 11:74mereka 11:74mereka 11:74----76767676    
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[11.74] Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun 
bersoal jawab dengan |malaikat-malaikat| Kami tentang kaum Lut.  ِى ُجيَاد ْرشَ ْوُع َوَجاَءتُْه البُ ْبَراِهَمي الر>

`
ا َذَهَب َعْن ا لُنَا ِيف فَلَم>

 |74قَْوِم لُوٍط |
[11.75] Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi pengiba dan suka kembali 

kepada Allah. | ِنيٌب Èاٌه م ْبَراِهَمي لََحِلٌمي اvو>
`
ن> ا `

 |75ا
[11.76] Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan 

sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak.  َِّك >ُه قَْد َجاَء اvْمُر َرب ن
`
ْبَراِهُمي اvْعرِْض َعْن َهَذا ا

`
َ_ ا

ُْم آِتِهيْم عََذاٌب غَْريُ َمْرُدوٍد | هن>
`
 |76َوا

    
Sub.:  Kisah Nabi Lut dan kSub.:  Kisah Nabi Lut dan kSub.:  Kisah Nabi Lut dan kSub.:  Kisah Nabi Lut dan kaumnya yang berbuat kejih 11:77aumnya yang berbuat kejih 11:77aumnya yang berbuat kejih 11:77aumnya yang berbuat kejih 11:77----83838383    

[11.77] Dan tatkala datang utusan-utusan Kami |para malaikat| itu kepada Lut, dia merasa susah dan 
merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata. "Ini adalah hari yang amat sulit."  ا َولَم>

ْم َذْرعًا َوقَاَل َهَذا يَْوٌم َعِصيٌب |َجاَءْت ُرُسلُ  ْم َوَضاَق ِهبِ  |77نَا لُوطًا ِيسَء ِهبِ
[11.78] Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu 

melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata. "Hai kaumku, inilah putri-putri |negeri| ku mereka 
lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan |nama| ku terhadap 

tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?"  َلَْيِه َوِمن قَْبُل َاكنُوا يَْعَملُون
`
ئَاِت قَاَل َ_  َوَجاَءُه قَْوُمُه ُهيَْرُعوَن ا ِّ ي الس>

يدٌ  ُزوِن ِيف َضْيِفي اvلَيَْس ِمنُمكْ َرُجٌل ر>شـِ َ َوَال ُختْ <Bُقوا ا<  |78 |قَْوِم َهُؤالِء بَنَاِيت ُهن> اvْطهَُر لَُمكْ فَات
[11.79] Mereka menjawab. "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan 

terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."
>َك لََتْعَملُ َما نُرِيُد |  ن

`
 |79قَالُوا لََقْد عَِلْمَت َما لَنَا ِيف بَنَاِتَك ِمْن َحٍقّ َوا

[11.80] Lut berkata. "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan |untuk menolakmu| atau kalau aku dapat 
berlindung kepada keluarga yang kuat |tentu aku lakukan|." | َىل ُرْكٍن َشِديٍد

`
ًة اvْو آِوي ا  |80قَاَل لَْو اvن> ِيل ِبُمكْ ُقو>

    
Sub.:  Para malaikat mengutus Nabi lut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membSub.:  Para malaikat mengutus Nabi lut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membSub.:  Para malaikat mengutus Nabi lut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membSub.:  Para malaikat mengutus Nabi lut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa keluarga awa keluarga awa keluarga awa keluarga 
dan pengikutnya yang beriman 11:81dan pengikutnya yang beriman 11:81dan pengikutnya yang beriman 11:81dan pengikutnya yang beriman 11:81----83838383    

[11.81] Para utusan |malaikat| berkata. "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, 
sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan 
pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali 
istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab 

kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?".  ِْرسv لَْيَك فَا
`
َِّك لَن يَِصلُوا ا k> ُرُسُل َرب

`
قَالُوا َ_ لُوُط ا

ن>  `
>ُه ُمِصيُهبَا َما اvَصاَهبُْم ا ن

`
ال> اْمَراvتََك ا

`
>ْيِل َوَال يَلَْتِفْت ِمنُمكْ اvَحٌد ا َن الل ْبُح بِ ِباvْهِ�َ ِبِقْطعٍ ّمِ Èلَيَْس الصvْبُح ا È81َقرِيٍب | َمْوِعَدُمهُ الص| 

    
Sub.:  Hukuman bagi kaum Nabi Lut 11:82Sub.:  Hukuman bagi kaum Nabi Lut 11:82Sub.:  Hukuman bagi kaum Nabi Lut 11:82Sub.:  Hukuman bagi kaum Nabi Lut 11:82----83838383    

[11.82] Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah |Kami 
balikkan|, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,  <فَلَم kَْمُرvا َجاَء ا

نُضوٍد | يٍل م> ن ِجسِّ  |82َجَعلْنَا عَاِلَهيَا َساِفلَهَا َواvْمَطْرkَ عَلَْهيَا ِحَجاَرًة ّمِ
[11.83] yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.  َمًة ُمَسو>

َِّك َوَما ِيهَ ِمَن ا اِلِمَني ِبَبِعيٍد |ِعنَد َرب  |83لظ>
    

Sub.:  Nabi Syuaib dan bangsa Madyan 11:84Sub.:  Nabi Syuaib dan bangsa Madyan 11:84Sub.:  Nabi Syuaib dan bangsa Madyan 11:84Sub.:  Nabi Syuaib dan bangsa Madyan 11:84----95959595    
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[11.84] Dan kepada |penduduk| Mad-yan |Kami utus| saudara mereka, Syuaib. Ia berkata. "Hai kaumku, 
sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan 
timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik |mampu| dan sesungguhnya aku 

khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan |Kiamat|."  َما لَُمك َ <Bَخاُمهْ ُشَعْيبًا قَاَل َ_ قَْوِم اْعُبُدوا اvَىل َمْديََن ا
`
 َوا

ّينِ اvَخاُف عَلَْيُمكْ عََذاَب 
`
ْريٍ َوا ّينِ اvَراُمك ِخبَ

`
ُه َوَال تَنُقُصوا اِملْكيَاَل َوالِْمَزياَن ا Úٍَ غَْريُ

`
ْن ا ِحيطٍ |ّمِ È84يَْوٍم م| 

    
Sub.:  Nabi Syuaib mengatakan pada kaumnya untuk berdagang secara adil dan tidak korupsi 11:85Sub.:  Nabi Syuaib mengatakan pada kaumnya untuk berdagang secara adil dan tidak korupsi 11:85Sub.:  Nabi Syuaib mengatakan pada kaumnya untuk berdagang secara adil dan tidak korupsi 11:85Sub.:  Nabi Syuaib mengatakan pada kaumnya untuk berdagang secara adil dan tidak korupsi 11:85----86868686    

[11.85] Dan Syuaib berkata. "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan 
janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di 

muka bumi dengan membuat kerusakan.  ِْوفُوا اِملْكيَاَل َوالْمvْرِض َوَ_ قَْوِم اvَياَءُمهْ َوَال تَْعثَْوا ِيف اال َزياَن ِ�لِْقْسطِ َوَال تَْبَخُسوا الن>اَس اvشـْ
 |85ُمْفِسِديَن |

[11.86] Sisa |keuntungan| dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan 
aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu."  <ِفيظٍ |بَِقي ْؤِمِنَني َوَما اkَv عَلَْيُمك ِحبَ Èن ُكنُمت م

`
>ُمكْ ا ِ َخْريٌ ل <B86ُة ا| 

    
Sub.:  Kaum Nabi Syuaib yang kafir, mereka lebih memilih sesembahan berhala 11:87Sub.:  Kaum Nabi Syuaib yang kafir, mereka lebih memilih sesembahan berhala 11:87Sub.:  Kaum Nabi Syuaib yang kafir, mereka lebih memilih sesembahan berhala 11:87Sub.:  Kaum Nabi Syuaib yang kafir, mereka lebih memilih sesembahan berhala 11:87----93939393    

[11.87] Mereka berkata. "Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan 
apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang 

harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal."  ُمُرَكûَصالتَُك تَاvقَالُوا َ_ ُشَعْيُب ا
 َ َك َما ي >ْرتُ يُد |اvن ن شـِ >َك الvنَْت احلَِلُمي الر> ن

`
ْمَواِلنَا َما نََشاُء ا vْفَعَل ِيف ا<  |87ْعُبُد آَ�ُؤkَ اvْو اvن ن

[11.88] Syuaib berkata. "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari 
Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku daripada-Nya rezeki yang baik |patutkah aku menyalahi perintah-Nya|? 
Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu |dengan mengerjakan| apa yang aku larang. Aku tidak 
bermaksud kecuali |mendatangkan| perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku 
melainkan dengan |pertolongan| Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah aku 

kembali.  ¢ْن اvنًا َوَما ا¢رِيُد ا ّيبِ َوَرَزقَِين ِمنُْه ِرْزقًا َحسـَ ن ر> نٍَة ّمِ ِّ ن ُكنُت عََىل بَي
`
يُْمتْ ا vَراvْهنَاقَاَل َ_ قَْوِم اvَىل َما ا

`
ْصالَح َما َخاِلَفُمكْ ا

`
ال> اال

`
ْن ا¢ِريُد ا

`
ُمكْ َعْنُه ا

لَْيِه ا¢ِنيُب |
`
ُْت َوا ِ عَلَْيِه تََولك> <B�ِ <ال

`
َتَطْعُت َوَما تَْوِفيِقي ا  |88اسـْ

    
Sub.:  Nabi Syuaib memperingatkan kaumnya 11:89Sub.:  Nabi Syuaib memperingatkan kaumnya 11:89Sub.:  Nabi Syuaib memperingatkan kaumnya 11:89Sub.:  Nabi Syuaib memperingatkan kaumnya 11:89----93939393    

[11.89] Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku |dengan kamu| menyebabkan kamu 
menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh, 

sedang kaum Lut tidak |pula| jauh |tempatnya| dari kamu.  vثُْل َما ا >ُمكْ ِشَقاِيق اvن يُِصيَبُمك ّمِ رَِمن َصاَب قَْوَم نُوحٍ اvْو َوَ_ قَْوِم َال َجيْ
نُمك ِبَبِعيٍد |  |89قَْوَم ُهوٍد اvْو قَْوَم َصاِلٍح َوَما قَْوُم لُوٍط ّمِ

[11.90] Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya 
Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.  ُْمك< َتْغِفُروا َرب ن> َرّيبِ َرِحٌمي َوُدوٌد | َواسـْ `

لَْيِه ا
`
 |90ُمث> تُوبُوا ا

[11.91] Mereka berkata. "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan 
sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena 
keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi 

kami.  َنَاك اَك ِفينَا َضِعيفًا َولَْوال َرْهُطَك لََرَمجْ k> لََرنَ
`
ا تَُقوُل َوا م>  |91نَا ِبَعزِيٍز |َوَما اvنَْت عَلَيْ  قَالُوا َ_ ُشَعْيُب َما نَْفَقُه َكِثريًا ّمِ

[11.92] Syuaib menjawab. "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu 
daripada Allah, sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya 
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|pengetahuan| Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."  <ن `
ْذتُُموُه َوَراَءُمكْ ِظهِْرً_ ا َ ِ َواخت> <Bَن ا قَاَل َ_ قَْوِم اvَرْهِطي اvَعزÈ عَلَْيُمك ّمِ

 |92َرّيبِ ِبَما تَْعَملُوَن ُمِحيطٌ |
[11.93] Dan |dia berkata|. "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun 

berbuat |pula|. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa 
yang berdusta. Dan tunggulah azab |Tuhan|, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu."  لُوا َوَ_ قَْوِم اْمعَ

 َ ّينِ عَاِمٌل َسْوَف تَْعلَُموَن َمن ي
`
ّينِ َمَعُمكْ َرِقيٌب |عََىل َمَاكنَِتُمكْ ا

`
زِيِه َوَمْن ُهَو َاكِذٌب َواْرتَِقُبوا ا  |93اûِتيِه عََذاٌب ُخيْ

    
Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan orang orang yang beriman dari adzab yang ditimpakan terhadap Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan orang orang yang beriman dari adzab yang ditimpakan terhadap Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan orang orang yang beriman dari adzab yang ditimpakan terhadap Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan orang orang yang beriman dari adzab yang ditimpakan terhadap 
orang kafir 11:94orang kafir 11:94orang kafir 11:94orang kafir 11:94----95959595    

[11.94] Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-
sama dengan dia dengan rahmat dari Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang 

mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya.  <َجن kَْمُرvا َجاَء ا ن>ا َولَم> ٍة ّمِ يَن آَمنُوا َمَعُه ِبَرْمحَ ِ <xْينَا ُشَعْيبًا َوا
ْيَحُة فَاvْصَبُحوا ِيف ِدَ_ِرِمهْ َجاِثِمَني | يَن َظلَُموا الص> ِ <xَخَذِت اv94َوا| 

[11.95] Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk 
Mad-yan sebagaimana kaum Tsamud telah binasa. | بَِعَدْت ثَُموُد َÉَ َِّمْديََن >ْم يَْغنَْوا ِفهيَا اvَال بُْعدًا ل  |vJَ95ن ل

    
Sub.:  Firaun akan memimpin kaumnya untuk masuk kedalam neraka karena kekafiran 11:96Sub.:  Firaun akan memimpin kaumnya untuk masuk kedalam neraka karena kekafiran 11:96Sub.:  Firaun akan memimpin kaumnya untuk masuk kedalam neraka karena kekafiran 11:96Sub.:  Firaun akan memimpin kaumnya untuk masuk kedalam neraka karena kekafiran 11:96----99999999    

[11.96] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda |kekuasaan| Kami dan 
mukjizat yang nyata, | ِبٍني Èْرَسلْنَا ُموَىس ِبآَ_تِنَا َوُسلَْطاٍن مv96َولََقْد ا| 

[11.97] kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Firaun, 
padahal perintah Firaun sekali-kali bukanlah |perintah| yang benar.  ْمُر ِفْرَعْوَنvْمَر ِفْرَعْوَن َوَما اvَبُعوا ا< َىل ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه فَات

`
ا

يٍد |  |97ِبَرشـِ
[11.98] Ia |Fir’aun| berjalan di muka kaumnya di Hari Kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. 

Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. | ْوَرَدُمهُ الن>اَر َوِبئَْس الِوْرُد املَْوُروُدv98يَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم الِقيَاَمِة فَا| 
[11.99] Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan |begitu pula| di hari kiamat. Laknat itu 

seburuk-buruk pemberian yang diberikan. | 99َوا¢تِْبُعوا ِيف َهِذِه لَْعنًَة َويَْوَم الِقيَاَمِة ِبئَْس الّرِفُْد املَْرفُوُد| 
[11.100] Itu adalah sebahagian dari berita-berita negeri |yang telah dibinasakan| yang Kami ceritakan 

kepadamu |Nabi Muhammad|; di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada 
|pula| yang telah musnah. | ُه عَلَْيَك ِمْهنَا قَاِمئٌ َوَحِصيٌد Èنَباِء الُقَرى نَُقصvِمْن ا َWِ100َذ| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir menganiaya dirinya sendiri 11:101rang kafir menganiaya dirinya sendiri 11:101rang kafir menganiaya dirinya sendiri 11:101rang kafir menganiaya dirinya sendiri 11:101----102102102102    

[11.101] Dan Kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, 
karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, 
di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali 

kebinasaan belaka.  ِْمن َيش ِ <Bْغنَْت َعْهنُْم آِلهَُهتُُم الَِيت يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اvنُفَسهُْم فََما اvَِّك َوَما َوَما َظلَْمنَاُمهْ َولَِكن َظلَُموا ا ا َجاَء اvْمُر َرب >م> ٍء ل
 |101َزاُدَوُمهْ غَْريَ تَْتِبيٍب |

[11.102] Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. 
Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.  ِلٌميvْخَذُه اvن> ا `

َذا اvَخَذ الُقَرى َوِيهَ َظاِلَمٌة ا
`
َِّك ا َوَكَذWَِ اvْخُذ َرب

 |102َشِديٌد |
    

Sub.:  kebahagiaanSub.:  kebahagiaanSub.:  kebahagiaanSub.:  kebahagiaan    dan kemalangan pada hari kiamat 11:103dan kemalangan pada hari kiamat 11:103dan kemalangan pada hari kiamat 11:103dan kemalangan pada hari kiamat 11:103----109109109109    
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[11.103] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut 
kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk |menghadapi| 

nya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan |oleh segala makhluk|.  َWَِِّمْن َخاَف عََذاَب االِٓخَرِة َذ ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ل `
ا

ْشهُوٌد | ُ الن>اُس َوَذWَِ يَْوٌم م> <Ú ْجُموٌع  |103يَْوٌم م>
[11.104] Dan kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu.  َجٍل vال> ال

`
ُرُه ا َوَما نَُؤّخِ

ْعُدوٍد |  |104م>
[11.105] Di kala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izin-Nya; maka di 

antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia.  َِت الûَوَسِعيٌد | يَْوَم يَا äْذِنِه فَِمْهنُْم َشِقي
`
ال> ِ�

`
 |105تََلك>ُم نَْفٌس ا

[11.106] Adapun orang-orang yang celaka, maka |tempatnya| di dalam neraka, di dalamnya mereka 
mengeluarkan dan menarik nafas |dengan merintih|.  يَن َشُقوا فَِفي الن>اِر ِ <xا ا  |106لَهُْم ِفهيَا َزِفٌري َوَشهِيٌق |فَاvم>

[11.107] Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki |yang 
lain|. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.  َمَواُت يَن ِفهيَا َما َداَمِت الس> ِTَِخا 

َِّما يُرِيُد | >َك فَع>اٌل ل ن> َرب `
Èَك ا ال> َما َشاَء َرب

`
 |107َواالvْرُض ا

[11.108] Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga mereka kekal di dalamnya 
selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki |yang lain|; sebagai karunia yang tiada putus-

putusnya.  ََك عÈ ال> َما َشاَء َرب
`
َمَواُت َواالvْرُض ا يَن ِفهيَا َما َداَمِت الس> ِTِيَن ُسِعُدوا فَِفي اجلَن>ِة َخا ِ <xا ا  |108َطاًء غَْريَ َمْجُذوٍذ |َواvم>

    
Sub.:  KesiaSub.:  KesiaSub.:  KesiaSub.:  Kesia----siaan mengikuti tradisi berdasarkan nenek moysiaan mengikuti tradisi berdasarkan nenek moysiaan mengikuti tradisi berdasarkan nenek moysiaan mengikuti tradisi berdasarkan nenek moyang mereka 11:109ang mereka 11:109ang mereka 11:109ang mereka 11:109    

[11.109] Maka janganlah kamu |Nabi Muhammad|berada dalam keragu-raguan tentang apa yang disembah 
oleh mereka. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. 
Dan sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan |terhadap| 

mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun.  َلَُمو <k
`
ن قَْبُل َوا ال> Éََ يَْعُبُد آَ�ُؤُمه ّمِ

`
ا يَْعُبُد َهُؤالِء َما يَْعُبُدوَن ا م> فÈَوُمهْ فََال تَُك ِيف ِمْريٍَة ّمِ

 |109نَِصيَهبُْم غَْريَ َمنُقوٍص |
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang Yahudi meragukan Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa 11:110orang Yahudi meragukan Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa 11:110orang Yahudi meragukan Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa 11:110orang Yahudi meragukan Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa 11:110----111111111111    
[11.110] Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab |Taurat| kepada Musa, lalu diperselisihkan 

tentang Kitab itu. Dan seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah 
ditetapkan hukuman di antara mereka. Dan sesungguhnya mereka |orang-orang kafir Mekah| dalam keraguan 

yang menggelisahkan terhadap Al Qur'an.  َبقَْت َمٌة سـَ ُْم لَِفي  َولََقْد آتَيْنَا ُموَىس الِكتَاَب فَاْختُِلَف ِفيِه َولَْوال َلكِ هن>
`
َِّك لَُقِيضَ بَيَْهنُْم َوا ب ِمن ر>

ْنُه ُمرِيٍب |  |110َشٍكّ ّمِ
[11.111] Dan sesungguhnya kepada masing-masing |mereka yang berselisih itu| pasti Tuhanmu akan 

menyempurnakan dengan cukup, |balasan| pekerjaan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang 
mereka kerjakan. | ُه ِبَما يَْعَملُوَن َخِبٌري< ن

`
الَهُْم ا Èَك اvْمعَ ُْم َرب يَهن> ا لَُيَوفِّ >م> ن> ُ�+ ل

`
 |111َوا

    
Sub.:  Tetaplah pada jalan kebenaran 11:112Sub.:  Tetaplah pada jalan kebenaran 11:112Sub.:  Tetaplah pada jalan kebenaran 11:112Sub.:  Tetaplah pada jalan kebenaran 11:112    

[11.112] Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan |juga| 
orang yang telah tobat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan.  ُه ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري< ن
`
ِمْرَت َوَمن ََب َمَعَك َوَال تَْطغَْوا ا َتِقْم Éََ ا¢  |112|فَاسـْ

    
Sub.:  CarilahSub.:  CarilahSub.:  CarilahSub.:  Carilah    bimbingan yang benar 11:113bimbingan yang benar 11:113bimbingan yang benar 11:113bimbingan yang benar 11:113    



200 

 

[11.113] Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu 
disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, 

kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.  ْوِلَياَء ُمث> َالvِمْن ا ِ <Bن ُدوِن ا ُمكُ الن>اُر َوَما لَُمك ّمِ يَن َظلَُموا فَتََمس> ِ <xَىل ا
`
َوَال تَْرَكُنوا ا

وَن |     |113تُنَرصُ
    

Sub.:  Pentingnya doa dan kesabaran 11:114Sub.:  Pentingnya doa dan kesabaran 11:114Sub.:  Pentingnya doa dan kesabaran 11:114Sub.:  Pentingnya doa dan kesabaran 11:114----115115115115    
[11.114] Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang |pagi dan petang| dan pada bahagian 

permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan |dosa| 
perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.  ِالَة َطَرَيف >ْيِل َواvِقِم الص> َن الل َاِر َوُزلَفًا ّمِ  الهن>

اِكرِيَن | <Cِذْكَرى ِل َWِئَاِت َذ ِّ ي نَاِت يُْذِهْنبَ الس> ن> احلَسـَ `
 |114ا

[11.115] Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 
berbuat kebaikan.  َ <Bن> ا

`
ِنَني |َواْصِربْ فَا  |115 َال يُِضيُع اvْجَر املُْحسـِ

    
Sub.:  Mengabaikan Allah 11:116Sub.:  Mengabaikan Allah 11:116Sub.:  Mengabaikan Allah 11:116Sub.:  Mengabaikan Allah 11:116    

[11.116] Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai 
keutamaan yang melarang daripada |mengerjakan| kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara 
orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan 

kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.  فَلَْوَال َاكَن ِمَن
يَن ظَ الُقُروِن ِمن قَْبِلُمكْ  ِ <xَبَع ا< َجنْينَا ِمْهنُْم َوات vْن ا م> ال> قَِليًال ّمِ

`
ْولُوا بَِقي>ٍة يَْهنَْوَن َعِن الَفَساِد ِيف االvْرِض ا  |116لَُموا َما ا¢ْترِفُوا ِفيِه َوَاكنُوا ُمْجرِِمَني |ا¢

    
Sub.:  Allah tidak pernah menghancurkan orang yang berbuat kebaikan Sub.:  Allah tidak pernah menghancurkan orang yang berbuat kebaikan Sub.:  Allah tidak pernah menghancurkan orang yang berbuat kebaikan Sub.:  Allah tidak pernah menghancurkan orang yang berbuat kebaikan 11:11711:11711:11711:117    

[11.117] Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang 
penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. | ْهلُهَا ُمْصِلُحوَنvَك ِلُهيِْ�َ الُقَرى ِبُظْملٍ َواÈ  |117َوَما َاكَن َرب

[11.118] Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka 
senantiasa berselisih pendapat. | ًة َواِحَدًة َوَال يََزالُوَن ُمْخَتِلِفَني Èَك لََجَعَل الن>اَس ا¢م>  |118َولَْو َشاَء َرب

[11.119] Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan 
mereka. Kalimat Tuhanmu |keputusan-Nya| telah ditetapkan. sesungguhnya Aku akan memenuhi Neraka 

Jahanam dengan jin dan manusia |yang durhaka| semuanya.  َِّك َمُة َرب ْت َلكِ Wَِ َخلََقهُْم َوتَم> َxَِك َوÈ ِحَم َرب ال> َمن ر>
`
َ  ا من> الvْمالvن> َ"َ

ِعَني | ْمجَ v119ِمَن اِجلن>ِة َوالن>اِس ا| 
    

Sub.:  Cerita para nabi dan rasul memperkuat keimanan dan hati seseorang 11:120Sub.:  Cerita para nabi dan rasul memperkuat keimanan dan hati seseorang 11:120Sub.:  Cerita para nabi dan rasul memperkuat keimanan dan hati seseorang 11:120Sub.:  Cerita para nabi dan rasul memperkuat keimanan dan hati seseorang 11:120    
[11.120] Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya 

Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan 
peringatan bagi orang-orang yang beriman.  َوَمْوِعَظٌة Èُت ِبِه فَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِيف َهِذِه احلَق ِّ ُسِل َما نُثَب Èنَباِء الرvعَلَْيَك ِمْن ا Èُقص< َوُ�+ ن

 |120َرى ِللُْمْؤِمِنَني |َوِذكْ 
    

Sub.:  Melakukan sesuatu menurut kemampuan Sub.:  Melakukan sesuatu menurut kemampuan Sub.:  Melakukan sesuatu menurut kemampuan Sub.:  Melakukan sesuatu menurut kemampuan 11:12111:12111:12111:121----123123123123    
[11.121] Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman. "Berbuatlah menurut kemampuanmu; 

sesungguhnya kami-pun berbuat |pula|."  َيَن َال يُْؤِمنُوَن اْمع ِ <C ِّ k> عَاِملُوَن |َوُقل ل
`
 |121لُوا عََىل َمَاكنَِتُمكْ ا

[11.122] Dan tunggulah |akibat perbuatanmu|; sesungguhnya kami pun menunggu |pula|."  <k
`
َوانَتِظُروا ا

 |122ُمنَتِظُروَن |
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Sub.:  Beribadah kepada Allah dan menaruh kepercayaan kepadaSub.:  Beribadah kepada Allah dan menaruh kepercayaan kepadaSub.:  Beribadah kepada Allah dan menaruh kepercayaan kepadaSub.:  Beribadah kepada Allah dan menaruh kepercayaan kepada----Nya 11:123Nya 11:123Nya 11:123Nya 11:123    

[11.123] Dan kepunyaan Allah-lah apa yang gaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan 
urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu 

tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.  ََمو ِ غَْيُب الس> <Bَِك ِبغَاِفٍل َمع>ا َوÈ ْ عَلَْيِه َوَما َرب لَْيِه يُْرَجُع االvْمُر ُلكÈُه فَاْعُبْدُه َوتََولك>
`
اِت َواالvْرِض َوا

 |123تَْعَملُوَن |
 

YUSUF  سورة يوسف 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Allah mengirimkan Alquran buat kita, untuk memahaminya 12:1Sub.:  Allah mengirimkan Alquran buat kita, untuk memahaminya 12:1Sub.:  Allah mengirimkan Alquran buat kita, untuk memahaminya 12:1Sub.:  Allah mengirimkan Alquran buat kita, untuk memahaminya 12:1----2222    
[12.1] Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat kitab |Al Qur'an| yang nyata |dari Allah|.  الـر ِتْ�َ آَ_ُت الِكتَاِب

 |1املُِبِني |
[12.2] Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu 

memahaminya. | َعل>ُمكْ تَْعِقلُوَن< نَزلْنَاُه ُقْراkًٓ َعَرِبيا+ ل vا <k
`
 |2ا

[12.3] Kami menceriterakan kepadamu|Muhammmad| kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al 
Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum |Kami mewahyukan| nya adalah termasuk orang-

orang yang belum mengetahui.  ِلَِمَن الغَاِفل ِúِن ُكنَت ِمن قَْب
`
لَْيَك َهَذا الُقْرآَن َوا

`
ُن نَُقصÈ عَلَْيَك اvْحَسَن القََصِص ِبَما اvْوَحْينَا ا  |3َني |َحنْ

 
Sub.: Sub.: Sub.: Sub.: MimpiMimpiMimpiMimpi    Nabi Yusuf 12:4Nabi Yusuf 12:4Nabi Yusuf 12:4Nabi Yusuf 12:4----101101101101    

[12.4] |Ingatlah|, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi 
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku."  يُْتvّينِ َرا

`
ْذ قَاَل يُوُسُف الvِبيِه َ_ اvبَِت ا

`
ا

ْمَس َوا  |4لَْقَمَر َراvْيُهتُْم ِيل َساِجِديَن |اvَحَد َعَرشَ َكْوَكبًا َوالش>
[12.5] Ayahnya berkata. "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-

saudaramu, maka mereka membuat makar |untuk membinasakan| mu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh 
yang nyata bagi manusia."  َِبنيٌ ق Èم äنَساِن عَُدو

`
ْيَطاَن ِلال ن> الشـ> `

ْخَوِتَك فَيَِكيُدوا Wََ َكْيدًا ا
`
 |5 |اَل َ_ بَُين> َال تَْقُصْص ُرؤَ_َك عََىل ا

[12.6] Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu |untuk menjadi Nabi| dan diajarkan-Nya kepadamu 
sebahagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga 
Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, |yaitu| 

Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  َْجي َWُِِّمَك ِمن َوَكَذ Èَك َويَُعل َتِبيَك َرب
ْبرَ 
`
هَا عََىل اvبََويَْك ِمن قَْبُل ا >َك عَِلٌمي َحِكٌمي |تَاûِويِل االvَحاِديِث َويُِمتÈ ِنْعَمَتُه عَلَْيَك َوعََىل آِل يَْعُقوَب Éََ اvتَم> ن> َرب `

ْحسَاَق ا
`
 |6اِهَمي َوا

    
Sub.:  Kisah Nabi Yusuf dan saudara sauSub.:  Kisah Nabi Yusuf dan saudara sauSub.:  Kisah Nabi Yusuf dan saudara sauSub.:  Kisah Nabi Yusuf dan saudara saudaranya 12:7daranya 12:7daranya 12:7daranya 12:7----18181818    

[12.7] Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada |kisah| Yusuf dan saudara-
saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. | ائِِلَني ِّلس> ْخَوِتِه آَ_ٌت ل

`
 |7لََقْد َاكَن ِيف يُوُسَف َوا

[12.8] |Yaitu| ketika mereka berkata. "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya |Bunyamin| lebih 
dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita |ini| adalah satu golongan |yang kuat|. Sesungguhnya 

ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.  Èَحبvُخوُه اvْذ قَالُوا لَُيوُسُف َوا
`
ِبٍني | ا Èلَِفي َضالٍل م kَ�َvن> ا `

ُن ُعْصَبٌة ا >ا َوَحنْ َىل اvِبينَا ِمن
`
 |8ا
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[12.9] Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah |yang tak dikenal| supaya perhatian ayahmu 
tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik."  ِوvاْقُتلُوا يُوُسَف ا

ُل لَُمكْ َوْجُه اvِبيُمكْ َوتَُكونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْومًا َصاِلِحَني |  |9اْطَرُحوُه اvْرضًا َخيْ
[12.10] Seseorang di antara mereka berkata. "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke 

dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat."  ْهنُْم َال تَْقُتلُوا قَاَل قَائٌِل ّمِ
ن ُكنُمتْ فَاِعِلَني |

`
ي>اَرِة ا  |10يُوُسَف َواvلُْقوُه ِيف غََيابَِة اجلُّبِ يَلَْتِقْطُه بَْعُض السـ>

    
Sub.:  Perhatian Yakub bagi Yusuf 12:11Sub.:  Perhatian Yakub bagi Yusuf 12:11Sub.:  Perhatian Yakub bagi Yusuf 12:11Sub.:  Perhatian Yakub bagi Yusuf 12:11----14141414    

[12.11] Mereka berkata. "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, 
padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya.  َمن>ا عََىلûَال تَا َWَ َما kَ�َvقَالُوا َ_ ا

Úَ <kُ لَنَاِحصُ 
`
 |11وَن |يُوُسَف َوا

[12.12] Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia |dapat| bersenang-senang dan |dapat| 
bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." | لََحاِفُظوَن ُÚَ <k

`
 |12اvْرِسúُْ َمَعنَا غَدًا يَْرتَْع َويَلَْعْب َوا

[12.13] Berkata Yakub; "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku 
khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya."  َخاُفvن تَْذَهُبوا ِبِه َواvّينِ لََيْحُزنُِين ا

`
قَاَل ا

ئُْب َواvنُْمتْ َعْنُه  ِxُّلكَُه اûن يَاv13غَاِفلُوَن |ا| 
[12.14] Mereka berkata. "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan |yang kuat|, 

sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi."  ذًا
`
k> ا

`
ُن ُعْصَبٌة ا ئُْب َوَحنْ ِxَّلكَُه اvقَالُوا لَِنئْ ا
ونَ  >َخاِرسُ  |14| ل

    
Sub.:  Nabi Yusuf dimasukkan kedalam sumur 12:15Sub.:  Nabi Yusuf dimasukkan kedalam sumur 12:15Sub.:  Nabi Yusuf dimasukkan kedalam sumur 12:15Sub.:  Nabi Yusuf dimasukkan kedalam sumur 12:15    

[12.15] Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur |lalu mereka 
masukkan dia|, dan |di waktu dia sudah dalam sumur| kami wahyukan kepada Yusuf. "Sesungguhnya kamu 

akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi."  نvُعوا ا ْمجَ vا َذَهُبوا ِبِه َوا فَلَم>
ُم ِباvْمِرِمهْ َهَذا َوُمهْ َال يَْشُعُروَن | ئَهن> ِّ لَْيِه لَُتنَب

`
َعلُوُه ِيف غََيابَِة اجلُّبِ َواvْوَحْينَا ا  |15َجيْ

    
Sub.:  NabiSub.:  NabiSub.:  NabiSub.:  Nabi    Yakub dikhianati dengan kebohongan anakYakub dikhianati dengan kebohongan anakYakub dikhianati dengan kebohongan anakYakub dikhianati dengan kebohongan anak----anaknya 12:16anaknya 12:16anaknya 12:16anaknya 12:16----19191919    

[12.16] Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.  َ�ُمهْ ِعَشاًءvَوَجاُءوا ا
 |16يَْبُكوَن |

[12.17] Mereka berkata. "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami 
tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan 

percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar."  َذَهْبنَا نَْستَِبُق َوتََرْكنَا يُوُسَف <k
`
ِعنَد  قَالُوا َ_ اkَ�َv ا

>نَا َولَْو ُكن>ا َصاِدِقَني | ئُْب َوَما اvنَْت ِبُمْؤِمٍن ل ِxَّلكَُه اv17َمتَاِعنَا فَا| 
[12.18] Mereka datang membawa baju gamisnya |yang berlumuran| dengan darah palsu. Ya`qub berkata. 

"Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan |yang buruk| itu; maka kesabaran yang baik 
itulah |kesabaranku|. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan."

يٌل وَ   لَْت لَُمكْ اvنُفُسُمكْ اvْمرًا فََصْربٌ َمجِ َتَعاُن عََىل َما تَِصُفوَن |َوَجاُءوا عََىل قَِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب قَاَل بَْل َسو> ُ املُسـْ <B18ا| 
    

Sub.:  Nabi Yusuf ditemukan dalam keadaan selamat, lalu mereka menjualnya 12:19Sub.:  Nabi Yusuf ditemukan dalam keadaan selamat, lalu mereka menjualnya 12:19Sub.:  Nabi Yusuf ditemukan dalam keadaan selamat, lalu mereka menjualnya 12:19Sub.:  Nabi Yusuf ditemukan dalam keadaan selamat, lalu mereka menjualnya 12:19----20202020    
[12.19] Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil 

air, maka dia menurunkan timbanya dia berkata. "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian 
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mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
kerjakan. ى ي>اَرٌة فَاvْرَسلُوا َواِرَدُمهْ فَاvْدَىل َدلَْوُه قَاَل َ_ بُْرشَ ُ عَِلٌمي ِبَما يَْعَملُوَن | َوَجاَءْت سـَ <Bوُه ِبَضاعًَة َوا Èَرس v19َهَذا غُالٌم َوا| 

[12.20] Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka 
merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.  ٍَس َدَراِمه ْوُه ِبثََمٍن َخبْ اِهِديَن |َوَرشَ  |20َمْعُدوَدٍة َوَاكنُوا ِفيِه ِمَن الز>

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang yang membelinya, memberikannya tempat dan layanan yang baik bagi Nabi Yusuf 00:21rang yang membelinya, memberikannya tempat dan layanan yang baik bagi Nabi Yusuf 00:21rang yang membelinya, memberikannya tempat dan layanan yang baik bagi Nabi Yusuf 00:21rang yang membelinya, memberikannya tempat dan layanan yang baik bagi Nabi Yusuf 00:21    

[12.21] Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya. "Berikanlah kepadanya tempat |dan 
layanan| yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikian 
pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi |Mesir|, dan agar Kami ajarkan 
kepadanya takbir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada 

mengetahuinya.  َWِاً َوَكَذTَْو نَت>ِخَذُه َوvن يَنَفَعنَا اvْكرِِمي َمثَْواُه َعَىس اvِتِه ا vْرصَ الْمَرا اُه ِمن ّمِ ي اْشَرتَ ِ <xَِّمُه ِمن َوقَاَل ا >ا ِلُيوُسَف ِيف االvْرِض َوِلُنَعل  َمك>ن
ُ غَاِلٌب عََىل اvْمرِِه َولَِكن> اvْكَرثَ الن>اِس َال يَْعلَُموَن |تَاûِويِل االvَحاِدي <B21ِث َوا| 

    
Sub.:  Allah memberi hikmah dan pengetahuan kepada Nabi Yusuf 00:22Sub.:  Allah memberi hikmah dan pengetahuan kepada Nabi Yusuf 00:22Sub.:  Allah memberi hikmah dan pengetahuan kepada Nabi Yusuf 00:22Sub.:  Allah memberi hikmah dan pengetahuan kepada Nabi Yusuf 00:22    

[12.22] Dan tatkala dia cukup dewasa, Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami 
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. | ِنَني ُه آتَيْنَاُه ُحْكامً َوِعلْامً َوَكَذWَِ َجنْزِي املُْحسـِ ا بَلََغ اvُشد>  |22َولَم>

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  ZZZZulaikha berusaha menggoda Nabi Yusuf 12:23ulaikha berusaha menggoda Nabi Yusuf 12:23ulaikha berusaha menggoda Nabi Yusuf 12:23ulaikha berusaha menggoda Nabi Yusuf 12:23----35353535    

[12.23] Dan wanita |Zulaikha| yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan 
dirinya |kepadanya| dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata. "Marilah ke sini." Yusuf berkata. "Aku 
berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-

orang yang zalim tiada akan beruntung.  < ن
`
ِ ا <Bقَاَل َمَعاَذ ا َWَ بَْواَب َوقَالَْت َهْيَتvَقِت اال< >ْفِسِه َوغَل ُه َرّيبِ َوَراَوَدتُْه الَِيت ُهَو ِيف بَيِْهتَا َعن ن

اِلُموَن | >ُه َال يُْفِلُح الظ> ن
`
 |23اvْحَسَن َمثَْواَي ا

[12.24] Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud |melakukan perbuatan itu| dengan Yusuf, dan Yusuf 
pun bermaksud |melakukan pula| dengan wanita itu andaikata dia tiada melihat tanda |dari| Tuhannya. 
Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu 

termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.  
`
وَء َوالَْفْحَشاَء ا Èَف َعْنُه الس ِِّه َكَذWَِ ِلنَْرصِ اvى بُْرَهاَن َرب >ُه َولََقْد َمه>ْت ِبِه َوَمه> ِهبَا لَْوال اvن ر> ن

 |24ِمْن ِعَباِدkَ املُْخلَِصَني |
[12.25] Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari 

belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata. 
"Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau 

|dihukum| dengan azab yang pedih?"  vَراَد ِباvا الَباِب قَالَْت َما َجَزاُء َمْن ا َTَ َدَها ّيِ ْت قَِميَصُه ِمن ُدبٍُر َواvلَْفيَا سـَ ْهِ�َ َواْستََبَقا الَباَب َوقَد>
ال> اvن يُْسَجَن اvْو عََذاٌب اvِلٌمي |

`
 |25ُسوءًا ا

[12.26] Yusuf berkata. "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku |kepadanya|", dan seorang saksi dari 
keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan 

Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.  ِّْفِيس َوَشهَِد َشاِهٌد م< ن َاكَن قَِميُصُه ُقد> ِمن ُقُبٍل فََصَدقَْت قَاَل ِيهَ َراَوَدتِْين َعن ن
`
ْن اvْهِلهَا ا

 |26َوُهَو ِمَن الَاكِذِبَني |
[12.27] Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk 

orang-orang yang benar."  ٍن َاكَن قَِميُصُه ُقد> ِمن ُدبُر
`
اِدِقَني | َوا  |27فََكَذبَْت َوُهَو ِمَن الص>

    
Sub.:  HakimSub.:  HakimSub.:  HakimSub.:  Hakim    percaya bahwa Yusuf tidak bersalah 12:28percaya bahwa Yusuf tidak bersalah 12:28percaya bahwa Yusuf tidak bersalah 12:28percaya bahwa Yusuf tidak bersalah 12:28----29292929    
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[12.28] Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia. 
"Sesungguhnya |kejadian| itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar."

ن> َكْيَدُكن> َعِظٌمي |  `
>ُه ِمن َكْيِدُكن> ا ن

`
ا َراvى قَِميَصُه ُقد> ِمن ُدبٍُر قَاَل ا  |28فَلَم>

[12.29] |Hai| Yusuf. "Berpalinglah dari ini dan |kamu hai istriku| mohon ampunlah atas dosamu itu, 
karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah."  ِك< ن

`
نِْبِك ا َxِ َتْغِفرِي يُوُسُف اvْعرِْض َعْن َهَذا َواسـْ
 |29ُكنِت ِمَن اخلَاِطِئَني |

    
Sub.:  Nabi Yusuf dan perjamuan 12:30Sub.:  Nabi Yusuf dan perjamuan 12:30Sub.:  Nabi Yusuf dan perjamuan 12:30Sub.:  Nabi Yusuf dan perjamuan 12:30----34343434    

[12.30] Dan wanita-wanita di kota berkata. "Istri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan 
dirinya |kepadanya|, sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya 

kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata." ُة الَعزِيِز تَُراِوُد فَتَاَهاvاَها  َوقَاَل ِنْسَوٌة ِيف املَِدينَِة اْمَرا k> لََرنَ
`
>ْفِسِه قَْد َشَغَفهَا ُحبا+ ا َعن ن

ِبٍني | È30ِيف َضالٍل م| 
[12.31] Maka tatkala wanita itu |Zulaikha| mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu 

dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau 
|untuk memotong jamuan|, kemudian dia berkata |kepada Yusuf|. "Keluarlah |nampakkanlah dirimu| kepada 
mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada |keelokan rupa| nya dan mereka 
melukai |jari| tangannya dan berkata. "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak 

lain hanyalah malaikat yang mulia."  ِّْهنُن> ِسك ن> َواvْعَتَدْت لَهُن> ُمت>َ�ًٔ َوآتَْت ُلك> َواِحَدٍة ّمِ لَْهيِ
`
َعْت ِبَمْكرِِهن> اvْرَسلَْت ا ا َمسِ قَالَِت ينًا وَ فَلَم>

ْن 
`
ِ َما َهَذا بََرشًا ا <Bِ يِْدَهيُن> َوُقلَْن َحاَشvْعَن ا نَُه َوقَط> يْنَُه اvْكَربْ vا َرا ال> َمَ�ٌ كَِرٌمي |اْخُرْج عَلَْهيِن> فَلَم>

`
 |31َهَذا ا

[12.32] Wanita itu berkata. "Itulah dia orang yang kamu cela aku karena |aku tertarik| kepadanya, dan 
sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya |kepadaku| akan tetapi dia menolak. Dan 
sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan 

dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina."  ْم< َتْعَصَم َولَِنئ ل >ْفِسِه فَاسـْ Èُه َعن ن >ِين ِفيِه َولََقْد َراَودت ي لُْمُتن ِ <xقَالَْت فََذِلُكن> ا
اِغرِيَن | َن الص>  |32يَْفَعْل َما آُمُرُه لَيُْسَجَنن> َولََيُكوkً ّمِ

    
Sub.:  Permohonan Nabi Yusuf 12:33Sub.:  Permohonan Nabi Yusuf 12:33Sub.:  Permohonan Nabi Yusuf 12:33Sub.:  Permohonan Nabi Yusuf 12:33----34343434    

[12.33] Yusuf berkata. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka 
kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk 

|memenuhi keinginan mereka| dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."  ا َيل> ِمم> `
ْجُن اvَحبÈ ا قَاَل َرّبِ الّسِ

َن اجلَاِهِلَني | ن> َواvُكن ّمِ لَْهيِ
`
ْف َعّينِ َكْيَدُهن> اvْصُب ا ال> تَْرصِ

`
لَْيِه َوا

`
 |33يَْدُعونَِين ا

[12.34] Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya 
mereka. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  ُه< ن

`
َف َعْنُه َكْيَدُهن> ا Èُه فََرصَ تََجاَب Úَُ َرب فَاسـْ

ِميُع الَعِلُمي |  |34ُهَو الس>
    

Sub.:  Penahanan Nabi Yusuf 12:35Sub.:  Penahanan Nabi Yusuf 12:35Sub.:  Penahanan Nabi Yusuf 12:35Sub.:  Penahanan Nabi Yusuf 12:35----54545454    
[12.35] Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda |kebenaran Yusuf| bahwa 

mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu. | ُوا االَٓ_ِت لَيَْسُجُنن>ُه َحىت> ِحٍنيvْن بَْعِد َما َرا  |35ُمث> بََدا لَهُم ّمِ
    

Sub.:  Nabi Yusuf menafsirkan mimpi rekannya sesama tahanan 12:36Sub.:  Nabi Yusuf menafsirkan mimpi rekannya sesama tahanan 12:36Sub.:  Nabi Yusuf menafsirkan mimpi rekannya sesama tahanan 12:36Sub.:  Nabi Yusuf menafsirkan mimpi rekannya sesama tahanan 12:36----42424242    
[12.36] Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah 

seorang di antara keduanya. "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya 



205 

 

berkata. "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan 
burung." Berikanlah kepada kami takbirnya; sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang 

yang pandai |menakbirkan mimpi|.  ُرًا َوقَاَل االَٓخر ّينِ اvَراِين اvْعِرصُ َمخْ
`
ْجَن فَتََياِن قَاَل اvَحُدُمهَا ا ُل فَْوَق  َوَدَخَل َمَعُه الّسِ ّينِ اvَراِين اvْمحِ

`
ا

ِنَني | k> نََراَك ِمَن املُْحسـِ
`
ئْنَا ِبَتاûِويúِِ ا ْريُ ِمنُْه نَبِّ ِيس ُخْزبًا تَاûُلكُ الط> û36را| 

    
Sub.:  Nabi Yusuf menolak orangSub.:  Nabi Yusuf menolak orangSub.:  Nabi Yusuf menolak orangSub.:  Nabi Yusuf menolak orang----orang yang tidak beriman kepada Allah 12:37orang yang tidak beriman kepada Allah 12:37orang yang tidak beriman kepada Allah 12:37orang yang tidak beriman kepada Allah 12:37----40404040    

[12.37] Yusuf berkata. Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu 
melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang 
demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah 
meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari 

kemudian.  َا ع ال> نَب>اûتُُمكَا ِبَتاûِويúِِ قَْبَل اvن يَاûتَِيُمكَا َذِلُمكَا ِمم> `
ّينِ قَاَل َال يَاûِتيُمكَا َطَعاٌم تُْرَزقَانِِه ا

`
>َمِين َرّيبِ ا ِ َوُمه ِ�الِٓخَرِة ُمهْ ل <B�ِ قَْوٍم ال> يُْؤِمنُوَن َ ـُْت ِم3> تََرك

 |37َاكِفُروَن |
[12.38] Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi 

kami |para Nabi| mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia 
Allah kepada kami dan kepada manusia |seluruhnya|; tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri |Nya|.

ٍء ذَ   ِ ِمن َيشْ <B�ِ ْرشَِكÈ ْحسَاَق َويَْعُقوَب َما َاكَن لَنَا اvن ن
`
ْبَراِهَمي َوا

`
َ آَ�ِيئ ا >َبْعُت ِم3> ْكَرثَ الن>اِس َال َوات vعَلَْينَا َوعََىل الن>اِس َولَِكن> ا ِ <Bِمن فَْضِل ا َWِ

 |38يَْشُكُروَن |
[12.39] Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah 

Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?  ِالَواِحُد الَقه>اُر |َ_ َصاِحَيبِ الّس ُ <Bِم اvتََفّرُِقوَن َخْريٌ ا Èْرَ�ٌب مvاv39ْجِن ا| 
[12.40] Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya |menyembah| nama-nama yang kamu dan 

nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. 
Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. 

Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. نvاًء َمس>ْيُتُموَها ا ال> اvْمسَ
`
ُمتْ َما تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه ا

ُه ذَ  <_ `
ال> ا

`
ِ اvَمَر اvال> تَْعُبُدوا ا <Bِ <ال

`
ِن احلُْمكُ ا

`
ُ ِهبَا ِمن ُسلَْطاٍن ا <Bنَزَل اvا ا ُ َولَِكن> اvْكَرثَ الن>اِس َال يَْعلَُموَن |َوآَ�ُؤُمك م> يُن الَقّميِ ِTّا َWِ40| 

[12.41] Hai kedua penghuni penjara, "Adapun salah seorang di antara kamu berdua, akan memberi 
minum tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan 

sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya |kepadaku|."  _َ
 vْجِن ا ِ َصاِحَيبِ الّسِ <xْمُر اvِسِه ُقِيضَ االûا ْريُ ِمن ر> ا االَٓخُر فَُيْصلَُب فَتَاûُلكُ الط> رًا َواvم> >ُه َمخْ ا اvَحُدÉَُ فَيَْسِقي َرب َتْفِتَياِن |م>  |41ي ِفيِه تَسـْ

[12.42] Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. 
"Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan |keadaan Yusuf| 

kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia |Yusuf| dalam penjara beberapa tahun lamanya.  ٍجkَ ُه< ن vي َظن> ا ِ <Cَوقَاَل ِل
َِّك فَ  ْهنَُما اْذُكْرِين ِعنَد َرب ِنَني |ّمِ ْجِن ِبْضَع سـِ ِِّه فَلَِبَث ِيف الّسِ ْيَطاُن ِذْكَر َرب  |42اvنَساُه الشـ>
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[12.43] Raja berkata |kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya|. "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 
tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh 
bulir |gandum| yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka. 

"Terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi."  َرىvّينِ ا
`
َوقَاَل املَِ�ُ ا

َا املَال¢ اvفْ  Èهيvْبَع ُسنُْبالٍت ُخْرضٍ َوا¢َخَر َ_ِبَساٍت َ_ ا اٌف َوسـَ ْبٌع ِجعَ اٍن يَاûُلكُهُن> سـَ ْبَع بََقَراٍت ِمسَ وَن |سـَ ْؤَ_ تَْعُربُ Èن ُكنُمتْ ِللر
`
 |43ُتوِين ِيف ُرْؤَ_َي ا

[12.44] Mereka menjawab. "|Itu| adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu 
menakbirkan mimpi itu." | ْحالِم ِبَعاِلِمَنيvِويِل االûُن ِبَتا  |44قَالُوا اvْضَغاُث اvْحالٍم َوَما َحنْ
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[12.45] Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat |kepada Yusuf| sesudah 
beberapa waktu lamanya. "Aku akan memberitakan kepadamu tentang |orang yang pandai| menakbirkan 

mimpi itu, maka utuslah aku |kepadanya|."  ْرvفَا ِúِِويûئُُمك ِبَتا ِّ ٍة اkَv ا¢نَب َكَر بَْعَد ا¢م> ا ِمْهنَُما َواد> ي َجنَ ِ <x45ِسلُوِن |َوقَاَل ا| 
[12.46] |Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru|. "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, 

terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor 
sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir |gandum| yang hijau dan |tujuh| lainnya yang kering agar aku 

kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."  ْبٌع اٍن يَاûُلكُُهن> سـَ ْبعِ بَقََراٍت ِمسَ ِديُق اvفِْتنَا ِيف سـَ َا الّصِ Èهيvيُوُسُف ا
ْبعِ ُسنُْبالٍت ُخْرضٍ َوا¢  اٌف َوسـَ >هُْم يَْعلَُموَن |ِجعَ َىل الن>اِس لََعل `

>َعّيلِ اvْرِجُع ا  |46َخَر َ_ِبَساٍت ل
[12.47] Yusuf berkata. "Supaya kamu bertanam tujuh tahun |lamanya| sebagaimana biasa; maka apa yang 

kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.  فََما �ًvِنَني َدا ْبَع سـِ قَاَل تَْزَرُعوَن سـَ
ا تَاûُلكُوَن | م> ال> قَِليًال ّمِ

`
ْ فََذُروُه ِيف ُسنُْبúِِ ا È47َحَصدمت| 

[12.48] Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang 
kamu simpan untuk menghadapinya |tahun sulit|, kecuali sedikit dari |bibit gandum| yang kamu simpan.

ِصُنوَن |  ا ُحتْ م> ال> قَِليًال ّمِ
`
ْمُمتْ لَهُن> ا ْبٌع ِشَداٌد يَاûُلكَْن َما قَد> ûِيت ِمْن بَْعِد َذWَِ سـَ  |48ُمث> يَا

[12.49] Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan |dengan cukup| dan 
di masa itu mereka memeras anggur." | وَن ûِيت ِمْن بَْعِد َذWَِ عَاٌم ِفيِه يَُغاُث الن>اُس َوِفيِه يَْعِرصُ  |49ُمث> يَا
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[12.50] Raja berkata. "Bawalah dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah 
Yusuf. "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah 

melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka."  َ ا َجاَءُه َوقَاَل امل ِ�ُ ائُْتوِين ِبِه فَلَم>
ن> َرّيبِ ِبَكيْ  `

ْعَن اvيِْدَهيُن> ا ِيت قَط> ِّْسَوِة الال> َِّك فَاْساÚْvُ َما َ�ُل الن َىل َرب `
ُسوُل قَاَل اْرِجْع ا  |50ِدِهن> عَِلٌمي |الر>

[12.51] Raja berkata |kepada wanita-wanita itu|. "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf 
untuk menundukkan dirinya |kepadamu|?" Mereka berkata. Maha Sempurna Allah, kami tiada mengetahui 
sesuatu keburukan daripadanya. Berkata istri Al Aziz. "Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang 
menggodanya untuk menundukkan dirinya |kepadaku|, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang 

benar." َما عَِلْمنَا عَلَْيِه ِمن ُسوٍء قَالَِت ا ِ <Bِ ْفِسِه ُقلَْن َحاَش< ْذ َراَودتÈن> يُوُسَف َعن ن `
È قَاَل َما َخْطُبُكن> ا ُه ْمَراvُة الَعزِيِز االَٓن َحْصَحَص احلَقÈ اkَv َراَودت

اِدِقَني | >ُه لَِمَن الص> ن
`
>ْفِسِه َوا  |51َعن ن

[12.52] |Yusuf berkata|. "Yang demikian itu agar dia |Al Aziz| mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak 
berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang 

berkhianat. | َال َهيِْدي َكْيَد اخلَائِِنَني َ <Bن> اvُخنُْه ِ�لَْغْيِب َواvّينِ لَْم ا vِلَيْعَملَ ا َWِ52َذ| 
[12.53] Dan aku tidak membebaskan diriku |dari kesalahan|, karena sesungguhnya nafsu itu selalu 

menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. | ِحٌمي ن> َرّيبِ غَُفوٌر ر> `

ال> َما َرِحَم َرّيبِ ا
`
وِء ا Èاَرٌة ِ�لس ن> الن>ْفَس الvم> `

 |53َوَما ا¢بَّرُِئ نَْفِيس ا
    

Sub.:  Nabi Yusuf meminta dirinya agar dijadikSub.:  Nabi Yusuf meminta dirinya agar dijadikSub.:  Nabi Yusuf meminta dirinya agar dijadikSub.:  Nabi Yusuf meminta dirinya agar dijadikan bendaharawan dinegara Mesir 12:54an bendaharawan dinegara Mesir 12:54an bendaharawan dinegara Mesir 12:54an bendaharawan dinegara Mesir 12:54----57575757    
[12.54] Dan raja berkata. "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat 

kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata. "Sesungguhnya kamu |mulai| hari 
ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami".  َتْخِلْصُه ِلنَْفِيس َوقَاَل املَِ�ُ ائُْتوِين ِبِه اvسـْ

يْنَا َمِكٌني اvِمٌني | َTَ َك الَيْوَم< ن
`
ا َلك>َمُه قَاَل ا  |54فَلَم>
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[12.55] Berkata Yusuf. "Jadikanlah aku bendaharawan negara |Mesir|; sesungguhnya aku adalah orang 
yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." | ّينِ َحِفيظٌ عَِلٌمي

`
 |55قَاَل اْجَعلِْين عََىل َخَزائِِن االvْرِض ا

    
Sub.:  Allah tidak pernah menyiaSub.:  Allah tidak pernah menyiaSub.:  Allah tidak pernah menyiaSub.:  Allah tidak pernah menyia----nyiakan pahala orangnyiakan pahala orangnyiakan pahala orangnyiakan pahala orang----orang yang sholeh 12:56orang yang sholeh 12:56orang yang sholeh 12:56orang yang sholeh 12:56----57575757    

[12.56] Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; |dia berkuasa penuh| 
pergi menuju ke mana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada 

siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.  َWَِوَكَذ
>َشاُء َوَال نُِضيُع اvْجَر ا ِتنَا َمن ن ا¢ ِمْهنَا َحْيُث يََشاُء نُِصيُب ِبَرْمحَ >ا ِلُيوُسَف ِيف االvْرِض يَتَبَو> ِنَني |َمك>ن  |56ملُْحسـِ

[12.57] Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu 
bertakwa. | يَن آَمنُوا َوَاكنُوا يَت>ُقوَن ِ <C ِّ  |57َوالvْجُر االِٓخَرِة َخْريٌ ل
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[12.58] Dan saudara-saudara Yusuf datang |ke Mesir| lalu mereka masuk ke |tempat| nya. Maka Yusuf 
mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal |lagi| kepadanya. | ُمنِكُروَن ُÚَ ْْخَوُة يُوُسَف فََدَخلُوا عَلَْيِه فََعَرفَهُْم َوُمه

`
 |58َوَجاَء ا
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[12.59] Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata. "Bawalah kepadaku 
saudaramu yang se ayah dengan kamu |Bunyamin|, tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan 

sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu?  ْهَاِزِمه ا َ">َزُمه ِجبَ ّينِ ا¢وِيف َولَم> vَال تََرْوَن اvِبيُمكْ ا vْن ا >ُمك ّمِ  قَاَل ائُْتوِين ِباvخٍ ل
 |59الَكْيَل َواkَv َخْريُ املُِزنِلَني |

[12.60] Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi dari 
padaku dan jangan kamu mendekatiku".  ن

`
>ْم تَاûتُوِين ِبِه فََال َكْيَل لَُمكْ ِعنِدي َوَال تَْقَربُوِن |فَا  |60ل

[12.61] Mereka berkata. "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya |ke mari| dan sesungguhnya 
kami benar-benar akan melaksanakannya".  َلَف <k

`
اِوُد َعْنُه اvَ�ُه َوا  |61اِعلُوَن |قَالُوا َسُرنَ

[12.62] Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya. "Masukkanlah barang-barang |penukar kepunyaan 
mereka| ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada 

keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi".  َىل
`
َذا انقَلَُبوا ا

`
>هُْم يَْعرِفُوَهنَا ا َوقَاَل ِلِفْتَياِنِه اْجَعلُوا ِبَضاَعَهتُْم ِيف رَِحاِلهِْم لََعل

>هُْم يَْرِجُعوَن |  |62اvْهِلهِْم لََعل
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[12.63] Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka |Yakub| mereka berkata. "Wahai ayah 
kami, kami tidak akan mendapat sukatan |gandum| lagi, |jika tidak membawa saudara kami|, sebab itu 
biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami 

benar-benar akan menjaganya".  ُÚَ <k
`
ِبِهيْم قَالُوا َ_ اkَ�َv ُمِنَع ِمن>ا الَكْيُل فَاvْرِسْل َمَعنَا اvَخاkَ نَْكتَْل َوا vَىل ا

`
ا َرَجُعوا ا  |63 لََحاِفُظوَن |فَلَم>

[12.64] Berkata Yakub. "Bagaimana aku akan mempercayakannya |Bunyamin| kepadamu, kecuali seperti 
aku telah mempercayakan saudaranya |Yusuf| kepada kamu dahulu?". Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga 

dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.  َْخْريٌ  قَاَل َهل ُ <Bِخيِه ِمن قَْبُل فَاvِمنُتُمكْ عََىل اvا َÉَ <ال
`
آَمنُُمكْ عَلَْيِه ا

َني | اِمحِ  |64َحاِفظًا َوُهَو اvْرَحُم الر>
[12.65] Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang 

|penukaran| mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata. "Wahai ayah kami apa lagi yang kita 
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inginkan. Ini barang-barang kita, dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga 
kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan |gandum| 

seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah |bagi raja Mesir|".  ا فَتَُحوا َمتَاَعهُْم َوَجُدوا ِبَضاَعَهتُْم ُرد>ْت َولَم>
لَْينَا َونَِمُري اvْهلَنَا َوحنَْ 

`
ْت ا ْم قَالُوا َ_ اkَ�َv َما نَْبِغي َهِذِه ِبَضاَعُتنَا ُرد> لَْهيِ

`
 |65َفظُ اvَخاkَ َونَْزَداُد َكْيَل بَِعٍري َذWَِ َكْيٌل يَِسٌري |ا

[12.66] Yakub berkata. "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya |pergi| bersama-sama kamu, sebelum 
kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya 
kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka 

Yakub berkata. "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan |ini|".  ِ <Bَن ا قَاَل لَْن ا¢ْرِسúَُ َمَعُمكْ َحىت> تُْؤتُوِن َمْوِثقًا ّمِ
ُ عََىل َما نَُقوُل َوِكيٌل |لَتَاûتُ  <Bا آتَْوُه َمْوِثقَهُْم قَاَل ا ال> اvن ُحيَاَط ِبُمكْ فَلَم>

`
>ِين ِبِه ا  |66ن

[12.67] Dan Yakub berkata. "Hai anak-anakku janganlah kamu |bersama-sama| masuk dari satu pintu 
gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat 
melepaskan kamu barang sedikit pun daripada |takdir| Allah. Keputusan menetapkan |sesuatu| hanyalah hak 
Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakal berserah 

diri".  ِ <Bَن ا تََفّرِقٍَة َوَما ا¢ْغِين َعنُمك ّمِ Èبَْواٍب مvَوقَاَل َ_ بَِين> َال تَْدُخلُوا ِمْن َ�ٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن ا ِ ُْت َوعَلَْيِه فَلَْيَتَولك> ِ عَلَْيِه تََولك> <Bِ <ال
`
ِن احلُْمكُ ا

`
ٍء ا  ِمن َيشْ

ُوَن |  |67املَُتَوّلكِ
[12.68] Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka |cara yang mereka 

lakukan itu| tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan 
pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena Kami 

telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.  بُوُمهvَمَرُمهْ اvا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث ا َولَم>
ال> َحاَجًة ِيف نَْفِس يَْعُقوَب 

`
ٍء ا ِ ِمن َيشْ <Bَن ا ا َاكَن يُْغِين َعْهنُم ّمِ ْكَرثَ الن>اِس َال يَْعلَُموَن | م> vْمنَاُه َولَِكن> ا< َِّما عَل و ِعْملٍ ل ُxَ ُه< ن

`
 |68قََضاَها َوا
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[12.69] Dan tatkala mereka masuk ke |tempat| Yusuf, Yusuf membawa saudaranya |Bunyamin| ke 
tempatnya, Yusuf berkata. "Sesungguhnya aku |ini| adalah saudaramu, maka janganlah kamu berdukacita 

terhadap apa yang telah mereka kerjakan".  َُخوَك فََال تَبْتَِئْس ِبَما اكvا kَvّينِ ا
`
لَْيِه اvَخاُه قَاَل ا

`
ا َدَخلُوا عََىل يُوُسَف آَوى ا نُوا يَْعَملُوَن َولَم>

|69|    
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[12.70] Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala 

|tempat minum| ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan. "Hai 
kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri".  َن َقايََة ِيف َرْحِل اvِخيِه ُمث> اvذ> هَاِزِمهْ َجَعَل الّسِ ا َ">َزُمهْ ِجبَ فَلَم>

 َ >ُمكْ ل ن `
>ُهتَا الِعُري ا ٌن اvي  |70َساِرُقوَن |ُمَؤّذِ

[12.71] Mereka bertanya , sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu |yang menuduh|. "Barang 
apakah yang hilang dari kamu?" | اَذا تَْفِقُدوَن م م>  |71قَالُوا َواvْقَبلُوا عَلَْهيِ

[12.72] Penyeru-penyeru itu berkata. "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat 
mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan |seberat| beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

ُل بَِعٍري َواkَv ِبِه َزِعٌمي |   |72قَالُوا نَْفِقُد ُصَواَع املَِ�ِ َوِلَمن َجاَء ِبِه ِمحْ
[12.73] Saudara-saudara Yusuf menjawab. "Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami 

datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri |ini| dan kami bukanlah para pencuri".  ا ِ لََقْد عَِلْمُمت م> <Bقَالُوا َ
 |73ِجْئنَا ِلُنْفِسَد ِيف االvْرِض َوَما ُكن>ا َسارِِقَني |
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[12.74] Mereka berkata. "Tetapi apa balasannya jika kamu betul-betul pendusta?".  ن ُكنُمتْ َاكِذِبـَني
`
قَالُوا فََما َجَزاُؤُه ا

|74| 
[12.75] Mereka menjawab. "Balasannya, ialah pada siapa diketemukan |barang yang hilang| dalam 

karungnya, maka dia sendirilah balasannya |tebusannya| Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada 
orang-orang yang zalim." | اِلِمَني زِي الظ>  |75قَالُوا َجَزاُؤُه َمن ُوِجَد ِيف َرْحúِِ فَهَُو َجَزاُؤُه َكَذWَِ َجنْ

[12.76] Maka mulailah Yusuf |memeriksa| karung-karung mereka sebelum |memeriksa| karung saudaranya 
sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk 
|mencapai maksud| Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, 
kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki. dan di atas tiap-tiap 

orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui.  ا ِمن َوعَاِء َتْخَرَ"َ ْم قَْبَل َوعَاِء اvِخيِه ُمث> اسـْ فََبَداv ِباvْوِعَيِهتِ
>َشاُء َوفَْوَق ُلكِّ ِذي ِعْملٍ عَِلميٌ اvِخيِه َكَذWَِ ِكْدkَ ِلُيوُسَف َما َاكَن ِليَ  ُ نَْرفَُع َدَرَجاٍت م>ن ن <Bن يََشاَء اvال> ا

`
 |76 |اûُخَذ اvَخاُه ِيف ِديِن املَِ�ِ ا

[12.77] Mereka berkata. "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya 
sebelum itu". Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada 
mereka. Dia berkata |dalam hatinya|. "Kamu lebih buruk kedudukanmu |sifat-sifatmu| dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu terangkan itu".  ُ<Ú ٌخ vَق ا ْق فَقَْد َرسَ ن يَْرسِ
`
َها يُوُسُف ِيف نَْفِسِه َولَْم يُْبِدَها لَُهْم قَاَل اvنُمتْ قَالُوا ا vَرس>  ِمن قَْبُل فَا

ُ اvْعَملُ ِبَما تَِصُفوَن | <Bَوا kًَاك  |77َرشä م>
[12.78] Mereka berkata. "Wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, 

lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu 
termasuk orang-orang yang berbuat baik".  َِنني k> نََراَك ِمَن املُْحسـِ

`
ْيخًا َكِبريًا فَُخْذ اvَحَدkَ َمَاكنَُه ا ن> Úَُ اvً� شـَ `

َا الَعزِيُز ا Èهيv78| قَالُوا َ_ ا| 
[12.79] Berkata Yusuf. "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang 

yang kami ketemukan harta benda kami padanya, jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami 
orang-orang yang zalim".  ûا< ِ اvن ن <Bَظاِلُموَن |قَاَل َمَعاَذ ا< ذًا ل

`
k> ا

`
ال> َمن َوَجْدkَ َمتَاَعنَا ِعنَدُه ا

`
 |79ُخَذ ا
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[12.80] Maka tatkala mereka berputus asa daripada |putusan| Yusuf mereka menyendiri sambil berunding 
dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka. "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya 
ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan 
Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku |untuk 

kembali|, atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya".  ا فَلَم>
لَْم تَْعلَُموا اvن> اvَ�ُمكْ قَْد اvَخَذ عَلَ  vيًا قَاَل َكِبُريُمهْ ا ِيب اْستَْياvُسوا ِمْنُه َخلَُصوا َجنِ vَذَن ِيل اûْرَض َحىت> يَاvْبَرَح اال vطُمتْ ِيف يُوُسَف فَلَْن ا ِ َوِمن قَْبُل َما فَر> <Bَن ا ْوِثقًا ّمِ ْيُمك م>

ُ ِيل َوُهَو َخْريُ احلَاِمكَِني | <Bُمكَ ا  |80اvْو َحيْ
[12.81] Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah. "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah 

mencuri; dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga 
|mengetahui| barang yang gaib. ال> ِبَما عَِلْمنَا `

َق َوَما َشهِْدkَ ا ن> ابْنََك َرسَ `
kَ�َ ا vِبيُمكْ فَُقولُوا َ_ ا vَىل ا

`
 |81َوَما ُكن>ا ِللَْغْيِب َحاِفِظَني | اْرِجُعوا ا

[12.82] Dan tanyalah |penduduk| negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang 
bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar".  َِل الَقْريََة الَِيت ُكن>ا ِفهيَا َوالِْعَري الvْقَبلْنَا ِفهيَا َواْسا vِيت ا

k> لََصاِدقُوَن |
`
 |82َوا

[12.83] Ya`qub berkata. "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan |yang buruk| itu. 
Maka kesabaran yang baik itulah |kesabaranku|. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya 

kepadaku; sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".  ٌْمرًا فََصْربvنُفُسُمكْ اvلَْت لَُمكْ ا قَاَل بَْل َسو>
>ُه ُهَو الَعِلُمي احلَِكُمي | ن

`
يعًا ا ْم َمجِ ُ اvن يَاûِتيَِين ِهبِ <Bيٌل َعَىس ا  |83َمجِ
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[12.84] Dan Yakub berpaling dari mereka |anak-anaknya| seraya berkata. "Aduhai duka citaku terhadap 
Yusuf", dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya 

|terhadap anak-anaknya|.  َسvْت َعْينَاُه ِمَن احلُْزِن فَهَُو َكِظٌمي |َوتََوىل> َعْهنُْم َوقَاَل َ_ ا  |84َفى عََىل يُوُسَف َوابَْيض>
[12.85] Mereka berkata. "Demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, sehingga kamu mengidapkan 

penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa".  َتَْفت ِ <Bا¢ تَْذُكُر يُوُسَف َحىت> تَُكوَن َحَرضًا اvْو تَُكوَن ِمَن قَالُوا َ
 |85الهَاِلِكَني |

[12.86] Yakub menjawab. "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan 
kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya."  < ن

`
َىل قَاَل ا

`
َما اvْشُكو بَّيثِ َوُحْزِين ا
ِ َما َال تَْعلَُموَن | <Bْعَملُ ِمَن اvَوا ِ <B86ا| 

[12.87] Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan 
kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum 

yang kafir".  ْو >ُه َال يَْياvُس ِمن ر> ن
`
ِ ا <Bْوحِ ا ُسوا ِمن يُوُسَف َواvِخيِه َوَال تَْياvُسوا ِمن ر> ال> الَقْوُم الَاكِفُروَن |َ_ بَِين> اْذَهُبوا فَتََحس>

`
ِ ا <B87حِ ا| 
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[12.88] Maka ketika mereka masuk ke |tempat| Yusuf, mereka berkata. "Hai Al Aziz, kami dan keluarga 
kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka 
sempurnakanlah sukatan |jatah gandum|untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah 

memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah."  َوِجْئنَا ِبِبَضاعٍَة È Èْهلَنَا الرضvنَا َوا َا الَعزِيُز َمسـ> Èهيvا َدَخلُوا عَلَْيِه قَالُوا َ_ ا فَلَم>
ْزَجاٍة فَ  Èِقَني |م زِي املَُتَصّدِ َ َجيْ <Bن> ا `

ْق عَلَْينَا ا  |88اvْوِف لَنَا الَكْيَل َوتََصد>
[12.89] Yusuf berkata. "Apakah kamu mengetahui |kejelekan| apa yang telah kamu lakukan terhadap 

Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui |akibat| perbuatanmu itu?".  ا فََعلُْمت ِبُيوُسَف قَاَل َهْل عَِلْمُمت م>
ْذ اvنُمتْ َجاِهلُوَن |

`
 |89َواvِخيِه ا

[12.90] Mereka berkata. "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab. "Akulah Yusuf dan ini 
saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami". Sesungguhnya barang siapa 
yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

berbuat baik".  ُه َمن< ن
`
ُ عَلَْينَا ا <Bقَْد َمن> ا �ِ vيُوُسُف َوَهَذا ا kَvنَْت يُوُسُف قَاَل اvئِن>َك الvِنَني |قَالُوا ا َ َال يُِضيُع اvْجَر املُْحسـِ <Bن> ا

`
 |90يَت>ِق َويَْصِربْ فَا

[12.91] Mereka berkata. "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah |berdosa|".  َلََقْد آث ِ <Bن ُكن>ا لََخاِطِئَني |قَالُوا َ

`
ُ عَلَْينَا َوا <B91َرَك ا| 

[12.92] Dia |Yusuf| berkata. "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah 
mengampuni |kamu|, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang."  ُالَيْوَم يَْغِفُر  قَاَل َال تَْرثِيَب عَلَْيُمك

َني | اِمحِ ُ لَُمكْ َوُهَو اvْرَحُم الر> <B92ا| 
    

Sub.:  Nabi Yusuf menyuruh saudaraSub.:  Nabi Yusuf menyuruh saudaraSub.:  Nabi Yusuf menyuruh saudaraSub.:  Nabi Yusuf menyuruh saudara----saudaranya untuk pulang dan membawa seluruh keluarganya ke Mesir saudaranya untuk pulang dan membawa seluruh keluarganya ke Mesir saudaranya untuk pulang dan membawa seluruh keluarganya ke Mesir saudaranya untuk pulang dan membawa seluruh keluarganya ke Mesir 
12:9312:9312:9312:93----100100100100    

[12.93] Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia 
akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku".  ِتûِيب يَا vلُْقوُه عََىل َوْجِه اvاْذَهُبوا ِبَقِميِيص َهَذا فَا

ِعَني | ْمجَ vْهِلُمكْ اvتُوِين ِباû93بَِصريًا َوا| 
    

Sub.:  Nabi Yakub mencium bau wangi Nabi Yusuf 12Sub.:  Nabi Yakub mencium bau wangi Nabi Yusuf 12Sub.:  Nabi Yakub mencium bau wangi Nabi Yusuf 12Sub.:  Nabi Yakub mencium bau wangi Nabi Yusuf 12:94:94:94:94----98989898    
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[12.94] Tatkala kafilah itu telah keluar |dari negeri Mesir| berkata ayah mereka. "Sesungguhnya aku 
mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal |tentu kamu membenarkan aku|".  ا َولَم>

ِجدُ  vّينِ ال
`
ُِّدوِن | فََصلَِت الِعُري قَاَل اvبَُوُمهْ ا  |94ِرَحي يُوُسَف لَْوال اvن تَُفن

[12.95] Keluarganya berkata. "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu".
>َك لَِفي َضالWَِ الَقِدِمي |  ن

`
ِ ا <B |95قَالُوا َ

[12.96] Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub, 
lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub. "Tidakkah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui 

dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya".  ِْه فَار ا اvن َجاَء البَِشُري اvلَْقاُه عََىل َوْ"ِ ِ فَلَم> <Bْعَملُ ِمَن اvّينِ ا
`
>ُمكْ ا تَد> بَِصريًا قَاَل اvلَْم اvُقل ل

 |96َما َال تَْعلَُموَن |
[12.97] Mereka berkata. "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, 

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah |berdosa|".  َُكن>ا َخاِطِئَني |ق <k
`
َتْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا ا  |97الُوا َ_ اkَ�َv اسـْ

[12.98] Ya`qub berkata. "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia-lah 
Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".  َِتْغِفُر لَُمكْ َرّيب ِحُمي |قَاَل َسْوَف اvسـْ >ُه ُهَو الَغُفوُر الر> ن

`
 |98ا

    
Sub.:  Keinginan Nabi Yusuf terpenuhi, untuk membawa semua keluarganya ke Mesir 12:99Sub.:  Keinginan Nabi Yusuf terpenuhi, untuk membawa semua keluarganya ke Mesir 12:99Sub.:  Keinginan Nabi Yusuf terpenuhi, untuk membawa semua keluarganya ke Mesir 12:99Sub.:  Keinginan Nabi Yusuf terpenuhi, untuk membawa semua keluarganya ke Mesir 12:99----101101101101    

[12.99] Maka tatkala mereka masuk ke |tempat| Yusuf. Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata. 
"Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman".  بََويِْه َوقَاَل اْدُخلُوا vلَْيِه ا

`
ا َدَخلُوا عََىل يُوُسَف آَوى ا فَلَم>

ُ آِمِنَني | <Bن َشاَء ا
`
 |99ِمْرصَ ا

[12.100] Dan ia menaikkan kedua ibu-bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka |semuanya| merebahkan 
diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf. "Wahai ayahku inilah takbir mimpiku yang dahulu itu; 
sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik 
kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang 
pasir, setelah setan merusakkan |hubungan| antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.  vِويُل ُرْؤَ_َي ِمن قَْبُل قَْد َجَعلَهَا َرّيبِ َوَرفََع اûبَِت َهَذا تَاvُجس>دًا َوقَاَل َ_ ا ُÚَ وا Èْحَسنَ  بََويِْه عََىل الَعْرِش َوَخرvْخَرَجِين ِمَن  َحقا+ َوقَْد اvْذ ا
`
ِيب ا

ْيَطاُن بَيِْين  >َزَغ الشـ> َن الَبْدِو ِمْن بَْعِد اvن ن ْجِن َوَجاَء ِبُمك ّمِ >ُه ُهَو الَعِلُمي احلَِكُمي |الّسِ ن
`
َِّما يََشاُء ا ن> َرّيبِ لَِطيٌف ل `

ْخَوِيت ا
`
 |100 َوبَْنيَ ا

    
Sub.:  Doa Nabi Yusuf kepada Allah, agar diizinkan wafat dalam keadaan muslim 12:101Sub.:  Doa Nabi Yusuf kepada Allah, agar diizinkan wafat dalam keadaan muslim 12:101Sub.:  Doa Nabi Yusuf kepada Allah, agar diizinkan wafat dalam keadaan muslim 12:101Sub.:  Doa Nabi Yusuf kepada Allah, agar diizinkan wafat dalam keadaan muslim 12:101    

[12.101] Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan 
telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. |Ya Tuhan|. Pencipta langit dan bumi. Engkaulah 
Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan 

orang-orang yang saleh.  ََرّبِ ق ÈTنَْت َوِلّييِ ِيف اvْرِض اvَمَواِت َواال >ْمَتِين ِمن تَاûِويِل االvَحاِديِث فَاِطَر الس> نَْيا َواالِٓخَرِة ْد آتَْيتَِين ِمَن املُْ�ِ َوعَل
اِلِحَني | >ِين ُمْسِلامً َواvلِْحْقِين ِ�لص>  |101تََوف

[12.102] Demikian itu |adalah| di antara berita-berita yang gaib yang Kami wahyukan kepadamu |Nabi 
Muhammad|; padahal kamu tidak berada pada sisi mereka, ketika mereka memutuskan rencananya |untuk 

memasukkan Yusuf ke dalam sumur| dan mereka sedang mengatur tipu daya.  
`
لَْيَك َوَما َذWَِ ِمْن اvنَباِء الَغْيِب نُوِحيِه ا

ُعوا اvْمَرُمهْ َوُمهْ يَْمُكُروَن | ْمجَ vْذ ا
`
ْم ا ْهيِ َTَ 102ُكنَت| 

    
Sub.:  Sebagian besar yang tidak beriman terhadap Allah 12:103Sub.:  Sebagian besar yang tidak beriman terhadap Allah 12:103Sub.:  Sebagian besar yang tidak beriman terhadap Allah 12:103Sub.:  Sebagian besar yang tidak beriman terhadap Allah 12:103----107107107107    

[12.103] Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
 |103َرثُ الن>اِس َولَْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنَني |َوَما اvكْ  
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[12.104] Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka |terhadap seruanmu ini|, itu tidak lain 
hanyalah pengajaran bagi semesta alam.  ال> ِذْكٌر

`
ْن ُهَو ا

`
ِّلَْعالَِمَني |َوَما تَْساvلُهُْم عَلَْيِه ِمْن اvْجٍر ا  |104ل

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah 12:105tanda kekuasaan Allah 12:105tanda kekuasaan Allah 12:105tanda kekuasaan Allah 12:105----106106106106    

[12.105] Dan banyak sekali tanda-tanda |kekuasaan Allah| di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, 
sedang mereka berpaling daripadanya.  ْرvَمَواِت َواال ْن آيٍَة ِيف الس> وَن عَلَْهيَا َوُمهْ َعْهنَا ُمْعرُِضوَن |َوvJَيِّن ّمِ È10ِض يَُمر| 

[12.106] Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan 
mempersekutukan Allah |dengan sembahan-sembahan lain|.  ال> َوُمه

`
ِ ا <B�ِ ُمه ْرشُِكوَن |َوَما يُْؤِمُن اvْكَرثُ È106م| 

[12.107] Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan 
Kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?  ِ <Bْن عََذاِب ا َيٌة ّمِ اvفَاvِمنُوا اvن تَاûِتَهيُْم غَاشـِ
 vاعَُة بَْغَتًة َوُمهْ َال يَْشُعُروَن |ا  |107ْو تَاûِتَهيُُم الس>

    
Sub.:  Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah Allah dengan wahyu yang telah diperoleh dariSub.:  Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah Allah dengan wahyu yang telah diperoleh dariSub.:  Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah Allah dengan wahyu yang telah diperoleh dariSub.:  Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah Allah dengan wahyu yang telah diperoleh dari----
Nya 12:108Nya 12:108Nya 12:108Nya 12:108----109109109109    

[12.108] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Inilah jalan |agama| ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 
mengajak |kamu| kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-

orang yang musyrik".  vَوَما ا ِ <Bْبَحاَن ا >َبَعِين َوسـُ ِ عََىل بَِصَريٍة اkَv َوَمِن ات <Bَىل ا
`
 |kَ108 ِمَن املُْرشِِكَني |قُْل َهِذِه َسِبيِيل اvْدُعو ا

[12.109] Kami tidak mengutus sebelum kamu |Nabi Muhammad|, melainkan orang laki-laki yang Kami 
berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu 
melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka |yang mendustakan rasul| dan sesungguhnya 
kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?

ْن اvْهِل الُقَرى اvفَملَْ   م ّمِ لَْهيِ
`
Èوِ� ا ال> رَِجاًال ن

`
اُر االِٓخَرِة َخْريٌ َوَما اvْرَسلْنَا ِمن قَْبِ�َ ا َTَيَن ِمن قَْبِلهِْم َو ِ <xْرِض فََينُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة اvيَِسُريوا ِيف اال 

>َقْوا اvفََال تَْعِقلُوَن | يَن ات ِ <C ِّ     |109ل
    

Sub.:  Allah akan menyelamatkan siapa saja yang DIA kehendaki 12:110Sub.:  Allah akan menyelamatkan siapa saja yang DIA kehendaki 12:110Sub.:  Allah akan menyelamatkan siapa saja yang DIA kehendaki 12:110Sub.:  Allah akan menyelamatkan siapa saja yang DIA kehendaki 12:110    
[12.110] Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi |tentang keimanan mereka| dan telah 

meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami, lalu 
diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami daripada orang-orang 

yang berdosa.  Èَشاُء َوَال يَُرد< َي َمن ن kَ فَنُّجِ ُْم قَْد ُكِذبُوا َجاَءُمهْ نَْرصُ ُسُل َوَظنÈوا اvهن> Èَس الرvَذا اْستَْيا
`
نَا َعِن الَقْوِم املُْجرِِمَني | َحىت> ا  |110بَاûسـُ

    
Sub.:  CeritaSub.:  CeritaSub.:  CeritaSub.:  Cerita----cerita dalam Al Quran yang dikirim sebcerita dalam Al Quran yang dikirim sebcerita dalam Al Quran yang dikirim sebcerita dalam Al Quran yang dikirim sebagai petunjuk dan rahmat 12:111agai petunjuk dan rahmat 12:111agai petunjuk dan rahmat 12:111agai petunjuk dan rahmat 12:111    

[12.111] Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai 
akal. Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan |kitab-kitab| yang sebelumnya 

dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.  ٌة لََقْد َاكَن ِيف قََصِصهِْم ِعْربَ
ٍء َوُهًدى  ي بَْنيَ يََديِْه َوتَْفِصيَل ُلكِّ َيشْ ِ <xلَْباِب َما َاكَن َحِديثًا يُْفَرتَى َولَِكن تَْصِديَق ا vَِّقْومٍ ال¢ْوِيل اال ًة ل  |111يُْؤِمنُوَن | َوَرْمحَ

 
AR RA'D  سورة الرعد 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Allah sendiri yang menurunkan kepada kita bahwa Al Quran adalah kebenarannya 13:01Sub.:  Allah sendiri yang menurunkan kepada kita bahwa Al Quran adalah kebenarannya 13:01Sub.:  Allah sendiri yang menurunkan kepada kita bahwa Al Quran adalah kebenarannya 13:01Sub.:  Allah sendiri yang menurunkan kepada kita bahwa Al Quran adalah kebenarannya 13:01    
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[13.1] Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab |Al Qur'an|. Dan Kitab yang diturunkan 
kepadamu |Nabi Muhammad| daripada Tuhanmu itu adalah benar; akan tetapi kebanyakan manusia tidak 

beriman |kepadanya|.  <لَْيَك ِمن ر
`
ي ا¢نـزَِل ا ِ <xْكَرثَ الن>اِس َال يُْؤِمنُوَن |الـمر ِتْ�َ آَ_ُت الِكتَاِب َواvَولَِكن> ا Èَِّك احلَق  |1ب

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kebesaran Allah dan pertemuantanda kebesaran Allah dan pertemuantanda kebesaran Allah dan pertemuantanda kebesaran Allah dan pertemuan----Nya 13:2Nya 13:2Nya 13:2Nya 13:2----4444    

[13.2] Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang |sebagaimana| yang kamu lihat, kemudian Dia 
bersemayam di atas Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang 
ditentukan. Allah mengatur urusan |makhluk-Nya|, menjelaskan tanda-tanda |kebesaran-Nya|, supaya kamu 

meyakini pertemuan |mu| dengan Tuhanmu.  َِمَواِت ِبَغْري ي َرفََع الس> ِ <xا ُ <Bْمَس َوالْقََمَر ا َتَوى عََىل الَعْرِش َوَخس>َر الش> ٍد تََرْوَهنَا ُمث> اسـْ  َمعَ
ُِّمكْ تُوِقنُوَن | ُل االَٓ_ِت لََعل>ُمك ِبِلَقاِء َرب َسم+ى يَُدبُِّر االvْمَر يَُفّصِ Èَجٍل م vرِي ال  |2ُلكä َجيْ

[13.3] Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-
sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan 
malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda |kebesaran Allah| bagi kaum 

yang memikirkan.  َمَراِت َجَعَل ِفهيَا َزْوَجْنيِ اثْنَْنيِ يُغْ َوُهَو< ي َمد> االvْرَض َوَجَعَل ِفهيَا َرَواِيسَ َواvْهنَارًا َوِمن ُلكِّ الث ِ <xن> ِيف ا `
َاَر ا >ْيَل الهن> ِيش الل

َِّقْوٍم يََتَفك>ُروَن |  |3َذWَِ الَٓ_ٍت ل
[13.4] Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-

tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami 
melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu terdapat tanda-tanda |kebesaran Allah| bagi kaum yang berpikir.  تََجاِوَراٌت Èْرِض ِقَطٌع مvَوِيف اال
ُل بَْعَضهَا عََىل  يٌل ِصْنَواٌن َوغَْريُ ِصْنَواٍن يُْسَقى ِبَماٍء َواِحٍد َونَُفّضِ ْن اvْعنَاٍب َوَزْرٌع َوَخنِ َقْوٍم يَْعِقلُوَن | بَْعٍض ِيف اال¢ُلكِ َوَجن>اٌت ّمِ ِّ ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل `

 |4 ا
    

Sub.:  Kafir, tidak percaya terhadap hari kiamat 13:5Sub.:  Kafir, tidak percaya terhadap hari kiamat 13:5Sub.:  Kafir, tidak percaya terhadap hari kiamat 13:5Sub.:  Kafir, tidak percaya terhadap hari kiamat 13:5----7777    
[13.5] Dan jika |ada sesuatu| yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan 

mereka. "Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan |dikembalikan| menjadi 
makhluk yang baru?" Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya; dan orang-orang itulah |yang 

dilekatkan| belenggu di lehernya; mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.  ن تَْعَجْب
`
َوا

ْم َوا¢ْولَِئَك االvْغالفََعَجٌب قَ  ِ يَن َكَفُروا ِبَرّهبِ ِ <xئِن>ا لَِفي َخلٍْق َجِديٍد ا¢ْولَِئَك اvئَِذا ُكن>ا تَُراً� اvوَن |ْولُهُْم ا ُTِاُب الن>اِر ُمهْ ِفهيَا َخا ْحصَ vْعنَاِقهِْم َوا¢ْولَِئَك اv5ُل ِيف ا| 
[13.6] Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan |datangnya| siksa, sebelum |mereka meminta| 

kebaikan. padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu 
benar-benar mempunyai ampunan |yang luas| bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya 

Tuhanmu benar-benar sangat keras siksa-Nya.  و ُxَ َك< ن> َرب
`
نَِة َوقَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهُِم املَثُالُت َوا ئَِة قَْبَل احلَسـَ ِّ ي َتْعِجلُونََك ِ�لس> َويَسـْ

>َك لََشِديُد الِعَقاِب | ن> َرب
`
ِّلن>اِس عََىل ُظلِْمهِْم َوا  |6َمْغِفَرٍة ل

[13.7] Orang-orang yang kafir berkata. "Mengapa tidak diturunkan kepadanya |Nabi Muhammad| suatu 
tanda |kebesaran| dari Tuhannya?" Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-

tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.  ْيَن َكَفُروا لَْوال ا¢نِزَل عَلَي ِ <xنَْت ُمنِذٌر َوِلُلكِّ قَْوٍم َهاٍد |َويَُقوُل اvَما ا< ن
`
ِِّه ا ب ن ر>  |7ِه آيٌَة ّمِ

    
Sub.:  Allah mengetahui dan melihat segala sesuatu 13:8Sub.:  Allah mengetahui dan melihat segala sesuatu 13:8Sub.:  Allah mengetahui dan melihat segala sesuatu 13:8Sub.:  Allah mengetahui dan melihat segala sesuatu 13:8----9999    

[13.8] Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang 
sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.  نَىث َوَما ِمُل ُلكÈ ا¢ ُ يَْعَملُ َما َحتْ <Bا

ٍء ِعنَدُه ِبِمْقَداٍر |  |8تَِغيُض االvْرَحاُم َوَما تَْزَداُد َوُلكÈ َيشْ
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[13.9] Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak; Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi.  عَالُِم
هَاَدِة الَكِبُري املَُتَعاِل |  |9الَغْيِب َوالش>

    
Sub.:  Setiap orang ada malaikat yang selalu menjaganya 13:10Sub.:  Setiap orang ada malaikat yang selalu menjaganya 13:10Sub.:  Setiap orang ada malaikat yang selalu menjaganya 13:10Sub.:  Setiap orang ada malaikat yang selalu menjaganya 13:10----11111111    

[13.10] Sama saja |bagi Allah|, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus-
terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan |menampakkan diri| 

di siang hari. | َاِر >ْيِل َوَساِرٌب ِ�لهن> َتْخٍف ِ�لل َر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمسـْ َرس> الَقْوَل َوَمن َ"َ vْن ا نُمك م>  |10َسَواٌء ّمِ
    

Sub.:  Segala sesuatu Tidak ada yaSub.:  Segala sesuatu Tidak ada yaSub.:  Segala sesuatu Tidak ada yaSub.:  Segala sesuatu Tidak ada yang lepas dari penjagaan Allah 13:11ng lepas dari penjagaan Allah 13:11ng lepas dari penjagaan Allah 13:11ng lepas dari penjagaan Allah 13:11    
[13.11] Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di 

belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung 

bagi mereka selain Dia.  َْن بَْنيِ يََديِْه َوِمْن خ َباٌت ّمِ ذَ Úَُ ُمَعقِّ
`
وا َما ِباvنُفِسهِْم َوا ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحىت> يَُغّريِ َ َال يُغَّريِ <Bن> ا `

ِ ا <Bْمِر اvَفُظونَُه ِمْن ا ا لِْفِه َحيْ
ن ُدوِنِه ِمن َواٍل | ُ ِبقَْوٍم ُسوءاً فََال َمَرد> Úَُ َوَما لَهُم ّمِ <Bَراَد اv11ا| 

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah 13tanda kekuasaan Allah 13tanda kekuasaan Allah 13tanda kekuasaan Allah 13:12:12:12:12    

[13.12] Dia-lah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, 
dan Dia mengadakan awan mendung. | َِّقاَل َحاَب الث َق َخْوفًا َوَطَمعًا َويُنِشُئ الس> ي ُيرِيُمكُ الَربْ ِ <x12ُهَو ا| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGuruh bertasbih dan memujiuruh bertasbih dan memujiuruh bertasbih dan memujiuruh bertasbih dan memuji    Allah bagitu juga para malaikatNya 13:13Allah bagitu juga para malaikatNya 13:13Allah bagitu juga para malaikatNya 13:13Allah bagitu juga para malaikatNya 13:13    

[13.13] Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, |demikian pula| para malaikat karena takut kepada-
Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka 

berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya.  ْمِدِه َوالَْمالئَِكُة ْعُد ِحبَ ُح الر> ّبِ َويُسـَ
ِ َوُهَو َشِديُد اِملَحاِل | <Bاِدلُوَن ِيف ا َواِعَق فَُيِصيُب ِهبَا َمن يََشاُء َوُمهْ ُجيَ  |13ِمْن ِخيَفِتِه َويُْرِسُل الص>

    
Sub.:  DSub.:  DSub.:  DSub.:  Doa orangoa orangoa orangoa orang----orang kafir yang tiada gunanyaorang kafir yang tiada gunanyaorang kafir yang tiada gunanyaorang kafir yang tiada gunanya    13:1413:1413:1413:14    

[13.14] Hanya bagi Allah-lah |hak mengabulkan| doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka 
sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang 
membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak 

dapat sampai ke mulutnya. Dan doa |ibadah| orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.  يَن ِ <xَدْعَوُة احلَّقِ َوا ُÚَ
َتِجيُبوَن   يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َال يَسـْ

`
َىل املَاِء ِلَيْبلَُغ فَاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغِه َوَما ُدعَاُء الَاكِفرِيَن ا

`
ال> َكَباِسِط َكف>ْيِه ا

`
ٍء ا  |14ال> ِيف َضالٍل |لَهُم ِبَيشْ

    
Sub.:  Semua yang ada dilangit dan bumi akan sujud di hadapan Allah 13:15Sub.:  Semua yang ada dilangit dan bumi akan sujud di hadapan Allah 13:15Sub.:  Semua yang ada dilangit dan bumi akan sujud di hadapan Allah 13:15Sub.:  Semua yang ada dilangit dan bumi akan sujud di hadapan Allah 13:15    

[13.15] Hanya kepada Allah-lah sujud |patuh| segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan 
sendiri atau pun terpaksa |dan sujud pula| bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari.  يَْسُجُد َمن ِيف ِ <Bَِو

َمَواِت َواالvْرِض َطْوعًا َوَكْرهًا َوِظاللُهُم ِ�لُْغُدّوِ وَ   |15االَٓصاِل |الس>
    

Sub.:  Allah maha pencipta segala sesuatu, dan Allahlah yang berkuasa atas segalanya 13:16Sub.:  Allah maha pencipta segala sesuatu, dan Allahlah yang berkuasa atas segalanya 13:16Sub.:  Allah maha pencipta segala sesuatu, dan Allahlah yang berkuasa atas segalanya 13:16Sub.:  Allah maha pencipta segala sesuatu, dan Allahlah yang berkuasa atas segalanya 13:16    
[13.16] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya. "Allah." 

Katakanlah. "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka 
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tidak menguasai kemanfaatan dan tidak |pula| kemudaratan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah. "Adakah 
sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka 
menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan 
itu serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah. "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan 

Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".  ََمو بÈ الس> ن ُدوِنِه اvْوِلَياَء َال يَْمِلُكوَن الvنُفِسهِمْ ُقْل َمن ر> ْذُمت ّمِ َ ُ ُقْل اvفَاخت> <Bْرِض ُقِل اvنَْفعًا َوَال  اِت َواال
َاكءَ  ِ ُرشَ <Bِ ْم َجَعلُواvوُر اÈلَُماُت َوالن Èَتِوي الظ ى َوالَْبِصُري اvْم َهْل تَسـْ تَِوي االvْمعَ ٍء َخلَُقوا  َرضا+ ُقْل َهْل يَسـْ ُ َخاِلُق ُلكِّ َيشْ <Bْم ُقِل ا َكَخلِْقِه فَتََشابََه اخلَلُْق عَلَْهيِ

 |16َوُهَو الَواِحُد الَقه>اُر |
    

Sub.:  Perumpamaan Allah 13:17Sub.:  Perumpamaan Allah 13:17Sub.:  Perumpamaan Allah 13:17Sub.:  Perumpamaan Allah 13:17    
[13.17] Allah telah menurunkan air |hujan| dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut 

ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa |logam| yang mereka lebur dalam 
api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada |pula| buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah 
membuat perumpamaan |bagi| yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang 
tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah 

membuat perumpamaan-perumpamaan.  <ْوِديٌَة ِبَقَدِرَها فَاْحتََمَل السـvَماِء َماًء فََسالَْت ا ا يُوِقُدوَن عَلَْيِه ِيف الن>اِر اvنَزَل ِمَن الس> اِبيًا َوِمم> ْيُل َزبَدًا ر>
 ُ <Bيَْرضُِب ا َWَِكَذ ُúُْث ا َما يَنَفُع الن>اَس فَيَْمُكُث ِيف االvْرِض كَ  ابِْتَغاَء ِحلَْيٍة اvْو َمتَاعٍ َزبٌَد ّمِ بَُد فََيْذَهُب ُجَفاًء َواvم> ا الز> ُ احلَق> َوالَْباِطَل فَاvم> <Bيَْرضُِب ا َWَِذ

 |17االvْمثَاَل |
    

SubSubSubSub.:  Kondisi mereka yang memenuhi seruan.:  Kondisi mereka yang memenuhi seruan.:  Kondisi mereka yang memenuhi seruan.:  Kondisi mereka yang memenuhi seruan    TuhanTuhanTuhanTuhan----NyaNyaNyaNya    dan mereka yang berpaling 13:18dan mereka yang berpaling 13:18dan mereka yang berpaling 13:18dan mereka yang berpaling 13:18    
[13.18] Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, |disediakan| pembalasan yang baik. Dan 

orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua |kekayaan| yang ada di 
bumi dan |ditambah| sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan 
kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah 

Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.  ا ِيف َتِجيُبوا Úَُ لَْو اvن> لَهُم م> يَن لَْم يَسـْ ِ <xَىن َوا ُم احلُسـْ ِ تََجابُوا ِلَرّهبِ يَن اسـْ ِ <Cِل
يعًا َوِمثúَُْ َمَعُه الْفتََدْوا ِبِه ا¢ْولَِئَك لَهُْم ُسوُء اِحلَساِب  ُ َوِبئَْس اِملهَاُد | االvْرِض َمجِ من>  |18َوَماûَواُمهْ َ"َ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGambaran orang yang beriman dan pahala mereka di surga 13:19ambaran orang yang beriman dan pahala mereka di surga 13:19ambaran orang yang beriman dan pahala mereka di surga 13:19ambaran orang yang beriman dan pahala mereka di surga 13:19----24242424    

[13.19] Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu 
benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil 

pelajaran,  لَْباِبvَما يََتَذك>ُر ا¢ْولُوا اال< ن
`
ى ا َِّك احلَقÈ َمكَْن ُهَو اvْمعَ ب لَْيَك ِمن ر>

`
>َما ا¢نزَِل ا ن vفََمن يَْعَملُ اv19| ا| 

[13.20] |yaitu| orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,  ِ <Bيَن يُوفُوَن ِبَعهِْد ا ِ <xا
 |20َوَال يَنُقُضوَن اِمليثَاَق |

[13.21] dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan 
mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.  ُْم َشْوَن َرهب> ُ ِبِه اvن يُوَصَل َوَخيْ <Bَمَر اvيَن يَِصلُوَن َما ا ِ <xَوا

افُوَن ُسوَء اِحلَساِب |  |21َوَخيَ
[13.22] Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, dan 

menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta 
menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan |yang baik|,  يَن ِ <xَوا

ا َرَزْقنَاُمهْ  الَة َواvنَفُقوا ِمم> ْم َواvقَاُموا الص> ِ وا ابِْتَغاَء َوْجِه َرّهبِ اِر |َصَربُ <Tئََة ا¢ْولَِئَك لَهُْم ُعْقَىب ا ِّ ي نَِة الس>  |22ِرسا+ َوعَالِنَيًة َويَْدَرُءوَن ِ�لَْحسـَ
    

Sub.:  Maka surga tempat bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh 13:23Sub.:  Maka surga tempat bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh 13:23Sub.:  Maka surga tempat bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh 13:23Sub.:  Maka surga tempat bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh 13:23----24242424    
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[13.23] |yaitu| surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh 
dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat 

mereka dari semua pintu;  َْم َوالَْمالئِك ِهتِ <_ ْم َوُذّرِ ْم َواvْزَواِ"ِ ن ُلكِّ َ�ٍب |َجن>اُت عَْدٍن يَْدُخلُوَهنَا َوَمن َصلََح ِمْن آَ�ِهئِ م ّمِ  |23ُة يَْدُخلُوَن عَلَْهيِ
[13.24] |sambil mengucapkan|. "Salamun `alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat 

kesudahan itu. | اِر <Tُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب ا  |24َسالٌم عَلَْيُمك ِبَما َصَربْ
    

Sub.:  Hukuman bagi mereka yang mSub.:  Hukuman bagi mereka yang mSub.:  Hukuman bagi mereka yang mSub.:  Hukuman bagi mereka yang melanggar perjanjian Allah 13:25elanggar perjanjian Allah 13:25elanggar perjanjian Allah 13:25elanggar perjanjian Allah 13:25    
[13.25] Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa 

yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang 
memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk |Jahanam|.  ِمْن بَْعِد ِميثَاِقِه ِ <Bيَن يَنُقُضوَن َعهَْد ا ِ <xَوا

 <Tْعنَُة َولَهُْم ُسوُء ا< ُ ِبِه اvن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن ِيف االvْرِض ا¢ْولَِئَك لَهُُم الل <Bَمَر اv25اِر |َويَْقَطُعوَن َما ا| 
    

Sub.:  PeSub.:  PeSub.:  PeSub.:  Perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat 13:26rbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat 13:26rbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat 13:26rbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat 13:26    
[13.26] Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira 

dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu |dibanding dengan| kehidupan akhirat, hanyalah 
kesenangan |yang sedikit|.  َنَْيا ِيف االِٓخر ÈTنَْيا َوَما احلََياُة ا ÈTْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر َوفَرُِحوا ِ�لَْحَياِة ا ُ يَبُْسطُ الّرِ <Bال> َمتَاٌع |ا

`
 |26ِة ا

    
Sub.:  Hati mereka yang beriman merasa puas ketika mereka mengingat Allah 13:27Sub.:  Hati mereka yang beriman merasa puas ketika mereka mengingat Allah 13:27Sub.:  Hati mereka yang beriman merasa puas ketika mereka mengingat Allah 13:27Sub.:  Hati mereka yang beriman merasa puas ketika mereka mengingat Allah 13:27----28282828    

[13.27] Orang-orang kafir berkata. "Mengapa tidak diturunkan kepadanya |Nabi Muhammad| tanda 
|mukjizat| dari Tuhannya?" Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia 

kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepada Nya",  َ <Bن> ا `
ِِّه ُقْل ا ب ن ر> يَن َكَفُروا لَْوال ا¢نِزَل عَلَْيِه آيٌَة ّمِ ِ <xَويَُقوُل ا

لَْيِه َمْن اkَvَب |
`
 |27يُِضلÈ َمن يََشاُء َوَهيِْدي ا

[13.28] |yaitu| orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. 
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.  Èتَْطَمِنئ ِ <Bَال ِبِذْكِر اvا ِ <Bُقلُوُهبُم ِبِذْكِر ا Èيَن آَمنُوا َوتَْطَمِنئ ِ <xا

 |28الُقلُوُب |
    

Sub.:  Kebahagian bagi mereka yang beriman 13:29Sub.:  Kebahagian bagi mereka yang beriman 13:29Sub.:  Kebahagian bagi mereka yang beriman 13:29Sub.:  Kebahagian bagi mereka yang beriman 13:29    
[13.29] Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang 

baik. | اِلَحاِت ُطوَىب لَهُْم َوُحْسُن َمئَاٍب لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <x29ا| 
    

Sub.:  Taruh kepercayaan Anda kepada Allah 13:30Sub.:  Taruh kepercayaan Anda kepada Allah 13:30Sub.:  Taruh kepercayaan Anda kepada Allah 13:30Sub.:  Taruh kepercayaan Anda kepada Allah 13:30    
[13.30] Demikianlah, Kami telah mengutus kamu |Nabi Muhammad| pada suatu umat yang sungguh telah 

berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka |Al Qur'an| yang Kami 
wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Katakanlah. "Dialah 
Tuhanku tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya 

kepada-Nya aku bertobat".  ْلَْيَك َوُمه
`
ي اvْوَحْينَا ا ِ <xُم ا َِّتْتلَُو عَلَْهيِ ٍة قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهَا ا¢َمٌم ل ِن ُقلْ َكَذWَِ اvْرَسلْنَاَك ِيف ا¢م> ْمحَ ُهَو َرّيبِ   يَْكُفُروَن ِ�لر>

لَْيِه َمتَاِب |
`
ُْت َوا ال> ُهَو عَلَْيِه تََولك>

`
Úََ ا

`
 |30َال ا

    
Sub.:  Allah tidak melanggar janjiSub.:  Allah tidak melanggar janjiSub.:  Allah tidak melanggar janjiSub.:  Allah tidak melanggar janji----Nya 13:31Nya 13:31Nya 13:31Nya 13:31    

[13.31] Dan sekiranya ada suatu bacaan |kitab suci| yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat 
digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, 
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|tentu Al Qur'an itulah dia|. Sebenarnya segala itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang 
beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki |semua manusia beriman|, tentu Allah 
memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana 
disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga 

datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.  ْوvْرُض اvَعْت ِبِه اال ْت ِبِه اِجلَباُل اvْو ُقّطِ َ َولَْو اvن> قُْراkًٓ ُسّريِ
ُ لَهََدى ال  <Bْو يََشاُء ا< يَن آَمنُوا اvن ل ِ <xِس اvفََملْ يَْياvيعًا ا ِ االvْمُر َمجِ <úِّ َم ِبِه املَْوَىت بَلل يعًا َوَال يََزاُل اُلكِّ ن ن>اَس َمجِ يَن َكَفُروا تُِصيُهبُم ِبَما َصنَُعوا قَاِرعٌَة اvْو َحتُلÈ قَرِيبًا ّمِ ِ <x

ِلُف اِمليَعاَد | َ َال ُخيْ <Bن> ا `
ِ ا <Bِيتَ َوْعُد اû  |31َداِرِمهْ َحىت> يَا

    
Sub.:  Tidak akan ada yang bisa membela orangSub.:  Tidak akan ada yang bisa membela orangSub.:  Tidak akan ada yang bisa membela orangSub.:  Tidak akan ada yang bisa membela orang----orang kafir dari azab Allah 13:32orang kafir dari azab Allah 13:32orang kafir dari azab Allah 13:32orang kafir dari azab Allah 13:32----34343434    

[13.32] Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu |Nabi Muhammad|, 
maka Aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu kemudian Aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya 

siksaan-Ku itu!  ْْملَيvن قَْبِ�َ فَا ُهتِْزَئ ِبُرُسٍل ّمِ يَن َكَفُروا ُمث> اvَخْذُهتُْم فََكْيَف َاكَن ِعَقاِب |َولََقِد اسـْ ِ <C32ُت ِل| 
[13.33] Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya |sama dengan yang 

tidak demikian sifatnya|? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah. "Sebutkanlah sifat-sifat 
mereka itu". Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, 
atau kamu mengatakan |tentang hal itu| sekedar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya orang-orang kafir 
itu dijadikan |oleh setan| memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan |yang benar|. Dan 

barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk.  فََمْن ُهَوvا
ِ ُرشَ  <Bِ ذِ قَاِمئٌ عََىل ُلكِّ نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت َوَجَعلُوا ـ> َِّن ِلل َن الَقْوِل بَْل ُزي ُئونَُه ِبَما َال يَْعَملُ ِيف االvْرِض اvم ِبَظاِهٍر ّمِ ِّ َوُمهْ اvْم تُنَب Èوا َاكَء ُقْل َمس Èيَن َكَفُروا َمْكُرُمهْ َوُصد

ُ فََما Úَُ ِمْن َهاٍد | <Bِبيِل َوَمن يُْضِلِل ا  |33َعِن الس>
[13.34] Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan 

tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari |azab| Allah.  ِ <Bَن ا نَْيا َولََعَذاُب االِٓخَرِة اvَشقÈ َوَما لَهُم ّمِ ÈTلَهُْم عََذاٌب ِيف احلََياِة ا
 |34ِمن َواٍق |

    
Sub.:  PerintaSub.:  PerintaSub.:  PerintaSub.:  Perintah untuk menyembah Allah, jangan mempersekutukan sesuatu denganNya 13:35h untuk menyembah Allah, jangan mempersekutukan sesuatu denganNya 13:35h untuk menyembah Allah, jangan mempersekutukan sesuatu denganNya 13:35h untuk menyembah Allah, jangan mempersekutukan sesuatu denganNya 13:35----36363636    

[13.35] Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah |seperti taman|. 
mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti, sedang naungannya |demikian pula|. Itulah 
tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah 

neraka.  ِ <xهَا ِتْ�َ ُعْقَىب اÈ ِهتَا االvْهنَاُر ا¢ُلكُهَا َداِمئٌ َوِظل ثَُل اجلَن>ِة الَِيت ُوِعَد املُت>ُقوَن َجتْرِي ِمن َحتْ >َقْوا َوُعْقَىب الَاكِفرِيَن الن>اُر |م>  |35يَن ات
[13.36] Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang 

diturunkan kepadamu |Nabi Muhammad|, dan di antara golongan-golongan |Yahudi dan Nasrani| yang 
bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah. "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk 
menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru 

|manusia| dan hanya kepada-Nya aku kembali".  َ يَن آتَيْنَاُمهُ الِكتَاَب ي ِ <xْحَزاِب َمن يُنِكُر بَْعَضُه ُقْل َواvلَْيَك َوِمَن اال
`
ْفَرُحوَن ِبَما ا¢نزُِل ا

لَْيِه َمئَاِب |
`
لَْيِه اvْدُعو َوا

`
ْرشَِك ِبِه ا َ َوَال ا¢ <Bْعُبَد اvْن اvَما ا¢ِمْرُت ا< ن

`
 |36ا

    
Sub.:  Al qur'an diturunkan sebagai peraturan yang benar 13:37Sub.:  Al qur'an diturunkan sebagai peraturan yang benar 13:37Sub.:  Al qur'an diturunkan sebagai peraturan yang benar 13:37Sub.:  Al qur'an diturunkan sebagai peraturan yang benar 13:37    

[13.37] Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Qur'an itu sebagai peraturan |yang benar| dalam 
bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, 

maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap |siksa| Allah.  ِنَزلْنَاُه ُحْكامً َعَرِبيا+ َولَِنئvا َWَِوَكَذ
ّ َوَال َواٍق | ِ ِمن َوِيلٍ <Bِمَن ا َWَ ْهَواَءُمه بَْعَد َما َجاَءَك ِمَن الِعْملِ َماvَبْعَت ا<  |37ات



218 

 

    
Sub.:  Tidak ada hak bagi seorang Rasul untuk mendatangkan mu'jizat, melainkan dengaSub.:  Tidak ada hak bagi seorang Rasul untuk mendatangkan mu'jizat, melainkan dengaSub.:  Tidak ada hak bagi seorang Rasul untuk mendatangkan mu'jizat, melainkan dengaSub.:  Tidak ada hak bagi seorang Rasul untuk mendatangkan mu'jizat, melainkan dengan izin Allah 13:38n izin Allah 13:38n izin Allah 13:38n izin Allah 13:38----39393939    

[13.38] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu |Nabi Muhammad| dan 
Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul 
mendatangkan sesuatu ayat |mukjizat| melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab |yang 

tertentu|.  َ ûِيتَ ِبآي >ًة َوَما َاكَن ِلَرُسوٍل اvن يَا ن قَْبِ�َ َوَجَعلْنَا لَهُْم اvْزَواجًا َوُذّرِي َجٍل ِكَتاٌب|َولَقَْد اvْرَسلْنَا ُرُسًال ّمِ vِلُلكِّ ا ِ <Bْذِن ا
`
ال> ِ�

`
 |38ٍة ا

[13.39] Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan |apa yang Dia kehendaki|, dan di 
sisi-Nya-lah terdapat Umulkitab |Lohmahfuz|. | الِكتَاِب Èَما يََشاُء َويُثِْبُت َوِعنَدُه ا¢م ُ <B39يَْمُحو ا| 

    
Sub.:  Tugas nabi dan rasul 13:40Sub.:  Tugas nabi dan rasul 13:40Sub.:  Tugas nabi dan rasul 13:40Sub.:  Tugas nabi dan rasul 13:40----42424242    

[13.40] Dan jika Kami perlihatkan kepadamu |Nabi Muhammad| sebagian |siksa| yang Kami ancamkan 
kepada mereka atau Kami wafatkan kamu |hal itu tidak penting bagimu| karena sesungguhnya tugasmu hanya 

menyampaikan saja, sedang Kami-lah yang menghisab amalan mereka.  <ن م
`
>َما َوا ن

`
>َك فَا >يَن ي نَِعُدُمهْ اvْو نََتَوف ِ <xا نُرِيَن>َك بَْعَض ا
 |40عَلَْيَك الَبالُغ َوعَلَْينَا اِحلَساُب |

[13.41] Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah |orang-
orang kafir|, lalu Kami kurangi daerah-daerah itu |sedikit demi sedikit| dari tepi-tepinya? Dan Allah 
menetapkan hukum |menurut kehendak-Nya|, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dia-lah Yang 

Maha cepat hisab-Nya.  َْطَراِفهَا وvْرَض نَنُقُصهَا ِمْن اvِيت االû ِه َوُهَو َرسِيُعاِحلَساِب |اvَولَْم يََرْوا اkv> نَا ُمكُ َال ُمَعقَِّب ِلُحْمكِ ُ َحيْ <B41ا| 
[13.42] Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka |kafir Mekah| telah mengadakan tipu daya, 

tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap 
diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan |yang baik| itu.  يَن ِمن قَْبِلهِْم ِ <xَوقَْد َمَكَر ا

 <Tَيْعَملُ الُكف>اُر ِلَمْن ُعْقَىب ا يعًا يَْعَملُ َما تَْكِسُب ُلكÈ نَْفٍس َوسـَ ِ املَْكُر َمجِ <ú42اِر |فَِل| 
    

Sub.:  Mereka yang menolak Nabi Muhammad 13:43Sub.:  Mereka yang menolak Nabi Muhammad 13:43Sub.:  Mereka yang menolak Nabi Muhammad 13:43Sub.:  Mereka yang menolak Nabi Muhammad 13:43    
[13.43] Berkatalah orang-orang kafir. "Kamu |Nabi Muhammad| bukan seorang yang dijadikan Rasul". 

Katakanlah. "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu Al 
Kitab".  ََشهِيدًا بَيِْين َوبَيْنَُمكْ َوَمْن ِعنَدُه ِعْملُ الِكت ِ <B�ِ يَن َكَفُروا لَْسَت ُمْرَسًال ُقْل َكَفى ِ <x43اِب |َويَُقوُل ا| 

 
IBRAHIM  براهمي

`
 سورة ا

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  َْمح ِ الر> <Bِحميِ ِبْسِم ا  ِن الر>

    
Sub.:  Nabi Muhammad diberi AlSub.:  Nabi Muhammad diberi AlSub.:  Nabi Muhammad diberi AlSub.:  Nabi Muhammad diberi Al----Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia 14:01Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia 14:01Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia 14:01Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia 14:01    

[14.1] Alif, laam raa. |Ini adalah| Kitab yang Kami turunkan kepadamu |Nabi Muhammad| supaya kamu 
mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, |yaitu| 

menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.  وِرÈَىل الن `
لَُماِت ا Èلَْيَك ِلُتْخِرَج الن>اَس ِمَن الظ

`
نَزلْنَاُه ا vالـر ِكَتاٌب ا

اِط الَعزِيِز احلَِميِد | َىل ِرصَ
`
ْم ا ِ ْذِن َرّهبِ

`
�ِ1| 

    
Sub.:  Mereka Sub.:  Mereka Sub.:  Mereka Sub.:  Mereka yang menghalangyang menghalangyang menghalangyang menghalang----halangi manusia dari jalan Allah 14:2halangi manusia dari jalan Allah 14:2halangi manusia dari jalan Allah 14:2halangi manusia dari jalan Allah 14:2----3333 

[14.2] Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang kafir 
karena siksaan yang sangat pedih.  َْرِض وvَمَواِت َوَما ِيف اال ي Úَُ َما ِيف الس> ِ <xا ِ <Bِّْلَاكِفرِيَن ِمْن عََذاٍب َشِديٍد |ا  |2َويٌْل ل
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[14.3] |yaitu| orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan 
menghalang-halangi |manusia| dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu 

berada dalam kesesatan yang jauh.  َِويَْبُغوَهنَا ِعَوجًا ا¢ْولَئ ِ <Bوَن َعن َسِبيِل ا Èنَْيا عََىل االِٓخَرِة َويَُصد ÈTوَن احلََياَة اÈتَِحب يَن يَسـْ ِ <xَك ِيف َضالٍل بَِعيٍد ا
|3| 

[14.4] Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat 
memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan 
memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha 

Bijaksana.  <ال
`
ُسوٍل ا ُ َمن يََشاُء َوَهيِْدي َمن يََشاُء َوُهَو الََعزِيُز احلَِكُمي |َوَما اvْرَسلْنَا ِمن ر> <Bا Èلَهُْم فَُيِضل َ  |4 ِبِلَساِن قَْوِمِه ِلُيَبّنيِ

    
Sub.:  Nabi Musa mengingatkan kaumnya untuk bersyukur kepada Allah 14:5Sub.:  Nabi Musa mengingatkan kaumnya untuk bersyukur kepada Allah 14:5Sub.:  Nabi Musa mengingatkan kaumnya untuk bersyukur kepada Allah 14:5Sub.:  Nabi Musa mengingatkan kaumnya untuk bersyukur kepada Allah 14:5----8888    

[14.5] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, |dan Kami 
perintahkan kepadanya|. "Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan 
ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah". Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

|kekuasaan Allah| bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.  لَُماِت Èْخِرْج قَْوَمَك ِمَن الظvْن اvْرَسلْنَا ُموَىس ِبآَ_تِنَا اvَولََقْد ا
ُلكِّ َصب>اٍر َشُكوٍر | ِّ ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل `

ِ ا <Bِم ا <_vوِر َوَذكِّْرُمه ِباÈَىل الن `
 |5ا

[14.6] Dan |ingatlah|, ketika Musa berkata kepada kaumnya. "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia 
menyelamatkan kamu dari |Firaun dan| pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang 
pedih, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu; dan pada 

yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu".  ْن آِل َجناُمك ّمِ vْذ ا
`
ِ عَلَْيُمكْ ا <Bْذ قَاَل ُموَىس ِلَقْوِمِه اْذُكُروا ِنْعَمَة ا

`
َوا

َتْحُيوَن ِنَساَءمكُْ  ُوَن اvبْنَاَءُمكْ َويَسـْ ُِّمكْ َعِظٌمي |ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُمكْ ُسوَء الَعَذاِب َويَُذّحبِ ب ن ر>  |6 َوِيف َذِلُمك بَالٌء ّمِ
[14.7] Dan |ingatlah juga|, tatkala Tuhanmu memaklumkan. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti 

Kami akan menambah |nikmat| kepadamu, dan jika kamu mengingkari |nikmat-Ku|, maka sesungguhnya 
azab-Ku sangat pedih". | ن> عََذاِيب لََشِديٌد `

>ُمكْ َولَِنئ َكَفْرُمتْ ا Èُمكْ لَِنئ َشَكْرُمتْ الvِزيَدن َن َرب ْذ تَاvذ>
`
 |7َوا

[14.8] Dan Musa berkata. "Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari 
|nikmat Allah|, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.  ْرِضvنُمتْ َوَمن ِيف االvن تَْكُفُروا ا

`
َوقَاَل ُموَسـى ا

يٌد | َ لَغَِينä َمحِ <Bن> ا
`
يعًا فَا  |8َمجِ

    
Sub.:  Penolakan kebenaran 14:9Sub.:  Penolakan kebenaran 14:9Sub.:  Penolakan kebenaran 14:9Sub.:  Penolakan kebenaran 14:9----20202020    

[14.9] Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu |yaitu| kaum Nuh, `Ad, Tsamud 
dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul 
kepada mereka |membawa| bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya |karena 
kebencian| dan berkata. "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya |kepada 
kami|, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang 

kamu ajak kami kepadanya".  َيَن ِمن قَْبِلُمكْ قَْوِم نُوحٍ َوعَاٍد و ِ <xِتُمكْ نََبا¢ اûلَْم يَا vِّنَاِت ا ُ َجاَءْهتُْم ُرُسلُهُم ِ�لَْبي <Bال> ا
`
يَن ِمْن بَْعِدِمهْ َال يَْعلَُمهُْم ا ِ <xثَُموَد َوا

ا تَْدعُ  م> k> لَِفي َشٍكّ ّمِ
`
k> َكَفْرkَ ِبَما ا¢ْرِسلُْمت ِبِه َوا

`
وا اvيِْدَهيُْم ِيف اvفَْواِههِْم َوقَالُوا ا Èلَْيِه ُمرِيٍب فََرد

`
 |9|ونَنَا ا

    
Sub.:  Allah mengampuni orangSub.:  Allah mengampuni orangSub.:  Allah mengampuni orangSub.:  Allah mengampuni orang----orang yang berlindung kepadaorang yang berlindung kepadaorang yang berlindung kepadaorang yang berlindung kepada----Nya 14:10Nya 14:10Nya 14:10Nya 14:10    

[14.10] Berkata rasul-rasul mereka. "Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? 
Dia menyeru kamu | untuk beriman| agar Dia memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan 
menangguhkan |siksaan| mu sampai masa yang ditentukan?" Mereka berkata. "Kamu tidak lain hanyalah 
manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi |membelokkan| kami dari apa 
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yang selalu disembah nenek moyang kami, karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.  قَالَْت
َرُمكْ  ن ُذنُوِبُمكْ َويَُؤّخِ َمَواِت َواالvْرِض يَْدُعوُمكْ ِلَيْغِفَر لَُمك ّمِ ِ َشكä فَاِطِر الس> <Bِيف اvثْلُنَا ُترِيُدونَ ُرُسلُهُْم ا ال> بََرشٌ ّمِ

`
ْن اvنُمتْ ا

`
َسم+ى قَالُوا ا Èَجٍل م vَىل ا

`
وkَ َمع>ا  ا Èن تَُصدvا

ِبٍني | Èِبُسلَْطاٍن م kَتُوûفَا kَ10َاكَن يَْعُبُد آَ�ُؤ| 
    

Sub.:  Semua rasul dan nabiSub.:  Semua rasul dan nabiSub.:  Semua rasul dan nabiSub.:  Semua rasul dan nabi----nabi Allah tidak lain hanyalah manusia seperti kita 14:11nabi Allah tidak lain hanyalah manusia seperti kita 14:11nabi Allah tidak lain hanyalah manusia seperti kita 14:11nabi Allah tidak lain hanyalah manusia seperti kita 14:11----12121212    
[14.11] Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka. "Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan 

tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan tidak patut 
bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah 

sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal.  عََىل َمن يََشاُء Èيَُمن َ <Bثْلُُمكْ َولَِكن> ا ال> بََرشٌ ّمِ
`
ُن ا ْ ن حن>

`
قَالَْت لَهُْم ُرُسلُهُْم ا

ِ املُْؤمِ  ِ فَلَْيتََولك> <Bَوعََىل ا ِ <Bْذِن ا
`
ال> ِ�

`
>اûِتَيُمك ِبُسلَْطاٍن ا  |11َن |نُوِمْن ِعَباِدِه َوَما َاكَن لَنَا اvن ن

    
Sub.:  Taruh kepercayaan Anda kepada Allah 14:12Sub.:  Taruh kepercayaan Anda kepada Allah 14:12Sub.:  Taruh kepercayaan Anda kepada Allah 14:12Sub.:  Taruh kepercayaan Anda kepada Allah 14:12    

[14.12] Mengapa Kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada 
kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada 

kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri".  َوقَْد ِ <Bعََىل ا َ َوَما لَنَا اvال> نَتََولك>
ُوَن | ِ املَُتَوّلكِ ِ فَلَْيَتَولك> <Bَوعََىل ا kَن> عََىل َما آَذيُْتُمو ُبلَنَا َولَنَْصِربَ  |12َهَداkَ سـُ

    
Sub.:  ASub.:  ASub.:  ASub.:  Ancaman dari orangncaman dari orangncaman dari orangncaman dari orang----orang kafir dan balasan dari Allah 14:13orang kafir dan balasan dari Allah 14:13orang kafir dan balasan dari Allah 14:13orang kafir dan balasan dari Allah 14:13----14141414    

[14.13]  
Orang-orang kafir berkata kepada Rasul-rasul mereka. "Kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari 
negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami". Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka. "Kami pasti 

akan membinasakan orang-orang yang zalim itu,  ْم لَْهيِ
`
>ِتنَا فَاvْوَ� ا ْن اvْرِضنَا اvْو لََتُعوُدن> ِيف ِمل يَن َكَفُروا ِلُرُسِلهِْم لَُنْخِرَجن>ُمك ّمِ ِ <xَوقَاَل ا 
اِلِمَني | ُْم لَُهنِْلَكن> الظ> È13َرهب| 

[14.14] dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu 
|adalah untuk| orang-orang yang takut |akan menghadap| ke hadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku".

 |14َف َوِعيِد |َولَنُْسِكنَن>ُمكُ االvْرَض ِمْن بَْعِدِمهْ َذWَِ ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخا 
[14.15] Dan mereka memohon kemenangan |atas musuh-musuh mereka| dan binasalah semua orang yang 

berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, | َجب>اٍر َعِنيٍد Èَتْفتَُحوا َوَخاَب ُلك  |15َواسـْ
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGambaran Neraka 14:16ambaran Neraka 14:16ambaran Neraka 14:16ambaran Neraka 14:16----17171717    
[14.16] di hadapannya ada Jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah,  َويُْسَقى ُ من> ن َوَراِئِه َ"َ ّمِ

اٍء َصِديٍد |  |16ِمن م>
[14.17] diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah |bahaya| maut 

kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati; dan di hadapannya masih ada azab yang berat.
ٍت َوِمن َوَراِئه عََذاٌب غَلِ   يُغُه َويَاûِتيِه املَْوُت ِمن ُلكِّ َمَاكٍن َوَما ُهَو ِبَمّيِ عُُه َوَال يََاكُد يُسـِ  |17يظٌ |يََتَجر>

    
Sub.:  Apa yang terjadi dengan perbuatan orang kafirSub.:  Apa yang terjadi dengan perbuatan orang kafirSub.:  Apa yang terjadi dengan perbuatan orang kafirSub.:  Apa yang terjadi dengan perbuatan orang kafir? 14:18? 14:18? 14:18? 14:18    

[14.18] Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti 
abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil 
manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan |di dunia|. Yang demikian itu adalah kesesatan yang 

jauh.  ُِحي ِيف يَْوٍم عَاِصٍف ال> يَْقِدُروَن م ْت ِبِه الّرِ َتد> الُهُْم َكَرَماٍد اشـْ ْم اvْمعَ ِ يَن َكَفُروا ِبَرّهبِ ِ <xالُل الَبِعيُد |َمثَُل ا ٍء َذWَِ ُهَو الض> ُبوا عََىل َيشْ ا َكسـَ  |18م>
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Sub.:  Allahlah yang berkuasa atas segalanya 14:19Sub.:  Allahlah yang berkuasa atas segalanya 14:19Sub.:  Allahlah yang berkuasa atas segalanya 14:19Sub.:  Allahlah yang berkuasa atas segalanya 14:19----20202020    

[14.19] Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan 
hak? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mengganti |mu| dengan makhluk yang 

baru, | لٍْق َجِديٍد ن يََشاû يُْذِهْبُمكْ َويَاûِت ِخبَ
`
َمَواِت َواالvْرَض ِ�لَْحّقِ ا َ َخلََق الس> <Bن> اvلَْم تََر ا v19ا| 

[14.20] dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah. | ِبَعزِيٍز ِ <Bعََىل ا َWِ20َوَما َذ| 
    

Sub.:  Pertanyaannya pemSub.:  Pertanyaannya pemSub.:  Pertanyaannya pemSub.:  Pertanyaannya pemimpin orangimpin orangimpin orangimpin orang----orang kafir akan diminta oleh para pengikutnya di padang mahsyar orang kafir akan diminta oleh para pengikutnya di padang mahsyar orang kafir akan diminta oleh para pengikutnya di padang mahsyar orang kafir akan diminta oleh para pengikutnya di padang mahsyar 
14:2114:2114:2114:21    

[14.21] Dan mereka semuanya |di padang Mahsyar| akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu 
berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. "Sesungguhnya kami dahulu adalah 
pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah |walaupun| sedikit 
saja? Mereka menjawab. "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi 
petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak 

mempunyai tempat untuk melarikan diri". ْغنُو Èنُمت مvُكن>ا لَُمكْ تََبعًا فَهَْل ا <k
`
وا ا َتْكَربُ يَن اسـْ ِ <Cَعَفاُء ِل Èيعًا فَقَاَل الض ِ َمجِ <Bِ َن َعن>ا ِمْن َوبََرُزوا

 ِ <Bِحيعََذاِب ا kَ َما لَنَا ِمن م> ُ لَهََديْنَاُمكْ َسَواٌء عَلَْينَا اvَجزِْعنَا اvْم َصَربْ <Bا kٍَء قَالُوا لَْو َهَدا  |21ٍص | ِمن َيشْ
    

Sub.:  sSub.:  sSub.:  sSub.:  setan etan etan etan tidak mau bertanggung jawab atastidak mau bertanggung jawab atastidak mau bertanggung jawab atastidak mau bertanggung jawab atas    pengikutnya 14:22pengikutnya 14:22pengikutnya 14:22pengikutnya 14:22    
[14.22] Dan berkatalah syaitan tatkala perkara |hisab| telah diselesaikan. "Sesungguhnya Allah telah 

menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. 
Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan |sekedar| aku menyeru kamu lalu kamu 
mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku 
sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku 
tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku |dengan Allah| sejak dahulu". Sesungguhnya orang-

orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih.  ْخلَْفُتُمكْ َوَماvُمكْ فَاÈَوعََدُمكْ َوْعَد احلَّقِ َوَوعَدت َ <Bن> ا `
ا ُقِيضَ االvْمُر ا ْيَطاُن لَم> َوقَاَل الشـ>

ال> اvن
`
ن ُسلَْطاٍن ا ِ�>  َاكَن ِيلَ عَلَْيُمك ّمِ ا اkَv ِبُمْرصِِخُمكْ َوَما اvنُمت ِبُمْرصِ َتَجْبُمتْ ِيل فََال تَلُوُموِين َولُوُموا اvنُفَسُمك م> ْكُتُموِين ِمن قَْبُل َدَعْوُتُمكْ فَاسـْ ْرشَ vّينِ َكَفْرُت ِبَما ا

`
ا

ِلٌمي | vاِلِمَني لَهُْم عََذاٌب ا ن> الظ> `
 |22ا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli surga orang ahli surga orang ahli surga orang ahli surga 14:2314:2314:2314:23    

[14.23] Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan 

mereka dalam surga itu ialah "salaam"  ِ <xي> َوا¢ْدِخَل ا ْم َحتِ ِ ْذِن َرّهبِ
`
يَن ِفهيَا ِ� ِTِْهنَاُر َخا vِهتَا اال اِلَحاِت َجن>اٍت َجتْرِي ِمن َحتْ لُوا الص> ُهتُْم يَن آَمنُوا َوَمعِ

 |23ِفهيَا َسالٌم |
    

Sub.:  Perumpamaan tentang kalimat yang baik dan kalimat yang buruk 14:24Sub.:  Perumpamaan tentang kalimat yang baik dan kalimat yang buruk 14:24Sub.:  Perumpamaan tentang kalimat yang baik dan kalimat yang buruk 14:24Sub.:  Perumpamaan tentang kalimat yang baik dan kalimat yang buruk 14:24----26262626    
[14.24] Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik 

seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya |menjulang| ke langit,  َبًة َمًة َطّيِ ُ َمثًَال َلكِ <Bَب ا لَْم تََر َكْيَف َرضَ vا
َبٍة اvْصلُهَا َ~ِبٌت َوفَْرُعهَا  َماِء |َكَشَجَرٍة َطّيِ  |24ِيف الس>

[14.25] pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.  َا َويَْرضُِب ْذِن َرّهبِ

`
تُْؤِيت ا¢ُلكَهَا ُلك> ِحٍني ِ�

ُ االvمْ  <Bهُْم يََتَذك>ُروَن |ا<  |25ثَاَل لِلن>اِس لََعل
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[14.26] Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-
akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap |tegak| sedikit pun.  ََمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجَرٍة خ ِبيثٍَة اْجُتث>ْت ِمن فَْوِق َوَمثَُل َلكِ

 |26االvْرِض َما لَهَا ِمن قََراٍر |
    

Sub.:  Allah akan memperkuat orangSub.:  Allah akan memperkuat orangSub.:  Allah akan memperkuat orangSub.:  Allah akan memperkuat orang----orang yang beriman dengan keteguhan FirmanNya 14:27orang yang beriman dengan keteguhan FirmanNya 14:27orang yang beriman dengan keteguhan FirmanNya 14:27orang yang beriman dengan keteguhan FirmanNya 14:27    
[14.27] Allah meneguhkan |iman| orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam 

kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang 
Dia kehendaki.  ِال ُ الظ> <Bا Èنَْيا َوِيف االِٓخَرِة َويُِضل ÈTاِبِت ِيف احلََياِة ا< يَن آَمنُوا ِ�لَْقْوِل الث ِ <xا ُ <Bُِّت ا ُ يُثَب <B27 َما يََشاُء |ِمَني َويَْفَعُل ا| 

    
Sub.:  hukuman bagi orang kafir yang menyesatkan orang yang beriman 14:28Sub.:  hukuman bagi orang kafir yang menyesatkan orang yang beriman 14:28Sub.:  hukuman bagi orang kafir yang menyesatkan orang yang beriman 14:28Sub.:  hukuman bagi orang kafir yang menyesatkan orang yang beriman 14:28----30303030    

[14.28] Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar ni`mat Allah dengan kekafiran dan 
menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?,  َىل

`
لَْم تََر ا vوا قَْوَمهُْم َداَر الَبَواِر |اÈ ِ ُكْفرًا َواvَحل <Bلُوا ِنْعَمَت ا يَن بَد> ِ <x28 ا| 

[14.29] yaitu neraka Jahanam; mereka masuk ke dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
َ يَْصلَْوَهنَا َوِبئَْس الَقَراُر |  من> َ"َ29| 

[14.30] Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan 
|manusia| dari jalan-Nya. Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya 

tempat kembalimu ialah neraka".  َوا عÈُِّيِضل ِ اvنَدادًا ل <Bِ َىل الن>اِر |َوَجَعلُوا `
ن> َمِصَريُمكْ ا

`
 |30ن َسِبيúِِ قُْل تََمت>ُعوا فَا

    
Sub.:  Berkah dan tandaSub.:  Berkah dan tandaSub.:  Berkah dan tandaSub.:  Berkah dan tanda----tanda kekuasaan Allah 14:31tanda kekuasaan Allah 14:31tanda kekuasaan Allah 14:31tanda kekuasaan Allah 14:31----34343434    

[14.31] Katakanlah |Nabi Muhammad| kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman. "Hendaklah mereka 
mendirikan salat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau 
pun terang-terangan sebelum datang hari |kiamat| yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan”.

ا َرَزْقنَا  الَة َويُنِفُقوا ِمم> يَن آَمنُوا يُِقميُوا الص> ِ <xِِّعَباِدَي ا ûِيتَ يَْوٌم ال> بَْيٌع ِفيِه َوَال ِخالٌل |قُل ل ن قَْبِل اvن يَا  |31ُمهْ ِرسا+ َوعَالِنَيًة ّمِ
[14.32] Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, 

kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia 
telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia 

telah menundukkan |pula| bagimu sungai-sungai.  ًَماِء َماء َمَواِت َواالvْرَض َواvنَزَل ِمَن الس> ي َخلََق الس> ِ <xا ُ <Bَمَراِت  ا< فَاvْخَرَج ِبِه ِمَن الث
>ُمكْ َوَخس>َر لَُمكُ الُفْ�َ ِلَتْجرَِي ِيف الَبْحِر ِباvْمرِِه َوَخس>َر لَُمكُ االvْهنَاَر |  |32ِرْزقًا ل

[14.33] Dan Dia telah menundukkan |pula| bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar 
|dalam orbitnya|; dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.  َاَر >ْيَل َوالهن> ْمَس َوالَْقَمَر َدائَِبْنيِ َوَخس>َر لَُمكُ الل َوَخس>َر لَُمكُ الش>

|33| 
    

Sub.:  Nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tidak dapat dihitung nilainya 14:34Sub.:  Nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tidak dapat dihitung nilainya 14:34Sub.:  Nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tidak dapat dihitung nilainya 14:34Sub.:  Nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tidak dapat dihitung nilainya 14:34    
[14.34] Dan Dia telah memberikan kepadamu |keperluanmu| dari segala apa yang kamu mohonkan 

kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya 
manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari |nikmat Allah|.  ِّن ُلك ِ َال  َوآَُمك ّمِ <Bوا ِنْعَمَت ا Èن تَُعد

`
َما َساvلُْتُموُه َوا

نَساَن لََظلُوٌم َكف>اٌر |
`
ن> اال `

ُصوَها ا  |34ُحتْ
    

Sub.:  Permohonan doa Nabi Ibrahim untuk anakSub.:  Permohonan doa Nabi Ibrahim untuk anakSub.:  Permohonan doa Nabi Ibrahim untuk anakSub.:  Permohonan doa Nabi Ibrahim untuk anak----anaknya dan keturunan 14:35anaknya dan keturunan 14:35anaknya dan keturunan 14:35anaknya dan keturunan 14:35----41414141    
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[14.35] Dan |ingatlah|, ketika Ibrahim berkata. "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini |Mekah|, negeri yang 
aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.  ْبَراِهُمي َرّبِ اْجَعْل َهَذا

`
ْذ قَاَل ا

`
َوا

>ْعُبَد االvْصنَاَم |  |35الَبWََ آِمنًا َواْجنُْبِين َوبَِين> اvن ن
[14.36] Ya Tuhan-ku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, 

maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa 
yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ْضلَلَْنvُن> ا هن>

`
َرّبِ ا

ِحٌمي | >َك غَُفوٌر ر> ن
`
>ُه ِمّينِ َوَمْن َعَصاِين فَا ن

`
َن الن>اِس فََمن تَِبَعِين فَا  |36َكثِريًا ّمِ

    
Sub.:  Ibrahim berdoa untuk Siti Hajar dan Ismail saat ia meninggalkan mereka di Ka'bah Mekah sesuai Sub.:  Ibrahim berdoa untuk Siti Hajar dan Ismail saat ia meninggalkan mereka di Ka'bah Mekah sesuai Sub.:  Ibrahim berdoa untuk Siti Hajar dan Ismail saat ia meninggalkan mereka di Ka'bah Mekah sesuai Sub.:  Ibrahim berdoa untuk Siti Hajar dan Ismail saat ia meninggalkan mereka di Ka'bah Mekah sesuai 
dengan perintadengan perintadengan perintadengan perintah Allah 14:37h Allah 14:37h Allah 14:37h Allah 14:37    

[14.37] Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang 
tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau |Baitullah| yang dihormati, ya Tuhan kami |yang 
demikian itu| agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada 

mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.  ْسَكنُت ِمنvّينِ ا
`
>نَا ا َرب

>نَا ِلُيِقميُوا الص>  ِم َرب >ِيت ِبَواٍد غَْريِ ِذي َزْرعٍ ِعنَد بَيِْتَك املَُحر> >هُْم يَْشُكُروَن |ُذّرِي >َمَراِت لََعل َن الث ْم َواْرُزْقهُم ّمِ لَْهيِ
`
َن الن>اِس َهتِْوي ا ِئَدًة ّمِ  |37الَة فَاْجَعْل اvفْ

    
Sub.:  Allah memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu, baik yang tersembunyi atau yang jelas14:38Sub.:  Allah memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu, baik yang tersembunyi atau yang jelas14:38Sub.:  Allah memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu, baik yang tersembunyi atau yang jelas14:38Sub.:  Allah memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu, baik yang tersembunyi atau yang jelas14:38    

[14.38] Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang 
kami lahirkan; dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang 

ada di langit.  َفى ِفي َوَما نُْعِلُن َوَما َخيْ >َك تَْعَملُ َما ُخنْ ن
`
>نَا ا َماِء |َرب ٍء ِيف االvْرِض َوَال ِيف الس> ِ ِمن َيشْ <B38عََىل ا| 

    
Sub.:  Ibrahim bersyukur atas Ismail dan Ishak 14:39Sub.:  Ibrahim bersyukur atas Ismail dan Ishak 14:39Sub.:  Ibrahim bersyukur atas Ismail dan Ishak 14:39Sub.:  Ibrahim bersyukur atas Ismail dan Ishak 14:39----40404040    

[14.39] Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua |ku| Ismail dan Ishak. 
Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar |memperkenankan| doa.  ِي َوَهَب ِيل عََىل الِكَرب ِ <xا ِ <Bِ احلَْمُد

عَاِء | ÈTن> َرّيبِ لََسِميُع ا `
ْحسَاَق ا

`
اِعيَل َوا ْمسَ

`
 |39ا

[14.40] Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya Tuhan 
kami, perkenankanlah doaku. | نَا َوتََقب>ْل ُدعَاِء< >ِيت َرب الِة َوِمن ُذّرِي  |40َرّبِ اْجَعلِْين ُمِقَمي الص>

[14.41] Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin 
pada hari terjadinya hisab |Hari Kiamat|".nya hisab |Hari Kiamat|".nya hisab |Hari Kiamat|".nya hisab |Hari Kiamat|".     < ي> َولِلُْمْؤِمِنَني يَْوَم يَُقوُم اِحلَساُب |َرب َTِ41نَا اْغِفْر ِيل َوِلَوا||||    

    
Sub.:  Hari kiamat dan penderitaan orangSub.:  Hari kiamat dan penderitaan orangSub.:  Hari kiamat dan penderitaan orangSub.:  Hari kiamat dan penderitaan orang----orang kafir 14:42orang kafir 14:42orang kafir 14:42orang kafir 14:42----52525252    

[14.42] Dan janganlah sekali-kali kamu |Nabi Muhammad| mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang 
diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari 

yang pada waktu itu mata |mereka| terbelalak. | بَْصاُر vُرُمهْ ِلَيْوٍم تَْشَخُص ِفيِه اال >َما يَُؤّخِ ن
`
اِلُموَن ا َ غَاِفًال َمع>ا يَْعَمُل الظ> <Bَسَنب> ا  |42َوَال َحتْ

[14.43] mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata 
mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. | فِْئَدُهتُْم َهَواٌءvْم َطْرفُهُْم َوا لَْهيِ

`
 |43ُمهِْطِعَني ُمْقِنِعي ُرُءوِسهِْم َال يَْرتَدÈ ا

[14.44] Dan berikanlah peringatan |Nabi Muhammad| kepada manusia terhadap hari |yang pada waktu 
itu| datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim. "Ya Tuhan kami, beri tangguhlah 
kami |kembalikanlah kami ke dunia| walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan 
Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. |Kepada mereka dikatakan|. "Bukankah kamu telah bersumpah 
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dahulu |di dunia| bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?,  ُِتِهيُم الَعَذاُب فَيَُقولûنِذِر الن>اَس يَْوَم يَاvَوا  kَْر >نَا اvّخِ يَن َظلَُموا َرب ِ <xا
ن َزوَ  ن قَْبُل َما لَُمك ّمِ ُسَل اvَو لَْم تَُكونُوا اvْقَسْمُمت ّمِ Èِبعِ الر< ْب َدْعَوتََك َونَت ِ Èَجٍل قَرِيٍب جن vَىل ا

`
 |44اٍل |ا

[14.45] dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka 
sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami berikan 

kepadamu beberapa perumpamaan?"  ْب ْم َوَرضَ َ لَُمكْ َكْيَف فََعلْنَا ِهبِ يَن َظلَُموا اvنُفَسهُْم َوتََبني> ِ <xْمثَاَل |َوَسَكنُمتْ ِيف َمَساِكِن اv45نَا لَُمكُ اال| 
[14.46] Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar padahal di sisi Allah-lah |balasan| 

makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu |amat besar| sehingga gunung-gunung dapat lenyap 
karenanya.  َوَل ِمْنُه اِجلَباُل |َوقَْد َمَكُروا م ن َاكَن َمْكُرُمهْ ِلَزتُ

`
ِ َمْكُرُمهْ َوا <B46ْكَرُمهْ َوِعنَد ا| 

[14.47] Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-rasul-
Nya; sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai pembalasan.  َعزِيٌز َ <Bن> ا `

َ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسúَُ ا <Bَسَنب> ا فََال َحتْ
 |47ُذو انِتَقاٍم |

[14.48] |Yaitu| pada hari |ketika| bumi diganti dengan bumi yang lain dan |demikian pula| langit, dan 
mereka semuanya |di padang Mahsyar| berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha 

Perkasa. | الَواِحِد الَقه>اِر ِ <Bِ َمَواُت َوبََرُزوا ُل االvْرُض غَْريَ االvْرِض َوالس>  |48يَْوَم تَُبد>
[14.49] Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan 

belenggu. | ْصَفاِدvِنَني ِيف اال قَر> È49َوتََرى املُْجرِِمَني يَْوَمِئٍذ م| 
[14.50] Pakaian mereka adalah dari pelangkin |ter| dan muka mereka ditutup oleh api neraka,  ن اِبيلُهُم ّمِ َرسَ

 |50قَِطَراٍن َوتَْغَىش َوُجوَههُُم الن>اُر |
[14.51] agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. 

Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya. | َرسِيُع اِحلَساِب َ <Bن> ا `
ا َكَسبَْت ا ُ ُلك> نَْفٍس م> <B51ِلَيْجزَِي ا| 

    
Sub.:   Al quran adalah penjelasan yang sempurna bagi umat manusia Sub.:   Al quran adalah penjelasan yang sempurna bagi umat manusia Sub.:   Al quran adalah penjelasan yang sempurna bagi umat manusia Sub.:   Al quran adalah penjelasan yang sempurna bagi umat manusia 14:5214:5214:5214:52    

[14.52] |Al Qur'an| ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi 
peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan 

agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.  َ ك>َر ا¢ْولُوا َهَذا ب Úٌَ َواِحٌد َوِلَيذ>
`
>َما ُهَو ا ن vِّلن>اِس َوِلُينَذُروا ِبِه َوِلَيْعلَُموا ا الغٌ ل

 |52االvلَْباِب |
 

AL HIJR  سورة احلجر 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  KeSub.:  KeSub.:  KeSub.:  Kekuatan Allah 15:1kuatan Allah 15:1kuatan Allah 15:1kuatan Allah 15:1----8888    
[15.1] Alif, laam, raa. |Surat| ini adalah |sebagian dari| ayat-ayat Al-Kitab |yang sempurna|, yaitu |ayat-

ayat| Al Qur'an yang memberi penjelasan. | ِبٍني È1الـر تِْ�َ آَ_ُت الِكتَاِب َوُقْرآٍن م| 
[15.2] Orang-orang yang kafir itu sering kali |nanti di akhirat| menginginkan, kiranya mereka dahulu |di 

dunia| menjadi orang-orang muslim. | يَن َكَفُروا لَْو َاكنُوا ُمْسِلِمَني ِ <xا Èبََما يََود È2ر| 
[15.3] Biarkanlah mereka |di dunia ini| makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan 

|kosong|, maka kelak mereka akan mengetahui |akibat perbuatan mereka|.  َمُل فََسْوَفvُلكُوا َويَتََمت>ُعوا َويُلْهِهُِم االûَذْرُمهْ يَا
 |3يَْعلَُموَن |

[15.4] Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang 
telah ditetapkan. | ْعلُوٌم ال> َولَهَا ِكَتاٌب م>

`
 |4َوَما اvْهلَْكنَا ِمن قَْريٍَة ا
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[15.5] Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak |pula| dapat mengundurkan 
|nya|.  َِخُرونûَتا َجلَهَا َوَما يَسـْ vٍة ا ِبُق ِمْن ا¢م>  |5| َما تَسـْ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir mengejek Nabi Muhammad 15:6rang kafir mengejek Nabi Muhammad 15:6rang kafir mengejek Nabi Muhammad 15:6rang kafir mengejek Nabi Muhammad 15:6----7777 

[15.6] Mereka berkata. "Hai orang yang diturunkan Al Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu |Nabi 
Muhammad| benar-benar orang yang gila.  َك< ن

`
ْكُر ا ِxّي نُّزَِل عَلَْيِه ا ِ <xَا ا Èهيv6لََمْجُنوٌن |َوقَالُوا َ_ ا| 

[15.7] Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang 
benar?" | اِدِقَني ن ُكنَت ِمَن الص>

`
 |7لَْو َما تَاûتِينَا ِ�لَْمالئَِكِة ا

[15.8] Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar |untuk membawa azab| dan tiadalah 
mereka ketika itu diberi tangguh. | نَظرِيَن Èذًا م

`
ال> ِ�لَْحّقِ َوَما َاكنُوا ا

`
 |8َما نَُزنُِّل املَالئَِكَة ا

    
Sub.:  Allah melindungi Al Qur'an dengan dirinya sendiri 15:09Sub.:  Allah melindungi Al Qur'an dengan dirinya sendiri 15:09Sub.:  Allah melindungi Al Qur'an dengan dirinya sendiri 15:09Sub.:  Allah melindungi Al Qur'an dengan dirinya sendiri 15:09    

[15.9] Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar 
memeliharanya. | لََحاِفُظوَن ُÚَ <k

`
ْكَر َوا ِxّلْنَا ا ُن نَز> k> َحنْ

`
 |9ا

    
Sub.:  Nabi Muhammad dan Rasul Rasul sebelumnya diejek orang kafir 15:10Sub.:  Nabi Muhammad dan Rasul Rasul sebelumnya diejek orang kafir 15:10Sub.:  Nabi Muhammad dan Rasul Rasul sebelumnya diejek orang kafir 15:10Sub.:  Nabi Muhammad dan Rasul Rasul sebelumnya diejek orang kafir 15:10----11111111 

[15.10] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus |beberapa rasul| sebelum engkau |Nabi Muhammad| 
kepada umat-umat yang terdahulu. | ِلَني َيعِ االvو>  |10َولَقَْد اvْرَسلْنَا ِمن قَْبِ�َ ِيف شـِ

[15.11] Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-
olokkannya.  ِتِهيمûَهتْزُِءوَن |َوَما يَا ال> َاكنُوا ِبِه يَسـْ

`
ن ر>ُسوٍل ا  |11ّمِ

[15.12] Demikianlah, Kami memasukkan |rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu| ke dalam hati orang-
orang yang berdosa |orang-orang kafir|, | نَْسلُُكُه ِيف ُقلُوِب املُْجرِِمَني َWِ12َكَذ| 

[15.13] mereka tidak beriman kepadanya |Al Qur'an| dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap 
orang-orang dahulu. | ِلَني ن>ُة االvو>  |13َال يُْؤِمنُوَن ِبِه َوقَْد َخلَْت سـُ

[15.14] Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari |pintu-pintu| langit, lalu 
mereka terus menerus naik ke atasnya, | وا ِفيِه يَْعُرُجوَنÈ َماِء فََظل َن الس> م َ�ً� ّمِ  |14َولَْو فَتَْحنَا عَلَْهيِ

[15.15] tentulah mereka berkata. "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami 
adalah orang-orang yang kena sihir". | ْسُحوُروَن ُن قَْوٌم م> >َما ُسكَِّرْت اvبَْصاُرkَ بَْل َحنْ ن

`
 |15لَقَالُوا ا

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah dalam ciptaantanda kekuasaan Allah dalam ciptaantanda kekuasaan Allah dalam ciptaantanda kekuasaan Allah dalam ciptaan----Nya, segala yang ada dilangit dan bumi 15:16Nya, segala yang ada dilangit dan bumi 15:16Nya, segala yang ada dilangit dan bumi 15:16Nya, segala yang ada dilangit dan bumi 15:16----25252525    

[15.16] Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang |di langit| dan Kami telah 
menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang |nya|, | ن>اَها لِلن>اِظرِيَن< َماِء بُُروجًا َوَزي  |16َولَقَْد َجَعلْنَا ِيف الس>

[15.17] dan Kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk,  ِجٍمي |َوَحِفْظنَاَها ِمن ْيَطاٍن ر>  |17ُلكِّ شـَ
[15.18] kecuali setan yang mencuri-curi |berita| yang dapat didengar |dari malaikat| lalu dia dikejar oleh 

semburan api yang terang. | ِبٌني Èتَْبَعُه ِشهَاٌب مvْمَع فَا َق الس> ال> َمِن اْسَرتَ
`
 |18ا

[15.19] Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami 
tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.  ْوُزوٍن ٍء م> نَْبتْنَا ِفهيَا ِمن ُلكِّ َيشْ vلْقَْينَا ِفهيَا َرَواِيسَ َوا vَها َواkَْرَض َمَدْدvَواال

|19| 
[15.20] Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan |Kami 

menciptakan pula| makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.  َوَجَعلْنَا لَُمكْ ِفهيَا
ُمتْ Úَُ ِبَراِزِقَني | >سـْ  |20َمَعاِيَش َوَمن ل
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[15.21] Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak 
menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. | ْعلُوٍم ال> ِبقََدٍر م>

`
Úُُ ا ِ ال> ِعنَدkَ َخَزائُِنُه َوَما نَُزنّ

`
ٍء ا ن َيشْ ن ّمِ

`
 |21َوا

[15.22] Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan |tumbuh-tumbuhan| dan Kami turunkan 
hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang 

menyimpannya.  َِخب ُÚَ ْنُمتvْسقَْينَاُمكُوُه َوَما اvَماِء َماًء فَا َ_َح لََواِقَح فَاvنَزلْنَا ِمَن الس>  |22اِزِنَني |َواvْرَسلْنَا الّرِ
[15.23] Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami |pulalah| 

yang mewarisi. | ُن الَواِرثُوَن ِيي َونُِميُت َوَحنْ k> لَنَْحُن ُحنْ
`
 |23َوا

[15.24] Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada-mu dan 
sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian |dari padamu|.  َتْقِدِمَني ِمنُمكْ َولََقْد َولََقْد عَِلْمنَا املُسـْ

َتاûِخرِيَن |  |24عَِلْمنَا املُسـْ
[15.25] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia adalah 

Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. | ُه َحِكٌمي عَِلٌمي< ن
`
ُمهْ ا ُرشُ >َك ُهَو َحيْ ن> َرب

`
 |25َوا

    
Sub.:  Manusia tercipta dari tanah liat 15:26Sub.:  Manusia tercipta dari tanah liat 15:26Sub.:  Manusia tercipta dari tanah liat 15:26Sub.:  Manusia tercipta dari tanah liat 15:26    

[15.26] Dan sesungguhnya Kami telah meciptakan manusia |Adam| dari tanah liat kering |yang berasal| 
dari lumpur hitam yang diberi bentuk. | ُنوٍن أٍ م>سـْ ْن َمحَ نَساَن ِمن َصلَْصاٍل ّمِ

`
 |26َولََقْد َخلَْقنَا اال

 
Sub.:  Jin diciptakan dari nyala api 15:27 

[15.27] Dan Kami telah menciptakan jin sebelum |Adam| dari api yang sangat panas.  َوالَْجان> َخلَْقنَاُه ِمن قَْبُل
ُموِم | ِر الس> <k 27ِمن| 

 
Sub.:  TerciptanyaNabi Adam 15:28-50 

[15.28] Dan |ingatlah|, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. "Sesungguhnya Aku akan 
menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering |yang berasal| dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

نُوٍن |  سـْ أٍ م> ْن َمحَ ن َصلَْصاٍل ّمِ ّينِ َخاِلٌق بََرشًا ّمِ
`
Èَك ِللَْمالئَِكِة ا ْذ قَاَل َرب

`
 |28َوا

[15.29] Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh 
|ciptaan| Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.  َساِجِديَن ُÚَ وِ� فََقُعوا Èيُْتُه َونََفْخُت ِفيِه ِمن ر َذا َسو>

`
فَا

|29| 
[15.30] Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, | ُعوَن ْمجَ vهُْم اÈ30فََسَجَد املَالئَِكُة ُلك| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Iblis menolak untuk bersujud, dan iblis mempunyai niat untuk menyesatkan manusia 15:31Iblis menolak untuk bersujud, dan iblis mempunyai niat untuk menyesatkan manusia 15:31Iblis menolak untuk bersujud, dan iblis mempunyai niat untuk menyesatkan manusia 15:31Iblis menolak untuk bersujud, dan iblis mempunyai niat untuk menyesatkan manusia 15:31----44444444    

[15.31] kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama |malaikat| yang sujud itu.  اِجِديَن َىب اvن يَُكوَن َمَع الس> vبِْليَس ا
`
ال> ا

`
ا

|31| 
[15.32] Allah berfirman. "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak |ikut sujud| bersama-sama mereka yang sujud 

itu?" | اِجِديَن بِْليُس َما Wََ اvال> تَُكوَن َمَع الس>
`
 |32قَاَل َ_ ا

[15.33] Berkata Iblis. "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah 
menciptakannya dari tanah liat kering |yang berasal| dari lumpur hitam yang diberi bentuk".  ُكنvقَاَل لَْم ا

نُوٍن | سـْ أٍ م> ْن َمحَ َد ِلبََرشٍ َخلَْقتَُه ِمن َصلَْصاٍل ّمِ ْجسُ v33ال| 
[15.34] Allah berfirman. "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk,  ََك قَاَل ف< ن

`
اْخُرْج ِمْهنَا فَا
 |34َرِجٌمي |
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[15.35] dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai Hari Kiamat".  يِن ِTَّىل يَْوِم ا
`
>ْعنََة ا ن> عَلَْيَك الل

`
َوا

|35| 
[15.36] Berkata iblis. "Ya Tuhanku, |kalau begitu| maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari |manusia| 

dibangkitkan". | َىل يَْوِم يُْبَعثُوَن
`
 |36قَاَل َرّبِ فَاvنِظْرِين ا

[15.37] Allah berfirman. "|Kalau begitu| maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi 
tangguh, | َك ِمَن املُنَظرِيَن< ن

`
 |37قَاَل فَا

[15.38] sampai hari |suatu| waktu yang telah ditentukan" | َىل يَْوِم الَوْقِت املَْعلُوِم
`
 |38ا

[15.39] Iblis berkata. "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan 
menjadikan mereka memandang baik |perbuatan maksiat| di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan 

mereka semuanya, | ِعَني ْمجَ vُْم ا َنن> لَهُْم ِيف االvْرِض َوال¢ْغِويَهن> ِّ  |39قَاَل َرّبِ ِبَما اvْغَويْتَِين ال¢َزي
[15.40] kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka". | ال> ِعَباَدَك ِمْهنُُم املُْخلَِصَني

`
 |40ا

[15.41] Allah berfirman. "Ini adalah jalan yang lurus; kewajiban Aku-lah |menjaganya|.  <اٌط عََيل قَاَل َهَذا ِرصَ
َتِقٌمي |  |41ُمسـْ

[15.42] Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-
orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat.  َبَعَك ِمَن الَغاِويَن< ال> َمِن ات

`
ْم ُسلَْطاٌن ا ن> ِعَباِدي لَيَْس Wََ عَلَْهيِ `

ا
|42| 

[15.43] Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka 
|pengikut-pengikut setan| semuanya.  َل َ من> ن> َ"َ

`
ِعَني |َوا ْمجَ v43َمْوِعُدُمهْ ا| 

    
Sub.:  Neraka memiliki tujuh pintu 15:44Sub.:  Neraka memiliki tujuh pintu 15:44Sub.:  Neraka memiliki tujuh pintu 15:44Sub.:  Neraka memiliki tujuh pintu 15:44    

[15.44] Jahanam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu |telah ditetapkan| untuk golongan yang 
tertentu dari mereka.  ْقُس ْهنُْم ُجْزٌء م> ُلكِّ َ�ٍب ّمِ ِّ ْبَعُة اvبَْواٍب ل  |44وٌم |لَهَا سـَ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli surga 15:45orang ahli surga 15:45orang ahli surga 15:45orang ahli surga 15:45----50505050    

[15.45] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga |taman-taman| dan |di dekat| 
mata air-mata air |yang mengalir|. | ن> املُت>ِقَني ِيف َجن>اٍت َوُعُيوٍن `

 |45ا
[15.46] |Dikatakan kepada mereka|. "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman".  اْدُخلُوَها ِبَسالٍم

 |46آِمِنَني |
[15.47] Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa 

bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.  ْتََقاِبِلَني |َونََزع Èٍر م ْخَواkً عََىل ُرسُ
`
ْن ِغٍلّ ا  |47نَا َما ِيف ُصُدوِرِمه ّمِ

[15.48] Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya.
ْهنَا ِبُمْخَرِجَني |  هُْم ِفهيَا نََصٌب َوَما ُمه ّمِ È48َال يََمس| 

[15.49] Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang, | ِحُمي ّينِ اkَv الَغُفوُر الر> vِعَباِدي ا ْ  |49نَِّ

[15.50] dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.  َن> عََذاِيب ُهوvِلُمي | َواv50الَعَذاُب اال| 
    

Sub.:  Kisah Nabi Ibrahim dan kabar gembira atas kelahiran anaknya Nabi Ismail 15:51Sub.:  Kisah Nabi Ibrahim dan kabar gembira atas kelahiran anaknya Nabi Ismail 15:51Sub.:  Kisah Nabi Ibrahim dan kabar gembira atas kelahiran anaknya Nabi Ismail 15:51Sub.:  Kisah Nabi Ibrahim dan kabar gembira atas kelahiran anaknya Nabi Ismail 15:51----60606060    
[15.51] Dan kabarkanlah |Nabi Muhammad| kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.  ْهئُْم َعن َضْيِف ِّ َونَب

ْبَراِهَمي |
`
 |51ا

[15.52] Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan. "Salaam". Berkata Ibrahim. 
"Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu". | ِمنُمكْ َوِجلُوَن <k

`
ْذ َدَخلُوا عَلَْيِه فَقَالُوا َسالمًا قَاَل ا

`
 |52ا
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[15.53] Mereka berkata. "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira 
kepadamu dengan |kelahiran seorang| anak laki-laki |yang akan menjadi| orang yang alim".  َك ُ k> نُبَّرشِ

`
قَالُوا َال تَْوَجْل ا

 |53ِبُغالٍم عَِلٍمي |
[15.54] Berkata Ibrahim. "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, 

maka dengan cara bagaimanakah |terlaksananya| berita gembira yang kamu kabarkan ini?"  نvتُُموِين عََىل ا ْ قَاَل اvبَرش>
وَن | ُ ِينَ الِكَربُ فَِمبَ تُبَّرشِ سـ>  |54م>

[15.55] Mereka menjawab. "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah 
kamu termasuk orang-orang yang berputus asa". | َن الَقاِنِطَني kََك ِ�لَْحّقِ فََال تَُكن ّمِ ْ  |55قَالُوا بَرش>

[15.56] Ibrahim berkata. "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang 
yang sesat". | وَنÈ ال ال> الض>

`
ِِّه ا ِة َرب ْمحَ  |56قَاَل َوَمن يَْقنَطُ ِمن ر>

    
Sub.:  Kisah Nabi lut dan kehancuran bangsanya 15:57Sub.:  Kisah Nabi lut dan kehancuran bangsanya 15:57Sub.:  Kisah Nabi lut dan kehancuran bangsanya 15:57Sub.:  Kisah Nabi lut dan kehancuran bangsanya 15:57----77777777    

[15.57] Berkata |pula| Ibrahim. "Apakah urusanmu yang penting |selain itu|, hai para utusan?"  قَاَل فََما
 َ Èهيv57ا املُْرَسلُوَن |َخْطُبُمكْ ا| 

[15.58] Mereka menjawab. "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa,  َىل قَْوٍم
`
k> ا¢ْرِسلْنَا ا

`
قَالُوا ا

ْجرِِمَني | È58م| 
[15.59] kecuali Lut beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka 

semuanya, | ِعَني ْمجَ vَوُمهْ ا Èج k> لَُمنَ
`
ال> آَل لُوٍط ا

`
 |59ا

[15.60] kecuali istrinya, Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang 
tertinggal |bersama-sama dengan orang kafir lainnya|". َا هن>

`
ْرkَ ا ال> اْمَراvتَُه قَد>

`
 |60لَِمَن الَغاِبرِيَن | ا

[15.61] Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Lut, beserta pengikut-pengikutnya.  ا َجاَء آَل لُوٍط فَلَم>
 |61املُْرَسلُوَن |

[15.62] ia berkata. "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal".  ُْمك< ن `
نَكُروَن |قَاَل ا È62قَْوٌم م| 

[15.63] Para utusan menjawab. "Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu 
mereka dustakan. | وَن  |63قَالُوا بَْل ِجْئنَاَك ِبَما َاكنُوا ِفيِه يَْمَرتُ

[15.64] Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang 
benar. | لََصاِدُقوَن <k

`
تَيْنَاَك ِ�لَْحّقِ َوا v64َوا| 

    
Sub.:  Nabi Lut diperintahkan untuk berangkat pada malam hari dari bangsanya yang berbuat kejahatan Sub.:  Nabi Lut diperintahkan untuk berangkat pada malam hari dari bangsanya yang berbuat kejahatan Sub.:  Nabi Lut diperintahkan untuk berangkat pada malam hari dari bangsanya yang berbuat kejahatan Sub.:  Nabi Lut diperintahkan untuk berangkat pada malam hari dari bangsanya yang berbuat kejahatan 
15:6515:6515:6515:65----66666666    

[15.65] Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutilah mereka dari 
belakang dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke 

tempat yang diperintahkan kepadamu".  َْدَ�َرُمهْ وvِبْع ا< >ْيِل َوات َن الل vْرسِ ِباvْهِ�َ ِبِقْطعٍ ّمِ  |65َال يَلْتَِفْت ِمنُمكْ اvَحٌد َواْمُضوا َحْيُث تُْؤَمُروَن |فَا
[15.66] Dan telah Kami wahyukan kepadanya |Lut| perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis 

di waktu subuh.  ْص Èن> َداِبَر َهُؤالِء َمْقُطوٌع مvْمَر اvاال َWِلَْيِه َذ
`
 |66ِبِحَني |َوقََضْينَا ا

    
Sub.:  Nabi Lut berpesan terhadap kaumnya untuk meninggalkan perbuatan mereka yang jelek, agar supaya Sub.:  Nabi Lut berpesan terhadap kaumnya untuk meninggalkan perbuatan mereka yang jelek, agar supaya Sub.:  Nabi Lut berpesan terhadap kaumnya untuk meninggalkan perbuatan mereka yang jelek, agar supaya Sub.:  Nabi Lut berpesan terhadap kaumnya untuk meninggalkan perbuatan mereka yang jelek, agar supaya 
kembali kejalan yang benar 15:67kembali kejalan yang benar 15:67kembali kejalan yang benar 15:67kembali kejalan yang benar 15:67----71717171    

[15.67] Dan datanglah penduduk kota itu |ke rumah Lut| dengan gembira |karena| kedatangan tamu-tamu 
itu. | وَن ْبِرشُ تَ  |67َوَجاَء اvْهُل املَِدينَِة يَسـْ
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[15.68] Lut berkata. "Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi malu 
|kepadaku|, | ن> َهُؤالِء َضْيِفي فََال تَْفَضُحوِن `

 |68قَاَل ا
[15.69] dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina". | ُزوِن َ َوَال ُختْ <Bُقوا ا<  |69َوات

[15.70] Mereka berkata. "Dan bukankah kami telah melarangmu dari |melindungi| manusia?"  َولَْم نَْهنََكvقَالُوا ا
 |70َعِن الَعالَِمَني |

[15.71] Lut berkata. "Inilah putri-putri |negeri| ku |kawinlah dengan mereka|, jika kamu hendak berbuat 
|secara yang halal|". | ن ُكنُمتْ فَاِعِلَني

`
    |71قَاَل َهُؤالِء بَنَاِيت ا

    
Sub.:  Azab mengerikan yang datang atas kaum Nabi Lut 15:72Sub.:  Azab mengerikan yang datang atas kaum Nabi Lut 15:72Sub.:  Azab mengerikan yang datang atas kaum Nabi Lut 15:72Sub.:  Azab mengerikan yang datang atas kaum Nabi Lut 15:72----77777777    

[15.72] |Allah berfirman|. "Demi umurmu |Nabi Muhammad|, sesungguhnya mereka terombang-ambing 
di dalam kemabukan |kesesatan|". | ْم يَْعَمهُوَن ُْم لَِفي َسْكَرِهتِ هن>

`
 |72لََعْمُرَك ا

[15.73] Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.  َخَذْهتُُمvفَا
ْيَحُة ُمْرشِقِ   |73َني |الص>

[15.74] Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu 
dari tanah yang keras. | يٍل ن ِجسِّ ْم ِحَجاَرًة ّمِ  |74فََجَعلْنَا عَاِلَهيَا َساِفلَهَا َواvْمَطْرkَ عَلَْهيِ

[15.75] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda |kekuasaan Kami| bagi 
orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. | َني ِ ِّلُْمتََوّمسِ ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل `

 |75ا
[15.76] Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap |dilalui manusia|.  َا هن>

`
َوا
ِقٍمي | È76لَِبَسِبيٍل م| 

[15.77] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda |kekuasaan Allah| bagi 
orang-orang yang beriman. | ِّلُْمْؤِمِنَني ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ل `

 |77ا
    

Sub.:  Cerita penduduk Aikah dan Al Hijr Sub.:  Cerita penduduk Aikah dan Al Hijr Sub.:  Cerita penduduk Aikah dan Al Hijr Sub.:  Cerita penduduk Aikah dan Al Hijr 15:7815:7815:7815:78----84848484    
[15.78] Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zhalim,  يَْكِةvاُب اال ْحصَ vن َاكَن ا

`
َوا

 |78لََظاِلِمَني |
[15.79] maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan 

umum yang terang. | ِبٍني Èَماٍم م
`
َُما لَِبا هن>

`
 |79فَانَتقَْمنَا ِمْهنُْم َوا

[15.80] Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,  َب َولََقْد َكذ>
اُب اِحلْجِر املُْرَسِلَني | ْحصَ v80ا| 

[15.81] dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda |kekuasaan| Kami, tetapi mereka selalu 
berpaling daripadanya, | 81َوآتَيْنَاُمهْ آَ_ِتنَا فََاكنُوا َعْهنَا ُمْعرِِضَني| 

[15.82] dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu |yang didiami| dengan aman.  َوَاكنُوا
 |82َباِل بُُيوً آِمِنَني |يَْنِحُتوَن ِمَن اجلِ 

[15.83] Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi,  ْيَحُة فَاvَخَذْهتُُم الص>
 |83ُمْصِبِحَني |

[15.84] maka tak dapat menolong mereka, apa yang telah mereka usahakan.  َا اك ُبوَن |فََما اvْغَىن َعْهنُم م>  |84نُوا يَْكسـِ
    

Sub.:  hanya Allah lah Pencipta langit dan bumi 15:85Sub.:  hanya Allah lah Pencipta langit dan bumi 15:85Sub.:  hanya Allah lah Pencipta langit dan bumi 15:85Sub.:  hanya Allah lah Pencipta langit dan bumi 15:85----86868686    
[15.85] Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan 

dengan benar. Dan sesungguhnya saat |Kiamat| itu pasti akan datang, maka maafkanlah |mereka| dengan cara 
yang baik. ْفَح ا اعََة الِٓتَيٌة فَاْصَفِح الص> ن> الس>

`
ال> ِ�لَْحّقِ َوا

`
َمَواِت َواالvْرَض َوَما بَيَْهنَُما ا  |85لَْجِميَل |َوَما َخلَْقنَا الس>
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[15.86] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.  َك ُهَو اخلَال>ُق< ن> َرب `
ا

 |86الَعِلُمي |
[15.87] Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al 

Qur'an yang agung. | َن املَثَاِين َوالُْقْرآَن الَعِظَمي ْبعًا ّمِ  |87َولََقْد آتَيْنَاَك سـَ
[15.88] Janganlah sekali-kali kamu |Nabi Muhammad| menujukan pandanganmu kepada kenikmatan 

hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka |orang-orang kafir itu|, dan 
janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang 

beriman.  ُْم َواْخِفْض َجنَاَحَك ِللْم َزْن عَلَْهيِ ْهنُْم َوَال َحتْ َىل َما َمت>ْعنَا ِبِه اvْزَواجًا ّمِ `
ن> َعْينَْيَك ا  |88ْؤِمِنـَني |َال تَُمد>

    
Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai pemberi peringatan bagi umat manusia 15:89Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai pemberi peringatan bagi umat manusia 15:89Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai pemberi peringatan bagi umat manusia 15:89Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai pemberi peringatan bagi umat manusia 15:89----99999999    

[15.89] Dan katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang 
menjelaskan". | الن>ِذيُر املُِبـُني kَvّينِ ا

`
 |89َوُقْل ا

[15.90] Sebagaimana |Kami telah memberi peringatan|, Kami telah menurunkan |azab| kepada orang-
orang yang membagi-bagi |Kitab Allah|, | نَزلْنَا عََىل املُْقتَِسِمـَني vا َÉَ90| 

[15.91] |yaitu| orang-orang yang telah menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bagi. | يَن َجَعلُوا الُقْرآَن ِعِضَني ِ <x91ا| 
[15.92] Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, | ِعَني ْمجَ vُْم ا َِّك لَنَْساvلَهن>  |92فََوَرب

[15.93] tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. | 93َمع>ا َاكنُوا يَْعَملُوَن| 
[15.94] Maka sampaikanlah olehmu |Nabi Muhammad| secara terang-terangan segala apa yang 

diperintahkan |kepadamu| dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.  ْعرِْض َعِن املُْرشِِكَنيvفَاْصَدْع ِبَما تُْؤَمُر َوا
|94| 

[15.95] Sesungguhnya Kami memelihara kamu |Nabi Muhammad| daripada |kejahatan| orang-orang yang 
memperolok-olokkan |kamu|,  ََهتْزِئِني k> َكَفْينَاَك املُسـْ

`
 |95 |ا

[15.96] |yaitu orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di samping Allah; maka mereka 
kelak akan mengetahui |akibat-akibatnya|. | لَهًا آَخَر فََسْوَف يَْعلَُموَن

`
ِ ا <Bَعلُوَن َمَع ا يَن َجيْ ِ <x96ا| 

[15.97] Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang 
mereka ucapkan, | َك يَِضيُق َصْدُرَك ِبَما يَُقولُوَن<  |97َولََقْد نَْعَملُ اvن

[15.98] maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang 
bersujud |salat|,  ِّب اِجِديَن |فَسـَ َن الس> َِّك َوُكن ّمِ ْمِد َرب  |98ْح ِحبَ

[15.99] dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini |ajal|.  ِتَيَك الَيِقُنيûَك َحىت> يَا< َواْعُبْد َرب
|99| 

 
AN NAHL  سورة النحل 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Allah berada di atas semua yang berhubungan denganSub.:  Allah berada di atas semua yang berhubungan denganSub.:  Allah berada di atas semua yang berhubungan denganSub.:  Allah berada di atas semua yang berhubungan dengan----Nya 16:1Nya 16:1Nya 16:1Nya 16:1----29292929    

[16.1] Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan |datang| 
nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.  ْبَحانَُه َتْعِجلُوُه سـُ ِ فََال تَسـْ <Bْمُر اvَىت ا vا

 |1َوتََعاَىل َمع>ا يُْرشُِكوَن |
[16.2] Dia menurunkan para malaikat dengan |membawa| wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang 

Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, yaitu. "Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada 
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Tuhan |yang hak| melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku".  ْمِرِه عََىل َمنvوحِ ِمْن ا Èيَُزنُِّل املَالئَِكَة ِ�لر
ال> 
`
Úََ ا

`
>ُه َال ا ن vنِذُروا اvْن اvُقوِن |يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه ا<  |2 اkَv فَات

[16.3] Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka 
persekutukan. | ْرَض ِ�لَْحّقِ تََعاَىل َمع>ا يُْرشُِكوَنvَمَواِت َواال  |3َخلََق الس>

    
Sub.:  Kekuasaan dan rahmat Allah 16:4Sub.:  Kekuasaan dan rahmat Allah 16:4Sub.:  Kekuasaan dan rahmat Allah 16:4Sub.:  Kekuasaan dan rahmat Allah 16:4----18181818    

[16.4] Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.  نَساَن ِمن
`
َخلََق اال

ِبٌني | Èَذا ُهَو َخِصٌمي م
`
Èْطَفٍة فَا  |4ن

[16.5] Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada |bulu| yang menghangatkan 
dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. | ُلكُوَنûنَْعاَم َخلََقهَا لَُمكْ ِفهيَا ِدْفٌء َوَمنَاِفُع َوِمْهنَا تَاv5َواال| 

[16.6] Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke 
kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. | ُحوَن اٌل ِحَني تُرُِحيوَن َوِحَني تَْرسَ  |6َولَُمكْ ِفهيَا َمجَ

[16.7] Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, 
melainkan dengan kesukaran-kesukaran |yang memayahkan| diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang,  ِحٌمي >ُمكْ لََرُءوٌف ر> ن> َرب `
ال> ِبِشّقِ االvنُفِس ا

`
>ْم تَُكونُوا َ�ِلِغيِه ا َىل بWٍََ ل

`
ثَْقالَُمكْ ا vِمُل ا  |7|َوَحتْ

[16.8] dan |Dia telah menciptakan| kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan 
|menjadikannya| perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.  َوالَْخْيَل َوالِْبغَاَل َوالَْحِمَري

لُُق َما َال تَْعلَُموَن | َكُبوَها َوِزينًَة َوَخيْ  |8ِلَرتْ
[16.9] Dan hak bagi Allah |menerangkan| jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. 

Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya |kepada jalan yang benar|.  ِ <Bَوعََىل ا
ِعَني | ْمجَ vِبيِل َوِمْهنَا َجاِئٌر َولَْو َشاَء لَهََداُمكْ ا  |9قَْصُد الس>

[16.10] Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman 
dan sebagiannya |menyuburkan| tumbuh-tumbuhan, yang pada |tempat tumbuhnya| kamu menggembalakan 

ternakmu.  َنُْه َرش >ُمك ّمِ َماِء َماًء ل ي اvنَزَل ِمَن الس> ِ <xميُوَن |ُهَو ا  |10اٌب َوِمْنُه َجشٌَر ِفيِه تُسـِ
[16.11] Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan 

segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda |kekuasaan Allah| 
bagi kaum yang memikirkan.  َِّق ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ل `

>َمَراِت ا يُْتوَن َوالن>ِخيَل َواالvْعنَاَب َوِمن ُلكِّ الث ْرَع َوالز>  |11ْوٍم يََتَفك>ُروَن |يُنِبُت لَُمك ِبِه الز>
[16.12] Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu 

ditundukkan |untukmu| dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-
tanda |kekuasaan Allah| bagi kaum yang memahami |nya|,  ْمvَراٌت ِبا ْمَس َوالْقََمَر َوالنÈُجوُم ُمَسخ> َاَر َوالش> >ْيَل َوالهن> رِِه َوَخس>َر لَُمكُ الل

َِّقْوٍم يَْعِقلُوَن | ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل `
 |12ا

[16.13] dan Dia |menundukkan pula| apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-
lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda |kekuasaan Allah| bagi 

kaum yang mengambil pelajaran. | ك>ُروَن َقْوٍم يَذ> ِّ ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ل `
 |13َوَما َذَراv لَُمكْ ِيف االvْرِض ُمْخَتِلفًا اvلَْوانُُه ا

[16.14] Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan |untukmu| agar kamu dapat memakan daripadanya 
daging yang segar |ikan|, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu 
melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari |keuntungan| dari karunia-Nya, dan supaya kamu 

bersyukur.  ًُلكُوا ِمنُْه لَْحامûي َخس>َر الَبْحَر ِلتَا ِ <xَولََعل>  َوُهَو ا ِúِْبتَُغوا ِمن فَْض َتْخِرُجوا ِمنُْه ِحلَْيًة تَلْبَُسوَهنَا َوتََرى الُفْ�َ َمَواِخَر ِفيِه َوِلتَ ُمكْ تَْشُكُروَن َطِر_+ َوتَسـْ
|14| 
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[16.15] Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, 
|dan Dia menciptakan| sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk,  ن تَِميَدvْرِض َرَواِيسَ اvلَْقى ِيف االvَوا

>ُمكْ َهتَْتُدوَن | >َعل ُبًال ل  |15ِبُمكْ َواvْهنَارًا َوسـُ
[16.16] dan |Dia ciptakan| tanda-tanda |penunjuk jalan|. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka 

mendapat petunjuk. | ْجِم ُمهْ َهيَْتُدوَن<  |16َوعَالَماٍت َوِ�لن
[16.17] Maka apakah |Allah| yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan |apa-apa|? 

Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran.  <لُُق َمكَن ال لُُق اvفََال تََذك>ُروَن | اvفََمن َخيْ  |17َخيْ
[16.18] Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. 

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  <ن `
ُصوَها ا ِ َال ُحتْ <Bوا ِنْعَمَة ا Èن تَُعد

`
َ لََغُفوٌر  َوا <Bا

ِحٌمي |  |18ر>
    

Sub.:  Hanya Allah yang menciptakan, Allah yang maha Esa tidak ada sekutu bagiNya 16:19Sub.:  Hanya Allah yang menciptakan, Allah yang maha Esa tidak ada sekutu bagiNya 16:19Sub.:  Hanya Allah yang menciptakan, Allah yang maha Esa tidak ada sekutu bagiNya 16:19Sub.:  Hanya Allah yang menciptakan, Allah yang maha Esa tidak ada sekutu bagiNya 16:19----25252525    
[16.19] Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.  وَن َوَما Èيَْعَملُ َما تُِرس ُ <Bَوا

 |19َن |تُْعِلُنو
[16.20] Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang 

berhala-berhala itu |sendiri| dibuat orang. | لَُقوَن لُُقوَن َشيْئًا َوُمهْ ُخيْ ِ َال َخيْ <Bيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا ِ <x20َوا| 
[16.21] |Berhala-berhala itu| benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah 

penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. | َن يُْبَعثُوَن <_vْحيَاٍء َوَما يَْشُعُروَن اvْمَواٌت غَْريُ اv21ا| 
[16.22] Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, 

hati mereka mengingkari |keesaan Allah|, sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong.  ٌÚَ
`
لَهُُمكْ ا

`
ا

وَن | َتْكِربُ سـْ Èنِكَرٌة َوُمه م Èيَن َال يُْؤِمنُوَن ِ�الِٓخَرِة قُلُوُهبُم م ِ <x22َواِحٌد فَا| 
[16.23] Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa 

yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.  يَْعَملُ َما َ <Bن> اvَال َجَرَم ا
 < ن
`
وَن َوَما يُْعِلنُوَن ا Èَتْكِربِيَن |يُِرس بÈ املُسـْ  |23ُه َال ُحيِ

[16.24] Dan apabila dikatakan kepada mereka. "Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?" Mereka 
menjawab. "Dongeng-dongengan orang-orang dahulu".  ِل Èُمكْ قَالُوا اvَساِطُري االvو> اَذا اvنَزَل َرب َذا ِقيَل لَهُم م>

`
 |24َني |َوا

[16.25] |ucapan mereka| menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada 
Hari Kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun 

|bahwa mereka disesatkan|. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.  ْوَزاَرُمهْ َاكِم3ًَ يَْوَم الِقيَاَمِة َوِمْنvِلَيْحِملُوا ا
Èوَهنُم ِبَغْريِ ِعْملٍ اvَال َساَء َما يَِزُروَن | يَن يُِضل ِ <xْوَزاِر اv25ا| 

[16.26] Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah 
menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap |rumah itu| jatuh menimpa mereka dari atas, 

dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.  بُنْيَاَهنُم ُ <Bَىت اvيَن ِمن قَْبِلهِْم فَا ِ <xقَْد َمَكَر ا
َن الَقوَ  ُمهُ الَعَذاُب ِمْن َحْيُث َال يَْشُعُروَن |ّمَِ vْقُف ِمن فَْوِقهِْم َوا ُم الس>  |26اِعِد فََخر> عَلَْهيِ

[16.27] Kemudian Allah menghinakan mereka di Hari Kiamat, dan berfirman. "Di manakah sekutu-
sekutu-Ku itu |yang karena membelanya| kamu selalu memusuhi mereka |nabi-nabi dan orang-orang 
mukmin|?" Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu|. "Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini 

ditimpakan atas orang-orang yang kafir".  ْيَن ُكنُمت ِ <xَاكِيئَ ا زِِهيْم َويَُقوُل اvْيَن ُرشَ ن> ُمث> يَْوَم الِقيَاَمِة ُخيْ `
يَن ا¢وتُوا الِعْملَ ا ِ <xوَن ِفِهيْم قَاَل اÈتَُشاق 

وَء عََىل الَاكِفرِيَن | È27اِخلْزَي الَيْوَم َوالس| 
[16.28] |Yaitu| orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri 

mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri |sambil berkata|; "Kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu 
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kejahatan pun". |Malaikat menjawab|. "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu 
kerjakan".  ََمل يَن تََتَوف>اُمهُ املَالئَِكُة َظاِلِمي اvنُفِسهِْم فَاvلَْقُوا الس> ِ <xعَِلٌمي ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن |ا َ <Bن> ا `

 |28َما ُكن>ا نَْعَمُل ِمن ُسوٍء بََىل ا
[16.29] Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah 

tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu.  َ"َ بَْواَبvِيَن |فَاْدُخلُوا ا يَن ِفهيَا فَلَِبئَْس َمثَْوى املَُتَكّربِ ِTَِخا َ  |29من>
    

Sub.:   Pahala bagi orang yang beriman kepada Allah 16:30Sub.:   Pahala bagi orang yang beriman kepada Allah 16:30Sub.:   Pahala bagi orang yang beriman kepada Allah 16:30Sub.:   Pahala bagi orang yang beriman kepada Allah 16:30----32323232    
[16.30] Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. "Apakah yang telah diturunkan oleh 

Tuhanmu?" Mereka menjawab. "|Allah telah menurunkan| kebaikan". Orang-orang yang berbuat baik di dunia 
ini mendapat |pembalasan| yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah 

sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa,  نَزَلvَقْوا َماَذا ا< يَن ات ِ <Cاُر َوِقيَل ِل َTَنٌَة َو نَْيا َحسـَ ÈTُنوا ِيف َهِذِه ا يَن اvْحسـَ ِ <C ِّ Èُمكْ قَالُوا َخْريًا ل َرب
 |30االِٓخَرِة َخْريٌ َولَِنْعَم َداُر املُت>ِقَني |

[16.31] |yaitu| surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam 
surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada 

orang-orang yang bertakwa.  <املُت ُ <Bَجيْزِي ا َWِْهنَاُر لَهُْم ِفهيَا َما يََشاُءوَن َكَذvِهتَا اال رِي ِمن َحتْ  |31ِقَني |َجن>اُت عَْدٍن يَْدُخلُوَهنَا َجتْ
[16.32] |yaitu| orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan 

|kepada mereka|. "Salaamun`alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu 
kerjakan".  َِبني يَن تََتَوف>اُمهُ املَالئَِكُة َطّيِ ِ <x32يَُقولُوَن َسالٌم عَلَْيُمكُ اْدُخلُوا اجلَن>َة ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن | ا| 

    
Sub.:  Mereka yang menolak, mendustakan dan mengejek Firman Allah 16:33Sub.:  Mereka yang menolak, mendustakan dan mengejek Firman Allah 16:33Sub.:  Mereka yang menolak, mendustakan dan mengejek Firman Allah 16:33Sub.:  Mereka yang menolak, mendustakan dan mengejek Firman Allah 16:33----40404040    

[16.33] Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka 
atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang |kafir| sebelum 
mereka. Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka 

sendiri. ِتَهيُُم املَالûن تَاvال> ا
`
ُ َولَِكن َاكنُوا اvنُفسَ َهْل يَنُظُروَن ا <Bيَن ِمن قَْبِلهِْم َوَما َظلََمهُُم ا ِ <xفََعَل ا َWَِِّك َكَذ ْمُر َرب vِيتَ اûْو يَاv33هُْم يَْظِلُموَن |ئَِكُة ا| 

[16.34] Maka mereka ditimpa oleh |akibat| kejahatan perbuatan mereka dan mereka diliputi oleh azab 
yang selalu mereka perolok-olokkan. | َهتِْزُءوَن ا َاكنُوا ِبِه يَسـْ م م> لُوا َوَحاَق ِهبِ ئَاُت َما َمعِ ِّ  |34فَاvَصاَهبُْم َسي

[16.35] Dan berkatalah orang-orang musyrik. "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan 
menyembah sesuatu apa pun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami 
mengharamkan sesuatu pun tanpa |izin| -Nya". Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka; 

maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan |amanat Allah| dengan terang.  َوقَاَل
ْمنَا ِمن ُدونِ ا ُن َوَال آَ�ُؤkَ َوَال َحر> ْ ٍء حن> ُ َما َعَبْدkَ ِمن ُدوِنِه ِمن َيشْ <Bُكوا لَْو َشاَء ا ْرشَ vيَن ا ِ <x <ال

`
ُسِل ا Èيَن ِمن قَْبِلهِْم فَهَْل عََىل الر ِ <xفََعَل ا َWٍِء َكَذ ِه ِمن َيشْ

 |35الَبالُغ املُِبُني |
[16.36] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat |untuk menyerukan|. 

"Sembahlah Allah |saja|, dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi 
petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka 
berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan 

|rasul-rasul|.  ُ <Bْن َهَدى ا اغُوَت فَِمْهنُم م> َ َواْجتَِنُبوا الط> <Bِن اْعُبُدوا اvُسوًال ا ٍة ر> الÓَُ فَِسُريوا ِيف وَ  َولَقَْد بََعثْنَا ِيف ُلكِّ ا¢م> ْن َحق>ْت عَلَْيِه الض> ِمْهنُم م>
ِبَني |  |36االvْرِض فَانُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقبَُة املَُكّذِ

[16.37] Jika kamu |Nabi Muhammad| sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka 
sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka tiada 

mempunyai penolong. | ِرصِيَن <k ن َ َال َهيِْدي َمن يُِضلÈ َوَما لَهُم ّمِ <Bن> ا
`
ِرْص عََىل ُهَداُمهْ فَا ن َحتْ

`
 |37ا
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[16.38] Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. "Allah tidak 
akan membangkitkan orang yang mati". |Tidak demikian|, bahkan |pasti Allah akan membangkitkannya|, 

sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.  ِ <B�ِ ْقَسُمواvَوا
ْم الَ  َد اvيَْماِهنِ ْكَرثَ الن>اِس َال يَْعلَُموَن | َ"ْ vَمن يَُموُت بََىل َوْعدًا عَلَْيِه َحقا+ َولَِكن> ا ُ <B38يَْبَعُث ا| 

[16.39] agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang 
kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta.  يَن ِ <xتَِلُفوَن ِفيِه َوِلَيْعَملَ ا ي َخيْ ِ <xلَهُُم ا َ ِلُيَبّنيِ

ُْم َاكنُوا َاكِذِبَني |  |39َكَفُروا اvهن>
    

Sub.:  Keputusan Allah 16:40Sub.:  Keputusan Allah 16:40Sub.:  Keputusan Allah 16:40Sub.:  Keputusan Allah 16:40    
[16.40] Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya 

mengatakan kepadanya. "Kun |jadilah|", maka jadilah ia. | ُكن فَيَُكوُن ُÚَ ُقوَل< َذا اvَرْدkَُه اvن ن
`
ٍء ا >َما قَْولُنَا ِلَيشْ ن `

 |40ا
    

Sub.:  Mereka yang sabar dan bertawakal kepada Allah 16:41Sub.:  Mereka yang sabar dan bertawakal kepada Allah 16:41Sub.:  Mereka yang sabar dan bertawakal kepada Allah 16:41Sub.:  Mereka yang sabar dan bertawakal kepada Allah 16:41----42424242    
[16.41] Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan 

memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih 
besar, kalau mereka mengetahui,  ُْم ئَهن> ِ ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا لَُنَبّوِ <Bيَن َهاَجُروا ِيف ا ِ <xْكَربُ لَْو َاكنُوا يَْعلَُموَن  َواvْجُر االِٓخَرِة اvنًَة َوال نَْيا َحسـَ ÈTِيف ا

|41| 
[16.42] |yaitu| orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal.  ْم ِ وا َوعََىل َرّهبِ يَن َصَربُ ِ <xا

ُوَن |  |42يََتَولك>
[16.43] Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, |Nabi Muhammad|kecuali orang-orang lelaki yang Kami 

beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui,  ُلvْم فَاْسا لَْهيِ

`
Èوِ� ا ال> ِرَجاًال ن

`
ن ُكنُمتْ َال تَْعلَُموَن |َوَما اvْرَسلْنَا ِمن قَْبِ�َ ا

`
ْكِر ا ِxّْهَل اv43وا ا| 

[16.44] |mereka Kami utus| dengan membawa keterangan-keterangan |mukjizat| dan kitab-kitab. Dan 
Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,  ْم لَْهيِ
`
َ ِللن>اِس َما نُّزَِل ا ْكَر ِلُتَبّنيِ ِxّلَْيَك ا

`
ُبِر َواvنَزلْنَا ا Èنَاِت َوالز ِّ ِ�لَْبي

>هُْم يََتَفك>ُروَن |  |44َولََعل
    

Sub.:  Mereka yang berbuat jahat dan tidak takut kepada Allah 16:45Sub.:  Mereka yang berbuat jahat dan tidak takut kepada Allah 16:45Sub.:  Mereka yang berbuat jahat dan tidak takut kepada Allah 16:45Sub.:  Mereka yang berbuat jahat dan tidak takut kepada Allah 16:45----48484848    
[16.45] maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu, merasa aman |dari bencana| 

ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang 
tidak mereka sadari,  vئَاِت ا ِّ ي يَن َمَكُروا الس> ِ <xِمَن اvفَاvِتَهيُُم الَعَذاُب ِمْن َحْيُث َال يَْشُعُروَن |اûْو يَاvْرَض اvُم اال ُ ِهبِ <Bِسَف ا  |45ن َخيْ

[16.46] atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak 
dapat menolak |azab itu|,  ْم Èِهبِ  |46فََما ُمه ِبُمْعِجزِيَن | اvْو يَاûُخَذُمهْ ِيف تََقل

[16.47] atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur |sampai binasa|. Maka sesungguhnya 
Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. | ِحٌمي >ُمكْ لََرُءوٌف ر> ن> َرب

`
ٍف فَا Èُخَذُمهْ عََىل َختَوûْو يَاv47ا| 

    
Sub.:Sub.:Sub.:Sub.:        Segala sesuatu yang diciptakan Allah, sujud kepadaNya 16:48Segala sesuatu yang diciptakan Allah, sujud kepadaNya 16:48Segala sesuatu yang diciptakan Allah, sujud kepadaNya 16:48Segala sesuatu yang diciptakan Allah, sujud kepadaNya 16:48----50505050    

[16.48] Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang 
bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah 

diri?  َُْومه ِ < ِBّ َمائِِل ُجس>دًا ٍء يََتَفي>ا¢ ِظالÚُُ َعِن الَيِمِني َوالش> ُ ِمن َيشْ <Bَىل َما َخلََق ا
`
 |48 َداِخُروَن |اvَولَْم يََرْوا ا
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[16.49] Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang 
melata di bumi dan |juga| para malaikat, sedang mereka |malaikat| tidak menyombongkan diri.  يَْسُجُد َما ِ <Bَِو

وَن | َتْكِربُ >ٍة َوالَْمالئَِكُة َوُمهْ َال يَسـْ َمَواِت َوَما ِيف االvْرِض ِمن َداب  |49ِيف الس>
[16.50] Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang 

diperintahkan |kepada mereka|. | ن فَْوِقهِْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن ُم ّمِ افُوَن َرهب>  |50َخيَ
    

Sub.:  Allah memperingatkan ciptaanSub.:  Allah memperingatkan ciptaanSub.:  Allah memperingatkan ciptaanSub.:  Allah memperingatkan ciptaan----Nya, agar menyembah terhadap Allah saja 16:51Nya, agar menyembah terhadap Allah saja 16:51Nya, agar menyembah terhadap Allah saja 16:51Nya, agar menyembah terhadap Allah saja 16:51----62626262    
[16.51] Allah berfirman. "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia-lah Tuhan Yang 

Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut". | َي فَاْرَهُبوِن <_ `
Úٌَ َواِحٌد فَا

`
>َما ُهَو ا ن

`
لََهْنيِ اثْنَْنيِ ا

`
ُ َال تَت>ِخُذوا ا <B51َوقَاَل ا| 

[16.52] Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah ketaatan itu 
selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah?  ِ <Bفََغْريَ اvيُن َواِصبًا ا ِTّا ُÚَْرِض َوvَمَواِت َواال َوÚَُ َما ِيف الس>

 |52تَت>ُقوَن |
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir tidak ada rasa bersyukur terhadap Allah 16:53rang kafir tidak ada rasa bersyukur terhadap Allah 16:53rang kafir tidak ada rasa bersyukur terhadap Allah 16:53rang kafir tidak ada rasa bersyukur terhadap Allah 16:53----62626262    
[16.53] Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah |datangnya|, dan bila kamu ditimpa 

oleh kemudaratan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.  ِّْع ن ن ُمكُ َوَما ِبُمك ّمِ َذا َمس>
`
ِ ُمث> ا <Bَمٍة فَِمَن ا

اvُروَن | لَْيِه َجتْ
`
È فَا È53الرض| 

[16.54] Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebahagian 
daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan |yang lain|,  َذا َكَشَف

`
ْم يُْرشُِكوَن  ُمث> ا ِ نُمك ِبَرّهبِ َذا فَرِيٌق ّمِ

`
> َعنُمكْ ا Èالرض

|54| 
[16.55] biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka; maka bersenang-

senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui |akibatnya|.  ْ55فَتََمت>ُعوا فََسْوَف تَْعلَُموَن |ِلَيْكُفُروا ِبَما آتَيْنَاُمه| 
[16.56] Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui |kekuasaannya|, satu 

bahagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai 
tentang apa yang telah kamu ada-adakan. | وَن ا ُكنُمتْ تَْفَرتُ ِ لَتُْساvلُن> َمع> <Bا َرَزْقنَاُمهْ َ م> َعلُوَن ِلَما َال يَْعلَُموَن نَِصيبًا ّمِ  |56َوَجيْ

[16.57] Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka 
sendiri |mereka tetapkan| apa yang mereka sukai |yaitu anak-anak laki-laki|.  ا ْبَحانَُه َولَهُم م> ِ الَبنَاِت سـُ <Bِ َعلُوَن َوَجيْ

َهتُوَن |  |57يَشـْ
[16.58] Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan |kelahiran| anak perempuan, hitamlah 

|merah padamlah| mukanya, dan dia sangat marah. | ُه ُمْسَودا+ َوُهَو َكِظٌمي نَىث َظل> َوْ"ُ َ اvَحُدُمه ِ�ال¢ َذا بُّرشِ
`
 |58َوا

[16.59] Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan 
kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya 

ke dalam tanah |hidup-hidup|? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.  يََتَواَرى ِمَن الَقْوِم
اِب اvالَ  َ Èُه ِيف الرت Èْم يَُدسvيُْمِسُكُه عََىل ُهوٍن اvِبِه ا َ ُمكُوَن |ِمن ُسوِء َما بُّرشِ  |59 َساَء َما َحيْ

[16.60] Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan 
Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  يَن َال يُْؤِمنُوَن ِ <Cِل

ِ املَثَُل االvعَْىل َوُهَو الَعزِيُز احلَِكُمي | ِ�الِٓخَرةِ  <Bِْوِء َو  |60َمثَُل الس>
[16.61] Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di 

muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu 
yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu |yang ditentukan| bagi mereka, tidaklah mereka dapat 
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mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak |pula| mendahulukannya. ا تََرَك عَلَْهيَا ُ الن>اَس ِبُظلِْمهِم م> <Bِمن  َولَْو يَُؤاِخُذ ا
َتْقِدمُ  َتاûِخُروَن َساعًَة َوَال يَسـْ َجلُهُْم َال يَسـْ vَذا َجاَء ا

`
َسم+ى فَا Èَجٍل م vَىل ا

`
ُرُمهْ ا >ٍة َولَِكن يَُؤّخِ  |61وَن |َداب

[16.62] Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka 
mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah 

diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan |ke dalamnya|.  َعلُوَن َوَجيْ
ِ َما يَْكَرُهوَن َوتَِصُف اvلِْسنَُهتُُم الَكِذَب اvن> لَهُُم احلُ  <Bِ| ْفَرُطوَن Èُم م َىن َال َجَرَم اvن> لَهُُم الن>اَر َواvهن>  |62سـْ

    
Sub.:  Tipuan setan 16:63Sub.:  Tipuan setan 16:63Sub.:  Tipuan setan 16:63Sub.:  Tipuan setan 16:63    

[16.63] Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum 
kamu |Nabi Muhammad|, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka |yang 

buruk|, maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih.  لََقْد ِ <Bَ
ُُم الَيْومَ  Èالَهُْم فَهَُو َوِلهي ْيَطاُن اvْمعَ ن قَْبِ�َ فََزي>َن لَهُُم الشـ> َىل ا¢َمٍم ّمِ

`
 |63َولَهُْم عََذاٌب اvِلٌمي | اvْرَسلْنَا ا

    
Sub.:  Al Quran dikirim untuk menjelaskan kepada mereka, sebagai petunjuk dan rahmat 16:64Sub.:  Al Quran dikirim untuk menjelaskan kepada mereka, sebagai petunjuk dan rahmat 16:64Sub.:  Al Quran dikirim untuk menjelaskan kepada mereka, sebagai petunjuk dan rahmat 16:64Sub.:  Al Quran dikirim untuk menjelaskan kepada mereka, sebagai petunjuk dan rahmat 16:64    

[16.64] Dan Kami tidak menurunkan kepadamu |Nabi Muhammad| Al Kitab |Al Qur'an| ini, melainkan 
agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan 

rahmat bagi kaum yang beriman.  ُِّقَْوٍم يُْؤِمن ًة ل ي اْختَلَُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْمحَ ِ <xلَهُُم ا َ ال> ِلُتَبّنيِ
`
نَزلْنَا عَلَْيَك الِكتَاَب ا v64وَن |َوَما ا| 

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kebesaratanda kebesaratanda kebesaratanda kebesaran dan rahmat Allah 16:65n dan rahmat Allah 16:65n dan rahmat Allah 16:65n dan rahmat Allah 16:65----70707070    

[16.65] 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|.  ََِّقْوِم يَْسَمُعون ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ل `
َماِء َماًء فَاvْحيَا ِبِه االvْرَض بَْعَد َمْوِهتَا ا ُ اvنَزَل ِمَن الس> <Bَوا 

|65| 
[16.66] Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami 

memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya |berupa| susu yang bersih antara tahi dan 
darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.  ِا ِيف بُُطوِنِه ِمن بَْني م> Èْسِقيُمك ّمِ ًة ن ن> لَُمكْ ِيف االvنَْعاِم لَِعْربَ

`
َوا

>َبناً  اِرِبَني | فَْرٍث َوَدٍم ل ِّلش>  |66َخاِلصًا َسائِغاً ل
[16.67] Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda |kebesaran Allah| bagi orang yang 
memikirkan.  ََِّقْوٍم يَْعِقلُوَن |َوِمن ثََمر ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ل `

نًا ا  |67اِت الن>ِخيِل َواالvْعنَاِب تَت>ِخُذوَن ِمنُْه َسَكرًا َوِرْزقًا َحسـَ
[16.68] Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon 

kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia".  ا يَْعرُِشوَن َجِر َوِمم> ِذي ِمَن اِجلَباِل بُُيوً َوِمَن الش> ِ َىل الن>ْحِل اvِن اخت> `
Èَك ا َواvْوَ� َرب

|68| 
[16.69] kemudian makanlah dari tiap-tiap |macam| buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang 

telah dimudahkan |bagimu|. Dari perut lebah itu keluar minuman |madu| yang bermacam-macam warnanya, 
di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda |kebesaran Tuhan| bagi orang-orang yang memikirkan.  ُُِبَل ُمث> لك >َمَراِت فَاْسلُِيك سـُ ي ِمن ُلكِّ الث
ِّقَ  ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ل `

لَْوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِّلن>اِس ا vْخَتِلٌف ا Èاٌب م ُرُج ِمن بُُطوِهنَا َرشَ ِِّك ُذلًُال َخيْ  |69ْوٍم يََتَفك>ُروَن |َرب
[16.70] Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang 

dikembalikan kepada umur yang paling lemah |pikun|, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang 
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pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.  اُمكْ َوِمنُمك م>ن< ُ َخلََقُمكْ ُمث> يََتَوف <Bَىل َوا
`
يَُردÈ ا
َ عَِلٌمي قَِديٌر | <Bن> ا `

 |70اvْرَذِل الُعُمِر ِلَيكْ َال يَْعَملَ بَْعَد ِعْملٍ َشيْئًا ا
    

Sub.:  Menyangkal, mengingkari nikmat Allah dan keserakahan 16:71Sub.:  Menyangkal, mengingkari nikmat Allah dan keserakahan 16:71Sub.:  Menyangkal, mengingkari nikmat Allah dan keserakahan 16:71Sub.:  Menyangkal, mengingkari nikmat Allah dan keserakahan 16:71----72727272    
[16.71] Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-

orang yang dilebihkan |rezekinya itu| tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka 
miliki, agar mereka sama |merasakan| rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?  ُ <Bَوا

َل بَْعَضُمكْ عََىل  ي ِرْزِقهِْم عََىل َما َملََكْت اvيَْماُهنُْم فَهُْم ِفيِه َسَواٌء اv فَض> لُوا ِبَراّدِ يَن فُّضِ ِ <xْزِق فََما ا َحُدوَن | بَْعٍض ِيف الّرِ ِ َجيْ <B71فَِبِنْعَمِة ا| 
[16.72] Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-

istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah 
mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"  ْن ْن اvنُفِسُمكْ اvْزَواجًا َوَجَعَل لَُمك ّمِ ُ َجَعَل لَُمك ّمِ <Bَوا

ِ ُمهْ يَْكُفُروَن |اvْزَوا <Bفَِبالَْباِطِل يُْؤِمنُوَن َوِبِنْعَمِة اvَباِت ا ّيِ َن الط>  |72ِجُمك بَِنَني َوَحَفَدًة َوَرَزقَُمك ّمِ
[16.73] Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka 

sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa |sedikit jua pun|.  َن ِ َما َال يَْمِ�ُ لَهُْم ِرْزقًا ّمِ <Bَويَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا
َتِطيُعوَن | ئًا َوَال يَسـْ َمَواِت َواالvْرِض َشيْ  |73الس>

[16.74] Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. | نُْمتْ َال تَْعلَُموَنvيَْعَملُ َوا َ <Bن> ا `

ِ االvْمثَاَل ا <Bِ 74فََال تَْرضِبُوا| 
    

Sub.:  Perumpamaan hamba dan tuannya 16:75Sub.:  Perumpamaan hamba dan tuannya 16:75Sub.:  Perumpamaan hamba dan tuannya 16:75Sub.:  Perumpamaan hamba dan tuannya 16:75----76767676    
[16.75] Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat 

bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan 
sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji 

hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.  َزْقنَاُه ِمن>ا ٍء َوَمن ر> ْملُواكً ال> يَْقِدُر عََىل َيشْ ُ َمثًَال َعْبدًا م> <Bَب ا َرضَ
ُمهْ َال يَْعلَُموَن | ِ بَْل اvْكَرثُ <Bِ َتُووَن احلَْمُد رًا َهْل يَسـْ نًا فَهَُو يُنِفُق ِمنُْه ِرسا+ َوَ"ْ  |75ِرْزقًا َحسـَ

[16.76] Dan Allah membuat |pula| perumpamaan. dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat 
sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, 
dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat 

keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?  عََىل äٍء َوُهَو َلك ُجلَْنيِ اvَحُدُمهَا اvْبَمكُ َال يَْقِدُر عََىل َيشْ ُ َمثًَال ر> <Bَب ا َوَرضَ
هÈ َال يَاûِت  يْنََما يَُوّ"ِ vَتِقٍمي | َمْوالُه ا سـْ Èاٍط م َتِوي ُهَو َوَمن يَاûُمُر ِ�لَْعْدِل َوُهَو عََىل ِرصَ ْريٍ َهْل يَسـْ  |76ِخبَ

    
Sub.:  Kejadian hari kiamat seperti sekejap mata atau lebih cepat 16:77Sub.:  Kejadian hari kiamat seperti sekejap mata atau lebih cepat 16:77Sub.:  Kejadian hari kiamat seperti sekejap mata atau lebih cepat 16:77Sub.:  Kejadian hari kiamat seperti sekejap mata atau lebih cepat 16:77    

[16.77] Dan kepunyaan Allah-lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah 
kejadian Kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat |lagi|. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu.  <ن `
ال> َلكَْمِح الَبَرصِ اvْو ُهَو اvْقَرُب ا

`
اعَِة ا َمَواِت َواالvْرِض َوَما اvْمُر الس> ِ غَْيُب الس> <Bٍِء قَِديٌر |َو َ عََىل ُلكِّ َيشْ <B77ا| 

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kebesaran dan rahmat Allah 16:78tanda kebesaran dan rahmat Allah 16:78tanda kebesaran dan rahmat Allah 16:78tanda kebesaran dan rahmat Allah 16:78----83838383    

[16.78] Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, 
dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.  ْهَاِتُمك ْن بُُطوِن ا¢م> ُ اvْخَرَجُمك ّمِ <Bَوا

بَْصاَر َواالvفْئَِدَة لََعل>ُمكْ تَْشُكُروَن | vْمَع َواال ئًا َوَجَعَل لَُمكُ الس>  |78َال تَْعلَُموَن َشيْ
[16.79] Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas 

Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
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terdapat tanda-tanda |kebesaran Tuhan| bagi orang-orang yang beriman.  َماِء َما َراٍت ِيف َجّوِ الس> ْريِ ُمَسخ> َىل الط>
`
لَْم يَـَرْوا ا vا

ِّقَْوٍم يُْؤِمنُوَن |يُْمِسُكهُ  ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل `
ُ ا <Bال> ا

`
 |79ن> ا

[16.80] Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi 
kamu rumah-rumah |kemah-kemah| dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan |membawa| nya di 
waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan |dijadikan-Nya pula| dari bulu domba, bulu unta dan 

bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan |yang kamu pakai| sampai waktu |tertentu|.  َجَعَل لَُمك ُ <Bَوا
ْن بُُيوِتُمكْ َسَكنًا وَ  قَاَمِتُمكْ َوِمْن اvْصَواِفهَاّمِ

`
َتِخفÈوَهنَا يَْوَم َظْعِنُمكْ َويَْوَم ا ن ُجلُوِد االvنَْعاِم بُُيوً تَسـْ َىل ِحٍني | َجَعَل لَُمك ّمِ

`
َ~ً~ َوَمتَاعًا ا vْشَعارَِها اvْوَ�ِرَها َواv80َوا| 

[16.81] Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan 
bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari 
panas dan pakaian |baju besi| yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah 

menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri |kepada-Nya|.  ا َخلََق ِظالًال َوَجَعَل م> ُ َجَعَل لَُمك ّمِ <Bَوا
 Èيُِمت َWَِسُمكْ َكَذûاِبيَل تَِقيُمك بَا اِبيَل تَِقيُمكُ احلَر> َوَرسَ َن اِجلَباِل اvْكنَاkً َوَجَعَل لَُمكْ َرسَ  |81 تُْسِلُموَن | ِنْعَمَتُه عَلَْيُمكْ لََعل>ُمكْ لَُمك ّمِ

    
Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 16:82Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 16:82Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 16:82Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 16:82    

[16.82] Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu |Nabi 
Muhammad| hanyalah menyampaikan |amanat Allah| dengan terang.  َُما عَلَْيَك الَبالغ< ن

`
>ْوا فَا ن تََول

`
 |82املُِبُني | فَا

[16.83] Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka 
adalah orang-orang yang kafir. | ُمهُ الَاكِفُروَن ْكَرثُ vُمث> يُنِكُروَهنَا َوا ِ <B83يَْعرِفُوَن ِنْعَمَت ا| 

    
Sub.:  Tidak ada izin bagi orang Sub.:  Tidak ada izin bagi orang Sub.:  Tidak ada izin bagi orang Sub.:  Tidak ada izin bagi orang kafir untuk membela dirinya dan meminta maaf pada waktu hari kiamat kafir untuk membela dirinya dan meminta maaf pada waktu hari kiamat kafir untuk membela dirinya dan meminta maaf pada waktu hari kiamat kafir untuk membela dirinya dan meminta maaf pada waktu hari kiamat 
16:8416:8416:8416:84----89898989    

[16.84] Dan |ingatlah| akan hari |ketika| Kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi |rasul|, 
kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir |untuk membela diri| dan tidak |pula| mereka 

dibolehkan meminta maaf. | تَْعَتُبوَن يَن َكَفُروا َوَال ُمهْ يُسـْ ِ <Cٍة َشهِيداً ُمث> َال يُْؤَذُن ِل  |84َويَْوَم نَْبَعُث ِمن ُلكِّ ا¢م>
[16.85] Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan azab bagi 

mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. | ف>ُف َعْهنُْم َوَال ُمهْ يُنَظُروَن يَن َظلَُموا الَعَذاَب فََال ُخيَ ِ <xى اvَذا َرا
`
 |85َوا

    
Sub.:  Allah akan menambahkan siksa terhadap orang kafir, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan Sub.:  Allah akan menambahkan siksa terhadap orang kafir, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan Sub.:  Allah akan menambahkan siksa terhadap orang kafir, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan Sub.:  Allah akan menambahkan siksa terhadap orang kafir, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan 
16:8616:8616:8616:86----89898989    

[16.86] Dan apabila orang-orang yang mempersekutukan |Allah| melihat sekutu-sekutu mereka, mereka 
berkata. "Ya Tuhan kami mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain dari Engkau". 
Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada mereka. "Sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang 

dusta".  يَن ُكن>ا نَْدُعو ِمن ُدوِنَك ِ <xا kََاكُؤ >نَا َهُؤالِء ُرشَ َاكَءُمهْ قَالُوا َرب ُكوا ُرشَ ْرشَ vيَن ا ِ <xى اvَذا َرا
`
>ُمكْ لََاكِذبُوَن |َوا ن `

ُم الَقْوَل ا لَْهيِ
`
 |86فَاvلَْقْوا ا

[16.87] Dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu dan hilanglah dari mereka apa 
yang selalu mereka ada-adakan. | وَن ا َاكنُوا يَْفَرتُ َملَ َوَضل> َعْهنُم م> ِ يَْوَمِئٍذ الس> <Bَىل ا

`
 |87َواvلَْقْوا ا

[16.88] Orang-orang yang kafir dan menghalangi |manusia| dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada 
mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.  ِ <Bوا َعن َسِبيِل ا Èيَن َكَفُروا َوَصد ِ <xا

 |88ِزْدkَُمهْ عََذاً� فَْوَق الَعَذاِب ِبَما َاكنُوا يُْفِسُدوَن |
[16.89] |Dan ingatlah| akan hari |ketika| Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka 

dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu |Nabi Muhammad| menjadi saksi atas seluruh umat manusia. 
Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab |Al Qur'an| untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta 
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rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.  نُفِسهِْم َوِجْئنَا ِبَك َشِهيدًاvْن ا م ّمِ ٍة َشِهيدًا عَلَْهيِ َويَْوَم نَْبَعُث ِيف ُلكِّ ا¢م>
ُلكِّ  ِّ بْيَاkً ل لْنَا عَلَْيَك الِكتَاَب تِ ى ِللُْمْسِلِمَني |عََىل َهُؤالِء َونَز> ًة َوبُْرشَ ٍء َوُهًدى َوَرْمحَ  |89 َيشْ

    
Sub.:  Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan 16:90Sub.:  Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan 16:90Sub.:  Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan 16:90Sub.:  Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan 16:90    

[16.90] Sesungguhnya Allah menyuruh |kamu| berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 
kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.  ـى َعِن الَفْحَشاِء َوالُْمنَكِر يَتاِء ِذي الُقْرَىب َويَْهنَ
`
ْحَساِن َوا

`
َ يَاûُمُر ِ�لَْعْدِل َواال <Bن> ا `

ا
>ُمكْ تََذك>ُروَن | َوالَْبْغيِ   |90يَِعُظُمكْ لََعل

    
Sub.:  Bersumpah dengan menyebut Nama Allah 16:91Sub.:  Bersumpah dengan menyebut Nama Allah 16:91Sub.:  Bersumpah dengan menyebut Nama Allah 16:91Sub.:  Bersumpah dengan menyebut Nama Allah 16:91----96969696    

[16.91] Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan 
sumpah-sumpah |mu| itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 

|terhadap sumpah-sumpah itu|. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.  َذا
`
ِ ا <Bْوفُوا ِبَعهِْد اvَوا

َ عَلَْيُمكْ َكِفي <Bيَْماَن بَْعَد تَْوِكيِدَها َوقَْد َجَعلُْمتُ اvَوَال تَنُقُضوا اال ْ Èيَْعَملُ َما تَْفَعلُوَن |عَاَهدمت َ <Bن> ا `
 |91ًال ا

[16.92] Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah 
dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah |perjanjian| mu sebagai alat 
penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. 
Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di Hari Kiamat akan dijelaskan-

Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.  ُيَْمانَُمكْ َدَخًال َوَال تَكvنَاكً~ تَت>ِخُذوَن اvٍة ا >ِيت نََقَضْت غَْزلَهَا ِمْن بَْعِد ُقو> ونُوا َاكل
َنن> لَُمكْ يَْوَم القِ  ِّ ُ ِبِه َولَُيَبي <Bَما يَْبلُوُمكُ ا< ن

`
ٍة ا ٌة ِيهَ اvْرَىب ِمْن ا¢م>  |92تَِلُفوَن |يَاَمِة َما ُكنُمتْ ِفيِه ختَْ بَيْنَُمكْ اvن تَُكوَن ا¢م>

[16.93] Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat |saja|, tetapi Allah 
menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 

sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.  َمن Èًة َواِحَدًة َولَِكن يُِضل ُ لََجَعلَُمكْ ا¢م> <Bَولَْو َشاَء ا
 |93يََشاُء َوَهيِْدي َمن يََشاُء َولَتُْساvلُن> َمع>ا ُكنُمتْ تَْعَملُوَن |

[16.94] Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang 
menyebabkan tergelincir kaki |mu| sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan |di dunia| karena 

kamu menghalangi |manusia| dari jalan Allah. dan bagimu azab yang besar.  يَْمانَُمكْ َدَخًال بَيْنَُمكْ فََزتِل> قََدٌمvَوَال تَت>ِخُذوا ا
ِ َولَُمكْ عََذاٌب َعِظٌمي |بَعْ  <Bَعن َسِبيِل ا ْ Èوَء ِبَما َصَددمت È94َد ثُُبوِهتَا َوتَُذوُقوا الس| 

[16.95] Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit |murah|, 
sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.  وا ِبَعهِْد َوَال تَْشَرتُ

ن ُكنُمتْ تَْعلَُموَن |
`
ِ ُهَو َخْريٌ ل>ُمكْ ا <Bَما ِعنَد ا< ن

`
ِ ثََمنا+ قَِليًال ا <B95ا| 

[16.96] Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya 
Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan. ْحَسِن َما َاكنُوا يَْعَملُوvْجَرُمه ِباvوا ا يَن َصَربُ ِ <xَ�ٍق َولَنَْجزِيَن> ا ِ <B96َن |َما ِعنَدُمكْ يَنَفُد َوَما ِعنَد ا| 
    

Sub.:  Bagi mereka yang beriman, Allah akan memberi mereka balasan yang baik 16:97Sub.:  Bagi mereka yang beriman, Allah akan memberi mereka balasan yang baik 16:97Sub.:  Bagi mereka yang beriman, Allah akan memberi mereka balasan yang baik 16:97Sub.:  Bagi mereka yang beriman, Allah akan memberi mereka balasan yang baik 16:97    
[16.97] Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 
Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.  َل َمْن َمعِ

 vْجَرُمه ِباvُْم ا َبًة َولَنَْجزِيَهن> >ُه َحيَاًة َطّيِ نَىث َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِييَن ن َذَكٍر اvْو ا¢  |97ْحَسِن َما َاكنُوا يَْعَملُوَن |َصاِلحًا ّمِ
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Sub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setan 16:98Sub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setan 16:98Sub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setan 16:98Sub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setan 16:98----100100100100    
[16.98] Apabila kamu |Nabi Muhammad| membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan 

kepada Allah dari setan yang terkutuk.  ََت الُقْرآَن فûَذا قََرا
`
ِجِمي |فَا ْيَطاِن الر> ِ ِمَن الشـ> <B�ِ َتِعْذ  |98اسـْ

[16.99] Sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal 
kepada Tuhannya.  َُون ْم يََتَولك> ِ يَن آَمنُوا َوعََىل َرّهبِ ِ <xُسلَْطاٌن عََىل ا ُÚَ ُه لَيَْس< ن

`
 |99| ا

[16.100] Sesungguhnya kekuasaannya |setan| hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin 
dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.  يَن ُمه ِبِه ُمْرشُِكوَن ِ <xْونَُه َوا< يَن يََتَول ِ <xَما ُسلَْطانُُه عََىل ا< ن

`
ا

|100| 
    

Sub.:  Malaikat Jibril diutus Allah untuk menurunkaSub.:  Malaikat Jibril diutus Allah untuk menurunkaSub.:  Malaikat Jibril diutus Allah untuk menurunkaSub.:  Malaikat Jibril diutus Allah untuk menurunkannnn    AlAlAlAl----qur'an kepada nabi Muhammad 16:101qur'an kepada nabi Muhammad 16:101qur'an kepada nabi Muhammad 16:101qur'an kepada nabi Muhammad 16:101----105105105105    
[16.101] Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah 

lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata. "Sesungguhnya kamu |Nabi Muhammad| adalah 
orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.  ُْعَملvا ُ <Bَاكَن آيٍَة َوا لْنَا آيًَة م> َذا بَد>

`
َوا

 َ ُمهْ َال ي ْكَرثُ vنَْت ُمْفَرتٍ بَْل اvَما ا< ن
`
 |101ْعلَُموَن |ِبَما يَُزنُِّل قَالُوا ا

[16.102] Katakanlah. "Ruhul Qudus |Jibril| menurunkan Al Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk 
meneguhkan |hati| orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-

orang yang berserah diri |kepada Allah|".  ى ِللُْمْسِلِمَني يَن آَمنُوا َوُهًدى َوبُْرشَ ِ <xَِّت ا َِّك ِ�لَْحّقِ ِلُيثَب ب Úَُ ُروُح الُقُدِس ِمن ر> ُقْل نَز>
|102| 

[16.103] Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata. "Sesungguhnya Al Qur'an itu 
diajarkan oleh seorang manusia kepadanya |Nabi Muhammad|". Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan 
|bahwa| Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedang Al Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang 

terang.  ُي ي ِ <xَِّساُن ا ُِّمُه بََرشٌ ل >َما يَُعل ن
`
ُْم يَُقولُوَن ا ِبٌني |َولََقْد نَْعَملُ اvهن> Èم äَوَهَذا ِلَساٌن َعَرِيب äِمي ْجعَ vلَْيِه ا

`
ِحُدوَن ا  |103لْ

[16.104] Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah |Al Qur'an| Allah tidak 
akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.  َين ِ <xن> ا `

ُ  ا <Bَال َهيِْدِهيُم ا ِ <Bَال يُْؤِمنُوَن ِبآَ_ِت ا
 |104َولَهُْم عََذاٌب اvِلٌمي |

[16.105] Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman 
kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.  َما< ن

`
ِ َوا¢ْولَِئَك ُمهُ ا <Bيَن َال يُْؤِمنُوَن ِبآَ_ِت ا ِ <xيَْفَرتِي الَكِذَب ا

 |105الَاكِذبُوَن |
    

Sub.:  Kafir sesudah beriman 16:106Sub.:  Kafir sesudah beriman 16:106Sub.:  Kafir sesudah beriman 16:106Sub.:  Kafir sesudah beriman 16:106----109109109109    
[16.106] Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman |dia mendapat kemurkaan Allah|, 

kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman |dia tidak berdosa|, akan tetapi 
orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab 

yang besar.  ال> َمْن
`
ميَاِنِه ا

`
ِ ِمْن بَْعِد ا <B�ِ َولَهَُمن َكَفَر ِ <Bَن ا ْم غََضٌب ّمِ َح ِ�ْلُكْفِر َصْدرًا فََعلَْهيِ ن َرشَ ميَاِن َولَِكن م>

`
ْم عََذاٌب َعِظٌمي ا¢ْكِرَه َوقَلُْبُه ُمْطَمِنئä ِ�ال

|106| 
[16.107] Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih 

dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.  نَْيا ÈTوا احلََياَة اÈَتَحب ُُم اسـْ َذWَِ ِباvهن>
َ َال َهيِْدي الَقْوَم الَاكِفرِيَن | <Bن> اv107عََىل االِٓخَرِة َوا| 

[16.108] Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh 
Allah dan mereka itulah orang-orang yang lalai. | بَْصاِرِمهْ َوا¢ْولَِئَك ُمهُ الَغاِفلُوَنvِعهِْم َوا ْم َوَمسْ ُ عََىل ُقلُوِهبِ <Bيَن َطَبَع ا ِ <x108ا¢ْولَِئَك ا| 
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[16.109] Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi.  ُُْم ِيف االِٓخَرِة ُمه َال َجَرَم اvهن>
وَن |  |109اخلَاِرسُ

[16.110] Dan sesungguhnya Tuhanmu |pelindung| bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita 
cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.  ََك ِمْن بَْعِدَها لَغ< ن> َرب `
وا ا يَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُِتُنوا ُمث> َجاَهُدوا َوَصَربُ ِ <Cَك ِل< ن> َرب `

ِحٌمي |ُمث> ا  |110ُفوٌر ر>
    

Sub.:  Tidak ada yang akan dirugikan pada hariSub.:  Tidak ada yang akan dirugikan pada hariSub.:  Tidak ada yang akan dirugikan pada hariSub.:  Tidak ada yang akan dirugikan pada hari    kiamat 16:111kiamat 16:111kiamat 16:111kiamat 16:111    
[16.111] |Ingatlah| suatu hari |ketika| tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap 

diri disempurnakan |balasan| apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya |dirugikan|.  ِيتû يَْوَم تَا
لَْت َوُمهْ َال يُْظلَُمون |ُلكÈ نَْفٍس جتَُ  ا َمعِ >ْفِسهَا َوتَُوىف> ُلكÈ نَْفٍس م>  |111اِدُل َعن ن

    
Sub.:  Mereka yang mengingkari nikmat Allah 16:112Sub.:  Mereka yang mengingkari nikmat Allah 16:112Sub.:  Mereka yang mengingkari nikmat Allah 16:112Sub.:  Mereka yang mengingkari nikmat Allah 16:112----113113113113    

[16.112] Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan |dengan| sebuah negeri yang dahulunya aman lagi 
tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi |penduduk| nya 
mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan 

ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.  ًَمثَال ُ <Bَب ا ن ُلكِّ  َوَرضَ ْطَمِئن>ًة يَاûِتهيَا ِرْزُقهَا َرغَدًا ّمِ Èقَْريًَة َاكنَْت آِمنًَة م
ُ ِلَباَس اجلُوعِ َوالَْخْوِف ِبَما َاكنُوا يَْصنَُعوَن | <Bَذاقَهَا اvفَا ِ <Bنُْعِم اv112َمَاكٍن فََكَفَرْت ِبا| 

[16.113] Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri tetapi mereka 
mendustakannya; karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim.  َولََقْد

بُوُه فَاvَخَذُمهُ الَعَذاُب َوُمهْ َظاِلُموَن | ْهنُْم فََكذ>  |113َجاَءُمهْ َرُسوٌل ّمِ
[16.114] Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan 

syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.  بًا َواْشُكُروا ِنْعَمَت ُ َحالًال َطّيِ <Bا َرَزقَُمكُ ا فَُلكُوا ِمم>
ُه تَْعُبُدونَ  <_ `

ن ُكنُمتْ ا
`
ِ ا <B114| ا| 

    
Sub.:  Makanan yang haram untuk dimakan 16:115Sub.:  Makanan yang haram untuk dimakan 16:115Sub.:  Makanan yang haram untuk dimakan 16:115Sub.:  Makanan yang haram untuk dimakan 16:115----117117117117    

[16.115] Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu |memakan| bangkai, darah, daging babi dan 
apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya 
dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.  َِبِه فََمِن اْضُطر> غَْري ِ <Bَم َولَْحَم اِخلِزنيِر َوَما ا¢ِهل> ِلَغْريِ ا <Tَم عَلَْيُمكُ املَْيَتَة َوا >َما َحر> ن
`
ِحٌمي | َ�غٍ َوَال ا َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا

`
 |115عَاٍد فَا

[16.116] Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini 
halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.  لِْسنَُتُمكُ الَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذاvَوَال تَُقولُوا ِلَما تَِصُف ا
ِ الَكِذَب َال يُْفِلُحوَن | <Bوَن عََىل ا يَن يَْفَرتُ ِ <xن> ا `

ِ الَكِذَب ا <Bوا عََىل ا َِّتْفَرتُ  |116َحَراٌم ل
[16.117] |Itu adalah| kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka azab yang pedih.  ِلٌميvَمتَاٌع قَِليٌل َولَهُْم عََذاٌب ا

|117| 
    

Sub.:  Makanan yang diharamkan untuk yahudi 16:118Sub.:  Makanan yang diharamkan untuk yahudi 16:118Sub.:  Makanan yang diharamkan untuk yahudi 16:118Sub.:  Makanan yang diharamkan untuk yahudi 16:118    
[16.118] Dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu 

kepadamu |Nabi Muhammad|; dan Kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya 
diri mereka sendiri.  ِنُفَسهُْم يَْظلvْمنَا َما قََصْصنَا عَلَْيَك ِمن قَْبُل َوَما َظلَْمنَاُمهْ َولَِكن َاكنُوا ا يَن َهاُدوا َحر> ِ <x118ُموَن |َوعََىل ا| 

    



242 

 

Sub.:  Rahmat dan pengampunan Allah 16:119Sub.:  Rahmat dan pengampunan Allah 16:119Sub.:  Rahmat dan pengampunan Allah 16:119Sub.:  Rahmat dan pengampunan Allah 16:119    
[16.119] Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu |mengampuni| bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan 

karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaiki |dirinya|; sesungguhnya 
Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  <ُمث ٍÓَهَا وَء ِجبَ Èلُوا الس يَن َمعِ ِ <Cَك ِل< ن> َرب `

ُمث> ا
ِحٌمي | >َك ِمْن بَْعِدَها لََغُفوٌر ر> ن> َرب `

بُوا ِمْن بَْعِد َذWَِ َواvْصلَُحوا اَ119|    
    

Sub.:  Nabi Ibrahim adalah seorang yangSub.:  Nabi Ibrahim adalah seorang yangSub.:  Nabi Ibrahim adalah seorang yangSub.:  Nabi Ibrahim adalah seorang yang    memiliki iman murni 16:120memiliki iman murni 16:120memiliki iman murni 16:120memiliki iman murni 16:120----123123123123    
[16.120] Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah 

dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan |Tuhan|,  ْبَراِهَمي َاكَن
`
ن> ا `

ا
ِ َحِنيفًا َولَْم يَُك ِمَن املُْرشِِكَني |ا¢م>  < ِBّ 120ًة قَاِنتًا| 

[16.121] |lagi| yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada 
jalan yang lurus. | َتِقٍمي سـْ Èاٍط م َىل ِرصَ

`
 |121َشاِكرًا الvنُْعِمِه اْجتََباُه َوَهَداُه ا

[16.122] Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar 
termasuk orang-orang yang saleh. | اِلِحَني >ُه ِيف االِٓخَرِة لَِمَن الص> ن

`
نًَة َوا نَْيا َحسـَ ÈT122َوآتَيْنَاُه ِيف ا| 

[16.123] Kemudian Kami wahyukan kepadamu |Nabi Muhammad|. "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang 
hanif." dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.  بَْراِهَمي `

َ ا >ِبْع ِم3> لَْيَك اvِن ات
`
ُمث> اvْوَحْينَا ا

 |123َحِنيفًا َوَما َاكَن ِمَن املُْرشِِكَني |
    

Sub.:  MenSub.:  MenSub.:  MenSub.:  Menghormati hari sabtu 16:124ghormati hari sabtu 16:124ghormati hari sabtu 16:124ghormati hari sabtu 16:124    
[16.124] Sesungguhnya diwajibkan |menghormati| hari Sabtu atas orang-orang |Yahudi| yang berselisih 

padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di Hari Kkiamat 
terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.  َك لََيْحُمكُ بَيَْهنُْم يَْوَم الِقيَاَمِة ِفميَا< ن> َرب

`
يَن اْختَلَُفوا ِفيِه َوا ِ <xبُْت عََىل ا >َما ُجِعَل الس> ن

`
ا

َتِلُفوَن |  |124َاكنُوا ِفيِه َخيْ
    

Sub.:  Seruan bagi umat manusia kepada jalan Allah, dengan hikmah dan pelajaSub.:  Seruan bagi umat manusia kepada jalan Allah, dengan hikmah dan pelajaSub.:  Seruan bagi umat manusia kepada jalan Allah, dengan hikmah dan pelajaSub.:  Seruan bagi umat manusia kepada jalan Allah, dengan hikmah dan pelajaran yang baik 16:125ran yang baik 16:125ran yang baik 16:125ran yang baik 16:125    
[16.125] Serulah |manusia| kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.  َىل َسِبيِل

`
اْدُع ا

>َك ُهَو اvْعَملُ ِبَمن َضل>  ن> َرب `
>ِيت ِيهَ اvْحَسُن ا نَِة َوَجاِدلْهُم ِ�ل َِّك ِ�لِْحْمكَِة َوالَْمْوِعَظِة احلَسـَ ْعَملُ ِ�لُْمهَْتِديَن | َرب vَوُهَو ا ِúِ125َعن َسِبي| 

    
Sub.:  Kesabaran adalah yang terbaik 16:126Sub.:  Kesabaran adalah yang terbaik 16:126Sub.:  Kesabaran adalah yang terbaik 16:126Sub.:  Kesabaran adalah yang terbaik 16:126----128128128128    

[16.126] Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan 
yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-

orang yang sabar. | اِبرِيَن ِّلص> ُمتْ لَهَُو َخْريٌ ل ْن عَاقَْبُمتْ فََعاِقُبوا ِبِمثِْل َما ُعوِقْبُمت ِبِه َولَِنئ َصَربْ
`
 |126َوا

[16.127] Bersabarlah |hai Muhammad| dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah 
dan janganlah kamu bersedih hati terhadap |kekafiran| mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap 

apa yang mereka tipu dayakan. | ا يَْمُكُروَن م> ْم َوَال تَُك ِيف َضْيٍق ّمِ َزْن عَلَْهيِ ِ َوَال َحتْ <B�ِ <ال
`
َك ا  |127َواْصِربْ َوَما َصْربُ

[16.128] Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
ُنوَن |  ْحسـِ Èيَن ُمه م ِ <xَقوا َوا< يَن ات ِ <xَمَع ا َ <Bن> ا `
 |128ا

 
AL ISRAA'  رساء

`
 سورة اال
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  َْمح ِ الر> <Bِحميِ ِبْسِم ا  ِن الر>

    
Sub.:  Allah menunjukkan beberapa tandaSub.:  Allah menunjukkan beberapa tandaSub.:  Allah menunjukkan beberapa tandaSub.:  Allah menunjukkan beberapa tanda----tanda khusustanda khusustanda khusustanda khusus----Nya kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan Nya kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan Nya kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan Nya kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan 
malam isra' mi'raj 17:01malam isra' mi'raj 17:01malam isra' mi'raj 17:01malam isra' mi'raj 17:01    

[17.1] Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya |Nabi Muhammad| pada suatu malam 
dari Al Masjidilharam ke Al Masjidilaksa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan 
kepadanya sebagian dari tanda-tanda |kebesaran| Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.  َِن املَْسِجِد احلََرام ى ِبَعْبِدِه لَْيًال ّمِ ْرسَ vي ا ِ <xْبَحاَن ا ِميُع الَبِصُري | سـُ >ُه ُهَو الس> ن
`
ي َ�َرْكنَا َحْوÚَُ ِلُرنِيَُه ِمْن آَ_ِتنَا ا ِ <xْقَىص اvَىل املَْسِجِد اال

`
 |1ا

    
Sub.:  Ketetapan Allah pada Bani Israel 17:2Sub.:  Ketetapan Allah pada Bani Israel 17:2Sub.:  Ketetapan Allah pada Bani Israel 17:2Sub.:  Ketetapan Allah pada Bani Israel 17:2----8888    

[17.2] Dan Kami berikan kepada Musa kitab |Taurat| dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi 
Bani Israel |dengan firman|. "Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku,  َِّبِين َوآتَيْنَا ُموَىس الِكتَاَب َوَجَعلْنَاُه ُهًدى ل

ائِيَل اvال> تَت>ِخُذوا ِمن ُدوِين َوِكيًال | ْرسَ `
 |2ا

[17.3] |yaitu| anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah 
hamba |Allah| yang banyak bersyukur. | ُه َاكَن َعْبدًا َشُكورًا< ن

`
لْنَا َمَع نُوحٍ ا >َة َمْن َمحَ  |3ُذّرِي

[17.4] Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. "Sesungguhnya kamu akan 
membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan 

kesombongan yang besar." | تَْنيِ َولََتْعلُن> عُلُوا+ َكِبريًا ائِيَل ِيف الِكتَاِب لَُتْفِسُدن> ِيف االvْرِض َمر> ْرسَ `
َىل بَِين ا

`
 |4َوقََضْينَا ا

[17.5] Maka apabila datang saat hukuman bagi |kejahatan| pertama dari kedua |kejahatan| itu, Kami 
datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di 

kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.  َُذا َجاَء َوْعد
`
>نَا ا¢ْوِيل بَاûٍس َشِديٍد  فَا ا¢والُمهَا بََعثْنَا عَلَْيُمكْ ِعَبادًا ل

ْفُعوًال | َ_ِر َوَاكَن َوْعدًا م> ِTّ5فََجاُسوا ِخالَل ا| 
[17.6] Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami 

membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
ْمَدْدkَُمك ِباvْمَواٍل َوبَِنَني َوَجَعلْنَاُمكْ اvْكَرثَ نَِفريًا |  vْم َوا َة عَلَْهيِ  |6ُمث> َرَدْدkَ لَُمكُ الَكر>

[17.7] Jika kamu berbuat baik |berarti| kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat 
jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi |kejahatan| yang kedua, 
|Kami datangkan orang-orang lain| untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam 
mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-

habisnya apa saja yang mereka kuasai.  ََذا َجاَء َوْعُد االِٓخَرِة ِليَُسوُؤوا ُوُجوَهُمكْ و
`
ْن اvَساûُمتْ فَلَهَا فَا

`
ْن اvْحَسنُمتْ اvْحَسنُمتْ الvنُفِسُمكْ َوا

`
ِلَيْدُخلُوا ا

 َÉَ وا َما عَلَْوا تَْتِبريًا |املَْسِجَد ُ ٍة َوِلُيَتّربِ َل َمر>  |7 َدَخلُوُه اvو>
[17.8] Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat |Nya| kepadamu; dan sekiranya kamu 

kembali kepada |kedurhakaan|, niscaya Kami kembali |mengazabmu| dan Kami jadikan neraka Jahanam 
penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. | ِلْلَاكِفرِيَن َحِصريًا َ من> ْ عُْدkَ َوَجَعلْنَا َ"َ Èْن عُدمت

`
ُمكْ َوا Èُمكْ اvن يَْرَمحَ  |8َعَىس َرب

    
Sub.:  Al Qur'an adalah petunjuk jalan yang lurus 17:9Sub.:  Al Qur'an adalah petunjuk jalan yang lurus 17:9Sub.:  Al Qur'an adalah petunjuk jalan yang lurus 17:9Sub.:  Al Qur'an adalah petunjuk jalan yang lurus 17:9----11111111    

[17.9] Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada |jalan| yang lebih lurus dan memberi 
kabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang 

besar,  َيَن يَْعم ِ <xاملُْؤِمِنَني ا ُ >ِيت ِيهَ اvْقَوُم َويُبَّرشِ ن> َهَذا الُقْرآَن َهيِْدي ِلل `
اِلَحاِت اvن> لَهُْم اvْجرًا َكِبريًا |ا  |9لُوَن الص>
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[17.10] dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi 
mereka azab yang pedih.  ِلvلَهُْم عََذاً� ا kَْعَتْدvيَن َال يُْؤِمنُوَن ِ�الِٓخَرِة ا ِ <xن> اv�10ً |َوا| 

[17.11] Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia 
bersifat tergesa-gesa. | وًال نَساُن َجعُ

`
ِ ُدعَاَءُه ِ�لَْخْريِ َوَاكَن اال ّ نَساُن ِ�لرش>

`
 |11َويَْدُع اال

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah tanda kekuasaan Allah tanda kekuasaan Allah tanda kekuasaan Allah 17:1217:1217:1217:12----13131313    

[17.12] Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan 
Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui 

bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.  ْيَل< َوَجَعلْنَا الل
ُِّمكْ  ب ن ر> َتْبتَُغوا فَْضًال ّمِ ِّ ًة ل َاِر ُمْبِرصَ >ْيِل َوَجَعلْنَا آيََة الهن> َاَر آيََتْنيِ فََمَحْوkَ آيََة الل ٍء َوالهن> ِنَني َوالِْحَساَب َوُلك> َيشْ لْنَاُه تَْفِصيًال | َوِلَتْعلَُموا عََدَد السـِّ  |12فَص>

    
Sub.:  Amal perbuatan kita tercatat dalam buku 17:13Sub.:  Amal perbuatan kita tercatat dalam buku 17:13Sub.:  Amal perbuatan kita tercatat dalam buku 17:13Sub.:  Amal perbuatan kita tercatat dalam buku 17:13----14141414    

[17.13] Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya |sebagaimana tetapnya kalung| 
pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada Hari Kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.  <َوُلك
ِرُج Úَُ يَْوَم الِقيَاَمِة ِكَتاً� يَلَْقاُه َمنُشورًا | نَساٍن اvلَْزْمنَاُه َطائَِرُه ِفيُعُنِقِه َوُخنْ

`
 |13ا

[17.14] "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu."  ûاْقَرا
 |14ِكَتابََك َكَفى ِبنَْفِسَك الَيْوَم عَلَْيَك َحِسيبًا |

 
Sub.:  Seseorang akan menanggung amal perbuatan dirinya sendiri 17:15 

[17.15] Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah |Allah|, maka sesungguhnya dia berbuat itu 
untuk |keselamatan| dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi 
|kerugian| dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak 

akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.  ََْما هي< ن
`
>َما يَِضلÈ عَلَْهيَا َوَال تَِزُر َواِزَرٌة َمِن اْهَتَدى فَا ن

`
َتِدي ِلنَْفِسِه َوَمن َضل> فَا

ِبَني َحىت> نَْبَعَث َرُسوًال |  |15ِوْزَر ا¢ْخَرى َوَما ُكن>ا ُمَعّذِ
    

Sub.:  Mengapa penghancuran negeri itu terjadi? 17:16Sub.:  Mengapa penghancuran negeri itu terjadi? 17:16Sub.:  Mengapa penghancuran negeri itu terjadi? 17:16Sub.:  Mengapa penghancuran negeri itu terjadi? 17:16----17171717    
[17.16] Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang 

yang hidup mewah di negeri itu |supaya menaati Allah| tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri 
itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan |ketentuan Kami|, kemudian Kami hancurkan 

negeri itu sehancur-hancurnya.  َهاkَْر ِفهيَا فََفَسُقوا ِفهيَا فََحق> عَلَْهيَا الَقْوُل فََدم> ِْ�َ قَْريًَة اvَمْرkَ ُمْرتَ Èن هنvا kََرْدvَذا ا
`
 |16تَْدِمريًا |َوا

[17.17] Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha 
Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya.  َِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا َوَمكْ اvْهلَْكنَا ِمَن الُقُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َوَكَفى ِبَرب

 |17بَِصريًا |
[17.18] Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang |duniawi|, maka Kami segerakan baginya di dunia 

itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahanam; 
ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.  <رِيُد ُمثÈِفهيَا َما نََشاُء ِلَمن ن ُÚَ َمن َاكَن يُرِيُد الَعاِج3ََ َجع>لْنَا َ من> َ"َ ُÚَ َجَعلْنَا 

ْدُحورًا |  |18يَْصالَها َمْذُمومًا م>
    

Sub.:  Bagi mukmin yang menghendaki kehidupan akhirat, niscaya Allah membalas usahanya dengan baik Sub.:  Bagi mukmin yang menghendaki kehidupan akhirat, niscaya Allah membalas usahanya dengan baik Sub.:  Bagi mukmin yang menghendaki kehidupan akhirat, niscaya Allah membalas usahanya dengan baik Sub.:  Bagi mukmin yang menghendaki kehidupan akhirat, niscaya Allah membalas usahanya dengan baik 
17:1917:1917:1917:19----21212121    
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[17.19] Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-
sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik.

ْشُكورًا |   |19َوَمْن اvَراَد االِٓخَرَة َوَسَعى لَهَا َسْعَهيَا َوُهَو ُمْؤِمٌن فَا¢ْولَِئَك َاكَن َسْعُهيُم م>
[17.20] Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami berikan bantuan 

dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.  َِّك ÈِمدÈ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعَطاِء َرب �+ نُ
َِّك َمْحُظورًا |  |20َوَما َاكَن َعَطاُء َرب

[17.21] Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian |yang lain|. Dan pasti 
kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya.  لْنَا بَْعَضهُْم عََىل بَْعٍض َولَالِٓخَرُة انُظْر َكْيَف فَض>

 |21 تَْفِضيًال |اvْكَربُ َدَرَجاٍت َواvْكَربُ 
    

Sub.:  kewajiban berbuat baik, dan hormat terhadap kedua orang tua 17:22Sub.:  kewajiban berbuat baik, dan hormat terhadap kedua orang tua 17:22Sub.:  kewajiban berbuat baik, dan hormat terhadap kedua orang tua 17:22Sub.:  kewajiban berbuat baik, dan hormat terhadap kedua orang tua 17:22----30303030    
[17.22] Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan 

tidak ditinggalkan |Allah|.  ِ <Bَعْل َمَع ا ْخُذوًال |َال َجتْ لَهًا آَخَر فَتَْقُعَد َمْذُمومًا م>
`
 |22ا

[17.23] Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 
kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau 
kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 
kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia.  <_ `
ال> ا

`
Èَك اvال> تَْعُبُدوا ا ٍفّ وَ َوقََىض َرب >هَُما ا¢ ا يَْبلَُغن> ِعنَدَك الِكَربَ اvَحُدُمهَا اvْو ِ�ُمهَا فََال تَُقل ل م>

`
ْحَساkً ا

`
ْيِن ا َTَِال تَْهنَْرُمهَا ُه َوِ�لَْوا

>هَُما قَْوًال َكرِميًا |  |23َوُقل ل
[17.24] Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah. 

"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".
>َياِين َصِغريًا |  هَُما Éََ َرب ّبِ اْرَمحْ ِة َوُقل ر> ْمحَ ّلِ ِمَن الر> Èx24َواْخِفْض لَهَُما َجنَاَح ا| 

[17.25] Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka 
sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat.  ُه< ن

`
ن تَُكونُوا َصاِلِحَني فَا

`
Èُمكْ اvْعَملُ ِبَما ِيف نُُفوِسُمكْ ا َرب

اِبَني غَُفورًا | و> v25َاكَن ِلال| 
[17.26] Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang 

yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan |hartamu| secara boros.  َوآِت َذا الُقْرَىب
ِبيِل َوَال تَُبذِّ   |26ْر تَْبِذيرًا |َحق>ُه َوالِْمْسِكَني َواْبَن الس>

[17.27] Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat 
ingkar kepada Tuhannya. | ِِّه َكُفورًا ْيَطاُن ِلَرب َياِطِني َوَاكَن الشـ> ْخَواَن الشـ>

`
رِيَن َاكنُوا ا ن> املَُبّذِ `

 |27ا
[17.28] Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu 

harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.  هُْم< َِّك تَْرُجوَها فَُقل ل ب ن ر> ٍة ّمِ ا تُْعرَِضن> َعْهنُُم ابِْتَغاَء َرْمحَ م>
`
َوا

يُْسورًا |  |28قَْوًال م>
[17.29] Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu 

mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.  َِىل ُعُنِقَك َوَال تَبُْسْطهَا ُلك> البَْسط
`
َعْل يََدَك َمْغلُوÓًَ ا َوَال َجتْ

 |29ْحُسورًا |فَتَْقُعَد َملُومًا م> 
[17.30] Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan 

menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.  َك< ن> َرب `
ا

>ُه اكَ  ن
`
ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر ا  |30َن ِبِعَباِدِه َخِبرياً بَِصرياً |يَبُْسطُ الّرِ

    
Sub.:  membunuh merupakan suatu dosa yang amat besarSub.:  membunuh merupakan suatu dosa yang amat besarSub.:  membunuh merupakan suatu dosa yang amat besarSub.:  membunuh merupakan suatu dosa yang amat besar    17:3117:3117:3117:31    
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[17.31] Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan 
memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang 

besar. | ن> قَْتلَهُْم َاكَن ِخْطئًا َكِبريًا `
ُمكْ ا <_

`
ُن نَْرُزُقهُْم َوا ْ ْمالٍق حن>

`
َيَة ا  |31َوَال تَْقُتلُوا اvْوالَدُمكْ َخشـْ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  ZZZZina 17:32ina 17:32ina 17:32ina 17:32    

[17.32] Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan 
suatu jalan yang buruk. | ُه َاكَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال< ن

`
َىن ا  |32َوَال تَْقَربُوا الّزِ

    
Sub.:  Membunuh 17:33Sub.:  Membunuh 17:33Sub.:  Membunuh 17:33Sub.:  Membunuh 17:33    

[17.33] Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah |membunuhnya|, melainkan dengan 
suatu |alasan| yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi 
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. 

Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.  َال> ِ�لَْحّقِ َوَمن ُقِتَل َمْظلُومًا فََقْد َوَال ت
`
ُ ا <Bَم ا ْقُتلُوا الن>ْفَس الَِيت َحر>

>ُه َاكَن َمنُصورًا | ن
`
ف ّيفِ الَقْتِل ا ِه ُسلَْطاkً فََال يُْرسِ  |33َجَعلْنَا ِلَوِلّيِ

    
Sub.:  Muslim diperintahkan untuk merawat anak yatim dengan baik 17:34Sub.:  Muslim diperintahkan untuk merawat anak yatim dengan baik 17:34Sub.:  Muslim diperintahkan untuk merawat anak yatim dengan baik 17:34Sub.:  Muslim diperintahkan untuk merawat anak yatim dengan baik 17:34    

[17.34] Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik 
|bermanfaat| sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 

jawabnya.  vِيت ِيهَ ا< ال> ِ�ل
`
ُئوًال |َوَال تَْقَربُوا َماَل الَيِتِمي ا ن> الَعهَْد َاكَن َمسـْ `

ُه َواvْوفُوا ِ�لَْعهِْد ا َغ اvُشد>  |34ْحَسُن َحىت> يَْبلُ
    

Sub.:  Penyempurnaan timbangan dengan neraca yang benarSub.:  Penyempurnaan timbangan dengan neraca yang benarSub.:  Penyempurnaan timbangan dengan neraca yang benarSub.:  Penyempurnaan timbangan dengan neraca yang benar    17:3517:3517:3517:35    
[17.35] Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. 

Itulah yang lebih utama |bagimu| dan lebih baik akibatnya.  ٌَخْري َWَِتِقِمي َذ ُمتْ َوِزنُوا ِ�لِْقْسَطاِس املُسـْ َذا ِلكْ
`
َواvْوفُوا الَكْيَل ا

 |35َواvْحَسُن تَاûِويًال |
    

Sub.:  Ikuti Sub.:  Ikuti Sub.:  Ikuti Sub.:  Ikuti langkah langkah langkah langkah yang kamu mempunyai pengetahuan tentangnya 17:36yang kamu mempunyai pengetahuan tentangnya 17:36yang kamu mempunyai pengetahuan tentangnya 17:36yang kamu mempunyai pengetahuan tentangnya 17:36    
[17.36] Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
ْمَع َوالَْبَرصَ َوالُْفَؤا  ن> الس> `

 |36َد ُلكÈ ا¢ْولَِئَك َاكَن َعْنُه َمْسُؤوًال |َوَال تَْقُف َما لَيَْس Wََ ِبِه ِعْملٌ ا
    

Sub.:  Perbuatan sombong dibenci oleh Allah 17:37Sub.:  Perbuatan sombong dibenci oleh Allah 17:37Sub.:  Perbuatan sombong dibenci oleh Allah 17:37Sub.:  Perbuatan sombong dibenci oleh Allah 17:37    
[17.37] Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu 

sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.  َوَال تَْمِش ِيف
ِرَق االvْرَض َولَن تَْبلَُغ اِجلَباَل ُطوًال | >َك لَن َختْ ن

`
 |37االvْرِض َمَرحًا ا

[17.38] Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. | َِّك َمْكُروهًا ئُُه ِعنَد َرب ِّ  |38ُلكÈ َذWَِ َاكَن َسي
 

Sub.:  Jangan mengadakan tuhan selain Allah yang akhirnya melempar kita kedalam neraka 17:39-42 
[17.39] Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu |Nabi Muhammad|. Dan janganlah 

kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka 
dalam keadaan tercela lagi dijauhkan |dari rahmat Allah|.  لَهًا آَخَر فَُتلَْقى

`
ِ ا <Bَعْل َمَع ا Èَك ِمَن اِحلْمكَِة َوَال َجتْ لَْيَك َرب

`
ا اvْوَ� ا َذWَِ ِمم>

ْدُحورًا | َ َملُومًا م> من>  |39ِيف َ"َ
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[17.40] Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil 
anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang 

besar |dosanya|.  َ َذ ِمَن امل َ Èُمك ِ�لَْبِنَني َواخت> >ُمكْ لََتُقولُوَن قَْوًال َعِظ�ً |اvفَاvْصَفاُمكْ َرب ن `
kًَ~ ا

`
 |40الئَِكِة ا

[17.41] Dan sesungguhnya dalam Al Qur'an ini Kami telah ulang-ulangi |peringatan-peringatan|, agar 
mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari |dari kebenaran|.

ال> نُُفورًا | 
`
ك>ُروا َوَما يَزِيُدُمهْ ا  |41َولََقْد َرص>فْنَا ِيف َهَذا الُقْرآِن ِلَيذ>

[17.42] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Jika ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka 
katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai Arasy".  َÉَ ْو َاكَن َمَعُه آِلهٌَة< ُقل ل

َىل ِذي الَعْرِش َسِبيًال |
`
ذًا ال>بَْتَغْوا ا

`
 |42يَُقولُوَن ا

    
Sub.:  Semua isi yang ada dilangit dan bumi bertasbih dan memuji kepada Allah 17:43Sub.:  Semua isi yang ada dilangit dan bumi bertasbih dan memuji kepada Allah 17:43Sub.:  Semua isi yang ada dilangit dan bumi bertasbih dan memuji kepada Allah 17:43Sub.:  Semua isi yang ada dilangit dan bumi bertasbih dan memuji kepada Allah 17:43----44444444    

[17.43] Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-
besarnya. | ْبَحانَُه َوتََعاَىل َمع>ا يَُقولُوَن عُلُوا+ َكِبريًا  |43سـُ

[17.44] Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada 
suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. 

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.  ن ن ّمِ
`
ْبُع َواالvْرُض َوَمن ِفِهين> َوا َمَواُت السـ> ُح Úَُ الس> ّبِ تُسـَ

ْمِدِه َولَكِ  ُح ِحبَ ّبِ ال> يُسـَ
`
ٍء ا >ُه َاكَن َحِل�ً غَُفورًا |َيشْ ن

`
 |44ن ال> تَْفَقهُوَن تَْسِبيَحهُْم ا

    
Sub.:  Pembacaan Al Quran dan respon dari orangSub.:  Pembacaan Al Quran dan respon dari orangSub.:  Pembacaan Al Quran dan respon dari orangSub.:  Pembacaan Al Quran dan respon dari orang----orang kafir kepada Nabi Muhammad 17:45orang kafir kepada Nabi Muhammad 17:45orang kafir kepada Nabi Muhammad 17:45orang kafir kepada Nabi Muhammad 17:45----52525252    

[17.45] Dan apabila kamu |Nabi Muhammad| membaca Al Qur'an niscaya Kami adakan antara kamu dan 
orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup.  َت الُقْرآَن َجَعلْنَاûَذا قََرا

`
َوا

ُتورًا | سـْ يَن َال يُْؤِمنُوَن ِ�الِٓخَرِة ِحَجاً� م> ِ <x45بَيْنََك َوبَْنيَ ا| 
[17.46] dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak 

dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Qur'an, niscaya mereka berpaling 
ke belakang karena bencinya.  ْْم َوق ْم اvِكن>ًة اvن يَْفَقهُوُه َوِيف آَذاِهنِ >ْوا عََىل اvْدَ�ِرِمهْ َوَجَعلْنَا عََىل ُقلُوِهبِ >َك ِيف الُقْرآِن َوْحَدُه َول َذا َذَكْرَت َرب

`
رًا َوا

 |46نُُفورًا |
[17.47] Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka 

mendengarkan kamu |Nabi Muhammad|, dan sewaktu mereka berbisik-bisik |yaitu| ketika orang-orang zalim 
itu berkata. "Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir".  ْذ

`
َتِمُعوَن ِبِه ا ْعَملُ ِبَما يَسـْ vُن ا َحنْ

ال> 
`
>ِبُعوَن ا ن تَت

`
اِلُموَن ا ْذ يَُقوُل الظ>

`
َوى ا ْذ ُمهْ َجنْ

`
لَْيَك َوا

`
تَِمُعوَن ا ْسُحورًا |يَسـْ  |47َرُجًال م>

[17.48] Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena itu 
mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan |yang benar|.  وا فََالÈ بُوا Wََ االvْمثَاَل فََضل انُظْر َكْيَف َرضَ

َتِطيُعونَ   |48َسِبيًال | يَسـْ
[17.49] 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?"  ئَِذا ُكن>ا ِعَظامًاvَوقَالُوا ا
 |49لََمْبُعوثُوَن َخلْقًا َجِديدًا |َوُرفَاً اvئِن>ا 

[17.50] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Jadilah kamu sekalian batu atau besi, | ْو َحِديدًاv50ُقْل ُكونُوا ِحَجاَرًة ا| 
[17.51] atau suatu makhluk dari makhluk 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, 
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"Kapan |Kiamat| itu |akan terjadi|?" Katakanlah. "Mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat",  ُا يَْكُرب م> اvْو َخلْقًا ّمِ
لَْيَك ُرُءوَسهُْم وَ 

`
ٍة فََسيُنِْغُضوَن ا َل َمر> ي فََطَرُمكْ اvو> ِ <xُقِل ا kََيُقولُوَن َمن يُِعيُد  |51يَُقولُوَن َمَىت ُهَو ُقْل َعَىس اvن يَُكوَن قَرِيبًا |ِيف ُصُدوِرُمكْ فَسـَ

[17.52] yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu 
mengira, bahwa kamu tidak berdiam |di dalam kubur| kecuali sebentar saja.  وَنÈْمِدِه َوتَُظن َتِجيُبوَن ِحبَ يَْوَم يَْدُعوُمكْ فَتَسـْ

ال> قَِليًال |
`
>ِبثُْمتْ ا ن ل

`
 |52ا

    
Sub.:  Allah memberitahu hambaSub.:  Allah memberitahu hambaSub.:  Allah memberitahu hambaSub.:  Allah memberitahu hamba----hambahambahambahamba----Nya untuk berbicara dengan perkataan yang baik 17:53Nya untuk berbicara dengan perkataan yang baik 17:53Nya untuk berbicara dengan perkataan yang baik 17:53Nya untuk berbicara dengan perkataan yang baik 17:53    

[17.53] Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku. " Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
lebih baik |benar|. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan 

itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.  نَساِن
`
ْيَطاَن َاكَن ِلال ن> الشـ> `

ْيَطاَن يَزنَُغ بَيَْهنُْم ا ن> الشـ> `
ِِّعَباِدي يَُقولُوا الَِيت ِيهَ اvْحَسُن ا َوُقل ل

بِينًا | È53عَُدوا+ م| 
[17.54] Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia 

menghendaki dan Dia akan mengazabmu, jika Dia menghendaki. Dan Kami tidaklah mengutusmu |Nabi 
Muhammad| untuk menjadi penjaga bagi mereka.  َ ن ي

`
ُمكْ اvْو ا ن يََشاû يَْرَمحْ

`
ْم َوِكيًال |َربÈُمكْ اvْعَملُ ِبُمكْ ا ْبُمكْ َوَما اvْرَسلْنَاَك عَلَْهيِ  |54َشاû يَُعّذِ

    
Sub.:  Para nabi memiliki peringkat yang berbeda 17:55Sub.:  Para nabi memiliki peringkat yang berbeda 17:55Sub.:  Para nabi memiliki peringkat yang berbeda 17:55Sub.:  Para nabi memiliki peringkat yang berbeda 17:55    

[17.55] Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang |ada| di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah 
Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian |yang lain|, dan kami berikan Zabur |kepada| Daud.  َكÈ َوَرب

َِّني عََىل بَْعٍض َوآتَيْنَا َداُوَد َزبُورًا  لْنَا بَْعَض الن>ِبي َمَواِت َواالvْرِض َولََقْد فَض>  |55|اvْعَملُ ِبَمن ِيف الس>
    

Sub.:  Hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk Sub.:  Hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk Sub.:  Hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk Sub.:  Hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk menghapus penderitaan 17:56menghapus penderitaan 17:56menghapus penderitaan 17:56menghapus penderitaan 17:56----57575757    
[17.56] Katakanlah. "Panggillah mereka yang kamu anggap |tuhan| selain Allah, maka mereka tidak akan 

mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya".  ُقِل اْدُعوا
ُمت  يَن َزَمعْ ِ <xِويًال |ا ِ َعنُمكْ َوَال َحتْ ّ Èن ُدوِنِه فََال يَْمِلُكوَن َكْشَف الرض  |56ّمِ

[17.57] Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di 
antara mereka yang lebih dekat |kepada Allah| dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; 

sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang |harus| ditakuti.  ْقَرُب vُْم ا Èهيvي3ََ ا ُم الَوسـِ ِ َىل َرّهبِ
`
يَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن ا ِ <xا¢ْولَِئَك ا

َِّك َاكَن َمْحُذوراً  ن> عََذاَب َرب `
افُوَن عََذابَُه ا َتُه َوَخيَ  |57| َويَْرُجوَن َرْمحَ

[17.58] Tak ada suatu negeri pun |yang durhaka penduduknya|, melainkan Kami membinasakannya 
sebelum Hari Kiamat atau Kami azab |penduduknya| dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah 

tertulis di dalam Kitab |Lohmahfuz|.  َ ن قَْري ن ّمِ
`
بُوَها عََذاً� َشِديدًا َاكَن َذWَِ ِيف الِكتَاِب َوا ُن ُمهِْلُكوَها قَْبَل يَْوِم الِقيَاَمِة اvْو ُمَعّذِ ال> َحنْ

`
ٍة ا

 |58َمْسُطورًا |
    

Sub.:  Tanda tanda kekuasaan Allah yang didustakan orang kafir 17:59Sub.:  Tanda tanda kekuasaan Allah yang didustakan orang kafir 17:59Sub.:  Tanda tanda kekuasaan Allah yang didustakan orang kafir 17:59Sub.:  Tanda tanda kekuasaan Allah yang didustakan orang kafir 17:59----60606060    
[17.59] Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan |kepadamu| tanda-tanda 

|kekuasaan Kami|, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah 
kami berikan kepada Tsamud unta betina itu |sebagai mukjizat| yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya 

unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti.  <ال
`
َوَما َمنََعنَا اvن نÈْرِسَل ِ�الَٓ_ِت ا

ال> 
`
ًة فََظلَُموا ِهبَا َوَما نُْرِسُل ِ�الَٓ_ِت ا لُوَن َوآتَيْنَا ثَُموَد الن>اقََة ُمْبِرصَ َب ِهبَا االvو> ِويفًا |اvن َكذ>  |59َختْ

[17.60] Dan |ingatlah|, ketika Kami wahyukan kepadamu. "Sesungguhnya |ilmu| Tuhanmu meliputi segala 
manusia". Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai 
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ujian bagi manusia dan |begitu pula| pohon kayu yang terkutuk dalam Al Qur'an. Dan Kami menakut-nakuti 
mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.  َحاَطvَك ا< ن> َرب `

ْذ ُقلْنَا Wََ ا
`
َوا

 ِّ ال> ِفْتنًَة ل
`
ْؤَ_ الَِيت اvَريْنَاَك ا Èَكِبريًا |ِ�لن>اِس َوَما َجَعلْنَا الر kًال> ُطْغَيا

`
فُهُْم فََما يَزِيُدُمهْ ا ّوِ َجَرَة املَلُْعونََة ِيف الُقْرآِن َوُخنَ  |60لن>اِس َوالش>

    
Sub.:  Iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam 17:61Sub.:  Iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam 17:61Sub.:  Iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam 17:61Sub.:  Iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam 17:61----65656565    

[17.61] Dan |ingatlah|, tatkala Kami berfirman kepada para malaikat. "Sujudlah kamu semua kepada 
Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata. "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau 

ciptakan dari tanah?"  َُد ِلَمْن خ ْجسُ vا vبِْليَس قَاَل ا
`
ال> ا

`
ْذ ُقلْنَا ِللَْمالِئَكِة اْجسُُدوا الَٓدَم فََسَجُدوا ا

`
 |61لَْقَت ِطينًا |َوا

[17.62] Dia |iblis| berkata. "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? 
Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai Hari Kiamat, niscaya benar-benar akan aku 

sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil".  
`
>َتُه ا َىل يَْوِم الِقيَاَمِة الvْحتَِنَكن> ُذّرِي

`
ْرتَِن ا ْمَت عََيل> لَِنئْ اvخ> ي َكر> ِ <xيَْتَك َهَذا اvَراvال> قَاَل ا

 |62قَِليًال |
    

Sub.:  Balasan bagi iblis dan pengikutnya 17:63Sub.:  Balasan bagi iblis dan pengikutnya 17:63Sub.:  Balasan bagi iblis dan pengikutnya 17:63Sub.:  Balasan bagi iblis dan pengikutnya 17:63----65656565    
[17.63] Tuhan berfirman. "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka 

sesungguhnya neraka Jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup.  قَاَل اْذَهْب فََمن
ْوفُورًا | َ َجَزاُؤُمكْ َجَزاًء م> من> ن> َ"َ

`
 |63تَِبَعَك ِمْهنُْم فَا

[17.64] Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah 
terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada 
harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka 

melainkan tipuan belaka.  َْمَواِل وvْجِلْب عَلَْهيِم ِخبَْيِ�َ َوَرِجِ�َ َوَشارِْكهُْم ِيف اال vَتَطْعَت ِمْهنُم ِبَصْوِتَك َوا َتْفِزْز َمِن اسـْ االvْوالِد َوِعْدُمهْ َوَما َواسـْ
ال> غُُرورًا |

`
ْيَطاُن ا  |64يَِعُدُمهُ الشـ>

[17.65] Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, Kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhan-
mu sebagai Penjaga". | َِّك َوِكيًال ْم ُسلَْطاٌن َوَكَفى ِبَرب ن> ِعَباِدي لَيَْس Wََ عَلَْهيِ `

 |65ا
    

Sub.:  kebanyakan manusia tidak mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan keSub.:  kebanyakan manusia tidak mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan keSub.:  kebanyakan manusia tidak mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan keSub.:  kebanyakan manusia tidak mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepadanya 17:66padanya 17:66padanya 17:66padanya 17:66----70707070    
[17.66] Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian 

dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. ِبْتَُغوا م ي يُْزِ° لَُمكُ الُفْ�َ ِيف الَبْحِر ِلتَ ِ <xُمكُ اÈن َرب
>ُه َاكَن ِبُمكْ َرِح�ً | ن

`
 |66فَْضúِِ ا

[17.67] Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. 
Maka tatkala Dia menyelamatkan Kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia adalah selalu tidak 

berterima kasih.  َْعَرْضُمتْ وvَىل الَربِّ ا
`
ا َجن>اُمكْ ا ُه فَلَم> <_ `

ال> ا
`
È ِيف الَبْحِر َضل> َمن تَْدُعوَن ا Èُمكُ الرض َذا َمس>

`
نَساُن َكُفورًا |َوا

`
 |67َاكَن اال

    
Sub.:  HukumanSub.:  HukumanSub.:  HukumanSub.:  Hukuman    Allah 17:68Allah 17:68Allah 17:68Allah 17:68----70707070    

[17.68] Maka apakah kamu merasa aman |dari hukuman Tuhan| yang menjungkir balikkan sebagian 
daratan bersama kamu atau Dia meniupkan |angin keras yang membawa| batu-batu kecil? dan kamu tidak 

akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu, ْو يُْرِسَل عَلَْيُمكْ َحاِصبvا ِ ِسَف ِبُمكْ َجاِنَب الَربّ ُدوا لَُمكْ َوِكيًال اvفَاvِمنُمتْ اvن َخيْ ًا ُمث> َال َجتِ
|68| 

[17.69] atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia 
meniupkan atas kamu angin taupan dan ditenggelamkan-Nya kamu disebabkan kekafiranmu. Dan kamu tidak 
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akan mendapat seorang penolong pun dalam hal ini terhadap |siksaan| Kami.  ِسَل اvْم اvِمنُمتْ اvن يُِعيَدُمكْ ِفيِه ََرًة ا¢ْخَرى فَُريْ
ُدوا لَُمكْ عَلَْينَا ِبِه تَِبيعًا | ِحي فَُيْغرِقَُمك ِبَما َكَفْرُمتْ ُمث> َال َجتِ َن الّرِ  |69عَلَْيُمكْ قَاِصفًا ّمِ

[17.70] Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di 
lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.  ْم َن َولََقْد َكر> لْنَاُمهْ ِيف الَربِّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقنَاُمه ّمِ نَا بَِين آَدَم َوَمحَ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيًال | م> لْنَاُمهْ عََىل َكِثٍري ّمِ َباِت َوفَض> ّيِ  |70الط>

    
Sub.:  Kitab amalan 17:71Sub.:  Kitab amalan 17:71Sub.:  Kitab amalan 17:71Sub.:  Kitab amalan 17:71----72727272    

[17.71] |Ingatlah| suatu hari |yang di hari itu| Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan barang 
siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan 

mereka tidak dianiaya sedikit pun.  ¢َماِمهِْم فََمْن ا¢وِيتَ ِكَتابَُه ِبَيِميِنِه فَا
`
 |71ْولَِئَك يَْقَرُءوَن ِكَتاَهبُْم َوَال يُْظلَُموَن فَِتيًال |يَْوَم نَْدُعو ُلك> ا¢kٍَس ِ�

[17.72] Dan barang siapa yang buta |hatinya| di dunia ini, niscaya di akhirat |nanti| ia akan lebih buta 
|pula| dan lebih tersesat dari jalan |yang benar|.  ُى فَه ى َواvَضلÈ َسِبيًال |َوَمن َاكَن ِيف َهِذِه اvْمعَ  |72َو ِيف االِٓخَرِة اvْمعَ

    
Sub.:  Tidak ada seseorang yang merubah nikmat dan kasih sayang Allah 17:73Sub.:  Tidak ada seseorang yang merubah nikmat dan kasih sayang Allah 17:73Sub.:  Tidak ada seseorang yang merubah nikmat dan kasih sayang Allah 17:73Sub.:  Tidak ada seseorang yang merubah nikmat dan kasih sayang Allah 17:73----77777777    

[17.73] Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu |Nabi Muhammad| dari apa yang telah 
Kami wahyukan kepadamu, agar kamu mengada-ada yang lain secara bohong terhadap Kami; dan kalau sudah 

begitu tentulah mereka menjadikan kamu sahabat yang setia.  ذًا
`
ُه َوا لَْيَك ِلَتْفَرتَِي عَلَْينَا غَْريَ

`
ي اvْوَحْينَا ا ِ <xن َاكُدوا لََيْفِتُنونََك َعِن ا

`
َوا

َُذوَك َخِليًال | خت>  |73ال>
[17.74] Dan kalau Kami tidak memperkuat |hati| mu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit 

kepada mereka, | ْم َشيْئًا قَِليًال لَْهيِ
`
تْنَاَك لََقْد ِكدت> تَْرَكُن ا  |74َولَْوال اvن ثَب>

[17.75] kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu |siksaan| berlipat ganda di 
dunia ini dan begitu |pula siksaan| berlipat ganda sesudah mati, dan kamu |Nabi Muhammad| tidak akan 

mendapat seorang penolongpun terhadap Kami.  ُد َذْقنَاَك ِضْعَف احلََياِة َوِضْعَف املََماِت ُمث> َال َجتِ vذًا ال
`
 |Wَ75َ عَلَْينَا نَِصريًا |ا

[17.76] Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu |Nabi Muhammad| gelisah di negeri 
|Mekah| untuk mengusirmu daripadanya dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak 

tinggal, melainkan sebentar saja. | ال> قَِليًال
`
ذًا ال> يَلَْبثُوَن ِخالفََك ا

`
ونََك ِمَن االvْرِض ِلُيْخرُِجوَك ِمْهنَا َوا Èَتِفز ن َاكُدوا لَيَسـْ

`
 |76َوا

[17.77] |Kami menetapkan yang demikian| sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami 
utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu.  ْرَسلْنَا قَْبَ�َ ِمنvن>َة َمن قَْد ا سـُ

ِويًال | ن>ِتنَا َحتْ ُد ِلسـُ ُسِلنَا َوَال َجتِ È77ر| 
    

Sub.:  Menunaikan kewajiban sholat 17:78Sub.:  Menunaikan kewajiban sholat 17:78Sub.:  Menunaikan kewajiban sholat 17:78Sub.:  Menunaikan kewajiban sholat 17:78----79797979    
[17.78] Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan |dirikanlah pula salat| 

subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan |oleh malaikat|.  ْيِل َوُقْرآَن الَفْجِر< َىل غََسِق الل
`
ْمِس ا لُوِك الش> ُTِ الَة اvِقِم الص>

ن> ُقْرآَن الَفْجِر َاكَن َمْشهُودًا | `
 |78ا

[17.79] Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan 
bagimu. mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.  نvَعَىس ا َ <W ً3َِفkَ ْد ِبِه >ْيِل فََهتَج> َوِمَن الل

ْحُمودًا | Èَك َمَقامًا مÈ  |79يَْبَعثََك َرب
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Permohonan terhadap Allah 17:80Permohonan terhadap Allah 17:80Permohonan terhadap Allah 17:80Permohonan terhadap Allah 17:80    
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[17.80] Dan katakanlah |Nabi Muhammad|. "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar 
dan keluarkanlah |pula| aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan 

yang menolong.  ِّب >ِصرياً | َوقُل ر> نَك ُسلَْطاkً ن ُ <T ْخرِْجِين ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ّيلِ ِمنvْدِخلِْين ُمْدَخَل ِصْدٍق َواv80ا| 
    

Sub.:  Allah menegaskan kebenaranSub.:  Allah menegaskan kebenaranSub.:  Allah menegaskan kebenaranSub.:  Allah menegaskan kebenaran----Nya 17:81Nya 17:81Nya 17:81Nya 17:81    
[17.81] Dan katakanlah. "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil 

itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. | ن> الَباِطَل َاكَن َزُهوقًا `
 |81َوقُْل َجاَء احلَقÈ َوَزَهَق الَباِطُل ا

    
Sub.:  Al Qur'an itu diturunkan sebagai penyembuhan dan rahmat 17:82Sub.:  Al Qur'an itu diturunkan sebagai penyembuhan dan rahmat 17:82Sub.:  Al Qur'an itu diturunkan sebagai penyembuhan dan rahmat 17:82Sub.:  Al Qur'an itu diturunkan sebagai penyembuhan dan rahmat 17:82    

[17.82] Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.  َونَُزنُِّل ِمَن

ال> َخَسارًا |
`
اِلِمَني ا ٌة لِّلُْمْؤِمِنَني َوَال يَزِيُد الظ>  |82الُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحَ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Manusia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan 17:83Manusia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan 17:83Manusia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan 17:83Manusia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan 17:83----84848484    

[17.83] Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia. dan membelakang 
dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa.  َنَساِن و

`
َذا اvنَْعْمنَا عََىل اال

`
ا

È َاكَن يَُئوسًا | ُه الرش> َذا َمس>
`
اِنِبِه َوا  |83اvْعَرَض َونَاvى ِجبَ

[17.84] Katakanlah |Nabi Muhammad| "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". 
Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.  ْهَدىvْعَملُ ِبَمْن ُهَو اvُمكْ اÈيَْعَمُل عََىل َشاِلكَِتِه فََرب äُقْل ُلك

 |84َسِبيًال |
    

Sub.:  Pengetahuan tentang roh 17:85Sub.:  Pengetahuan tentang roh 17:85Sub.:  Pengetahuan tentang roh 17:85Sub.:  Pengetahuan tentang roh 17:85    
[17.85] Dan mereka bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang roh. Katakanlah. "Roh itu termasuk 

urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".  ْمِرvوُح ِمْن ا Èوحِ ُقِل الر Èلُونََك َعِن الرvَويَْسا
ال> قَِليًال |

`
َن الِعْملِ ا  |85َرّيبِ َوَما ا¢وتِيُمت ّمِ

    
Sub.:  Kasih sayang dan nikmat dari Allah 17:86Sub.:  Kasih sayang dan nikmat dari Allah 17:86Sub.:  Kasih sayang dan nikmat dari Allah 17:86Sub.:  Kasih sayang dan nikmat dari Allah 17:86----87878787    

[17.86] Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu |Nabi Muhammad|, dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang 

pembela pun terhadap Kami,  َِلَْيَك ُمث> َال جت
`
ي اvْوَحْينَا ا ِ <x�ِ <ِبِه عَلَْينَا َوِكيًال |َولَِنئ ِشئْنَا لَنَْذَهَنب َWَ 86ُد| 

[17.87] kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu|Nabi Muhammad|adalah 
besar. | َاكَن عَلَْيَك َكِبريًا ُúَن> فَْض `

َِّك ا ب ن ر> ًة ّمِ ال> َرْمحَ
`
 |87ا

    
Sub.:   Ketidakmampuan manusia dan jinSub.:   Ketidakmampuan manusia dan jinSub.:   Ketidakmampuan manusia dan jinSub.:   Ketidakmampuan manusia dan jin    untuk membuat yang serupa dengan Al qur'an 17:88untuk membuat yang serupa dengan Al qur'an 17:88untuk membuat yang serupa dengan Al qur'an 17:88untuk membuat yang serupa dengan Al qur'an 17:88    

[17.88] Katakanlah. "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al 
Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka 

menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".  َولَْو َاكَن ِúِْتُوَن ِبِمثûتُوا ِبِمثِْل َهَذا الُقْرآِن َال يَاûن يَاvعََىل ا Èنُس َوالِْجن
`
>ِنئِ اْجتََمَعِت اال ُقل ل

 |88بَْعُضهُْم ِلَبْعٍض َظهِريًا |
    

Sub.:  Dalam Al Quran mengandung banyak perumpamaan 17:89Sub.:  Dalam Al Quran mengandung banyak perumpamaan 17:89Sub.:  Dalam Al Quran mengandung banyak perumpamaan 17:89Sub.:  Dalam Al Quran mengandung banyak perumpamaan 17:89    
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[17.89] Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Qur'an ini tiap-tiap 
macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari |nya|.  َولَقَْد َرص>ْفنَا ِللن>اِس ِيف

ال> ُكُفورًا |َهَذا الُقْرآِن ِمن ُلكِّ َمثٍَل فَاvَىب اvكْ 
`
 |89َرثُ الن>اِس ا

    
Sub.:   Pemberontakan dari quraiys atas pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad 17:90Sub.:   Pemberontakan dari quraiys atas pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad 17:90Sub.:   Pemberontakan dari quraiys atas pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad 17:90Sub.:   Pemberontakan dari quraiys atas pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad 17:90----96969696    

[17.90] Dan mereka berkata. "Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu |Nabi Muhammad| hingga kamu 
memancarkan mata air dari bumi untuk kami, | ْرِض يَنُْبوعًاvَحىت> تَْفُجَر لَنَا ِمَن اال َWَ ْؤِمَنÈ  |90َوقَالُوا لَن ن

[17.91] atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah 
kebun yang deras alirannya,  َيٍل و ِ ن خن> >ٌة ّمِ َر االvْهنَاَر ِخاللَهَا تَْفِجريًا |اvْو تَُكوَن Wََ َجن  |91ِعنٍَب فَُتَفّجِ

[17.92] atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu 
datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami.  َْزَمع َÉَ َماَء ûِيتَ اvْو تُْسِقطَ الس> َت عَلَْينَا ِكَسفًا اvْو تَا

ِ َوالَْمالئَِكِة قَِبيًال | <B�ِ92| 
[17.93] Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali 

tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca" 
Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi 

rasul?"  ََك َحىت> تَُزنَِّل عَلَْينَا ِكت Èْؤِمَن ِلُرِقيِّ َماِء َولَن ن ن ُزْخُرٍف اvْو تَْرَىق ِيف الس> ال> بََرشًا  ا�ً اvْو يَُكوَن Wََ بَيٌْت ّمِ
`
ْبَحاَن َرّيبِ َهْل ُكنُت ا >ْقَرُؤُه ُقْل سـُ ن

ُسوًال |  |93ر>
[17.94] Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk 

kepadanya, kecuali perkataan mereka. "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?"  نvَوَما َمنََع الن>اَس ا
ُسوًال | ُ بََرشًا ر> <Bبََعَث ا vن قَالُوا اvال> ا

`
ْذ َجاَءُمهُ الهَُدى ا

`
 |94يُْؤِمنُوا ا

[17.95] Katakanlah |Nabi Muhammad| "Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan 
sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi rasul".  ْو< قُل ل

ُسوًال | َماِء َملَاكً ر> َن الس> م ّمِ  |95َاكَن ِيف االvْرِض َمالِئَكٌة يَْمُشوَن ُمْطَمِئنَِّني لََزن>لْنَا عَلَْهيِ
[17.96] Katakanlah |Nabi Muhammad|, "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. 

Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".  ُقْل َكَفى ِ�لّلّ◌َ◌ِه
>ُه َاكَن ِبِعَباِدِه َخِبريًا بَِصريًا | ن

`
 |96َشهِيداً بَيِْين َوبَيْنَُمكْ ا

    
Sub.:  Allah memberi petunjuk kepada siapaSub.:  Allah memberi petunjuk kepada siapaSub.:  Allah memberi petunjuk kepada siapaSub.:  Allah memberi petunjuk kepada siapa    yang dikehendaki dan yang dikehendaki dan yang dikehendaki dan yang dikehendaki dan tidak ada penolong selain Dia.tidak ada penolong selain Dia.tidak ada penolong selain Dia.tidak ada penolong selain Dia.    17:9717:9717:9717:97----100100100100    

[17.97] Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan Barang siapa yang Dia 
sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan 
Kami akan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat |diseret| atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu 
dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Tiap-tiap kali nyala api Jahanam itu akan 

padam Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.  ُمهْ يَْوَم ُرشُ َد لَهُْم اvْوِلَياَء ِمن ُدوِنِه َوَحنْ ُ فَهَُو املُهَْتِد َوَمن يُْضِلْل فَلَن َجتِ <Bَوَمن َهيِْد ا
ُ ُلك>َما َخَبْت ِزْدkَُمهْ َسِعرياً | من> اûَواُمهْ َ"َ يًا َوبُْكامً َوُصام+ م>  |97الِقيَاَمِة عََىل َوُجوِههِْم ُمعْ

[17.98] 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?"  ئَِذا ُكن>ا ِعَظامًاvُْم َكَفُروا ِبآَ_تِنَا َوقَالُوا ا َذWَِ َجَزاُؤُمه ِباvهن>
 |98َوُرفَاً اvئِـن>ا لََمْبُعوثُوَن َخلْقًا َجِديدًا |

[17.99] Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi 
adalah kuasa |pula| menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu yang tertentu 
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bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya? Maka orang-orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan 
kekafiran.  َم ي َخلََق الـس> ِ <xا َ <Bن> اvَولَْم يََرْوا اvال> ا

`
اِلُموَن ا َجًال ال> َريَْب ِفيِه فَاvَىب الظ> vلَُق ِمثْلَهُْم َوَجَعَل لَهُْم ا  |99ُكُفورًا |َواِت َواالvْرَض قَادٌر عََىل اvن َخيْ

    
Sub.:  Keserakahan manusia 17:100Sub.:  Keserakahan manusia 17:100Sub.:  Keserakahan manusia 17:100Sub.:  Keserakahan manusia 17:100    

[17.100] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Kalau seandainya kamu menguasai khazanah rahmat Tuhanku, 
niscaya khazanah itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir.

نَساُن قَُتوراً  
`
نَفاِق َوَاكَن اال

`
َيَة اال vْمَسْكُمتْ َخشـْ ذًا ال>

`
ِة َرّيبِ ا >ْو اvنُمتْ تَْمِلُكوَن َخَزاِئَن َرْمحَ  |100| ُقل ل

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Kekafiran Firaun 17:101Kekafiran Firaun 17:101Kekafiran Firaun 17:101Kekafiran Firaun 17:101----104104104104    

[17.101] Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, 
maka tanyakanlah kepada Bani Israel, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Firaun berkata kepadanya. 

"Sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir".  ْل بَِينvنَاٍت فَاْسا ِّ َولَقَْد آتَيْنَا ُموَىس ِتْسَع آَ_ٍت بَي
ّينِ الvُظنÈَك َ_ ُموَىس َمْسُحوراً |

`
ْذ َجاَءُمهْ فََقاَل Úَُ ِفْرَعْوُن ا

`
ائِيَل ا ْرسَ `

 |101ا
[17.102] Musa menjawab. "Sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-

mukjizat itu kecuali Tuhan Yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. dan 
sesungguhnya aku mengira kamu, hai Firaun, seorang yang akan binasa".  <ال

`
َمَواِت  قَاَل لََقْد عَِلْمَت َما اvنَزَل َهُؤالِء ا َربÈ الس>

ّينِ الvُظنÈَك َ_ ِفْرَعْوُن َمثُْبورًا |
`
 |102َواالvْرِض بََصاِئَر َوا

[17.103] Kemudian |Firaun| hendak mengusir mereka |Musa dan pengikut-pengikutnya| dari bumi |Mesir| 
itu, maka Kami tenggelamkan dia |Firaun|, serta orang-orang yang bersama-sama dia seluruhnya,  نvَراَد اvفَا

يعًا | َعُه َمجِ َن االvْرِض فَاvْغَرْقنَاُه َوَمن م> ُمه ّمِ َتِفز>  |103يَسـْ
[17.104] dan Kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel. "Diamlah di negeri ini, maka apabila datang 

masa berbangkit, niscaya Kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur |dengan musuhmu|".  َوُقلْنَا ِمْن
َذا َجاَء َوْعُد االِٓخَرِة ِجْئنَا ِبُمكْ لَِفيفًا |

`
ائِيَل اْسُكنُوا االvْرَض فَا ْرسَ `

 |104بَْعِدِه ِلَبِين ا
    

Sub.:  Al qur'an diturunkan dengan membawakan kebenaran, dan Al qur'aSub.:  Al qur'an diturunkan dengan membawakan kebenaran, dan Al qur'aSub.:  Al qur'an diturunkan dengan membawakan kebenaran, dan Al qur'aSub.:  Al qur'an diturunkan dengan membawakan kebenaran, dan Al qur'an itu sendiri diturunkan secara n itu sendiri diturunkan secara n itu sendiri diturunkan secara n itu sendiri diturunkan secara 
beransur ansur 17:105beransur ansur 17:105beransur ansur 17:105beransur ansur 17:105----111111111111    

[17.105] Dan Kami turunkan |Al Qur'an itu dengan sebenar-benarnya dan Al Qur'an itu telah turun 
dengan |membawa| kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu |Nabi Muhammad|, melainkan sebagai 

pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. | ًًا َونَِذيرا ال> ُمبَّرشِ
`
 |105َوِ�لَْحّقِ اvنَزلْنَاُه َوِ�لَْحّقِ نََزَل َوَما اvْرَسلْنَاَك ا

[17.106] Dan Al Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu |Nabi Muhammad| 
membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.  فََرْقنَاُه kًَٓوُقْرا

لْنَاُه تَِزنيًال | ُه عََىل الن>اِس عََىل ُمْكٍث َونَز> v106ِلَتْقَرا| 
[17.107] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman |sama saja 

bagi Allah|. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur'an dibacakan 
kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud,  يَن ا¢وتُوا الِعْملَ ِمن ِ <xن> ا `

ُقْل آِمنُوا ِبِه اvْو َال تُْؤِمنُوا ا
 ِúِْذقَاِن ُجس>دًا |قَْب vوَن ِلال Èر ْم َخيِ َذا يُْتَىل عَلَْهيِ
`
 |107ا

[17.108] dan mereka berkata. "Maha Suci Tuhan kami; sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi".
ِّنَا لََمْفُعوًال |  ن َاكَن َوْعُد َرب

`
ِّنَا ا ْبَحاَن َرب  |108َويَُقولُوَن سـُ

[17.109] Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.
ْذقَاِن يَْبُكوَن َويَزِيُدُمهْ ُخُشوعًا |  vوَن ِلال Èر  |109َوَخيِ
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[17.110] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana 
saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaulhusna |nama-nama yang terbaik| dan janganlah kamu mengeraskan 
suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu"

ا تَْدُعوا   َن اv_+ م> ْمحَ َ اvِو اْدُعوا الر> <Bَسِبيًال |ُقِل اْدُعوا ا َWِاِفْت ِهبَا َوابَْتغِ بَْنيَ َذ هَْر ِبَصالتَِك َوَال ُختَ َىن َوَال َجتْ اُء احلُسـْ  |110فúََُ االvْمسَ
    

Sub.:  Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan DIA dengan Maha SuciSub.:  Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan DIA dengan Maha SuciSub.:  Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan DIA dengan Maha SuciSub.:  Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan DIA dengan Maha Suci----Nya 17:111Nya 17:111Nya 17:111Nya 17:111    
[17.111] Dan katakanlah. "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu 

dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan 
pengagungan yang sebesar-besarnya.  ٌَرشِيك ُ <Ú ًا َولَْم يَُكنTَي لَْم يَت>ِخْذ َو ِ <xا ِ <Bِ ُه  َوقُِل احلَْمُد ْ ّلِ َوَكّربِ Èxَن ا ُ َوِيلä ّمِ <Ú ِيف املُْ�ِ َولَْم يَُكن

 |111تَْكِبريًا |
 

AL KAHFI  سورة الكهف 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Tidak ada kebengkokan di dalam Al Sub.:  Tidak ada kebengkokan di dalam Al Sub.:  Tidak ada kebengkokan di dalam Al Sub.:  Tidak ada kebengkokan di dalam Al Qur'an 18:01Qur'an 18:01Qur'an 18:01Qur'an 18:01    
[18.1] Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab |Al Qur'an| dan Dia 

tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya; | ِعَوجًا ُ <Ú َعل ي اvنَزَل عََىل َعْبِدِه الِكتَاَب َولَْم َجيْ ِ <xا ِ <Bِ 1الَْحْمُد| 
[18.2] sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi 

Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa 
mereka akan mendapat pembalasan yang baik,  ûُِّينِذَر بَا امً ل اِلَحاِت اvن> لَهُْم قَيِّ يَن يَْعَملُوَن الص> ِ <xاملُْؤِمِنَني ا َ نُْه َويُبَّرشِ ُ <T ن سًا َشِديدًا ّمِ

نًا |  |2اvْجرًا َحسـَ
[18.3] mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. | بَدًاv3َماِكِثَني ِفيِه ا| 

    
Sub.:  Kedustaan bagi orang yang menganggap AllahSub.:  Kedustaan bagi orang yang menganggap AllahSub.:  Kedustaan bagi orang yang menganggap AllahSub.:  Kedustaan bagi orang yang menganggap Allah    itu mempunyai anak 18:4itu mempunyai anak 18:4itu mempunyai anak 18:4itu mempunyai anak 18:4----6666    

[18.4] Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata. "Allah mengambil seorang anak".
ُ َوTًَا |  <Bََذ ا يَن قَالُوا اخت> ِ <x4َويُنِذَر ا| 

[18.5] Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang 
mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan |sesuatu| 

kecuali dusta.  ًال> َكِذ�
`
ن يَُقولُوَن ا

`
ْفَواِههِْم ا vُرُج ِمْن ا َمًة َختْ ْت َلكِ ْم َكُربَ  |5| َما لَهُم ِبِه ِمْن ِعْملٍ َوَال الَٓ�ِهئِ

[18.6] Maka |apakah| barangkali kamu |Nabi Muhammad| akan mencelakakan dirimu karena bersedih 
hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini |Al Qur'an|.  َ فَلََع�>

>ْم يُ  ن ل `
>ْفَسَك عََىل آَ~ِرِمهْ ا  |6ْؤِمنُوا ِهبََذا احلَِديِث اvَسفًا |َ�ِخٌع ن

[18.7] Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami 
menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. َه< k> َجَعلْنَا َما عََىل االvْرِض ِزينًَة ل

`
ُْم ا Èهيvا ِلنَْبلَُوُمهْ ا

ًال |  |7اvْحَسُن َمعَ
[18.8] Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan |pula| apa yang di atasnya menjadi tanah 

rata lagi tandus. | لََجاِعلُوَن َما عَلَْهيَا َصِعيدًا ُجُرزًا <k
`
 |8َوا

    
Sub.:  Cerita tentang sahabat AshaSub.:  Cerita tentang sahabat AshaSub.:  Cerita tentang sahabat AshaSub.:  Cerita tentang sahabat Ashabul kahfi dalam gua 18:9bul kahfi dalam gua 18:9bul kahfi dalam gua 18:9bul kahfi dalam gua 18:9----26262626    
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[18.9] Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan |yang mempunyai| raqim itu, 
mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan?  َِقِمي َاكنُوا ِمْن آَ_تِن اَب الَكهِْف َوالر> ْحصَ vن> اvْم َحِسْبَت اvبًا ا ا َجعَ

|9| 
[18.10] |Ingatlah| tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka 

berdoa. "Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami 
petunjuk yang lurus dalam urusan kami |ini|".  
`
ْ لَنَا ِمْن اvْمِرkَ َرَشدًا |ا ًة َوَه²ِّ نَك َرْمحَ ُ <T نَا آِتنَا ِمن< َىل الَكهِْف فَقَالُوا َرب

`
 |10ْذ اvَوى الِفْتَيُة ا

[18.11] Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu,  ِنَني ْم ِيف الَكهِْف سـِ بْنَا عََىل آَذاِهنِ فََرضَ
 |11عََددًا |

[18.12] kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu 
yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal |dalam gua itu|.  ِاِحلْزبَْني Èيvُمث> بََعثْنَاُمهْ ِلنَْعَملَ ا

 vْحَىص ِلَما لَِبثُوا اv12َمدًا |ا| 
    

Sub.: Keteguhan iman Ashabul kahfi Sub.: Keteguhan iman Ashabul kahfi Sub.: Keteguhan iman Ashabul kahfi Sub.: Keteguhan iman Ashabul kahfi     18:1318:1318:1318:13----15151515    
[18.13] Kami ceritakan kisah mereka kepadamu |Nabi Muhammad| dengan sebenarnya. Sesungguhnya 

mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka 
petunjuk; | ُمهْ ُهًدىkَْم َوِزْد ِ ُْم ِفْتَيٌة آَمنُوا ِبَرّهبِ هن>

`
ُن نَُقصÈ عَلَْيَك نََباvُمه ِ�لَْحّقِ ا  |13َحنْ

[18.14] dan Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata. "Tuhan 
kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami 

kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran".  نَاÈ ْذ قَاُموا فََقالُوا َرب
`
ْم ا َوَربَْطنَا عََىل قُلُوِهبِ

>ْدُعَو ِمن ُدوِنِه  َمَواِت َواالvْرِض لَن ن ذًا َشَططًا |َربÈ الس>
`
>قَْد ُقلْنَا ا لَهًا ل

`
 |14ا

[18.15] Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan |untuk di sembah|. Mengapa 
mereka tidak mengemukakan alasan yang terang |tentang kepercayaan mereka?| Siapakah yang lebih zalim 

daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?  تُوَنûْوال يَا< َُذوا ِمن ُدوِنِه آِلهًَة ل َهُؤالِء قَْوُمنَا اخت>
ِ َكِذً� | <Bِن افَْرتَى عََىل ا ٍ فََمْن اvْظَملُ ِمم> م بُِسلَْطاٍن بَّنيِ  |15عَلَْهيِ

[18.16] Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah 
tempat berlindung ke dalam gua itu niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu 

dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.  لُْتُمَوُمهْ َوَما يَْعُبُدو ِذ اْعَزتَ
`
َىل الَكهِْف َوا

`
َ فَاûُووا ا <Bال> ا

`
َن ا

ْرفَقًا | ْن اvْمرُِمك ّمِ ْ لَُمك ّمِ ِتِه َوُهي²َِّ ْمحَ ن ر> Èُمك ّمِ  |16يَنُرشْ لَُمكْ َرب
[18.17] Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan 

bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas 
dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda |kebesaran| Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh 
Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tak akan 

mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.  َذا َطلََعت ت>َزاَوُر َعن
`
ْمَس ا َوتََرى الش>

نُْه ذَ  َماِل َوُمهْ ِيف فَْجَوٍة ّمِ >ْقرُِضهُْم َذاَت الّشِ َذا غََربَت ت
`
ْرِشدًا َكهِْفهِْم َذاَت الَيِمِني َوا Èَوِليا+ م ُÚَ َد ُ فَهَُو املُهْتَِد َوَمن يُْضِلْل فَلَن َجتِ <Bَمن َهيِْد ا ِ <Bِمْن آَ_ِت ا َWِ

|17| 
[18.18] Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur; dan Kami balik-balikkan mereka ke 

kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu 
menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan |diri| dan tentulah |hati| 

kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.  ْيَْقاظًا َوُمهvُهبُْم ا سـَ ُهبُم َوَحتْ َماِل َوَلكْ ُهبُْم َذاَت الَيِمِني َوَذاَت الّشِ ِّ ُرُقوٌد َونَُقل
>ْيَت ِمْهنُْم ِفَرارًا َولَُمِلْئَت ِمْهنُْم ُرْعبًا | ْم لََول لَْعَت عَلَْهيِ  |18َ�ِسطٌ ِذَراَعْيِه ِ�لَْوِصيِد لَِو اط>
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[18.19] Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. 
Berkatalah salah seorang di antara mereka. "Sudah berapa lamakah kamu berada |di sini?|". Mereka menjawab. 
"Kita berada |di sini| sehari atau setengah hari". Berkata |yang lain lagi|. "Tuhan kamu lebih mengetahui 
berapa lamanya kamu berada |di sini|. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan 
membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia 
membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali 

menceritakan halmu kepada seseorang pun.  َ ْهنُْم َمكْ لَِبثُْمتْ قَالُوا لَِبثْنَا يَْومًا اvْو ب ْعَض يَْوٍم قَالُوا َوَكَذWَِ بََعثْنَاُمهْ ِلَيتََساَءلُوا بَيَْهنُْم قَاَل قَائٌِل ّمِ
Èُمكْ اvْعَملُ ِبَما لَِبثْ  َا اvْزَىك َطَعامًا فَلَْياûِتُمك ِبِرْزقٍ َرب Èهيvَىل املَِدينَِة فَلَْينُظْر ا

`
ْف َوَال يُْشِعَرن> ِبُمكْ اvَحدًا | ُمتْ فَابَْعثُوا اvَحَدُمك ِبَوِرِقُمكْ َهِذِه ا ْنُه َولَْيَتلَط>  |19ّمِ

[18.20] Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu 
dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan 

beruntung selama-lamanya". ذ
`
ْم َولَن تُْفِلُحوا ا >ِهتِ وُمكْ اvْو يُِعيُدوُمكْ ِيف ِمل ن يَْظهَُروا عَلَْيُمكْ يَْرُمجُ

`
ُْم ا هن>

`
بَداً |ا v20ًا ا| 

[18.21] Dan demikian |pula| Kami mempertemukan |manusia| dengan mereka, agar manusia itu 
mengetahui, bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan Hari Kiamat tidak ada keraguan padanya. 
Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata. "Dirikanlah sebuah 
bangunan di atas |gua| mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka". Orang-orang yang berkuasa 
atas urusan mereka berkata. "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya".

ْذ يَتَنَازَ  
`
اعََة َال َريَْب ِفهيَا ا ِ َحقä َواvن> الس> <Bن> َوعَْد اvْم ِلَيْعلَُموا ا kَ عَلَْهيِ ْعَرثْ vا َWِيَن َوَكَذ ِ <xْم قَاَل ا ُْم اvْعَملُ ِهبِ Èهب م بُنْيَاkً ر> ُعوَن بَيَْهنُْم اvْمَرُمهْ فََقالُوا ابُْنوا عَلَْهيِ

ْسِجدًا |غَلَُبوا عََىل اvْمرِ  م م>  |21ِمهْ لَنَت>ِخَذن> عَلَْهيِ
[18.22] Nanti |ada orang yang akan| mengatakan |jumlah mereka| adalah tiga orang yang keempat adalah 

anjingnya, dan |yang lain| mengatakan. "|Jumlah mereka| adalah lima orang yang keenam adalah anjingnya", 
sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan |yang lain lagi| mengatakan. "|Jumlah mereka| tujuh orang, 
yang kedelapan adalah anjingnya". Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Tuhanku lebih mengetahui jumlah 
mereka; tidak ada orang yang mengetahui |bilangan| mereka kecuali sedikit". Karena itu janganlah kamu |Nabi 
Muhammad| bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu menanyakan 

tentang mereka |pemuda-pemuda itu| kepada seorang pun di antara mereka. ُاِبُعه َيُقولُوَن ثَالثٌَة ر> ُهبُْم َويَُقولُوَن سـَ ْم َلكْ
َسٌة َساِدُسهُمْ  ا يَْعلَمُ  َمخْ م م> ِهتِ ّيبِ اvْعَملُ ِبِعد> ُهبُْم ُقل ر> ْبَعٌة َوَ~ِمُهنُْم َلكْ ُهبُْم َرْجامً ِ�لَْغْيِب َويَُقولُوَن سـَ َتْفتِ َلكْ ال> ِمَراًء َظاِهرًا َوَال تَسـْ

`
ال> قَِليٌل فََال تَُماِر ِفِهيْم ا

`
ِفِهيم  هُْم ا

ْهنُْم اvَحدًا |  |22ّمِ
    

Sub.:  Kalau mengatakan sesuatu harus didasari dengan kalimat Insya Allah 18:23Sub.:  Kalau mengatakan sesuatu harus didasari dengan kalimat Insya Allah 18:23Sub.:  Kalau mengatakan sesuatu harus didasari dengan kalimat Insya Allah 18:23Sub.:  Kalau mengatakan sesuatu harus didasari dengan kalimat Insya Allah 18:23----24242424    
[18.23] Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu. "Sesungguhnya aku akan mengerjakan 

itu besok pagi,  ٍء ّينِ فَاِعٌل َذWَِ غَدًا | َوَال تَُقولَن> ِلَيشْ
`
 |23ا

[18.24] kecuali |dengan menyebut|. "Insya-Allah". Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan 
katakanlah. "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya 

daripada ini".  َن يَشvال> ا
`
َذا نَِسيَت َوقُْل َعَىس اvن َهيِْديَِن َرّيبِ الvْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشدًا |ا

`
>َك ا ب ُ َواْذُكر ر> <B24اَء ا| 

[18.25] Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun |lagi|.  َولَِبثُوا ِيف
نِ   |25َني َواْزَداُدوا ِتْسعًا |َكهِْفهِْم ثَالَث ِمائٍَة سـِ

[18.26] Katakanlah. "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal |di gua|; kepunyaan-Nya-lah 
semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam 
pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripada-Nya; dan Dia tidak mengambil 

seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan".  ْبِْرصvْرِض اvَمَواِت َواال ُ اvْعَملُ ِبَما لَِبثُوا Úَُ غَْيُب الس> <Bُقِل ا
ن ُدوِنهِ  ْع َما لَهُم ّمِ ّ َوَال يُْرشُِك ِيف ُحْمكِِه اvَحدًا | ِبِه َواvْمسِ  |26ِمن َوِيلٍ
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Sub.:  Tidak ada yang bisa merubah Firman Allah 18:27Sub.:  Tidak ada yang bisa merubah Firman Allah 18:27Sub.:  Tidak ada yang bisa merubah Firman Allah 18:27Sub.:  Tidak ada yang bisa merubah Firman Allah 18:27    

[18.27] Dan bacakanlah |Nabi Muhammad| apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhan-mu |Al 
Qur'an|. Tidak ada |seorang pun| yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dan kamu tidak akan dapat 

menemukan tempat berlindung selain daripada-Nya.  َد ِمن ُدوِنِه َماِتِه َولَن َجتِ َل ِلَلكِ َِّك َال ُمَبّدِ لَْيَك ِمن ِكَتاِب َرب
`
َواتُْل َما ا¢وِ�َ ا

    |27ُملَْتَحدًا |
    

Sub.:  Kesabaran bersama orang yang menSub.:  Kesabaran bersama orang yang menSub.:  Kesabaran bersama orang yang menSub.:  Kesabaran bersama orang yang menyembah Allah 18:28yembah Allah 18:28yembah Allah 18:28yembah Allah 18:28    
[18.28] Dan bersabarlah kamu |Nabi Muhammad| bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru 

Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling 
dari mereka |karena| mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang 
yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya 

itu melewati batas.  ُم ِ�لَْغَداِة يَن يَْدُعوَن َرهب> ِ <xنَْيا َوَال تُِطْع َواْصِربْ نَْفَسَك َمَع ا ÈTُه َوَال تَْعُد َعْينَاَك َعْهنُْم تُرِيُد زِينََة احلََياِة ا َوالَْعِيشِّ يُرِيُدوَن َوْ"َ
>َبَع َهَواُه َوَاكَن اvْمُرُه فُُرطًا |  |28َمْن اvْغَفلْنَا قَلَْبُه َعن ِذْكِرkَ َوات

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli Neraka 18:29orang ahli Neraka 18:29orang ahli Neraka 18:29orang ahli Neraka 18:29    

[18.29] Dan katakanlah |Nabi Muhammad|. "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa 
yang ingin |beriman| hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin |kafir| biarlah ia kafir". 
Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. 
Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih 

yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.  َوُقِل
ُِّمكْ  ب َ احلَقÈ ِمن ر> ن ي

`
اِدُقهَا َوا ْم ُرسَ اِلِمَني kَرًا اvَحاَط ِهبِ k> اvْعَتْدkَ ِللظ>

`
َتِغيثُوا يَُغاثُوا ِبَماٍء َاكلُْمهِْل يَْشِوي الُوُجوَه ِبئَْس فََمن َشاَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاَء فَلَْيْكُفْر ا سـْ

اُب َوَساَءْت ُمْرتََفقًا | َ  |29الرش>
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli orang ahli orang ahli orang ahli surga 18:30surga 18:30surga 18:30surga 18:30----31313131    
[18.30] Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan 

pahala orang-orang yang mengerjakan amalan |nya| dengan baik.  ْْجَر َمنvَال نُِضيُع ا <k
`
اِلَحاِت ا لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xن> ا `

 ا
ًال |  |30اvْحَسَن َمعَ

[18.31] Mereka itulah |orang-orang yang| bagi mereka surga Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; 
dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan 
sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang 

sebaik-baiknya, dan tempat-istirahat yang indah;  َساِوَر ِمن َذَهٍبvْوَن ِفهيَا ِمْن ا< ل ُم االvْهنَاُر ُحيَ ِهتِ ِري ِمن َحتْ ا¢ْولَِئَك لَهُْم َجن>اُت عَْدٍن َجتْ
ت>ِكِئَني ِفهيَا عََىل االvَرائِِك ِنْعَم الث>َواُب َوَحُسنَْت ُمْرتََفقًا |َويَلْبَُسوَن ثَِيا Èٍق م َتْربَ سـْ

`
نُدٍس َوا ن سـُ  |31ً� ُخْرضًا ّمِ

    
Sub.:  Perumpamaan dua orang laki laki yang salah satunya kafir dengan dua buah kebun anggur 18:32Sub.:  Perumpamaan dua orang laki laki yang salah satunya kafir dengan dua buah kebun anggur 18:32Sub.:  Perumpamaan dua orang laki laki yang salah satunya kafir dengan dua buah kebun anggur 18:32Sub.:  Perumpamaan dua orang laki laki yang salah satunya kafir dengan dua buah kebun anggur 18:32----44444444    

[18.32] Dan berikanlah |Nabi Muhammad| kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, 
Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya |yang kafir| dua buah kebun anggur dan Kami kelilingi kedua 

kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang.  ثًَال َواْرضِْب لَهُم م>
>َتْنيِ ِمْن اvْعنَاٍب َوَحَفْفنَاُمهَا ِبنَْخٍل َوَجَعلْنَا بَيَْهنَُما َزْرعًا | ُجلَْنيِ َجَعلْنَا الvَحِدِمهَا َجن  |32ر>

[18.33] Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun 
dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, | ِخاللَهَُما َهنَرًا kَْر نُْه َشيْئًا َوفَج> >َتْنيِ آتَْت ا¢ُلكَهَا َولَْم تَْظِمل ّمِ َتا اجلَن  |33ِلكْ
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[18.34] dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya |yang mukmin| ketika ia 
bercakap-cakap dengan dia. "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat".

ْكَرثُ ِمنَك َماًال َواvَعزÈ نََفرًا |  vا kَvاِوُرُه ا  |34َوَاكَن Úَُ ثََمٌر فََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُحيَ
[18.35] Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata. "Aku kira 

kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, | بَدًاvن تَِبيَد َهِذِه اvا Èُظنvِّنَْفِسِه قَاَل َما ا >َتُه َوُهَو َظاِلٌم ل  |35َوَدَخَل َجن
[18.36] dan aku tidak mengira Hari Kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada 

Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu".  اعََة َوَما اvُظنÈ الس>
ِجَدن> َخْريًا ِمْهنَا ُمنَقلَبًا | vَىل َرّيبِ ال

`
ِددتÈ ا È36قَائَِمًة َولَِنئ ر| 

[18.37] Kawannya |yang mukmin| berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya. "Apakah 
kamu kafir kepada |Tuhan| yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia 

menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?  ََصاِحُبُه َوُهو ُÚَ اَك  قَاَل Èْطَفٍة ُمث> َسو> ي َخلََقَك ِمن تَُراٍب ُمث> ِمن ن ِ <x�ِ َكَفْرَتvاِوُرُه ا ُحيَ
 |37َرُجًال |

[18.38] Tetapi aku |percaya bahwa|. Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun 
dengan Tuhanku.  َرّيبِ َوَال ُ <Bْا ُهَو ا< ْرشُِك ِبَرّيبِ اvَحدًا |لَِكن  |38ا¢

[18.39] Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu "MAA SYAA ALLAH, 
LAA QUWWATA ILLAA BILLAH" |Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali 
dengan pertolongan Allah|. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan,

ن تََرِن اkَv اvقَل> ِمنَك َماالً  
`
ِ ا <B�ِ <ال

`
َة ا ُ َال ُقو> <Bَتَك ُقلَْت َما َشاَء ا< ْذ َدَخلَْت َجن

`
 |39َوَوTًَا |َولَْوال ا

[18.40] maka mudah-mudahan Tuhanku, akan memberi kepadaku |kebun| yang lebih baik daripada 
kebunmu |ini|; dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan |petir| dari langit kepada kebunmu, hingga 

|kebun itu| menjadi tanah yang licin.  َِتَك َويُْرِسَل عَلَْهي< ن َجن َماِء فَُتْصِبَح َصِعيدًا َزلَقًا فََعَىس َرّيبِ اvن يُْؤِتيَِين َخْريًا ّمِ َن الس> َباkً ّمِ ا ُحسـْ
|40| 

[18.41] atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi".
تَِطيَع Úَُ َطلَبًا |   |41اvْو يُْصِبَح َماُؤَها غَْورًا فَلَن تَسـْ

[18.42] Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya |tanda menyesal| 
terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan 

dia berkata. "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku".  َوا¢ِحيطَ ِبثََمِرِه
ْرشِ  ُِّب َكف>ْيِه عََىل َما اvنَفَق ِفهيَا َوِيهَ َخاِويٌَة عََىل ُعُروِشهَا َويَُقوُل َ_ لَْيتَِين لَْم ا¢  |42ْك ِبَرّيبِ اvَحدًا |فَاvْصَبَح يَُقل

[18.43] Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah; dan sekali-kali ia 
tidak dapat membela dirinya. | َوَما َاكَن ُمنَتِرصًا ِ <Bونَُه ِمن ُدوِن ا ُ ِفئٌَة يَنُرصُ <Ú 43َولَْم تَُكن| 

[18.44] Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak. Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan 
sebaik-baik Pemberi balasan. | احلَّقِ ُهَو َخْريٌ ثََواً� َوَخْريٌ ُعْقبًا ِ <Bِ الَواليَُة َWِ44ُهنَا| 

    
Sub.:  Perumpamaan tentang kehidupan dunia 18:45Sub.:  Perumpamaan tentang kehidupan dunia 18:45Sub.:  Perumpamaan tentang kehidupan dunia 18:45Sub.:  Perumpamaan tentang kehidupan dunia 18:45----46464646    

[18.45] Dan berilah perumpamaan kepada mereka |manusia|, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan 
yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian 
tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.  َÉَ نَْيا ÈTثََل احلََياِة ا ُ َواْرضِْب لَهُم م> <Bُح َوَاكَن ا_َ �ً تَْذُروُه الّرِ َماِء فَاْختَلَطَ ِبِه نََباُت االvْرِض فَاvْصَبَح َهشـِ عََىل ُلكِّ  ٍء اvنَزلْنَاُه ِمَن الس>
ْقتَِدرًا | Èٍء م  |45َيشْ
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[18.46] Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh 
adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.  نَْيا ÈTاملَاُل َوالَْبُنوَن زِينَُة احلََياِة ا

َِّك ثََواً� َوَخْريٌ اvَمًال | اِلَحاُت َخْريٌ ِعنَد َرب  |46َوالَْباِقيَاُت الص>
    

Sub.:  Keadaan pada hari kiSub.:  Keadaan pada hari kiSub.:  Keadaan pada hari kiSub.:  Keadaan pada hari kiamat 18:47amat 18:47amat 18:47amat 18:47----49494949    
[18.47] 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. اِجلَباَل َوتََرى ُ kَُمهْ فََملْ نَُغاِدْر ِمْهنُْم اvَحدًا | َويَْوَم نَُسّريِ  |47االvْرَض َ�ِرَزًة َوَحَرشْ

[18.48] Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu 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.  +َِّك َصفا َوُعرُِضوا عََىل َرب
ْوِعدًا | َعَل لَُمك م> ْ >ن جن> ُمتْ اvل ٍة بَْل َزَمعْ َل َمر> >َقْد ِجْئُتُموÉَ kََ َخلَْقنَاُمكْ اvو>  |48ل

[18.49] Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap 
apa yang |tertulis| di dalamnya, dan mereka berkata. "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak 
meninggalkan yang kecil dan tidak |pula| yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa 

yang telah mereka kerjakan ada |tertulis|. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun".  َوُوِضَع الِكتَاُب
ا ِفيِه َويَُقولُوَن َ_ َويْلََتنَا َما ِلهََذا الِكتَاِب َال يَُغاِدُر َصغِ  Èَك اvَحدًا فََرتَى املُْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِمم> لُوا َحاِرضًا َوَال يَْظِملُ َرب ال> اvْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َمعِ

`
َريًة َوَال َكِبَريًة ا

|49| 
    

Sub.:  Iblis adalah dari golongan jin yang mendurhakai perintah Allah, dan mereka adalah musuh yang nyata Sub.:  Iblis adalah dari golongan jin yang mendurhakai perintah Allah, dan mereka adalah musuh yang nyata Sub.:  Iblis adalah dari golongan jin yang mendurhakai perintah Allah, dan mereka adalah musuh yang nyata Sub.:  Iblis adalah dari golongan jin yang mendurhakai perintah Allah, dan mereka adalah musuh yang nyata 
bagi umat manusia 18:50bagi umat manusia 18:50bagi umat manusia 18:50bagi umat manusia 18:50----51515151    

[18.50] Dan |ingatlah| ketika Kami berfirman kepada para malaikat. "Sujudlah kamu kepada Adam", maka 
sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. 
Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka 

adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti |Allah| bagi orang-orang yang zalim.  ْذ ُقلْنَا ِللَْمالِئَكِة
`
َوا

فَ  vِِّه ا بِْليَس َاكَن ِمَن اِجلّنِ فََفَسَق َعْن اvْمِر َرب
`
ال> ا

`
اِلِمَني بََدًال |اْجسُُدوا الَٓدَم فََسَجُدوا ا >تَُه اvْوِلَياَء ِمن ُدوِين َوُمهْ لَُمكْ عَُدوä ِبئَْس ِللظ>  |50تَت>ِخُذونَُه َوُذّرِي

[18.51] Aku tidak menghadirkan mereka |iblis dan anak cucunya| untuk menyaksikan penciptaan langit 
dan bumi dan tidak |pula| penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang 

menyesatkan itu sebagai penolong. | ِخَذ املُِضلَِّني َعُضدًا< َمَواِت َواالvْرِض َوَال َخلَْق اvنُفِسهِْم َوَما ُكنُت ُمت ُْم َخلَْق الس> Èْشهَدهتvا ا  |51م>
    

Sub.:  Keadaan orang kafir sekalian sekutuSub.:  Keadaan orang kafir sekalian sekutuSub.:  Keadaan orang kafir sekalian sekutuSub.:  Keadaan orang kafir sekalian sekutu    kutunya pada hari kiamat 18:52kutunya pada hari kiamat 18:52kutunya pada hari kiamat 18:52kutunya pada hari kiamat 18:52    
[18.52] Dan |ingatlah| akan hari |yang ketika itu| Dia berfirman. "Panggillah olehmu sekalian sekutu-

sekutu-Ku yang kamu katakan itu". Mereka lalu memanggilnya tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas 
seruan mereka dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan |neraka|.  ُْمت يَن َزَمعْ ِ <xَاكِيئَ ا َويَْوَم يَُقوُل kَُدوا ُرشَ

ْوِبقًا | َتِجيُبوا لَهُْم َوَجَعلْنَا بَيَْهنُم م>  |52فََدَعْوُمهْ فََملْ يَسـْ
[18.53] Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini, bahwa mereka akan jatuh 

ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.  َواِقُعوَها َولَْم Èُم م َوَراvى املُْجرُِموَن الن>اَر فََظنÈوا اvهن>
ُدوا َعْهنَا َمْرصِفًا |  |53َجيِ

[18.54] Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Qur'an ini bermacam-
macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.  َولََقْد َرص>فْنَا ِيف َهَذا الُقْرآِن لِلن>اِس

ٍء َجَدًال | نَساُن اvْكَرثَ َيشْ
`
 |54ِمن ُلكِّ َمثٍَل َوَاكَن اال
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Sub.:  Tidak ada yang Sub.:  Tidak ada yang Sub.:  Tidak ada yang Sub.:  Tidak ada yang bisa menghalangi manusia untuk bertobat memohon ampun kepada Allah 18:55bisa menghalangi manusia untuk bertobat memohon ampun kepada Allah 18:55bisa menghalangi manusia untuk bertobat memohon ampun kepada Allah 18:55bisa menghalangi manusia untuk bertobat memohon ampun kepada Allah 18:55    

[18.55] Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang 
kepada mereka, dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali |keinginan menanti| datangnya hukum 

|Allah yang telah berlaku pada| umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.  َوَما َمنََع
ِلَني اvْو  ن>ُة االvو> ال> اvن تَاûِتَهيُْم سـُ

`
ُـْم ا َتْغِفُروا َرهب> ْذ َجاَءُمهُ الهَُدى َويَسـْ

`
 |55َهيُُم الَعَذاُب ُقُبًال |يَاûتِ الن>اَس اvن يُْؤِمنُوا ا

    
Sub.:  Tujuan para Rasul 18:56Sub.:  Tujuan para Rasul 18:56Sub.:  Tujuan para Rasul 18:56Sub.:  Tujuan para Rasul 18:56    

[18.56] Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 
pemberi peringatan; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian 
mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat Kami dan peringatan-peringatan 

terhadap mereka sebagai olok-olokkan.  ْيَن َكَفُروا ِ�لَْباِطِل ِلُيد ِ <xاِدُل ا ِيَن َوُمنِذِريَن َوُجيَ ال> ُمبَّرشِ
`
َُذوا َوَما نُْرِسُل املُْرَسِلَني ا ِحُضوا ِبِه احلَق> َواخت>

 |56آَ_ِيت َوَما ا¢نِذُروا ُهُزوًا |
    

Sub.:  Mereka yang dzolim berpaling dari ayat ayat Allah, tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya 18:57Sub.:  Mereka yang dzolim berpaling dari ayat ayat Allah, tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya 18:57Sub.:  Mereka yang dzolim berpaling dari ayat ayat Allah, tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya 18:57Sub.:  Mereka yang dzolim berpaling dari ayat ayat Allah, tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya 18:57    
[18.57] Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari 

Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? 
Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, |sehingga mereka tidak| memahaminya, 
dan |Kami letakkan pula| sumbatan di telinga mereka; dan kendati pun kamu |Nabi Muhammad| menyeru 

mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya,  َر َوَمْن اvْظَملُ ِمم>ن ُذكِّ
 <k

`
َمْت يََداُه ا ِِّه فَاvْعَرَض َعْهنَا َونَِيسَ َما قَد> َتُدو ِبآَ_ِت َرب َىل الهَُدى فَلَن َهيْ

`
ن تَْدُعهُْم ا

`
ْم َوْقرًا َوا ْم اvِكن>ًة اvن يَْفقَهُوُه َوِيف آَذاِهنِ ذًا اvبَدًا |َجَعلْنَا عََىل ُقلُوِهبِ

`
 |57ا ا

    
Sub.:  Allah Maha Pengampun, dan Pemilik kasih sayang 18:58Sub.:  Allah Maha Pengampun, dan Pemilik kasih sayang 18:58Sub.:  Allah Maha Pengampun, dan Pemilik kasih sayang 18:58Sub.:  Allah Maha Pengampun, dan Pemilik kasih sayang 18:58    

[18.58] Dan Tuhanmulah Yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka 
karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu 
yang tertentu |untuk mendapat azab| yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung 

daripadanya.  َدُ و >ن َجيِ ْوِعٌد ل >هُم م> َل لَهُُم الَعَذاَب ِبل ل ُبوا لََعج> ِة لَْو يَُؤاِخُذُمه ِبَما َكسـَ ْمحَ Èَك الَغُفوُر ُذو الر>  |58وا ِمن ُدوِنِه َمْوئًِال |َرب
[18.59] Dan |penduduk| negeri itu telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami 

tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. | ْوِعدًا ا َظلَُموا َوَجَعلْنَا ِلَمهِْلِكهِم م>  |59َوِتْ�َ الُقَرى اvْهلَْكنَاُمهْ لَم>
    

Sub.:  Kisah Nabi Musa dan Nabi khidir 18:60Sub.:  Kisah Nabi Musa dan Nabi khidir 18:60Sub.:  Kisah Nabi Musa dan Nabi khidir 18:60Sub.:  Kisah Nabi Musa dan Nabi khidir 18:60----83838383    
[18.60] Dan |ingatlah| ketika Musa berkata kepada muridnya. "Aku tidak akan berhenti |berjalan| sebelum 

sampai ke pertemuan dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun".  ْذ قَاَل ُموَىس ِلَفتَاُه َال
`
َوا

ْمِيضَ ُحُقبًا | vْو اvبْلَُغ َمْجَمَع الَبْحَرْيِن ا vْبَرُح َحىت> اv60ا| 
[18.61] Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan 

itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. | �ً ََذ َسِبيúَُ ِيف الَبْحِر َرسَ َيا ُحوَهتَُما فَاخت> َما نَسـِ ا بَلََغا َمْجَمَع بَيِْهنِ  |61فَلَم>
[18.62] Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya. "Bawalah ke mari 

makanan kita; sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini".  لََقْد لَِقينَا kَا َجاَوَزا قَاَل ِلَفتَاُه آتِنَا غََداَء فَلَم>
 |62ِمن َسَفِرkَ َهَذا نََصبا+ |

[18.63] Muridnya menjawab. "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka 
sesungguhnya aku lupa |menceritakan tentang| ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk 
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menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."  قَاَل
ْيَطاُن اvْن اvْذُكَرُه وَ  ال> الشـ>

`
ّينِ نَِسيُت احلُوَت َوَما اvنَساِنيُه ا

`
ْخَرِة فَا َىل الص>

`
ْذ اvَويْنَا ا

`
بًا |اvَراvيَْت ا ََذ َسِبيúَُ ِيف الَبْحِر َجعَ  |63اخت>

[18.64] Musa berkata. "Itulah |tempat| yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka 
semula. | ا عََىل آَ~ِرِمهَا قََصصًا  |64قَاَل َذWَِ َما ُكن>ا نَْبغِ فَاْرتَد>

[18.65] Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami 
berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.  فََوَجَدا

k> ِعلْامً | ُ <T ْمنَاُه ِمن< ْن ِعنِدkَ َوعَل ًة ّمِ ْن ِعَباِدkَ آتَيْنَاُه َرْمحَ  |65َعْبدًا ّمِ
[18.66] Musa berkata kepada Khidhr. "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku 

ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"  ا َمِن ِمم> ِّ >ِبُعَك عََىل اvن تَُعل ت vُموَىس َهْل ا ُÚَ قَاَل
ِّْمَت ُرْشدًا |  |66عُل

[18.67] Dia menjawab. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku.  َك لَن< ن
`
قَاَل ا

َتِطيَع َمِعَي َصْربًا |  |67تَسـْ
[18.68] Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang 

cukup tentang hal itu?" | طْ ِبِه ُخْربًا  |68َوَكْيَف تَْصِربُ عََىل َما لَْم ُحتِ
[18.69] Musa berkata. "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak 

akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun". | ْمرًاvا َWَ ْعِيصvَصاِبرًا َوَال ا ُ <Bن َشاَء ا
`
َتِجُدِين ا  |69قَاَل سـَ

[18.70] Dia berkata. "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang 
sesuatu apa pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu".  َWَ ٍء َحىت> ا¢ْحِدَث >َبْعَتِين فََال تَْساvلِْين َعن َيشْ ِن ات

`
قَاَل فَا

 |70ِمنُْه ِذْكرًا |
[18.71] Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. 

Musa berkata. "Mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan 
penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar.  َِفين َذا َرِكَبا ِيف الس>

`
ِة فَانَطلَقَا َحىت> ا

ْمرًا |
`
 |71َخَرقَهَا قَاَل اvَخَرْقَهتَا ِلُتْغِرَق اvْهلَهَا لَقَْد ِجْئَت َشيْئًا ا

[18.72] Dia |Khidhr| berkata. "Bukankah aku telah berkata. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan 
sabar bersama dengan aku"  ِتَط >َك لَن تَسـْ ن

`
 |72يَع َمِعَي َصْربًا |قَاَل اvلَْم اvُقْل ا

[18.73] Musa berkata. "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu 
membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku". | ْمرِي ُعْرسًاv73قَاَل َال تَُؤاِخْذِين ِبَما نَِسيُت َوَال تُْرِهْقِين ِمْن ا| 

[18.74] Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr 
membunuhnya. Musa berkata. "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang 

lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar". قَتَلَْت نَْفسًا َزِكي>ًة فَاvقَاَل ا ُúَََذا لَِقيَا غُالمًا فََقت `
نَطلََقا َحىت> ا

>َقْد ِجْئَت َشيْئًا نÈْكرًا |  |74ِبَغْريِ نَْفٍس ل
[18.75] Khidhr berkata. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan 

dapat sabar bersamaku?" | تَِطيَع َمِعَي َصْربًا >َك لَن تَسـْ ن
`
َ ا <W قُلvلَْم ا v75قَاَل ا| 

[18.76] Musa berkata. "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah |kali| ini, maka janganlah 
kamu memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku".

ّينِ عُْذرًا |  ُ <T ٍء بَْعَدَها فََال تَُصاِحْبِين قَْد بَلَْغَت ِمن ن َساvلُْتَك َعن َيشْ
`
 |76قَاَل ا

[18.77] Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka 
minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian 
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan 

dinding itu. Musa berkata. "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".  <ْهَل فَانَطلََقا َحىتvتََيا اvَذا ا
`
ا

ُفوُمهَا فََوَجَدا ِفهيَا ِجدَاراً ُيرِيُد اvن يَنَقض> فَاvقَاَمُه قَالَ  َتْطَعَما اvْهلَهَا فَاvبَْوا اvن يَُضّيِ َْذَت عَلَْيِه اvْجرًا |قَْريٍَة اسـْ  |77 لَْو ِشئَْت الخت>
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[18.78] Khidhr berkata. "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; Aku akan memberitahukan 
kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.  قَاَل َهَذا ِفَراُق بَيِْين َوبَيِْنَك

َتِطع ع>لَْيِه َصْربًا | ُئَك ِبَتاûِويِل َما لَْم تَسـْ ِّ  |78َسا¢نَب
[18.79] Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan 

merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.  ا اvم>
ِفينَُة فََاكنَْت ِلَمَساِكَني يَْعَملُوَن ِيف الَبْحِر فَاvَردتÈ اvْن اvِعيَهبَا وَ  ِ�ٌ يَاûُخُذ ُلك> َسِفينٍَة غَْصبًا |الس>  |79َاكَن َوَراَءُمه م>

[18.80] Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir 
bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran.  ُا الُغالم فََاكَن اvبََواُه ُمْؤِمنَْنيِ  َواvم>

 |80فََخِشينَا اvن يُْرِهَقهَُما ُطْغَياkً َوُكْفرًا |
[18.81] Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang 

lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya |kepada ibu bapaknya|.  ن يُْبِدلَهَُماvا kََرْدvفَا
نُْه َزَاكًة َواvْقَرَب ُرْحامً | َُما َخْريًا ّمِ È81َرهب| 

[18.82] Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya 
ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu 
menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai 
rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah 

tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya".  ا اِجلَداُر فََاكَن ِلُغالَمْنيِ يَِتميَْنيِ ِيف املَِدينَِة َوَاكَن َواvم>
َتْخرِجَ  ُمهَا َويَسـْ Èَك اvن يَْبلَُغا اvُشد> >هَُما َوَاكَن اvبُوُمهَا َصاِلحًا فَاvَراَد َرب َتُه َكٌزن ل َِّك َوَما فََعلُْتُه َعْن اvْمرِي َذWَِ تَاûِويُل َما لَْم تَْسِطع ع>لَْيِه َصْربًا َحتْ ب ن ر> ًة ّمِ ا َكَزنُمهَا َرْمحَ

|82| 
    

Sub.:  Cerita Sub.:  Cerita Sub.:  Cerita Sub.:  Cerita tentang tentang tentang tentang Dzulkarnain 18:83Dzulkarnain 18:83Dzulkarnain 18:83Dzulkarnain 18:83----101101101101    
[18.83] Mereka akan bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang Zulkarnain. Katakanlah. "Aku akan 

bacakan kepadamu cerita tentangnya". | نُْه ِذْكرًا  |83َويَْساvلُونََك َعن ِذي القَْرنَْنيِ ُقْل َساvتْلُو عَلَْيُمك ّمِ
[18.84] Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di |muka| bumi, dan Kami telah 

memberikan kepadanya jalan |untuk mencapai| segala sesuatu, | ٍء َسبَبًا k> َمك>ن>ا Úَُ ِيف االvْرِض َوآتَيْنَاُه ِمن ُلكِّ َيشْ
`
 |84ا

[18.85] maka dia pun menempuh suatu jalan. | تَْبَع َسبَبًاv85فَا| 
[18.86] Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di 

dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata. "Hai 
Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka".  ْمِس َذا بَلََغ َمْغرَِب الش>

`
َحىت> ا

نًا | َوَجَدَها تَْغُرُب ِيف عَْنيٍ  ِخَذ ِفِهيْم ُحسـْ ا اvن تَت> م>
`
َب َوا ا اvن تَُعّذِ م>

`
ئٍَة َوَوَجَد ِعنَدَها قَْومًا ُقلْنَا َ_ َذا الَقْرنَْنيِ ا  |86َمحِ

[18.87] Berkata Zulkarnain. "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian 
dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.  ا قَاَل اvم>

بُُه عََذاً� نÈْكرًا | ِِّه فَُيَعّذِ َىل َرب `
بُُه ُمث> يَُردÈ ا  |87َمن َظَملَ فََسْوَف نَُعّذِ

[18.88] Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai 
balasan, dan akan kami titahkan kepadanya |perintah| yang mudah dari perintah-perintah kami".  ا َمْن آَمَن َواvم>

نَُقوُل Úَُ ِمْن اvْمِرkَ يُْرسًا | َىن َوسـَ َل َصاِلحًا فúََُ َجَزاًء احلُسـْ  |88َوَمعِ
[18.89] Kemudian dia menempuh jalan |yang lain|. | تَْبَع َسبَبًا v89ُمث> ا| 

[18.90] Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari |sebelah Timur| dia mendapati matahari 
itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari 

|cahaya| matahari itu, | ن ُدوِهنَا ِسْرتًا >هُْم ّمِ َعل ل >ْم َجنْ ْمِس َوَجَدَها تَْطلُُع عََىل قَْوٍم ل َذا بَلََغ َمْطِلَع الش>
`
 |90َحىت> ا
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[18.91] demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.  َوقَْد َWَِكَذ
 َTَ َحْطنَا ِبَماv91يِْه ُخْربًا |ا| 

[18.92] Kemudian dia menempuh suatu jalan |yang lain lagi|. | تَْبَع َسبَبًا v92ُمث> ا| 
[18.93] Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua 

bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.  َما قَْومًا ال> يََاكُدوَن يَْفَقهُوَن ْيِن َوَجَد ِمن ُدوِهنِ د> َذا بَلََغ بَْنيَ الس>
`
َحىت> ا

 |93قَْوًال |
    

Sub.:  Ya'juj dan Ma'juj orang yang membuat kerusakan dimuka bumi 18:94Sub.:  Ya'juj dan Ma'juj orang yang membuat kerusakan dimuka bumi 18:94Sub.:  Ya'juj dan Ma'juj orang yang membuat kerusakan dimuka bumi 18:94Sub.:  Ya'juj dan Ma'juj orang yang membuat kerusakan dimuka bumi 18:94----99999999    
[18.94] Mereka berkata. "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Makjuj itu orang-orang yang membuat 

kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu 
membuat dinding antara kami dan mereka?"  ْرvُجوَج ُمْفِسُدوَن ِيف االûُجوَج َوَماûن> يَا `

َعُل Wََ َخْرجًا عََىل اvن قَالُوا َ_ َذا القَْرنَْنيِ ا ِض فَهَْل َجنْ
َعَل بَْينَنَا َوبَيَْهنُْم َسدا+ |  |94َجتْ

[18.95] Zulkarnain berkata. "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih 
baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan |manusia dan alat-alat|, agar aku membuatkan dinding antara 

kamu dan mereka, | ْجَعْل بَيْنَُمكْ َوبَيَْهنُْم َرْدمًاvٍة ا  |95قَاَل َما َمك>ّينِ ِفيِه َرّيبِ َخْريٌ فَاvِعيُنوِين ِبُقو>
[18.96] berilah aku potongan-potongan besi" Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua 

|puncak| gunung itu, berkatalah Zulkarnain. Tiuplah |api itu|". Hingga apabila besi itu sudah menjadi |merah 
seperti| api, dia pun berkata. "Berilah aku tembaga |yang mendidih| agar kutuangkan ke atas besi panas itu".

ذَ  
`
َذا َجَعkَ ُúَرًا قَاَل آتُوِين ا¢فْرِْغ عَلَْيِه ِقْطرًا |آتُوِين ُزبََر احلَِديِد َحىت> ا

`
َدفَْنيِ قَاَل انُفُخوا َحىت> ا  |96ا َساَوى بَْنيَ الص>

[18.97] Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa |pula| melobanginya.  ن يَْظَهُروُهvفََما اْسَطاُعوا ا
َتَطاُعوا   |Úَ97ُ نَْقبًا |َوَما اسـْ

[18.98] Zulkarnain berkata. "Ini |dinding| adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji 
Tuhanku Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar".  َذا َجاَء

`
ّيبِ فَا ن ر> ٌة ّمِ قَاَل َهَذا َرْمحَ

َء َوَاكَن َوْعُد َرّيبِ َحقا+ | َوْعدُ   |98َرّيبِ َجَعúَُ َداك>
[18.99] Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup 

lagi sangkakala, lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya.  َ وِر فََجَمْعنَاُمهْ َوتََرْكنَا بَْعَضهُْم يَْوَمِئٍذ ي Èُموُج ِيف بَْعٍض َونُِفَخ ِيف الص
عًا |  |99َمجْ

[18.100] dan Kami nampakkan Jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas.  َ من> َوَعَرْضنَا َ"َ
ِّْلَاكِفرِيَن َعْرضًا |  |100يَْوَمِئٍذ ل

[18.101] yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda 
kebesaran-Ku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar.  َتِطيُعوَن يَن َاكنَْت اvْعُيُهنُْم ِيف ِغَطاٍء َعن ِذْكرِي َوَاكنُوا َال يَسـْ ِ <xا

عًا |  |101َمسْ
    

Sub.:  Tidak ada pembimbing bagi orangSub.:  Tidak ada pembimbing bagi orangSub.:  Tidak ada pembimbing bagi orangSub.:  Tidak ada pembimbing bagi orang    kafir 18:102kafir 18:102kafir 18:102kafir 18:102    
[18.102] Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka |dapat| mengambil hamba-hamba-Ku 

menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahanam tempat tinggal bagi 
orang-orang kafir. يَن َكَفُرو ِ <xفََحِسَب اvِلْلَاكِفرِيَن نُُزًال |ا َ من> َ"َ kَْعَتْدvا <k

`
 |102ا اvن يَت>ِخُذوا ِعَباِدي ِمن ُدوِين اvْوِلَياَء ا

    
Sub.:  Mereka orang yang paling rugi perbuatannya 18:103Sub.:  Mereka orang yang paling rugi perbuatannya 18:103Sub.:  Mereka orang yang paling rugi perbuatannya 18:103Sub.:  Mereka orang yang paling rugi perbuatannya 18:103----106106106106    

[18.103] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang 
yang paling merugi perbuatannya?" | اًال ُئُمك ِ�الvْخَرسِيَن اvْمعَ ِّ  |103ُقْل َهْل نُنَب
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[18.104] Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka 
menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.  ِ <xُنوَن ُصْنعًا|ا سـِ ُْم ُحيْ ُبوَن اvهن> سـَ نَْيا َوُمهْ َحيْ ÈT104يَن َضل> َسْعُهيُْم ِيف احلََياِة ا| 

[18.105] Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan |kafir terhadap| 
perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian 

bagi |amalan| mereka pada Hari Kiamat.  ِالُهُْم فََال نُِقُمي لَهُْم يَْوَم الِقيَاَمة ْم َوِلَقائِِه فََحِبَطْت اvْمعَ ِ يَن َكَفُروا ِبآَ_ِت َرّهبِ ِ <xا¢ْولَِئَك ا  kًَوْز
|105| 

[18.106] Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan 
mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok.  َُذوا آَ_ِيت ُ ِبَما َكَفُروا َواخت> من> َذWَِ َجَزاُؤُمهْ َ"َ

    |106َوُرُسِيل ُهُزوًا |
    

Sub.:  Mereka yang beriman dan berSub.:  Mereka yang beriman dan berSub.:  Mereka yang beriman dan berSub.:  Mereka yang beriman dan beramal saleh 18:107amal saleh 18:107amal saleh 18:107amal saleh 18:107----108108108108    
[18.107] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus 

menjadi tempat tinggal, | اِلَحاِت َاكنَْت لَهُْم َجن>اُت الِفْرَدْوِس نُُزًال لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xن> ا `
 |107ا

[18.108] mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya.  يَن ِفهيَا َال يَْبُغوَن َعْهنَا ِحَوًال ِTَِخا
|108| 

    
Sub.:  Besarnya kekuasaan Allah 18:109Sub.:  Besarnya kekuasaan Allah 18:109Sub.:  Besarnya kekuasaan Allah 18:109Sub.:  Besarnya kekuasaan Allah 18:109    

[18.109] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk |menulis| kalimat-
kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis |ditulis| kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun 

Kami datangkan tambahan sebanyak itu |pula|.  َِماُت َرّيب َماِت َرّيبِ لَنَِفَد الَبْحُر قَْبَل اvن تَنَفَد َلكِ َلكِ ِّ >ْو َاكَن الَبْحُر ِمَدادًا ل  َولَْو ُقل ل
 |109ِجْئنَا ِبِمثúِِْ َمَدداً |

    
Sub.:  Bagaimana cara bertemu dengan Allah? 18:110Sub.:  Bagaimana cara bertemu dengan Allah? 18:110Sub.:  Bagaimana cara bertemu dengan Allah? 18:110Sub.:  Bagaimana cara bertemu dengan Allah? 18:110    

[18.110] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang 
diwahyukan kepadaku. "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa". Barang siapa 
mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya". َما< َيل> اvن `
ثْلُُمكْ يُوَ� ا >َما اkَv بََرشٌ ّمِ ن

`
Úٌَ َواِحٌد فََمن  ُقْل ا

`
لَهُُمكْ ا

`
ا

ِِّه اvَحدًا | ًال َصاِلحًا َوَال يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِِّه فَلَْيْعَمْل َمعَ  |110َاكَن يَْرُجو ِلَقاَء َرب
 

MARYAM  سورة مرمي 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ِن ال ْمحَ ِ الر> <Bِحميِ ِبْسِم ا  ر>
[19.1] Kaaf Haa Yaa `Ain Shaad. 1|  كـهيعص| 

    
Sub.:  Kisah Nabi Sub.:  Kisah Nabi Sub.:  Kisah Nabi Sub.:  Kisah Nabi ZZZZakaria dan kelahiran anaknya Yahya 19:2akaria dan kelahiran anaknya Yahya 19:2akaria dan kelahiran anaknya Yahya 19:2akaria dan kelahiran anaknya Yahya 19:2----15151515    

[19.2] |Yang dibacakan ini adalah| penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria,
َِّك َعْبَدُه    |2َزَكِر_> |ِذْكُر َرْمحِة َرب

[19.3] yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. | +ُه ِنَداًء َسدا< ْذ kََدى َرب
`
 |3ا

[19.4] Ia berkata. "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, 
dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku.  ُسûا َتَعَل الر> ّينِ َوَهَن الَعْظُم ِمّينِ َواشـْ

`
قَاَل َرّبِ ا

 |4َشيْبًا َولَْم اvُكْن ِبُدعَائَِك َرّبِ َشِقيا+ |
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[19.5] Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang 
yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra,  ِيت عَاِقرًا فَهَْب vّينِ ِخْفُت املََواِيلَ ِمن َوَراِيئ َوَاكنَِت اْمَرا

`
َوا

نَك َوِليا+ | ُ <T 5ِيل ِمن| 
[19.6] yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya`qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, 

seorang yang diridhai".| +َرّبِ َرِضيا ُúْ6يَِرثُِين َويَرُِث ِمْن آِل يَْعُقوَب َواْجَع| 
[19.7] Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan |beroleh| seorang anak 

yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.  _َ
يا+ | ُ ِمن قَْبُل َمسِ <Ú َعل َىي لَْم َجنْ ُه َحيْ َك ِبُغالٍم اْمسُ ُ k> نُبَّرشِ

`
 |7َزَكِر_> ا

[19.8] Zakaria berkata. "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang 
yang mandul dan aku |sendiri| sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua".  ىن> يَُكوُن ِيل غُالٌم vقَاَل َرّبِ ا

ِيت عَاِقرًا َوقَْد بَلَْغُت ِمَن الِكَربِ ِعِتيا+ | v8َوَاكنَِت اْمَرا| 
[19.9] Tuhan berfirman. "Demikianlah". Tuhan berfirman. "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan 

sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu |di waktu itu| belum ada sama sekali".
ٌ َوقَْد َخلَْقُتَك ِمن قَْبُل َولَْم تَُك َشيْئًا |  Èَك ُهَو عََيل> َهّنيِ  |9قَاَل َكَذWَِ قَاَل َرب

[19.10] Zakaria berkata. "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda". Tuhan berfirman. "Tanda bagimu ialah 
bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal kamu sehat".  ِقَاَل َرّب

َم الن>اَس ثَالَث لََياٍل َسوِ  َلكِّ  |10_+ |اْجَعل ّيلِ آيًَة قَاَل آيَُتَك اvال> تُ
[19.11] Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah 

kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. | +يا ُحوا بُْكَرًة َوَعشـِ ّبِ ْم اvن سـَ لَْهيِ
`
 |11فََخَرَج عََىل قَْوِمِه ِمَن اِملْحَراِب فَاvْوَ� ا

[19.12] Hai Yahya, ambillah Al Kitab |Taurat| itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya 
hikmah selagi ia masih kanak-kanak, | +ٍة َوآتَيْنَاُه احلُْمكَ َصِبيا َىي ُخِذ الِكتَاَب ِبُقو>  |12َ_ َحيْ

[19.13] dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian |dari dosa|. Dan ia adalah 
seorang yang bertakwa, | +َوَزَاكًة َوَاكَن تَِقيا <k ُ <T ن  |13َوَحنَاkً ّمِ

[19.14] dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi 
durhaka.  َTِ14يِْه َولَْم يَُكن َجب>ارًا َعِصيا+ |َوبَرا+ ِبَوا| 

[19.15] Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia 
dibangkitkan hidup kembali. | +َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُْبَعُث َحيا َTِ15َوَسالٌم عَلَْيِه يَْوَم َو| 

    
SSSSub.:  Kisah Maryam 19:16ub.:  Kisah Maryam 19:16ub.:  Kisah Maryam 19:16ub.:  Kisah Maryam 19:16----36363636    

[19.16] Dan ceritakanlah |Nabi Muhammad| kisah Maryam di dalam Al Qur'an, yaitu ketika ia 
menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,  ًkْهِلهَا َمَاكvِذ انتََبَذْت ِمْن ا

`
ِقيًا  َواْذُكْر ِيف الِكتَاِب َمْرَميَ ا َرشْ

|16| 
    

Sub.:  Proses kehamilan Nabi Isa 19:17Sub.:  Proses kehamilan Nabi Isa 19:17Sub.:  Proses kehamilan Nabi Isa 19:17Sub.:  Proses kehamilan Nabi Isa 19:17----21212121    
[19.17] maka ia mengadakan tabir |yang melindunginya| dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami 

kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya |dalam bentuk| manusia yang sempurna.  ََِِذْت ِمن ُدوهن ْم ِحَجاً� فَاvْرَسلْنَا فَاخت>
>َل لَهَا بََرشًا َسِو_+ | لَْهيَا ُروَحنَا فَتََمث

`
 |17ا

[19.18] Maryam berkata. "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha 
Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa".  ْمحَِن ّينِ اvُعوُذ ِ�لر>

`
ن ُكنَت تَِقيا+ |قَالَْت ا

`
 |18ِمنَك ا

[19.19] Ia |Jibril| berkata. "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu 
seorang anak laki-laki yang suci". | +غُالمًا َزِكيا ِWَ َهَبvِِّك ال >َما اkَv َرُسوُل َرب ن

`
 |19قَاَل ا
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[19.20] Maryam berkata. "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang 
manusia pun menyentuhku dan aku bukan |pula| seorang pezina!"  +ُك بَِغياvِين بََرشٌ َولَْم ا ىن> يَُكوُن ِيل ُغالٌم َولَْم يَْمَسسـْ vقَالَْت ا

|20| 
[19.21] Jibril berkata. "Demikianlah. Tuhanmu berfirman. "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat 

Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu 
perkara yang sudah diputuskan."  ٌِك ُهَو عََيل> َهّنيÈ ْقِضيا+ |قَاَل َكَذWِِ قَاَل َرب ن>ا َوَاكَن اvْمرًا م> ًة ّمِ ِّلن>اِس َوَرْمحَ  |21 َوِلنَْجَعúَُ آيًَة ل

    
Sub.:  Kelahiran Nabi Isa 19:22Sub.:  Kelahiran Nabi Isa 19:22Sub.:  Kelahiran Nabi Isa 19:22Sub.:  Kelahiran Nabi Isa 19:22----26262626    

[19.22] Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat 
yang jauh.  ِقَِصيا+ |فََحَملَْتُه فَانتََبَذْت ب kً22ِه َمَاك| 

[19.23] Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia |bersandar| pada pangkal pohon kurma, ia 
berkata. "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi 

dilupakan".  َ يا+ |فَاvَجاَءَها امل نسـِ يًا م> >ْخ3َِ قَالَْت َ_ لَْيتَِين ِمتÈ قَْبَل َهَذا َوُكنُت نَسـْ َىل ِجْذعِ الن
`
 |23َخاُض ا

[19.24] Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya 
Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. | +_ َتِك َرسِ Èِك َحتْ َزِين قَْد َجَعَل َرب ِهتَا اvال> َحتْ  |24فَنَاَداَها ِمن َحتْ

[19.25] Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah 
kurma yang masak kepadamu.  ِْذعِ الن>ْخ3َِ تَُساق لَْيِك ِجبِ

`
 |25طْ عَلَْيِك ُرَطبًا َجِنيا+ |َوُهّزِي ا

[19.26] Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka 
katakanlah. "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak 

akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini".  ِّين
`
ا تََرِين> ِمَن البََرشِ اvَحدًا فَُقوِيل ا م>

`
ِيب َوقَّرِي َعْينًا فَا ي َواْرشَ فَُلكِ

يا+ | نسـِ
`
َم الَيْوَم ا ِن َصْومًا فَلَْن ا¢َلكِّ ْمحَ  |26نََذْرُت لِلر>

    
Sub.:  Maryam membawa anaknya kepada kaumnya 19:27Sub.:  Maryam membawa anaknya kepada kaumnya 19:27Sub.:  Maryam membawa anaknya kepada kaumnya 19:27Sub.:  Maryam membawa anaknya kepada kaumnya 19:27----33333333    

[19.27] Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata. 
"Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.  ُقَالُوا َ_ َمْرَمي ُúُِم فَاvتَْت ِبِه قَْوَمهَا َحتْ

 |27لََقْد ِجْئِت َشيْئًا فَِر_+ |
[19.28] Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-

kali bukanlah seorang pezina", | +ِك بَِغيا Èَسْوٍء َوَما َاكنَْت ا¢م vبُوِك اْمَراv28َ_ ا¢ْخَت َهاُروَن َما َاكَن ا| 
[19.29] maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata. "Bagaimana kami akan berbicara 

dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" | +ُم َمن َاكَن ِيف املَهِْد َصِبيا لَْيِه قَالُوا َكْيَف نَُلكِّ
`
 |29فَاvَشاَرْت ا

    
Sub.:  Pada waktu nabi Isa masih bayi dia sudah dapat berbicara dengan keluSub.:  Pada waktu nabi Isa masih bayi dia sudah dapat berbicara dengan keluSub.:  Pada waktu nabi Isa masih bayi dia sudah dapat berbicara dengan keluSub.:  Pada waktu nabi Isa masih bayi dia sudah dapat berbicara dengan keluarganya 19:30arganya 19:30arganya 19:30arganya 19:30----33333333    

[19.30] Berkata Isa. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab |Injil| dan Dia 
menjadikan aku seorang nabi. | +ِينَ الِكتَاَب َوَجَعلَِين نَِبياِ آَ <Bّينِ َعْبُد ا

`
 |30قَاَل ا

[19.31] dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan 
kepadaku |mendirikan| salat dan |menunaikan| zakat selama aku hidup;  الِة َوَجَعلَِين ُمَباَراكً اvْيَن َما ُكنُت َواvْوَصاِين ِ�لص>

َاكِة َما ُدْمُت َحيا+ |  |31َوالز>
[19.32] dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.

َعلِْين َجب>اراً َشِقيا+ |  ِيت َولَْم َجيْ َTِ32َوبَرا+ ِبَوا| 
[19.33] Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku 

meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". | +بَْعُث َحيا الُم عََيل> يَْوَم َوTِتÈ َويَْوَم اvُموُت َويَْوَم ا¢  |33َوالس>
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[19.34] Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-
bantahan tentang kebenarannya.  ِعيَىس َWِوَن |َذ ي ِفيِه يَْمَرتُ ِ <x34اْبُن َمْرَميَ قَْوَل احلَّقِ ا| 

    
SubSubSubSub.:  Perselisihan yang ada diantara mereka.:  Perselisihan yang ada diantara mereka.:  Perselisihan yang ada diantara mereka.:  Perselisihan yang ada diantara mereka    19:3519:3519:3519:35----40404040    

[19.35] Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, 
maka Dia hanya berkata kepadanya. "Jadilah", maka jadilah ia.  ُÚَ َما يَُقوُل< ن

`
َذا قََىض اvْمرًا فَا

`
ْبَحانَُه ا ِ اvن يَت>ِخَذ ِمن َوTٍَ سـُ <Bِ َما َاكَن

 |35ُكن فَيَُكوُن |
[19.36] Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini 

adalah jalan yang lurus. | َتِقٌمي سـْ Èاٌط م Èُمكْ فَاْعُبُدوُه َهَذا ِرصَ َ َرّيبِ َوَرب <Bن> ا
`
 |36َوا

[19.37] Maka berselisihlah golongan-golongan |yang ada| di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi 
orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. ْشهَِد يَْوٍم فَاْختَلََف ا يَن َكَفُروا ِمن م> ِ <C ِّ ْم فََويٌْل ل الvْحَزاُب ِمْن بَيِْهنِ

 |37َعِظٍمي |
[19.38] Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari 

mereka datang kepada Kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini |di dunia| berada dalam kesesatan 
yang nyata. | ِبٍني Èاِلُموَن الَيْوَم ِيف َضالٍل م بِْرصْ يَْوَم يَاûتُونَنَا لَِكِن الظ> vْم َوا ْع ِهبِ  |38اvْمسِ

[19.39] Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, |yaitu| ketika segala perkara telah diputus. 
Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak |pula| beriman.  ْمُر َوُمهْ ِيف غَْف3ٍَ َوُمهْ َال يُْؤِمنُوَنvْذ قُِيضَ اال

`
ِة ا َواvنِذْرُمهْ يَْوَم احلَْرسَ

|39| 
[19.40] Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya 

kepada Kami lah mereka dikembalikan. | لَْينَا يُْرَجُعوَن
`
ُن نَرُِث االvْرَض َوَمْن عَلَْهيَا َوا k> َحنْ

`
 |40ا

    
Sub.:  KiSub.:  KiSub.:  KiSub.:  Kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya 19:41sah Nabi Ibrahim dan ayahnya 19:41sah Nabi Ibrahim dan ayahnya 19:41sah Nabi Ibrahim dan ayahnya 19:41----50 50 50 50     

[19.41] Ceritakanlah |hai Muhammad| kisah Ibrahim di dalam Al Kitab |Al Qur'an| ini. Sesungguhnya ia 
adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. | +ِبيا< يقًا ن >ُه َاكَن ِصّدِ ن

`
ْبَراِهَمي ا

`
 |41َواْذُكْر ِيف الِكتَاِب ا

[19.42] Ingatlah ketika ia |Ibrahim| berkata kepada bapaknya. "Wahai bapakku, mengapa kamu 
menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?  ْذ قَاَل

`
ا

ئًا |  |42الvِبيِه َ_ اvبَِت ِلَم تَْعُبُد َما َال يَْسَمُع َوَال يُْبِرصُ َوَال يُْغِين َعنَك َشيْ
[19.43] Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak 

datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.  ّينِ قَْد
`
َ_ اvبَِت ا

اطًا َسِو_+ | >ِبْعِين اvْهِدَك ِرصَ  |43َجاَءِين ِمَن الِعْملِ َما لَْم يَاûِتَك فَات
[19.44] Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada 

Tuhan Yang Maha Pemurah. | +ْمحَِن َعِصيا ْيَطاَن َاكَن لِلر> ن> الشـ> `
ْيَطاَن ا  |44َ_ اvبَِت َال تَْعُبِد الشـ>

[19.45] Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang 
Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan".  +ْيَطاِن َوِليا ِن فَتَُكوَن ِللشـ> ْمحَ َن الر> َك عََذاٌب ّمِ ّينِ اvَخاُف اvن يََمس>

`
َ_ اvبَِت ا

|45| 
[19.46] Berkata bapaknya. "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, 

maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama".  _َ نَْت َعْن آِلَهِيتvَراِغٌب اvقَاَل ا
ن>َك َواْجهُْرِين َمِليا+ | >ْم تَنتَِه الvْرُمجَ ْبَراِهُمي لَِنئ ل

`
 |46ا

[19.47] Berkata Ibrahim. "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu 
kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. | +ُه َاكَن ِيب َحِفيا< ن

`
َتْغِفُر Wََ َرّيبِ ا  |47قَاَل َسالٌم عَلَْيَك َساvسـْ
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Sub.:  Nabi Ibrahim meninggalkan umatnya karena mereka Sub.:  Nabi Ibrahim meninggalkan umatnya karena mereka Sub.:  Nabi Ibrahim meninggalkan umatnya karena mereka Sub.:  Nabi Ibrahim meninggalkan umatnya karena mereka menyembah berhala dan karena ia dianugerahi menyembah berhala dan karena ia dianugerahi menyembah berhala dan karena ia dianugerahi menyembah berhala dan karena ia dianugerahi 
dengan putra 19:48dengan putra 19:48dengan putra 19:48dengan putra 19:48----50505050    

[19.48] Dan aku akan menjauhkan diri dari padamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku 
akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku".

ِ َواvْدُعو َرّيبِ َعَىس اvال> اvُكوَن ِبُدعَاِء َرّيبِ َشِقيا+ |  <Bْعَزتُِلُمكْ َوَما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا v48َوا| 
[19.49] Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain 

Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishak, dan Yakub. Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi.
ْحسَاَق َويَْعُقوَب َوُ�+ َجَعلْنَا نَِبيا+ | 

`
ِ َوَهْبنَا Úَُ ا <Bلَهُْم َوَما يَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا ا اْعَزتَ  |49فَلَم>

[19.50] Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah 
tutur yang baik lagi tinggi. | +ِتنَا َوَجَعلْنَا لَهُْم ِلَساَن ِصْدٍق عَِليا ْمحَ ن ر>  |50َوَوَهْبنَا لَهُم ّمِ

    
Sub.:  Allah berbicara dengan Nabi Musa 19:51Sub.:  Allah berbicara dengan Nabi Musa 19:51Sub.:  Allah berbicara dengan Nabi Musa 19:51Sub.:  Allah berbicara dengan Nabi Musa 19:51----52525252    

[19.51] Dan ceritakanlah |hai Muhammad kepada mereka|, kisah Musa di dalam Al Kitab |Al Qur'an| ini. 
Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.  ُه َاكَن ُمْخلَصًا َوَاكَن< ن

`
َواْذُكْر ِيف الِكتَاِب ُموَىس ا

>ِبيا+ |  |51َرُسوًال ن
[19.52] Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya 

kepada Kami di waktu dia munajat |kepada Kami|. | +يا بْنَاُه َجنِ وِر االvيَْمِن َوقَر> Èَديْنَاُه ِمن َجاِنِب الطkَ52َو| 
    

Sub.:  Harun menjadi seorang Nabi 19:53Sub.:  Harun menjadi seorang Nabi 19:53Sub.:  Harun menjadi seorang Nabi 19:53Sub.:  Harun menjadi seorang Nabi 19:53    
[19.53] Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun 

menjadi seorang nabi. | +َخاُه َهاُروَن نَِبياvِتنَا ا ْمحَ  |53َوَوَهْبنَا Úَُ ِمن ر>
    

Sub.:  Ismail adalah seorang rasul dan seorang nabi 1954Sub.:  Ismail adalah seorang rasul dan seorang nabi 1954Sub.:  Ismail adalah seorang rasul dan seorang nabi 1954Sub.:  Ismail adalah seorang rasul dan seorang nabi 1954----1956195619561956    
[19.54] Dan ceritakanlah |hai Muhammad kepada mereka| kisah Ismail |yang tersebut| di dalam Al 

Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.  َواْذُكْر ِيف
>ِبيا+ | >ُه َاكَن َصاِدَق الَوْعِد َوَاكَن َرُسوًال ن ن

`
اِعيَل ا ْمسَ

`
 |54الِكتَاِب ا

[19.55] Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang 
yang diridai di sisi Tuhannya. | +ِِّه َمْرِضيا َاكِة َوَاكَن َعنَد َرب الِة َوالز> ْهúَُ ِ�لص> vُمُر اû55َوَاكَن يَا| 

    
Sub.:  Idris adalah seorang nabi 19:56Sub.:  Idris adalah seorang nabi 19:56Sub.:  Idris adalah seorang nabi 19:56Sub.:  Idris adalah seorang nabi 19:56----57575757    

[19.56] Dan ceritakanlah |hai Muhammad kepada mereka, kisah| Idris |yang tersebut| di dalam Al Qur'an. 
Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.  يقًا >ُه َاكَن ِصّدِ ن

`
ْدِريَس ا

`
َواْذُكْر ِيف الِكتَاِب ا

>ِبيا+ |  |56ن
[19.57] Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. | +عَِليا kً57َوَرفَْعنَاُه َمَاك| 

    
Sub.:  Semua para nabi adalah keturunan dari nabi Adam 19:58Sub.:  Semua para nabi adalah keturunan dari nabi Adam 19:58Sub.:  Semua para nabi adalah keturunan dari nabi Adam 19:58Sub.:  Semua para nabi adalah keturunan dari nabi Adam 19:58    

[19.58] Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan 
Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari 
orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang 

Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.  ُBّنَْعَم اvيَن ا ِ <xا¢ْولَِئَك ا
ائِيلَ  ْرسَ

`
بَْراِهَمي َوا

`
>ِة ا لْنَا َمَع نُوحٍ َوِمن ُذّرِي ْن َمحَ >ِة آَدَم َوِمم> َِّني ِمن ُذّرِي َن الن>ِبي م ّمِ ْم آَ_ُت العَلَْهيِ َذا تُْتَىل عَلَْهيِ

`
ْن َهَديْنَا َواْجتََبيْنَا ا وا ُجس>دًا َوبُِكيا+ | َوِمم> Èِن َخر ْمحَ  |58ر>
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Sub.:  Mereka yang menyiaSub.:  Mereka yang menyiaSub.:  Mereka yang menyiaSub.:  Mereka yang menyia----nyiakan sholat 19:59nyiakan sholat 19:59nyiakan sholat 19:59nyiakan sholat 19:59----60606060    

[19.59] Maka datanglah sesudah mereka, pengganti |yang jelek| yang menyia-nyiakan salat dan 
memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.  الَة فََخلََف ِمْن بَْعِدِمهْ َخلٌْف اvَضاُعوا الص>

هََواِت فََسْوَف يَلَْقْوَن غَيا+ | >َبُعوا الش>     |59َوات
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang yang bertaqwa, dan beriman akan mendapatkan kesejahteraan disurga 19:60rang yang bertaqwa, dan beriman akan mendapatkan kesejahteraan disurga 19:60rang yang bertaqwa, dan beriman akan mendapatkan kesejahteraan disurga 19:60rang yang bertaqwa, dan beriman akan mendapatkan kesejahteraan disurga 19:60----63636363    
[19.60] kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan 

tidak dianiaya |dirugikan| sedikit pun. | ئًا َل َصاِلحًا فَا¢ْولَِئَك يَْدُخلُوَن اجلَن>َة َوَال يُْظلَُموَن َشيْ ال> َمن ََب َوآَمَن َوَمعِ
`
 |60ا

[19.61] yaitu surga Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, 
sekalipun |surga itu| tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati.  ْمحَُن َجن>اِت عَْدٍن الَِيت َوعََد الر>

>ُه َاكَن َوْعُدُه َماûِتيا+ | ن
`
 |61ِعَباَدُه ِ�لَْغْيِب ا

[19.62] Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi 
mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. | +يا ال> َسالمًا َولَهُْم ِرْزُقهُْم ِفهيَا بُْكَرًة َوَعشـِ

`
 |62َال يَْسَمُعوَن ِفهيَا لَْغوًا ا

[19.63] Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.  َ�ِْت
 |63اجلَن>ُة الَِيت نُوِرُث ِمْن ِعَباِدkَ َمن َاكَن تَِقيا+ |

    
Sub.:  Malaikat Jibril turun hanya dengan perintah Allah 19:64Sub.:  Malaikat Jibril turun hanya dengan perintah Allah 19:64Sub.:  Malaikat Jibril turun hanya dengan perintah Allah 19:64Sub.:  Malaikat Jibril turun hanya dengan perintah Allah 19:64    

[19.64] Dan tidaklah kami |Jibril| turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa 
yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan 

tidaklah Tuhanmu lupa.  َيِْدينَا َوَما خvَما بَْنيَ ا ُÚَ َِّك ال> ِباvْمِر َرب
`
يا+ |َوَما نََتَزن>ُل ا Èَك نَسـِ  |64لَْفنَا َوَما بَْنيَ َذWَِ َوَما َاكَن َرب

    
Sub.:  Allahlah penguasa langit dan bumi 19:65Sub.:  Allahlah penguasa langit dan bumi 19:65Sub.:  Allahlah penguasa langit dan bumi 19:65Sub.:  Allahlah penguasa langit dan bumi 19:65    

[19.65] Tuhan |yang menguasai| langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka 
sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang 

yang sama dengan Dia |yang patut disembah|? | +يا َمَواِت َواالvْرِض َوَما بَيَْهنَُما فَاْعُبْدُه َواْصَطِربْ ِلِعَباَدِتِه َهْل تَْعَملُ Úَُ َمسِ  |65َربÈ الس>
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli Neraka 19:66orang ahli Neraka 19:66orang ahli Neraka 19:66orang ahli Neraka 19:66----70707070    
[19.66] Dan berkata manusia |kafir|. "Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan 

dibangkitkan menjadi hidup kembali?" | +لََسْوَف ا¢ْخَرُج َحيا Èئَِذا َما ِمتvنَساُن ا
`
 |66َويَُقوُل اال

[19.67] Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu, 
sedang |sebelumnya| ia tidak ada sama sekali? | َخلَْقنَاُه ِمن قَْبُل َولَْم يَُك َشيْئًا <kvنَساُن ا

`
 |67اvَوال يَْذُكُر اال

[19.68] Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan 
Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahanam dengan berlutut.  َ من> ُْمَحْوَل َ"َ هن> َياِطَني ُمث> لَُنْحِرضَ ُْم َوالشـ> هن> َِّك لَنَْحُرشَ فََوَرب

 |68ِجِثيا+ |
[19.69] Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat 

durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. | +ِن ِعِتيا ْمحَ ُْم اvَشدÈ عََىل الر> Èهيvيَعٍة ا ِزنَعن> ِمن ُلكِّ شـِ  |69ُمث> لَنَ
[19.70] Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke 

dalam neraka.  ْْوَىل ِهبَا ِصِليا+ |ُمث> لَنَحvيَن ُمهْ ا ِ <x�ِ ُْعَملv70ُن ا| 
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Sub.:  Semua akan merasakan api neraka kecuali orang yang beriman dan yang bertaqwa akan Sub.:  Semua akan merasakan api neraka kecuali orang yang beriman dan yang bertaqwa akan Sub.:  Semua akan merasakan api neraka kecuali orang yang beriman dan yang bertaqwa akan Sub.:  Semua akan merasakan api neraka kecuali orang yang beriman dan yang bertaqwa akan 
diselamatkan19:71diselamatkan19:71diselamatkan19:71diselamatkan19:71----72727272    

[19.71] Dan tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu 
adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. | +ْقِضيا َِّك َحْتامً م> ال> َواِرُدَها َاكَن عََىل َرب

`
نُمكْ ا ن ّمِ

`
 |71َوا

[19.72] Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang 
yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. | +اِلِمَني ِفهيَا ِجِثيا >َقْوا َونََذُر الظ> يَن ات ِ <xي ا  |72ُمث> نُنَّجِ

[19.73] Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang |maksudnya|, niscaya orang-
orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman. "Manakah di antara kedua golongan |kafir dan 

mukmin| yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan |nya|?"  ِّنَاٍت قَاَل ْم آَ_تُنَا بَي َذا تُْتَىل عَلَْهيِ
`
َوا

قَ  يَن آَمنُوا اvيÈ الَفرِيَقْنيِ َخْريٌ م> ِ <Cيَن َكَفُروا ِل ِ <xْحَسُن نَِد_+ |اv73امًا َوا| 
[19.74] Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih 

bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.  َْوِرء ~ً~َ vْحَسُن اvن قَْرٍن ُمهْ ا  |74ً_ |َوَمكْ اvْهلَْكنَا قَْبلَهُم ّمِ
[19.75] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah 

Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya; sehingga apabila mereka telah melihat apa yang 
diancamkan kepadanya, baik siksa maupun Kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek 

kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya".  ْوا َما يُوعَُدوَنvَذا َرا
`
ُن َمدا+ َحىت> ا ْمحَ الÓَِ فَلَْيْمُدْد Úَُ الر> ُقْل َمن َاكَن ِيف الض>

َيْعلَُموَن  اعََة فَسـَ ا الس> م>
`
ا الَعَذاَب َوا م>

`
َاكkً َواvْضَعُف ُجندًا |ا  |75َمْن ُهَو َرشä م>

    
Sub.:  Allah menambah petunjuk terhadap mereka yaSub.:  Allah menambah petunjuk terhadap mereka yaSub.:  Allah menambah petunjuk terhadap mereka yaSub.:  Allah menambah petunjuk terhadap mereka yang telah mendapat petunjukng telah mendapat petunjukng telah mendapat petunjukng telah mendapat petunjuk    19:7619:7619:7619:76    

[19.76] Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-
amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.  يَن ِ <xا ُ <Bَويَزِيُد ا

َردا+ | َِّك ثََواً� َوَخْريٌ م> اِلَحاُت َخْريٌ ِعنَد َرب  |76اْهَتَدْوا ُهًدى َوالَْباِقيَاُت الص>
    

Sub.:  Dugaan orang kafir salah 19:77Sub.:  Dugaan orang kafir salah 19:77Sub.:  Dugaan orang kafir salah 19:77Sub.:  Dugaan orang kafir salah 19:77----80808080    
[19.77] Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan. 

"Pasti aku akan diberi harta dan anak". | ًاTَي َكَفَر ِبآَ_ِتنَا َوقَاَل ال¢وتََني> َماًال َوَو ِ <xفََرَءيَْت اv77ا| 
[19.78] Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?,

ْمحَِن َعهْدًا |  َذ ِعنَد الر> َ لََع الَغْيَب اvِم اخت>  |78اvط>
[19.79] sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar Kami akan 

memperpanjang azab untuknya,  َ نَْكُتُب َما ي  |79ُقوُل َونَُمدÚَ Èُ ِمَن الَعَذاِب َمدا+ |َ�> سـَ
[19.80] dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang 

diri. | تِينَا فَْردًاû80َونَرِثُُه َما يَُقوُل َويَا| 
    

Sub.:  Berhala yang mereka sembah, tidak dapat menSub.:  Berhala yang mereka sembah, tidak dapat menSub.:  Berhala yang mereka sembah, tidak dapat menSub.:  Berhala yang mereka sembah, tidak dapat menjadi pelindung buat mereka 19:81jadi pelindung buat mereka 19:81jadi pelindung buat mereka 19:81jadi pelindung buat mereka 19:81----82828282    
[19.81] Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu 

menjadi pelindung bagi mereka. | +َِّيُكونُوا لَهُْم ِعزا ِ آِلهًَة ل <Bَُذوا ِمن ُدوِن ا  |81َواخت>
[19.82] Sekali-kali tidak. Kelak mereka |sembahan-sembahan| itu akan mengingkari penyembahan 

|pengikut-pengikutnya| terhadapnya, dan mereka |sembahan-sembahan| itu akan menjadi musuh bagi mereka.
ْم ِضدا+ |  ْم َويَُكونُوَن عَلَْهيِ َيْكُفُروَن ِبِعَباَدِهتِ �> سـََ82| 

    
Sub.:  TinSub.:  TinSub.:  TinSub.:  Tinggalkan orangggalkan orangggalkan orangggalkan orang----orang yang tidak beriman kepada Allah 19:83orang yang tidak beriman kepada Allah 19:83orang yang tidak beriman kepada Allah 19:83orang yang tidak beriman kepada Allah 19:83----87878787    
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[19.83] Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir 
untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?,  َْرَسلْنvا <kvلَْم تََر ا vُمهْ ا Èَياِطَني عََىل الَاكِفرِيَن تَُؤز ا الشـ>

 |83اvزا+ |
[19.84] maka janganlah kamu |Nabi Muhammad| tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena 

sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya |hari siksaan| untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
>َما نَُعدÈ لَهُْم عَدا+ |  ن

`
ْم ا  |84فََال تَْعَجْل عَلَْهيِ

[19.85] |Ingatlah| hari |ketika| Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha 
Pemurah sebagai perutusan yang terhormat,  َِن و ْمحَ َىل الر>

`
ُرشُ املُت>ِقَني ا  |85فْدًا |يَْوَم َحنْ

[19.86] dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
َ ِوْردًا |  من> َىل َ"َ

`
 |86َونَُسوُق املُْجرِِمَني ا

[19.87] Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi 
Tuhan Yang Maha Pemurah. | ِن َعهْدًا ْمحَ ََذ ِعنَد الر> ال> َمِن اخت>

`
َفاعََة ا  |87َال يَْمِلُكوَن الش>

    
Sub.:  Mereka yang menganggap Allah mempunyai anakSub.:  Mereka yang menganggap Allah mempunyai anakSub.:  Mereka yang menganggap Allah mempunyai anakSub.:  Mereka yang menganggap Allah mempunyai anak    19:8819:8819:8819:88----95959595    

[19.88] Dan mereka berkata. "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil |mempunyai| anak".  ََذ َوقَالُوا اخت>
ُن َوTًَا | ْمحَ  |88الر>

[19.89] Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, | +دا
`
ئًا ا  |89لََقْد ِجْئُمتْ َشيْ

[19.90] hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,
رÈ اِجلَباُل َهدا+ |  ْرَن ِمْنُه َوتَنَشقÈ االvْرُض َوَختِ َمَواُت يََتَفط>  |90تََاكُد الس>

[19.91] karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. | ًاTَِن َو ْمحَ  |91اvن َدَعْوا ِللر>
[19.92] Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil |mempunyai| anak.  ِن ْمحَ َوَما يَنَبِغي ِللر>

 |92اvن يَت>ِخَذ َوTًَا |
[19.93] Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha 

Pemurah selaku seorang hamba.  <ال
`
َمَواِت َواالvْرِض ا ن ُلكÈ َمن ِيف الس>

`
ْمحَِن َعْبدًا |ا  |93 آِيت الر>

[19.94] Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan 
yang teliti. | +ُمهْ عَدا  |94لََقْد اvْحَصاُمهْ َوعَد>

[19.95] Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada Hari Kiamat dengan sendiri-sendiri.  هُْمÈَوُلك
 |95آتِيِه يَْوَم الِقيَاَمِة فَْردًا |

    
Sub.:  Allah mencintai orangSub.:  Allah mencintai orangSub.:  Allah mencintai orangSub.:  Allah mencintai orang----orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 19:96orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 19:96orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 19:96orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 19:96    

[19.96] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah 
akan menanamkan dalam |hati| mereka rasa kasih sayang. | +ْمحَُن ُودا َيْجَعُل لَهُُم الر> اِلَحاِت سـَ لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xن> ا `

 |96ا
    

Sub.:  Al Qur'an dan pesannya 19:97Sub.:  Al Qur'an dan pesannya 19:97Sub.:  Al Qur'an dan pesannya 19:97Sub.:  Al Qur'an dan pesannya 19:97    
[19.97] Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan bahasamu |Nabi Muhammad| , 

agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Qur'an itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar 
kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.  ِِبِه املُت>ِقَني َوتُنذ َ kَُه ِبِلَساِنَك ِلُتبَّرشِ ْ >َما يَرس> ن

`
َر ِبِه فَا

ا+ | ÈT 97قَْومًا| 
    

Sub.:  Runtuhnya golongan kafir 19:98Sub.:  Runtuhnya golongan kafir 19:98Sub.:  Runtuhnya golongan kafir 19:98Sub.:  Runtuhnya golongan kafir 19:98    
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[19.98] Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu |Nabi 
Muhammad| melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?  ََْومك 

ْن اvَحٍد اvْو تَْسَمُع لَهُْم ِرْكزًا | سÈ ِمْهنُم ّمِ ن قَْرٍن َهْل ُحتِ  |98اvْهلَْكنَا قَْبلَهُم ّمِ
 

THAAHAA  سورة طه 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[20.1] Thaahaa. | 1طه| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Allah menurunkan AlAllah menurunkan AlAllah menurunkan AlAllah menurunkan Al----Qur’an tidak lain hanya untuk peringatan bagi mereka yang bertaqwaQur’an tidak lain hanya untuk peringatan bagi mereka yang bertaqwaQur’an tidak lain hanya untuk peringatan bagi mereka yang bertaqwaQur’an tidak lain hanya untuk peringatan bagi mereka yang bertaqwa    20:220:220:220:2----8888    

[20.2] Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu |Nabi Muhammad| agar kamu menjadi susah;
 |2َما اvنَزلْنَا عَلَْيَك الُقْرآَن ِلتَْشَقى | 

[20.3] tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut |kepada Allah|, | َىش َِّمن َخيْ ال> تَْذِكَرًة ل
`
 |3ا

[20.4] yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.  ْرَضvْن َخلََق اال م> تَِزنيًال ّمِ
َمَواِت الُعَىل |  |4َوالس>

[20.5] |Yaitu| Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas `Arsy. | َتَوى ُن عََىل الَعْرِش اسـْ ْمحَ  |5الر>
[20.6] Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara 

keduanya dan semua yang di bawah tanah.  vَمَواِت َوَما ِيف اال َى |Úَُ َما ِيف الس> َت الرث>  |6ْرِض َوَما بَيَْهنَُما َوَما َحتْ
[20.7] Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang 

lebih tersembunyi. | ْخَفىvَوا < >ُه يَْعَملُ الّرسِ ن
`
هَْر ِ�لَْقْوِل فَا ن َجتْ

`
 |7َوا

[20.8] Dialah Allah, tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Dia, Dia mempunyai al 
asmaulhusna |nama-nama yang baik|. | َىن اُء احلُسـْ ال> ُهَو Úَُ االvْمسَ

`
Úََ ا

`
ُ َال ا <B8ا| 

    
Sub.:  Kisah Nabi Musa dan kenabiannya 20:9Sub.:  Kisah Nabi Musa dan kenabiannya 20:9Sub.:  Kisah Nabi Musa dan kenabiannya 20:9Sub.:  Kisah Nabi Musa dan kenabiannya 20:9----99999999    

[20.9] Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? | َك َحِديُث ُموَىسَ v9َوَهْل ا| 
[20.10] Ketika ia |Musa| melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya. "Tinggallah kamu |di sini|, 

sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku 
akan mendapat petunjuk di tempat api itu".  <ِجُد عََىل الن vْو اvْهنَا ِبَقبٍَس ا >َعّيلِ آتِيُمك ّمِ ّينِ آنَْسُت kَرًا ل

`
ْذ َراvى kَراً فََقاَل الvْهúِِ اْمُكثُوا ا

`
اِر ا

 |10ُهًدى |
[20.11] Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil. "Hai Musa.  vا ا َها نُوِدَي َ_ ُموَىس |فَلَم>َ11| 

[20.12] Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya kamu 
berada di lembah yang suci, Thuwa. | ِس ُطًوى >َك ِ�لَْواِد املُقَد> ن

`
Èَك فَاْخلَْع نَْعلَْيَك ا ّينِ اkَv َرب

`
 |12ا

[20.13] Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan |kepadamu|.  kَvَوا
َتِمْع ِلَما يُوَ� | تَُك فَاسـْ  |13اْخَرتْ

[20.14] Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan |yang hak| selain Aku, maka sembahlah Aku 
dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku. | ْكرِي ِxِ الَة ال> اkَv فَاْعُبْدِين َواvِقِم الص>

`
Úََ ا

`
ُ َال ا <Bا kَvِين ا< ن

`
 |14ا

[20.15] Sesungguhnya Hari Kiamat itu akan datang Aku merahasiakan |waktunya| agar supaya tiap-tiap 
diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. | نَْفٍس ِبَما تَْسَعى Èَاكُد ا¢ْخِفهيَا ِلُتْجَزى ُلكvاعََة آتَِيٌة ا ن> الس> `

 |15ا
[20.16] Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman 

kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa".  َك َعْهنَا< ن فََال يَُصد>
َدى | >َبَع َهَواُه فََرتْ  |16َمن ال> يُْؤِمُن ِهبَا َوات
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Sub.:   Allah memberikan mu'jizat kepada nabi Musa 20:17Sub.:   Allah memberikan mu'jizat kepada nabi Musa 20:17Sub.:   Allah memberikan mu'jizat kepada nabi Musa 20:17Sub.:   Allah memberikan mu'jizat kepada nabi Musa 20:17----36363636    

[20.17] Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? | 17َوَما تِْ�َ ِبَيِميِنَك َ_ ُموَىس| 
[20.18] Berkata Musa. "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul |daun| dengannya 

untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya".  ِهبَا عََىل غَنَِمي Èُهشvعَلَْهيَا َوا ¢ <Jتََوvقَاَل ِيهَ َعَصاَي ا
 |18ُب ا¢ْخَرى |َوِيلَ ِفهيَا َمآرِ 

[20.19] Allah berfirman. "Lemparkanlah ia, hai Musa!" | لِْقهَا َ_ ُموَىسv19قَاَل ا| 
[20.20] Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan 

cepat. | َذا ِيهَ َحي>ٌة تَْسَعى
`
 |20فَاvلَْقاَها فَا

[20.21] Allah berfirman. "Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada 
keadaannya semula, | ُنِعيُدَها ِسَريَهتَا اال¢وَىل  |21قَاَل ُخْذَها َوَال َختَْف سـَ

[20.22] dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacad, 
sebagai mukjizat yang lain |pula|, | ُرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْريِ ُسوٍء آيًَة ا¢ْخَرى َىل َجنَاِحَك َختْ

`
ْم يََدَك ا  |22َواْمضُ

[20.23] untuk Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat 
besar,  َ  |23َك ِمْن آَ_ِتنَا الُكْربَى |ِلُرنِي

[20.24] Pergilah kepada Firaun; sesungguhnya ia telah melampaui batas". | ُه َطَغى< ن
`
َىل ِفْرَعْوَن ا

`
 |24اْذَهْب ا

[20.25] Berkata Musa. "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, | ْح ِيل َصْدِري  |25قَاَل َرّبِ اْرشَ
[20.26] dan mudahkanlah untukku urusanku, | ْمرِيvِيل ا ْ  |26َويَّرسِ

[20.27] dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, | َِّساِين ن ل  |27َواْحلُْل ُعْقَدًة ّمِ
[20.28] supaya mereka mengerti perkataanku, | 28يَْفقَهُوا قَْوِيل| 

[20.29] dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, | ْهِيلvْن ا  |29َواْجَعل ّيلِ َوِزيراً ّمِ
[20.30] |yaitu| Harun, saudaraku, | �ِ v30َهاُروَن ا| 

[20.31] teguhkanlah dengan dia kekuatanku, | ْزِريv31اْشُدْد ِبِه ا| 
[20.32] dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku,  ْرشِْكُه vْمِري |َواv32ِيف ا| 

[20.33] supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, | َحَك َكثِريًا ّبِ  |33َيكْ نُسـَ
[20.34] dan banyak mengingat Engkau. | 34َونَْذُكَرَك َكِثريًا| 

[20.35] Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat |keadaan| kami".  ًَك ُكنَت ِبنَا بَِصريا< ن
`
 |35| ا

[20.36] Allah berfirman. "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa."  قَاَل قَْد ا¢وِتيَت
 |36ُسْؤWََ َ_ ُموَىس |

 
Sub.:  Nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa ketia ia masih bayi 20:37-40 

[20.37] Dan sesungguhnya Kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain.  ًة َولَقَْد َمنَن>ا عَلَْيَك َمر>
 |37ا¢ْخَرى |

[20.38] yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan,  �ََك َما يُو َىل ا¢ّمِ
`
ْذ اvْوَحْينَا ا

`
ا

|38| 
[20.39] Yaitu. 'Letakkanlah ia |Musa| di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai |Nil|, maka pasti 

sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh |Fir`aun| musuh-Ku dan musuhnya'. Dan Aku telah 
melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-

Ku.  äّيلِ َوعَُدو äُخْذُه عَُدوûاِحِل يَا َع عََىل َعْيِين |اvِن اْقِذِفيِه ِيف الت>ابُوِت فَاْقِذِفيِه ِيف الَميِّ فَلُْيلِْقِه الَميÈ ِ�لس> ّينِ َوِلُتْصنَ ُ َواvلَْقْيُت عَلَْيَك َمَحب>ًة ّمِ <Ú39| 
[20.40] |yaitu| ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada |keluarga Firaun|. 

'Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu 
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kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, 
lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; maka kamu 
tinggal beberapa tahun di antara penduduk Mad-yan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan 

hai Musa,  ُْمكÈُدلvْذ تَْمِيش ا¢ْخُتَك فَتَُقوُل َهْل ا
`
ْينَاَك ِمنَ ا َزَن َوقَتَلَْت نَْفسًا فَنَج> َك َيكْ تََقر> َعْيُهنَا َوَال َحتْ َىل ا¢ّمِ

`
>اَك فُُتوkً  عََىل َمن يَْكُفúُُ فََرَجْعنَاَك ا الَغّمِ َوفَتَن

ِنَني ِيف اvْهِل َمْديََن ُمث> ِجْئَت عََىل قََدٍر َ_ ُموَىس |  |40فَلَِبثَْت سـِ
    

Sub.:  Musa menjadSub.:  Musa menjadSub.:  Musa menjadSub.:  Musa menjadi nabi 20:41i nabi 20:41i nabi 20:41i nabi 20:41    
[20.41] dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku. | 41َواْصَطنَْعُتَك ِلنَْفِيس| 

    
Sub.:  Nabi Musa dan Harun diutus Allah untuk pergi dengan membawa tandaSub.:  Nabi Musa dan Harun diutus Allah untuk pergi dengan membawa tandaSub.:  Nabi Musa dan Harun diutus Allah untuk pergi dengan membawa tandaSub.:  Nabi Musa dan Harun diutus Allah untuk pergi dengan membawa tanda----tanda peringatan dari Allah tanda peringatan dari Allah tanda peringatan dari Allah tanda peringatan dari Allah 
kepada firaun 20:42kepada firaun 20:42kepada firaun 20:42kepada firaun 20:42----70707070    

[20.42] Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua 
lalai dalam mengingat-Ku; | ُخوَك ِبآَ_ِيت َوَال تَِنيَا ِيف ِذْكِريvنَْت َواv42اْذَهْب ا| 

[20.43] Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas;  ََىل ِفْرَعْون
`
>ُه  اْذَهَبا ا ن

`
ا

 |43َطَغى |
    

Sub.:  Keduanya datang kepada firaun, mengatakan bahwa mereka adalah utusan Allah, dengan membawa Sub.:  Keduanya datang kepada firaun, mengatakan bahwa mereka adalah utusan Allah, dengan membawa Sub.:  Keduanya datang kepada firaun, mengatakan bahwa mereka adalah utusan Allah, dengan membawa Sub.:  Keduanya datang kepada firaun, mengatakan bahwa mereka adalah utusan Allah, dengan membawa 
bukti atas kerasulannya 20:44bukti atas kerasulannya 20:44bukti atas kerasulannya 20:44bukti atas kerasulannya 20:44    

[20.44] maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan 
ia ingat atau takut". | َىش ُ يََتَذك>ُر اvْو َخيْ <úَع< نًا ل >ّيِ  |44فَُقوال Úَُ قَْوًال ل

[20.45] Berkatalah mereka berdua. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera 
menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas".  ََنَا خن< ن

`
>نَا ا  |45اُف اvن يَْفُرَط عَلَْينَا اvْو اvن يَْطَغى |قَاال َرب

[20.46] Allah berfirman. "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku 
mendengar dan melihat". | َرىvُع َوا >ِين َمَعُمكَا اvْمسَ ن

`
افَا ا  |46قَاَل َال َختَ

[20.47] Maka datanglah kamu berdua kepadanya |Firaun| dan katakanlah. "Sesungguhnya kami berdua 
adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. 
Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti |atas kerasulan kami| dari Tuhanmu. Dan 

keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.  ائِيَل َوَال ْرسَ `
َِّك فَاvْرِسْل َمَعنَا بَِين ا k> َرُسوال َرب

`
فَاûِتَياُه فَُقوال ا

>َبعَ  الُم عََىل َمِن ات َِّك َوالس> ب ن ر> ْهبُْم قَْد ِجْئنَاَك ِبآيٍَة ّمِ  |47الهَُدى | تَُعّذِ
[20.48] Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu |ditimpakan| atas orang-orang yang 

mendustakan dan berpaling". | <َب َوتََوىل لَْينَا اvن> الَعَذاَب عََىل َمن َكذ>
`
k> قَْد ا¢وِ�َ ا

`
 |48ا

    
Sub.:  Pertanyaan firaun kepada Sub.:  Pertanyaan firaun kepada Sub.:  Pertanyaan firaun kepada Sub.:  Pertanyaan firaun kepada nabi Musanabi Musanabi Musanabi Musa    dan Harun siapakah tuhan merekadan Harun siapakah tuhan merekadan Harun siapakah tuhan merekadan Harun siapakah tuhan mereka? 20:49? 20:49? 20:49? 20:49----54545454    

[20.49] Berkata Firaun. "Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? | ُمكَا َ_ ُموَىسÈ ب  |49قَاَل فََمن ر>
[20.50] Musa berkata. "Tuhan kami ialah |Tuhan| yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk 

kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. | ٍء َخلْقَُه ُمث> َهَدى ي اvْعَطى ُلك> َيشْ ِ <xنَا اÈ  |50قَاَل َرب
[20.51] Berkata Firaun. "Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?" | 51قَاَل فََما َ�ُل الُقُروِن اال¢وَىل| 

[20.52] Musa menjawab. "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan 
kami tidak akan salah dan tidak |pula| lupa; | َرّيبِ َوَال يَنَىس È52قَاَل ِعلُْمهَا ِعنَد َرّيبِ ِيف ِكَتاٍب ال> يَِضل| 

[20.53] Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di 
bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu 
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berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.  َْرَض َمهْدًا َوَسَ�َ لَُمكْ ِفهيvي َجَعَل لَُمكُ اال ِ <xنَزَل ِمَن اvُبًال َوا ا سـُ
ىت> | >َباٍت شـَ ن ن َماِء َماًء فَاvْخَرْجنَا ِبِه اvْزَواجًا ّمِ  |53الس>

[20.54] Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, 
terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. | َـى Èالَٓ_ٍت ال¢ْوِيل الهن َWِن> ِيف َذ `

 |54ُلكُوا َواْرَعْوا اvنَْعاَمُمكْ ا
[20.55] Dari bumi |tanah| itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu 

dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.  ََرًة ا¢ْخَرى |ِمْهنرُِجُمكْ َ  |55ا َخلَْقنَاُمكْ َوِفهيَا نُِعيُدُمكْ َوِمْهنَا ُخنْ
[20.56] Dan sesungguhnya Kami telah perlihatkan kepadanya |Firaun| tanda-tanda kekuasaan Kami 

semuanya, maka ia mendustakan dan enggan |menerima kebenaran|.  ََريْنvَىب |َولََقْد ا vَب َوا  |56اُه آَ_ِتنَا ُلك>هَا فََكذ>
[20.57] Berkata Firaun. "Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami |ini| 

dengan sihirmu, hai Musa? | ْرِضنَا ِبِسْحِرَك َ_ ُموَىسvِجْئَتنَا ِلُتْخرَِجنَا ِمْن اv57قَاَل ا| 
[20.58] Dan kami pun pasti akan mendatangkan |pula| kepadamu sihir semacam itu, maka buatlah suatu 

waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak |pula| kamu di 
suatu tempat yang pertengahan |letaknya|".  َك< ُن َوَال اvنَْت َمَاكkً ُسًوى |فَلَنَاûِتيَن ِلُفُه َحنْ ثúِِْ فَاْجَعْل بَْينَنَا َوبَيْنََك َمْوِعدًا ال> ُخنْ  |58ِبِسْحٍر ّمِ

[20.59] Berkata Musa. "Waktu untuk pertemuan |kami dengan| kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah 
dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik". | ى َرشَ الن>اُس ُحضً  |59قَاَل َمْوِعُدُمكْ يَْوُم الّزِينَِة َواvن ُحيْ

[20.60] Maka Firaun meninggalkan |tempat itu|, lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang.  <فَتََوىل
َىت | v60ِفْرَعْوُن فََجَمَع َكْيَدُه ُمث> ا| 

[20.61] Berkata Musa kepada mereka. "Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan 
terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa". Dan sesungguhnya telah merugi orang yang 

mengada-adakan kedustaan.  َوا ع ِ َكِذً� فَيُْسِحَتُمك ِبَعَذاٍب َوقَْد َخاَب َمِن افَْرتَى |قَاَل لَهُم مÈوَىس َويْلَُمكْ َال تَْفَرتُ <B61َىل ا| 
[20.62] Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka 

merahasiakan percakapan |mereka|.  َوا الن>ْجو Èَرس vْمَرُمه بَيَْهنُْم َواv62ى |فَتَنَاَزُعوا ا| 
[20.63] Mereka berkata. "Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir 

kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama.  ْن َهَذاِن
`
قَالُوا ا

ْن اvْرِضُمك ِبِسْحرِِمهَا َويَْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُمكُ املُثَْىل |لََساِحَراِن ُيرِيَداِن اvن ُخيْرِجَ   |63اُمك ّمِ
[20.64] Maka himpunkanlah segala daya |sihir| kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris, dan 

sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini.  َُعوا َكْيد َتْعَىل |فَاvْمجِ  |64ُمكْ ُمث> ائُْتوا َصفا+ َوقَْد اvفْلََح الَيْوَم َمِن اسـْ
[20.65] |Setelah mereka berkumpul| mereka berkata. "Hai Musa |pilihlah|, apakah kamu yang 

melemparkan |dahulu| atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?"  <م
`
ا اvن ن>ُكوَن قَالُوا َ_ ُموَىس ا م>

`
ا اvن تُلِْقَي َوا

َل َمْن اvلَْقى |  |65اvو>
[20.66] Berkata Musa. "Silakan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat 

mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.  ُْم قَاَل Èَذا ِحَبالُهُْم َوِعِصهي
`
بَْل اvلُْقوا فَا

َا تَْسَعى | ِرِمهْ اvهن> لَْيِه ِمن ِحسْ
`
ي>ُل ا  |66ُخيَ

[20.67] Maka Musa merasa takut dalam hatinya. | وَىس Èْوَجَس ِيف نَْفِسِه ِخيَفًة مv67فَا| 
[20.68] Kami berkata. "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul |menang|.

>َك اvنَْت االvْعَىل |  ن
`
 |68ُقلْنَا َال َختَْف ا

[20.69] Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka 
perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir |belaka|. Dan tidak akan 

menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang".  اِحُر >َما َصنَُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يُْفِلُح الس> ن
`
َواvلِْق َما ِيف يَِمينَِك تَلْقَْف َما َصنَُعوا ا

َىت | v69َحْيُث ا| 
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Sub.:  Tukang sihir firaun mempercayai mu'jizat Sub.:  Tukang sihir firaun mempercayai mu'jizat Sub.:  Tukang sihir firaun mempercayai mu'jizat Sub.:  Tukang sihir firaun mempercayai mu'jizat Nabi Musa, dan merekapun menjadi beriman 20:70Nabi Musa, dan merekapun menjadi beriman 20:70Nabi Musa, dan merekapun menjadi beriman 20:70Nabi Musa, dan merekapun menjadi beriman 20:70----73737373    
[20.70] Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata. "Kami telah percaya 

kepada Tuhannya Harun dan Musa".  ا ِبَرّبِ هَاُروَن َوُموَىس< َحَرُة ُجس>دًا قَالُوا آَمن  |70 |فَا¢لِْقَي الس>
[20.71] Berkata Firaun. "Apakah kamu telah beriman kepadanya |Musa| sebelum aku memberi izin 

kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka 
sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, 
dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu 

akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya".  ٓ >ُه لََكِبُريُمكُ قَاَل آَمنُمتْ Úَُ قَْبَل اvْن ا ن
`
َذَن لَُمكْ ا

َبن>ُمكْ ِيف ُجُذوعِ الن>خْ  ِّ ْن ِخالٍف َوال¢َصل َعن> اvيِْديَُمكْ َواvْرُجلَُمك ّمِ قَّطِ ْحَر فَال¢ >َمُمكُ الّسِ ي عَل ِ <xبَْقى |ا vعََذاً� َوا Èَشدvنَا اÈ  |71ِل َولََتْعلَُمن> اvي
[20.72] Mereka berkata. "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang 

nyata |mukjizat|, yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka 
putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada 

kehidupan di dunia ini saja.  ََما تَْقِيض ه< ن
`
ي فََطَرkَ فَاْقِض َما اvنَْت قَاٍض ا ِ <xنَاِت َوا ِّ Èْؤِثَرَك عََىل َما َجاَءkَ ِمَن الَبي نَْيا |قَالُوا لَن ن ÈT72ِذِه احلََياَة ا| 

[20.73] Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-
kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik 

|pahala-Nya| dan lebih kekal |azab-Nya|"  َْحِر و ِّنَا ِلَيْغِفَر لَنَا َخَطاَ_kَ َوَما اvْكَرْهَتنَا عَلَْيِه ِمَن الّسِ >ا ِبَرب k> آَمن
`
بَْقى |ا vَخْريٌ َوا ُ <B73ا| 

    
Sub.:  Neraka dan surga 20:74Sub.:  Neraka dan surga 20:74Sub.:  Neraka dan surga 20:74Sub.:  Neraka dan surga 20:74----76767676    

[20.74] Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya 
baginya neraka Jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak |pula| hidup.  َِت رûُه َمن يَا< ن
`
َ َال يَُموُت ِفهيَا ا من> َ"َ ُÚَ <ن

`
>ُه ُمْجرِمًا فَا ب

َىي |  |74َوَال َحيْ
[20.75] Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah 

beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi |mulia|,  ِتِهûَوَمن يَا
َرَجاُت الُعَىل | <Tاِلَحاِت فَا¢ْولَِئَك لَهُُم ا َل الص>  |75ُمْؤِمنًا قَْد َمعِ

[20.76] |yaitu| surga `Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu 
adalah balasan bagi orang yang bersih |dari kekafiran dan kemaksiatan|.  يَن ِفهيَا ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال رِي ِمن َحتْ َجن>اُت عَْدٍن َجتْ

 |76َوَذWَِ َجَزاُء َمن تََزىك> |
    

Sub.:  Kepergian Nabi Musa dengan bani Israel 20:77Sub.:  Kepergian Nabi Musa dengan bani Israel 20:77Sub.:  Kepergian Nabi Musa dengan bani Israel 20:77Sub.:  Kepergian Nabi Musa dengan bani Israel 20:77----79797979    
[20.77] Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa. "Pergilah kamu dengan hamba-hamba-Ku 

|Bani Israel| di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tak usah khawatir 
akan tersusul dan tidak usah takut |akan tenggelam|". ْرسِ ِبِعَباِدي vْن اvَىل ُموَىس ا

`
فَاْرضِْب لَهُْم َطرِيقًا ِيف الَبْحِر  َولََقْد اvْوَحْينَا ا

َىش |  |77يَبَسًا ال> َختَاُف َدَراكً َوَال َختْ
[20.78] Maka Firaun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang 

menenggelamkan mereka.  َهيُم ُنوِدِه فََغشـِ َهيُْم |فَاvتَْبَعهُْم ِفْرَعْوُن ِجبُ َن الَميِّ َما غَشـِ  |78ّمِ
[20.79] Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.  َضل> ِفْرَعْوُن قَْوَمُه َوَما َهَدىvَوا

|79| 
    

Sub.:  Keselamatan yang Allah berikan kepada Bani Israel 20:80Sub.:  Keselamatan yang Allah berikan kepada Bani Israel 20:80Sub.:  Keselamatan yang Allah berikan kepada Bani Israel 20:80Sub.:  Keselamatan yang Allah berikan kepada Bani Israel 20:80----82828282    
[20.80] Hai Bani Israel, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan 

Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian |untuk munajat| di sebelah kanan gunung itu dan 
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Kami telah menurunkan kepada kamu sekalian manna dan salwa.  َْجني vائِيَل قَْد ا ْرسَ `
ُمكْ َوَواعَْدkَُمكْ َجاِنَب َ_ بَِين ا ْن عَُدّوِ نَاُمك ّمِ

لَْوى | لْنَا عَلَْيُمكُ املَن> َوالس> وِر االvيَْمَن َونَز> È80الط| 
[20.81] Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah 

melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh 
kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.  ِلْل عَلَْيِه ِحل> عَلَْيُمكْ غََضِيب َوَمن َحيْ َباِت َما َرَزْقنَاُمكْ َوَال تَْطَغْوا ِفيِه فَيَ ُلكُوا ِمن َطّيِ

 |81غََضِيب فََقْد َهَوى |
[20.82] Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, 

kemudian tetap di jalan yang benar. | َب َوآَمَن َوَمعَِل َصاِلحًا ُمث> اْهَتَدىَِّمن َ ّينِ لََغف>اٌر ل
`
 |82َوا

    
Sub.:  KekafiranSub.:  KekafiranSub.:  KekafiranSub.:  Kekafiran    Bani Israel 20:83Bani Israel 20:83Bani Israel 20:83Bani Israel 20:83----91919191    

[20.83] Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa? | َعن قَْوِمَك َ_ ُموَىس َ�َ ْجعَ v83َوَما ا| 
[20.84] Berkata Musa. "Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, 

agar supaya Engkau rida |kepadaku|".  َىض |قَاَل ُمهْ ا¢ْوالِء عََىل لَْيَك َرّبِ ِلَرتْ
`
لُْت ا ثَرِي َوَجعِ v84ا| 

[20.85] Allah berfirman. "Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan 
mereka telah disesatkan oleh Samiri.  <َضل>هُُم السvا قَْوَمَك ِمْن بَْعِدَك َوا< k> قَْد فَتَن

`
 |85اِمرِيÈ |قَاَل فَا

    
Sub.:  Kemarahan dan kesedihan hati Nabi Musa terhadap kaumnya karena mereka telah melanggar janji Sub.:  Kemarahan dan kesedihan hati Nabi Musa terhadap kaumnya karena mereka telah melanggar janji Sub.:  Kemarahan dan kesedihan hati Nabi Musa terhadap kaumnya karena mereka telah melanggar janji Sub.:  Kemarahan dan kesedihan hati Nabi Musa terhadap kaumnya karena mereka telah melanggar janji 
20:8620:8620:8620:86----91919191    

[20.86] Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa. "Hai 
kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama 
masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, lalu 

kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"  َ_ ِسفًا قَاَلvَىل قَْوِمِه غَْضَباَن ا
`
نًا اvفََطاَل عَلَْيُمكُ  فََرَجَع ُموَىس ا Èُمكْ َوْعدًا َحسـَ قَْوِم اvلَْم يَِعْدُمكْ َرب

ْوِعِدي | ُِّمكْ فَاvْخلَْفُمت م> ب ن ر> ل> عَلَْيُمكْ غََضٌب ّمِ ْ اvن َحيِ Èَردمتvْم اv86الَعهُْد ا| 
[20.87] Mereka berkata. "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, 

tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya |ke 
dalam api|, dan demikian pula Samiri melemparkannya", ن لْنَا اvْوَزارًا ّمِ >ا ُمحِّ ِزينَِة الَقْوِم فَقََذفْنَاَها  قَالُوا َما اvْخلَْفنَا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكنَا َولَِكن

| Èاِمرِي لَْقى الس> vا َWِ87فََكَذ| 
[20.88] kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka |dari lobang itu| anak lembu yang bertubuh dan 

bersuara, maka mereka berkata. "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa".  ًال فَاvْخَرَج لَهُْم ِجعْ
Úَُ ُموَىس فَنَِيسَ |

`
لَهُُمكْ َوا

`
ُ ُخَواٌر فََقالُوا َهَذا ا <Ú ً88َجَسدا| 

[20.89] Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi 
jawaban kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka dan tidak |pula| kemanfaatan?

ْم قَْوًال َوَال يَْمِ�ُ لَهُْم َرضا+ َوَال نَْفعًا |  لَْهيِ
`
 |89اvفََال يََرْوَن اvال> يَْرِجُع ا

    
Sub.:  Bani Israel menolak upaya Harun untuk menghentikan mereka yang menyembah patung anak lembu Sub.:  Bani Israel menolak upaya Harun untuk menghentikan mereka yang menyembah patung anak lembu Sub.:  Bani Israel menolak upaya Harun untuk menghentikan mereka yang menyembah patung anak lembu Sub.:  Bani Israel menolak upaya Harun untuk menghentikan mereka yang menyembah patung anak lembu 
tersebut 2tersebut 2tersebut 2tersebut 20:900:900:900:90----94949494    

[20.90] Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya. "Hai kaumku, sesungguhnya 
kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu dan sesungguhnya Tuhanmu ialah |Tuhan| Yang Maha 

Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku".  َْمحَُن و >ُمكُ الر> ن> َرب
`
>َما فُِتنُمت ِبِه َوا ن

`
لََقْد قَاَل لَهُْم َهاُروُن ِمن قَْبُل َ_ قَْوِم ا

>ِبُعوِين َواvِطيُعوا اvْمِري |  |90فَات
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[20.91] Mereka menjawab. "Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali 
kepada kami.  ُلَْينَا ُموَىس |قَال

`
َح عَلَْيِه عَاِكِفَني َحىت> يَْرِجَع ا >ْربَ  |91وا لَن ن

[20.92] Berkata Musa. "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat,
Èوا |  ْذ َراvْيَهتُْم َضل

`
 |92قَاَل َ_ َهاُروُن َما َمنََعَك ا

[20.93] |sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah |sengaja| mendurhakai 
perintahku?" | ْمِريvفََعَصيَْت اvِبَعِن ا<  |93اvال> تَت

[20.94] Harun menjawab. "Hai putra ibuku janganlah kamu pegang janggutku dan jangan |pula| kepalaku; 
sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata |kepadaku|. "Kamu telah memecah antara Bani Israel 

dan kamu tidak memelihara amanatku".  َائِيَل و ْرسَ `
ْقَت بَْنيَ بَِين ا ّينِ َخِشيُت اvن تَُقوَل فَر>

`
ِيس ا ûُخْذ ِبِلْحَيِيت َوَال ِبَراûلَْم تَْرُقْب قَاَل َ_ بْنَُؤم> َال تَا

 |94ِيل |قَوْ 
    

Sub.:  Nabi Musa mempertanyakan kepada samiri atas perbuatannya 20:95Sub.:  Nabi Musa mempertanyakan kepada samiri atas perbuatannya 20:95Sub.:  Nabi Musa mempertanyakan kepada samiri atas perbuatannya 20:95Sub.:  Nabi Musa mempertanyakan kepada samiri atas perbuatannya 20:95----98989898    
[20.95] Berkata Musa. "Apakah yang mendorongmu |berbuat demikian| hai Samiri?"  _َ قَاَل فََما َخْطُبَك

| È95َساِمرِي| 
[20.96] Samiri menjawab. "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil 

segenggam dari jejak rasul lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku".  ُت ِبَما لَْم قَاَل بَُرصْ
لَْت  ُسوِل فَنََبْذُهتَا َوَكَذWَِ َسو> ثَِر الر> vْن ا وا ِبِه فََقَبْضُت قَْبَضًة ّمِ  |96ِيل نَْفِيس | يَْبُرصُ

[20.97] Berkata Musa. "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini 
|hanya dapat| mengatakan. "Janganlah menyentuh |aku|". Dan sesungguhnya bagimu hukuman |di akhirat| 
yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah tuhanmu itu yang kamu tetap 
menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan 

menghamburkannya ke dalam laut |berupa abu yang berserakan|.  ِن تَُقوَل َال مvِيف احلََياِة ا َWَ <ن
`
ن> قَاَل فَاْذَهْب فَا

`
َساَس َوا

>ُه ُمث> لَنَنِسَفن>هُ  >نَُحّرِقَن ي َظلَْت عَلَْيِه عَاِكفًا ل ِ <xلَهَِك ا
`
َىل ا

`
لََفُه َوانُظْر ا >ن ُختْ  |97 ِيف الَميِّ نَْسفًا |Wََ َمْوِعدًا ل

    
Sub.:  Allah mengetahui segala sesuatu 20:98Sub.:  Allah mengetahui segala sesuatu 20:98Sub.:  Allah mengetahui segala sesuatu 20:98Sub.:  Allah mengetahui segala sesuatu 20:98    

[20.98] Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain Dia. 
Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu". | ًٍء ِعلْام ال> ُهَو َوِسَع ُلك> َيشْ

`
Úََ ا

`
ي َال ا ِ <xا ُ <Bلَهُُمكُ ا

`
>َما ا ن

`
 |98ا

[20.99] Demikianlah Kami kisahkan kepadamu |Nabi Muhammad| sebagian kisah umat yang telah lalu, 
dan sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan |Al Qur'an|.  Èنَُقص َWَِكَذ

k> ِذْكرًا | ُ <T َبَق َوقَْد آتَيْنَاَك ِمن  |99عَلَْيَك ِمْن اvنَْباِء َما قَْد سـَ
    

Sub.: KondisiSub.: KondisiSub.: KondisiSub.: Kondisi    pada hari kiamatpada hari kiamatpada hari kiamatpada hari kiamat    20:10020:10020:10020:100----113113113113    
[20.100] Barang siapa berpaling daripada Al Qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar 

di Hari Kiamat, | ًِمُل يَْوَم الِقَياَمِة ِوْزرا >ُه َحيْ ن
`
 |100َمْن اvْعَرَض َعْنُه فَا

[20.101] mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di Hari 
Kiamat, | ًال يَن ِفيِه َوَساَء لَهُْم يَْوَم الِقَياَمِة ِمحْ ِTِ101َخا| 

[20.102] |yaitu| di hari |yang di waktu itu| ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu 
orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram; | ُرشُ املُْجرِِمَني يَْوَمِئٍذ ُزْرقًا وِر َوَحنْ È102يَْوَم يُنَفُخ ِيف الص| 

[20.103] mereka berbisik-bisik di antara mereka. "Kamu tidak berdiam |di dunia| melainkan hanyalah 
sepuluh |hari|".  ِْبث< ن ل

`
ال> َعْرشًا |يََتَخافَُتوَن بَيَْهنُْم ا

`
 |103ُمتْ ا
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[20.104] Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya 
di antara mereka. "Kamu tidak berdiam |di dunia| melainkan hanyalah sehari saja".  ْذ يَُقو

`
ُن اvعَْملُ ِبَما يَُقولُوَن ا ُل َحنْ

ال> يَْومًا |
`
>ِبثُْمتْ ا ن ل

`
 |104اvْمثَلُهُْم َطرِيَقًة ا

[20.105] Dan mereka bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang gunung-gunung, maka katakanlah. 
"Tuhanku akan menghancurkannya |di Hari Kiamat| sehancur-hancurnya,  لُونََك َعِن اِجلَباِلvفَُقْل يَنِسُفهَا َرّيبِ نَْسفًا َويَْسا

|105| 
[20.106] maka Dia akan menjadikan |bekas| gunung-gunung itu datar sama sekali, | 106فَيََذُرَها قَاعًا َصْفَصفًا| 

[20.107] tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi.  ِفهيَا ِعَوجًا َال تََرى
ْمتًا | v107َوَال ا| 

[20.108] pada hari itu manusia mengikuti |menuju kepada suara| penyeru dengan tidak berbelok-belok; dan 
merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan 

saja.  َ ال> َمهْسًا |يَْوَمِئٍذ ي
`
ْمحَِن فََال تَْسَمُع ا اِعَي َال ِعَوَج Úَُ َوَخَشَعِت االvْصَواُت ِللر> <T108ت>ِبُعوَن ا| 

[20.109] Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali |syafaat| orang yang Allah Maha Pemurah telah 
memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridai perkataannya.  قَْوًال ُÚَ َُن َوَرِيض ْمحَ ال> َمْن اvِذَن Úَُ الر>

`
َفاعَُة ا ُع الش> يَْوَمِئٍذ ال> تَنفَ

|109| 
[20.110] Dia |Allah| mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, 

sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya. | ًيُطوَن ِبِه ِعلْام  |110يَْعَملُ َما بَْنيَ اvيِْدِهيْم َوَما َخلَْفهُْم َوَال ُحيِ
[20.111] Dan tunduklah semua muka |dengan berendah diri| kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi 

senantiasa mengurus |makhluk-Nya|. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezhaliman.
َل ُظلْامً |   |111َوَعنَِت الُوُجوُه ِللَْحّيِ الَقيÈوِم َوقَْد َخاَب َمْن َمحَ

[20.112] Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak 
khawatir akan perlakuan yang tidak adil |terhadapnya| dan tidak |pula| akan pengurangan haknya.  َوَمن

اُف ُظلْامً َوَال َهْضامً | اِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فََال َخيَ  |112يَْعَمْل ِمَن الص>
[20.113] Dan demikianlah Kami menurunkan Al Qur'an dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan 

dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau |agar| Al Qur'an itu 
menimbulkan pengajaran bagi mereka.  ِْدُث لَهُْم ِذك >هُْم يَت>ُقوَن اvْو ُحيْ فْنَا ِفيِه ِمَن الَوِعيِد لََعل نَزلْنَاُه ُقْراkًٓ َعَرِبيا+ َوَرص> vا َWِ113| راً َوَكَذ| 

    
Sub.:  Minta kepada Allah agar ditambakan ilmu pengetahuan terhadap kita 20:114Sub.:  Minta kepada Allah agar ditambakan ilmu pengetahuan terhadap kita 20:114Sub.:  Minta kepada Allah agar ditambakan ilmu pengetahuan terhadap kita 20:114Sub.:  Minta kepada Allah agar ditambakan ilmu pengetahuan terhadap kita 20:114    

[20.114] Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu |Nabi Muhammad| 
tergesa-gesa membaca Al Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah. "Ya 

Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."  لَْيَك َوْحُيُه
`
ُ املَِ�ُ احلَقÈ َوَال تَْعَجْل ِ�لُْقْرآِن ِمن قَْبِل اvن يُْقَىض ا <Bفَتََعاَىل ا

ّبِ ِزْدِين ِعلْامً |  |114َوُقل ر>
    

SSSSub.:  Kisah Nabi Adam dan Hawaub.:  Kisah Nabi Adam dan Hawaub.:  Kisah Nabi Adam dan Hawaub.:  Kisah Nabi Adam dan Hawa    20:11520:11520:11520:115----127127127127    
[20.115] Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa |akan perintah itu|, 

dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat. | َعْزمًا ُÚَ ْد َىل آَدَم ِمن قَْبُل فَنَِيسَ َولَْم َجنِ
`
 |115َولََقْد َعهِْدkَ ا

[20.116] Dan |ingatlah| ketika Kami berkata kepada malaikat. "Sujudlah kamu kepada Adam", maka mereka 
sujud kecuali iblis. Ia membangkang. | َىب vبِْليَس ا

`
ال> ا

`
ْذ ُقلْنَا ِللَْمالئَِكِة اْجسُُدوا الَٓدَم فََسَجُدوا ا

`
 |116َوا

[20.117] Maka kami berkata. "Hai Adam, sesungguhnya ini |iblis| adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, 
maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu 

menjadi celaka.  َُمك< رَِجن َ َوِلَزْوِجَك فََال ُخيْ <W äن> َهَذا عَُدو `
ى |فَُقلْنَا َ_ آَدُم ا  |117ا ِمَن اجلَن>ِة فَتَْشقَ
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[20.118] Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang.  ال> َجتُوَع ِفهيَا َوَالvا َWَ <ن `
ا

 |118تَْعَرى |
[20.119] dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak |pula| akan ditimpa panas matahari 

di dalamnya". | َك َال تَْظَما¢ ِفهيَا َوَال تَْضَحى<  |119َواvن
    

Sub.:  Bisikan setan kepada Nabi Adam 20:120Sub.:  Bisikan setan kepada Nabi Adam 20:120Sub.:  Bisikan setan kepada Nabi Adam 20:120Sub.:  Bisikan setan kepada Nabi Adam 20:120----121121121121    
[20.120] Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata. "Hai Adam, maukah saya 

tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?"  ْيَطاُن قَاَل َ_ آَدُم َهْل لَْيِه الشـ>
`
فََوْسَوَس ا

َ عََىل َجشََرِة اخلWُِْ َوُمْ�ٍ ال> يَْبَىل | ÈWُدv120ا| 
[20.121] Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan 

mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun |yang ada di| surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan 
dan sesatlah ia.  ُه< َما ِمن َوَرِق اجلَن>ِة َوَعَىص آَدُم َرب ِصَفاِن عَلَْهيِ � ِمْهنَا فََبَدْت لَهَُما َسْوَءاُهتَُما َوَطِفَقا َخيَْv  |121َوى |فَغَ  فَا

[20.122] Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk.  ُمث> اْجتََباُه
Èُه فَتَاَب عَلَْيِه َوَهَدى |  |122َرب

[20.123] Allah berfirman. "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh 
bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barang siapa yang mengikuti 

petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.  ُّينِ ه >ُمك ّمِ ا يَاûتِيَن م>
`
يعًا بَْعُضُمكْ ِلَبْعٍض عَُدوä فَا >َبَع قَاَل اْهِبَطا ِمْهنَا َمجِ ًدى فََمِن ات

 |123ُهَداَي فََال يَِضلÈ َوَال يَْشَقى |
[20.124] Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang 

sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta".  َْعَرَض عvَوَمْن ا ُÚَ <ن
`
ن ِذْكرِي فَا
ى | ُه يَْوَم الِقيَاَمِة اvْمعَ ُرشُ  |124َمِعيَشًة َضناكً َوَحنْ

[20.125] Berkatalah ia. "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal 
aku dahulunya adalah seorang yang melihat?"  تَِين ى َوقَْد ُكنُت بَِصرياً |قَاَل َرّبِ ِلَم َحَرشْ  |125 اvْمعَ

[20.126] Allah berfirman. "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu 
melupakannya, dan begitu |pula| pada hari ini kamu pun dilupakan".  ْالَيو َWِتَْتَك آَ_تُنَا فَنَِسيَهتَا َوَكَذvا َWَِم تُنَىس قَاَل َكَذ

|126| 
[20.127] Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat 

Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.  َف َولَْم يُْؤِمْن ْرسَ vزِي َمْن ا َوَكَذWَِ َجنْ
 ِّ بَْقى |ِبآَ_ِت َرب vَوا Èَشدv127ِه َولََعَذاُب االِٓخَرِة ا| 

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah 20:128tanda kekuasaan Allah 20:128tanda kekuasaan Allah 20:128tanda kekuasaan Allah 20:128----129129129129    

[20.128] Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka |kaum musyrikin| berapa banyaknya Kami 
membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan |di bekas-bekas| tempat tinggal umat-

umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.  ْفََملْ َهيِْد لَهُْم َمكvا
 َ Èالَٓ_ٍت ال¢ْوِيل الهن َWِن> ِيف َذ `

ْم ا َن الُقُروِن يَْمُشوَن ِيف َمَساِكِهنِ  |128ـى |اvْهلَْكنَا قَْبلَهُم ّمِ
[20.129] Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang 

telah ditentukan, pasti |azab itu| menimpa mereka. | َسم+ى Èَجٌل م vَِّك لََاكَن ِلَزامًا َوا ب َبَقْت ِمن ر> َمٌة سـَ  |129َولَْوال َلكِ
    

Sub.:Sub.:Sub.:Sub.:        Anjuran bertasbih dan memuji Allah 20:130Anjuran bertasbih dan memuji Allah 20:130Anjuran bertasbih dan memuji Allah 20:130Anjuran bertasbih dan memuji Allah 20:130    
[20.130] Maka sabarlah kamu |Nabi Muhammad| atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan 

memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-
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waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang.  فَاْصِربْ عََىل َما يَُقولُوَن
 َ ْح َواvْطَراَف الهن> ّبِ >ْيِل فَسـَ ْمِس َوقَْبَل ُغُروِهبَا َوِمْن اkَِٓء الل َِّك قَْبَل ُطلُوعِ الش> ْمِد َرب ْح ِحبَ ّبِ َ تَْرَىض |َوسـَ  |130اِر لََع�>

    
Sub.:Sub.:Sub.:Sub.:        Hidup adalah percobaan 20:131Hidup adalah percobaan 20:131Hidup adalah percobaan 20:131Hidup adalah percobaan 20:131    

[20.131] Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada 
golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan 

karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.  نَْيا ِلنَْفِتَهنُْم ÈTْهنُْم َزْهَرَة احلََياِة ا َىل َما َمت>ْعنَا ِبِه اvْزَواجًا ّمِ `
ن> َعْينَْيَك ا َوَال تَُمد>

بَْقى | vَِّك َخْريٌ َوا  |131ِفيِه َوِرْزُق َرب
    

Sub.:  Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkanSub.:  Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkanSub.:  Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkanSub.:  Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan----Nya Nya Nya Nya 20:13220:13220:13220:132    
[20.132] Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam 

mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan 
akibat |yang baik| itu adalah bagi orang yang bertakwa.  ُْمرûُن نَْرُزُقَك َوالَْعاِقَبُة  َوا ْ الِة َواْصَطِربْ عَلَْهيَا َال نَْساWُvَ ِرْزقًا حن> اvْهَ�َ ِ�لص>

 |132ِللت>ْقَوى |
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang Yahudi menolak tandaorang Yahudi menolak tandaorang Yahudi menolak tandaorang Yahudi menolak tanda----tanda kenabian sebelumnya, namun sekarang mereka meminta tanda kenabian sebelumnya, namun sekarang mereka meminta tanda kenabian sebelumnya, namun sekarang mereka meminta tanda kenabian sebelumnya, namun sekarang mereka meminta 
Nabi Muhammad untuk tanda kenabiannya 2Nabi Muhammad untuk tanda kenabiannya 2Nabi Muhammad untuk tanda kenabiannya 2Nabi Muhammad untuk tanda kenabiannya 20:1330:1330:1330:133----135135135135    

[20.133] Dan mereka berkata. "Mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya?" Dan 
apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang 

dahulu?  ِّ ب ن ر> ُحِف اال¢وَىل |َوقَالُوا لَْوال يَاûِتينَا ِبآيٍَة ّمِ Èنَُة َما ِيف الص ِّ م بَي  |133ِه اvَولَْم تَاûِهتِ
[20.134] Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Qur'an itu |diturunkan|, 

tentulah mereka berkata. "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami 
mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?"  نَا لَْوال< ن قَْبúِِ لََقالُوا َرب َولَْو اkv> اvْهلَْكنَاُمه ِبَعَذاٍب ّمِ

َزى | >ِذل> َوَخنْ لَْينَا َرُسوًال فَنَت>ِبَع آَ_ِتَك ِمن قَْبِل اvن ن `
 |134اvْرَسلَْت ا

[20.135] Katakanlah |Nabi Muhammad| "Masing-masing |kita| menanti, maka nantikanlah oleh kamu 
sekalian! Maka kamu kelak akan mengetahui, siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah 

mendapat petunjuk".  َُصوا فَسـ< ب ٌص فََرتَ ِّ ب َرتَ Èم äِوّيِ َوَمِن اْهَتَدى |ُقْل ُلك اِط الس> َ اُب الّرصِ ْحصَ v135َتْعلَُموَن َمْن ا| 
 

AL ANBYAA'  سورة أالنبياء 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  WWWWaktu hisab hampir dekat , namun umat manusiaaktu hisab hampir dekat , namun umat manusiaaktu hisab hampir dekat , namun umat manusiaaktu hisab hampir dekat , namun umat manusia    tetap dalam mengabaikan Firman Allah 21:1tetap dalam mengabaikan Firman Allah 21:1tetap dalam mengabaikan Firman Allah 21:1tetap dalam mengabaikan Firman Allah 21:1----2222    
[21.1] Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam 

kelalaian lagi berpaling |daripadanya|. | ْعرُِضوَن Èَب ِللن>اِس ِحَساُهبُْم َوُمهْ ِيف غَْف3ٍَ م  |1اْقَرتَ
[21.2] Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Qur'an pun yang baru |diturunkan| dari Tuhan mereka, 

melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main,  َْتَمُعوُه َوُمه ال> اسـْ
`
ْحَدٍث ا Èم م ِ ّهبِ ن ر> ن ِذْكٍر ّمِ َما يَاûِتِهيم ّمِ

 |2يَلَْعُبوَن |
    

Sub.Sub.Sub.Sub.:  Pendapat orang:  Pendapat orang:  Pendapat orang:  Pendapat orang----orang kafir yang mengabaikan ayat dan tandaorang kafir yang mengabaikan ayat dan tandaorang kafir yang mengabaikan ayat dan tandaorang kafir yang mengabaikan ayat dan tanda----tanda Allah 21:3tanda Allah 21:3tanda Allah 21:3tanda Allah 21:3----6666    
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[21.3] |lagi| hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan 
mereka. "Orang ini |Nabi Muhammad| tidak lain hanyalah seorang manusia |jua| seperti kamu, maka apakah 

kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?"  ٌال> بََرش
`
يَن َظلَُموا َهْل َهَذا ا ِ <xْجَوى ا< وا الن Èَرس vالِهَيًة ُقلُوُهبُْم َوا

وَن | ْحَر َواvنُْمتْ تُْبِرصُ ثْلُُمكْ اvفَتَاûتُوَن الّسِ  |3ّمِ
[21.4] Dia | Muhammad| berkata |kepada mereka|. "Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan 

di bumi dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".  ِميُع َماِء َواالvْرِض َوُهَو الس> قَاَل َرّيبِ يَْعَملُ الَقْوَل ِيف الس>
 |4الَعِلُمي |

[21.5] Bahkan mereka berkata |pula|. "|Al Qur'an itu adalah| mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-
adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, 

sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus".  ِْحالٍم بَلvْضَغاُث اvلُوَن | بَْل قَالُوا ا اُه بَْل ُهَو َشاِعٌر فَلَْياûتِنَا ِبآيٍَة Éََ ا¢ْرِسَل االvو>  |5افَْرتَ
[21.6] Tidak ada |penduduk| suatu negeri pun yang beriman yang Kami telah membinasakannya sebelum 

mereka; maka apakah mereka akan beriman?  َن قَْري  |6ٍة اvْهلَْكنَاَها اvفَهُْم يُْؤِمنُوَن |َما آَمنَْت قَْبلَهُم ّمِ
    

Sub.:  Semua nabi dan rasul Allah adalah manusia 21:7Sub.:  Semua nabi dan rasul Allah adalah manusia 21:7Sub.:  Semua nabi dan rasul Allah adalah manusia 21:7Sub.:  Semua nabi dan rasul Allah adalah manusia 21:7----9999    
[21.7] Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu |Nabi Muhammad|, melainkan beberapa orang 

laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, 
jika kamu tiada mengetahui. | ن ُكنُمتْ َال تَْعلَُموَن

`
ْكِر ا ِxّْهَل اvلُوا اvْم فَاْسا لَْهيِ

`
Èوِ� ا ال> رَِجاًال ن

`
 |7َوَما اvْرَسلْنَا قَْبَ�َ ا

[21.8] Dan tidaklah Kami jadikan mereka |para rasul| tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan 
tidak |pula| mereka itu orang-orang yang kekal. | يَن ِTَِعاَم َوَما َاكنُوا َخا  |8َوَما َجَعلْنَاُمهْ َجَسدا+ ال> يَاûُلكُوَن الط>

[21.9] Kemudian Kami tepati janji |yang telah Kami janjikan| kepada mereka. Maka Kami selamatkan 
mereka dan orang-orang yang Kami kehendaki dan Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

>َشاُء َواvْهلَْكنَا املُْرسِِفَني |  َجنْينَاُمهْ َوَمن ن v9ُمث> َصَدْقنَاُمهُ الَوْعَد فَا|    
    

Sub.: Dalam AlSub.: Dalam AlSub.: Dalam AlSub.: Dalam Al----Qur’an terdapat sebabQur’an terdapat sebabQur’an terdapat sebabQur’an terdapat sebab----sebab peringatan bagsebab peringatan bagsebab peringatan bagsebab peringatan bagi merekai merekai merekai mereka    21:1021:1021:1021:10----15151515    
[21.10] Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab |Al-Qur’an| yang di dalamnya 

terdapat sebab-sebab kemuliaan |peringatan| bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?  ْلَْيُمك
`
لَقَْد اvنَزلْنَا ا

 |10اvفََال تَْعِقلُوَن |ِكَتاً� ِفيِه ِذْكُرُمكْ 
[21.11] Dan berapa banyaknya |penduduk| negeri yang zalim yang telah Kami binasakan, dan Kami 

adakan sesudah mereka itu kaum yang lain |sebagai penggantinya|.  بَْعَدَها kَûنَشاvقَْومًا َوَمكْ قََصْمنَا ِمن قَْريٍَة َاكنَْت َظاِلَمًة َوا
 |11آَخرِيَن |

[21.12] Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.  ا فَلَم>
ْهنَا يَْرُكُضوَن | َذا ُمه ّمِ

`
نَا ا وا بَاûسـَ Èَحسv12ا| 

[21.13] Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan 
kepada tempat-tempat kediamanmu |yang baik|, supaya kamu ditanya.  َْىل َما ا¢ْترِفُْمتْ ِفيِه َوَمَساِكِنُمك

`
َال تَْرُكُضوا َواْرِجُعوا ا

 |13لََعل>ُمكْ تُْساvلُوَن |
[21.14] Mereka berkata. "Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".  _َ قَالُوا

k> ُكن>ا َظاِلِمَني |
`
 |14َويْلَنَا ا

[21.15] Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang 
telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.  َْدْعَواُمه َ�ِّْ  |15 َحىت> َجَعلْنَاُمهْ َحِصيدًا َخاِمِديَن |فََما َزالَت ت

    
Sub.:  Ciptaan Allah memiliki tujuan 21:16Sub.:  Ciptaan Allah memiliki tujuan 21:16Sub.:  Ciptaan Allah memiliki tujuan 21:16Sub.:  Ciptaan Allah memiliki tujuan 21:16----17171717    
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[21.16] Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan 
bermain-main.  ْرَض َوَماvَماَء َواال  |16بَيَْهنَُما الِعِبَني |َوَما َخلَْقنَا الس>

[21.17] Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan |istri dan anak|, tentulah Kami membuatnya 
dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian, |tentulah Kami telah melakukannya|.  ِخَذ >ت> لَْو اvَرْدkَ اvن ن

ن ُكن>ا فَاِعِلَني |لَهْوًا  `
k> ا ُ <T ُه ِمنkَْذ َ خت>  |17ال>

    
Sub.:  Kebenaran akan menaklukkan kebohongan 21:18Sub.:  Kebenaran akan menaklukkan kebohongan 21:18Sub.:  Kebenaran akan menaklukkan kebohongan 21:18Sub.:  Kebenaran akan menaklukkan kebohongan 21:18    

[21.18] Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, 
maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati |Allah 

dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya|. | ا تَِصُفوَن َذا ُهَو َزاِهٌق َولَُمكُ الَويُْل ِمم>
`
 |18بَْل نَْقِذُف ِ�لَْحّقِ عََىل الَباِطِل فَيَْدَمُغُه فَا

    
SSSSub.:  Patuhnya para malaikat kepadub.:  Patuhnya para malaikat kepadub.:  Patuhnya para malaikat kepadub.:  Patuhnya para malaikat kepada Allaha Allaha Allaha Allah    21:1921:1921:1921:19----20202020    

[21.19] Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, 
mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada |pula| merasa letih.  َمَواِت َوÚَُ َمن ِيف الس>

وَن |َواالvْرِض َوَمْن ِعن تَْحِرسُ وَن َعْن ِعَباَدتِِه َوَال يَسـْ َتْكِربُ  |19َدُه َال يَسـْ
[21.20] Mereka |malaikat-malaikat| selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.  ْيَل< ُحوَن الل ّبِ يُسـَ

وَن | َاَر َال يَْفُرتُ  |20َوالهن>
    

Sub.:  Allah berada di atas semua yang Sub.:  Allah berada di atas semua yang Sub.:  Allah berada di atas semua yang Sub.:  Allah berada di atas semua yang berhubungan denganberhubungan denganberhubungan denganberhubungan dengan----Nya 21:21Nya 21:21Nya 21:21Nya 21:21----35353535    
[21.21] Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan |orang-orang mati|?

وَن |  َن االvْرِض ُمهْ يُنِرشُ ُذوا آِلهًَة ّمِ َ  |21اvِم اخت>
[21.22] Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak 

binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai `Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.  ُ <Bال> ا
`
لَْو َاكَن ِفِهيَما آِلهٌَة ا

ِ َرّبِ الَعْرِش َمع>ا يَِصُفوَن | <Bْبَحاَن ا  |22لََفَسَدَ فَسـُ
[21.23] Dia |Allah| tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, tetapi merekalah yang akan ditanyai.  َال

ا يَْفَعُل َوُمهْ يُْساvلُوَن |  |23يُْساvُل َمع>
[21.24] Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah |Nabi Muhammad|. 

"Unjukkanlah hujahmu! |Al Qur'an| ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan 
bagi orang-orang yang sebelumku". Tetapi |sebenarnya| kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak 

|kebrnaran|, karena itu mereka berpaling. ُذوا ِمن ُدوِنِه آِلهًَة ُقْل َهاتُوا َ ُمهْ َال  اvِم اخت> ْكَرثُ vِعَي َوِذْكُر َمن قَْبِيل بَْل ا بُْرَهانَُمكْ َهَذا ِذْكُر َمن م>
ْعرُِضوَن | È24يَْعلَُموَن احلَق> فَهُم م| 

[21.25] Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu |Nabi Muhammad|, melainkan Kami 
wahyukan kepadanya. "Bahwasanya tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Aku, maka 

sembahlah olehmu sekalian akan Aku". | فَاْعُبُدوِن kَvال> ا
`
Úََ ا

`
>ُه َال ا ن vلَْيِه ا

`
ال> نُوِ� ا

`
ُسوٍل ا  |25َوَما اvْرَسلْنَا ِمن قَْبِ�َ ِمن ر>

[21.26] Dan mereka berkata. "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil |mempunyai| anak", Maha 
Suci Allah. Sebenarnya |malaikat-malaikat itu|, adalah hamba-hamba yang dimuliakan,  ْبَحانَُه ْمحَُن َوTًَا سـُ َذ الر> َ َوقَالُوا اخت>

ْكَرُموَن | È26بَْل ِعَباٌد م| 
[21.27] mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-

Nya. | ْمرِِه يَْعَملُوَنvِبُقونَُه ِ�لَْقْوِل َوُمه ِبا  |27َال يَسـْ
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[21.28] Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka |malaikat| dan yang di belakang mereka, 
dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-

hati karena takut kepada-Nya.  ْن َخْشيَِتِه ُمْشِفُقوَن ال> ِلَمِن اْرتََىض َوُمه ّمِ
`
 |28|يَْعَملُ َما بَْنيَ اvيِْدِهيْم َوَما َخلَْفهُْم َوَال يَْشَفُعوَن ا

    
Sub.:  Jika ada ySub.:  Jika ada ySub.:  Jika ada ySub.:  Jika ada yang mengaku bahwa dirinya adalah Allah, maka neraka balasan baginya 21:29ang mengaku bahwa dirinya adalah Allah, maka neraka balasan baginya 21:29ang mengaku bahwa dirinya adalah Allah, maka neraka balasan baginya 21:29ang mengaku bahwa dirinya adalah Allah, maka neraka balasan baginya 21:29    

[21.29] Dan barang siapa di antara mereka mengatakan. "Sesungguhnya aku adalah tuhan selain daripada 
Allah", maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahanam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada 

orang-orang zalim. | اِلِمَني زِي الظ> َ َكَذWَِ َجنْ من> زِيِه َ"َ ن ُدوِنِه فََذWَِ َجنْ Úٌَ ّمِ
`
ّينِ ا

`
 |29َوَمن يَُقْل ِمْهنُْم ا

    
Sub.:  Kekuasaan Allah segala yang ada dilangit dan bumi 21:30Sub.:  Kekuasaan Allah segala yang ada dilangit dan bumi 21:30Sub.:  Kekuasaan Allah segala yang ada dilangit dan bumi 21:30Sub.:  Kekuasaan Allah segala yang ada dilangit dan bumi 21:30----33333333    

[21.30] Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya 
dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala 

sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?  َيَن ك ِ <xَو لَْم يََر اvْرَض َاكنََتا َرتْقًا اvَمَواِت َواال َفُروا اvن> الس>
ّ اvفََال يُْؤِمنُوَن | ٍء َ�ٍ  |30فََفتَْقنَاُمهَا َوَجَعلْنَا ِمَن املَاِء ُلك> َيشْ

[21.31] Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu |tidak| goncang 
bersama mereka, dan telah Kami jadikan |pula| di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat 

petunjuk. | هُْم َهيَْتُدوَن< >َعل ُبًال ل ْم َوَجَعلْنَا ِفهيَا ِفَجاجًا سـُ  |31َوَجَعلْنَا ِيف االvْرِض َرَواِيسَ اvن تَِميَد ِهبِ
[21.32] Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala 

tanda-tanda |kekuasaan Allah| yang terdapat padanya. | ْحُفوظًا َوُمهْ َعْن آَ_ِهتَا ُمْعرُِضوَن َماَء َسْقفًا م>  |32َوَجَعلْنَا الس>
[21.33] Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari 

keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. | َبُحوَن ْمَس َوالَْقَمَر ُلكä ِيف فََ�ٍ يَسـْ َاَر َوالش> >ْيَل َوالهن> ي َخلََق الل ِ <x33َوُهَو ا| 
[21.34] Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu |Nabi Muhammad|, 

maka jikalau kamu wafat, apakah mereka akan kekal? | وَن ُTِت> فَهُُم اخلَا ن ّمِ
`
ن قَْبِ�َ اخلWَُْ اvفَا  |34َوَما َجَعلْنَا ِلبََرشٍ ّمِ

    
Sub.:  Semua orang akan mengalami kematian 21:35Sub.:  Semua orang akan mengalami kematian 21:35Sub.:  Semua orang akan mengalami kematian 21:35Sub.:  Semua orang akan mengalami kematian 21:35    

[21.35] Tiap-tiap yang berjiwa |bernyawa| akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan 
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan |yang sebenar-benarnya|. Dan hanya kepada Kami lah kamu 

dikembalikan.  لَْينَا
`
ِ َوالَْخْريِ ِفْتنًَة َوا ّ  |35تُْرَجُعوَن |ُلكÈ نَْفٍس َذائَِقُة املَْوِت َونَْبلُوُمك ِ�لرش>

    
Sub.:  keingkaran orang kafir terhadap Allah 21:36Sub.:  keingkaran orang kafir terhadap Allah 21:36Sub.:  keingkaran orang kafir terhadap Allah 21:36Sub.:  keingkaran orang kafir terhadap Allah 21:36    

[21.36] Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu |Nabi Muhammad|, mereka hanya membuat kamu 
menjadi olok-olok. |Mereka mengatakan|. "Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhanmu?", padahal mereka 

adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pemurah.  ال> ُهُزوًا
`
ن يَت>ِخُذونََك ا `

يَن َكَفُروا ا ِ <xَذا َرآَك ا
`
َوا

ِن ُمهْ َاكِفُروَن | ْمحَ ي يَْذُكُر آِلهََتُمكْ َوُمه ِبِذْكِر الر> ِ <xَهَذا اv36ا| 
    

Sub.:  Peringatan bagi Sub.:  Peringatan bagi Sub.:  Peringatan bagi Sub.:  Peringatan bagi orang kafir 21:37orang kafir 21:37orang kafir 21:37orang kafir 21:37----46464646    
[21.37] Manusia telah dijadikan |bertabiat| tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda 

|azab| -Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera.  ٍْل َسا¢رِيُمك نَساُن ِمْن َجعَ
`
ُخِلَق اال
َتْعِجلُوِن |آَ_ِيت   |37فََال تَسـْ

[21.38] Mereka berkata. "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang 
benar?" | ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني

`
 |38َويَُقولُوَن َمَىت َهَذا الَوْعُد ا
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[21.39] Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu |di mana| mereka itu tidak mampu 
mengelakkan api neraka dari muka mereka dan |tidak pula| dari punggung mereka, sedang mereka |tidak pula| 

mendapat pertolongan, |tentulah mereka tiada meminta disegerakan|. وÈيَن َكَفُروا ِحَني َال يَُكف ِ <xَن َعن َوُجوِههُِم الن>اَر لَْو يَْعَملُ ا
وَن |  |39َوَال َعن ُظُهوِرِمهْ َوَال ُمهْ يُنَرصُ

[21.40] Sebenarnya |azab| itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat 
mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak |pula| mereka diberi tangguh.

َها َوَال ُمهْ يُنَظُروَن |  َتِطيُعوَن َرد> ْهبَُهتُْم فََال يَسـْ  |40بَْل تَاûِتِهيم بَْغتًَة فَتَ
[21.41] Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu |Nabi Muhammad| 

maka turunlah kepada orang yang mencemoohkan rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan.
َهتِْزُءوَن |  ا َاكنُوا ِبِه يَسـْ ُروا ِمْهنُم م> يَن َخسِ ِ <x�ِ ن قَْبِ�َ فََحاَق ُهتْزَِئ ِبُرُسٍل ّمِ  |41َولََقِد اسـْ

[21.42] Katakanlah. "Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain |Allah| 
Yang Maha Pemurah?" Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingati Tuhan mereka.

ْعرُِضوَن |  Èم م ِ ِن بَْل ُمهْ َعن ِذْكِر َرّهبِ ْمحَ َاِر ِمَن الر> >ْيِل َوالهن>  |42ُقْل َمن يَْلكَُؤُمك ِ�لل
[21.43] Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari |azab| Kami. 

Tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak |pula| mereka dilindungi dari |azab| 
Kami itu?  ََتِطيُعوَن نَْرص ن ُدوِننَا َال يَسـْ ن>ا يُْصَحُبوَن | اvْم لَهُْم آِلهٌَة تَْمنَُعهُم ّمِ  |43اvنُفِسهِْم َوَال ُمه ّمِ

[21.44] Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan |hidup di dunia| 
hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya Kami mendatangi negeri 

|orang kafir|, lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Maka apakah mereka yang menang?  بَْل َمت>ْعنَا
ûِيت االvْرَض نَنُقُصهَا ِمْن اvْطَراِفهَا  ُم الُعُمُر اvفََال يََرْوَن اkv> نَا  |44اvفَهُُم الَغاِلُبوَن |َهُؤالِء َوآَ�َءُمهْ َحىت> َطاَل عَلَْهيِ

[21.45] Katakanlah |hai Muhammad|. "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu 
sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi 

peringatan"  Èم Èنِذُرُمك ِ�لَْوْ�ِ َوَال يَْسَمُع الص >َما ا¢ ن
`
َذا َما يُنَذُروَن |ُقْل ا

`
عَاَء ا ÈT45ا| 

[21.46] Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata. 
"Aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri".  ِّْهتُْم نَْفَحٌة م سـ> ْن َولَِنئ م>

k> ُكن>ا َظاِلِمَني |
`
َِّك لََيُقولُن> َ_ َويْلَنَا ا  |46عََذاِب َرب

    
Sub.:  Semua amalan akan ada hisabnya sendiri pada hari kiamatSub.:  Semua amalan akan ada hisabnya sendiri pada hari kiamatSub.:  Semua amalan akan ada hisabnya sendiri pada hari kiamatSub.:  Semua amalan akan ada hisabnya sendiri pada hari kiamat    21:4721:4721:4721:47----50505050    

[21.47] Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Kari Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang 
barang sedikit pun. Dan jika |amalan itu| hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan |pahala| nya. 

Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan.  ن َاكَن
`
ْن َونََضُع املََواِزيَن الِقْسطَ ِلَيْوِم الِقيَاَمِة فََال تُْظَملُ نَْفٌس َشيْئًا َوا ِمثَْقاَل َحب>ٍة ّمِ

ِبَني |  |47َخْرَدٍل اvتَيْنَا ِهبَا َوَكَفى ِبنَا َحاسـِ
[21.48] Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan 

serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.  َِّلُْمت>ِقَني | َولََقْد آتَيْنَا ُموَىس َوَهاُرون  |48الُفْرقَاَن َوِضَياًء َوِذْكرًا ل
[21.49] |Yaitu| orang-orang yang takut akan |azab| Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan 

mereka merasa takut akan |tibanya| Hari Kiamat.  ُِّم ِ�لَْغْيِب َوُمه م َشْوَن َرهب> يَن َخيْ ِ <xاعَِة ُمْشِفُقوَن |ا  |49َن الس>
[21.50] Dan Al Qur'an ini adalah suatu kitab |peringatan| yang mempunyai berkah yang telah Kami 

turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya? | ُمنِكُروَن ُÚَ ْنُمتvفَاvنَزلْنَاُه اvَباَرٌك ا È50َوَهَذا ِذْكٌر م| 
    

Sub.:  NaSub.:  NaSub.:  NaSub.:  Nabi Ibrahim membuktikan tidak berharganya penyembahan berhala 21:51bi Ibrahim membuktikan tidak berharganya penyembahan berhala 21:51bi Ibrahim membuktikan tidak berharganya penyembahan berhala 21:51bi Ibrahim membuktikan tidak berharganya penyembahan berhala 21:51----67676767    
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[21.51] Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum |Musa 
dan Harun|, dan adalah Kami mengetahui |keadaan| nya.  َبَْراِهَمي ُرْشد

`
 |51ُه ِمن قَْبُل َوُكن>ا ِبِه عَاِلِمَني |َولََقْد آتَيْنَا ا

[21.52] |Ingatlah|, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. "Patung-patung apakah ini yang 
kamu tekun beribadah kepadanya?" نُمتْ لَهَا vِبيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه الت>َماِثيُل الَِيت اvْذ قَاَل ال

`
 |52عَاِكُفوَن | ا

[21.53] Mereka menjawab. "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya".  لَهَا عَاِبِديَن kَآَ�َء kَقَالُوا َوَجْد
|53| 

[21.54] Ibrahim berkata. "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata".
ِبٍني |قَاَل لََقْد ُكنُمتْ   Èنُمتْ َوآَ�ُؤُمكْ ِيف َضالٍل مv54 ا| 

[21.55] Mereka menjawab. "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu 
termasuk orang-orang yang bermain-main?" | نَْت ِمَن الال>ِعِبَنيvْم اvِجْئَتنَا ِ�لَْحّقِ اv55قَالُوا ا| 

[21.56] Ibrahim berkata. "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah 
menciptakannya; dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu".  قَاَل بَل

 َkvي فََطَرُهن> َوا ِ <xْرِض اvَمَواِت َواال بÈُمكْ َربÈ الس> اِهِديَن |ر> َن الش>  |56 عََىل َذِلُمك ّمِ
[21.57] Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah 

kamu pergi meninggalkannya. | وا ُمْدِبرِيَنÈ ِ الvِكيَدن> اvْصنَاَمُمك بَْعَد اvن تَُول <B |57َوَ
[21.58] Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar 

|induk| dari patung-patung yang lain; agar mereka kembali |untuk bertanya| kepadanya.  ال> َكِبريًا
`
فََجَعلَهُْم ُجَذاذًا ا

لَْيِه يَْرِجُعوَن |
`
>هُْم ا >هُْم لََعل  |58ل

[21.59] Mereka berkata. "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, 
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang Zalim". | اِلِمَني >ُه لَِمَن الظ> ن

`
 |59قَالُوا َمن فََعَل َهَذا ِبآِلهَِتنَا ا

[21.60] Mereka berkata. "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang 
bernama Ibrahim". | ْبَراِهُمي

`
ْعنَا فًَىت يَْذُكُرُمهْ يَُقاُل Úَُ ا  |60قَالُوا َمسِ

[21.61] Mereka berkata. "|Kalau demikian| bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar 
mereka menyaksikan". | هُْم يَْشهَُدوَن<  |61قَالُوا فَاûتُوا ِبِه عََىل اvْعُنيِ الن>اِس لََعل

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang kafir mengakui kebenaran, tapi mereka mengingkarinya 21:62orang kafir mengakui kebenaran, tapi mereka mengingkarinya 21:62orang kafir mengakui kebenaran, tapi mereka mengingkarinya 21:62orang kafir mengakui kebenaran, tapi mereka mengingkarinya 21:62----67676767    

[21.62] Mereka bertanya. "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai 
Ibrahim?" | ْبَراِهُمي

`
اvنَْت فََعلَْت َهَذا ِبآِلهَتِنَا َ_ ا v62قَالُوا ا| 

[21.63] Ibrahim menjawab. "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah 
kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara".  َْكِبُريُمه ُúَن َاكنُوا يَنِطُقوَن |قَاَل بَْل فََع

`
 |63 َهَذا فَاْساvلَُوُمهْ ا

[21.64] Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata. "Sesungguhnya kamu 
sekalian adalah orang-orang yang menganiaya |diri sendiri|",  ْن>ُمك `

َىل اvنُفِسهِْم فََقالُوا ا
`
اِلُموَن | فََرَجُعوا ا  |64اvنُمتُ الظ>

[21.65] kemudian kepala mereka jadi tertunduk |lalu berkata|. "Sesungguhnya kamu |hai Ibrahim| telah 
mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara". 65ِطُقوَن |ُمث> نُِكُسوا عََىل ُرُءوِسهِْم لََقْد عَِلْمَت َما َهُؤالِء يَن| 

[21.66] Ibrahim berkata. "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat 
memberi manfaat sedikit pun dan tidak |pula| memberi mudarat kepada kamu?"  َْما َال يَنَفُعُمك ِ <Bفَتَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اvقَاَل ا

 َ  |66ُرضÈُمكْ |َشيْئًا َوالي
[21.67] Ah |celakalah| kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak 

memahami? | فََال تَْعِقلُوَنvا ِ <Bُمكْ َوِلَما تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا< ٍفّ ل  |67ا¢
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Sub.:  Allah melindungi Nabi Ibrahim ketika umatSub.:  Allah melindungi Nabi Ibrahim ketika umatSub.:  Allah melindungi Nabi Ibrahim ketika umatSub.:  Allah melindungi Nabi Ibrahim ketika umat----Nya berusaha Nya berusaha Nya berusaha Nya berusaha membakarnya dan menyelamatkan Nabi Lut membakarnya dan menyelamatkan Nabi Lut membakarnya dan menyelamatkan Nabi Lut membakarnya dan menyelamatkan Nabi Lut 
21:6821:6821:6821:68----71717171    

[21.68] Mereka berkata. "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak 
bertindak". | ن ُكنُمتْ فَاِعِلَني

`
وا آِلهََتُمكْ ا  |68قَالُوا َحّرُِقوُه َوانُرصُ

[21.69] Kami |Allah| berfirman. "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim".
ْبَراِهَمي | 

`
 |69ُقلْنَا َ_ kَُر ُكوِين بَْردًا َوَسالمًا عََىل ا

[21.70] mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang 
yang paling merugi. | ْخَرسِيَنvَراُدوا ِبِه َكْيدًا فََجَعلْنَاُمهُ االv70َوا| 

[21.71] Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk 
sekalian manusia. ْرِض الَِيت َ�َرْكنَا ِفهيَا ِللَْعاvَىل اال

`
 |71لَِمَني |َوَجن>ْينَاُه َولُوطًا ا

    
Sub.:  anakSub.:  anakSub.:  anakSub.:  anak----anak Ibrahim dan beberapa keturunannya adalah nabi 21:72anak Ibrahim dan beberapa keturunannya adalah nabi 21:72anak Ibrahim dan beberapa keturunannya adalah nabi 21:72anak Ibrahim dan beberapa keturunannya adalah nabi 21:72----73737373    

[21.72] Dan Kami telah memberikan kepadanya |Ibrahim| Ishaq dan Yakub, sebagai suatu anugerah 
|daripada Kami|. Dan masing-masing Kami jadikan orang-orang yang saleh.  ََوو +�ْحسَاَق َويَْعُقوَب kَِف3ًَ َوُ

`
َهْبنَا Úَُ ا

 |72َجَعلْنَا َصاِلِحَني |
[21.73] Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan 

perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, 
menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah,  ْم لَْهيِ

`
ًة َهيُْدوَن ِباvْمِرkَ َواvْوَحْينَا ا َوَجَعلْنَاُمهْ اvئِم>
َاكِة َوَاكنُوا لَنَا عَاِبِديَن | يَتاَء الز>

`
الِة َوا قَاَم الص>

`
اِت َوا  |73ِفْعَل اخلَْريَ

    
SuSuSuSub.:  Kemurahan hati dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Lut 21:74b.:  Kemurahan hati dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Lut 21:74b.:  Kemurahan hati dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Lut 21:74b.:  Kemurahan hati dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Lut 21:74----75757575    

[21.74] dan kepada Lut, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari |azab 
yang telah menimpa penduduk| kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum 

yang jahat lagi fasik,  َُْم َاكنُوا ق هن>
`
>ْعَمُل اخلََبائَِث ا  |74ْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني |َولُوطًا آتَيْنَاُه ُحْكامً َوِعلْامً َوَجن>ْينَاُه ِمَن الَقْريَِة الَِيت َاكنَت ت

[21.75] dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami; karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang 
yang saleh. | اِلِحَني >ُه ِمَن الص> ن

`
ِتنَا ا  |75َواvْدَخلْنَاُه ِيف َرْمحَ

    
Sub.:  Kemurahan hati dan kasih sayang Allah kepada Nabi Nuh 21:76Sub.:  Kemurahan hati dan kasih sayang Allah kepada Nabi Nuh 21:76Sub.:  Kemurahan hati dan kasih sayang Allah kepada Nabi Nuh 21:76Sub.:  Kemurahan hati dan kasih sayang Allah kepada Nabi Nuh 21:76----77777777    

[21.76] Dan |ingatlah kisah| Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan Kami memperkenankan doanya, lalu 
Kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar.  ِمَن ُúَْهvْينَاُه َوا َتَجْبنَا Úَُ فَنَج> ْذ kََدى ِمن قَْبُل فَاسـْ

`
َونُوحًا ا

 |76الَكْرِب الَعِظِمي |
[21.77] Dan Kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Kami Sesungguhnya 

mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya.  ُْم هن>
`
بُوا ِبآَ_ِتنَا ا يَن َكذ> ِ <xُه ِمَن الَقْوِم اkَ َونََرصْ
ِعَني | ْمجَ vْغَرْقنَاُمهْ اv77َاكنُوا قَْوَم َسْوٍء فَا| 

    
Sub.:  Kisah NabiSub.:  Kisah NabiSub.:  Kisah NabiSub.:  Kisah Nabi    Daud dan Nabi Sulaiman 21:78Daud dan Nabi Sulaiman 21:78Daud dan Nabi Sulaiman 21:78Daud dan Nabi Sulaiman 21:78----82828282    

[21.78] Dan |ingatlah kisah| Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai 
tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami 

menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,  ْذ نََفَشْت ِفيِه غََمنُ الَقْوِم َوُكن>ا
`
ُمكَاِن ِيف احلَْرِث ا ْذ َحيْ

`
َوَداُوَد َوُسلَْيَماَن ا

 |78ِلُحْمكِهِْم َشاِهِديَن |
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[21.79] maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum |yang lebih tepat|; dan 
kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-

gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kami lah yang melakukannya.  فََفه>ْمنَاَها ُسلَْيَماَن
ْريَ َوُكن>ا فَاِعِلَني |َوُ�+ آتَيْنَا ُحْكامً َوِعلْامً َوَخس>ْرkَ َمَع  ْحَن َوالط> ّبِ  |79َداُوَد اِجلَباَل يُسـَ

[21.80] Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara 
|melindungi| kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur |kepada Allah|.  ْمنَاُه َص< >ُمكْ َوعَل ْنَعَة لَُبوٍس ل

ْن بَاûِسُمكْ فَهَْل اvنُمتْ َشاِكُروَن |  |80ِلُتْحِصنَُمك ّمِ
[21.81] Dan |telah Kami tundukkan| untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang 

berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha 
Mengetahui segala sesuatu.  ٍِء عَاِلم َىل االvْرِض الَِيت َ�َرْكنَا ِفهيَا َوُكن>ا ِبُلكِّ َيشْ

`
ِري ِباvْمرِِه ا َحي عَاِصَفًة َجتْ  |81َني |َوِلُسلَْيَماَن الّرِ

[21.82] Dan Kami telah tundukkan |pula kepada Sulaiman| segolongan setan-setan yang menyelam |ke 
dalam laut| untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu; dan adalah Kami memelihara mereka 

itu, | َوُكن>ا لَهُْم َحاِفِظَني َWًِال ُدوَن َذ َياِطِني َمن يَُغوُصوَن Úَُ َويَْعَملُوَن َمعَ  |82َوِمَن الشـ>
    

Sub.:  Kemurahan hati dan Sub.:  Kemurahan hati dan Sub.:  Kemurahan hati dan Sub.:  Kemurahan hati dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Ayub 21:83kasih sayang Allah terhadap Nabi Ayub 21:83kasih sayang Allah terhadap Nabi Ayub 21:83kasih sayang Allah terhadap Nabi Ayub 21:83----84848484    
[21.83] dan |ingatlah kisah| Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. "|Ya Tuhanku|, sesungguhnya aku telah 

ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".  َk ْذ
`
Èوَب ا َدى َواvي

َني | اِمحِ È َواvنَْت اvْرَحُم الر> Èِينَ الرض ّينِ َمسـ> vُه ا<  |83َرب
[21.84] Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya 

dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu 
rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.  فََكَشْفنَا َما ُÚَ َتَجْبنَا فَاسـْ

ْن ِعنِدkَ َوِذْكَرى ِللَْعاِبِديَن | ًة ّمِ َعهُْم َرْمحَ  |84ِبِه ِمن ُرضٍّ َوآتَيْنَاُه اvْهúَُ َوِمثْلَهُم م>
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Rahmat Allah kepada Nabi Ismail, Idris dan zulkifli 21:85Rahmat Allah kepada Nabi Ismail, Idris dan zulkifli 21:85Rahmat Allah kepada Nabi Ismail, Idris dan zulkifli 21:85Rahmat Allah kepada Nabi Ismail, Idris dan zulkifli 21:85----86868686    
[21.85] Dan |ingatlah kisah| Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.

اِبرِيَن |  َن الص> ْدِريَس َوَذا الِكْفِل ُلكä ّمِ
`
اِعيَل َوا ْمسَ

`
 |85َوا

[21.86] Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-
orang yang saleh. | اِلِحَني َن الص> ُم ّمِ هن>

`
ِتنَا ا  |86َواvْدَخلْنَاُمهْ ِيف َرْمحَ

    
Sub.:  Rahmat Allah kepada Nabi Yunus 21:87Sub.:  Rahmat Allah kepada Nabi Yunus 21:87Sub.:  Rahmat Allah kepada Nabi Yunus 21:87Sub.:  Rahmat Allah kepada Nabi Yunus 21:87----88888888    

[21.87] Dan |ingatlah kisah| Zun Nun |Yunus|, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka 
bahwa Kami tidak akan mempersempitnya |menyulitkannya|, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat 
gelap. "Bahwa tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku 

adalah termasuk orang-orang yang zalim."  vال> ا
`
Úََ ا

`
لَُماِت اvن ال> ا Èْقِدَر عَلَْيِه فَنَاَدى ِيف الظ< >ن ن َهَب ُمَغاِضبًا فََظن> اvن ل ذ ذ>

`
نَْت َوَذا النÈوِن ا

اِلِمَني | ّينِ ُكنُت ِمَن الظ>
`
ْبَحانََك ا  |87سـُ

[21.88] Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan 
demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman. | نُنِجي املُْؤِمِنَني َWَِوَجن>ْينَاُه ِمَن الغَّمِ َوَكَذ ُÚَ َتَجْبنَا  |88فَاسـْ

    
Sub.:  kemurahan hati dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Sub.:  kemurahan hati dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Sub.:  kemurahan hati dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Sub.:  kemurahan hati dan kasih sayang Allah terhadap Nabi ZZZZakaakaakaakariyah 21:89riyah 21:89riyah 21:89riyah 21:89----90909090    
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[21.89] Dan |ingatlah kisah| Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya. "Ya Tuhanku janganlah Engkau 
membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.  ُه َرّبِ َال تََذْرِين فَْردًا< ْذ kََدى َرب

`
َوَزَكِر_> ا

 |89 الَواِرِثَني |َواvنَْت َخْريُ 
[21.90] Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan 

istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam 
|mengerjakan| perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan 

mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami.  ُْم َاكنُوا يَُساِرُعوُن ِيف هن>
`
َىي َواvْصلَْحنَا Úَُ َزْوَجُه ا َتَجْبنَا Úَُ َوَوَهْبنَا Úَُ َحيْ فَاسـْ

اِت َويَْدُعونَنَا َرغَبًا َورَ   |90َهبًا َوَاكنُوا لَنَا َخاِشِعَني |اخلَْريَ
    

Sub.:  Maryam dan Nabi Isa adalah salah satu tandaSub.:  Maryam dan Nabi Isa adalah salah satu tandaSub.:  Maryam dan Nabi Isa adalah salah satu tandaSub.:  Maryam dan Nabi Isa adalah salah satu tanda----tanda kekuasaan Allah 21:91tanda kekuasaan Allah 21:91tanda kekuasaan Allah 21:91tanda kekuasaan Allah 21:91----93939393    
[21.91] Dan |ingatlah kisah| Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam 

|tubuh| nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda |kekuasaan Allah| yang besar bagi 
semesta alam. | ِّلَْعالَِمَني وِحنَا َوَجَعلْنَاَها َواْبَهنَا آيًَة ل Èا فَنََفْخنَا ِفهيَا ِمن ر >ِيت اvْحَصنَْت فَْرَ"َ  |91َوال

[21.92] Sesungguhnya |agama tauhid| ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah 
Tuhanmu, maka sembahlah Aku. | ُمكْ فَاْعُبُدوِنÈَرب kَvًة َواِحَدًة َوا ُتُمكْ ا¢م> ن> َهِذِه ا¢م> `

 |92ا
[21.93] Dan mereka telah memotong-motong | terpecah belah | dalam urusan |agama| mereka di antara 

mereka. Kepada Kami lah masing-masing golongan itu akan kembali. | لَْينَا َراِجُعوَن
`
ُعوا اvْمَرُمه بَيَْهنُْم ُلكä ا  |93َوتََقط>

[21.94] Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran 
terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.  اِلَحاِت َوُهَو فََمن يَْعَمْل ِمَن الص>

Úَ <kُ َاكتُِبوَن |
`
 |94ُمْؤِمٌن فََال ُكْفَراَن ِلَسْعِيِه َوا

    
Sub.:  Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj 21:95Sub.:  Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj 21:95Sub.:  Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj 21:95Sub.:  Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj 21:95----97979797    

[21.95] Sungguh tidak mungkin atas |penduduk| suatu negeri yang telah Kami binasakan, bahwa mereka 
tidak akan kembali |kepada Kami|. | ُْم َال يَْرِجُعوَن  |95َوَحَراٌم عََىل قَْريٍَة اvْهلَْكنَاَها اvهن>

[21.96] Hingga apabila dibukakan |tembok| Yakjuj dan Makjuj, dan mereka turun dengan cepat dari 
seluruh tempat yang tinggi. | ن ُلكِّ َحَدٍب يَنِسلُوَن َذا فُِتَحْت يَاûُجوُج َوَماûُجوُج َوُمه ّمِ

`
 |96َحىت> ا

[21.97] Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar |hari berbangkit|, maka tiba-tiba terbelalaklah 
mata orang-orang yang kafir. |Mereka berkata|. "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam 

kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim".  يَن َكَفُروا ِ <xبَْصاُر اvَذا ِيهَ َشاِخَصٌة ا
`
َب الَوْعُد احلَقÈ فَا َواْقَرتَ

ْن َهَذا بَْل ُكن>   |97ا َظاِلِمَني |َ_ َويْلَنَا قَْد ُكن>ا ِيف غَْف3ٍَ ّمِ
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli neraka dan penduduk surga 21:98orang ahli neraka dan penduduk surga 21:98orang ahli neraka dan penduduk surga 21:98orang ahli neraka dan penduduk surga 21:98----104104104104    
[21.98] Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahanam, kamu pasti 

masuk ke dalamnya.  َ<من ِ َحَصُب َ"َ <Bُمكْ َوَما تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا< ن `
 |98 اvنُمتْ لَهَا َواِرُدوَن |ا

[21.99] Andaikata berhala-berhala itu tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka. Dan semuanya akan 
kekal di dalamnya. | وَن ُTِِفهيَا َخا äا َوَرُدوَها َوُلك  |99لَْو َاكَن َهُؤالِء آِلهًَة م>

[21.100] Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.  لَهُْم ِفهيَا َزِفٌري َوُمهْ ِفهيَا َال
 |100يَْسَمُعوَن |

[21.101] Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu 
dijauhkan dari neraka,  َب يَن سـَ ِ <xن> ا `

َىن ا¢ْولَِئَك َعْهنَا ُمْبَعُدوَن |ا ن>ا احلُسـْ  |101َقْت لَهُم ّمِ
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[21.102] mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa 
yang diingini oleh mereka.  نُفُسهُْمvَهتَْت ا وَن |َال يَْسَمُعوَن َحِسيَسهَا َوُمهْ ِيف َما اشـْ ُTِ102َخا| 

[21.103] Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar |pada hari kiamat|, dan mereka disambut 
oleh para malaikat. |Malaikat berkata|. "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu".  ُْكَربvُزُهنُُم الَفَزُع اال َال َحيْ

ي ُكنُمتْ تُوعَُدوَن | ِ <x103َوتََتلَق>اُمهُ املَالئَِكُة َهَذا يَْوُمُمكُ ا| 
[21.104] |Yaitu| 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.  َل ِجّلِ ِلْلُكُتِب Éََ بََداkَû اvو> َماَء َكَطّيِ الّسِ يَْوَم نَْطِوي الس>

k> ُكن>ا فَاِعِلَني |
`
Èِعيُدُه َوْعدًا عَلَْينَا ا  |104َخلٍْق ن

    
Sub.:  KeterangaSub.:  KeterangaSub.:  KeterangaSub.:  Keterangan dikitab n dikitab n dikitab n dikitab ZZZZabur, bahwa bumi ini dipusakai orang orang yang saleh 21:105abur, bahwa bumi ini dipusakai orang orang yang saleh 21:105abur, bahwa bumi ini dipusakai orang orang yang saleh 21:105abur, bahwa bumi ini dipusakai orang orang yang saleh 21:105----106106106106    

[21.105] Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah |Kami tulis dalam| Lohmahfuz, bahwasanya 
bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh.  ِبُور اِلُحوَن | َولََقْد َكَتبْنَا ِيف الز> ْكِر اvن> االvْرَض يَرُِ�َا ِعَباِدَي الص> ِxّ105ِمْن بَْعِد ا| 

[21.106] Sesungguhnya |apa yang disebutkan| dalam |surat| ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum 
yang menyembah Allah|. | َِّقْوٍم عَاِبِديَن ن> ِيف َهَذا لََبالغًا ل `

 |106ا
    

Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam 21:107Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam 21:107Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam 21:107Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam 21:107----112112112112    
[21.107] Dan tiadalah Kami mengutus kamu |Nabi Muhammad|, melainkan untuk |menjadi| rahmat bagi 

semesta alam. | ِّلَْعالَِمَني ًة ل ال> َرْمحَ
`
 |107َوَما اvْرَسلْنَاَك ا

[21.108] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadaku adalah. 
"Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri |kepada-Nya|".  َما< ن

`
ُقْل ا

 Èنُمت مvَواِحٌد فَهَْل ا ٌÚَ
`
لَهُُمكْ ا

`
>َما ا ن vَيل> ا `

 |108ْسِلُموَن |يُوَ� ا
[21.109] Jika mereka berpaling, maka katakanlah |Nabi Muhammad|. "Aku telah menyampaikan kepada 

kamu sekalian |ajaran| yang sama |antara kita| dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu 
itu sudah dekat atau masih jauh?".  

`
ا تُوعَُدوَن |فَا ْن اvْدِري اvقَرِيٌب اvم بَِعيٌد م>

`
>ْوا فَُقْل آَذنُتُمكْ عََىل َسَواٍء َوا  |109ن تََول

[21.110] Sesungguhnya Dia |Allah| mengetahui perkataan |yang kamu ucapkan| dengan terang-terangan 
dan Dia mengetahui |pula| apa yang kamu rahasiakan.  

`
>ُه يَْعَملُ اجلَهَْر ِمَن القَْوِل َويَْعَملُ َما تَْكُتُموَن |ا  |110ن

[21.111] Dan aku tiada mengetahui boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada 
suatu waktu. | َىل ِحٍني

`
>ُمكْ َوَمتَاٌع ا ُ ِفْتنٌَة ل <úْدِري لََعvْن ا

`
 |111َوا

[21.112] |Nabi Muhammad| berkata. "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami ialah 
Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan".  ِقَاَل َرّب

َتَعاُن عَ  ُن املُسـْ ْمحَ Èنَا الر>  |112َىل َما تَِصُفوَن |اْحُمك ِ�لَْحّقِ َوَرب
 

AL HAJJ  سورة احلج 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Keguncangan pada hari kiamat 22:1Sub.:  Keguncangan pada hari kiamat 22:1Sub.:  Keguncangan pada hari kiamat 22:1Sub.:  Keguncangan pada hari kiamat 22:1----4444    
[22.1] Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya keguncangan |hari| Kiamat itu adalah 

suatu kejadian yang sangat besar |dahsyat|. | ٌء َعِظٌمي اعَِة َيشْ ن> َزلَْزÓََ الس> `
>ُقوا َرب>ُمكْ ا َا الن>اُس ات Èهيv1َ_ ا| 
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[22.2] |Ingatlah| pada hari |ketika| kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui 
anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat 
manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat 

keras.  ُم Èلَهَا َوتََرى الن>اَس ُسَاكَرى َوَما ُمه بُِسَاكَرى َولَِكن> عَذَ يَْوَم تََرْوَهنَا تَْذَهُل ُلك ٍل َمحْ ِ َشِديٌد |ْرِضَعٍة َمع>ا اvْرَضَعْت َوتََضُع ُلكÈ َذاِت َمحْ <B2اَب ا| 
[22.3] Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan 

mengikuti setiap setan yang sangat jahat, | رِيٍد ْيَطاٍن م> >ِبُع ُلك> شـَ ِ ِبَغْريِ ِعْملٍ َويَت <Bاِدُل ِيف ا  |3َوِمَن الن>اِس َمن ُجيَ
[22.4] yang telah ditetapkan terhadap setan itu, bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia 

akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka. | ِعِري َىل عََذاِب الس>
`
ُ َوَهيِْديِه ا Èúُه يُِض< ُه فَاvن >ُه َمن تََوال> ن v4ُكِتَب عَلَْيِه ا| 

    
Sub.:  Proses tahap kehamilan sampai waktu kelahiran yang ditentukan oleh Allah dalam ayatSub.:  Proses tahap kehamilan sampai waktu kelahiran yang ditentukan oleh Allah dalam ayatSub.:  Proses tahap kehamilan sampai waktu kelahiran yang ditentukan oleh Allah dalam ayatSub.:  Proses tahap kehamilan sampai waktu kelahiran yang ditentukan oleh Allah dalam ayat----Nya 22:5Nya 22:5Nya 22:5Nya 22:5----6666    

[22.5] Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan |dari kubur|, 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 di antara kamu ada yang diwafatkan dan |ada pula| di antara kamu yang 

dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahuilagi 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.  َ_ َا Èهيvن الن>اُس  ا
`
 ِيف  ُكنُمتْ  ا

نَ  َريٍْب  k>  الَبْعِث  ّمِ
`
ن َخلَْقنَامكُ  فَا Èْطَفةٍ  ِمن ُمث>  تَُراٍب  ّمِ >  ُمث>  عَلََقةٍ  ِمنْ  ُمث>  ن َخل Èْضغٍَة م Èَسم+ى ُمث> ِمن م Èَجٍل م vَىل ا

`
َ لَُمكْ َونُِقرÈ ِيف االvْرَحاِم َما نََشاُء ا ُِّنَبّنيِ >قٍَة ل قٍَة َوغَْريِ ُمَخل

َىل اvْرَذِل الُعُمِر لِ 
`
ن يَُردÈ ا ُمكْ َوِمنُمك م>ن يَُتَوىف> َوِمنُمك م> رُِجُمكْ ِطْفًال ُمث> ِلَتْبلُُغوا اvُشد> َذا اvنَزلْنَا عَلَْهيَا املَاَء َكْيال يَْعَملَ مِ ُخنْ

`
ئًا َوتََرى االvْرَض َهاِمَدًة فَا ْن بَْعِد ِعْملٍ َشيْ

يٍج | نَْبتَْت ِمن ُلكِّ َزْوجٍ َهبِ v5اْهَزت>ْت َوَربَْت َوا| 
[22.6] Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak dan sesungguhnya Dialah yang 

menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala suatu,  Èُهَو احلَق َ <Bن> اvِبا َWَِذ
ٍء قَِديٌر | >ُه عََىل ُلكِّ َيشْ ن vِيي املَْوَىت َوا >ُه ُحيْ ن v6َوا| 

[22.7] dan sesungguhnya |hari| Kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya 
Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. | يَْبَعُث َمن ِيف الُقُبوِر َ <Bن> اvاعََة آتَِيٌة ال> َريَْب ِفهيَا َوا  |7َواvن> الس>

    
Sub.:  Diantara mereka yang membantah Allah tanpa ilmu pengetahuan 22:8Sub.:  Diantara mereka yang membantah Allah tanpa ilmu pengetahuan 22:8Sub.:  Diantara mereka yang membantah Allah tanpa ilmu pengetahuan 22:8Sub.:  Diantara mereka yang membantah Allah tanpa ilmu pengetahuan 22:8----10101010    

[22.8] Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, 
tanpa petunjuk dan tanpa kitab |wahyu| yang bercahaya |yang memberi penjelasan|  ِ <Bاِدُل ِيف ا َوِمَن الن>اِس َمن ُجيَ

ِنٍري |ِبغَْريِ ِعْملٍ َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب  È8م| 
[22.9] dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat 

kehinaan di dunia dan di Hari Kiamat Kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar.  <ِينَ ِعْطِفِه ِلُيِضل~َ
 ÈTِيف ا ُÚَ ِ <B9نَْيا ِخْزٌي َونُِذيُقُه يَْوَم الِقيَاَمِة عََذاَب احلَرِيِق |َعن َسِبيِل ا| 

[22.10] |Akan dikatakan kepadanya|. "Yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan 
oleh kedua tangan kamu dahulu dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hamba-

Nya". | ِّلَْعِبيِد َ لَيَْس ِبَظال>ٍم ل <Bن> اvَمْت يََداَك َوا  |10َذWَِ ِبَما قَد>
    

Sub.:Sub.:Sub.:Sub.:    kerugian yang sangat nyata bagi mereka yang menyeru selain Allahkerugian yang sangat nyata bagi mereka yang menyeru selain Allahkerugian yang sangat nyata bagi mereka yang menyeru selain Allahkerugian yang sangat nyata bagi mereka yang menyeru selain Allah    22:1122:1122:1122:11----13131313    



292 

 

[22.11] Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia 
memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke 

belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.  َ <Bَوِمَن الن>اِس َمن يَْعُبُد ا 
نَْيا وَ  ÈTِه َخِرسَ ا ْن اvَصابَْتُه ِفْتنٌَة انَقلََب عََىل َوْ"ِ

`
ْن اvَصابَُه َخْريٌ اْطَماvن> ِبِه َوا

`
اُن املُِبُني |عََىل َحْرٍف فَا  |11االِٓخَرَة َذWَِ ُهَو اخلُْرسَ

[22.12] Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak |pula| memberi 
manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.  ُهَو َWُِه َوَما َال يَنَفُعُه َذ Èَما َال يَُرض ِ <Bيَْدُعو ِمن ُدوِن ا

الُل الَبِعيُد |  |12الض>
[22.13] Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang 

diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.  ْفِعِه لَِبئَْس املَْوَىل َولَِبئَْس< ُه اvْقَرُب ِمن ن Èيَْدُعو لََمن َرض
 |13الَعِشُري |

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli surga 22:14orang ahli surga 22:14orang ahli surga 22:14orang ahli surga 22:14    

[22.14] Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke 
dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia 

kehendaki.  َْاِلَحاِت َجن>اٍت جت لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xيُْدِخُل ا َ <Bن> ا `
َ يَْفَعُل َما يُرِيُد |ا <Bن> ا `

ِهتَا االvْهنَاُر ا  |14رِي ِمن َحتْ
    

Sub.:  Allah akan memberikan Nabi Muhammad kemenangan di dunia ini dan diakhirat nanti 22:15Sub.:  Allah akan memberikan Nabi Muhammad kemenangan di dunia ini dan diakhirat nanti 22:15Sub.:  Allah akan memberikan Nabi Muhammad kemenangan di dunia ini dan diakhirat nanti 22:15Sub.:  Allah akan memberikan Nabi Muhammad kemenangan di dunia ini dan diakhirat nanti 22:15    
[22.15] Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya |Nabi Muhammad| di 

dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, 
kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

ُ ِيف   <Bُه ا >ن يَنُرصَ َماِء ُمث> لَْيْقَطْع فَلَْينُظْر َهْل يُْذِهَنب> َكْيُدُه َما يَغِ  َمن َاكَن يَُظنÈ اvن ل َىل الس>
`
نَْيا َواالِٓخَرِة فَلَْيْمُدْد ِبَسبٍَب ا ÈT15يظُ |ا| 

[22.16] Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Qur'an yang merupakan ayat-ayat yang nyata; dan 
bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.  َ <Bن> اvنَاٍت َوا ِّ َوَكَذWَِ اvنَزلْنَاُه آَ_ٍت بَي

 |16َهيِْدي َمن يُرِيُد |
    

Sub.:  Allah akan menghakimi setiap orang pada Hari Kiamat nanti 22:17Sub.:  Allah akan menghakimi setiap orang pada Hari Kiamat nanti 22:17Sub.:  Allah akan menghakimi setiap orang pada Hari Kiamat nanti 22:17Sub.:  Allah akan menghakimi setiap orang pada Hari Kiamat nanti 22:17    
[22.17] Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, orang-orang 

Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada 
Hari Kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.  <يَن َهاُدوا َوالص ِ <xيَن آَمنُوا َوا ِ <xن> ا `

اِبِئَني َوالن>َصاَرى َوالَْمُجوَس ا
ٍء َشهِيٌد | َ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bن> ا `

َ يَْفِصُل بَيَْهنُْم يَْوَم الِقيَاَمِة ا <Bن> ا `
ُكوا ا ْرشَ vيَن ا ِ <x17َوا| 

    
Sub.:  Semua makhluk bersujud kepada Allah 22:18Sub.:  Semua makhluk bersujud kepada Allah 22:18Sub.:  Semua makhluk bersujud kepada Allah 22:18Sub.:  Semua makhluk bersujud kepada Allah 22:18    

[22.18] Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, 
matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar 
daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang 
dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia 

kehendaki.  َُجوُم َوالِْجبÈْمُس َوالَْقَمُر َوالن َمَواِت َوَمن ِيف االvْرِض َوالش> َ يَْسُجُد Úَُ َمن ِيف الس> <Bن> اvلَْم تََر ا vا <Tَجُر َوا َن الن>اِس َوَكِثٌري اُل َوالش> َوابÈ َوَكِثٌري ّمِ
َ يَْفَعُل َما يََشاُء | <Bن> ا `

ْكِرٍم ا Èِمن م ُÚَ فََما ُ <Bِن ا  |18َحق> عَلَْيِه الَعَذاُب َوَمن ُهيِ
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[22.19] Inilah dua golongan |golongan mukmin dan golongan kafir| yang bertengkar, mereka saling 
bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api 

neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka.  ََعْت َهَذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا ِيف ر يَن َكَفُروا ُقّطِ ِ <xْم فَا ِ ّهبِ
ٍر يَُصبÈ ِمن فَْوِق ُرُءوِسهُِم احلَِمُمي | <k ن  |19لَهُْم ِثَياٌب ّمِ

[22.20] Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit |mereka|.
ْم    |20َوالُْجلُوُد |يُْصهَُر ِبِه َما ِيف بُُطوِهنِ

[22.21] Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. | َقاِمُع ِمْن َحِديٍد  |21َولَهُم م>
[22.22] Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka 

dikembalikan ke dalamnya. |Kepada mereka dikatakan|. "Rasailah azab yang membakar ini".  نvَراُدوا اvُلك>َما ا
ُرُجوا ِمْهنَا ِمْن َمغٍّ ا¢ِعيُدوا ِفهيَا َوُذوقُوا عََذاَب احلَرِيِق |  |22َخيْ

    
Sub.:  Surgalah tempat bagi orang Mu'min 22:23Sub.:  Surgalah tempat bagi orang Mu'min 22:23Sub.:  Surgalah tempat bagi orang Mu'min 22:23Sub.:  Surgalah tempat bagi orang Mu'min 22:23----24242424    

[22.23] Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke 
dalam surga-surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan 

gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera.  <لُوا الص يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xيُْدِخُل ا َ <Bن> ا `
اِلَحاِت ا

>ْوَن ِفهيَا ِمْن اvَساِوَر ِمن َذَهٍب َولُْؤلُؤًا َوِلَباُسهُْم ِفهيَا َحِر  ل ْهنَاُر ُحيَ vِهتَا اال  |23يٌر |َجن>اٍت َجتْرِي ِمن َحتْ
[22.24] Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki |pula| kepada jalan 

|Allah| yang terpuji. | اِط احلَِميِد َىل ِرصَ
`
ِب ِمَن الَقْوِل َوُهُدوا ا ّيِ َىل الط>

`
 |24َوُهُدوا ا

    
22:2522:2522:2522:25    masjidil harom masjidil harom masjidil harom masjidil harom     dandandandanSub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah rang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah rang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah rang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah     

[22.25] Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan 
Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang 
pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan 

kepadanya sebahagian siksa yang pedih. ي َجَعلْنَاُه ِللن>اِس َسَواًء الَعا ِ <xَوالَْمْسِجِد احلََراِم ا ِ <Bوَن َعن َسِبيِل ا Èيَن َكَفُروا َويَُصد ِ <xن> ا `
ِكُف ِفيِه ا

ِلٍمي | vِذْقُه ِمْن عََذاٍب اÈ لَْحاٍد ِبُظْملٍ ن
`
 |25َوالَْباِد َوَمن يُرِْد ِفيِه ِ�

    
Sub.:  Nabi Ibrahim dan Nabi IsmSub.:  Nabi Ibrahim dan Nabi IsmSub.:  Nabi Ibrahim dan Nabi IsmSub.:  Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk mengumumkan ibadah haji dan menyaksikan ail diperintahkan untuk mengumumkan ibadah haji dan menyaksikan ail diperintahkan untuk mengumumkan ibadah haji dan menyaksikan ail diperintahkan untuk mengumumkan ibadah haji dan menyaksikan 
berbagai manfaatnya 22:26berbagai manfaatnya 22:26berbagai manfaatnya 22:26berbagai manfaatnya 22:26----38383838    

[22.26] Dan |ingatlah|, ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah |dengan 
mengatakan|. "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi 

orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud.  بَْراِهَمي
`
اkَû ال ْذ بَو>

`
َوا

ائِِفَني َوالَْقائِِمنيَ  ُجوِد | َمَاكَن الَبيِْت اvن ال> تُْرشِْك ِيب َشيْئًا َوَطهِّْر بَيِْيتَ ِللط> Èعِ الس ك> È26َوالر| 
[22.27] Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu 

dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,  ن ِيف َواvّذِ
 |27ّجِ يَاûتُوَك ِرَجاًال َوعََىل ُلكِّ َضاِمٍر يَاûتَِني ِمن ُلكِّ فٍَجّ َمعِيٍق |الن>اِس ِ�لْحَ 

[22.28] supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama 
Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang 
ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan |sebahagian lagi| berikanlah untuk dimakan orang-orang 

yang sengsara lagi fakir.  َْعلُوَماٍت عََىل َما َرز ٍم م> <_vِيف ا ِ <Bْطِعُموا الَبائَِس ِليَْشهَُدوا َمنَاِفَع لَهُْم َويَْذُكُروا اْمسَ اvنَْعاِم فَُلكُوا ِمْهنَا َواvميَِة اال ْن َهبِ قَهُم ّمِ
 |28الَفِقَري |
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[22.29] Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah 
mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang 

tua itu |Baitullah|. | فُوا ِ�لَْبيِْت الَعِتيِق و>  |29ُمث> لَْيْقُضوا تََفَهثُْم َولُْيوفُوا نُُذوَرُمهْ َولَْيط>
[22.30] Demikianlah |perintah Allah|. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi 

Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang 
ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang 

najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.  ََوم َWِال> َما يُْتَىل َذ
`
>ْت لَُمكُ االvنَْعاُم ا ِِّه َوا¢ِحل ُ ِعنَد َرب <Ú ٌفَهَُو َخْري ِ <Bْم ُحُرَماِت ا ن يَُعّظِ

وِر | Èْوَ~ِن َواْجتَِنُبوا قَْوَل الزv30عَلَْيُمكْ فَاْجتَِنُبوا الّرِْجَس ِمَن اال| 
[22.31] dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa 

mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh 
burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.  v�ََف ِ <B�ِ َماِء فَتَْخَطُفُه ُحنََفاَء |غَْريَ ُمْرشِِكَني ِبِه َوَمن يُْرشِْك >َما َخر> ِمَن الس> ن

يٍق | ُحي ِيف َمَاكٍن َحسِ ْريُ اvْو َهتِْوي ِبِه الّرِ  |31الط>
[22.32] Demikianlah |perintah Allah|. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka 

sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.  َوَمن َWَِا ِمن تَْقَوى الُقلُوِب |َذ هن>
`
ِ فَا <Bْم َشَعائَِر ا  |32يَُعّظِ

[22.33] Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang 
ditentukan, kemudian tempat wajib |serta akhir masa| menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq 

|Baitullah|. | َىل الَبيِْت الَعتِيِق
`
Èهَا ا َسم+ى ُمث> َمِحل Èَجٍل م vَىل ا

`
 |33لَُمكْ ِفهيَا َمنَاِفُع ا

[22.34] Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan |kurban|, supaya mereka menyebut 
nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah 
Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah |Nabi Muhammad| kabar 

gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh |kepada Allah|,  ٍة َجَعلْنَا َمن ِ عََىل َما َرَزقَهُم َوِلُلكِّ ا¢م> <Bَِّيْذُكُروا اْمسَ ا َساكً ل
ِ املُْخِبِتَني | Úٌَ َواِحٌد فúََُ اvْسِلُموا َوبَّرشِ

`
لَهُُمكْ ا

`
ميَِة االvنَْعاِم فَا ْن َهبِ  |34ّمِ

[22.35] |yaitu| orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang 
sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang 

menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka.  اِبرِيَن عََىل ُ َوِجلَْت ُقلُوُهبُْم َوالص> <Bَذا ُذِكَر ا
`
يَن ا ِ <xا

ا َرَزْقنَاُمهْ يُنِفُقوَن |َما اvَصا الِة َوِمم>  |35َهبُْم َوالُْمِقميِي الص>
[22.36] Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperoleh 

kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam 
keadaan berdiri |dan telah terikat|. Kemudian apabila telah roboh |mati|, maka makanlah sebagiannya dan beri 
makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya |yang tidak meminta-minta| dan orang yang 
meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu 

bersyukur.  َذ
`
ِ عَلَْهيَا َصَواف> فَا <Bلَُمكْ ِفهيَا َخْريٌ فَاْذُكُروا اْمسَ ا ِ <Bن َشَعائِِر ا َرت> ا َوَجَبْت ُجنُوُهبَا فَُلكُوا ِمْهنَا َواvْطِعُموا الَقاِنَع َوالُْمعْ َوالُْبْدَن َجَعلْنَاَها لَُمك ّمِ

 |36َكَذWَِ َخس>ْرkََها لَُمكْ لََعل>ُمكْ تَْشُكُروَن |
[22.37] Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai |keridaan| Allah, tetapi 

ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu 
supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada 

orang-orang yang berbuat baik.  ُ َ لُُحوُمهَا َوَال ِدَماُؤَها َولَِكن يَنَاÚُُ الت>ْقَوى ِمنُمكْ َكَذWَِ َخس>َرَها لَُمكْ ِلُتَكّربِ <Bعََىل َما َهَداُمكْ لَن يَنَاَل ا َ <Bوا ا
ِنَني | ِ املُْحسـِ  |37َوبَّرشِ

    
Sub.:  Allah tidak menyukai orangSub.:  Allah tidak menyukai orangSub.:  Allah tidak menyukai orangSub.:  Allah tidak menyukai orang----orang yang berkhianat 22:38orang yang berkhianat 22:38orang yang berkhianat 22:38orang yang berkhianat 22:38    
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[22.38] Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.  اٍن بÈ ُلك> َخو> َ َال ُحيِ <Bن> ا `

يَن آَمنُوا ا ِ <xيَُداِفُع َعِن ا َ <Bن> ا `
ا

 |38َكُفوٍر |
    

Sub.: Sub.: Sub.: Sub.:     BerperangBerperangBerperangBerperang    Membela kebenaran karena Allah 22:39Membela kebenaran karena Allah 22:39Membela kebenaran karena Allah 22:39Membela kebenaran karena Allah 22:39----41414141    
[22.39] Telah diizinkan |berperang| bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah 

dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.  ُْم ُظِلُموا يَن يَُقاتَلُوَن ِباvهن> ِ <Cا¢ِذَن ِل
ِمهْ لََقِديٌر | َ عََىل نَْرصِ <Bن> ا

`
 |39َوا

[22.40] |yaitu| orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, 
kecuali karena mereka berkata. "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak |keganasan| 
sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, 
rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. 
Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong |agama| -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar 

Maha Kuat lagi Maha Perkasa.  ِيَن ا¢ْخرُِجوا م ِ <xهُدِّ ا< ِ الن>اَس بَْعَضهُم ِبَبْعٍض ل <Bَولَْوال َدفُْع ا ُ <Bنَا اÈ ال> اvن يَُقولُوا َرب
`
َمْت ن ِدَ_ِرِمه ِبَغْريِ َحٍقّ ا

ن>  `
ُه ا ُ َمن يَنُرصُ <Bن> ا ِ َكِثرياً َولََينُرصَ <Bَعزِيٌز | َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفهيَا اْمسُ ا äلََقِوي َ <B40ا| 

[22.41] |yaitu| orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka 
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan 

yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.  َمُرواvَاكَة َوا الَة َوآتَُوا الز> >اُمهْ ِيف االvْرِض اvقَاُموا الص> ك>ن ن م>
`
يَن ا ِ <xا

ِ عَاِقبَُة اال¢ُموِر | <Bِ41ِ�لَْمْعُروِف َوَهنَْوا َعِن املُنَكِر َو| 
    

Sub.:  Kaum yang telah mendustakan para Nabi 22:42Sub.:  Kaum yang telah mendustakan para Nabi 22:42Sub.:  Kaum yang telah mendustakan para Nabi 22:42Sub.:  Kaum yang telah mendustakan para Nabi 22:42----48484848    
[22.42] Dan jika mereka |orang-orang musyrik| mendustakan kamu |Nabi Muhammad|, maka 

sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, Ad dan Tsamud.  بَْت قَْبلَهُْم بُوَك فََقْد َكذ> ن يَُكّذِ
`
َوا

 |42قَْوُم نُوحٍ َوعَاٌد َوثَُموُد |
[22.43] dan kaum Ibrahim dan kaum Lut, | بَْراِهَمي َوقَْوُم لُوٍط `

 |43َوقَْوُم ا
[22.44] dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tangguhkan |azab-Ku| untuk orang-

orang kafir, kemudian Aku azab mereka, maka |lihatlah| bagaimana besarnya kebencian-Ku |kepada mereka 
itu|. | َخْذُهتُْم فََكْيَف َاكَن نَِكِريvْملَْيُت ِلْلَاكِفرِيَن ُمث> اvَب ُموَىس فَا اُب َمْديََن َوُكّذِ ْحصَ v44َوا| 

[22.45] Berapa banyak kota yang Kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, 
maka |tembok-tembok| kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan |berapa banyak pula| sumur yang telah 

ditinggalkan dan istana yang tinggi,  <3ٍَ َوقَْرصٍ م َعط> Èـَي َخاِويٌَة عََىل ُعُروِشهَا َوِبْرئٍ م ن قَْريٍَة اvْهلَْكنَاَها َوِيهَ َظاِلَمٌة فَهِ يٍد |فv�ََيِّن ّمِ  |45شـِ
[22.46] maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 

mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena 
sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.  ْرِضvفََملْ يَِسُريوا ِيف االvا

َا َال تَْعَمى االvبَْصاُر َولَِكن تَْعَمى ا هن>
`
ُدوِر |فَتَُكوَن لَهُْم ُقلُوٌب يَْعِقلُوَن ِهبَا اvْو آَذاٌن يَْسَمُعوَن ِهبَا فَا È46لُقلُوُب الَِيت ِيف الص| 

[22.47] Dan mereka meminta kepadamu |Nabi Muhammad| agar azab itu disegerakan, padahal Allah 
sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun 

menurut perhitunganmu.  ن> يَْومًا
`
ُ َوْعَدُه َوا <Bِلَف ا َتْعِجلُونََك ِ�لَْعَذاِب َولَن ُخيْ وَن |َويَسـْ Èا تَُعد م> نٍَة ّمِ َِّك vJَلِْف سـَ  |47ِعنَد َرب

[22.48] Dan berapalah banyaknya kota yang Aku tangguhkan |azab-Ku| kepadanya, yang penduduknya 
berbuat zalim, kemudian Aku azab mereka, dan hanya kepada-Ku lah kembalinya |segala sesuatu|.  ِّيِّن مvJَن َو

َيل> املَِصُري |
`
 |48قَْريٍَة اvْملَْيُت لَهَا َوِيهَ َظاِلَمٌة ُمث> اvَخْذُهتَا َوا
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Sub.:  Nabi Muhammad diutus untuk meSub.:  Nabi Muhammad diutus untuk meSub.:  Nabi Muhammad diutus untuk meSub.:  Nabi Muhammad diutus untuk memmmmberikan peringatan dan kabar baik bagi umat manusia 22:49berikan peringatan dan kabar baik bagi umat manusia 22:49berikan peringatan dan kabar baik bagi umat manusia 22:49berikan peringatan dan kabar baik bagi umat manusia 22:49----51515151    

[22.49] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi 
peringatan yang nyata kepada kamu". | ِبٌني Èلَُمكْ نَِذيٌر م kَvَما ا< ن

`
َا الن>اُس ا Èهيv49ُقْل َ_ ا| 

[22.50] Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka ampunan 
dan rezeki yang mulia.  ِ <xْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرٌمي |فَا اِلَحاِت لَهُم م> لُوا الص>  |50يَن آَمنُوا َوَمعِ

[22.51] Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan 
|kemauan untuk beriman|; mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka.  َيَن س ِ <xاُب َوا ْحصَ vَعْوا ِيف آَ_ِتنَا ُمَعاِجزِيَن ا¢ْولَِئَك ا

 |51اجلَِحِمي |
    

Sub.:  Allah menghilangkan gangguan setan dan memperkuat ayatSub.:  Allah menghilangkan gangguan setan dan memperkuat ayatSub.:  Allah menghilangkan gangguan setan dan memperkuat ayatSub.:  Allah menghilangkan gangguan setan dan memperkuat ayat----ayatayatayatayat----Nya 22:52Nya 22:52Nya 22:52Nya 22:52----57575757    
[22.52] Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu |Nabi Muhammad| seorang rasul pun dan tidak |pula| 

seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan 
terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan 

ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,  َلَْقى َوم vَذا تََمىن> ا
`
ال> ا

`
ّ ا ُسوٍل َوَال نَِيبٍ ا اvْرَسلْنَا ِمن قَْبِ�َ ِمن ر>

ُ عَِلٌمي حَ  <Bآَ_ِتِه َوا ُ <Bِمكُ ا ْيَطانُُمث> ُحيْ ُ َما يُلِْقي الشـ> <Bنَسُخ ا ْيَطاُن ِيف ا¢ْمِني>ِتِه فَيَ  |52ِكٌمي |الشـ>
[22.53] agar Dia |Allah| menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang 

yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, 
benar-benar dalam permusuhan yang sangat,  َْيَطاُن ِفْتن اِلِمَني لَِفي ِلَيْجَعَل َما يُلِْقي الشـ> ن> الظ>

`
َيِة ُقلُوُهبُْم َوا َرٌض َوالَْقاسـِ م م> يَن ِيف ُقلُوِهبِ ِ <C ِّ ًة ل

 |53ِشَقاٍق بَِعيٍد |
 
 

[22.54] dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Qur'an itulah yang hak dari 
Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi 

petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.  َِّك فَُيْؤِمنُوا ِبِه ب >ُه احلَقÈ ِمن ر> ن vيَن ا¢وتُوا الِعْملَ ا ِ <xَوِلَيْعَملَ ا
 َ <Bن> ا

`
َتِقٍمي |فَُتْخِبَت Úَُ ُقلُوُهبُْم َوا سـْ Èاٍط م َىل ِرصَ

`
يَن آَمنُوا ا ِ <x54 لَهَاِد ا| 

[22.55] Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al Qur'an, hingga 
datang kepada mereka saat |kematiannya| dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab Hari Kiamat.

اعَُة بَْغتًَة اvْو يَاûِتَهيُْم عََذاُب يَْومٍ   نُْه َحىت> تَاûِتَهيُُم الس> يَن َكَفُروا ِيف ِمْريٍَة ّمِ ِ <x55 َعِقٍمي |َوَال يََزاُل ا| 
[22.56] Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-

orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan.  ُُمك املُْ�ُ يَْوَمِئٍذ · َحيْ
اِلَحاِت ِيف َجن>اِت الن>ِعِمي | لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <x56بَيَْهنُْم فَا| 

[22.57] Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka azab yang 
menghinakan. | هٌِني Èبُوا ِبآَ_ِتنَا فَا¢ْولَِئَك لَهُْم عََذاٌب م يَن َكَفُروا َوَكذ> ِ <x57َوا| 

    
Sub.:   Pahala bagi orangSub.:   Pahala bagi orangSub.:   Pahala bagi orangSub.:   Pahala bagi orang----orang yang berhijrah di jalan Allah 22:58orang yang berhijrah di jalan Allah 22:58orang yang berhijrah di jalan Allah 22:58orang yang berhijrah di jalan Allah 22:58----60606060    

[22.58] Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar 
Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik |surga|. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik 

pemberi rezeki.  ُ <Bُُم ا ُزقَهن> ِ ُمث> ُقِتلُوا اvْو َماتُوا لََريْ <Bيَن َهاَجُروا ِيف َسِبيِل ا ِ <xاِزِقَني |َوا َ لَهَُو َخْريُ الر> <Bن> ا
`
نًا َوا  |58 ِرْزقًا َحسـَ
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[22.59] Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat |surga| yang mereka 
menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.  ْد Èُم م َ لَُيْدِخلَهن> <Bن> ا

`
َخًال يَْرَضْونَُه َوا

 |59لََعِلٌمي َحِلٌمي |
[22.60] Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita 

kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi 
Maha Pengampun. | غَُفوٌر äلََعُفو <Bن> ا `

ُ ا <Bُه ا< ن  |60َذWَِ َوَمْن عَاقََب ِبِمثِْل َما ُعوِقَب ِبِه ُمث> بُِغَي عَلَْيِه لََينُرصَ
    

Sub.:  Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segalanya 22:61Sub.:  Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segalanya 22:61Sub.:  Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segalanya 22:61Sub.:  Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segalanya 22:61----62626262    
[22.61] Yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah |kuasa| memasukkan malam ke dalam siang 

dan memasukkan siang ke dalam malam dan bahwasanya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.  <نvِبا َWَِذ
 َ <Bن> اvْيِل َوا< َاَر ِيف الل َاِر َويُوِلُج الهن> >ْيَل ِيف الهن> َ يُوِلُج الل <Bيٌع بَِصٌري | ا  |61َمسِ

[22.62] |Kuasa Allah| yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah |Tuhan| Yang Hak 
dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah 

Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.  ُالَكِبري Èُهَو الَعِيل َ <Bن> اvن> َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ُهَو الَباِطُل َواvَوا Èُهَو احلَق َ <Bن> اvِبا َWِ62| َذ| 
    

Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda dan kekuasaaan Allah 22:63tanda dan kekuasaaan Allah 22:63tanda dan kekuasaaan Allah 22:63tanda dan kekuasaaan Allah 22:63----66666666    
[22.63] Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu 

hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.  ْرُضvَماِء َماًء فَتُْصِبُح اال َ اvنَزَل ِمَن الس> <Bن> اvلَْم تََر ا vا
َ لَِطيٌف َخِبٌري | <Bن> ا `

ًة ا  |63ُمْخَرض>
[22.64] Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya 

Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji. | احلَِميُد Èلَهَُو الَغِين َ <Bن> ا
`
َمَواِت َوَما ِيف االvْرِض َوا  |Úَ64ُ َما ِيف الس>

[22.65] Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan 
bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan |benda-benda| langit jatuh ke bumi, 
melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada 

Manusia.  ْلَم vن تَقَ  اvَماَء ا رِي ِيف الَبْحِر ِباvْمرِِه َويُْمِسُك الس> ا ِيف االvْرِض َوالُْفْ�َ َجتْ َ َخس>َر لَُمك م> <Bن> اvِ�لن>اِس لََرُءوٌف تََر ا َ <Bن> ا `
ْذِنِه ا

`
ال> ِ�

`
َع عََىل االvْرِض ا

ِحٌمي |  |65ر>
[22.66] Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian 

menghidupkan kamu |lagi|, sesungguhnya manusia itu, benar-benar sangat mengingkari nikmat.  ْْحَياُمكvي ا ِ <xَوُهَو ا
نَساَن لََكُفوٌر |

`
ن> اال `

ِييُمكْ ا  |66ُمث> يُِميُتُمكْ ُمث> ُحيْ
    

Sub.:  Allah telah menetSub.:  Allah telah menetSub.:  Allah telah menetSub.:  Allah telah menetapkan syariat bagi setiap umat 22:67apkan syariat bagi setiap umat 22:67apkan syariat bagi setiap umat 22:67apkan syariat bagi setiap umat 22:67----72727272    
[22.67] Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah 

sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan |syariat| ini dan serulah kepada |agama| Tuhanmu. 
Sesungguhnya kamu |Nabi Muhammad| benar-benar berada pada jalan yang lurus.  ِسُكوُهkَ ٍْة َجَعلْنَا َمنَْساكً ُمه ِلُلكِّ ا¢م>

َتِقٍمي | سـْ Èَك لََعَىل ُهًدى م< ن
`
َِّك ا َىل َرب `

 |67فََال يُنَاِزُعن>َك ِيف االvْمِر َواْدُع ا
[22.68] Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah. "Allah lebih mengetahui tentang apa yang 

kamu kerjakan". | ْعَملُ ِبَما تَْعَملُوَن vا ُ <Bن َجاَدلُوَك فَُقِل ا
`
 |68َوا

[22.69] Allah akan mengadili di antara kamu pada Hari Kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu 
berselisih padanya.  َْحي ُ <Bَتِلُفوَن |ا  |69ُمكُ بَيْنَُمكْ يَْوَم الِقيَاَمِة ِفميَا ُكنُمتْ ِفيِه َختْ
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[22.70] Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit 
dan di bumi?; bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab |Lohmahfuz| Sesungguhnya yang 

demikian itu amat mudah bagi Allah.  يَِس ِ <Bعََىل ا َWِن> َذ `
ن> َذWَِ ِيف ِكَتاٍب ا `

َماِء َواالvْرِض ا َ يَْعَملُ َما ِيف الس> <Bن> اvلَْم تَْعَملْ ا v70ٌري |ا| 
[22.71] Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, 

dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zalim 
sekali-kali tidak ada seorang penolong pun.  َْوَما لَي kًَما لَْم يَُزنِّْل ِبِه ُسلَْطا ِ <Bِصٍري َويَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا< اِلِمَني ِمن ن َس لَهُم ِبِه ِعْملٌ َوَما لِلظ>

|71| 
[22.72] Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat 

tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-
orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka. Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Apakah akan 
aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka?". Allah telah mengancamkannya kepada 

orang-orang yang kafir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.  ِّنَاٍت ْم آَ_تُنَا بَي َذا تُْتَىل عَلَْهيِ
`
َوا

ْم آَ_ِتنَا ُقْل اvفَا¢  يَن يَْتلُوَن عَلَْهيِ ِ <x�ِ يَن َكَفُروا املُنَكَر يََاكُدوَن يَْسُطوَن ِ <xتَْعِرُف ِيف َوُجوِه ا ُ <Bن َذِلُمكُ الن>اُر َوعََدَها ا ُئُمك ِبَرشٍّ ّمِ ِّ يَن َكَفُروا َوِبئَْس املَِصُري  نَب ِ <xا
|72| 

    
Sub.:  Perumpamaan seekor lalat 22:73Sub.:  Perumpamaan seekor lalat 22:73Sub.:  Perumpamaan seekor lalat 22:73Sub.:  Perumpamaan seekor lalat 22:73----74747474    

[22.73] Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. 
Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, 
walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah 
mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah |pulalah| 

yang disembah. َا ا Èهيvلُُقوا ُذَ�ً� َولَِو اْجتََمعُ َ_ ا ِ لَن َخيْ <Bيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا ِ <xن> ا `
َتِمُعوا Úَُ ا َ�ُب َشيْئًا ال> لن>اُس ُرضَِب َمثٌَل فَاسـْ Èxن يَْسلُْهبُُم ا

`
وا Úَُ َوا

اِلُب َوالَْمْطلُوُب |  |73يَْستَنِقُذوُه ِمنُْه َضُعَف الط>
[22.74] Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Kuat lagi Maha Perkasa. | َعزِيٌز äلََقِوي َ <Bن> ا `
َ َحق> قَْدِرِه ا <B74َما قََدُروا ا| 

    
Sub.:   Rasul Allah 22:75Sub.:   Rasul Allah 22:75Sub.:   Rasul Allah 22:75Sub.:   Rasul Allah 22:75----76767676    

[22.75] Allah memilih utusan-utusan |Nya| dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat. | يٌع بَِصٌري َ َمسِ <Bن> ا `

ُ يَْصَطِفي ِمَن املَالِئَكِة ُرُسًال َوِمَن الن>اِس ا <B75ا| 
[22.76] Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya 

kepada Allah dikembalikan semua urusan. | تُْرَجُع اال¢ُموُر ِ <Bَىل ا
`
 |76يَْعَملُ َما بَْنيَ اvيِْدِهيْم َوَما َخلَْفهُْم َوا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  WWWWahai orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah 22:77ahai orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah 22:77ahai orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah 22:77ahai orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah 22:77----78787878    

[22.77] Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan 
perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.  َُمكْ َواْفَعلُوا اخلَْري< يَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْجسُُدوا َواْعُبُدوا َرب ِ <xَا ا Èهيvا _َ

 |77لََعل>ُمكْ تُْفِلُحوَن |
[22.78] Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih 

kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. |Ikutilah| agama 
orang tuamu Ibrahim. Dia |Allah| telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan |begitu 
pula| dalam |Al Qur'an| ini, supaya Rasul |Nabi Muhammad| itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu 
semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah 
kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
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َ اvِبيُمكْ   <3 يِن ِمْن َحَرجٍ ّمِ ِTّاِدِه ُهَو اْجتََباُمكْ َوَما َجَعَل عَلَْيُمكْ ِيف ا ِ َحق> ِ"َ <Bاُمكُ املُْسِلِمَني ِمن قَْبُل َوِيف  َوَجاِهُدوا ِيف ا ْبَراِهَمي ُهَو َمس>
`
َهَذا ِلَيُكوَن  ا

َاكَة َواْعَتِصُموا ِ�  الَة َوآتُوا الز> ُسوُل َشهِيدًا عَلَْيُمكْ َوتَُكونُوا ُشهََداَء عََىل الن>اِس فَاvِقميُوا الص> ِ ُهَو َمْوالُمكْ فَِنْعَم املَْوَىل َوِنْعَم الن>ِصريُ الر> <B 
 

AL MU'MINUUN  سورة املؤمنون 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGambaran orang yang beriman 23:1ambaran orang yang beriman 23:1ambaran orang yang beriman 23:1ambaran orang yang beriman 23:1----11111111    
[23.1] Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, | فْلََح املُْؤِمنُوَنv1قَْد ا| 

[23.2] |yaitu| orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, | ْم َخاِشُعوَن يَن ُمهْ ِيف َصالِهتِ ِ <x2ا| 
[23.3] dan orang-orang yang menjauhkan diri dari |perbuatan dan perkataan| yang tiada berguna,  ْيَن ُمه ِ <xَوا

>ْغِو ُمْعرُِضوَن |  |3َعِن الل
[23.4] dan orang-orang yang menunaikan zakat,  ِ <xَاكِة فَاِعلُوَن |َوا  |4يَن ُمهْ ِللز>

[23.5] dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, | ْم َحاِفُظوَن يَن ُمهْ ِلُفُروِ"ِ ِ <x5َوا| 
[23.6] kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka 

dalam hal ini tiada tercela. | ُْم غَْريُ َملُوِمَني هن>
`
ْم اvْو َما َملََكْت اvيَْماُهنُْم فَا ال> عََىل اvْزَواِ"ِ

`
 |6ا

[23.7] Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
 |7| فََمِن ابَْتَغى َوَراَء َذWَِ فَا¢ْولَِئَك ُمهُ الَعاُدونَ  

[23.8] Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat |yang dipikulnya| dan janjinya,  ْيَن ُمه ِ <xَوا
ْم َوَعهِْدِمهْ َراُعوَن |  |8الَٓماkَِهتِ

[23.9] dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. | اِفُظوَن ْم ُحيَ يَن ُمهْ عََىل َصلََواِهتِ ِ <x9َوا| 
[23.10] Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, | 10ا¢ْولَِئَك ُمهُ الَواِرثُوَن| 

[23.11] |yakni| yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.  يَن يَرِثُوَن الِفْرَدْوَس ُمهْ ِفهيَا ِ <xا
وَن | ُTِ11َخا| 

    
Sub.:  Prosedur atau proses pSub.:  Prosedur atau proses pSub.:  Prosedur atau proses pSub.:  Prosedur atau proses penciptaan Manusia 23:12enciptaan Manusia 23:12enciptaan Manusia 23:12enciptaan Manusia 23:12----16161616    

[23.12] Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati |berasal| dari tanah.  َولََقْد
ن ِطٍني | نَساَن ِمن ُسالÓٍَ ّمِ

`
 |12َخلَْقنَا اال

[23.13] Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani |yang disimpan| dalam tempat yang kokoh |rahim|.
ِكٍني |   |13ُمث> َجَعلْنَاُه نُْطَفًة ِيف قََراٍر م>

[23.14] 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 makhluk yang |berbentuk| lain. Maka Maha Suci lah 

Allah, Pencipta Yang Paling Baik.  َْطَفَة عَلََقًة فََخلَْقنَا الَعلَقََة ُمْضَغًة فََخلَْقنَا املُْضَغَة ِعظÈُه َخلْقًا آَخَر ُمث> َخلَْقنَا النkَûنَشاvالِعَظاَم لَْحامً ُمث> ا kَامًا فََكَسْو
ُ اvْحَسُن اخلَاِلِقَني | <B14فَتََباَرَك ا| 

[23.15] Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.  ُتوَن ن>ُمك بَْعَد َذWَِ لََمّيِ `
ُمث> ا

|15| 
[23.16] Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan |dari kuburmu| di Hari Kkiamat.

>ُمكْ يَْوَم الِقيَاَمِة تُْبَعثُوَن |  ن `
 |16ُمث> ا

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah 23:17tanda kekuasaan Allah 23:17tanda kekuasaan Allah 23:17tanda kekuasaan Allah 23:17----22222222    
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[23.17] Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan |tujuh buah langit|. dan 
Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan |Kami|. | ْبَع َطَرائَِق َوَما ُكن>ا َعِن اخلَلِْق غَاِفِلَني  |17َولَقَْد َخلَْقنَا فَْوقَُمكْ سـَ

[23.18] Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di 
bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.  ْرِضvاُه ِيف اال< َماِء َماًء ِبَقَدٍر فَاvْسَكن َواvنَزلْنَا ِمَن الس>

k> عََىل َذَهاٍب ِبِه لََقاِدُروَن |
`
 |18َوا

[23.19] Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam 
kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan,

يٍل َواvْعنَاٍب ل>ُمكْ ِفهيَا فََواِكُه َكِثَريٌة َوِمْهنَا تَاûُلكُوَن |  ِ ن خن>  |19فَاvنَشاkَû لَُمك ِبِه َجن>اٍت ّمِ
[23.20] dan pohon kayu ke luar dari Thursina |pohon zaitun|, yang menghasilkan minyak, dan bahan 

pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. | َني الِٓلكِ ِّ ْهِن َوِصْبغٍ ل ÈT�ِ ُرُج ِمن ُطوِر َسيْنَاَء تَْنبُُت  |20َوَجشََرًة َختْ
[23.21] Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting 

bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan |juga| pada binatang-
binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan,  ن> لَُمكْ ِيف

`
َوا

ا ِيف بُُطوِهنَا َولَُمكْ ِفهيَا َمنَاِفُع َكِثَريٌة َوِمْهنَا تَاûُلكُوَن | م> Èْسِقيُمك ّمِ ًة ن  |21االvنَْعاِم لَِعْربَ
[23.22] dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan |juga| di atas perahu-perahu kamu 

diangkut.  ََملُوَن |و  |22عَلَْهيَا َوعََىل الُفْ�ِ ُحتْ
    

Sub.:  Kisah Nabi Nuh dan kaumnya 23:23Sub.:  Kisah Nabi Nuh dan kaumnya 23:23Sub.:  Kisah Nabi Nuh dan kaumnya 23:23Sub.:  Kisah Nabi Nuh dan kaumnya 23:23----30303030    
[23.23] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata. "Hai kaumku, 

sembahlah oleh kamu Allah, |karena| sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu 
tidak bertakwa |kepada-Nya|?"  <فََال تَتvُه ا Úٍَ غَْريُ

`
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ <Bَىل قَْوِمِه فََقاَل َ_ قَْوِم اْعُبُدوا ا

`
 |23ُقوَن |َولََقْد اvْرَسلْنَا نُوحًا ا

[23.24] Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab. "Orang ini tidak lain 
hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan 
kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar 

|seruan yang seperti| ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.  ٌال> بََرش
`
يَن َكَفُروا ِمن قَْوِمِه َما َهَذا ا ِ <xفََقاَل املَال¢ ا

ْعنَا ِهبََذا ِيف آَ�ئِنَا  ا َمسِ ُ الvنَزَل َمالِئَكًة م> <Bَل عَلَْيُمكْ َولَْو َشاَء ا ثْلُُمكْ ُيرِيُد اvن يََتَفض> ِلَني |ّمِ  |24االvو>
[23.25] Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah |sabarlah| 

terhadapnya sampai suatu waktu." | ُصوا ِبِه َحىت> ِحٍني< ب >ٌة فََرتَ ال> َرُجٌل ِبِه ِجن
`
ْن ُهَو ا

`
 |25ا

[23.26] Nuh berdoa. "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."  ِين ِبَما قَاَل َرّبِ انُرصْ
بُوِن |  |26َكذ>

[23.27] Lalu Kami wahyukan kepadanya. "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk Kami, maka 
apabila perintah Kami telah datang dan tannur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera 
itu sepasang dari tiap-tiap |jenis|, dan |juga| keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan 
|akan ditimpa azab| di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang 

zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.  َوفَاَر kَْمُرvَذا َجاَء ا
`
لَْيِه اvِن اْصنَعِ الُفْ�َ ِباvْعُيِننَا َوَوْحِينَا فَا

`
فَاvْوَحْينَا ا

َبَق عَلَْيِه الَقْوُل ِمْهنُْم َوالَ  ال> َمن سـَ
`
ّ َزْوَجْنيِ اثْنَْنيِ َواvْهَ�َ ا ْغَرُقوَن |الت>نÈوُر فَاْسُ�ْ ِفهيَا ِمن ُلكٍ Èُم م هن>

`
يَن َظلَُموا ا ِ <xاِطْبِين ِيف ا  |27 ُختَ

[23.28] Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka 
ucapkanlah. "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim."  

`
َذا فَا

اِلِمَني | ي َجن>اkَ ِمَن القَْوِم الظ> ِ <xا ِ <Bِ َعَك عََىل الُفْ�ِ فَُقِل احلَْمُد َتَويَْت اvنَْت َوَمن م>  |28اسـْ
[23.29] Dan berdoalah. "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah 

sebaik-baik Yang memberi tempat." | نَْت َخْريُ املُِزنِلَنيvَباَراكً َوا Èنزِلِْين ُمَزنًال مvّبِ ا  |29َوُقل ر>
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[23.30] Sesungguhnya pada |kejadian| itu benar-benar terdapat beberapa tanda |kebesaran Allah|, dan 
sesungguhnya Kami menimpakan azab |kepada kaum Nuh itu|.  َWِن> ِيف َذ `
ن ُكن>ا لَُمْبَتِلَني | ا

`
 |30الَٓ_ٍت َوا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGenerasi orang kafir setelah kaum Nabi Nuh 23:31enerasi orang kafir setelah kaum Nabi Nuh 23:31enerasi orang kafir setelah kaum Nabi Nuh 23:31enerasi orang kafir setelah kaum Nabi Nuh 23:31----44444444    

[23.31] Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. | آَخرِيَن kًِمْن بَْعِدِمهْ قَْر kَûنَشاv31ُمث> ا| 
[23.32] Lalu Kami utus kepada mereka, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri |yang berkata|. 

"Sembahlah Allah oleh kamu sekalian, sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada-Nya. Maka mengapa kamu 
tidak bertakwa |kepada-Nya|.  َ <Bِن اْعُبُدوا اvْهنُْم ا ُه اvفََال تَت>ُقوَن | فَاvْرَسلْنَا ِفِهيْم َرُسوًال ّمِ Úٍَ غَْريُ

`
ْن ا  |32َما لَُمك ّمِ

[23.33] Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan 
menemui hari akhirat |kelak| dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. "|Orang| ini 
tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa 

yang kamu minum.  َنَْيا م ÈTْتَرفْنَاُمهْ ِيف احلََياِة ا vبُوا ِبِلَقاِء االِٓخَرِة َوا يَن َكَفُروا َوَكذ> ِ <xال> بََرشٌ َوقَاَل املَال¢ ِمن قَْوِمِه ا
`
ا تَاûُلكُوَن ِمنُْه ا َهَذا ا ثُْلُمكْ يَاûُلكُ ِمم>  ّمِ

بُوَن | ا تَْرشَ ُب ِمم>  |33َويَْرشَ
[23.34] Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, 

kamu benar-benar |menjadi| orang-orang yang merugi.  ْوَن |َولَِنئ >َخاِرسُ ذًا ل
`
>ُمكْ ا ن `

ثْلَُمكْ ا  |34اvَطْعُمت بََرشًا ّمِ
[23.35] Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi 

tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan |dari kuburmu|?,  vيَِعُدُمكْ اvَوُكنُمتْ تَُراً� ا ْ Èَذا ِممت
`
>ُمكْ ا ن

ْخَرُجوَن | Èن>ُمك مv35َوِعَظامًا ا| 
[23.36] jauh, jauh sekali |dari kebenaran| apa yang diancamkan kepada kamu itu, | 36َهْهيَاَت َهْهيَاَت ِلَما تُوعَُدوَن| 
[23.37] kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup dan sekali-

kali tidak akan dibangkitkan lagi, | ُن ِبَمْبُعوِثَني َيا َوَما َحنْ نَْيا نَُموُت َوَحنْ ÈTال> َحيَاتُنَا ا
`
ْن ِيهَ ا

`
 |37ا

[23.38] Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-
kali tidak akan beriman kepadanya". | ِبُمْؤِمِنَني ُÚَ ُن ِ َكِذً� َوَما َحنْ <Bال> َرُجٌل افَْرتَى عََىل ا

`
ْن ُهَو ا

`
 |38ا

[23.39] Rasul itu |Hud| berdoa. "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku."  ِْين قَاَل َرّبِ انُرص
بُوِن |  |39ِبَما َكذ>

[23.40] Allah berfirman. "Dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang 
menyesal." | ِدِمَنيkَ <ُيْصِبُحن<  |40قَاَل َمع>ا قَِليٍل ل

[23.41] Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka 
|sebagai| sampah banjir maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.  ْيَحُة ِ�لَْحّقِ فََجَعلْنَاُمهْ ُغثَاًء فَاvَخَذْهتُُم الص>

اِلِمَني | ِّلْقَْوِم الظ>  |41فَُبْعدًا ل
[23.42] Kemudian Kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. | آَخرِيَن kًِمْن بَْعِدِمهْ ُقُرو kَûنَشاv42ُمث> ا| 

[23.43] Tidak |dapat| sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak |dapat pula| mereka terlambat |dari 
ajalnya itu|. | ِخُروَنûَتا َجلَهَا َوَما يَسـْ vٍة ا ِبُق ِمْن ا¢م>  |43َما تَسـْ

[23.44] Kemudian Kami utus |kepada umat-umat itu| rasul-rasul Kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang 
rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya, maka Kami perikutkan sebagian mereka dengan 
sebagian yang lain. Dan Kami jadikan mereka buah tutur |manusia|, maka kebinasaanlah bagi orang-orang 

yang tidak beriman.  َتَْبْعنَا بَْعَضهُم بَْعضًا َوَجَعلْنvبُوُه فَا ُسولُهَا َكذ> ًة ر> ا ُلك> َما َجاَء ا¢م> َِّقْوٍم ال> يُْؤِمنُوَن |ُمث> اvْرَسلْنَا ُرُسلَنَا تَْرتَ  |44اُمهْ اvَحاِديَث فَُبْعدًا ل
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[23.45] Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda |kebesaran| 

Kami, dan bukti yang nyata, | ِبٍني Èَخاُه َهاُروَن ِبآَ_ِتنَا َوُسلَْطاٍن مvْرَسلْنَا ُموَىس َواv45ُمث> ا| 
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[23.46] kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takabur dan mereka adalah 
orang-orang yang sombong. | وا َوَاكنُوا قَْومًا عَاِلَني َتْكَربُ َىل ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه فَاسـْ

`
 |46ا

[23.47] Dan mereka berkata. "Apakah |patut| kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita |juga|, 
padahal kaum mereka |Bani Israel| adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?"  نُْؤِمُنvفََقالُوا ا

ْيِن ِمثِْلنَا َوقَْوُمهَُما لَنَا عَاِبُدوَن |  |47ِلبََرشَ
[23.48] Maka |tetaplah| mereka mendustakan keduanya, sebab itu mereka adalah termasuk orang-orang 

yang dibinasakan. | بُوُمهَا فََاكنُوا ِمَن املُهْلَِكَني  |48فََكذ>
[23.49] Dan sesungguhnya telah Kami berikan Al Kitab |Taurat| kepada Musa, agar mereka |Bani Israel| 

mendapat petunjuk.  هُْم َهيَْتُدوَن |َولََقْد آتَيْنَا ُموَىس<  |49الِكتَاَب لََعل
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[23.50] Dan telah Kami jadikan |Isa| putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi |kekuasaan 

Kami|, dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang 
rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. | َىل َربَْوٍة َذاِت قََراٍر َوَمِعٍني

`
ُه آيًَة َوآَويْنَاُمهَا ا  |50َوَجَعلْنَا اْبَن َمْرَميَ َوا¢م>

[23.51] Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. 
Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  ّينِ ِبَما

`
لُوا َصاِلحًا ا َباِت َواْمعَ ّيِ ُسُل ُلكُوا ِمَن الط> Èَا الر Èهيvا _َ

 |51تَْعَملُوَن عَِلٌمي |
[23.52] Sesungguhnya |agama tauhid| ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah 

Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. | ُقوِن< Èُمكْ فَات ًة َواِحَدًة َواkَv َرب ُتُمكْ ا¢م> ن> َهِذِه ا¢م>
`
 |52َوا

[23.53] Kemudian mereka |pengikut-pengikut rasul itu| menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi 
beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka |masing-masing|.

ْم فَرُِحوَن |  ْهيِ َTَ ِحْزٍب ِبَما Èْمَرُمه بَيَْهنُْم ُزُبرًا ُلكvُعوا ا  |53فَتََقط>
[23.54] Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. | ْم َحىت> ِحٍني َرِهتِ  |54فََذْرُمهْ ِيف َمغْ

[23.55] Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu |berarti 
bahwa|,  َ اٍل َوب ُمه ِبِه ِمن م> Èَما نُِمد< ن vُبوَن ا سـَ َحيْ v55ِنَني |ا| 

[23.56] Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak 
sadar.| اِت بَل ال> يَْشُعُروَن  |56نَُسارُِع لَهُْم ِيف اخلَْريَ
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[23.57] Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan |azab| Tuhan mereka,  ْن يَن ُمه ّمِ ِ <xن> ا `
ا

ْشِفُقوَن | Èم م ِ َيِة َرّهبِ  |57َخشـْ
[23.58] Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, | ْم يُْؤِمنُوَن ِ يَن ُمه ِبآَ_ِت َرّهبِ ِ <x58َوا| 

[23.59] Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya | dengan sesuatu apa pun|,  ْم َال ِ يَن ُمه ِبَرّهبِ ِ <xَوا
 |59يُْرشُِكوَن |

[23.60] Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, 
|karena mereka tahu bahwa| sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka,  يَن يُْؤتُوَن َما آتَْوا ِ <xَوا

ْم َراِجُعوَن | ِ َىل َرّهبِ
`
ُْم ا  |60َوُقلُوُهبُْم َوِج3ٌَ اvهن>

[23.61] mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera 
memperolehnya.  اِت َوُمهْ لَهَا َساِبُقوَن |ا¢ْولَِئَك يَُساِر  |61ُعوَن ِيف اخلَْريَ
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[23.62] Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada 
suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. ال> ُوْسَعهَا

`
ُف نَْفسًا ا يْنَا ِكَتاٌب يَنِطُق  َوَال نَُلكِّ َTََو

 |62ِ�لَْحّقِ َوُمهْ َال يُْظلَُموَن |
[23.63] Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari |memahami Al-Qur’an| ini, dan mereka 

banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan |buruk| selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.  بَْل قُلُوُهبُْم ِيف
ن ُدوِن َذWَِ ُمهْ لَهَا عَاِملُوَن | اٌل ّمِ ْن َهَذا َولَهُْم اvْمعَ َرٍة ّمِ  |63َمغْ
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[23.64] Hingga apabila Kami timpakan azab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, 
dengan serta merta mereka memekik minta tolong. | ُروَنvا َذا ُمهْ َجيْ

`
ِفِهيم ِ�لَْعَذاِب ا َذا اvَخْذkَ ُمْرتَ

`
 |64َحىت> ا

[23.65] Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat 
pertolongan dari Kami.  َُروا اليvا وَن |َال َجتْ ن>ا َال تُنَرصُ >ُمك ّمِ ن `

 |65ْوَم ا
[23.66] Sesungguhnya ayat-ayat-Ku |Al Qur'an| selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu 

berpaling ke belakang, | ْعَقاِبُمكْ تَنِكُصوَنv66قَْد َاكنَْت آَ_ِيت تُْتَىل عَلَْيُمكْ فَُكنُمتْ عََىل ا| 
[23.67] dengan menyombongkan diri terhadap Al Qur'an itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji 

terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. | ُجُروَن َتْكِربِيَن ِبِه َساِمراً َهتْ  |67ُمسـْ
[23.68] Maka apakah mereka tidak memperhatikan firman |Kami|, atau apakah telah datang kepada 

mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu?  ِتûا لَْم يَا >ُروا الَقْوَل اvْم َجاَءُمه م> ب اvفََملْ يَد>
ِلَني |  |68آَ�َءُمهُ االvو>

[23.69] Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka |Nabi Muhammad|, karena itu mereka 
memungkirinya? | ُمنِكُروَن ُÚَ ْم لَْم يَْعرِفُوا َرُسَولَهُْم فَهُْمv69ا| 

[23.70] Atau |apakah patut| mereka berkata. "Padanya |Nabi Muhammad| ada penyakit gila." Padahal, dia 
telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.  ْم يَُقولُوَن ِبِه ِجن>ٌةvا

ُمهْ ِللَْحّقِ َاكِرُهوَن | ْكَرثُ v70بَْل َجاَءُمه ِ�لَْحّقِ َوا| 
[23.71] Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan 

semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan |peringatan| 
tetapi mereka berpaling dari kebanggaan |peringatan| itu.  تَيْنَاُمهvْرُض َوَمن ِفِهين> بَْل اvَمَواُت َواال ْهَواَءُمهْ لََفَسَدِت الس> vا Èَبَع احلَق< َولَِو ات

ْعرُِضوَن |ِبِذْكِرِمهْ  È71 فَهُْم َعن ِذْكِرِمه م| 
[23.72] Atau kamu |Nabi Muhammad| meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah 

lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.  َُِّك َخْريٌ َوُهَو َخْري اِزِقَني |اvْم تَْساvلُهُْم َخْرجًا فََخَراُج َرب  |72 الر>
[23.73] Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus.  َىل

`
>َك لََتْدُعَوُمهْ ا ن

`
َوا

َتِقٍمي | سـْ Èاٍط م  |73ِرصَ
[23.74] Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar 

menyimpang dari jalan |yang lurus|. | اِط لَنَاِكُبوَن َ يَن َال يُْؤِمنُوَن ِ�الِٓخَرِة َعِن الّرصِ ِ <xن> ا
`
 |74َوا

[23.75] Andai kata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, 
benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.  نَاُمهْ َوَكَشْفنَا َما َولَْو َرِمحْ

ْم يَْعَمهُوَن | وا ِيف ُطْغَياِهنِ Èلَج< نُرضٍّ ل م ّمِ  |75ِهبِ
[23.76] Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak 

tunduk kepada Tuhan mereka, dan |juga| tidak memohon |kepada-Nya| dengan merendahkan diri.  َولََقْد
ْم َوَما يََتَرض>ُعوَن | ِ َتَاكنُوا ِلَرّهبِ  |76اvَخْذkَُمه ِ�لَْعَذاِب فََما اسـْ
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[23.77] Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat |di 
waktu itulah| tiba-tiba mereka menjadi putus-asa. | َذا ُمهْ ِفيِه ُمْبِلُسوَن

`
م َ�ً� َذا عََذاٍب َشِديٍد ا َذا فَتَْحنَا عَلَْهيِ

`
 |77َحىت> ا

[23.78] Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat 
sedikitlah kamu bersyukur. | ا تَْشُكُروَن ْفِئَدَة قَِليًال م> vبَْصاَر َواالvْمَع َواال ي اvنَشاv لَُمكُ الس> ِ <x78َوُهَو ا| 

[23.79] Dan Dialah yang menciptakan serta mengembang biakkan kamu di bumi ini dan kepada-Nya lah 
kamu akan dihimpunkan.  ُمكْ ِيفvي َذَرا ِ <xوَن |َوُهَو ا َرشُ لَْيِه ُحتْ

`
 |79 االvْرِض َوا

[23.80] Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang |mengatur| pertukaran malam 
dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya?  َاِر >ْيِل َوالهن> ِيي َويُِميُت َوÚَُ اْخِتالُف الل ي ُحيْ ِ <xفََال تَْعِقلُوَن |َوُهَو اv80ا| 

[23.81] Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh 
orang-orang dahulu kala. | لُوَن  |81بَْل قَالُوا ِمثَْل َما قَاَل االvو>

[23.82] Mereka berkata. "Apakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang 
belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan?  ئِن>ا لََمْبُعوثُوَنvئَِذا ِمْتنَا َوُكن>ا تَُراً� َوِعَظامًا اvقَالُوا ا

|82| 
[23.83] Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman |dengan| ini dahulu, ini tidak lain 

hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala!". | ِلَني ال> اvَساِطُري االvو>
`
ْن َهَذا ا

`
ُن َوآَ�ُؤkَ َهَذا ِمن قَْبُل ا  |83لََقْد َوِعْدkَ َحنْ

    
Sub.:  Percakapan dengan orangSub.:  Percakapan dengan orangSub.:  Percakapan dengan orangSub.:  Percakapan dengan orang----orang kafir 23:84orang kafir 23:84orang kafir 23:84orang kafir 23:84----92929292    

[23.84] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika 
kamu mengetahui?" | ن ُكنُمتْ تَْعلَُموَن

`
َِّمِن االvْرُض َوَمن ِفهيَا ا  |84ُقل ل

[23.85] Mereka akan menjawab. "Kepunyaan Allah." Katakanlah. "Maka apakah kamu tidak ingat?"  َيُقولُوَن سـَ
ِ ُقْل اvفََال تََذك>ُروَن | <Bِ85| 

[23.86] Katakanlah. "Siapakah Yang mempunyai langit yang tujuh dan Yang mempunyai `Arsy yang 
besar?" | الَعْرِش الَعِظِمي Èْبعِ َوَرب َمَواِت السـ> بÈ الس>  |86قُْل َمن ر>

[23.87] Mereka akan menjawab. "Kepunyaan Allah." Katakanlah. "Maka apakah kamu tidak bertakwa?"
ِ ُقْل اvفََال تَت>ُقوَن |  <Bِ َيُقولُوَن  |87سـَ

[23.88] Katakanlah. "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia 
melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari |azab| -Nya, jika kamu mengetahui?"  قُْل َمْن ِبَيِدِه

ن ُكنُمتْ تَْعلَُموَن |
`
اُر عَلَْيِه ا ُري َوَال ُجيَ ٍء َوُهَو ُجيِ  |88َملَُكوُت ُلكِّ َيشْ

[23.89] Mereka akan menjawab. "Kepunyaan Allah." Katakanlah. "|Kalau demikian|, maka dari jalan 
manakah kamu ditipu?" | ىن> تُْسَحُروَنv ِ ُقْل فَا <Bِ َيُقولُوَن  |89سـَ

[23.90] Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-
benar orang-orang yang berdusta. | ُْم لََاكِذبُوَن هن>

`
 |90بَْل اvتَيْنَاُمه ِ�لَْحّقِ َوا

[23.91] Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan |yang lain| beserta-Nya, 
kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan 
sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka 

sifatkan itu,  ِبَما َخلََق َولََعال بَْعُضهُْم ٍÚَ
`
َهَب ُلكÈ ا َ <x ذًا

`
Úٍَ ا

`
ُ ِمن َوTٍَ َوَما َاكَن َمَعُه ِمْن ا <Bَذ ا َ ِ َمع>ا يَِصُفوَن |َما اخت> <Bْبَحاَن ا  |91عََىل بَْعٍض سـُ

[23.92] |Dialah Tuhan| yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak, maka Maha 
Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan. | هَاَدِة فَتََعاَىل َمع>ا يُْرشُِكوَن  |92عَاِلِم الَغْيِب َوالش>

[23.93] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Ya Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh hendak 
memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, | ا ُترِيَّينِ َما يُوعَُدوَن م>

`
ّبِ ا  |93ُقل ر>
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Sub.:  Mereka yang berlindung kepada Allah, Doa orang yang beriman 23:94Sub.:  Mereka yang berlindung kepada Allah, Doa orang yang beriman 23:94Sub.:  Mereka yang berlindung kepada Allah, Doa orang yang beriman 23:94Sub.:  Mereka yang berlindung kepada Allah, Doa orang yang beriman 23:94----98989898    
[23.94] ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim."  َرّبِ فََال

اِلِمَني | َعلِْين ِيف الَقْوِم الظ>  |94َجتْ
[23.95] Dan sesungguhnya Kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu |Nabi Muhammad| 

apa yang Kami ancamkan kepada mereka.  ِرÈن نvعََىل ا <k
`
 |95يََك َما نَِعُدُمهْ لََقاِدُروَن |َوا

[23.96] Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan |cara| yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang 
mereka sifatkan |kepada Allah|. | ْعَملُ ِبَما يَِصُفوَنvُن ا ئََة َحنْ ِّ ي >ِيت ِيهَ اvْحَسُن الس>  |96اْدفَْع ِ�ل

[23.97] Dan katakanlah. "Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan.  ِّب َوُقل ر>
َياِطِني |  |97اvُعوُذ ِبَك ِمْن َمهََزاِت الشـ>

[23.98] Dan aku berlindung |pula| kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku."  ُعوُذvَوا
وِن |بِ  ُرضُ  |98َك َرّبِ اvن َحيْ

    
Sub.:  Penyesalan dari orang kafir 23:99Sub.:  Penyesalan dari orang kafir 23:99Sub.:  Penyesalan dari orang kafir 23:99Sub.:  Penyesalan dari orang kafir 23:99----100100100100    

[23.99] |Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu|, hingga apabila datang kematian kepada seseorang 
dari mereka, dia berkata. "Ya Tuhanku kembalikanlah aku |ke dunia|,  َذ

`
ا َجاَء اvَحَدُمهُ املَْوُت قَاَل َرّبِ اْرِجُعوِن َحىت> ا

|99| 
[23.100] agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. 

Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari 
mereka dibangkitkan  َُىل يَْوِم ي

`
م بَْرَزٌخ ا َمٌة ُهَو قَائِلُهَا َوِمن َوَراِهئِ َا َلكِ هن>

`
ُل َصاِلحًا ِفميَا تََرْكُت َ�> ا  |100ْبَعثُوَن |لََعّيلِ اvْمعَ

    
Sub.:  Ketika hari kiamat telah tiba 23:101Sub.:  Ketika hari kiamat telah tiba 23:101Sub.:  Ketika hari kiamat telah tiba 23:101Sub.:  Ketika hari kiamat telah tiba 23:101----103103103103    

[23.101] Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, 
dan tidak ada pula mereka saling bertanya. | نَساَب بَيَْهنُْم يَْوَمِئٍذ َوَال يَتََساَءلُوَنvوِر فََال ا Èَذا نُِفَخ ِيف الص

`
 |101فَا

[23.102] Barang siapa yang berat timbangan |kebaikan| nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat 
keberuntungan. | 102فََمن ثَُقلَْت َمَواِزينُُه فَا¢ْولَئَِك ُمهُ املُْفِلُحوَن| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang orang yang kekal didalam neraka 23:103rang orang yang kekal didalam neraka 23:103rang orang yang kekal didalam neraka 23:103rang orang yang kekal didalam neraka 23:103----108108108108    

[23.103] Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan 
dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahanam.  وَن ُTَِخا َ من> وا اvنُفَسهُْم ِيف َ"َ يَن َخِرسُ ِ <xَوَمْن َخف>ْت َمَواِزيُنُه فَا¢ْولَِئَك ا

|103| 
[23.104] Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat.  تَلَْفُح

 |104َوُجوَههُُم الن>اُر َوُمهْ ِفهيَا َاكِلُحوَن |
[23.105] Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya?

بُوَن |  لَْم تَُكْن آَ_ِيت تُْتَىل عَلَْيُمكْ فَُكنُمت ِهبَا تَُكّذِ v105ا| 
[23.106] Mereka berkata. "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami 

orang-orang yang sesat. | َِّني >نَا غَلََبْت عَلَْينَا ِشْقَوتُنَا َوُكن>ا قَْومًا َضال  |106قَالُوا َرب
[23.107] Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya |dan kembalikanlah kami ke dunia|, maka jika 

kami kembali |juga kepada kekafiran|, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalim."  ْن
`
>نَا اvْخرِْجنَا ِمْهنَا فَا َرب

k> َظاِلُموَن |
`
 |107عُْدkَ فَا

[23.108] Allah berfirman. "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan 
Aku. | ُموِن ُئوا ِفهيَا َوَال تَُلكِّ  |108قَاَل اْخسـَ
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Sub.:  Balasan dan pahala bagi mereka yang sabar 23:109Sub.:  Balasan dan pahala bagi mereka yang sabar 23:109Sub.:  Balasan dan pahala bagi mereka yang sabar 23:109Sub.:  Balasan dan pahala bagi mereka yang sabar 23:109----111111111111    

[23.109] Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa |di dunia|. "Ya Tuhan kami, kami 
telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang 

Paling Baik. | َني اِمحِ نَا َواvنَْت َخْريُ الر> >نَا آَمن>ا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَمحْ ْن ِعَباِدي يَُقولُوَن َرب >ُه َاكَن فَرِيٌق ّمِ ن
`
 |109ا

[23.110] Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga |kesibukan| kamu mengejek mereka, 
menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan adalah kamu selalu menertawakan mereka.  <ِر_+ َحىت ْذتُُمَوُمهْ ِخسْ َ فَاخت>

ْهنُْم تَْضَحُكوَن |  |110اvنَسْوُمكْ ِذْكرِي َوُكنُمت ّمِ
[23.111] Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka; 

sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang." | ُْم ُمهُ الَفائُِزوَن وا اvهن> ّينِ َجَزْيُهتُُم الَيْوَم ِبَما َصَربُ
`
 |111ا

    
Sub.: Sub.: Sub.: Sub.:     Kita tinggal dibumi hanya sebentar sajaKita tinggal dibumi hanya sebentar sajaKita tinggal dibumi hanya sebentar sajaKita tinggal dibumi hanya sebentar saja    23:11223:11223:11223:112----118118118118    

[23.112] Allah bertanya. "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?"  ِنَني قَاَل َمكْ لَِبثُْمتْ ِيف االvْرِض عََدَد سـِ
|112| 

[23.113] Mereka menjawab. "Kami tinggal |di bumi| sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada 
orang-orang yang menghitung." | يَن  |113قَالُوا لَِبثْنَا يَْومًا اvْو بَْعَض يَْوٍم فَاْساvِل الَعاّدِ

[23.114] Allah berfirman. "Kamu tidak tinggal |di bumi| melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya 
mengetahui." ن

`
ن>ُمكْ ُكنُمتْ تَْعلَُموَن | قَاَل ا vْو ا< ال> قَِليًال ل

`
>ِبثُْمتْ ا  |114ل

[23.115] Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main 
|saja|, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?  ََما َخلَْقن< ن vفََحِسبُْمتْ اvلَْينَا َال تُْرَجُعوَن |ا `

>ُمكْ ا ن v115اُمكْ َعَبثًا َوا| 
[23.116] Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain 

Dia, Tuhan |Yang mempunyai| Arasy yang mulia.  <ال
`
Úََ ا

`
ُ املَِ�ُ احلَقÈ َال ا <Bالَعْرِش الَكِرِمي | فَتََعاَىل ا È116ُهَو َرب| 

[23.117] Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun 
baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang 

kafir itu tiada beruntung.  َُه َال يُْفِلُح الاك< ن
`
ِِّه ا >َما ِحَسابُُه ِعنَد َرب ن

`
لَهًا آَخَر َال بُْرَهاَن Úَُ ِبِه فَا

`
ِ ا <B117ِفُروَن |َوَمن يَْدُع َمَع ا| 

[23.118] Dan katakanlah. "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi 
rahmat Yang Paling baik." | َني اِمحِ ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َواvنَْت َخْريُ الر>  |118َوُقل ر>
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[24.1] |Ini adalah| satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan |menjalankan hukum-hukum yang 
ada di dalam| nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya.

>َعل>ُمكْ تََذك>ُرونَ   نَاٍت ل ِّ نَزلْنَاَها َوفََرْضنَاَها َواvنَزلْنَا ِفهيَا آَ_ٍت بَي v1| سورة ا| 
    

Sub.:  Perzinaan 24:2Sub.:  Perzinaan 24:2Sub.:  Perzinaan 24:2Sub.:  Perzinaan 24:2----3333    
[24.2] Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 

seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk |menjalankan| agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah |pelaksanaan| hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.  َما ٍة َوَال تَاûُخْذُمك ِهبِ َWْْهنَُما ِمائََة َج وا ُلك> َواِحٍد ّمِ ُWِاِين فَاْج اِنَيُة َوالز> الز>
َن املُْؤِمِننيَ َراûفٌَة ِيف  ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر َولْيَْشهَْد عََذاَهبَُما َطائَِفٌة ّمِ <B�ِ ن ُكنُمتْ تُْؤِمنُوَن

`
ِ ا <B2|  ِديِن ا| 



307 

 

[24.3] Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang 
musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.  ْو ُمْرشَِكًةvال> َزاِنَيًة ا
`
اِين َال يَنِكُح ا الز>

ال> َزاٍن اvْو مُ 
`
اِنَيُة َال يَنِكُحهَا ا  |3ْرشٌِك َوُحّرَِم َذWَِ عََىل املُْؤِمِنَني |َوالز>

    
Sub.:  Perlindungan terhadap perempuan yang tidak berbuat dosa 24:4Sub.:  Perlindungan terhadap perempuan yang tidak berbuat dosa 24:4Sub.:  Perlindungan terhadap perempuan yang tidak berbuat dosa 24:4Sub.:  Perlindungan terhadap perempuan yang tidak berbuat dosa 24:4----10101010    

[24.4] Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik |berbuat zina| dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka |yang menuduh itu| delapan puluh kali dera, dan 
janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

َومهُْ   ُWِْربََعِة ُشهََداَء فَاْجvتُوا ِباûيَن يَْرُموَن املُْحَصنَاِت ُمث> لَْم يَا ِ <xبَدًا َوا¢ْولَِئَك ُمهُ الَفاِسُقوَن | َواvًة َوَال تَْقَبلُوا لَهُْم َشهَاَدًة ا َWْ4ثََماِنَني َج| 
[24.5] kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki |dirinya|, maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  يَن ِ <xال> ا
`
َ غَُفوٌر ر>ِحٌمي |ا <Bن> ا

`
بُوا ِمْن بَْعِد َذWَِ َواvْصلَُحوا فَاَ5| 

[24.6] Dan orang-orang yang menuduh istrinya |berzina|, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-
saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, 

sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.  نُفُسهُْم فََشهَاَدُةvال> ا
`
>هُْم ُشهََداُء ا ْم َولَْم يَُكن ل يَن يَْرُموَن اvْزَواَ"ُ ِ <xَوا

اِدِقَني | >ُه لَِمَن الص> ن
`
ِ ا <B�ِ ْربَُع َشهَاَداٍتvَحِدِمهْ اv6ا| 

[24.7] Dan |sumpah| yang kelima. bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang 
berdusta. | ن َاكَن ِمَن الَاكِذِبَني

`
ِ عَلَْيِه ا <Bن> لَْعنََت اv7َوالَْخاِمَسُة ا| 

[24.8] Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya 
suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta,  ُه لَِمَن الَاكِذِبَني< ن

`
ِ ا <B�ِ ْربََع َشهَاَداٍتvن تَْشهََد اvَويَْدَرا¢ َعْهنَا الَعَذاَب ا

|8| 
[24.9] dan |sumpah| yang kelima. bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang 

yang benar. | اِدِقَني ن َاكَن ِمَن الص>
`
ِ عَلَْهيَا ا <Bن> غََضَب اv9َوالَْخاِمَسَة ا| 

[24.10] Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan |andai kata| Allah bukan 
Penerima Tobat lagi Maha Bijaksana, |niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan|.  ْعَلَْيُمك ِ <Bَولَْوال فَْضُل ا

اٌب َحِكٌمي | َ تَو> <Bن> اvُتُه َوا  |10َوَرْمحَ
    

Sub.:  Azab yang pedih bagi mereka yang membawa berita bohong 24:11Sub.:  Azab yang pedih bagi mereka yang membawa berita bohong 24:11Sub.:  Azab yang pedih bagi mereka yang membawa berita bohong 24:11Sub.:  Azab yang pedih bagi mereka yang membawa berita bohong 24:11----20202020    
[24.11] Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. 

Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap 
seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang 

mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.  يَن َجاُءوا ِ <xن> ا `
ا

ا اْكتََسَب مِ  ْهنُم م> >ُمكْ ِلُلكِّ اْمرٍِئ ّمِ >ُمك بَْل ُهَو َخْريٌ ل ُبوُه َرشًا ل نُمكْ َال َحتْسـَ فِْك ُعْصَبٌة ّمِ
`
ْمثِ وَ ِ�ال `

ُه ِمْهنُْم Úَُ عََذاٌب َعِظٌمي |َن اال ي تََوىل> ِكْربَ ِ <x11ا| 
[24.12] Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat 

tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan |mengapa tidak| berkata. "Ini adalah suatu berita 
bohong yang nyata." | ِبٌني Èفٌْك م

`
ْعُتُموُه َظن> املُْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت ِباvنُفِسهِْم َخْريًا َوقَالُوا َهَذا ا ْذ َمسِ

`
 |12لَْوال ا

[24.13] Mengapa mereka |yang menuduh itu| tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong 
itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang 

dusta. ُمهُ الَاكِذبُو ِ <Bهََداِء فَا¢ْولَِئَك ِعنَد ا Èتُوا ِ�لشûْذ لَْم يَا
`
 |13َن |لَْوال َجاُءوا عَلَْيِه ِباvْربََعِة ُشهََداَء فَا
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[24.14] Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, 
niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.  ِ <Bَولَْوال فَْضُل ا

ُمكْ ِيف  نَْيا َواالِٓخَرِة لََمس> ÈTُتُه ِيف ا  |14 َما اvفَْضُمتْ ِفيِه عََذاٌب َعِظٌمي |عَلَْيُمكْ َوَرْمحَ
[24.15] |Ingatlah| di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan 

dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. 
Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.  َنًا َوُهو ُبونَُه َهّيِ سـَ ا لَيَْس لَُمك ِبِه ِعْملٌ َوَحتْ ْذ تَلَق>ْونَُه ِباvلِْسنَِتُمكْ َوتَُقولُوَن ِباvفَْواِهُمك م>
`
ِ َعِظٌمي | ا <B15ِعنَد ا| 

[24.16] Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu. "Sekali-kali tidaklah 
pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha Suci Engkau |Ya Tuhan kami|, ini adalah dusta yang besar."  ْذ

`
َولَْوال ا

ْبَحانََك َهَذا ُهبْتَاٌن َعِظٌمي | >َتَلك>َم ِهبََذا سـُ ا يَُكوُن لَنَا اvن ن ْعُتُموُه ُقلُْمت م>  |16َمسِ
[24.17] Allah memperingatkan kamu agar |jangan| kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, 

jika kamu orang-orang yang beriman, | ْؤِمِنَني Èن ُكنُمت م
`
ُ اvن تَُعوُدوا ِلِمثúِِْ اvبَدًا ا <B17يَِعُظُمكُ ا| 

[24.18] dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. | عَِلٌمي َحِكٌمي ُ <Bلَُمكُ االَٓ_ِت َوا ُ <Bا ُ  |18َويَُبّنيِ

[24.19] Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar |berita| perbuatan yang amat keji itu tersiar di 
kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah 

mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.  َنَْيا َواالِٓخَرِة و ÈTِلٌمي ِيف اvيَن آَمنُوا لَهُْم عََذاٌب ا ِ <xيَع الَفاِحَشُة ِيف ا بÈوَن اvن تَشـِ يَن ُحيِ ِ <xن> ا `
ُ ا <Bا

 |19َواvنُْمتْ َال تَْعلَُموَن | يَْعملَُ 
[24.20] Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah 

Maha Penyantun dan Maha Penyayang, |niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar|.  ُُته ِ عَلَْيُمكْ َوَرْمحَ <Bَولَْوال فَْضُل ا 
ِحٌمي | َ َرُءوٌف ر> <Bن> اv20َوا| 

    
Sub.:  Jauhilah langkah lagkah setan yang menyesatkan manusia 24:22Sub.:  Jauhilah langkah lagkah setan yang menyesatkan manusia 24:22Sub.:  Jauhilah langkah lagkah setan yang menyesatkan manusia 24:22Sub.:  Jauhilah langkah lagkah setan yang menyesatkan manusia 24:22    

[24.21] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa 
yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang 
keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, 
niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih |dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu| selama-lamanya, 
tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  _َ

>ُه يَاûُمُر ِ�  ن
`
ْيَطاِن فَا >ِبْع ُخُطَواِت الشـ> ْيَطاِن َوَمن يَت >ِبُعوا ُخُطَواِت الشـ> يَن آَمنُوا َال تَت ِ <xَا ا Èهيvْن لَْفْحَشاِء َوالُْمنا ُتُه َما َزَىك ِمنُمك ّمِ ِ عَلَْيُمكْ َوَرْمحَ <Bَكِر َولَْوال فَْضُل ا

يٌع عَِلٌمي | ُ َمسِ <Bُيَزّيكِ َمن يََشاُء َوا َ <Bبَدًا َولَِكن> اvَحٍد اv21ا| 
    

Sub.:   Mereka yang kaya harus membantu kerabat mereka yang miskin dan orang yang hijrah Sub.:   Mereka yang kaya harus membantu kerabat mereka yang miskin dan orang yang hijrah Sub.:   Mereka yang kaya harus membantu kerabat mereka yang miskin dan orang yang hijrah Sub.:   Mereka yang kaya harus membantu kerabat mereka yang miskin dan orang yang hijrah dijalan Allah dijalan Allah dijalan Allah dijalan Allah 
24:2224:2224:2224:22    

[24.22] Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu 
bersumpah bahwa mereka |tidak| akan memberi |bantuan| kepada kaum kerabat |nya|, orang-orang yang 
miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang 
dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.  ِن يُْؤتُوا ا¢ْوِيل الُقْرَىب َوالَْمَساكvَعِة ا ُ َوَال يَاûتَِل ا¢ْولُوا الَفْضِل ِمنُمكْ َوالس> <Bن يَْغِفَر اvوَن اÈبـ ِ َولَْيْعُفوا َولَْيْصَفُحوا اvَال ُحتِ <Bَني َوالُْمهَاِجرِيَن ِيف َسِبيِل ا
ِحٌمي | ُ غَُفوٌر ر> <B22لَُمكْ َوا| 

    
Sub.:   Hukuman bagi mereka yang menuduh wanita baik baik 24:23Sub.:   Hukuman bagi mereka yang menuduh wanita baik baik 24:23Sub.:   Hukuman bagi mereka yang menuduh wanita baik baik 24:23Sub.:   Hukuman bagi mereka yang menuduh wanita baik baik 24:23----24242424    
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[24.23] Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman 
|berbuat zina|, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,  يَن يَْرُموَن ِ <xن> ا `

ا
نَْيا َواالِٓخَرِة وَ  ÈT23لَهُْم عََذاٌب َعِظٌمي |املُْحَصنَاِت الَغاِفالِت املُْؤِمنَاِت لُِعُنوا ِيف ا| 

[24.24] pada hari |ketika|, lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang 
dahulu mereka kerjakan. | ْرُجلُهُم ِبَما َاكنُوا يَْعَملُوَنvيِْدِهيْم َواvلِْسنَُهتُْم َواvْم ا  |24يَْوَم تَْشهَُد عَلَْهيِ

[24.25] Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah 
mereka bahwa Allahlah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan |segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya|.

ُ ِديَهنُُم احلَق>   <Bِهيُم ا َ ُهَو احلَقÈ املُِبُني |يَْوَمِئٍذ يَُوفِّ <Bن> اv25َويَْعلَُموَن ا| 
    

Sub.:  Seorang yang baik untuk mereka yang baik pula, dan sebaliknya seorang yang jelek untuk mereka yang Sub.:  Seorang yang baik untuk mereka yang baik pula, dan sebaliknya seorang yang jelek untuk mereka yang Sub.:  Seorang yang baik untuk mereka yang baik pula, dan sebaliknya seorang yang jelek untuk mereka yang Sub.:  Seorang yang baik untuk mereka yang baik pula, dan sebaliknya seorang yang jelek untuk mereka yang 
jelek pula 24:26jelek pula 24:26jelek pula 24:26jelek pula 24:26    

[24.26] Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat 
wanita-wanita yang keji |pula|, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki 
yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik |pula|. Mereka |yang dituduh| itu bersih dari apa yang 

dituduhkan oleh mereka |yang menuduh itu|. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia |surga|.  اخلَِبيثَاُت
َباِت ا¢ْولَِئَك ُمَرب>  ّيِ ُبوَن ِللط> ّيِ ِبَني َوالط> ّيِ َباُت ِللط> ّيِ ْغِفَرٌة وَ ِللَْخِبيِثَني َوالَْخِبيثُوَن ِللَْخِبيثَاِت َوالط> ا يَُقولُوَن لَهُم م>  |26ِرْزٌق َكِرٌمي |ُءوَن ِمم>

    
Sub.:  Sopan santun ketika masuk rumah orang lain 24:27Sub.:  Sopan santun ketika masuk rumah orang lain 24:27Sub.:  Sopan santun ketika masuk rumah orang lain 24:27Sub.:  Sopan santun ketika masuk rumah orang lain 24:27----29292929    

[24.27] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum 
meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu 

|selalu| ingat. ْهِلهَاvُِّموا عََىل ا َتاûِنُسوا َوتَُسل يَن آَمنُوا َال تَْدُخلُوا بُُيوً غَْريَ بُُيوِتُمكْ َحىت> تَسـْ ِ <xَا ا Èهيvُمكْ تََذك>ُروَن | َ_ ا< >ُمكْ لََعل  |27َذِلُمكْ َخْريٌ ل
[24.28] Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu 

mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu. "Kembali |saja| lah", maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih 
bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  ًَحداvُدوا ِفهيَا ا >ْم َجتِ ن ل

`
ن  فَا

`
فََال تَْدُخلُوَها َحىت> يُْؤَذَن لَُمكْ َوا

ُ ِبَما تَْعَملُوَن عَِلٌمي | <Bْزَىك لَُمكْ َواv28ِقيَل لَُمكُ اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُهَو ا| 
[24.29] Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya 

ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.  لَيَْس
ُ يَْعَملُ َما تُْبُدوَن َوَما تَ  <Bُمكْ َوا<  |29ْكُتُموَن |عَلَْيُمكْ ُجنَاٌح اvن تَْدُخلُوا بُُيوً غَْريَ َمْسُكونٍَة ِفهيَا َمتَاٌع ل

    
Sub.:  Bagi laki laki dan Sub.:  Bagi laki laki dan Sub.:  Bagi laki laki dan Sub.:  Bagi laki laki dan wanita yang beriman agar mereka menjaga martabat dan kesuciannya 24:30wanita yang beriman agar mereka menjaga martabat dan kesuciannya 24:30wanita yang beriman agar mereka menjaga martabat dan kesuciannya 24:30wanita yang beriman agar mereka menjaga martabat dan kesuciannya 24:30----31313131    

[24.30] Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. "Hendaklah mereka menahan pandangannya, 
dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang mereka perbuat".  َخِبٌري ِبَما َ <Bن> ا `
ْم َذWَِ اvْزَىك لَهُْم ا َفُظوا فُُروَ"ُ وا ِمْن اvبَْصاِرِمهْ َوَحيْ Èِّلُْمْؤِمِنَني يَُغض  |30يَْصنَُعوَن |ُقل ل

[24.31] Katakanlah kepada wanita yang beriman. "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 
memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang |biasa| nampak 
daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan 
perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra 
mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-
laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang 

mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan |terhadap wanita| atau anak-
anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
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perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang 
beriman supaya kamu beruntung. ِّلُْمْؤِمنَاِت  َوُقل َفْظنَ  اvبَْصاِرِهن>  ِمنْ  يَْغُضْضنَ  ل ن>  َوَحيْ ال> َما َظهََر ِمْهنَا َولَْيْرضِبْ  َوالَ  فَُروَ"ُ

`
َن يُْبِديَن زِينََهتُن> ا

ن> اvْو آَ�ِء بُُعولَهتِِ  ن> اvْو آَ�ِهئِ ال> ِلُبُعولَِهتِ
`
ُمرِِهن> عََىل ُجُيوِهبِن> َوَال يُْبِديَن زِينََهتُن> ا ن> ِخبُ ن> اvْو بَِين اvَخَواِهتِ ْخَواِهنِ

`
ن> اvْو بَِين ا ْخَواِهنِ

`
ن> اvْو اvبْنَاِء بُُعولَِهتِن> اvْو ا بْنَاِهئِ vْو اvن> ا vْو  ا

 ِ <xْفِل ا ْربَِة ِمَن الّرَِجاِل اvِو الّطِ
`
ن> اvْو َما َملََكْت اvيَْماُهنُن> اvِو الت>اِبِعَني غَْريِ ا¢ْوِيل اال ِفَني ِنَساِهئِ َِّساِء َوَال يَْرضِبْنَِباvْرُجِلهِن> ِلُيْعَملَ َما ُخيْ يَن لَْم يَْظهَُروا عََىل َعْوَراِت الن

>ُمكْ تُْفِلُحوَن |ِمن ِزينَِهتِن> َوتُ  َا املُْؤِمنُوَن لََعل Èهيvيعًا ا ِ َمجِ <Bَىل ا
`
 |31وبُوا ا

    
Sub.:  Anjuran untuk menikahSub.:  Anjuran untuk menikahSub.:  Anjuran untuk menikahSub.:  Anjuran untuk menikah    24:3224:3224:3224:32----33333333    

[24.32] Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak 
|berkawin| dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas |pemberian-Nya| 

lagi Maha Mengetahui. ن
`
َمائُِمكْ ا

`
اِلِحَني ِمْن ِعَباِدُمكْ َوا ُ َواِسٌع عَِلٌمي | َواvنِكُحوا االvَ_َمى ِمنُمكْ َوالص> <Bَوا ِúِِمن فَْض ُ <Bُم ا  |32يَُكونُوا فَُقَراَء يُْغِهنِ

[24.33] Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian |diri| nya, sehingga Allah 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan 
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, 
dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah 
kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, 
karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang |kepada mereka| sesudah mereka dipaksa 

|itu|.  ُُدوَن ِنَاكحًا َحىت> يُْغِنَهيُم يَن َال َجيِ ِ <xَتْعِفِف ا ْن عَِلْمُمتْ ِفِهيْم  َولْيَسـْ
`
ا َملََكْت اvيَْمانُُمكْ فََاكِتُبَوُمهْ ا يَن يَبْتَُغوَن الِكتَاَب ِمم> ِ <xَوا ِúِِمن فَْض ُ <Bن ا َخْريًا َوآتُوُمه ّمِ

 َي آ ِ <xا ِ <Bاِل ا نَْيا َوَمنم> ÈTَتبْتَُغوا َعَرَض احلََياِة ا ِّ نًا ل Èَرْدَن َحتَصvْن ا
`
ِحٌمي | ُمكْ َوَال ُتْكرُِهوا فَتََياِتُمكْ عََىل الِبَغاِء ا ْكَراِههِن> غَُفوٌر ر>

`
َ ِمْن بَْعِد ا <Bن> ا

`
 |33يُْكرِههÈن> فَا

[24.34] Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, 
dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang 

bertakwa.  َيَن َخلَْوا ِمن قَْبِلُمكْ و ِ <xَن ا نَاٍت َوَمثًَال ّمِ َبّيِ Èلَْيُمكْ آَ_ٍت م
`
نَزلْنَا ا vِّلُْمت>ِقَني |َولََقْد ا  |34َمْوِعَظًة ل

    
Sub.:  Allah pemberi cahaya langit dan bumi 24:35Sub.:  Allah pemberi cahaya langit dan bumi 24:35Sub.:  Allah pemberi cahaya langit dan bumi 24:35Sub.:  Allah pemberi cahaya langit dan bumi 24:35    

[24.35] Allah |Pemberi| cahaya |kepada| langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti 
sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca |dan| kaca itu 
seakan-akan bintang |yang bercahaya| seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang 
banyak berkahnya, |yaitu| pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur |sesuatu| dan tidak pula di 
sebelah barat |nya|, yang minyaknya |saja| hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di 
atas cahaya |berlapis-lapis|, Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah 

memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  نُوُر ُ <Bا
َا َكْوَكبٌ  َجاَجُة vJَهن> Èْرِض َمثَُل نُوِرِه َمكِْشَاكٍة ِفهيَا ِمْصَباٌح اِملْصَباُح ِيف ُزَجاَجٍة الزvَمَواِت َواال ِقي>ٍة َوَال غَْرِبي>ٍة يَاكَ الس> َباَرَكٍة َزيُْتونٍَة ال> َرشْ Èيُوقَُد ِمن َجشََرٍة م äُد  ُدّرِي

 vاال ُ <Bِلُنوِرِه َمن يََشاُء َويَْرضُِب ا ُ <Bوٌر عََىل نُوٍر َهيِْدي اÈ ٍء عَِلٌمي |َزْيُهتَا يُِيضُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه kٌَر ن ُ ِبُلكِّ َيشْ <B35ْمثَاَل ِللن>اِس َوا| 
    

Sub.:  Masjid merupakan tempat beribadah yang mulia 24:36Sub.:  Masjid merupakan tempat beribadah yang mulia 24:36Sub.:  Masjid merupakan tempat beribadah yang mulia 24:36Sub.:  Masjid merupakan tempat beribadah yang mulia 24:36----38383838    
[24.36] Bertasbih kepada Allah di mesjid-mesjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut 

nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang,  ِِّفهيَا ِ�لُْغُدو ُÚَ ُح ّبِ ُه يُسـَ ُ اvن تُْرفََع َويُْذَكَر ِفهيَا اْمسُ <Bِذَن اvِيف بُُيوٍت ا 
 |36َواالَٓصاِل |

[24.37] laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak |pula| oleh jual beli dari mengingat Allah, 
dan |dari| mendirikan sembahyang, dan |dari| membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang |di 



311 

 

hari itu| hati dan penglihatan menjadi guncang.  ًافُوَن يَْوما َاكِة َخيَ يَتاِء الز>
`
قَاِم الَصالِة َوا

`
ِ َوا <Bاَرٌة َوَال بَْيٌع َعن ِذْكِر ا  ِرَجاٌل ال> تُلْهِِهيْم ِجتَ

>ُب ِفيِه الُقلُوُب َواالvبَْصاُر |  |37تََتَقل
[24.38] |Mereka mengerjakan yang demikian itu| supaya Allah memberi balasan kepada mereka |dengan 

balasan| yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya 
kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.  َْحسvا ُ <Bَن َما ِلَيْجزَِهيُُم ا

ُ يَْرُزُق َمن يََشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب | <Bَوا ِúِن فَْض لُوا َويَزِيَدُمه ّمِ  |38َمعِ
    

Sub.:  Amal perbuatan orang kafir bagaikan fatamorganaSub.:  Amal perbuatan orang kafir bagaikan fatamorganaSub.:  Amal perbuatan orang kafir bagaikan fatamorganaSub.:  Amal perbuatan orang kafir bagaikan fatamorgana    24:3924:3924:3924:39----40404040    
[24.39] Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, 

yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya 
sesuatu apa pun. Dan di dapatinya |ketetapan| Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan 

amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya.  ُبُه سـَ اٍب ِبِقيَعٍة َحيْ الُهُْم َكَرسَ يَن َكَفُروا اvْمعَ ِ <xَوا
ُ َرسِيُع ا <Bِعنَدُه فََوف>اُه ِحَسابَُه َوا َ <Bْدُه َشيْئًا َوَوَجَد ا َذا َجاَءُه لَْم َجيِ

`
ْمآُن َماًء َحىت> ا  |39ِحلَساِب |الظ>

[24.40] Atau |keadaan orang kafir| seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, 
yang di atasnya ombak |pula|, di atasnya |lagi| awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia 
mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, |dan| barang siapa yang tiada diberi cahaya |petunjuk| 

oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.  ن فَْوِقِه َحسَاٌب ن فَْوِقِه َمْوٌج ّمِ ٍيّ يَْغَشاُه َمْوٌج ّمِ Èّجِ ٍر ل اvْو َكُظلَُماٍت ِيف َحبْ
َذا اvْخَرَج يََدُه لَْم يَ 

`
Èوٍر |ُظلَُماٌت بَْعُضهَا فَْوَق بَْعٍض ا ُ Úَُ نُورًا فََما Úَُ ِمن ن <Bَعِل ا >ْم َجيْ  |40َكْد يََراَها َوَمن ل

    
Sub.:  Semua makhluk yang ada dilangit dan dibumi bertasbih kepada Allah 24:41Sub.:  Semua makhluk yang ada dilangit dan dibumi bertasbih kepada Allah 24:41Sub.:  Semua makhluk yang ada dilangit dan dibumi bertasbih kepada Allah 24:41Sub.:  Semua makhluk yang ada dilangit dan dibumi bertasbih kepada Allah 24:41----42424242    

[24.41] Tidakkah kamu |Nabi Muhammad| tahu bahwasanya Allah. kepada-Nya bertasbih apa yang di 
langit dan di bumi dan |juga| burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui 

|cara| sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.  ُÚَ ُح بِّ َ يُسـَ <Bن> اvلَْم تََر ا vا
َمَواِت َواالvرْ  ُ عَِلٌمي ِبَما يَْفَعلُوَن |َمن ِيف الس> <Bقَْد عَِملَ َصالتَُه َوتَْسِبيَحُه َوا äاٍت ُلك< ْريُ َصاف  |41ِض َوالط>

[24.42] Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali |semua 
makhluk|.  

`
َمَواِت َواالvْرِض َوا ِ ُمْ�ُ الس> <Bِاملَِصُري |َو ِ <B42َىل ا| 

    
Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada dilangit 24:43Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada dilangit 24:43Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada dilangit 24:43Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada dilangit 24:43    

[24.43] Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara |bagian-
bagian| nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-
celahnya dan Allah |juga| menurunkan |butiran-butiran| es dari langit, |yaitu| dari |gumpalan-gumpalan awan 
seperti| gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya |butiran-butiran| es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya 
dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan 

penglihatan.  ُرُج ِمْن َعúُُ ُرَاكمًا فََرتَى الَوْدَق َخيْ ُِّف بَيْنَُه ُمث> َجيْ َ يُْزِ° َحسَاً� ُمث> يَُؤل <Bن> اvلَْم تََر ا vَماءِ ا ِمن ِجَباٍل ِفهيَا ِمن بََرٍد  ِخالÚِِ َويَُزنُِّل ِمَن الس>
بَْصاِر | فَُيِصيُب ِبِه َمن يََشاُء َويَْرصِفُُه َعن م>ن vنَا بَْرِقِه يَْذَهُب ِ�ال  |43يََشاُء يََاكُد سـَ

    
Sub.:  Tanda kekuasaan Allah pada siang dan malam hari 24:44Sub.:  Tanda kekuasaan Allah pada siang dan malam hari 24:44Sub.:  Tanda kekuasaan Allah pada siang dan malam hari 24:44Sub.:  Tanda kekuasaan Allah pada siang dan malam hari 24:44    

[24.44] Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran 
yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. | بَْصاِرvًة ال¢ْوِيل اال ن> ِيف َذWَِ لَِعْربَ `

َاَر ا >ْيَل َوالهن> ُ الل <Bُِّب ا  |44يَُقل
    

Sub.:  Allah menciptakan semua jenis hewan dari air 24:4Sub.:  Allah menciptakan semua jenis hewan dari air 24:4Sub.:  Allah menciptakan semua jenis hewan dari air 24:4Sub.:  Allah menciptakan semua jenis hewan dari air 24:45555    



312 

 

[24.45] Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang 
berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian |yang lain| berjalan dengan 
empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.  ِن يَْمِيش عََىل ِرْجلَْنيِ َوم اٍء فَِمْهنُم م>ن يَْمِيش عََىل بَْطنِِه َوِمْهنُم م> ن م> >ٍة ّمِ ُ َخلََق ُلك> َداب <Bن> َوا `
ُ َما يََشاُء ا <Bلُُق ا ن يَْمِيش عََىل اvْربَعٍ َخيْ  ْهنُم م>

ٍء قَِديٌر | َ عََىل ُلكِّ َيشْ <B45ا| 
[24.46] Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa 

yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.  
`
ُ َهيِْدي َمن يََشاُء ا <Bنَاٍت َوا َبّيِ Èنَزلْنَا آَ_ٍت مvَتِقٍمي |لََقْد ا سـْ Èاٍط م  |46َىل ِرصَ

    
Sub.:  Perbedaan antara orang munafik dan orangSub.:  Perbedaan antara orang munafik dan orangSub.:  Perbedaan antara orang munafik dan orangSub.:  Perbedaan antara orang munafik dan orang----orang yang beriman 24:47orang yang beriman 24:47orang yang beriman 24:47orang yang beriman 24:47----55555555    

[24.47] Dan mereka berkata. "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul |Nabi Muhammad| dan kami 
menaati |keduanya|." Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah 

orang-orang yang beriman.  َِوَما ا¢ْولَئ َWِْن بَْعِد َذ ْهنُم ّمِ ُسوِل َواvَطْعنَا ُمث> يََتَوىل> فَرِيٌق ّمِ ِ َوِ�لر> <B�ِ 47َك ِ�لُْمْؤِمِنَني |َويَُقولُوَن آَمن>ا| 
[24.48] Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum |mengadili| di 

antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.  ْهنُم َذا فَرِيٌق ّمِ
`
ِ َوَرُسوÚِِ ِلَيْحُمكَ بَيَْهنُْم ا <Bَىل ا

`
َذا ُدُعوا ا

`
َوا

ْعرُِضوَن | È48م| 
[24.49] Tetapi jika keputusan itu untuk |kemaslahatan| mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh.

لَْيِه ُمْذِعِنَني | 
`
>هُُم احلَقÈ يَاûتُوا ا ن يَُكن ل

`
 |49َوا

[24.50] Apakah |ketidak datangan mereka itu karena| dalam hati mereka ada penyakit, atau |karena| 
mereka ragu-ragu ataukah |karena| takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? 

Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.  بَْل ُÚُْم َوَرُسو ُ عَلَْهيِ <Bيَف ا افُوَن اvن َحيِ َرٌض اvِم اْرَبُوا اvْم َخيَ م م> ا¢ْولَِئَك ُمهُ اvِيف ُقلُوِهبِ
اِلُموَن |  |50الظ>

    
Sub.:  Mereka orang mukmin patuh dan taat kepada Allah dan RasulSub.:  Mereka orang mukmin patuh dan taat kepada Allah dan RasulSub.:  Mereka orang mukmin patuh dan taat kepada Allah dan RasulSub.:  Mereka orang mukmin patuh dan taat kepada Allah dan Rasul----Nya 24:51Nya 24:51Nya 24:51Nya 24:51----56565656    

[24.51] Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya 
agar rasul menghukum |mengadili| di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami patuh." 

Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.  ْعنَا ِ َوَرُسوÚِِ ِلَيْحُمكَ بَيَْهنُْم اvن يَُقولُوا َمسِ <Bَىل ا
`
َذا ُدُعوا ا

`
>َما َاكَن قَْوَل املُْؤِمِنَني ا ن

`
ا

 ُ  |51ْفِلُحوَن |َواvَطْعنَا َوا¢ْولَِئَك ُمهُ امل
[24.52] Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa 

kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.  َويَت>ْقِه َ <Bَش ا َ َوَرُسوÚَُ َوَخيْ <Bَوَمن يُِطعِ ا
 |52ُمهُ الَفائُِزوَن | فَا¢ْولَِئكَ 

[24.53] Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka 
berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Janganlah kamu bersumpah, |karena 
ketaatan yang diminta ialah| ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan." ن> ا `
ْعروفٌَة ا َمْرَهتُْم لََيْخُرُجن> ُقل ال> تُْقِسُموا َطاعٌَة م> vْم لَِنئْ ا َد اvيَْماِهنِ ْ"َ ِ <B�ِ ْقَسُمواvَخِبٌري ِبَما تَْعَملُوَن |َوا َ <B53| 

[24.54] Katakanlah. "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka 
sesungguhnya kewajiban Rasul |Nabi Muhammad| itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban 
kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya 
kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan |amanat Allah| 

dengan terang."  ِّا ُمح َل َوعَلَْيُمك م> >َما عَلَْيِه َما ُمحِّ ن
`
>ْوا فَا ن تََول

`
ُسوَل فَا َ َواvِطيُعوا الر> <Bِطيُعوا اvال> الَبالُغ ُقْل ا

`
ُسوِل ا ن تُِطيُعوُه َهتَْتُدوا َوَما عََىل الر>

`
لُْمتْ َوا

 |54املُِبُني |
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[24.55] Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-
amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia 
telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 
mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar |keadaan| mereka, 
sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada 
mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang |tetap| kafir sesudah |janji| itu, maka 

mereka itulah orang-orang yang fasik. يَن آَمنُوا ِمن ِ <xا ُ <Bيَن ِمن قَْبِلهِْم َوعََد ا ِ <xَتْخلََف ا ُْم ِيف االvْرِض Éََ اسـْ َتْخِلَفهن> اِلَحاِت لَيَسـْ لُوا الص> ُمكْ َوَمعِ
ْن بَْعِد َخْوِفهِْم اvْمنًا يَْعُبُدونَِين  ُم ّمِ لَهن> ي اْرتََىض لَهُْم َولَُيَبّدِ ِ <xَنن> لَهُْم ِديَهنُُم ا  |55ئًا َوَمن َكفََر بَْعَد َذWَِ فَا¢ْولَِئَك ُمهُ الَفاِسُقوَن |َال يُْرشُِكوَن ِيب َشيْ َولَُيَمكِّ

[24.56] Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul |Nabi Muhammad|, 
supaya kamu diberi rahmat.  َ ُسوَل ل َاكَة َواvِطيُعوا الر> الَة َوآتُوا الز> وَن |َواvِقميُوا الص>  |56َعل>ُمكْ تُْرَمحُ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir tidak akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, kecuali neraka 24:57rang kafir tidak akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, kecuali neraka 24:57rang kafir tidak akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, kecuali neraka 24:57rang kafir tidak akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, kecuali neraka 24:57    

[24.57] Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan |Allah dari mengazab 
mereka| di bumi ini, sedang tempat tinggal mereka |di akhirat| adalah neraka. Dan sungguh amat jeleklah 

tempat kembali itu. | َواُمهُ الن>اُر َولَِبئَْس املَِصُريûْرِض َوَماvيَن َكَفُروا ُمْعِجزِيَن ِيف اال ِ <xَسَنب> ا  |57َال َحتْ
    

Sub.:  Akhlak yang baik 24:58Sub.:  Akhlak yang baik 24:58Sub.:  Akhlak yang baik 24:58Sub.:  Akhlak yang baik 24:58----59595959    
[24.58] Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak |lelaki dan wanita| yang kamu miliki, dan 

orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali |dalam satu hari| yaitu. 
sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian |luar| mu di tengah hari dan sesudah 
sembahyang Isya. |Itulah| tiga `aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak |pula| atas mereka selain 
dari |tiga waktu| itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu |ada keperluan| kepada sebahagian |yang lain|. 

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  _َ
يَن لَْم يَْبلُُغوا احلُُملَ ِمنُمكْ ثَ  ِ <xيَْمانُُمكْ َواvيَن َملََكْت ا ِ <xِذنُمكُ اûَتا يَن آَمنُوا ِليَسـْ ِ <xَا ا Èهيvن قَْبِل َصالِة الَفْجِر َوِحَني تَ ا اٍت ّمِ هَِريِة َوِمْن بَْعِد الَث َمر> َن الظ> َضُعوَن ِثَيابَُمك ّمِ

افُوَن عَلَْيُمك بَْعضُ  ْم ُجنَاٌح بَْعَدُهن> َطو> >ُمكْ لَيَْس عَلَْيُمكْ َوَال عَلَْهيِ ُ عَِلٌمي َصالِة الِعَشاِء ثَالُث َعْوَراٍت ل <Bلَُمكُ االَٓ_ِت َوا ُ <Bا ُ  |58َحِكٌمي |ُمكْ عََىل بَْعٍض َكَذWَِ يَُبّنيِ
[24.59] Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti 

orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. 
Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  ُ يَن ِمن قَْبِلهِْم َكَذWَِ يَُبّنيِ ِ <xَذَن اûَتا َتاûِذنُوا Éََ اسـْ َذا بَلََغ االvْطَفاُل ِمنُمكُ احلُُملَ فَلْيَسـْ

`
َوا

ُ عَِلٌمي َحِكٌمي | <Bلَُمكْ آَ_ِتِه َوا ُ <B59ا| 
    

Sub.:  Bagi wanita yang sudah tua tiada dosa menanggalkan pakaian mereSub.:  Bagi wanita yang sudah tua tiada dosa menanggalkan pakaian mereSub.:  Bagi wanita yang sudah tua tiada dosa menanggalkan pakaian mereSub.:  Bagi wanita yang sudah tua tiada dosa menanggalkan pakaian mereka, dengan maksud tidak ka, dengan maksud tidak ka, dengan maksud tidak ka, dengan maksud tidak 
menampakkan kelebihan yang dimilikinya 24:60menampakkan kelebihan yang dimilikinya 24:60menampakkan kelebihan yang dimilikinya 24:60menampakkan kelebihan yang dimilikinya 24:60    

[24.60] Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti |dari haid dan mengandung| yang tiada ingin 
kawin |lagi|, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak |bermaksud| 
menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui.  َن يََضْعَن ِثَياَهبُن> غَْريvِيت َال يَْرُجوَن ِنَاكحًا فَلَيَْس عَلَْهيِن> ُجنَاٌح ا َِّساِء الال> َتْعِفْفَن َخْريٌ  َوالَْقَواِعُد ِمَن الن َجاٍت ِبزِينٍَة َواvن يَسـْ ِ ُمتََربّ
يٌع عَِلٌمي | ُ َمسِ <Bهُن> َوا<  |60ل

    
Sub.:  Adab duduk pada waktu makan 24:61Sub.:  Adab duduk pada waktu makan 24:61Sub.:  Adab duduk pada waktu makan 24:61Sub.:  Adab duduk pada waktu makan 24:61    

[24.61] Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak |pula| bagi orang pincang, tidak |pula| bagi orang sakit, 
dan tidak |pula| bagi dirimu sendiri, makan |bersama-sama mereka| di rumah kamu sendiri atau di rumah 
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bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang 
perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah 
saudara ibumu yang laki-laki di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya 
atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. 

Maka apabila kamu memasuki |suatu rumah dari| rumah-rumah |ini| hendaklah kamu memberi salam kepada 
|penghuninya yang berarti memberi salam| kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang 

diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat |Nya| bagimu, agar kamu memahaminya.
ى عََىل  لَيَْس   هَاِتُمكْ اvْو  َوالَ  َحَرجٌ  املَرِيِض  عََىل  َوالَ  َحَرجٌ  االvْعَرجِ  عََىل  َوالَ  َحَرجٌ  االvْمعَ عََىل اvنُفِسُمكْ اvن تَاûُلكُوا ِمْن بُُيوِتُمكْ اvْو بُُيوِت آَ�ئُِمكْ اvْو بُُيوِت ا¢م>

ْخَوانِ 
`
اِتُمكْ اvْو بُُيوِت اvْخَواِلُمكْ اvْو بُُيوِت بُُيوِت ا اِمُمكْ اvْو بُُيوِت َمع> ُه اvْو َصِديِقُمكْ لَيَْس عَلَْيُمكْ ُجنَاٌح ُمكْ اvْو بُُيوِت اvَخَواِتُمكْ اvْو بُُيوِت اvْمعَ َفاِحتَ َخاالِتُمكْ اvْو َما َملَْكُمت م>

 
`
َتاً فَا يعًا اvْو اvشـْ ُ ااvن تَاûُلكُوا َمجِ َبًة َكَذWَِ يَُبّنيِ ِ ُمَباَرَكًة َطّيِ <Bْن ِعنِد ا ي>ًة ّمِ ُِّموا عََىل اvنُفِسُمكْ َحتِ ُ َذا َدَخلُْمت بُُيوً فََسل <B | 61لَُمكُ االَٓ_ِت لََعل>ُمكْ تْعِقلُوَن| 

    
Sub.:  Sebenar benarnya orang mukmin, mereka yang beriman dan cinta terhadap AlSub.:  Sebenar benarnya orang mukmin, mereka yang beriman dan cinta terhadap AlSub.:  Sebenar benarnya orang mukmin, mereka yang beriman dan cinta terhadap AlSub.:  Sebenar benarnya orang mukmin, mereka yang beriman dan cinta terhadap Allah dan RasulNya 24:62lah dan RasulNya 24:62lah dan RasulNya 24:62lah dan RasulNya 24:62----
63636363    

[24.62] Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan 
pertemuan, mereka tidak meninggalkan |Rasulullah| sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-
orang yang meminta izin kepadamu |Nabi Muhammad| mereka itulah orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin 
kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  َذا َاكنُوا َمَعُه عََىل
`
ِ َوَرُسوÚِِ َوا <B�ِ ىَن آَمنُوا ِxََما املُْؤِمنُوَن ا< ن

`
 ا

>مْ  ِ َوَرُسوÚِِ فَ  اvْمٍر َجاِمعٍ ل <B�ِ يَن يُْؤِمنُوَن ِ <xِذنُونََك ا¢ْولَِئَك اûَتا يَن يَسـْ ِ <xن> ا `
َتاûِذنُوُه ا َِّمن ِشئَْت ِمْهنُْم يَْذَهُبوا َحىت> يَسـْ ْم فَاûَذن ل َتاûَذنُوَك ِلَبْعِض َشاûِهنِ َذا اسـْ

`
ا

ن> ا `
َ ا <Bَتْغِفْر لَهُُم ا ِحٌمي |َواسـْ َ غَُفوٌر ر> <B62| 

[24.63] Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu 
kepada sebahagian |yang lain|. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur 
pergi di antara kamu dengan berlindung |kepada kawannya|, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi 

perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.  ُسوِل بَيْنَُمكْ َكُدعَاِء بَْعِضُمك بَْعضًا َعلُوا ُدعَاَء الر> َال َجتْ
>لُ  يَن يَتََسل ِ <xا ُ <Bلِ قَْد يَْعَملُ اvْو يُِصيَهبُْم عََذاٌب اvن تُِصيَهبُْم ِفْتنٌَة اvْمرِِه اvاِلُفوَن َعْن ا يَن ُخيَ ِ <x63ٌمي |وَن ِمنُمكْ ِلَواذًا فَلَْيْحَذِر ا| 

    
Sub.:  Semuanya milik Allah 24:64Sub.:  Semuanya milik Allah 24:64Sub.:  Semuanya milik Allah 24:64Sub.:  Semuanya milik Allah 24:64    

[24.64] Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia 
mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya |sekarang|. Dan |mengetahui pula| hari |manusia| 
dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.  
`
ُهئُم بِ اvَال ا ِّ لَْيِه فَُينَب

`
َمَواِت َواالvْرِض قَْد يَْعَملُ َما اvنُمتْ عَلَْيِه َويَْوَم يُْرَجُعوَن ا ِ َما ِيف الس> <Bِ <ِبُلكِّ ن ُ <Bلُوا َوا َما َمعِ

ٍء عَِلٌمي |  |64َيشْ
 

AL FURQAAN  سورة الفرقان 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Kehebatan dan kekuasaan Allah 25:1Sub.:  Kehebatan dan kekuasaan Allah 25:1Sub.:  Kehebatan dan kekuasaan Allah 25:1Sub.:  Kehebatan dan kekuasaan Allah 25:1----10101010    
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[25.1] Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan |Al Qur'an| kepada hamba-Nya, agar dia 
menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam,  ِ <xَل الُفْرقَاَن عََىل َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِللَْعالَِمَني نَِذيرًا |تََباَرَك ا  |1ي نَز>

[25.2] yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada 
sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan |Nya|, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan 

ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.  <َرشِيٌك ِيف املُْ�ِ َوَخلََق ُلك ُ <Ú ًا َولَْم يَُكنTَِخْذ َو َمَواِت َواالvْرِض َولَْم يَت> ي Úَُ ُمْ�ُ الس> ِ <xا
َرُه تَْقِديرًا | ٍء فََقد>  |2َيشْ

    
Sub.:  Mereka menyembah selain AllahSub.:  Mereka menyembah selain AllahSub.:  Mereka menyembah selain AllahSub.:  Mereka menyembah selain Allah, tuhan mereka tidak dapat menciptakan apapun 25:3, tuhan mereka tidak dapat menciptakan apapun 25:3, tuhan mereka tidak dapat menciptakan apapun 25:3, tuhan mereka tidak dapat menciptakan apapun 25:3    

[25.3] Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada-Nya |untuk disembah|, yang tuhan-
tuhan itu tidak menciptakan apa pun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk |menolak| 
sesuatu kemudaratan dari dirinya dan tidak |pula untuk mengambil| sesuatu kemanfaatan pun dan |juga| tidak 

kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak |pula| membangkitkan.  لَُقوَن َوَال لُُقوَن َشيْئًا َوُمهْ ُخيْ َُذوا ِمن ُدوِنِه آِلهًَة َال َخيْ َواخت>
 vَوَال َحيَاًة َوَال نُُشورًا |يَْمِلُكوَن ال  |3نُفِسهِْم َرضا+ َوَال نَْفعًا َوَال يَْمِلُكوَن َمْوً

    
Sub.:  Penegasan orangSub.:  Penegasan orangSub.:  Penegasan orangSub.:  Penegasan orang----orang kafir dan sanggahan Allah 25:4orang kafir dan sanggahan Allah 25:4orang kafir dan sanggahan Allah 25:4orang kafir dan sanggahan Allah 25:4----10101010    

[25.4] Dan orang-orang kafir berkata. "Al Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan 
oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain"; maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu 

kezaliman dan dusta yang besar.  َامً و اُه َواvعَانَُه عَلَْيِه قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد َجاُءوا ُظلْ فٌْك افَْرتَ
`
ال> ا

`
ْن َهَذا ا

`
يَن َكَفُروا ا ِ <x4ُزورًا |َوقَاَل ا| 

[25.5] Dan mereka berkata. "Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, 
maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang."  ـَي تُْمَىل عَلَْيِه ِلَني اْكَتتََهبَا فَهِ َوقَالُوا اvَساِطُري االvو>

 |5َواvِصيًال |بُْكَرًة 
[25.6] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Al Qur'an itu diturunkan oleh |Allah| yang mengetahui rahasia di 

langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."  < ي يَْعَملُ الّرسِ ِ <xا ُÚَنَزvُقْل ا
َمَواِت وَ  ِح�ً |ِيف الس> >ُه َاكَن غَُفورًا ر> ن

`
 |6االvْرِض ا

[25.7] Dan mereka berkata. "Mengapa Rasul |Nabi Muhammad| ini memakan makanan dan berjalan di 
pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan 

bersama-sama dengan dia?,  ُلَْيِه َمَ�ٌ فَيَُكوَن َمَعه
`
َعاَم َويَْمِيش ِيف االvْسَواِق لَْوال ا¢نزَِل ا ُسوِل يَاûُلكُ الط>  |7 نَِذيرًا |َوقَالُوا َما ِلهََذا الر>

[25.8] atau |mengapa tidak| diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau |mengapa tidak| ada kebun 
baginya, yang dia dapat makan dari |hasil| nya?" Dan orang-orang yang zalim itu berkata. "Kamu sekalian 

tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir."  اِلُموَن >ٌة يَاûُلكُ ِمْهنَا َوقَاَل الظ> لَْيِه َكٌزن اvْو تَُكوُن Úَُ َجن
`
ن اvْو يُلَْقى ا

`
ا
ْسُحورًا | ال> َرُجًال م>

`
>ِبُعوَن ا  |8تَت

[25.9] Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu 
sesatlah mereka, mereka tidak sanggup |mendapatkan| jalan |untuk menentang kerasulanmu|.  انُظْر َكْيَف

 َWَ بُوا َتِطيُعوَن َسِبيًال | َرضَ Èوا فََال يَسـْ ْمثَاَل فََضل v9اال| 
[25.10] Maha Suci |Allah| yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari 

yang demikian, |yaitu| surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya |pula| 
untukmu istana-istana. ُقُصور َ <W َعل ِهتَا االvْهنَاُر َوَجيْ ن َذWَِ َجن>اٍت َجتِْري ِمن َحتْ ن َشاَء َجَعَل Wََ َخْريًا ّمِ

`
ي ا ِ <x10ًا |تََباَرَك ا| 

    
Sub.:  Mereka yang mendustakan hari kiamat 25:11Sub.:  Mereka yang mendustakan hari kiamat 25:11Sub.:  Mereka yang mendustakan hari kiamat 25:11Sub.:  Mereka yang mendustakan hari kiamat 25:11----29292929    

[25.11] Bahkan mereka mendustakan Hari Kiamat. Dan Kami menyediakan neraka yang menyala-nyala 
bagi siapa yang mendustakan Hari Kiamat. | اعَِة َسِعريًا َب ِ�لس> اعَِة َواvْعَتْدkَ ِلَمن َكذ> بُوا ِ�لس>  |11بَْل َكذ>
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[25.12] Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan 
suara nyalanya. | ظًا َوَزِفريًاÈُعوا لَهَا تََغي َاكٍن بَِعيٍد َمسِ ن م> َذا َراvْهتُم ّمِ

`
 |12ا

[25.13] Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka 
di sana mengharapkan kebinasaan. َذا

`
ِنَني َدَعْوا ُهنَاWَِ ثُُبورًا | َوا َقر> Èقًا م  |13ا¢لُْقوا ِمْهنَا َمَاكkً َضّيِ

[25.14] |Akan dikatakan kepada mereka|. "Jangan kamu sekalian mengharapkan pada hari ini satu 
kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak.  14ثُُبورًا َواِحدًا َواْدُعوا ثُُبورًا َكِثريًا |َال تَْدُعوا الَيْوَم| 

[25.15] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Apa |azab| yang demikian itukah yang baik, atau surga yang 
kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa?" Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi 

mereka?" | ًالَِيت ُوِعَد املُت>ُقوَن َاكنَْت لَهُْم َجَزاًء َوَمِصريا ِWُْْم َجن>ُة اخلvَخْريٌ ا َWَِذv15ُقْل ا| 
[25.16] Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya |surga|, sedang mereka kekal |di 

dalamnya|. |Hal itu| adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan |kepada-Nya|.  يَن َاكَن ِTِلَهُْم ِفهيَا َما يََشاُءوَن َخا
ئُوًال | سـْ َِّك َوْعدًا م>  |16عََىل َرب

    
Sub.:  Ketika hari kiamat berhala yang mereka sembah tidak dapat memberi pertolongan kepada pengikutnya Sub.:  Ketika hari kiamat berhala yang mereka sembah tidak dapat memberi pertolongan kepada pengikutnya Sub.:  Ketika hari kiamat berhala yang mereka sembah tidak dapat memberi pertolongan kepada pengikutnya Sub.:  Ketika hari kiamat berhala yang mereka sembah tidak dapat memberi pertolongan kepada pengikutnya 
25:1725:1725:1725:17----19191919    

[25.17] Dan |ingatlah| suatu hari |ketika| Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah 
selain Allah, lalu Allah berkata |kepada yang disembah|. "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku 

itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan |yang benar|?"  َْضلَلُْمتْ وvنُمتْ اvاvفَيَُقوُل ا ِ <Bُمهْ َوَما يَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا ُرشُ يَْوَم َحيْ
ِبيَل |  |17ِعَباِدي َهُؤالِء اvْم ُمهْ َضلÈوا الس>

[25.18] Mereka |yang disembah itu| menjawab. "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil 
selain Engkau |untuk jadi| pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka 

kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingati |Engkau|; dan mereka adalah kaum yang binasa."  قَالُوا
>ت>ِخَذ ِمن ُدوِنَك ِمنْ  ْبَحانََك َما َاكَن يَنَبِغي لَنَا اvن ن ْكَر َوَاكنُوا قَْومًا بُورًا | سـُ ِxّت>ْعَهتُْم َوآَ�َءُمهْ َحىت> نَُسوا ا  |18اvْوِلَياَء َولَِكن م>

[25.19] Maka sesungguhnya mereka |yang disembah itu| telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu 
katakan maka kamu tidak akan dapat menolak |azab| dan tidak |pula| menolong |dirimu|, dan barang siapa di 

antara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar.  بُوُمك ِبَما تَُقولُوَن فََما فََقْد َكذ>
نُمكْ نُِذْقُه عََذاً� َكبِ  فًا َوَال نَْرصًا َوَمن يَْظِمل ّمِ َتِطيُعوَن َرصْ  |19ريًا |تَسـْ

[25.20] Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu |Nabi Muhammad|, melainkan mereka sungguh 
memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian 

yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.  ُلكُوَنûُْم لََيا هن>
`
ال> ا

`
َوَما اvْرَسلْنَا قَْبَ�َ ِمَن املُْرَسِلَني ا

Èَك بَِصريًا | وَن َوَاكَن َرب َعاَم َويَْمُشوَن ِيف االvْسَواِق َوَجَعلْنَا بَْعَضُمكْ ِلَبْعٍض ِفْتنًَة اvتَْصِربُ  |20الط>
    

Sub.:  Kebanggaan dan kesombongan orSub.:  Kebanggaan dan kesombongan orSub.:  Kebanggaan dan kesombongan orSub.:  Kebanggaan dan kesombongan orangangangang----orang kafir 25:21orang kafir 25:21orang kafir 25:21orang kafir 25:21----23232323    
[25.21] Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan |nya| dengan Kami. "Mengapakah 

tidak diturunkan kepada kita malaikat atau |mengapa| kita |tidak| melihat Tuhan kita?" Sesungguhnya mereka 
memandang besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui batas |dalam melakukan| 

kezaliman.  وا ِيف َتْكَربُ >نَا لََقِد اسـْ يَن َال يَْرُجوَن ِلَقاَءkَ لَْوال ا¢نِزَل عَلَْينَا املَالئَِكُة اvْو نََرى َرب ِ <xنُفِسهِْم َوَعَتْوا ُعُتوا+ َكِبريًا | َوقَاَل اv21ا| 
[25.22] Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang 

berdosa dan mereka berkata. "Hijraan mahjuuraa. | ْحُجورًا ِّلُْمْجرِِمَني َويَُقولُوَن ِحْجرًا م> ى يَْوَمِئٍذ ل  |22يَْوَم يََرْوَن املَالئَِكَة َال بُْرشَ
[25.23] Dan Kami hadapi |perlihatkan| segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu 

|bagaikan| debu yang berterbangan. | نثُورًا ٍل فََجَعلْنَاُه َهَباًء م> لُوا ِمْن َمعَ َىل َما َمعِ
`
 |23َوقَِدْمنَا ا
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[25.24] Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat 
istirahatnya. | ْحَسُن َمِقيًالvَتَقرا+ َوا سـْ Èاُب اجلَن>ِة يَْوَمِئٍذ َخْريٌ م ْحصَ v24ا| 

    
Sub.:  Kesedihan dan penyesalan orang kafir pada hari kiamat 25:25Sub.:  Kesedihan dan penyesalan orang kafir pada hari kiamat 25:25Sub.:  Kesedihan dan penyesalan orang kafir pada hari kiamat 25:25Sub.:  Kesedihan dan penyesalan orang kafir pada hari kiamat 25:25----31313131    

[25.25] Dan |ingatlah| hari |ketika| langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah 
malaikat bergelombang-gelombang. | َماُء ِ�لَْغَماِم َونُّزَِل املَالئَِكُة تَِزنيًال  |25َويَْوَم تََشق>ُق الس>

[25.26] Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah. Dan adalah |hari 
itu|, satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. | ًْمحَِن َوَاكَن يَْومًا عََىل الَاكِفرِيَن َعِسريا  |26املُْ�ُ يَْوَمِئٍذ احلَقÈ ِللر>

[25.27] Dan |ingatlah| hari |ketika itu| orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata. "Aduhai 
kiranya |dulu| aku mengambil jalan bersama-sama Rasul."  ُسوِل َْذُت َمَع الر> اِلُم عََىل يََديِْه يَُقوُل َ_ لَْيتَِين اخت> َويَْوَم يََعضÈ الظ>

 |27َسِبيًال |
[25.28] Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku |dulu| tidak menjadikan sifulan itu teman akrab |ku|.  _َ

ْذ فُالkً َخِليًال | ِ خت> v28َويْلََىت لَْيتَِين لَْم ا| 
[25.29] Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Qur'an ketika Al Qur'an itu telah datang 

kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.  <َضلvنَساِن لَقَْد ا
`
ْيَطاُن ِلال ْذ َجاَءِين َوَاكَن الشـ>

`
ْكِر بَْعَد ا ِxِّين َعِن ا

 |29َخُذوًال |
[25.30] Berkatalah Rasul |Nabi Muhammad|. "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Qur'an 

ini suatu yang tidak diacuhkan |yang diabaikan|".  َ_ ُسوُل ُجورًا |َوقَاَل الر> َُذوا َهَذا الُقْرآَن َمهْ ن> قَْوِمي اخت> `
 |30 َرّبِ ا

[25.31] Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. 
Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong.  َِّجَعلْنَا ِلُلك َWَِِّك  َوَكَذ َن املُْجرِِمَني َوَكَفى ِبَرب ّ عَُدوا+ ّمِ نَِيبٍ

 |31َهاِدً_ َونَِصريًا |
    

Sub.:  Al Quran diturunkan secara beransur ansur 25:32Sub.:  Al Quran diturunkan secara beransur ansur 25:32Sub.:  Al Quran diturunkan secara beransur ansur 25:32Sub.:  Al Quran diturunkan secara beransur ansur 25:32    
[25.32] Berkatalah orang-orang yang kafir. "Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali 

turun saja?"; Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu |Nabi Muhammad| dengannya dan Kami 
membacakannya secara tartil |teratur dan benar|.  َِّت ِبِه فَُؤاَدَك 3ًَ َواِحَدًة َكَذWَِ ِلُنثَب يَن َكَفُروا لَْوال نُّزَِل عَلَْيِه الُقْرآُن ُمجْ ِ <xَوقَاَل ا

>لْنَاُه تَْرتِ   |32يًال |َوَرت
[25.33] Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu |membawa| sesuatu yang ganjil, melainkan Kami 

datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.  ِال> ِجئْنَاَك ِ�لَْحّق
`
َوَال يَاûتُونََك ِبَمثٍَل ا

 |33ًا |َواvْحَسَن تَْفِسري 
    

Sub.:  Mereka yang dihimpun dineraka 25:34Sub.:  Mereka yang dihimpun dineraka 25:34Sub.:  Mereka yang dihimpun dineraka 25:34Sub.:  Mereka yang dihimpun dineraka 25:34    
[25.34] Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka Jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka, 

mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.  وَن عََىل َرشُ يَن ُحيْ ِ <xا َ من> َىل َ"َ
`
َوُجوِههِْم ا

َاكkً َواvَضلÈ َسِبيًال |  |34ا¢ْولَِئَك َرشä م>
    

Sub.:  Firaun hancur karena ia mendustakan ayatSub.:  Firaun hancur karena ia mendustakan ayatSub.:  Firaun hancur karena ia mendustakan ayatSub.:  Firaun hancur karena ia mendustakan ayat----ayat Allah 25:35ayat Allah 25:35ayat Allah 25:35ayat Allah 25:35----36363636    
[25.35] Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al Kitab |Taurat| kepada Musa dan Kami telah 

menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir |pembantu|.  َخاُهvَولَقَْد آتَيْنَا ُموَىس الِكتَاَب َوَجَعلْنَا َمَعُه ا
 |35َهاُروَن َوِزيرًا |
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[25.36] Kemudian Kami berfirman kepada keduanya. "Pergilah kamu berdua kepada kaum yang 
mendustakan ayat-ayat Kami". Maka Kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya.  َىل الَقْوِم

`
فَُقلْنَا اْذَهَبا ا

ْرkَُمهْ تَْدِمريًا | بُوا ِبآَ_ِتنَا فََدم> يَن َكذ> ِ <x36ا| 
    

Sub.:   Binasanya kaum Nabi Nuh yang telah mendustakan utusan Allah 25:37Sub.:   Binasanya kaum Nabi Nuh yang telah mendustakan utusan Allah 25:37Sub.:   Binasanya kaum Nabi Nuh yang telah mendustakan utusan Allah 25:37Sub.:   Binasanya kaum Nabi Nuh yang telah mendustakan utusan Allah 25:37    
[25.37] Dan |telah Kami binasakan| kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami 

tenggelamkan mereka dan Kami jadikan |cerita| mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah 
menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih;  َْغَرْقنvُسَل ا Èبُوا الر ا َكذ> >م> اُمهْ َوَجَعلْنَاُمهْ ِللن>اِس آيًَة َواvْعَتْدkَ َوقَْوَم نُوحٍ ل

ِل�ً | vاِلِمَني عََذاً� ا  |37ِللظ>
    

Sub.:  Kaum Aad, Thamud dan penduduk Rass dihancurkan karena mereka mendustakan nabi mereka 23:38Sub.:  Kaum Aad, Thamud dan penduduk Rass dihancurkan karena mereka mendustakan nabi mereka 23:38Sub.:  Kaum Aad, Thamud dan penduduk Rass dihancurkan karena mereka mendustakan nabi mereka 23:38Sub.:  Kaum Aad, Thamud dan penduduk Rass dihancurkan karena mereka mendustakan nabi mereka 23:38----
40404040    

[25.38] dan |Kami binasakan| kaum `Aad dan Tsamud dan penduduk Rass dan banyak |lagi| generasi-
generasi di antara kaum-kaum tersebut. | َكِثريًا َWِبَْنيَ َذ kًّسِ َوُقُرو اَب الر> ْحصَ v38َوعَادًا َوثَُموَد َوا| 

[25.39] Dan Kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan dan masing-masing mereka itu 
benar-benar telah Kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. | تَْتِبريًا kَ ْ بْنَا Úَُ االvْمثَاَل َوُ�+ تَرب>  |39َوُ�+ َرضَ

[25.40] Dan sesungguhnya mereka |kaum musyrik Mekah| telah melalui sebuah negeri |Sadum| yang 
|dulu| dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya |hujan batu|. Maka apakah mereka tidak menyaksikan 

runtuhan itu; bahkan adalah mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan.  ْمِطَرْت َمَطَر َولََقْد اvتَْوا عََىل الَقْريَِة الَِيت ا¢
ْوِء اvفََملْ يَُكونُوا يََرْوَهنَا بَْل َاكنُوا َال يَْرجُ   |40وَن نُُشورًا |الس>

    
Sub.:  Siapakah yang lebih sesat dari jalan yang lurus? 25:41Sub.:  Siapakah yang lebih sesat dari jalan yang lurus? 25:41Sub.:  Siapakah yang lebih sesat dari jalan yang lurus? 25:41Sub.:  Siapakah yang lebih sesat dari jalan yang lurus? 25:41----42424242    

[25.41] Dan apabila mereka melihat kamu |Nabi Muhammad|, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai 
ejekan |dengan mengatakan|. "Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?  َهَذاvال> ُهُزوًا ا

`
ن يَت>ِخُذونََك ا

`
َذا َراvْوَك ا

`
َوا

ُ َرُسوًال | <Bي بََعَث ا ِ <x41ا| 
[25.42] Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak 

sabar |menyembah| nya" Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa yang paling 
sesat jalannya.  َضvعَلَْهيَا َوَسْوَف يَْعلَُموَن ِحَني يََرْوَن الَعَذاَب َمْن ا kَ Èنَا َعْن آِلهَِتنَا لَْوال اvن َصَربْ ن َاكَد لَُيِضل

`
 |42لÈ َسِبيًال |ا

    
Sub.:  Mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebSub.:  Mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebSub.:  Mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebSub.:  Mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan 25:43agai tuhan 25:43agai tuhan 25:43agai tuhan 25:43----44444444    

[25.43] Sudahkkah engkau |Nabi Muhammad| melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai 
tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? | نَْت تَُكوُن عَلَْيِه َوِكيًالvفَا vلَهَُه َهَواُه ا

`
َذ ا َ  |43اvَراvيَْت َمِن اخت>

[25.44] atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu 
tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya |dari binatang ternak itu|.

ُمهْ يَْسَمُعوَن   َسُب اvن> اvْكَرثَ ال> َاكالvنَْعاِم بَْل ُمهْ اvَضلÈ َسِبيًال |اvْم َحتْ
`
ْن ُمهْ ا

`
 |44اvْو يَْعِقلُوَن ا

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tandatandatandatanda    kekuasaankekuasaankekuasaankekuasaan    Allah di langit dan di bumi 25:45Allah di langit dan di bumi 25:45Allah di langit dan di bumi 25:45Allah di langit dan di bumi 25:45----50505050    

[25.45] Apakah kamu tidak memperhatikan |penciptaan| Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan |dan 
memendekkan| bayang-bayang; dan kalau dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, 

kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu,  ُúَل> َولَْو َشاَء لََجَع َِّك َكْيَف َمد> الّظِ َىل َرب `
لَْم تََر ا vا

ْمَس عَلَْيِه َدِليًال |َساِكنًا ُمث> َجَعلْنَا   |45الش>
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[25.46] kemudian Kami menarik bayang-bayang itu kepada Kami dengan tarikan yang perlahan-lahan.
لَْينَا قَْبضًا يَِسريًا | 

`
 |46ُمث> قََبْضنَاُه ا

[25.47] Dialah yang menjadikan untukmu malam |sebagai| pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia 
menjadikan siang untuk bangun berusaha. | َاَر نُُشورًا َباً َوَجَعَل الهن> >ْيَل ِلَباسًا َوالن>ْوَم سـُ ي َجَعَل لَُمكُ الل ِ <x47َوُهَو ا| 

[25.48] Dialah yang meniupkan angin |sebagai| pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan 
rahmat-nya |hujan|; dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih,  ِتِه َ_َح بُْرشاً بَْنيَ يََدْي َرْمحَ ي اvْرَسَل الّرِ ِ <xَوُهَو ا

َماِء َماًء َطهُورًا |  |48َواvنَزلْنَا ِمَن الس>
[25.49] agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri |tanah| yang mati, dan agar Kami memberi minum 

dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.  ِلُنْحِييَ ِبِه
ا َخلَْقنَا اvنَْعامًا َواkَvِيس> َكِثريًا | ْيتًا َونُْسِقيَُه ِمم> ًة م> َWَْ49ب| 

[25.50] Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran |daripadanya|; maka kebanyakan manusia itu tidak mau |bersyukur| kecuali mengingkari 

|nikmat|.  ْكvَىب اv ك>ُروا فَا ال> ُكُفورًا |َولَقَْد َرص>ْفنَاُه بَيَْهنُْم ِلَيذ>
`
 |50َرثُ الن>اِس ا

[25.51] Dan andai kata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang 
memberi peringatan |rasul|. | ِذيرًا<  |51َولَْو ِشئْنَا لََبَعثْنَا ِيف ُلكِّ قَْريٍَة ن

    
Sub.:  Jauhilah orang orang kaSub.:  Jauhilah orang orang kaSub.:  Jauhilah orang orang kaSub.:  Jauhilah orang orang kafir 25:52fir 25:52fir 25:52fir 25:52    

[25.52] Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al 
Qur'an dengan jihad yang besar. | ادًا َكِبريًا  |52فََال تُِطعِ الَاكِفرِيَن َوَجاِهْدُمه ِبِه ِ"َ

    
Sub.:  Allahlah yang menciptakan segala sesuatuSub.:  Allahlah yang menciptakan segala sesuatuSub.:  Allahlah yang menciptakan segala sesuatuSub.:  Allahlah yang menciptakan segala sesuatu    25:5325:5325:5325:53    

[25.53] Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir |berdampingan|; yang ini tawar lagi segar dan 
yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.  ي َمَرَج ِ <xَوُهَو ا

ْحُجوراً | الَبْحَرْيِن َهَذا عَْذٌب فَُراٌت  َجاٌج َوَجَعَل بَيَْهنَُما بَْرَزخًا َوِحْجرًا م>  |53َوَهَذا ِملٌْح ا¢
[25.54] Dan Dia |pula| yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu |punya| 

keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.  ِي َخلََق م ِ <xَك َوُهَو اÈ بًا َوِصهْرًا َوَاكَن َرب َن املَاِء بََرشًا فََجَعúَُ نَسـَ
 |54قَِديرًا |

[25.55] Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak 
|pula| memberi mudarat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong |setan untuk berbuat durhaka| 

terhadap Tuhannya. | ِِّه َظهِريًا ُمهْ َوَاكَن الَاكِفُر عََىل َرب Èَما َال يَنَفُعهُْم َوَال يَُرض ِ <B55َويَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا| 
    

Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan bagi Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan bagi Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan bagi Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan bagi seluruh seluruh seluruh seluruh 
umat manusia 25:56umat manusia 25:56umat manusia 25:56umat manusia 25:56----59595959    

[25.56] Dan tidaklah Kami mengutus kamu |Nabi Muhammad| melainkan hanya sebagai pembawa kabar 
gembira dan pemberi peringatan. | ًا َونَِذيرًا ال> ُمبَّرشِ

`
 |56َوَما اvْرَسلْنَاَك ا

[25.57] Katakanlah. "Aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, 
melainkan |mengharapkan kepatuhan| orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.  ُْلُمكvْساvُقْل َما ا

ِِّه َسِبيًال | َىل َرب `
ال> َمن َشاَء اvن يَت>ِخَذ ا

`
 |57عَلَْيِه ِمْن اvْجٍر ا

[25.58] Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup |Kekal| Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan 
memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya,  ي َال يَُموُت ِ <xعََىل احلَّيِ ا ْ َوتََولك>

ْمِدِه َوَكَفى ِبِه ِبُذنُوِب ِعَبا ْح ِحبَ ّبِ  |58ِدِه َخِبريًا |َوسـَ
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[25.59] Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, 
kemudian Dia bersemayam di atas Arasy, |Dialah| Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah |tentang Allah| 

kepada yang lebih mengetahui |Nabi Muhammad| tentang Dia.  َتَوى ٍم ُمث> اسـْ <_vت>ِة ا َمَواِت َواالvْرَض َوَما بَيَْهنَُما ِيف سـِ ي َخلََق الس> ِ <xا
ئَْل ِبِه َخِبريًا | ُن فَاسـْ ْمحَ  |59عََىل الَعْرِش الر>

    
Sub.:  KesombonganSub.:  KesombonganSub.:  KesombonganSub.:  Kesombongan    orang kafir 25:60orang kafir 25:60orang kafir 25:60orang kafir 25:60    

[25.60] Dan apabila dikatakan kepada mereka. "Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang", 
mereka menjawab. "Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu 
perintahkan kami |bersujud kepada-Nya|?", dan |perintah sujud itu| menambah mereka jauh |dari iman|.

َذا ِقيَل  
`
نَْسُجُد ِلَما تَاûُمُرkَ َوَزاَدُمهْ نُُفورًا |َوا vُن ا ْمحَ ْمحَِن قَالُوا َوَما الر>  |60لَهُُم اْجسُُدوا ِللر>

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah di surga duniawi 25:61tanda kekuasaan Allah di surga duniawi 25:61tanda kekuasaan Allah di surga duniawi 25:61tanda kekuasaan Allah di surga duniawi 25:61----62626262    

[25.61] Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga 
padanya matahari dan bulan yang bercahaya. | ِنريًا Èاجًا َوقََمرًا م َماِء بُُروجًا َوَجَعَل ِفهيَا ِرسَ ي َجَعَل ِيف الس> ِ <x61تََباَرَك ا| 

[25.62] Dan Dia |pula| yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin memgambil 
pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. | َراَد ُشُكورًاvْو اvك>َر ا َِّمْن اvَراَد اvن يَذ> َاَر ِخلَْفًة ل >ْيَل َوالهن> ي َجَعَل الل ِ <x62َوُهَو ا| 

    
Sub.:  Hambah Allah yang beriman dan rendah hati 25:63Sub.:  Hambah Allah yang beriman dan rendah hati 25:63Sub.:  Hambah Allah yang beriman dan rendah hati 25:63Sub.:  Hambah Allah yang beriman dan rendah hati 25:63----77777777    

[25.63] Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu |ialah| orang-orang yang berjalan di atas 
bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata 

yang baik.  ََذا َخاَطَهبُُم اجل
`
يَن يَْمُشوَن عََىل االvْرِض َهْوkً َوا ِ <xْمحَِن ا  |63اِهلُوَن قَالُوا َسالمًا |َوِعَباُد الر>

[25.64] Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.  يَن ِ <xَوا
ْم ُجس>دًا َوِقيَامًا | ِ  |64يَِبيُتوَن ِلَرّهبِ

[25.65] Dan orang-orang yang berkata. "Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahanam dari kami, sesungguhnya 
azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". | ن> عََذاَهبَا َاكَن غََرامًا `

َ ا من> ْف َعن>ا عََذاَب َ"َ >نَا اْرصِ يَن يَُقولُوَن َرب ِ <x65َوا| 
[25.66] Sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.  َا َساَءْت هن>

`
ا

َتَقرا+ َوُمَقامًا |  |66ُمسـْ
[25.67] Dan |termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih| orang-orang yang apabila 

membelanjakan |harta|, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak |pula| kikir, dan adalah |pembelanjaan itu| di 
tengah-tengah antara yang demikian. | قََوامًا َWِوا َوَاكَن بَْنيَ َذ نَفُقوا لَْم يُْرسِفُوا َولَْم يَْقُرتُ vَذا ا

`
يَن ا ِ <x67َوا| 

[25.68] Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah |membunuhnya| kecuali dengan |alasan| yang benar, dan tidak berzina, barang siapa 

yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat |pembalasan| dosa |nya|,  لَهًا آَخَر َوَال
`
ِ ا <Bيَن َال يَْدُعوَن َمَع ا ِ <xَوا

ال> ِ� 
`
ُ ا <Bَم ا َ~مًا |يَْقُتلُوَن الن>ْفَس الَِيت َحر> vيَلَْق ا َWِ68لَْحّقِ َوَال يَْزنُوَن َوَمن يَْفَعْل َذ| 

[25.69] |yakni| akan dilipat gandakan azab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, 
 dalam keadaan terhina,  ِفيِه ْWُ  |69ُمهَاkً |يَُضاَعْف Úَُ الَعَذاُب يَْوَم الِقيَاَمِة َوَخيْ

    
Sub.:  Rahmat Allah 25:70Sub.:  Rahmat Allah 25:70Sub.:  Rahmat Allah 25:70Sub.:  Rahmat Allah 25:70----71717171    

[25.70] kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka 
diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ََب َوآَمَن وال> َمن َ

`
َل ا َمعِ

ِح�ً | ُ غَُفورًا ر> <Bنَاٍت َوَاكَن ا ْم َحسـَ ئَاِهتِ ِّ ُ َسي <Bُل ا ًال َصاِلحًا فَا¢ْولَِئَك يَُبّدِ  |70َمعَ
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[25.71] Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada 
Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. | �ًَمتَا ِ <Bَىل ا

`
>ُه يَُتوُب ا ن

`
َل َصاِلحًا فَا  |71َوَمن ََب َوَمعِ

[25.72] Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan 
|orang-orang| yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui |saja| dengan 

menjaga kehormatan dirinya. | وا ِكَرامًا Èْغِو َمر< وا ِ�لل Èَذا َمر
`
وَر َوا Èيَن َال يَْشهَُدوَن الز ِ <x72َوا| 

[25.73] Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah 
menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. | kًَيا وا عَلَْهيَا ُصام+ َوُمعْ Èر ْم لَْم َخيِ ِ ُروا ِبآَ_ِت َرّهبِ َذا ُذّكِ

`
يَن ا ِ <x73َوا| 

[25.74] Dan orang-orang yang berkata. "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan 
keturunan kami sebagai penyenang hati |kami|, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

  
`
َة اvْعُنيٍ َواْجَعلْنَا ِللُْمت>ِقَني ا ِتنَا ُقر> <_ >نَا َهْب لَنَا ِمْن اvْزَواِجنَا َوُذّرِ يَن يَُقولُوَن َرب ِ <x74َمامًا |َوا| 

[25.75] Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi |dalam surga| karena kesabaran 
mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,  وا َزْوَن الُغْرفََة ِبَما َصَربُ ا¢ْولَِئَك ُجيْ

ي>ًة َوَسالمًا |  |75َويُلَق>ْوَن ِفهيَا َحتِ
[25.76] mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.  يَن ِTَِخا

َتَقرا+ َوُمَقامًا |  |76ِفهيَا َحُسنَْت ُمسـْ
[25.77] Katakanlah |Muahmmad ,kepada orang-orang musyrik|. "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, 

melainkan kalau ada ibadahmu. |Tetapi bagaimana kamu beribadah kepada-Nya|, padahal kamu sungguh telah 
mendustakan-Nya? karena itu kelak |azab| pasti |menimpamu|".  بُْمتْ فََسْوَف يَُكوُن قُْل َما يَْعَبا¢ ِبُمكْ َرّيبِ لَْوال ُدعَاُؤُمكْ فََقْد َكذ>

 |77ِلَزامًا |
 

ASY SYU'ARAA'  سورة الشعراء 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[26.1] Thaa Siin Miim. | 1طسم| 

    
Sub.:  Kepedulian Nabi Muhammad terhadap mereka yang menolak keyakinan 26:2Sub.:  Kepedulian Nabi Muhammad terhadap mereka yang menolak keyakinan 26:2Sub.:  Kepedulian Nabi Muhammad terhadap mereka yang menolak keyakinan 26:2Sub.:  Kepedulian Nabi Muhammad terhadap mereka yang menolak keyakinan 26:2----9999    

[26.2] Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan. | 2ِتْ�َ آَ_ُت الِكتَاِب املُِبِني| 
[26.3] Boleh jadi kamu |Nabi Muhammad| akan membinasakan dirimu |dengan kesedihan|, karena 

mereka tidak beriman. | ال> يَُكونُوا ُمْؤِمِنَنيvْفَسَك ا< َ َ�ِخٌع ن  |3لََع�>
[26.4] Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka 

senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. | ْعنَاُقهُْم لَهَا َخاِضِعَنيvْت ا< َماِء آيًَة فََظل َن الس> م ّمِ >َشاû نَُزنِّْل عَلَْهيِ ن ن
`
 |4ا

[26.5] Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru |ayat Al-Qur’an yang 
diturunkan| dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.  ن َوَما يَاûِتِهيم ّمِ

ال> َاكنُوا َعْنُه ُمْعرِِضَني |
`
ِن ُمْحَدٍث ا ْمحَ َن الر>  |5ِذْكٍر ّمِ

[26.6] Sungguh mereka telah mendustakan |Al Qur'an|, maka kelak akan datang kepada mereka 
|kenyataan dari| berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan. | َهتْزُِءوَن َياûِتِهيْم اvنَْباُء َما َاكنُوا ِبِه يَسـْ بُوا فَسـَ  |6فََقْد َكذ>

[26.7] Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi 
itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? | نَْبتْنَا ِفهيَا ِمن ُلكِّ َزْوجٍ َكِرٍمي vْرِض َمكْ اvَىل اال

`
 |7اvَولَْم يََرْوا ا

[26.8] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan 
kebanyakan mereka tidak beriman. | ْؤِمِنَني Èُمه م ْكَرثُ vالٓيًَة َوَما َاكَن ا َWِن> ِيف َذ `

 |8ا
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[26.9] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
>َك لَهَُو الَعِز   ن> َرب

`
ِحُمي |َوا  |9يُز الر>

    
Sub.:  Kisah Nabi Musa 26:10Sub.:  Kisah Nabi Musa 26:10Sub.:  Kisah Nabi Musa 26:10Sub.:  Kisah Nabi Musa 26:10----68686868    

[26.10] Dan |ingatlah| ketika Tuhanmu menyeru Musa |dengan firman-Nya|. "Datangilah kaum yang 
zalim itu, | اِلِمَني Èَك ُموَىس اvِن ائِْت القَْوَم الظ> ْذ kََدى َرب

`
 |10َوا

[26.11] |yaitu| kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa?" | ال يَت>ُقوَنv11قَْوَم ِفْرَعْوَن ا| 
[26.12] Berkata Musa. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

بُوِن |  ّينِ اvَخاُف اvن يَُكّذِ
`
 |12قَاَل َرّبِ ا

[26.13] Dan |karenanya| sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah |Jibril| kepada Harun.
َىل َهاُروَن | 

`
 |13َويَِضيُق َصْدِري َوَال يَنَطِلُق ِلَساِين فَاvْرِسْل ا

[26.14] Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku".  َولَهُْم عََيل> َذنٌْب
 |14لُوِن |فَاvَخاُف اvن يَْقتُ 

    
Sub.:  Pertemuan Nabi Musa dengan Firaun dan permintaannya untuk melepaskan bani Israel ikut Sub.:  Pertemuan Nabi Musa dengan Firaun dan permintaannya untuk melepaskan bani Israel ikut Sub.:  Pertemuan Nabi Musa dengan Firaun dan permintaannya untuk melepaskan bani Israel ikut Sub.:  Pertemuan Nabi Musa dengan Firaun dan permintaannya untuk melepaskan bani Israel ikut 
bersamanya26:15bersamanya26:15bersamanya26:15bersamanya26:15----20202020    

[26.15] Allah berfirman. "Jangan takut |mereka tidak akan dapat membunuhmu|, maka pergilah kamu 
berdua dengan membawa ayat-ayat Kami |mukjizat-mukjizat|; sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan 

|apa-apa yang mereka katakan|, | َتِمُعوَن سـْ Èَمَعُمك م <k
`
 |15قَاَل َ�> فَاْذَهَبا ِبآَ_ِتنَا ا

[26.16] Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu. "Sesungguhnya kami adalah 
Rasul Tuhan semesta alam, | َرُسوُل َرّبِ الَعالَِمَني <k

`
 |16فَاûِتَيا ِفْرَعْوَن فَُقوال ا

[26.17] lepaskanlah Bani Israel |pergi| beserta kami". | ائِيَل ْرسَ `
 |17اvْن اvْرِسْل َمَعنَا بَِين ا

[26.18] Firaun menjawab. "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara |keluarga| kami, waktu kamu 
masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.  َِّك ِفينَا َوِليدًا َولَِبثَْت لَْم ُنَرب vقَاَل ا

ِنَني | رَِك سـِ  |18ِفينَا ِمْن ُمعُ
[26.19] dan kamu telah berbuat |kesalahan dari| suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu 

termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna". | نَْت ِمَن الَاكِفرِيَنv19َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِيت فََعلَْت َوا| 
[26.20] Berkata Musa. "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang 

khilaf. | َِّني ال ذًا َواkَv ِمَن الض>
`
 |20قَاَل فََعلُْهتَا ا

    
Sub.:  Nabi Musa memberitahu Fir'aun bahwa Allah telah mengutus RasulSub.:  Nabi Musa memberitahu Fir'aun bahwa Allah telah mengutus RasulSub.:  Nabi Musa memberitahu Fir'aun bahwa Allah telah mengutus RasulSub.:  Nabi Musa memberitahu Fir'aun bahwa Allah telah mengutus Rasul----Nya 26:21Nya 26:21Nya 26:21Nya 26:21----28282828    

[26.21] Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan 
kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.  ًا ِخْفُتُمكْ فََوَهَب ِيل َرّيبِ ُحْكام فََفَرْرُت ِمنُمكْ لَم>

 |21َوَجَعلَِين ِمَن املُْرَسِلَني |
[26.22] Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah |disebabkan| kamu telah memperbudak Bani 

Israel". | اِئيَل ْرسَ `
َا عََيل> اvْن َعب>دت> بَِين ا È22َوِتْ�َ ِنْعَمٌة تَُمهن| 

[26.23] Firaun bertanya. "Siapa Tuhan semesta alam itu?" | الَعالَِمَني È23قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َرب| 
[26.24] Musa menjawab. "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. |Itulah 

Tuhanmu|, jika kamu sekalian |orang-orang| mempercayai-Nya".  وِقِنَني Èن ُكنُمت م
`
َمَواِت َواالvْرِض َوَما بَيَْهنَُما ا قَاَل َربÈ الس>

|24| 
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[26.25] Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya. "Apakah kamu tidak mendengarkan?"  قَاَل ِلَمْن
َتِمُعوَن |  |25َحْوÚَُ اvَال تَسـْ

[26.26] Musa berkata |pula|. "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".  ُْمكÈقَاَل َرب
ِلَني |  |26َوَربÈ آَ�ئُِمكُ االvو>

[26.27] Firaun berkata. "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang 
gila". | لَْيُمكْ لََمْجُنوٌن

`
ي ا¢ْرِسَل ا ِ <xن> َرُسولَُمكُ ا `

 |27قَاَل ا
[26.28] Musa berkata. "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. 

|Itulah Tuhanmu| jika kamu mempergunakan akal". | ن ُكنُمتْ تَْعِقلُوَن
`
ِق َوالَْمْغِرِب َوَما بَيَْهنَُما ا  |28قَاَل َربÈ املَْرشِ

    
Sub.:  Firaun menganggap dirinya seorang tuhan 26:29Sub.:  Firaun menganggap dirinya seorang tuhan 26:29Sub.:  Firaun menganggap dirinya seorang tuhan 26:29Sub.:  Firaun menganggap dirinya seorang tuhan 26:29    

[26.29] Firaun berkata. "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan 
menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan". | ْجَعلَن>َك ِمَن املَْسُجوِنَنيvلَهًا غَْريِي ال

`
َْذَت ا  |29قَاَل لَِنئِ اخت>

[26.30] Musa berkata. "Dan apakah |kamu akan melakukan itu| kendati pun aku tunjukkan kepadamu 
sesuatu |keterangan| yang nyata?" | ِبٍني Èٍء م َيشْ  |30قَاَل اvَو لَْو ِجْئُتَك بِ

    
Sub.:   Permintaan firaun atas mu'jizat yang dimiliki Nabi Musa 26:31Sub.:   Permintaan firaun atas mu'jizat yang dimiliki Nabi Musa 26:31Sub.:   Permintaan firaun atas mu'jizat yang dimiliki Nabi Musa 26:31Sub.:   Permintaan firaun atas mu'jizat yang dimiliki Nabi Musa 26:31----35353535    

[26.31] Firaun berkata. "Datangkanlah sesuatu |keterangan| yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk 
orang-orang yang benar".  َاِدِقَني | قَال ن ُكنَت ِمَن الص>

`
 |31فَاûِت ِبِه ا

[26.32] Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu |menjadi| ular yang nyata.  لَْقىvفَا
ِبٌني | Èَذا ِيهَ ثُْعَباٌن م

`
 |32َعَصاُه فَا

[26.33] Dan ia menarik tangannya |dari dalam bajunya|, maka tiba-tiba tangan itu jadi putih |bersinar| bagi 
orang-orang yang melihatnya. | َذا ِيهَ بَْيَضاُء لِلن>اِظرِيَن

`
 |33َونََزَع يََدُه فَا

[26.34] Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya. Sesungguhnya Musa ini 
benar-benar seorang ahli sihir yang pandai, | ن> َهَذا لََساِحٌر عَِلٌمي `

 |34قَاَل ِللَْمٔالِ َحْوÚَُ ا
[26.35] ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang 

kamu anjurkan?"  َْرِضُمك ِبِسْحرِِه فَمvْن ا رَِجُمك ّمِ  |35اَذا تَاûُمُروَن |يُرِيُد اvن ُخيْ
    

Sub.:  Keunggulan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa bisa mengalahkan tukang sihir firaun 26:36Sub.:  Keunggulan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa bisa mengalahkan tukang sihir firaun 26:36Sub.:  Keunggulan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa bisa mengalahkan tukang sihir firaun 26:36Sub.:  Keunggulan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa bisa mengalahkan tukang sihir firaun 26:36----46464646    
[26.36] Mereka menjawab. "Tundalah |urusan| dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri 

orang-orang yang akan mengumpulkan |ahli sihir|, | َخاُه َوابَْعْث ِيف املََدائِِن َحاِرشِيَنvْرِجْه َوا v36قَالُوا ا| 
[26.37] niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu'.  تُوَك ِبُلكِّ َحس>اٍر عَِلٍميûيَا

|37| 
[26.38] Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,  َحَرُة فَُجِمَع الس>

ْعلُوٍم |  |38ِلِميَقاِت يَْوٍم م>
[26.39] dan dikatakan kepada orang banyak. "Berkumpullah kamu sekalian. | ْجَتِمُعوَن Èنُمت م v39َوِقيَل ِللن>اِس َهْل ا| 

[26.40] semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang"  َحَرَة >ِبُع الس> >نَا نَت لََعل
ن َاكنُوا ُمهُ الَغاِلِبَني |

`
 |40ا

[26.41] Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir`aun. "Apakah kami sungguh-
sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"  َحَرُة قَالُوا ِلِفْرَعْوَن ا َجاَء الس> فَلَم>

ُن الَغاِلِبَني | ن ُكن>ا َحنْ `
ِئن> لَنَا َالvْجرًا ا v41ا| 
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[26.42] Firaun menjawab. "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi 
orang yang didekatkan |kepadaku|". | ِبَني >ِمَن املَُقر> ذًا ل

`
>ُمكْ ا ن

`
 |42قَاَل نََعْم َوا

[26.43] Berkatalah Musa kepada mereka. "Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan".  وَىس Èقَاَل لَهُم م
لُْقوَن | Èنُمت مvلُْقوا َما اv43ا| 

[26.44] Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata. "Demi kekuasaan 
Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang". | لَنَْحُن الَغاِلُبوَن <k

`
ِة ِفْرَعْوَن ا ُْم َوقَالُوا ِبِعز>  |44فَاvلَْقْوا ِحَبالَهُْم َوِعِصهي>

    
Sub.:   Tukang sihir mengakuiSub.:   Tukang sihir mengakuiSub.:   Tukang sihir mengakuiSub.:   Tukang sihir mengakui    kebesaran mukjizat nabi Musa dan jatuh bersujud kepada Allah 26:45kebesaran mukjizat nabi Musa dan jatuh bersujud kepada Allah 26:45kebesaran mukjizat nabi Musa dan jatuh bersujud kepada Allah 26:45kebesaran mukjizat nabi Musa dan jatuh bersujud kepada Allah 26:45----51515151    

[26.45] Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang 
mereka ada-adakan itu. | ِفُكوَنûَذا ِيهَ تَلَْقُف َما يَا

`
 |45فَاvلَْقى ُموَىس َعَصاُه فَا

[26.46] Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud |kepada Allah|. | َحَرُة َساِجِديَن  |46فَا¢لِْقَي الس>
[26.47] mereka berkata. "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, | ا ِبَرّبِ الَعالَِمَني<  |47قَالُوا آَمن

[26.48] |yaitu| Tuhan Musa dan Harun". | 48َرّبِ ُموَىس َوَهاُروَن| 
[26.49] Firaun berkata. "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin 

kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti 
pasti benar-benar akan mengetahui |akibat perbuatanmu|; sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan 

kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya".  َُمُمك< ي عَل ِ <xُه لََكِبُريُمكُ ا< ن
`
قَاَل آَمنُمتْ Úَُ قَْبَل اvْن آَذَن لَُمكْ ا

ْحَر فَلََسْوَف تَْعلَُموَن ال¢قَ  ِعَني |الّسِ ْمجَ vَِّبن>ُمكْ ا ْن ِخالٍف َوال¢َصل َعن> اvيِْديَُمكْ َواvْرُجلَُمك ّمِ  |49ّطِ
[26.50] Mereka berkata. "Tidak ada kemudaratan |bagi kami|; sesungguhnya kami akan kembali kepada 

Tuhan kami, | ِّنَا ُمنَقِلُبوَن َىل َرب `
k> ا

`
 |50قَالُوا َال َضْريَ ا

[26.51] sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, 
karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman". | َل املُْؤِمِنَني Èنَا َخَطاَ_kَ اvن ُكن>ا اvو> k> نَْطَمُع اvن يَْغِفَر لَنَا َرب

`
 |51ا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan kota Mesir pada waktu malam hari 26:52Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan kota Mesir pada waktu malam hari 26:52Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan kota Mesir pada waktu malam hari 26:52Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan kota Mesir pada waktu malam hari 26:52----59595959    

[26.52] Dan Kami wahyukan |perintahkan| kepada Musa. "Pergilah di malam hari dengan membawa 
hamba-hamba-Ku |Bani Israel|, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".  ِْرس vْن اvَىل ُموَىس ا

`
َواvْوَحْينَا ا

ت>َبُعوَن | Èن>ُمك م `
 |52ِبِعَباِدي ا

[26.53] Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan |tentaranya| ke kota-kota.  ْرَسَل ِفْرَعْوُنvفَا
 |53ِيف املََدائِِن َحاِرشِيَن |

[26.54] |Firaun berkata|. "Sesungguhnya mereka |Bani Israel| benar-benar golongan kecil,  ن> َهُؤالِء `
ا

ِذَمٌة قَِليلُوَن |  |54لَِرشْ
[26.55] dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, | ُْم لَنَا لََغائُِظوَن هن>

`
 |55َوا

[26.56] dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga". | لَِجِميٌع َحاِذُروَن <k
`
 |56َوا

[26.57] Maka Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,  ن َجن>اٍت فَاvْخَرْجنَاُمه ّمِ
 |57َوُعُيوٍن |

[26.58] dan |dari| perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,  َ58ُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكِرٍمي |و| 
[26.59] demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya |itu| kepada Bani Israel.  ْوَرثْنَاَها بَِين vَوا َWَِكَذ

ائِيَل | ْرسَ `
 |59ا

    
Sub.:  Mu'jizat nabi Musa diantaranya bisa membelah lautan dengan tongkatnya 26:60Sub.:  Mu'jizat nabi Musa diantaranya bisa membelah lautan dengan tongkatnya 26:60Sub.:  Mu'jizat nabi Musa diantaranya bisa membelah lautan dengan tongkatnya 26:60Sub.:  Mu'jizat nabi Musa diantaranya bisa membelah lautan dengan tongkatnya 26:60----68686868    
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[26.60] Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.  ْرشِِقَني Èتَْبُعوُمه مvفَا
|60| 

[26.61] Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa. 
"Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul".  َلَُمْدَرُكوَن |ف <k

`
اُب ُموَىس ا ْحصَ vا تََراَءى اجلَْمَعاِن قَاَل ا  |61لَم>

[26.62] Musa menjawab. "Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia 
akan memberi petunjuk kepadaku". | َهيِْديِن ن> َمِعَي َرّيبِ سـَ `

 |62قَاَل َ�> ا
[26.63] Lalu Kami wahyukan kepada Musa. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah 

lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.  َِّعَصاَك الَبْحَر فَانَفلََق فََاكَن َىل ُموَىس اvِن اْرضِب ب
`
فَاvْوَحْينَا ا

ْوِد الَعِظِمي |ُلكÈ ِفرْ   |63ٍق َاكلط>
[26.64] Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain. | ْزلَْفنَا َمث> االَٓخرِيَنv64َوا| 

    
Sub.:  Firaun dan balatentaranya yang tenggelam 26:65Sub.:  Firaun dan balatentaranya yang tenggelam 26:65Sub.:  Firaun dan balatentaranya yang tenggelam 26:65Sub.:  Firaun dan balatentaranya yang tenggelam 26:65----68686868    

[26.65] Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.  ِعَني َعُه اvْمجَ َجنْينَا ُموَىس َوَمن م> vَوا
|65| 

[26.66] Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu. | ْغَرْقنَا االَٓخرِيَنv66ُمث> ا| 
[26.67] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar |mukjizat| 

dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. | ْؤِمِنَني Èُمه م ْكَرثُ vالٓيًَة َوَما َاكَن ا َWِن> ِيف َذ `
 |67ا

[26.68] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
ِحُمي |  >َك لَهَُو الَعزِيُز الر> ن> َرب

`
 |68َوا

    
Sub.:  Kisah Sub.:  Kisah Sub.:  Kisah Sub.:  Kisah nabi Ibrahim dan bapaknya yang menyembah berhala 26:69nabi Ibrahim dan bapaknya yang menyembah berhala 26:69nabi Ibrahim dan bapaknya yang menyembah berhala 26:69nabi Ibrahim dan bapaknya yang menyembah berhala 26:69----82828282    

[26.69] Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. | ْبَراِهَمي
`
ْم نََباv ا  |69َواتُْل عَلَْهيِ

[26.70] Ketika ia |Ibrahim| berkata kepada bapaknya dan kaumnya. "Apakah yang kamu sembah?"  َْذ قَال
`
 ا

 |70الvِبيِه َوقَْوِمِه َما تَْعُبُدوَن |
[26.71] Mereka menjawab. "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun 

menyembahnya". | لَهَا عَاِكِفَني Èْصنَامًا فَنََظلv71قَالُوا نَْعُبُد ا| 
[26.72] Berkata Ibrahim. "Apakah berhala-berhala itu mendengar |doa| mu sewaktu kamu berdoa 

|kepadanya|?, | ْذ تَْدُعوَن
`
 |72قَاَل َهْل يَْسَمُعونَُمكْ ا

[26.73] atau |dapatkah| mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?"  وَن Èْو يَُرضvْو يَنَفُعونَُمكْ اvا
|73| 

[26.74] Mereka menjawab. "|Bukan karena itu| sebenarnya Kami mendapati nenek moyang kami berbuat 
demikian". | يَْفَعلُوَن َWَِكَذ kَآَ�َء kَ74قَالُوا بَْل َوَجْد| 

[26.75] Ibrahim berkata. "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,  قَاَل
ا ُكنُمتْ تَعْ   |75ُبُدوَن |اvفََراvيُْمت م>

[26.76] kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?, | ْقَدُموَنvنُمتْ َوآَ�ُؤُمكُ االv76ا| 
[26.77] karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam,

ال> َرب> الَعالَِمَني | 
`
ُْم عَُدوä ّيلِ ا هن>

`
 |77فَا

[26.78] |yaitu Tuhan| Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,  ي َخلََقِين فَهَُو َهيِْديِن ِ <xا
|78| 

[26.79] dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, | ي ُهَو يُْطِعُمِين َويَْسِقِني ِ <x79َوا| 
[26.80] dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku, | َذا َمرِْضُت فَهَُو يَْشِفِني

`
 |80َوا
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[26.81] dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku |kembali|,  ِيِني ي يُِميتُِين ُمث> ُحيْ ِ <xَوا
|81| 

[26.82] dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat".  ن يَْغِفَر ِيلvْطَمُع اvي ا ِ <xَوا
يِن | ِTّ82َخِطيئَِيت يَْوَم ا| 

    
Sub.:  Permohonan dan do'a Nabi Ibrahim 26:83Sub.:  Permohonan dan do'a Nabi Ibrahim 26:83Sub.:  Permohonan dan do'a Nabi Ibrahim 26:83Sub.:  Permohonan dan do'a Nabi Ibrahim 26:83----91919191    

[26.83] |Ibrahim berdoa|. "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam 
golongan orang-orang yang saleh, | اِلِحَني لِْحْقِين ِ�لص> v83َرّبِ َهْب ِيل ُحْكامً َوا| 

[26.84] dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang |yang datang| kemudian,  َواْجَعل ّيلِ ِلَساَن
 |84ِصْدٍق ِيف االِٓخرِيَن |

[26.85] dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keni`matan,  َواْجَعلِْين
>ِة الن>ِعِمي |  |85ِمن َوَرثَِة َجن

[26.86] dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang 
sesat, | َِّني ال >ُه َاكَن ِمَن الض> ن

`
ِيب ا v86َواْغِفْر ال| 

[26.87] dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, | ِزِين يَْوَم يُْبَعثُوَن  |87َوَال ُختْ
[26.88] |yaitu| di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, | 88يَْوَم َال يَنَفُع َماٌل َوَال بَنُوَن| 

[26.89] kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, | ِبَقلٍْب َسِلٍمي َ <Bَىت ا vال> َمْن ا
`
 |89ا

[26.90] dan |di hari itu| didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa, | ُة ِللُْمت>ِقَني<  |90َوا¢ْزِلَفِت اجلَن
[26.91] dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",  َزِت اجلَِحُمي ِللَْغاِويَن َوبُّرِ

|91| 
    

Sub.:  Pertanyaan kepada orang kafir tentang berhala yang mereka sembah 26:92Sub.:  Pertanyaan kepada orang kafir tentang berhala yang mereka sembah 26:92Sub.:  Pertanyaan kepada orang kafir tentang berhala yang mereka sembah 26:92Sub.:  Pertanyaan kepada orang kafir tentang berhala yang mereka sembah 26:92----93939393    
[26.92] dan dikatakan kepada mereka. "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah 

|nya| | ْيَن َما ُكنُمتْ تَْعُبُدوَنv92َوِقيَل لَهُْم ا| 
[26.93] selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"  َهْل ِ <Bِمن ُدوِن ا

وَن | ونَُمكْ اvْو يَنتَِرصُ  |93يَنُرصُ
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli Neraka 26:94orang ahli Neraka 26:94orang ahli Neraka 26:94orang ahli Neraka 26:94----104104104104    
[26.94] Maka mereka |sembahan-sembahan itu| dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang 

yang sesat, | 94فَُكْبِكُبوا ِفهيَا ُمهْ َوالَْغاُووَن| 
[26.95] dan bala tentara iblis semuanya. | ُعوَن ْمجَ vبِْليَس ا

`
 |95َوُجنُوُد ا

[26.96] Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka. | َتِصُموَن  |96قَالُوا َوُمهْ ِفهيَا َخيْ
[26.97] "demi Allah. sungguh kita dahulu |di dunia| dalam kesesatan yang nyata,  ِبٍني Èن ُكن>ا لَِفي َضالٍل م `

ِ ا <Bَ
|97| 

[26.98] karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam". | يُمك ِبَرّبِ الَعالَِمَني ْذ نَُسّوِ
`
 |98ا

[26.99] Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. | ال> املُْجرُِموَن
`
>نَا ا  |99َوَما اvَضل

[26.100] Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun,  100َشاِفِعَني |فََما لَنَا ِمن| 
[26.101] dan tidak pula mempunyai teman yang akrab, | ٍمي  |101َوَال َصِديٍق َمحِ

[26.102] maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi |ke dunia| niscaya kami menjadi orang-orang yang 
beriman".  ُ ًة فَنَُكوَن ِمَن امل  |102ْؤِمِنَني |فَلَْو اvن> لَنَا َكر>



327 

 

[26.103] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda |kekuasaan Allah|, tetapi 
kebanyakan mereka tidak beriman. | ْؤِمِنَني Èُمه م ْكَرثُ vالٓيًَة َوَما َاكَن ا َWِن> ِيف َذ `

 |103ا
[26.104] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

ِحُمي |  >َك لَهَُو الَعزِيُز الر> ن> َرب
`
 |104َوا

    
Sub.:  Kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang mendustakan para Rasul 26:105Sub.:  Kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang mendustakan para Rasul 26:105Sub.:  Kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang mendustakan para Rasul 26:105Sub.:  Kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang mendustakan para Rasul 26:105----110110110110    

[26.105] Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.  ُ بَْت قَْوُم نُوحٍ امل  |105ْرَسِلَني |َكذ>
[26.106] Ketika saudara mereka |Nuh| berkata kepada mereka. "Mengapa kamu tidak bertakwa?  ْذ قَاَل

`
ا
 |106لَهُْم اvُخَوُمهْ نُوٌح اvَال تَت>ُقوَن |

[26.107] Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan |yang diutus| kepadamu,  َّينِ ل
`
ُمكْ َرُسوٌل اvِمٌني ا

|107| 
[26.108] maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. | ِطيُعوِنvَوا َ <Bُقوا ا<  |108فَات

[26.109] Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah 
dari Tuhan semesta alam. | ال> عََىل َرّبِ الَعالَِمَني

`
ْن اvْجرَِي ا

`
 |109َوَما اvْساvلُُمكْ عَلَْيِه ِمْن اvْجٍر ا

[26.110] Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku". | ِطيُعوِنvَوا َ <Bُقوا ا<  |110فَات
    

Sub.:  Mereka yang meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang Sub.:  Mereka yang meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang Sub.:  Mereka yang meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang Sub.:  Mereka yang meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman 26:111beriman 26:111beriman 26:111beriman 26:111----115115115115    
[26.111] Mereka berkata. "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah 

orang-orang yang hina?" | ْرَذلُوَنvَبَعَك اال<  |111قَالُوا اvنُْؤِمُن Wََ َوات
[26.112] Nuh menjawab. "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?  قَاَل َوَما ِعلِْمي ِبَما َاكنُوا

 |112يَْعَملُوَن |
[26.113] Perhitungan |amal perbuatan| mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu 

menyadari. | ال> عََىل َرّيبِ لَْو تَْشُعُروَن
`
ْن ِحَساُهبُْم ا

`
 |113ا

[26.114] Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. | ِبَطارِِد املُْؤِمِنَني kَv114َوَما ا| 
[26.115] Aku |ini| tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan". | ِبٌني Èال> نَِذيٌر م

`
ْن اkَv ا

`
 |115ا

    
Sub.:   Nabi Nuh berdoa kepada AllahSub.:   Nabi Nuh berdoa kepada AllahSub.:   Nabi Nuh berdoa kepada AllahSub.:   Nabi Nuh berdoa kepada Allah    agar supaya dia dan orangagar supaya dia dan orangagar supaya dia dan orangagar supaya dia dan orang----orang yang beriman diselamatkan dari orang yang beriman diselamatkan dari orang yang beriman diselamatkan dari orang yang beriman diselamatkan dari 
kedzoliman kaumnya 26:116kedzoliman kaumnya 26:116kedzoliman kaumnya 26:116kedzoliman kaumnya 26:116----122122122122    

[26.116] Mereka berkata. "Sungguh jika kamu tidak |mau| berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu 
akan termasuk orang-orang yang dirajam".  َْم ت<  |116نتَِه َ_ نُوُح لََتُكونَن> ِمَن املَْرُجوِمَني |قَالُوا لَِنئ ل

[26.117] Nuh berkata. "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;  ن> قَْوِمي `
قَاَل َرّبِ ا

بُوِن |  |117َكذ>
[26.118] maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan 

orang-orang yang mu'min besertaku". | ِعَي ِمَن املُْؤِمِنَني ِين َوَمن م>  |118فَافْتَْح بَيِْين َوبَيَْهنُْم فَْتحًا َوَجنِّ
[26.119] Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.

َجنْينَاهُ   vَعُه ِيف الُفْ�ِ املَْشُحوِن | فَا  |119َوَمن م>
[26.120] Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. | ْغَرْقنَا بَْعُد الَباِقَنيv120ُمث> ا| 

[26.121] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda |kekuasaan Allah|, tetapi 
kebanyakan mereka tidak beriman. | ْؤِمِنَني Èُمه م ْكَرثُ vالٓيًَة َوَما َاكَن ا َWِن> ِيف َذ `

 |121ا
[26.122] Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.  َك لَهَُو الَعزِيُز< ن> َرب

`
َوا

ِحُمي |  |122الر>
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Sub.:  Kisah Nabi HSub.:  Kisah Nabi HSub.:  Kisah Nabi HSub.:  Kisah Nabi Hud dan kaum Aad yang mendustakan para Rasul 26:123ud dan kaum Aad yang mendustakan para Rasul 26:123ud dan kaum Aad yang mendustakan para Rasul 26:123ud dan kaum Aad yang mendustakan para Rasul 26:123----140140140140    

[26.123] Kaum Ad telah mendustakan para rasul. | بَْت عَاٌد املُْرَسِلَني  |1َكذ>
[26.124] Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka. "Mengapa kamu tidak bertakwa?  ُْخَوُمهvْذ قَاَل لَهُْما

`
ا

 |124اvَال تَت>ُقوَن | ُهودٌ 
[26.125] Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan |yang diutus| kepadamu,  ِمٌنيvّينِ لَُمكْ َرُسوٌل ا

`
ا

|125| 
[26.126] maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. | ِطيُعوِنvَوا َ <Bُقوا ا<  |126فَات

[26.127] Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari 
Tuhan semesta alam. | ال> عََىل َرّبِ الَعالَِمَني

`
ْن اvْجرَِي ا

`
 |127َوَما اvْساvلُُمكْ عَلَْيِه ِمْن اvْجٍر ا

    
Sub.:  Kaum Aad mengabaikan rahmat Allah dan mereka Sub.:  Kaum Aad mengabaikan rahmat Allah dan mereka Sub.:  Kaum Aad mengabaikan rahmat Allah dan mereka Sub.:  Kaum Aad mengabaikan rahmat Allah dan mereka menjadi orang pendusta 26:128menjadi orang pendusta 26:128menjadi orang pendusta 26:128menjadi orang pendusta 26:128----140140140140    

[26.128] Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,  ٍتَْبنُوَن ِبُلكِّ رِيعvا
 |128آيًَة تَْعَبثُوَن |

[26.129] dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal |di dunia|?  َوتَت>ِخُذوَن َمَصاِنَع
وَن | ُWُ  |129لََعل>ُمكْ َختْ

[26.130] Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.  َذا
`
َوا

ُمتْ َجب>اِريَن | ُمت بََطشـْ  |130بََطشـْ
[26.131] Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. | ِطيُعوِنvَوا َ <Bُقوا ا<  |131فَات

[26.132] Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
ُمك ِبَما تَْعلَُموَن |  ي اvَمد> ِ <xُقوا ا<  |132َوات

[26.133] Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,  نَْعاٍم َوبَِنَنيvُمك ِبا اvَمد>
|133| 

[26.134] dan kebun-kebun dan mata air, | 134َوَجن>اٍت َوُعُيوٍن| 
[26.135] sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar".  َخاُف عَلَْيُمكْ عََذاَب يَْوٍمvّينِ ا

`
ا

 |135َعِظٍمي |
[26.136] Mereka menjawab. "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak 

memberi nasihat, | َن الَواِعِظَني  |136قَالُوا َسَواٌء عَلَْينَا اvَوَعْظَت اvْم لَْم تَُكن ّمِ
[26.137] |agama kami| ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu, | ِلَني ال> ُخلُُق االvو>

`
ْن َهَذا ا

`
 |137ا

[26.138] dan kami sekali-kali tidak akan di "azab". | ِبَني ُن ِبُمَعذ>  |138َوَما َحنْ
[26.139] Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda |kekuasaan Allah|, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.  ن> ِيف `
بُوُه فَاvْهلَْكنَاُمهْ ا فََكذ>
ْؤِمِنَني | Èُمه م  |139َذWَِ الٓيًَة َوَما َاكَن اvْكَرثُ

[26.140] Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.  ََك لَهَُو الَعزِيُز و< ن> َرب
`
ا

ِحُمي |  |140الر>
    

Sub.:  Kisah Nabi Shalih dan bangsa Thamud 26:141Sub.:  Kisah Nabi Shalih dan bangsa Thamud 26:141Sub.:  Kisah Nabi Shalih dan bangsa Thamud 26:141Sub.:  Kisah Nabi Shalih dan bangsa Thamud 26:141----159159159159    
[26.141] Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. | بَْت ثَُموُد املُْرَسِلَني  |141َكذ>

[26.142] Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka. "Mengapa kamu tidak bertakwa?  ْذ قَاَل
`
ا
 |142لَهُْم اvُخَوُمهْ َصاِلٌح اvَال تَت>ُقوَن |
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[26.143] Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan |yang diutus| kepadamu,  ِمٌنيvّينِ لَُمكْ َرُسوٌل ا
`
ا

|143| 
[26.144] maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. | ِطيُعوِنvَوا َ <Bُقوا ا<  |144فَات

[26.145] Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari 
Tuhan semesta alam.  َال> عََىل َرّبِ الَعال

`
ْن اvْجرَِي ا

`
 |145ِمَني |َوَما اvْساvلُُمكْ عَلَْيِه ِمْن اvْجٍر ا

[26.146] Adakah kamu |mengira| akan dibiarkan tinggal di sini |di negeri kamu ini| dengan aman,  ُكوَن اvتُْرتَ
 |146ِيف َما َهاُهنَا آِمِنَني |

[26.147] di dalam kebun-kebun serta mata air, | 147ِيف َجن>اٍت َوُعُيوٍن| 
[26.148] dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.  ٍل َطلُْعهَا َهِضٌمي َوُزُروعٍ َوَخنْ

|148| 
[26.149] Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;  َوتَْنِحُتوَن

 |149ِمَن اِجلَباِل بُُيوً فَاِرِهَني |
[26.150] maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; | ِطيُعوِنvَوا َ <Bُقوا ا<  |150فَات

    
Sub.:  Shalih memperingatkan bangsanya untuk tidak mengikuti perintah orang yang melewati batas 26:151Sub.:  Shalih memperingatkan bangsanya untuk tidak mengikuti perintah orang yang melewati batas 26:151Sub.:  Shalih memperingatkan bangsanya untuk tidak mengikuti perintah orang yang melewati batas 26:151Sub.:  Shalih memperingatkan bangsanya untuk tidak mengikuti perintah orang yang melewati batas 26:151----
154154154154    

[26.151] dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, | ْمَر املُْرسِِفَنيv151َوَال تُِطيُعوا ا| 
[26.152] yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".  يَن يُْفِسُدوَن ِيف ِ <xا

 |152االvْرِض َوَال يُْصِلُحوَن |
[26.153] Mereka berkata. "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;

ِريَن |  >َما اvنَْت ِمَن املَُسح> ن
`
 |153قَالُوا ا

[26.154] Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, 
jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar'..  َ ال> ب

`
اِدِقَني |َما اvنَْت ا ن ُكنَت ِمَن الص>

`
ثْلُنَا فَاûِت ِبآيٍَة ا  |154َرشٌ ّمِ

    
Sub.:   Mukjizat nabi Shaleh yang diberikan seekor unta betina agar mereka merawatnya dengan baik, tapi Sub.:   Mukjizat nabi Shaleh yang diberikan seekor unta betina agar mereka merawatnya dengan baik, tapi Sub.:   Mukjizat nabi Shaleh yang diberikan seekor unta betina agar mereka merawatnya dengan baik, tapi Sub.:   Mukjizat nabi Shaleh yang diberikan seekor unta betina agar mereka merawatnya dengan baik, tapi 
mereka ingkar akan hal tersebut sehingga mereka membunuhnya 26:155mereka ingkar akan hal tersebut sehingga mereka membunuhnya 26:155mereka ingkar akan hal tersebut sehingga mereka membunuhnya 26:155mereka ingkar akan hal tersebut sehingga mereka membunuhnya 26:155----159159159159    

[26.155] Saleh menjawab. "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu 
mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.  ْعلُوٍم ُب يَْوٍم م> ٌب َولَُمكْ ِرشْ >هَا ِرشْ قَاَل َهِذِه kَقٌَة ل

|155| 
[26.156] Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu 

akan ditimpa oleh azab hari yang besar'. | ُخَذُمكْ عََذاُب يَْوٍم َعِظٍميûوَها ِبُسوٍء فَيَا È156َوَال تََمس| 
[26.157] Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,  َِدِمَني |فkَ ْصَبُحواv157َعقَُروَها فَا| 

[26.158] maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang 
nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.  الٓيًَة َوَما َاكَن َWِن> ِيف َذ `

ْؤِمِنَني |فَاvَخَذُمهُ الَعَذاُب ا Èُمه م  |158اvْكَرثُ
[26.159] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

ِحُمي |  >َك لَهَُو الَعزِيُز الر> ن> َرب
`
 |159َوا

    
Sub.:  Kisah Nabi Lut dan bangsanya 26:160Sub.:  Kisah Nabi Lut dan bangsanya 26:160Sub.:  Kisah Nabi Lut dan bangsanya 26:160Sub.:  Kisah Nabi Lut dan bangsanya 26:160----175175175175    

[26.160] Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul, | بَْت قَْوُم لُوٍط املُْرَسِلَني  |160َكذ>
[26.161] ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka. "Mengapa kamu tidak bertakwa?"  ُْخَوُمهvْذ قَاَل لَهُْم ا

`
ا

 |161لُوٌط اvَال تَت>ُقوَن |
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[26.162] Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan |yang diutus| kepadamu,  ِمٌنيvّينِ لَُمكْ َرُسوٌل ا
`
ا

|162| 
[26.163] maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. | ِطيُعوِنvَوا َ <Bُقوا ا<  |163فَات

[26.164] Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari 
Tuhan semesta alam. | ال> عََىل َرّبِ الَعالَِمَني

`
ْن اvْجرَِي ا

`
 |164َوَما اvَساvلُُمكْ عَلَْيِه ِمْن اvْجٍر ا

    
Sub.:  Lut memperingatkan bangsanya yang berbuat homo berhubungan sesama jenis 26:165Sub.:  Lut memperingatkan bangsanya yang berbuat homo berhubungan sesama jenis 26:165Sub.:  Lut memperingatkan bangsanya yang berbuat homo berhubungan sesama jenis 26:165Sub.:  Lut memperingatkan bangsanya yang berbuat homo berhubungan sesama jenis 26:165----169169169169    

[26.165] Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, | ْكَراَن ِمَن الَعالَِمَني Èxتُوَن اûتَا v165ا| 
[26.166] dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah 

orang-orang yang melampaui batas".  ْن Èُمك ّمِ نُمتْ قَْوٌم عَاُدوَن | َوتََذُروَن َما َخلََق لَُمكْ َرب vْزَواِجُمك بَْل اv166ا| 
[26.167] Mereka menjawab. "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk 

orang-orang yang diusir" | ْم تَنتَِه َ_ لُوُط لََتُكونَن> ِمَن املُْخَرِجَني<  |167قَالُوا لَِنئ ل
[26.168] Lut berkata. "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu". | َن الَقاِلَني ّينِ ِلَعَمِلُمك ّمِ

`
 |168قَاَل ا

    
Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Lut dari kaumnya yang berbuat dzolim 26:169Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Lut dari kaumnya yang berbuat dzolim 26:169Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Lut dari kaumnya yang berbuat dzolim 26:169Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Lut dari kaumnya yang berbuat dzolim 26:169----175175175175    

[26.169] |Lut berdoa|. "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari |akibat| perbuatan yang 
mereka kerjakan'. | ا يَْعَملُوَن ِين َواvْهِيل ِمم>  |169َرّبِ َجنِّ

[26.170] Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, | ِعَني ْمجَ vا ُúَْه vْينَاُه َوا  |170فَنَج>
[26.171] kecuali seorang perempuan tua |istrinya|, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.  ال> َجعُوزًا ِيف

`
ا

 |171الَغاِبرِيَن |
[26.172] Kemudian Kami binasakan yang lain. | االَٓخِريَن kَْر  |172ُمث> َدم>

[26.173] Dan Kami hujani mereka dengan hujan |batu| maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-
orang yang telah diberi peringatan itu. | َطرًا فََساَء َمَطُر املُنَذِريَن م م>  |173َواvْمَطْرkَ عَلَْهيِ

[26.174] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah 
kebanyakan mereka tidak beriman.  <ن `

ْؤِمِنَني | ا Èُمه م ْكَرثُ vالٓيًَة َوَما َاكَن ا َWِ174ِيف َذ| 
[26.175] Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

ِحُمي |  >َك لَهَُو الَعزِيُز الر> ن> َرب
`
 |175َوا

    
Sub.:  Kisah Nabi Syuaib 26:176Sub.:  Kisah Nabi Syuaib 26:176Sub.:  Kisah Nabi Syuaib 26:176Sub.:  Kisah Nabi Syuaib 26:176----196196196196    

[26.176] Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul; | ْيَكِة املُْرَسِلَنيvاُب اال ْحصَ vَب ا  |176َكذ>
[26.177] ketika Syuaib berkata kepada mereka. "Mengapa kamu tidak bertakwa?,  َال تَت>ُقوَنvْذ قَاَل لَهُْم ُشَعْيٌب ا

`
ا

|177| 
[26.178] Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan |yang diutus| kepadamu,  ِمٌنيvّينِ لَُمكْ َرُسوٌل ا

`
ا

|178| 
[26.179] maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; | ِطيُعوِنvَوا َ <Bُقوا ا<  |179فَات

[26.180] dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari 
Tuhan semesta alam. | ال> عََىل َرّبِ الَعالَِمَني

`
ْن اvْجرَِي ا

`
 |180َوَما اvْساvلُُمكْ عَلَْيِه ِمْن اvْجٍر ا

    
Sub.:  Nabi Syuaib memperingatkan umatnya untuk berdagang dengan keadilan 26:181Sub.:  Nabi Syuaib memperingatkan umatnya untuk berdagang dengan keadilan 26:181Sub.:  Nabi Syuaib memperingatkan umatnya untuk berdagang dengan keadilan 26:181Sub.:  Nabi Syuaib memperingatkan umatnya untuk berdagang dengan keadilan 26:181----196196196196    

[26.181] Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;  ْوفُوا الَكْيَل َوَالvا
 |181تَُكونُوا ِمَن املُْخِرسِيَن |
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[26.182] dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. | َتِقِمي  |182َوِزنُوا ِ�لِْقْسَطاِس املُسـْ
[26.183] Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 

muka bumi dengan membuat kerusakan; | ْرِض ُمْفِسِديَنvَياَءُمهْ َوَال تَْعثَْوا ِيف اال  |183َوَال تَْبَخُسوا الن>اَس اvشـْ
[26.184] dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".  ُقوا< َوات

ِلَني | َ االvو> ي َخلََقُمكْ َوالِْجِب3> ِ <x184ا| 
[26.185] Mereka berkata. "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,

ِريَن |  >َما اvنَْت ِمَن املَُسح> ن
`
 |185قَالُوا ا

[26.186] dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin 
bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. | َك لَِمَن الَاكِذِبَنيÈُظن< ن ن

`
ثْلُنَا َوا ال> بََرشٌ ّمِ

`
 |186َوَما اvنَْت ا

[26.187] Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
اِدِقَني |  ن ُكنَت ِمَن الص>

`
َماِء ا َن الس>  |187فَاvْسِقطْ عَلَْينَا ِكَسفًا ّمِ

[26.188] Syuaib berkata. "Tuhan-ku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan".  عَْملُ ِبَما تَْعَملُوَنv188|قَاَل َرّيبِ ا| 
[26.189] Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa `azab pada hari mereka dinaungi 

awan. Sesungguhnya `azab itu adalah `azab hari yang besar.  ُه َاكَن عََذاَب يَْوٍم َعِظٍمي< ن
`
ِ ا <3 Èَخَذُمهْ عََذاُب يَْوِم الظvبُوُه فَا فََكذ>

|189| 
[26.190] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda |kekuasaan Allah|, tetapi 

kebanyakan mereka tidak beriman. | ْؤِمِنَني Èُمه م ْكَرثُ vالٓيًَة َوَما َاكَن ا َWِن> ِيف َذ `
 |190ا

[26.191] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
ِحُمي |  >َك لَهَُو الَعزِيُز الر> ن> َرب

`
 |191َوا

[26.192] Dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,  ُِه لََتِزنيُل َرّب< ن
`
َوا

 |192الَعالَِمَني |
[26.193] dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin |Jibril|, | ِمُنيvوُح اال È193نََزَل ِبِه الر| 

[26.194] ke dalam hatimu |Nabi Muhammad| agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang 
memberi peringatan, | 194عََىل قَلِْبَك ِلَتُكوَن ِمَن املُنِذِريَن| 

[26.195] dengan bahasa Arab yang jelas. | ِبٍني Èم ّ  |195ِبِلَساٍن َعَرِيبٍ
    

Sub.:  Bani Israel menolak kerasulan Nabi Muhammad meskipun didalam kitab mereka dahulu sudah Sub.:  Bani Israel menolak kerasulan Nabi Muhammad meskipun didalam kitab mereka dahulu sudah Sub.:  Bani Israel menolak kerasulan Nabi Muhammad meskipun didalam kitab mereka dahulu sudah Sub.:  Bani Israel menolak kerasulan Nabi Muhammad meskipun didalam kitab mereka dahulu sudah 
disebutkan 26:196disebutkan 26:196disebutkan 26:196disebutkan 26:196----211211211211    

[26.196] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar |tersebut| dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.
ِلَني |  >ُه لَِفي ُزبُِر االvو> ن

`
 |196َوا

[26.197] Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
ائِيَل |  ْرسَ `

>هُْم آيًَة اvن يَْعلََمُه عُلََماُء بَِين ا  |197اvَولَْم يَُكن ل
[26.198] Dan kalau Al Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,  لْنَاُه َولَْو نَز>

ِمَني | ْجعَ v198عََىل بَْعِض اال| 
[26.199] lalu ia membacakannya kepada mereka |orang-orang kafir|; niscaya mereka tidak akan beriman 

kepadanya.  <م م ُه عَلَْهيِ v199ا َاكنُوا ِبِه ُمْؤِمِنَني |فَقََرا| 
[26.200] Demikianlah Kami masukkan Al Qur'an ke dalam hati orang-orang yang durhaka.  َسلَْكنَاُه َWَِكَذ

 |200ِيف ُقلُوِب املُْجرِِمَني |
[26.201] Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat `azab yang pedih,  َيُْؤِمنُوَن ِبِه َحىت> يََرُوا  ال

 |201الَعَذاَب االvِلَمي |
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[26.202] maka datanglah `azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya,
 |202فَيَاûِتَهيُم بَْغَتًة َوُمهْ َال يَْشُعُروَن | 

[26.203] lalu mereka berkata. "Apakah kami dapat diberi tangguh?" | ُن ُمنَظُروَن  |203فَيَُقولُوا َهْل َحنْ
[26.204] Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami? | َتْعِجلُوَن  |204اvفَِبَعَذاِبنَا يَسـْ

[26.205] Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-
tahun, | ِنَني ت>ْعنَاُمهْ سـِ ن م>

`
 |205اvفََراvيَْت ا

[26.206] Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,  ا َاكنُوا يُوعَُدوَن ُمث> َجاَءُمه م>
|206| 

[26.207] niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.  ا َاكنُوا يَُمت>ُعوَن َما اvْغَىن َعْهنُم م>
|207| 

[26.208] Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang 
yang memberi peringatan; | ال> لَهَا ُمنِذُروَن

`
 |208َوَما اvْهلَْكنَا ِمن قَْريٍَة ا

[26.209] untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim. | 209ِذْكَرى َوَما ُكن>ا َظاِلِمَني| 
[26.210] Dan Al Qur'an itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. | َياِطُني  |210َوَما تََزن>لَْت ِبِه الشـ>

[26.211] Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur'an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.
َتِطيُعوَن |   |211َوَما يَنَْبِغي لَهُْم َوَما يَسـْ

[26.212] Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Qur'an itu.  ِْمع ُْم َعِن الس> هن>
`
ا

 |212لََمْعُزولُوَن |
[26.213] Maka janganlah kamu menyeru |menyembah| tuhan yang lain di samping Allah, yang 

menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. | ِبَني لَهًا آَخَر فَتَُكوَن ِمَن املَُعذ>
`
ِ ا <B213فََال تَْدُع َمَع ا| 

    
Sub.:  Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mulai berkhotbah Sub.:  Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mulai berkhotbah Sub.:  Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mulai berkhotbah Sub.:  Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mulai berkhotbah kepada sukunya dan kerabatnya yang kepada sukunya dan kerabatnya yang kepada sukunya dan kerabatnya yang kepada sukunya dan kerabatnya yang 
dekat 26:214dekat 26:214dekat 26:214dekat 26:214----220220220220    

[26.214] Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu |Nabi Muhammad| yang terdekat,  نِذْر َعِشَريتََكvَوا
 |214االvْقَرِبَني |

[26.215] dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang 
beriman. | َبَعَك ِمَن املُْؤِمِنَني<  |215َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلَمِن ات

[26.216] Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya aku tidak 
bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan";  ُْن َعَصْوَك فَق

`
ا تَْعَملُوَن |فَا م> ّينِ بَِريٌء ّمِ

`
 |216ْل ا

[26.217] Dan bertawakallah kepada |Allah| Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,  ِحِمي ْ عََىل الَعزِيِز الر> َوتََولك>
|217| 

[26.218] Yang melihat kamu ketika kamu berdiri |untuk sembahyang|,  ِي يََراَك ح ِ <x218َني تَُقوُم |ا| 
[26.219] dan |melihat pula| perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.  اِجِديَن Èَبَك ِيف الس> َوتََقل

|219| 
[26.220] Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. | ِميُع الَعِلُمي >ُه ُهَو الس> ن

`
 |220ا

    
Sub.:  Setan akan turun kepada pendusta dan orang yang banyak dosa 26:221Sub.:  Setan akan turun kepada pendusta dan orang yang banyak dosa 26:221Sub.:  Setan akan turun kepada pendusta dan orang yang banyak dosa 26:221Sub.:  Setan akan turun kepada pendusta dan orang yang banyak dosa 26:221----223223223223    

[26.221] Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun?  ئُُمكْ عََىل َمن تََزن>ُل ِّ نَب َهْل ا¢
َياِطُني |  |221الشـ>

[26.222] Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, | ِثٍمي vف>اٍك اv222تََزن>ُل عََىل ُلكِّ ا| 
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[26.223] mereka menghadapkan pendengaran |kepada setan| itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-
orang pendusta. | ُمهْ َاكِذبُوَن ْمَع َواvْكَرثُ  |223يُلُْقوَن الس>

    
Sub.:  PujiSub.:  PujiSub.:  PujiSub.:  Pujian kepada Allah dan RasulNya 26:224an kepada Allah dan RasulNya 26:224an kepada Allah dan RasulNya 26:224an kepada Allah dan RasulNya 26:224----227227227227    

[26.224] Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. | ِبُعهُُم الَغاُووَن< َعَراُء يَت È224َوالش| 
[26.225] Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,  لَْم تََر vُْم ِيف ُلكِّ َواٍد ا اvهن>

ميُوَن |  |225َهيِ
[26.226] dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan |nya|?,

ُْم يَُقولُوَن َما َال يَْفَعلُوَن |   |226َواvهن>
[26.227] kecuali orang-orang |penyair-penyair| yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah 

dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan 
mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.  ًَكِثريا َ <Bاِلَحاِت َوَذَكُروا ا لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xال> ا

`
وا ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا  ا َوانَتَرصُ

يَن َظلَُموا اvي> ُمنَقلٍَب يَنَقِلُبوَن | ِ <xَيْعَملُ ا  |227َوسـَ
 

AN NAML  سورة المنل 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:   Mendirikan Sub.:   Mendirikan Sub.:   Mendirikan Sub.:   Mendirikan sholasholasholasholat dan menunaikan zakat 27: 1t dan menunaikan zakat 27: 1t dan menunaikan zakat 27: 1t dan menunaikan zakat 27: 1----3333    
[27.1] Thaa Siin |Surat| ini adalah ayat-ayat Al Qur'an, dan |ayat-ayat| Kitab yang menjelaskan, طس  

ِبٍني | È1ِتْ�َ آَ_ُت الُقرآِن َوِكَتاٍب م| 
[27.2] untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman,  ى ِللُْمْؤِمِنَني ُهًدى َوبُْرشَ

|2| 
[27.3] |yaitu| orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan 

adanya negeri akhirat. | َاكَة َوُمه ِ�الِٓخَرِة ُمهْ يُوِقنُوَن الَة َويُْؤتُوَن الز> يَن يُِقميُوَن الص> ِ <x3ا| 
    

Sub.Sub.Sub.Sub.:  Mereka yang tidak beriman akan adanya akhirat 27:4:  Mereka yang tidak beriman akan adanya akhirat 27:4:  Mereka yang tidak beriman akan adanya akhirat 27:4:  Mereka yang tidak beriman akan adanya akhirat 27:4----5555    
[27.4] Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka 

memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang |dalam kesesatan|.  َيَن ال ِ <xن> ا `
 ا

الَهُْم فَهُْم يَْعَمهُوَن | >ن>ا لَهُْم اvْمعَ  |4يُْؤِمنُوَن ِ�الِٓخَرِة َزي
[27.5] Mereka itulah orang-orang yang mendapat |di dunia| azab yang buruk dan mereka di akhirat 

adalah orang-orang yang paling merugi.  يَن لَهُْم ُسوُء الَعَذاِب ِ <xوَن | ا¢ْولَِئَك ا  |5َوُمهْ ِيف االِٓخَرِة ُمهُ االvْخَرسُ
    

Sub.:  Al Qur'an diturunkan oleh Allah 27:6Sub.:  Al Qur'an diturunkan oleh Allah 27:6Sub.:  Al Qur'an diturunkan oleh Allah 27:6Sub.:  Al Qur'an diturunkan oleh Allah 27:6    
[27.6] Dan sesungguhnya kamu |Nabi Muhammad| benar-benar diberi Al Qur'an dari sisi |Allah| Yang 

Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.  َك لَُتلَق>ى الُقْرآَن< ن
`
ْن َحِكٍمي عَِلٍمي |َوا ُ <T 6ِمن| 

    
Sub.:  kerasulan Nabi Musa dan keangkuhan Firaun 26:7Sub.:  kerasulan Nabi Musa dan keangkuhan Firaun 26:7Sub.:  kerasulan Nabi Musa dan keangkuhan Firaun 26:7Sub.:  kerasulan Nabi Musa dan keangkuhan Firaun 26:7----14141414    

[27.7] |Ingatlah| ketika Musa berkata kepada keluarganya. "Sesungguhnya aku melihat api. Aku kelak 
akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat 

berdiang".  َعل>ُمكْ تَْص< َربٍ اvْو آِتيُمك ِبِشهَاٍب قَبٍَس ل ْهنَا ِخبَ ّينِ آنَْسُت kَرًا َسآِتيُمك ّمِ
`
ْذ قَاَل ُموَىس الvْهúِِ ا

`
 |7َطلُوَن |ا
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[27.8] Maka tatkala dia tiba di |tempat| api itu, diserulah dia. "Bahwa telah diberkati orang-orang yang 
berada di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta 

Alam". | َرّبِ الَعالَِمَني ِ <Bْبَحاَن ا ا َجاَءَها نُوِدَي اvن بُوِرَك َمن ِيف الن>اِر َوَمْن َحْولَهَا َوسـُ  |8فَلَم>
[27.9] |Allah berfirman|. "Hai Musa, sesungguhnya Akulah Allah, Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana, | الَعزِيُز احلَِكُمي ُ <Bا kَvُه ا< ن
`
 |9َ_ ُموَىس ا

[27.10] dan lemparkanlah tongkatmu". Maka tatkala |tongkat itu menjadi ular dan| Musa melihatnya 
bergerak-gerak seperti dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Hai Musa, 

janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di hadapan-Ku.  ا َواvلِْق َعَصاَك فَلَم>
َا َجانä وَ  َزتvJَ Èهن> ي> املُْرَسلُوَن |َرآَها َهتْ َTَ اُف ّينِ َال َخيَ

`
 |10ىل> ُمْدِبرًا َولَْم يَُعقِّْب َ_ ُموَىس َال َختَْف ا

[27.11] tetapi orang yang berlaku zalim, kemudian ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan |Allah akan 
mengampuninya|; maka sesungguhnya Aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  نًا بَْعَد َل ُحسـْ ال> َمن َظَملَ ُمث> بَد>

`
ا

ِحٌمي | ّينِ غَُفوٌر ر>
`
 |11ُسوٍء فَا

[27.12] Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih |bersinar| bukan 
karena penyakit. |Kedua mukjizat ini| termasuk sembilan buah mukjizat |yang akan dikemukakan| kepada 

Firaun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik".  ُِرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْري َواvْدِخْل يََدَك ِيف َجْيِبَك َختْ
ُْم َاكنُوا قَْومًا فَاسِ  هن>

`
َىل ِفْرَعْوَن َوقَْوِمِه ا

`
 |12ِقَني |ُسوٍء ِيف ِتْسعِ آَ_ٍت ا

[27.13] Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka. 
"Ini adalah sihir yang nyata". | ِبٌني Èٌر م ًة قَالُوا َهَذا ِحسْ ا َجاَءْهتُْم آَ_تُنَا ُمْبِرصَ  |13فَلَم>

[27.14] Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan |mereka| padahal hati mereka 
meyakini |kebenaran| nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.

 |14ُة املُْفِسِديَن |َوَجَحُدوا ِهبَا َواْستَْيَقنَْهتَا اvنُفُسهُْم ُظلْامً َوعُلُوا+ فَانُظْر َكْيَف َاكَن عَاِقبَ  
    

Sub.:  Kisah Nabi Sulaiman dan mukjizat yang diberikan kepadanya oleh Allah 27:15Sub.:  Kisah Nabi Sulaiman dan mukjizat yang diberikan kepadanya oleh Allah 27:15Sub.:  Kisah Nabi Sulaiman dan mukjizat yang diberikan kepadanya oleh Allah 27:15Sub.:  Kisah Nabi Sulaiman dan mukjizat yang diberikan kepadanya oleh Allah 27:15----44444444    
[27.15] Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanya 

mengucapkan. "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya yang 
beriman".  ُ ْن ِعَباِدِه امل لَنَا عََىل َكِثٍري ّمِ ي فَض> ِ <xا ِ <Bِ 15ْؤِمِنَني |َولََقْد آتَيْنَا َداُوَد َوُسلَْيَماَن ِعلْامً َوقَاال احلَْمُد| 

[27.16] Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata. "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian 
tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya |semua| ini benar-benar suatu karunia 

yang nyata".  ِّْريِ َوا¢وِتينَا ِمن ُلك ِّْمنَا َمنِطَق الط> َا الن>اُس عُل Èهيvن> َهَذا لَهَُو الَفْضُل املُِبُني |َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُوَد َوقَاَل َ_ ا `
ٍء ا  |16 َيشْ

    
Sub.:  Nabi Sulaiman mendengar perkataan dari seekor semut 27:17Sub.:  Nabi Sulaiman mendengar perkataan dari seekor semut 27:17Sub.:  Nabi Sulaiman mendengar perkataan dari seekor semut 27:17Sub.:  Nabi Sulaiman mendengar perkataan dari seekor semut 27:17----19191919    

[27.17] Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur 
dengan tertib |dalam barisan|. | ْريِ فَهُْم يُوَزُعوَن نِس َوالط>

`
 |17َوُحِرشَ ِلُسلَْيَماَن ُجنُوُدُه ِمَن اِجلّنِ َواال

[27.18] Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut. Hai semut-semut, 
masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan 

mereka tidak menyadari";  ِْطَمن>ُمك َا الن>ْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُمكْ َال َحيْ Èهيvتَْوا عََىل َواِد الن>ْمِل قَالَْت نَْم3ٌَ َ_ اvَذا ا
`
 ُسلَْيَماُن َوُجنُوُدُه َوُمهْ َال َحىت> ا

 |18يَْشُعُروَن |
[27.19] maka dia tersenyum dengan tertawa karena |mendengar| perkataan semut itu. Dan dia berdoa. "Ya 

Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku 
dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai; dan masukkanlah 
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aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".  ْنvْوِزْعِين اvن قَْوِلهَا َوقَاَل َرّبِ ا َم َضاِحاكً ّمِ فَتَبَس>
َل َصاِلحًا تَْرَضاهُ  ي> َواvْن اvْمعَ َTِنَْعْمَت عََيل> َوعََىل َواvْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِيت اvاِلِحَني | ا ِتَك ِيف ِعَباِدَك الص>  |19َواvْدِخلِْين ِبَرْمحَ

    
Sub.:  Burung hudSub.:  Burung hudSub.:  Burung hudSub.:  Burung hud----hud datang membawa kabar dari negeri Saba suatu berita penting 27:20hud datang membawa kabar dari negeri Saba suatu berita penting 27:20hud datang membawa kabar dari negeri Saba suatu berita penting 27:20hud datang membawa kabar dari negeri Saba suatu berita penting 27:20----28282828    

[27.20] Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata. "Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah dia 
termasuk yang tidak hadir. | ْم َاكَن ِمَن الَغائِِبَنيvَرى الهُْدُهَد اvْريَ فََقاَل َما ِيلَ َال ا  |20َوتََفق>َد الط>

[27.21] Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar 
menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang".  ْوvبَن>ُه عََذاً� َشِديدًا ا ال¢عَّذِ

ِبٍني | Èتِيَّينِ ِبُسلَْطاٍن مûْو لََياvن>ُه ا  |21الvْذَحبَ
[27.22] Maka tidak lama kemudian |datanglah hud-hud|, lalu ia berkata. "Aku telah mengetahui sesuatu 

yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini,
َبأٍ ِبنََبأٍ يَِقٍني |  طْ ِبِه َوِجْئُتَك ِمن سـَ  |22فََمَكَث غَْريَ بَِعيٍد فَقَاَل اvَحطُت ِبَما لَْم ُحتِ

[27.23] Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi 
segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. | ٍء َولَهَا َعْرٌش َعِظٌمي ّينِ َوَجدتÈ اْمَراvًة تَْمِلُكهُْمَوا¢وِتيَْت ِمن ُلكِّ َيشْ

`
 |23ا

[27.24] Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan setan telah menjadikan 
mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan |Allah|, sehingga 

mereka tidak dapat petunjuk,  ْيَطاُن ِ َوَزي>َن لَهُُم الشـ> <Bْمِس ِمن ُدوِن ا َا َوقَْوَمهَا يَْسُجُدوَن ِللش> Èِبيِل فَهُْم َال َوَجدهت ُمهْ َعِن الس> الَهُْم فََصد> اvْمعَ
 |24َهيَْتُدوَن |

[27.25] agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di 
bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.  ال> يَْسvي ا ِ <xا ِ <Bِ ُجُدوا

ُفوَن َوَما تُْعِلُنوَن | َمَواِت َواالvْرِض َويَْعَملُ َما ُختْ ِرُج اخلَْبَء ِيف الس>  |25ُخيْ
[27.26] Allah, tiada Tuhan |yang berhak disembah| kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy yang 

besar".  Èال> ُهَو َرب
`
Úََ ا

`
ُ َال ا <B26الَعْرِش الَعِظِمي | ا| 

[27.27] Berkata Sulaiman. "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang 
berdusta. | ْم ُكنَت ِمَن الَاكِذِبَنيvَصَدْقَت اv27قَاَل َسنَنُظُر ا| 

[27.28] Pergilah dengan |membawa| suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah 
dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan"  ْم ُمث> تََول> َعْهنُْم فَانُظْر َماَذا يَْرِجُعوَن لَْهيِ

`
ِِّكتَاِيب َهَذا فَاvلِْقْه ا اْذَهب ب

|28| 
    

Sub.:  Ratu Bilqis menerima surat dari Nabi Sulaiman,Sub.:  Ratu Bilqis menerima surat dari Nabi Sulaiman,Sub.:  Ratu Bilqis menerima surat dari Nabi Sulaiman,Sub.:  Ratu Bilqis menerima surat dari Nabi Sulaiman,    dan dia memberikanya hadiah 27:29dan dia memberikanya hadiah 27:29dan dia memberikanya hadiah 27:29dan dia memberikanya hadiah 27:29----37373737    
[27.29] Berkata ia |Balqis|. "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah 

surat yang mulia. | َيل> ِكَتاٌب كَِرٌمي `
ّينِ ا¢لِْقَي ا

`
َا املَال¢ ا Èهيv29قَالَْت َ_ ا| 

[27.30] Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya |isi| nya. "Dengan menyebut nama Allah 
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. | ِحِمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bُِّه ِبْسِم ا ن

`
>ُه ِمن ُسلَْيَماَن َوا ن

`
 |30ا

[27.31] Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai 
orang-orang berserah diri". | تُوِين ُمْسِلِمَنيûال> تَْعلُوا عََيل> َواv31ا| 

[27.32] Berkata dia |Balqis|. "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku |ini| aku tidak 
pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis |ku|".  فُْتوِين ِيفvَا املَال¢ ا Èهيvقَالَْت َ_ ا

 |32اvْمرِي َما ُكنُت قَاِطَعًة اvْمرًا َحىت> تَْشهَُدوِن |
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[27.33] Mereka menjawab. "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan |juga| memiliki 
keberanian yang sangat |dalam peperangan|, dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa 

yang akan kamu perintahkan". | ُمرِيَنûلَْيِك فَانُْظِري َماَذا تَا
`
ْمُر ا vٍس َشِديٍد َواالûٍة َوا¢ْولُوا بَا ُن ا¢ْولُوا ُقو>  |33قَالُوا َحنْ

[27.34] Dia berkata. "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka 
membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan 

mereka perbuat.  ْهvَة ا َذا َدَخلُوا قَْريًَة اvفَْسُدوَها َوَجَعلُوا اvِعز>
`
ن> املُلُوَك ا `

ً َوَكَذWَِ يَْفَعلُوَن |قَالَْت ا <Óِذv34ِلهَا ا| 
[27.35] Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan |membawa| hadiah, dan 

|aku akan| menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.  ٍَة فَن< م ِهبَِدي لَْهيِ
`
ّينِ ُمْرِس3ٌَ ا

`
اِظَرٌة ِمبَ يَْرِجُع َوا

 |35املُْرَسلُوَن |
[27.36] Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata. "Apakah |patut| kamu 

menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang 
diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.  ُ <Bِينَ اونَِن ِبَماٍل فََما آَ Èتُِمدvا َجاَء ُسلَْيَماَن قَاَل ا فَلَم>

>ِتُمكْ تَْفَرُحوَن | ا آَُمك بَْل اvنُمت ِهبَِدي م>  |36َخْريٌ ّمِ
[27.37] Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang 

mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu |Saba| dengan terhina 
dan mereka menjadi |tawanan-tawanan| yang hina dina".  َم ِهب◌ُ َÚَ ُنوٍد ال> ِقَبَل ُم ِجبُ ْم فَلَنَاûتِيَهن> لَْهيِ

`
ً َوُمهْ اْرِجْع ا <Óِذvْهنَا ا ُم ّمِ ا َولَُنْخرَِجهن>

 |37َصاِغُروَن |
    

Sub.:  Pertemuan Nabi Sulaiman dengan ratu Bilqis, yang akhirnya menjadi islamlah ratu bilqis 27:38Sub.:  Pertemuan Nabi Sulaiman dengan ratu Bilqis, yang akhirnya menjadi islamlah ratu bilqis 27:38Sub.:  Pertemuan Nabi Sulaiman dengan ratu Bilqis, yang akhirnya menjadi islamlah ratu bilqis 27:38Sub.:  Pertemuan Nabi Sulaiman dengan ratu Bilqis, yang akhirnya menjadi islamlah ratu bilqis 27:38----44444444    
[27.38] Berkata Sulaiman. "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup 

membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri".
َا املَال¢ اvيÈُمكْ يَاûتِيِين ِبَعْرِشهَا قَْبَل اvن يَاûتُوِين ُمْسِلِمَني |  Èهيv38قَاَل َ_ ا| 

[27.39] Berkata `Ifrit |yang cerdik| dari golongan jin. "Aku akan datang kepadamu dengan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat 

untuk membawanya lagi dapat dipercaya".  ن تَُقوvآِتيَك ِبِه قَْبَل ا kَvَن اِجلّنِ ا ّينِ عَلَْيِه لََقِويä اvِمٌني |قَاَل ِعْفرِيٌت ّمِ
`
َقاِمَك َوا  |39َم ِمن م>

[27.40] Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab. "Aku akan membawa singgasana itu 
kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, 
iapun berkata. "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari 
|akan nikmat-Nya|. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk |kebaikan| 
dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".

تَقِ   ا َرآُه ُمسـْ لَْيَك َطْرفَُك فَلَم>
`
َن الِكتَاِب اkَv آِتيَك ِبِه قَْبَل اvن يَْرتَد> ا ي ِعنَدُه ِعْملٌ ّمِ ِ <xْكُفُر قَاَل اvْم اvْشُكُر اvاvرا+ ِعنَدُه قَاَل َهَذا ِمن فَْضِل َرّيبِ ِلَيْبلَُوِين ا

ن> َرّيبِ غَِينä َكِرٌمي |
`
>َما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمن َكَفَر فَا ن

`
 |40َوَمن َشَكَر فَا

[27.41] Dia berkata. "Robahlah baginya singgasananya; maka kita akan melihat apakah dia mengenal 
ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal |nya|".  َيَن َال  قَال ِ <xْم تَُكوُن ِمَن اvَهتَْتِدي اvنَّكُِروا لَهَا َعْرَشهَا نَنُظْر ا

 |41َهيَْتُدوَن |
[27.42] Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya. "Serupa inikah singgasanamu?" Dia 

menjawab. "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami 
adalah orang-orang yang berserah diri". | ُه ُهَو َوا¢وِتينَا الِعْملَ ِمن قَْبِلهَا َوُكن>ا ُمْسِلِمَني< ا َجاَءْت ِقيَل اvَهَكَذا َعْرُشِك قَالَْت vJَن  |42فَلَم>

[27.43] Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya |untuk melahirkan 
keislamannya|, karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir.  ْعُبُد ِمن ُدوِن< َها َما َاكنَت ت َوَصد>

َا َاكنَْت ِمن قَْوٍم َاكِفرِيَن | هن>
`
ِ ا <B43ا| 
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[27.44] Dikatakan kepadanya. "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, 
dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman. "Sesungguhnya ia 
adalah istana licin terbuat dari kaca". Berkatalah Balqis. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat lalim 

terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam".  ِقيَل لَهَا اْدُخِيل
 َ ن قََواِريَر قَال ٌد ّمِ َمر> Èٌح م >ُه َرصْ ن

`
ًة َوَكَشَفْت َعن َساقَْهيَا قَاَل ا ا َراvتُْه َحِسبَْتُه لُج> َح فَلَم> ْ ِ َرّبِ الَعالَِمَني  ْت َرّبِ الرص> <Bِ ْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَنvّينِ َظلَْمُت نَْفِيس َوا

`
ا

|44| 
    

Sub.:  Kisah Nabi Shalih dan hukuman kaum Thamud 27:45Sub.:  Kisah Nabi Shalih dan hukuman kaum Thamud 27:45Sub.:  Kisah Nabi Shalih dan hukuman kaum Thamud 27:45Sub.:  Kisah Nabi Shalih dan hukuman kaum Thamud 27:45----53535353    
[27.45] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada |kaum| Tsamud saudara mereka Saleh |yang 

berseru|. "Sembahlah Allah". Tetapi tiba-tiba mereka |jadi| dua golongan yang bermusuhan.  َىل ثَُموَد
`
َولََقْد اvْرَسلْنَا ا

َتِصُموَن | َذا ُمهْ فَرِيَقاِن َخيْ
`
َ فَا <Bِن اْعُبُدوا اvَخاُمهْ َصاِلحًا اv45ا| 

[27.46] Dia berkata. "Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum |kamu minta| 
kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat".  َتْعِجلُوَن قَاَل َ_ قَْوِم ِلَم تَسـْ

وَن | َ لََعل>ُمكْ تُْرَمحُ <Bَتْغِفُروَن ا نَِة لَْوال تَسـْ ئَِة قَْبَل احلَسـَ ِّ ي  |46ِ�لس>
[27.47] Mereka menjawab. "Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang 

besertamu". Saleh berkata. "Nasibmu ada pada sisi Allah, |bukan kami yang menjadi sebab|, tetapi kamu kaum 
yang diuji".  ََعَك قَاَل ط kَ ِبَك َوِبَمن م> ْ ري> ِ بَْل اvنُمتْ قَْوٌم تُْفتَنُوَن |قَالُوا اط> <B47ائُِرُمكْ ِعنَد ا| 

[27.48] Dan adalah di kota itu, sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan 
mereka tidak berbuat kebaikan.  َْرِض وv48َال يُْصِلُحوَن |َوَاكَن ِيف املَِدينَِة ِتْسَعُة َرْهطٍ يُْفِسُدوَن ِيف اال| 

[27.49] Mereka berkata. "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan 
menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya 
|bahwa| kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang 

benar".  
`
ِه َما َشهِْدkَ َمهِْ�َ اvْهúِِ َوا تَن>ُه َواvْهúَُ ُمث> لَنَُقولَن> ِلَوِلّيِ ِّ ِ لَُنَبي <B�ِ وا  |k49> لََصاِدُقوَن |قَالُوا تََقاَمسُ

[27.50] Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar 
|pula|, sedang mereka tidak menyadari. | َمْكرًا َوُمهْ َال يَْشُعُروَن kَ50َوَمَكُروا َمْكرًا َوَمَكْر| 

[27.51] Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami 
membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. | ِعَني ْمجَ vُمهْ َوقَْوَمهُْم اkَْر  |51فَانُظْر َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة َمْكِرِمهْ اkv> َدم>

[27.52] Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu |terdapat| pelajaran bagi kaum yang mengetahui.  فَِتْ�َ بُُيوُهتُْم َخاِويًَة ِبَما

َِّقْوٍم يَْعلَُموَن | ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ل `
 |52َظلَُموا ا

[27.53] Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa.  َجنْينَا vَوا
يَن آَمنُوا َوَاكنُوا يَت>ُقوَن |ا ِ <x53| 
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[27.54] Dan |ingatlah kisah| Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya. "Mengapa kamu mengerjakan 
perbuatan fahisyah |keji| itu sedang kamu melihat |nya|?"  ُوَن |َول نُْمتْ تُْبِرصُ vتُوَن الَفاِحَشَة َواûتَا vْذ قَاَل ِلَقْوِمِه ا

`
 |54وطًا ا

[27.55] Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk |memenuhi| nafsu |mu|, bukan |mendatangi| wanita? 
Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui |akibat perbuatanmu|".  ن ُدوِن ئِن>ُمكْ لََتاûتُوَن الّرَِجاَل َشهَْوًة ّمِ vا

هَلُوَن | َِّساِء بَْل اvنُمتْ قَْوٌم َجتْ  |55الن
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[27.56] Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan. "Usirlah Lut beserta keluarganya dari 
negerimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang |mendakwakan dirinya| bersih".  فََما َاكَن َجَواَب

ُْم ا¢kٌَس يََتَطه>ُروَن | هن>
`
ن قَْريَِتُمكْ ا ال> اvن قَالُوا اvْخرُِجوا آَل لُوٍط ّمِ

`
 |56قَْوِمِه ا

[27.57] Maka Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menakdirkan dia 
termasuk orang-orang yang tertinggal |dibinasakan|. | َها ِمَن الَغاِبرِيَنkَْر ال> اْمَراvتَُه قَد>

`
ْهúَُ ا vَجنْينَاُه َواv  |57فَا

[27.58] Dan Kami turunkan hujan atas mereka |hujan batu|, maka amat buruklah hujan yang ditimpakan 
atas orang-orang yang diberi peringatan itu. | َطرًا فََساَء َمَطُر املُنَذِريَن م م>  |58َواvْمَطْرkَ عَلَْهيِ
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[27.59] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya 
yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?"  ُقِل احلَْمُد

ا يُْرشُِكوَن | ُ َخْريٌ اvم> <Bٓيَن اْصَطَفى ا ِ <xَوَسالٌم عََىل ِعَباِدِه ا ِ <Bِ59| 
[27.60] Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari 

langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali 
tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada tuhan |yang lain|? Bahkan 

|sebenarnya| mereka adalah orang-orang yang menyimpang |dari kebenaran|.  نَزَل لَُمكvْرَض َواvَمَواِت َواال ْن َخلََق الس> اvم>
َع  Úٌَ م>

`
ا َاكَن لَُمكْ اvن تُْنِبُتوا َجشََرَها اvا َماِء َماًء فَاvنَْبتْنَا ِبِه َحَدائَِق َذاَت َهبَْجٍة م> َن الس> ِ ّمِ <B60بَْل ُمهْ قَْوٌم يَْعِدلُوَن |ا| 

[27.61] Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-
sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk |mengokohkan| nya dan menjadikan 
suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada tuhan |yang lain|? Bahkan |sebenarnya| 

kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.  ْهنَارًا َوَجَعَل لَهَا َرَواِيسَ َوَجَعَل بَْنيَ الَبْحَرْيِنvْرَض قََرارًا َوَجَعَل ِخاللَهَا اvم>ن َجَعَل االvا
َع  Úٌَ م>

`
ُمهْ َال يَْعلَُموَن |َحاِجزًا اvا ِ بَْل اvْكَرثُ <B61ا| 

[27.62] Atau siapakah yang memperkenankan |doa| orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-
Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu |manusia| sebagai khalifah di bumi? 

Apakah di samping Allah ada tuhan |yang lain|? Amat sedikitlah kamu mengingati |Nya|.  َذا
`
يُب املُْضَطر> ا اvم>ن ُجيِ

ا تََذك>ُروَن | ِ قَِليًال م> <Bَع ا Úٌَ م>
`
ا vْرِض اvَعلُُمكْ ُخلََفاَء اال وَء َوَجيْ È62َدعَاُه َويَْكِشُف الس| 

[27.63] Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan dan siapa |pula| kah 
yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum |kedatangan| rahmat-Nya? Apakah di samping 

Allah ada tuhan |yang lain|? Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan |dengan-Nya|.  م>نvا
 ِ <Bَع ا Úٌَ م>

`
تِِه اvا َ_َح بُْرشاً بَْنيَ يََدْي َرْمحَ ُ َمع>ا يُْرشُِكوَن |َهيِْديُمكْ ِيف ُظلَُماِت الَربِّ َوالَْبْحِر َوَمن يُْرِسُل الّرِ <B63 تََعاَىل ا| 

[27.64] Atau siapakah yang menciptakan |manusia dari permulaannya|, kemudian mengulanginya |lagi|, 
dan siapa |pula| yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan 
|yang lain|?. Katakanlah. "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar".

ن ُكنُمتْ اvم>ن يَْبَدا¢ اخلَلْ  
`
ِ ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُمكْ ا <Bَع ا Úٌَ م>

`
ا vْرِض اvَماِء َواال َن الس>  |64 َصاِدِقَني |َق ُمث> يُِعيُدُه َوَمن يَْرُزقُُمك ّمِ

[27.65] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui 
perkara yang gaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.  ُقل ال> يَْعَملُ َمن

َن يُْبَعثُوَن | <_vَوَما يَْشُعُروَن ا ُ <Bال> ا
`
َمَواِت َواالvْرِض الَغْيَب ا  |65ِيف الس>

[27.66] Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai |kesana| malahan mereka ragu-ragu 
tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya.  وَن ْهنَا َمعُ ْهنَا بَْل ُمه ّمِ اَرَك ِعلُْمهُْم ِيف االِٓخَرِة بَْل ُمهْ ِيف َشٍكّ ّمِ بَِل اد>

|66| 
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[27.67] Berkatalah orang-orang yang kafir; "Apakah setelah kita menjadi tanah dan |begitu pula| bapak-
bapak kita; apakah sesungguhnya kita akan dikeluarkan |dari kubur|?  ئِن>ا لَُمْخَرُجوَن vا kَئَِذا ُكن>ا تُراً� َوآَ�ُؤ vيَن َكَفُروا ا ِ <xَوقَاَل ا

|67| 
[27.68] Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan |juga| bapak-bapak kami dahulu; ini 

tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang dahulu kala".  ِلَني ال> اvَساِطُري االvو>
`
ْن َهَذا ا

`
ُن َوآَ�ُؤkَ ِمن قَْبُل ا لَقَْد َوِعْدkَ َهَذا َحنْ

|68| 
[27.69] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Berjalanlah kamu |di muka| bumi, lalu perhatikanlah bagaimana 

akibat orang-orang yang berdosa. | ْرِض فَانُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقبَُة املُْجرِِمَنيv69ُقْل ِسُريوا ِيف اال| 
[27.70] Dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah |dadamu| merasa sempit 

terhadap apa yang mereka tipudayakan". | ا يَْمُكُروَن م> ْم َوَال تَُكن ِيف َضْيٍق ّمِ َزْن عَلَْهيِ  |70َوَال َحتْ
[27.71] Dan mereka |orang-orang kafir| berkata. "Bilakah datangnya azab itu, jika memang kamu orang-

orang yang benar".  َن ُكنُمتْ َصاِدِقَني | َويَُقولُون
`
 |71َمَىت َهَذا الَوْعُد ا

[27.72] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari |azab| 
yang kamu minta |supaya| disegerakan itu. | َتْعِجلُوَن ي تَسـْ ِ <xن يَُكوَن َرِدَف لَُمك بَْعُض اv72ُقْل َعَىس ا| 

[27.73] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar |yang diberikan-Nya| 
kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri |nya|.  ُمهْ َال ْكَرثَ vو فَْضٍل عََىل الن>اِس َولَِكن> ا ُxَ َك< ن> َرب

`
َوا

 |73يَْشُكُروَن |
[27.74] Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan 

apa yang mereka nyatakan. | ُصُدوُرُمهْ َوَما يُْعِلُنوَن Èَك لََيْعَملُ َما تُِكن< ن> َرب
`
 |74َوا
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[27.75] Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan |terdapat| dalam kitab yang nyata 
|Lohmahfuz|. | ِبٍني Èال> ِيف ِكَتاٍب م

`
َماِء َواالvْرِض ا  |75َوَما ِمْن غَائَِبٍة ِيف الس>

[27.76] Sesungguhnya Al Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel sebahagian besar dari |perkara-
perkara| yang mereka berselisih tentangnya. | َتِلُفوَن ي ُمهْ ِفيِه َخيْ ِ <xْكَرثَ ا vائِيَل ا ْرسَ `

ن> َهَذا الُقْرآَن يَُقصÈ عََىل بَِين ا `
 |76ا

[27.77] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang 
beriman. | ِّلُْمْؤِمِنَني ٌة ل >ُه لَهًُدى َوَرْمحَ ن

`
 |77َوا

[27.78] Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusan-Nya, dan 
Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. | ْمكِِه َوُهَو الَعزِيُز الَعِلُمي >َك يَْقِيض بَيَْهنُم ِحبُ ن> َرب `

 |78ا
[27.79] Sebab itu bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya kamu |Nabi Muhammad| berada di atas 

kebenaran yang nyata.  َِك عََىل احلَّق< ن
`
ِ ا <Bعََىل ا ْ  |79املُِبِني |فَتََولك>
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[27.80] Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan |tidak pula| 
menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang.  َك َال< ن

`
ا

>ْوا ُمْدِبرِيَن | َذا َول
`
عَاَء ا ÈTم> ا È80تُْسِمُع املَْوَىت َوَال تُْسِمُع الص| 

[27.81] Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin |memberi petunjuk| orang-orang buta dari kesesatan 
mereka. Kamu tidak dapat menjadikan |seorang pun| mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada 

ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri. | ْسِلُموَن Èال> َمن يُْؤِمُن ِبآَ_ِتنَا فَهُم م
`
ن تُْسِمُع ا

`
ْم ا  |81َوَما اvنَْت ِهبَاِدي الُعْمِي َعن َضاللَِهتِ

[27.82] Dan apabila perkataan |ketentuan masa kehancuran alam| telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan 
sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia 
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dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.  < ْم اvْخَرْجنَا لَهُْم َداب َذا َوقََع الَقْوُل عَلَْهيِ
`
ُمهُْم اvن> الن>اَس َاكنُوا ِبآَ_ِتنَا َال يُوِقنُوَن َوا َلكِّ َن االvْرِض تُ ًة ّمِ

|82| 
[27.83] Dan |ingatlah| hari |ketika| Kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang 

mendustakan ayat-ayat Kami, lalu mereka dibagi-bagi |dalam kelompok-kelompok|.  ٍة فَْوجًا ُرشُ ِمن ُلكِّ ا¢م> َويَْوَم َحنْ
ُب ِبآَ_ِتنَا فَهُْم يُوَزُعوَن | م>ن يَُكّذِ  |83ّمِ

[27.84] Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman. "Mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku, 
padahal ilmu kamu tidak meliputinya, atau apakah yang telah kamu kerjakan?"  بُْمت ِبآَ_ِيت َولَْم َذا َجاُءوا قَاَل اvَكذ>

`
َحىت> ا

اَذا ُكنُمتْ تَْعَملُوَن | يُطوا ِهبَا ِعلْامً اvم>  |84ُحتِ
[27.85] Dan jatuhlah perkataan |azab| atas mereka disebabkan kelaliman mereka, maka mereka tidak dapat 

berkata |apa-apa|. | م ِبَما َظلَُموا فَُهْم َال يَنِطُقوَن  |85َوَوقََع القَْوُل عَلَْهيِ
    

Sub.:  Hari ketika ditiupnya sangkakalaSub.:  Hari ketika ditiupnya sangkakalaSub.:  Hari ketika ditiupnya sangkakalaSub.:  Hari ketika ditiupnya sangkakala    27:8627:8627:8627:86----90909090    
[27.86] Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan malam supaya 

mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-
tanda |kekuasaan Allah| bagi orang-orang yang beriman.  الَٓ_ٍت َWِن> ِيف َذ `

َاَر ُمْبِرصًا ا >ْيَل ِليَْسُكنُوا ِفيِه َوالهن> لَْم يََرْوا اkv> َجَعلْنَا الل vا
ِّقَْوٍم يُْؤمِ   |86نُوَن |ل

[27.87] Dan |ingatlah| hari |ketika| ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala 
yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan 

merendahkan diri. تَْوُه َداِخرِيَن |َويَْوَم يُنَفُخ ِيف الvا äَوُلك ُ <Bال> َمن َشاَء ا
`
َمَواِت َوَمن ِيف االvْرِض ا وِر فََفزَِع َمن ِيف الس> È87ص| 

[27.88] Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan 
sebagai jalannya awan. |Begitulah| perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh |sempurna| tiap-tiap sesuatu; 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  َحاِب ُصْنَع ُهبَا َجاِمَدًة َوِيهَ تَُمرÈ َمر> الس> سـَ َوتََرى اِجلَباَل َحتْ
>ُه َخِبٌري بِ  ن

`
ٍء ا ي اvتَْقَن ُلك> َيشْ ِ <xا ِ <B88َما تَْفَعلُوَن |ا| 

[27.89] Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh |balasan| yang lebih baik daripadanya, 
sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.  َمن َجاَء

نَِة فúََُ َخْريٌ  ن فََزعٍ يَْوَمِئٍذ آِمنُوَن |ِ�لَْحسـَ ْهنَا َوُمه ّمِ  |89 ّمِ
[27.90] Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam 

neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan |setimpal| dengan apa yang dahulu kamu kerjakan.  <ئَِة َوَمن َجاَء ِ�لس ِّ ي
ال> َما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن |

`
َزْوَن ا  |90فَُكب>ْت َوُجوُههُْم ِيف الن>اِر َهْل ُجتْ

    
Sub.:  Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Allah saja 27:91Sub.:  Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Allah saja 27:91Sub.:  Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Allah saja 27:91Sub.:  Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Allah saja 27:91----93939393    

[27.91] Aku |Nabi Muhammad| hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini |Mekah| Yang 
|Dia| telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku 

termasuk orang-orang yang berserah diri |Muslim|.  ¢ٍء َوا َمهَا َوÚَُ ُلكÈ َيشْ ي َحر> ِ <xِة ا َWْْعُبَد َرب> َهِذِه الَبvْن اvَما ا¢ِمْرُت ا< ن
`
ِمْرُت اvْن اvُكوَن ا

 |91ِمَن املُْسِلِمَني |
[27.92] Dan supaya aku membacakan Al Qur'an |kepada manusia|. Maka barang siapa yang mendapat 

petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk |kebaikan| dirinya, dan barang siapa yang 
sesat maka katakanlah. "Sesungguhnya aku |ini| tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan".  تْلَُوvْن اvَوا

>َما اkَv ِمَن املُنِذرِيَن | ن
`
>َما َهيَْتِدي ِلنَْفِسِه َوَمن َضل> فَُقْل ا ن

`
 |92الُقْرآَن فََمِن اْهَتَدى فَا
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[27.93] Dan katakanlah |Nabi Muhammad|. "Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu 
tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu 

kerjakan".  َِك ِبغَافÈ ِ َسُريِيُمكْ آَ_تِِه فَتَْعرِفُوَهنَا َوَما َرب <Bِ 93ٍل َمع>ا تَْعَملُوَن |َوُقِل احلَْمُد| 
 

AL QASHASH  سورة القصص 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[28.1] Thaa Siin Miim | 1طسم| 

[28.2] Ini adalah ayat-ayat Kitab |Al Qur'an| yang nyata |dari Allah|. | 2ِتْ�َ آَ_ُت الِكتَاِب املُِبِني| 
    

Sub.:  Kisah Firaun dan Nabi Musa 28:3Sub.:  Kisah Firaun dan Nabi Musa 28:3Sub.:  Kisah Firaun dan Nabi Musa 28:3Sub.:  Kisah Firaun dan Nabi Musa 28:3----42424242    
[28.3] Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan benar untuk orang-

orang yang beriman.  َِبأِ ُموَىس َوِفْرَعْوَن ِ�لَْحّق<  |3ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن |نَْتلُو عَلَْيَك ِمن ن
    

Sub.:  Firaun menganiaya Bani Israel, berbuat sewenang wenang dimuka bumi 28:4Sub.:  Firaun menganiaya Bani Israel, berbuat sewenang wenang dimuka bumi 28:4Sub.:  Firaun menganiaya Bani Israel, berbuat sewenang wenang dimuka bumi 28:4Sub.:  Firaun menganiaya Bani Israel, berbuat sewenang wenang dimuka bumi 28:4----6666    
[28.4] Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan 

penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka 
dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang 

berbuat kerusakan.  ُح ِّ ْهنُْم يَُذب َتْضِعُف َطائَِفًة ّمِ َيعًا يَسـْ ن> ِفْرَعْوَن عَال ِيف االvْرِض َوَجَعَل اvْهلَهَا شـِ `
>ُه َاكَن ِمَن  ا ن

`
َتْحِيي ِنَساَءُمهْ ا بْنَاَءُمهْ َويَسـْ vا

 |4املُْفِسِديَن |
[28.5] Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi |Mesir| itu dan 

hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi |bumi|,  نvَونُرِيُد ا
َعلَهُُم الَواِرِثَني | ًة َوَجنْ َعلَهُْم اvئِم> ُتْضِعُفوا ِيف االvْرِض َوَجنْ يَن اسـْ ِ <xُمن> عََىل ا<  |5ن

[28.6] dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada 
Firaun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu  ْرِضvَونَُمّكَِن لَهُْم ِيف اال

َذُروَن | ا َاكنُوا َحيْ  |6َونُرَِي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُمهَا ِمْهنُم م>
    

Sub.:  Nabi Musa dikembalikan ke ibunya setelah dilemparkan ke sungai Nil 28:7Sub.:  Nabi Musa dikembalikan ke ibunya setelah dilemparkan ke sungai Nil 28:7Sub.:  Nabi Musa dikembalikan ke ibunya setelah dilemparkan ke sungai Nil 28:7Sub.:  Nabi Musa dikembalikan ke ibunya setelah dilemparkan ke sungai Nil 28:7----13131313    
[28.7] Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia |Musa|, dan apabila kamu khawatir 

terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai |Nil|. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah |pula| 
bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya |salah 

seorang| dari para rasul.  َز َذا ِخْفِت عَلَْيِه فَاvلِْقيِه ِيف الَميِّ َوَال َختَاِيف َوَال َحتْ
`
َىل ا¢ّمِ ُموَىس اvْن اvْرِضِعيِه فَا `

لَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن َواvْوَحْينَا ا
`
k> َرادÈوُه ا

`
ِين ا

 |7املُْرَسِلَني |
[28.8] Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi 

mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.  فَالَْتَقَطُه آُل
ن> ِفْرعَ  `

 |8ْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُمهَا َاكنُوا َخاِطِئَني |ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن لَهُْم عَُدوا+ َوَحَزkً ا
[28.9] Dan berkatalah istri Firaun. "|Ia| adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu 

membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka 
tiada menyadari.  ُْاً َومهTَْو نَت>ِخَذُه َوvن يَنَفَعنَا اvَال تَْقُتلُوُه َعَىس ا َWَُت عَْنيٍ ّيلِ َو  |9 َال يَْشُعُروَن |َوقَالَِت اْمَراvُة ِفْرَعْوَن ُقر>
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[28.10] Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang 
Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya |kepada janji 

Allah|.  ُبَْطنَا عََىل قَلِْهبَا ِلَتُكوَن ِمَن امل ن َاكَدْت لَُتْبِدي ِبِه لَْوال اvن ر>
`
 |10| ْؤِمِننيَ َواvْصَبَح فَُؤاُد ا¢ّمِ ُموَىس فَاِرغًا ا

[28.11] Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan. "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah 
olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya, | ْت ِبِه َعن ُجنٍُب َوُمهْ َال يَْشُعُروَن يِه فََبُرصَ  |11َوقَالَْت ال¢ْخِتِه ُقّصِ

[28.12] dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui |nya| 
sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa. "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlulbait |keluarga| 

yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?".  ْمنَا عَلَْيِه املََراِضَع ِمن قَْبُل َوَحر>
وَن |  |12فََقالَْت َهْل اvُدلÈُمكْ عََىل اvْهِل بَيٍْت يَْكُفلُونَُه لَُمكْ َوُمهْ kَ ُÚَِحصُ

[28.13] Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan 
supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. 

ُمهْ   ْكَرثَ vَولَِكن> ا äَحق ِ <Bن> َوعَْد اvَزَن َوِلَتْعَملَ ا ِه َيكْ تََقر> َعْيُهنَا َوَال َحتْ َىل ا¢ّمِ
`
 |13 َال يَْعلَُموَن |فََرَدْدkَُه ا

    
Sub.:  Nabi Sub.:  Nabi Sub.:  Nabi Sub.:  Nabi Musa membunuh seorang pria dari kaum firaun yang menjadi musuhnya 28:14Musa membunuh seorang pria dari kaum firaun yang menjadi musuhnya 28:14Musa membunuh seorang pria dari kaum firaun yang menjadi musuhnya 28:14Musa membunuh seorang pria dari kaum firaun yang menjadi musuhnya 28:14----21212121    

[28.14] Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah 
|kenabian| dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

ِنَني |  زِي املُْحسـِ َتَوى آتَيْنَاُه ُحْكامً َوِعلْامً َوَكَذWَِ َجنْ ُه َواسـْ ا بَلََغ اvُشد>  |14َولَم>
[28.15] Dan Musa masuk ke kota |Memphis| ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di 

dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi; yang seorang dari golongannya |Bani Israel| dan seorang 
|lagi| dari musuhnya |kaum Firaun|. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, 
untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa 
berkata. "Ini adalah perbuatan syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata 

|permusuhannya|. يَعِتِه َوَهَذا ْن اvْهِلهَا فََوَجَد ِفهيَا َرُجلَْنيِ يَْقتَِتالِن َهَذا ِمن شـِ ي ِمن ِمْن عَدُ  َوَدَخَل املَِدينََة عََىل ِحِني غَْف3ٍَ ّمِ ِ <xَتَغاثَُه ا ِه فَاسـْ ّوِ
 äُه عَُدو< ن

`
ْيَطاِن ا ِل الشـ> ِه فََوَكَزُه ُموَىس فََقَىض عَلَْيِه قَالَهََذا ِمْن َمعَ ي ِمْن عَُدّوِ ِ <xيَعِتِه عََىل ا ِبٌني | شـِ Èم äِضل È15م| 

    
Sub.:  Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mengampuni dosanya atas pembSub.:  Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mengampuni dosanya atas pembSub.:  Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mengampuni dosanya atas pembSub.:  Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mengampuni dosanya atas pembunuhan yang dia lakukan unuhan yang dia lakukan unuhan yang dia lakukan unuhan yang dia lakukan 
28:1628:1628:1628:16    

[28.16] Musa mendoa. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu 
ampunilah aku". Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.  َّينِ َظل
`
ِحُمي |قَاَل َرّبِ ا >ُه ُهَو الَغُفوُر الر> ن

`
 |16ْمُت نَْفِيس فَاْغِفْر ِيل فََغَفَر Úَُ ا

[28.17] Musa berkata. "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-
kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa".  ِِّلُْمْجرِِمَني قَاَل َرّبِ ب َما اvنَْعْمَت عََيل> فَلَْن اvُكوَن َظهِريًا ل

|17| 
[28.18] Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir |akibat 

perbuatannya|, maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan 
kepadanya. Musa berkata kepadanya. "Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata 

|kesesatannya|".  < ن
`
َتْرصُِخُه قَاَل Úَُ َمَوَىس ا ُه ِ�الvْمِس يَسـْ ي اْستَنَرصَ ِ <xَذا ا

`
ق>ُب فَا ِبٌني | َك لََغِويä فَاvْصَبَح ِيف املَِدينَِة َخائِفًا يََرتَ È18م| 

[28.19] Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, 
musuhnya berkata. "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin 
telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat 
sewenang-wenang di negeri |ini|, dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang 
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mengadakan perdamaian".  ُتِرvهَُما قَاَل َ_ ُموَىس ا< ي ُهَو عَُدوä ل ِ <x�ِ ن يَْبِطَشvَراَد اvْن اvا ا ال> اvن فَلَم>
`
`ن تُرِيُد ا

يُد اvن تَْقُتلَِين Éََ قَتَلَْت نَْفسًا ِ�الvْمِس ا
 |19تَُكوَن َجب>ارًا ِيف االvْرِض َوَما ُترِيُد اvن تَُكوَن ِمَن املُْصِلِحَني |

[28.20] Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata. "Hai Musa, 
sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah 

|dari kota ini| sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu".  ْقَصاvْن ا َوَجاَء َرُجٌل ّمِ
ن>  `

َني |املَِدينَِة يَْسَعى قَاَل َ_ ُموَىس ا ّينِ Wََ ِمَن الن>اِحصِ
`
 |20املَالv يَاûتَِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتلُوَك فَاْخُرْج ا

[28.21] Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia 
berdoa. "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang lalim itu".  ِين ِمَن الَقْوِم ق>ُب قَاَل َرّبِ َجنِّ فََخَرَج ِمْهنَا َخائِفًا يََرتَ

اِلِمَني |  |21الظ>
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[28.22] Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia berdoa |lagi|. "Mudah-mudahan Tuhanku 

memimpinku ke jalan yang benar". | ِبيِل َه ِتلْقَاَء َمْديََن قَاَل َعَىس َرّيبِ اvن َهيِْديَِين َسَواَء الس> ا تََوج>  |22َولَم>
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[28.23] Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang 

sedang meminumkan |ternaknya|, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang 
sedang menghambat |ternaknya|. Musa berkata. "Apakah maksudmu |dengan berbuat begitu|?" Kedua wanita 
itu menjawab. "Kami tidak dapat meminumkan |ternak kami|, sebelum pengembala-pengembala itu 

memulangkan |ternaknya|, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".  ا َوَرَد َماَء َولَم>
َن الن>اِس يَْسقُ  ًة ّمِ ُم اْمَراvتَْنيِ تَُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُمكَا قَالََتا َال نَْسِقي َحىت> يُْصِدَر الّرِعَاُء َواv َمْديََن َوَجَد عَلَْيِه ا¢م> ْيٌخ َكِبٌري |وَن َوَوَجَد ِمن ُدوِهنِ  |23بُوkَ شـَ

[28.24] Maka Musa memberi minum ternak itu untuk |menolong| keduanya, kemudian dia kembali ke 
tempat yang teduh lalu berdoa. "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang 

Engkau turunkan kepadaku". | َيل> ِمْن َخْريٍ فَِقٌري `
ّينِ ِلَما اvنَزلَْت ا

`
ّلِ فََقاَل َرّبِ ا َىل الّظِ

`
 |24فََسَقى لَهَُما ُمث> تََوىل> ا

[28.25] Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu, 
ia berkata. "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap |kebaikan| mu 
memberi minum |ternak| kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya |Syuaib| dan menceritakan 
kepadanya cerita |mengenai dirinya|. Syuaib berkata. "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-

orang yang zalim itu".  ْْجَر َما َسَقيvِيب يَْدُعوَك ِلَيْجزِيََك ا vن> ا `
ِتْحَياٍء قَالَْت ا ْحَداُمهَا تَْمِيش عََىل اسـْ

`
ا َجاَءُه َوقَص> عَلَْيِه القََصَص فََجاَءتُْه ا َت لَنَا فَلَم>

اِلِمَني |  |25قَاَل َال َختَْف َجنَْوَت ِمَن القَْوِم الظ>
[28.26] Salah seorang dari kedua wanita itu berkata. "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja 

|pada kita|, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja |pada kita| ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya". | ِمُنيvاال Èَجْرَت الَقِويûَتا ن> َخْريَ َمِن اسـْ `

َتاûِجْرُه ا ْحَداُمهَا َ_ اvبَِت اسـْ
`
 |26قَالَْت ا

[28.27] Berkatalah dia |Syuaib|. "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang 
dari kedua anakku ini, atas dasar |dengan ketentuan| bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 
kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah |suatu kebaikan| dari kamu, maka aku tidak hendak 

memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".  ْنvّينِ ا¢رِيُد ا
`
قَاَل ا

ْن اvتَْمْمَت َعْرشًا فَِمْن ِعنِدَك َوَما 
`
ْحَدى ابْنََيت> َهاتَْنيِ عََىل اvن تَاûُجَرِين ثََماِينَ ِحَجٍج فَا

`
اِلِحَني  ا¢رِيُد اvْن اvُشق> عَلَْيكَ ا¢نِكَحَك ا ُ ِمَن الص> <Bن َشاَء ا

`
َتِجُدِين ا سـَ

|27| 
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[28.28] Dia |Musa| berkata. "Itulah |perjanjian| antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang 
ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku |lagi|. Dan Allah adalah saksi 

atas apa yang kita ucapkan". | عََىل َمانَُقوُل َوِكيٌل ُ <Bَجلَْنيِ قََضيُْت فََال عُْدَواَن عََيل> َوا vَما اال<  |28قَاَل َذWَِ بَيِْين َوبَيْنََك اvي
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[28.29] Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan 

keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung ia berkata kepada keluarganya. "Tunggulah |di sini|, 
sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari |tempat| api 

itu atau |membawa| sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan".  آنََس ِمن ِúِْهvَجَل َوَساَر بَا vا قََىض ُموَىس اال فَلَم>
َربٍ اvْو َجْذَوٍة مِّ  ْهنَا ِخبَ >َعّيلِ آِتيُمك ّمِ ّينِ آنَْسُت kَرًا ل

`
وِر kَراً قَاَل الvْهúِِ اْمُكثُوا ا Èُمكْ تَْصَطلُوَن |َن َجاِنِب الط ـ>  |29الن>اِر لََعل

[28.30] Maka tatkala Musa sampai ke |tempat| api itu, diserulah dia dari |arah| pinggir lembah yang 
diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu. "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam,

  َ vا ا ُ فَلَم> <Bا kَvّينِ ا
`
َجَرِة اvن َ_ ُموَىس ا  |30َربÈ الَعالَِمَني | َها نُوِدَي ِمن َشاِطِئ الَواِد االvيَْمِن ِيف الُبْقَعِة املَُباَرَكِة ِمَن الش>
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[28.31] dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala |tongkat itu menjadi ular dan| Musa melihatnya 
bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. 
|Kemudian Musa diseru|. "Hai Musa, datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu 

termasuk orang-orang yang aman.  َْقِبْل َوالvَوىل> ُمْدِبرًا َولَْم يَْعقِّْب َ_ ُموَىس ا äَا َجان َزتvJَ Èهن> ا َرآَها َهتْ >َك ِمَن االِٓمِنَني  َواvْن اvلِْق َعَصاَك فَلَم> ن
`
َختَْف ا

|31| 
[28.32] Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia ke luar putih tidak bercacat bukan karena 

penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu |ke dada| mu bila ketakutan, maka yang demikian itu adalah dua 
mukjizat dari Tuhanmu |yang akan kamu hadapkan kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya|. 

Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik".  لَْيَك َجنَاَحَك
`
ْم ا ُرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْريِ ُسوٍء َواْمضُ اْسُ�ْ يََدَك ِيف َجْيِبَك َختْ

ُْم َاكنُوا قَْومًا فَاِسِقَني | هن>
`
َىل ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه ا

`
َِّك ا ب ْهِب فََذاِنَك بُْرَهاkَِن ِمن ر>  |32ِمَن الر>

[28.33] Musa berkata. "Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan 
mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. | ن يَْقتُلُوِنvَخاُف اvّينِ قَتَلُْت ِمْهنُْم نَْفسًا فَا

`
 |33قَاَل َرّبِ ا

[28.34] Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai 
pembantuku untuk membenarkan |perkataan| ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku".

  
`
ُقِين ا ِ� َهاُروُن ُهَو اvفَْصُح ِمّينِ ِلَساkً فَاvْرِسúُْ َمِعَي ِرْدءًا يَُصّدِ vبُوِن |َوا  |34ّينِ اvَخاُف اvن يَُكّذِ

[28.35] Allah berfirman. "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan Kami berikan kepadamu 
berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu; |berangkatlah kamu berdua| dengan 

membawa mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang menang".  َعُضَدَك Èقَاَل َسنَُشد
>َبَعُمكَا الَغاِلُبوَن | لَْيُمكَا ِبآَ_ِتنَا اvنُتَما َوَمِن ات

`
َعُل لَُمكَا ُسلَْطاkً فََال يَِصلُوَن ا  |35ِباvِخيَك َوَجنْ

[28.36] Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan |membawa| mukjizat-mukjizat Kami yang nyata, 
mereka berkata. "Ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar |seruan 

yang seperti| ini pada nenek moyang kami dahulu". نَاٍت قَا ِّ ا َجاَءُمه مÈوَىس ِبآَ_تِنَا بَي ْعنَا ِهبََذا ِيف فَلَم> ْفَرتًى َوَما َمسِ Èٌر م ال> ِحسْ
`
لُوا َما َهَذا ا

ِلَني |  |36آَ�ئِنَا االvو>
[28.37] Musa menjawab. "Tuhanku lebih mengetahui orang yang |patut| membawa petunjuk dari sisi-Nya 

dan siapa yang akan mendapat kesudahan |yang baik| di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan 
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mendapat kemenangan orang-orang yang zalim".  ُه َال< ن
`
اِر ا <Tعَاِقَبُة ا ُÚَ ْعَملُ ِبَمن َجاَء ِ�لْهَُدى ِمْن ِعنِدِه َوَمن تَُكوُن vَوقَاَل ُموَىس َرّيبِ ا
اِلُموَن |  |37يُْفِلُح الظ>
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[28.38] Dan berkata Firaun. "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. 
Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya 
aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-

orang pendusta".  َِني ف Úٍَ غَْريِي فَاvْوِقْد ِيل َ_ َهاَماُن عََىل الّطِ
`
ْن ا َا املَال¢ َما عَِلْمُت لَُمك ّمِ Èهيvَوقَاَل ِفْرَعْوُن َ_ ا 

`
ِلُع ا >َعّيلِ اvط> حًا ل Úَِ ُموَىس اْجَعل ّيلِ َرصْ

`
َىل ا

ّينِ الvُظنÈُه ِمَن الَاكِذِبَني |
`
 |38َوا

[28.39] Dan berlaku angkuhlah Firaun dan bala tentaranya di bumi |Mesir| tanpa alasan yang benar dan 
mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami.  َتْكَربَ ُهَو َوُجنُو ُدُه ِيف االvْرِض ِبَغْريِ احلَّقِ َواسـْ

لَْينَا َال يُْرَجُعوَن | `
ُْم ا  |39َوَظنÈوا اvهن>

[28.40] Maka Kami hukumlah Firaun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. 
Maka lihatlah bagaimana akibat |kesudahan| orang-orang yang zalim.  ُمهْ ِيف الَميِّ فَانُظْر َكْيَف َاكَنkَُه َوُجنُوَدُه فَنََبْذkََخْذvفَا

اِلِمَني |  |40عَاِقَبُة الظ>
[28.41] Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru |manusia| ke neraka dan pada Hari 

Kiamat mereka tidak akan ditolong.  ِئvوَن |َوَجَعلْنَاُمهْ ا َىل الن>اِر َويَْوَم الِقَياَمِة َال يُنَرصُ `
ًة يَْدُعوَن ا  |41م>

[28.42] Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini; dan pada Hari Kiamat mereka termasuk 
orang-orang yang dijauhkan |dari rahmat Allah|.  ْ ن ÈTتَْبْعنَاُمهْ ِيف َهِذِه اvَن املَْقُبوِحَني |َوا  |42َيا لَْعنًَة َويَْوَم الِقيَاَمِة ُمه ّمِ

[28.43] Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab |Taurat| sesudah Kami binasakan 
generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat, agar mereka 

ingat.  َع< ًة ل >هُْم يََتَذك>ُروَن |َولَقَْد آتَيْنَا ُموَىس الِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما اvْهلَْكنَا الُقُروَن اال¢وَىل بََصائَِر ِللن>اِس َوُهًدى َوَرْمحَ  |43ل
    

Sub.:  Sebagian besar orang Yahudi menolak Nabi Muhammad dengan cara yang sama mereSub.:  Sebagian besar orang Yahudi menolak Nabi Muhammad dengan cara yang sama mereSub.:  Sebagian besar orang Yahudi menolak Nabi Muhammad dengan cara yang sama mereSub.:  Sebagian besar orang Yahudi menolak Nabi Muhammad dengan cara yang sama mereka menolak nabika menolak nabika menolak nabika menolak nabi----
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[28.44] Dan tidaklah kamu |Nabi Muhammad| berada di sisi yang sebelah barat |lembah suci Tuwa| ketika 
Kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan 

|kejadian itu|. | اِهِديَن َىل ُموَىس االvْمَر َوَما ُكنَت ِمَن الش>
`
ْذ قََضْينَا ا

`
اِنِب الَغْرِيبِّ ا  |44َوَما ُكنَت ِجبَ

[28.45] Tetapi Kami telah mengadakan beberapa generasi, dan berlalulah atas mereka masa yang panjang, 
dan tiadalah kamu |Nabi Muhammad| tinggal bersama-sama penduduk Mad-yan dengan membacakan ayat-

ayat Kami kepada mereka, tetapi Kami telah mengutus rasul-rasul.  ُم الُعُمُر َوَما ُكنَت َ~ِوً_ ِيف َولَِكن>ا اvنَشاkَû ُقُروkً فَتََطاَوَل عَلَْهيِ
 < ْم آَ_ِتنَا َولَِكن  |45ا ُكن>ا ُمْرِسِلَني |اvْهِل َمْديََن تَْتلُو عَلَْهيِ

[28.46] Dan tiadalah kamu |Nabi Muhammad| berada di dekat gunung Thur ketika Kami menyeru |Musa|, 
tetapi |Kami beritahukan itu kepadamu| sebagai rahmat dari Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan 
kepada kaum |Quraisy| yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu agar 

mereka ingat.  ِذيٍر< ن ن ُمه ّمَِ vا ا َِّك ِلُتنِذَر قَْومًا م> ب ن ر> ًة ّمِ ْمحَ ْذ kََديْنَا َولَِكن ر>
`
وِر ا Èاِنِب الط >هُْم يََتَذك>ُروَن |َوَما ُكنَت ِجبَ ن قَْبِ�َ لََعل  |46ّمِ

[28.47] Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka 
kerjakan. "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti 

ayat-ayat Engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin"  نَا< َمْت اvيِْدِهيْم فَيَُقولُوا َرب ِصيَبٌة ِبَما قَد> Èن تُِصيَهبُم مvَولَْوال ا
لَْينَا َرُسوًال فَنَت>ِبَع آَ_ِتَك َونَُكوَن ِمَن املُْؤِمِنَني | `

 |47لَْوال اvْرَسلَْت ا
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[28.48] Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran |Al-Qur’an| dari sisi Kami, mereka berkata. 
"Mengapakah tidak diberikan kepadanya |Nabi Muhammad| seperti yang telah diberikan kepada Musa 
dahulu?". Dan bukankah mereka itu telah ingkar |juga| kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu?; 
mereka dahulu telah berkata. "Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu membantu". Dan mereka 

|juga| berkata. "Sesungguhnya Kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu'.  قَالُوا kَِمْن ِعنِد Èا َجاَءُمهُ احلَق فَلَم>
k> ِبُلكٍّ َاكِفُروَن | لَْوال ا¢وِيتَ ِمثَْل َما ا¢وِيتَ ُموَىس اvَو لَْم يَْكُفُروا ِبَما

`
َراِن تََظاَهَرا َوقَالُوا ا  |48ا¢وِيتَ ُموَىس ِمن قَْبُل قَالُوا ِحسْ

    
Sub.:  Sebuah tantangan untuk orang Yahudi 28:49Sub.:  Sebuah tantangan untuk orang Yahudi 28:49Sub.:  Sebuah tantangan untuk orang Yahudi 28:49Sub.:  Sebuah tantangan untuk orang Yahudi 28:49----51515151    

[28.49] Katakanlah |Nabi Muhammad|, "Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu 
lebih |dapat| memberi petunjuk daripada keduanya |Taurat dan Al Qur'an| niscaya aku mengikutinya, jika 

kamu sungguh orang-orang yang benar". | ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني
`
>ِبْعُه ا ت vْهَدى ِمْهنَُما اvُهَو ا ِ <Bْن ِعنِد ا  |49ُقْل فَاûتُوا ِبِكتَاٍب ّمِ

[28.50] Maka jika mereka tidak menjawab |tantanganmu|, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka 
hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka |belaka|. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang 
mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zlim.  َِبَع َهَواُه ِبَغْري< ِن ات >ِبُعوَن اvْهَواَءُمهْ َوَمْن اvَضلÈ ِمم> >َما يَت ن vفَاْعَملْ ا َWَ َتِجيُبوا >ْم يَسـْ ن ل
`
 فَا

َ َال َهيِْدي الَقْوَم الظ>  <Bن> ا `
ِ ا <Bَن ا  |50اِلِمَني |ُهًدى ّمِ

[28.51] Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini |Al Qur'an| kepada mereka 
agar mereka mendapat pelajaran. | هُْم يََتَذك>ُروَن< لْنَا لَهُُم الَقْوَل لََعل  |51َولََقْد َوص>

    
Sub.:  Mereka yang Sub.:  Mereka yang Sub.:  Mereka yang Sub.:  Mereka yang percaya kepada Al Kitpercaya kepada Al Kitpercaya kepada Al Kitpercaya kepada Al Kitabababab    28:5228:5228:5228:52----55555555    

[28.52] Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Qur'an, mereka 
beriman |pula| dengan Al Qur'an itu. | ُمه ِبِه يُْؤِمنُوَن ِúِيَن آتَيْنَاُمهُ الِكتَاَب ِمن قَْب ِ <x52ا| 

[28.53] Dan apabila dibacakan |Al Qur'an itu| kepada mereka, mereka berkata. "Kami beriman kepadanya; 
sesungguhnya; Al Qur'an itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan Kami, sesungguhnya Kami sebelumnya 

adalah orang-orang yang membenarkan |nya|.  ُه< ن
`
>ا ِبِه ا ْم قَالُوا آَمن َذا يُْتَىل عَلَْهيِ

`
k> ُكن>ا ِمن قَْبúِِ ُمْسِلِمَني | َوا

`
نَا ا ِّ ب  |53احلَقÈ ِمن ر>

[28.54] Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan 
dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan.  ا¢ْولَِئَك

ا َرَزْقنَاُمهْ يُنِفُقوَن | ئََة َوِمم> ِّ ي نَِة الس> وا َويَْدَرُءوَن ِ�لَْحسـَ تَْنيِ ِبَما َصَربُ ر>  |54يُْؤتَْوَن اvْجَرُمه م>
[28.55] Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya 

dan mereka berkata. "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami 
tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil".  ْالُُمكْ َسالٌم عَلَْيُمك الُنَا َولَُمكْ اvْمعَ >ْغَو اvْعَرُضوا َعْنُه َوقَالُوا لَنَا اvْمعَ ُعوا الل َذا َمسِ

`
َال نَبْتَِغي  َوا

 |55اجلَاِهِلَني |
    

Sub.:  Mereka yang menolak kebenaran, karena takut posisi mereka terancam 28:56Sub.:  Mereka yang menolak kebenaran, karena takut posisi mereka terancam 28:56Sub.:  Mereka yang menolak kebenaran, karena takut posisi mereka terancam 28:56Sub.:  Mereka yang menolak kebenaran, karena takut posisi mereka terancam 28:56----57575757    
[28.56] Sesungguhnya kamu |Nabi Muhammad| tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 

kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui 
orang-orang yang mau menerima petunjuk. | ْعَملُ ِ�لُْمهْتَِديَنvَهيِْدي َمن يََشاُء َوُهَو ا َ <Bْحَبْبَت َولَِكن> اvَك َال َهتِْدي َمْن ا< ن

`
 |56ا

[28.57] Dan mereka berkata. "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari 
negeri kami". Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram |tanah suci| yang 
aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam |tumbuh-tumbuhan| untuk menjadi 
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rezeki |bagimu| dari sisi Kami?. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.  ْف ِمْن >ت>ِبعِ الهَُدى َمَعَك نَُتَخط> ن ن
`
َوقَالُوا ا

k> َولَكِ  ُ <T ن ْزقًا ّمِ ٍء ّرِ لَْيِه ثََمَراُت ُلكِّ َيشْ
`
َىب ا >هُْم َحَرمًا آِمنًا ُجيْ ُمهْ َال يَْعلَُموَن |اvْرِضنَا اvَو لَْم نَُمكِّن ل  |57ن> اvْكَرثَ

    
Sub.:  Kekuatan Allah terhadap orangSub.:  Kekuatan Allah terhadap orangSub.:  Kekuatan Allah terhadap orangSub.:  Kekuatan Allah terhadap orang----orang yang kafir 28:58orang yang kafir 28:58orang yang kafir 28:58orang yang kafir 28:58----59595959    

[28.58] Dan berapa banyaknya |penduduk| negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-
senang dalam kehidupannya; maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami |lagi| sesudah mereka, 

kecuali sebahagian kecil. Dan Kami adalah pewarisnya.  ْْن بَْعِدِمه َهتَا فَِتْ�َ َمَساِكُهنُْم لَْم تُْسَكن ّمِ َوَمكْ اvْهلَْكنَا ِمن قَْريٍَة بَِطَرْت َمِعيشـَ
ُن الَواِرِثَني | ال> قَِليًال َوُكن>ا َحنْ

`
 |58ا

[28.59] Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang 
rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah |pula| Kami membinasakan kota-

kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.  هَا َرُسوًال Èَك ُمهِْ�َ الُقَرى َحىت> يَْبَعَث ِيف ا¢ّمِ َوَما َاكَن َرب
ال> َواvْهلُهَا َظاِلُموَن |

`
ْم آَ_ِتنَا َوَما ُكن>ا ُمهِْلِيك الُقَرى ا  |59يَْتلُو عَلَْهيِ

    
Sub.:  kehidupan dunia dan akhirat 28:60Sub.:  kehidupan dunia dan akhirat 28:60Sub.:  kehidupan dunia dan akhirat 28:60Sub.:  kehidupan dunia dan akhirat 28:60----61616161    

[28.60] Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan 
perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak 

memahaminya?  َنَْيا َوِزينَُهتَا َوَما ِعند ÈTٍءفََمَتاُع احلََياِة ا ن َيشْ بَْقى اvفََال تَْعِقلُوَن | َوَما ا¢وِتيُمت ّمِ vَخْريٌ َوا ِ <B60ا| 
[28.61] Maka apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik |surga| lalu ia 

memperolehnya, sama dengan orang yang Kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi; kemudian dia 
pada Hari Kiamat termasuk orang-orang yang diseret |ke dalam neraka|?  ت>ْعنَاُه نًا فَهَُو الِقيِه َمكَن م> اvفََمن َوعَْدkَُه َوعْداً َحسـَ

نَْيا ُمث> ُهَو يَْوَم الِقيَاَمِة ِمَن املُْحَرضِيَن | ÈT61َمتَاَع احلََياِة ا| 
    

Sub.:  Hari perhitungan yang ditanyakan AlSub.:  Hari perhitungan yang ditanyakan AlSub.:  Hari perhitungan yang ditanyakan AlSub.:  Hari perhitungan yang ditanyakan Allah kepada mereka yang menyekutukanlah kepada mereka yang menyekutukanlah kepada mereka yang menyekutukanlah kepada mereka yang menyekutukan----Nya 28:62Nya 28:62Nya 28:62Nya 28:62----75757575    
[28.62] Dan |ingatlah| hari |di waktu| Allah menyeru mereka seraya berkata. "Dimanakah sekutu-sekutu-

Ku yang dahulu kamu katakan?"  ُيَن ُكنُمتْ تَْزُمع ِ <xَاكِيئَ ا  |62وَن |َويَْوَم يُنَاِدِهيْم فََيُقوُل اvْيَن ُرشَ
[28.63] Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka; "Ya Tuhan kami, mereka inilah 

orang-orang yang kami sesatkan itu; kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami |sendiri| sesat, kami 
menyatakan berlepas diri |dari mereka| kepada Engkau, mereka sekali-kali tidak menyembah kami".  يَن ِ <xقَاَل ا

لَْيَك َما اكَ 
`
يَن اvْغَويْنَا اvْغَويْنَاُمهْ Éََ غََويْنَا تََرب>اkَû ا ِ <xنَا َهُؤالِء ا< ُم الَقْوُل َرب kَ يَْعُبُدوَن |َحق> عَلَْهيِ <_ `

 |63نُوا ا
[28.64] Dikatakan |kepada mereka|. "Serulah olehmu sekutu-sekutu kamu", lalu mereka menyerunya, 

maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan |seruan| mereka, dan mereka melihat azab. |Mereka ketika itu 
berkeinginan| kiranya mereka dahulu menerima petunjuk.  َُْاكَءمك َتِجيُبوا لَهُْم َوَراvُوا الَعَذاَب لَْو َوِقيَل اْدُعوا ُرشَ  فََدَعْوُمهْ فََملْ يَسـْ

ُْم َاكنُوا َهيَْتُدوَن |  |64اvهن>
[28.65] Dan |ingatlah| hari |di waktu| Allah menyeru mereka, seraya berkata. "Apakah jawabanmu kepada 

para rasul?"  ََجْبُمتُ املُْرَسِلَني |َويَْوَم يُنَاِدِهيْم فَيَُقوُل َماذv65ا ا| 
[28.66] Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling 

tanya menanya. | نَْباُء يَْوَمِئٍذ فَهُْم َال يَتََساَءلُوَنvُم اال  |66فََعِمَيْت عَلَْهيِ
[28.67] Adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan amal yang saleh, semoga dia 

termasuk orang-orang yang beruntung. | ن يَُكوَن ِمَن املُْفِلِحَنيvَل َصاِلحًا فََعَىس ا ا َمن ََب َوآَمَن َوَمعِ  |67فَاvم>
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[28.68] Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan 
bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan |dengan Dia|.  َكÈ َوَرب

ِ َوتََعاَىل َمع>ا يُْرشُِكوَن | <Bْبَحاَن ا ُة سـُ تَاُر َما َاكَن لَهُُم اِخلَريَ لُُق َما يََشاُء َوَخيْ  |68َخيْ
[28.69] Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan |dalam| dada mereka dan apa yang mereka 

nyatakan. | ُصُدوُرُمهْ َوَما يُْعِلنُوَن Èَك يَْعَملُ َما تُِكنÈ  |69َوَرب
[28.70] Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Dia, bagi-Nyalah segala 

puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
لَْيِه تُْرَجُعوَن | 

`
ال> ُهَو Úَُ احلَْمُد ِيف اال¢وَىل َواالِٓخَرِة َوÚَُ احلُْمكُ َوا

`
Úََ ا

`
ُ َال ا <B70َوُهَو ا| 

[28.71] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam 
itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang 

kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?"  ُ <Bن َجَعَل ا
`
ِ يَاûِتيُمك  ُقْل اvَراvيُْمتْ ا <Bغَْريُ ا ٌÚَ

`
َىل يَْوِم الِقيَاَمِة َمْن ا

`
َمدًا ا >ْيَل َرسْ عَلَْيُمكُ الل

 |71ِبِضَياٍء اvفََال تَْسَمُعوَن |
[28.72] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang 

itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam 
kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?"  ُ <Bن َجَعَل ا

`
ُقْل اvَراvيُْمتْ ا

Úٌَ غَْريُ 
`
َىل يَْوِم الِقيَاَمِة َمْن ا

`
َمدًا ا َاَر َرسْ وَن | عَلَْيُمكُ الهن> ِ يَاûِتيُمك ِبلَْيٍل تَْسُكنُوَن ِفيِه اvفََال تُْبِرصُ <B72ا| 

[28.73] Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada 
malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya |pada siang hari| dan agar kamu bersyukur 

kepada-Nya. َولََعل>ُمكْ تَْشُكُرو ِúَِاَر ِلتَْسُكنُوا ِفيِه َوِلَتبْتَُغوا ِمن فَْض >ْيَل َوالهن> ِتِه َجَعَل لَُمكُ الل ْمحَ  |73َن |َوِمن ر>
[28.74] Dan |ingatlah| hari |di waktu| Allah menyeru mereka, seraya berkata. "Di manakah sekutu-sekutu-

Ku yang dahulu kamu katakan?" | وَن يَن ُكنُمتْ تَْزُمعُ ِ <xَاكِيئَ ا  |74َويَْوَم يُنَاِدِهيْم فََيُقوُل اvْيَن ُرشَ
[28.75] Dan Kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu Kami berkata "Tunjukkanlah bukti 

kebenaranmu", maka tahulah mereka bahwasanya yang hak itu kepunyaan Allah dan lenyaplah dari mereka 
apa yang dahulunya mereka ada-adakan.  ا ِ َوَضل> َعْهنُم م> <Bِ <ن> احلَقvٍة َشهِيدًا فَُقلْنَا َهاتُوا بُْرَهانَُمكْ فََعِلُموا ا َاكنُوا َونََزْعنَا ِمن ُلكِّ ا¢م>

وَن |  |75يَْفَرتُ
    

Sub.:  Qorun yang mengingkari nikmat Allah 28:76Sub.:  Qorun yang mengingkari nikmat Allah 28:76Sub.:  Qorun yang mengingkari nikmat Allah 28:76Sub.:  Qorun yang mengingkari nikmat Allah 28:76----83838383    
[28.76] Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan 

Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul 
oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. |Ingatlah| ketika kaumnya berkata kepadanya. "Janganlah kamu terlalu 

bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".  ن> قَاُروَن َاكَن ِمن قَْوِم `
ا

ْم َوآتَيْنَ  ى عَلَْهيِ ن> ُموَىس فََبغَ `
ْذ قَاَل Úَُ قَْوُمُه َال تَْفَرْح ا

`
ِة ا ُه لََتُنوُء ِ�لُْعْصَبِة ا¢ْوِيل الُقو> ن> َمَفاِحتَ `

بÈ الَفرِِحَني |اُه ِمَن الُكنُوِز َما ا َ َال ُحيِ <B76 ا| 
[28.77] Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu |kebahagiaan| negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari |kenikmatan| duniawi dan berbuat baiklah |kepada orang lain| 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di |muka| bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.  اَر االِٓخَرَة َوَال تَنَس نَِصيَبَك <Tا ُ <Bَك اَوابَْتغِ ِفميَا آَ
بÈ املُفْ  َ َال ُحيِ <Bن> ا `

لَْيَك َوَال تَْبغِ الَفَساَد ِيف االvْرِض ا
`
ُ ا <Bْحَسَن اvا َÉَ ْحِسنvنَْيا َوا ÈT77ِسِديَن |ِمَن ا| 

[28.78] Karun berkata. "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". Dan 
apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang 
lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-



349 

 

orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.  ِمَن الُقُروِن ِúِْهَ�َ ِمن قَْبvقَْد ا َ <Bن> اvَو لَْم يَْعَملْ اvَما ا¢وِتيُتُه عََىل ِعْملٍ ِعنِدي ا< ن
`
قَاَل ا

عًا َوَال يُ  ْكَرثُ َمجْ vًة َوا ُم املُْجرُِموَن |َمْن ُهَو اvَشدÈ ِمْنُه قُو>  |78ْساvُل َعن ُذنُوِهبِ
[28.79] Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang 

menghendaki kehidupan dunia. "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada 
Karun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar".  يَن ِ <xفََخَرَج عََىل قَْوِمِه ِيف ِزينَِتِه قَاَل ا

و َحظٍّ َعِظٍمي | ُxَ ُه< ن
`
نَْيا َ_ لَْيَت لَنَا ِمثَْل َما ا¢وِيتَ قَاُروُن ا ÈT79يُرِيُدوَن احلََياَة ا| 

[28.80] Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah 
adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali 

oleh orang-orang yang sabar". يَن ا¢وتُوا الِعْملَ َويْلَُمكْ ثََواُب ا ِ <xاِبُروَن |َوقَاَل ا ال> الص>
`
َل َصاِلحًا َوَال يُلَق>اَها ا َِّمْن آَمَن َوَمعِ ِ َخْريٌ ل <B80| 

[28.81] Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu 
golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan tiadalah ia termasuk orang-orang |yang dapat| 

membela |dirinya|.  َِوَما َاكَن ِمَن املُنَتِرص ِ <Bونَُه ِمن ُدوِن ا  |81يَن |فََخَسْفنَا ِبِه َوِبَداِرِه االvْرَض فََما َاكَن Úَُ ِمن ِفئٍَة يَنُرصُ
[28.82] Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun itu. berkata. "Aduhai. 

benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan 
menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah 
membenamkan kita |pula|. Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari |nikmat Allah|".

ْزَق ِلَمن يََشاُء ِمْن ِعبَ   َ يَبُْسطُ الّرِ <Bن> اv�َْمِس يَُقولُوَن َوْيvيَن تََمن>ْوا َمَاكنَُه ِ�ال ِ <xْصَبَح اvَوا v�َعَلَْينَا لََخَسَف ِبنَا َوْي ُ <Bن م>ن> اvُه َال يُْفِلُح اِدِه َويَْقِدُر لَْوال ا< ن
 |82الَاكِفُروَن |

[28.83] Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan 
berbuat kerusakan di |muka| bumi. Dan kesudahan |yang baik| itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

ارُ   <Tْرِض َوَال فََسادًا َوالَْعاِقبَُة ِللُْمت>ِقَني | ِتْ�َ اvيَن َال يُرِيُدوَن عُلُوا+ ِيف اال ِ <Cَعلُهَا ِل  |83االِٓخَرُة َجنْ
    

Sub.:  Mereka yang dibimbing dan mereka yang berada dalam kesalahan 28:84Sub.:  Mereka yang dibimbing dan mereka yang berada dalam kesalahan 28:84Sub.:  Mereka yang dibimbing dan mereka yang berada dalam kesalahan 28:84Sub.:  Mereka yang dibimbing dan mereka yang berada dalam kesalahan 28:84----88888888    
[28.84] Barang siapa yang datang dengan |membawa| kebaikan, maka baginya |pahala| yang lebih baik 

daripada kebaikannya itu; dan barang siapa yang datang dengan |membawa| kejahatan, maka tidaklah diberi 
pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan |seimbang| dengan apa yang 

dahulu mereka kerjakan.  <ال
`
ئَاِت ا ِّ ي لُوا الس> يَن َمعِ ِ <xَزى ا ئَِة فََال ُجيْ ِّ ي ْهنَا َوَمن َجاَء ِ�لس> نَِة فúََُ َخْريٌ ّمِ  |84 َما َاكنُوا يَْعَملُوَن |َمن َجاَء ِ�لَْحسـَ

[28.85] Sesungguhnya |Allah| yang mewajibkan atasmu |Nabi Muhammad| unuk |melaksanakan hukum-
hukum| Al Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah |Nabi 
Muhammad|. "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang 

nyata".  َكÈي فََرَض عَلَْيَك الُْقْرآَن لََراد ِ <xن> ا `
ِبٍني | ا Èْعَملُ َمن َجاَء ِ�لْهَُدى َوَمْن ُهَو ِيف َضالٍل مvّيبِ ا َىل َمَعاٍد ُقل ر>

`
 |85ا

[28.86] Dan kamu |Nabi Muhammad| tidak pernah mengharap agar Al Qur'an diturunkan kepadamu, 
tetapi ia |diturunkan| karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu 

menjadi penolong bagi orang-orang kafir. | ِّْلَاكِفرِيَن َِّك فََال تَُكونَن> َظهِريًا ل ب ن ر> ًة ّمِ ال> َرْمحَ
`
لَْيَك الِكتَاُب ا

`
ى ا  |86َوَما ُكنَت تَْرُجو اvن يُلْقَ

[28.87] Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu |Nabi Muhammad| dari |menyampaikan| 
ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada |jalan| Tuhanmu, dan 

janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.  َْك َعن< ن Èبَْعَد  َوَال يَُصد ِ <Bآَ_ِت ا
َِّك َوَال تَُكونَن> ِمَن املُْرشِِكَني | َىل َرب `

لَْيَك َواْدُع ا
`
ْذ ا¢نزِلَْت ا

`
 |87ا

[28.88] Janganlah kamu sembah di samping |menyembah| Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada 
Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nya lah 
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segala penentuan, dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan.  ٌWٍِء َها ال> ُهَو ُلكÈ َيشْ
`
Úََ ا

`
لَهًا آَخَر َال ا

`
ِ ا <Bَوَال تَْدُع َمَع ا

لَْيِه تُْرَجُعوَن |
`
ُه Úَُ احلُْمكُ َوا ال> َوْ"َ

`
 |88ا

 
AL'ANKABUUT  سورة العنكبوت 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[29.1] Alif laam miim. | 1الـم| 
    

Sub.:  Mereka yang beriman dan ujian dari Allah 29:2Sub.:  Mereka yang beriman dan ujian dari Allah 29:2Sub.:  Mereka yang beriman dan ujian dari Allah 29:2Sub.:  Mereka yang beriman dan ujian dari Allah 29:2----7777    
[29.2] Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan |saja| mengatakan. "Kami telah beriman", 

sedang mereka tidak diuji lagi? | ن يَُقولُوا آَمن>ا َوُمهْ َال يُْفتَُنوَنvُكوا ا  |2اvَحِسَب الن>اُس اvن يُْرتَ
[29.3] Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya 

Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.  َولَقَْد فَتَن>ا
يَن َصَدُقوا َولََيْعلََمن> الَاكِذِبَني | ِ <xا ُ <Bيَن ِمن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمن> ا ِ <x3ا| 

[29.4] Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari 
|azab| Kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.  ُمكُوَن ِبُقوkَ َساَء َما َحيْ ئَاِت اvن يَسـْ ِّ ي يَن يَْعَملُوَن الس> ِ <xْم َحِسَب اvا

|4| 
[29.5] Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu |yang 

dijanjikan| Allah itu, pasti datang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  َمن َاكَن يَْرُجو
ِميُع الَعِلُمي | ِ الٍٓت َوُهَو الس> <Bَجَل ا vن> ا

`
ِ فَا <B5ِلَقاَء ا| 

[29.6] Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. 
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya |tidak memerlukan sesuatu| dari semesta alam.  اِهُد >َما ُجيَ ن

`
َوَمن َجاَهَد فَا

َ لََغِينä َعِن الَعالَِمَني | <Bن> ا `
 |6ِلنَْفِسِه ا

[29.7] Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka 
dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka 

kerjakan.  ُاِلَحاِت لَن لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xي َاكنُوا يَْعَملُوَن |َوا ِ <xْحَسَن اvُْم ا ْجزِيَهن> ْم َولَنَ ئَاِهتِ ِّ  |7َكّفَِرن> َعْهنُْم َسي
    

Sub.:  diwajibkan untuk mentaati kedua orang tua, selagi mereka membimbing kita dengan baik dan benar Sub.:  diwajibkan untuk mentaati kedua orang tua, selagi mereka membimbing kita dengan baik dan benar Sub.:  diwajibkan untuk mentaati kedua orang tua, selagi mereka membimbing kita dengan baik dan benar Sub.:  diwajibkan untuk mentaati kedua orang tua, selagi mereka membimbing kita dengan baik dan benar 
29:829:829:829:8----9999    

[29.8] Dan Kami wajibkan manusia |berbuat| kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika 
keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang 
itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.  ِبِه ِعْملٌ فََال تُِطْعهَُما َWَ ن َجاَهَداَك ِلتُْرشَِك ِيب َما لَيَْس
`
نًا َوا يِْه ُحسـْ َTِنَساَن ِبَوا

`
ْينَا اال َوَوص>

ُئُمك ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن | ِّ َيل> َمْرِجُعُمكْ فَا¢نَب `
 |8ا

[29.9] Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh benar-benar akan Kami masukkan 
mereka ke dalam |golongan| orang-orang yang saleh. | اِلِحَني ُْم ِيف الص> اِلَحاِت لَُنْدِخلَهن> لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <x9َوا| 

    
Sub.:  Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang ada dalam dada manusia Sub.:  Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang ada dalam dada manusia Sub.:  Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang ada dalam dada manusia Sub.:  Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang ada dalam dada manusia 29:1029:1029:1029:10----11111111    

[29.10] Dan di antara manusia ada orang yang berkata. "Kami beriman kepada Allah", maka apabila ia 
disakiti |karena ia beriman| kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh 
jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata. "Sesungguhnya kami adalah besertamu." 
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Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia?  َذا
`
ِ فَا <B�ِ َوِمَن الن>اِس َمن يَُقوُل آَمن>ا

ِ َولَِنئ  <Bَجَعَل ِفْتنََة الن>اِس َكَعَذاِب ا ِ <Bْعَملَ ِبَما ِيف ُصُدوِر الَعالَِمنيَ ا¢وِذَي ِيف اvِبا ُ <Bَو لَيَْس اvُكن>ا َمَعُمكْ ا <k
`
َِّك لََيُقولُن> ا ب ن ر>  |10 | َجاَء نَْرصٌ ّمِ

[29.11] Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman. dan sesungguhnya 
Dia mengetahui orang-orang yang munafik. | يَن آَمنُوا َولََيْعلََمن> املُنَاِفِقَني ِ <xا ُ <B11َولََيْعلََمن> ا| 

    
Sub.:  Tidak ada yang bisa menanggung beban dosa orang lain 29:12Sub.:  Tidak ada yang bisa menanggung beban dosa orang lain 29:12Sub.:  Tidak ada yang bisa menanggung beban dosa orang lain 29:12Sub.:  Tidak ada yang bisa menanggung beban dosa orang lain 29:12----13131313    

[29.12] Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. "Ikutilah jalan kami, dan 
nanti kami akan memikul dosa-dosamu", dan mereka |sendiri| sedikit pun tidak |sanggup|, memikul dosa-dosa 

mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang pendusta.  ِْبُعوا َسِبيلَنَا َولْنَْحِمل< يَن آَمنُوا ات ِ <Cيَن َكَفُروا ِل ِ <xَوقَاَل ا 
ُْم لََاكِذبُوَن | هن>

`
ٍء ا ن َيشْ اِمِلَني ِمْن َخَطاَ_ُمه ّمِ  |12َخَطاَ_ُمكْ َوَما ُمه ِحبَ

[29.13] Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban |dosa| mereka, dan beban-beban |dosa yang lain| 
di samping beban-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada Hari Kiamat tentang 

apa yang selalu mereka ada-adakan.  وَن ثَْقاِلهِْم َولَيُْساvلُن> يَْوَم الِقيَاَمِة َمع>ا َاكنُوا يَْفَرتُ vَع ا ثْقَاًال م> vثَْقالَهُْم َوا v13|َولََيْحِملُن> ا| 
    

Sub.:  Nabi Nuh dan bencana banjir 29:14Sub.:  Nabi Nuh dan bencana banjir 29:14Sub.:  Nabi Nuh dan bencana banjir 29:14Sub.:  Nabi Nuh dan bencana banjir 29:14----15151515    
[29.14] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 

seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang 
yang zalim.  َىل قَْوِمِه فَلَِبَث

`
وفَاُن َوُمهْ َظاِلُموَن |َولََقْد اvْرَسلْنَا نُوحًا ا Èَخَذُمهُ الطvِسَني عَامًا فَا ال> َمخْ

`
نٍَة ا  |14ِفِهيْم اvلَْف سـَ

[29.15] Maka Kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu dan Kami jadikan peristiwa 
itu pelajaran bagi semua umat manusia.  اَب ْحصَ vَجنْينَاُه َوا vِّلَْعالَِمَني |فَا ِفينَِة َوَجَعلْنَاَها آيًَة ل  |15الس>

    
Sub.:  Nabi Ibrahim mengajak kamumnya untuk beribadah kepada Allah dan bertaqwa kepadaSub.:  Nabi Ibrahim mengajak kamumnya untuk beribadah kepada Allah dan bertaqwa kepadaSub.:  Nabi Ibrahim mengajak kamumnya untuk beribadah kepada Allah dan bertaqwa kepadaSub.:  Nabi Ibrahim mengajak kamumnya untuk beribadah kepada Allah dan bertaqwa kepada----Nya 29:16Nya 29:16Nya 29:16Nya 29:16----25252525    

[29.16] Dan |ingatlah| Ibrahim, ketika ia berkata kepada kaumnya. "Sembahlah olehmu Allah dan 
bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.  ْذ قَاَل

`
ْبَراِهَمي ا

`
َوا

ن ُكنُمتْ تَْعلَُموَن |
`
>ُمكْ ا >ُقوُه َذِلُمكْ َخْريٌ ل َ َوات <B16ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا ا| 

[29.17] Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. 
Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu; maka 
mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya lah 

kamu akan dikembalikan.  َْال يَم ِ <Bيَن تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا ِ <xن> ا `
فْاكً ا

`
لُُقوَن ا ِ اvْوَ~kً َوَختْ <Bَما تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا< ن

`
ِلُكوَن لَُمكْ ِرْزقًا فَابَْتُغوا ِعنَد ا

لَْيِه ُتْرَجُعوَن |
`
ْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا Úَُ ا ِ الّرِ <B17ا| 

[29.18] Dan jika kamu |orang kafir| mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah 
mendustakan. Dan kewajiban rasul itu, tidak lain hanyalah menyampaikan |agama Allah| dengan seterang-

terangnya."  َن قَْبِلُمكْ َوم َمٌم ّمِ َب ا¢ بُوا فََقْد َكذ> ن تَُكّذِ
`
ال> الَبالُغ املُِبُني |َوا

`
ُسوِل ا  |18ا عََىل الر>

    
Sub.:  Memperhatikan ciptaan Allah yang berada dimuka bumi 29:19Sub.:  Memperhatikan ciptaan Allah yang berada dimuka bumi 29:19Sub.:  Memperhatikan ciptaan Allah yang berada dimuka bumi 29:19Sub.:  Memperhatikan ciptaan Allah yang berada dimuka bumi 29:19----23232323    

[29.19] Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan |manusia| dari 
permulaannya, kemudian mengulanginya |kembali|. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah. | يَِسٌري ِ <Bعََىل ا َWِن> َذ `
ُ اخلَلَْق ُمث> يُِعيُدُه ا <Bَو لَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدُئ اv19ا| 

[29.20] Katakanlah. "Berjalanlah di |muka| bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan 
|manusia| dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu.  ِّعََىل ُلك َ <Bن> ا `
>ْشاvَة االِٓخَرَة ا ُ يُنِشُئ الن <Bاخلَلَْق ُمث> ا vْرِض فَانُظُروا َكْيَف بََداv20ٍء قَِديٌر | َيشْ ُقْل ِسُريوا ِيف اال| 
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[29.21] Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-
Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan. | لَْيِه تُْقلَُبوَن

`
ُب َمن يََشاُء َويَْرَحُم َمن يََشاُء َوا  |21يَُعّذِ

[29.22] Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri |dari azab Allah| di bumi dan tidak |pula| di 
langit dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah.  ْرِض َوَال ِيفvنُمت ِبُمْعِجزِيَن ِيف االvَوَما ا

ن ُدوِن  َماِء َوَما لَُمك ّمِ ّ َوَال نَِصٍري |الس> ِ ِمن َوِيلٍ <B22ا| 
[29.23] Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa 

dari rahmat-Ku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih.  ََوِلَقائِِه ا¢ْولَِئك ِ <Bيَن َكَفُروا ِبآَ_ِت ا ِ <xِيت َوا¢ْولَِئَك  َوا ْمحَ يَِئُسوا ِمن ر>
ِلٌمي | v23لَهُْم عََذاٌب ا| 

[29.24] Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan. "Bunuhlah atau bakarlah dia", lalu 
Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.  ن> ِيف `
ُ ِمَن الن>اِر ا <Bَجناُه اvْو َحّرُِقوُه فَاvن قَالُوا اْقُتلُوُه اvال> ا

`
فََما َاكَن َجَواَب قَْوِمِه ا

ِّقَْوٍم يُْؤِمنُوَن |  |24َذWَِ الَٓ_ٍت ل
[29.25] Dan berkata Ibrahim. "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah 

untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di Hari 
Kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian |yang lain| dan sebahagian kamu mela`nati sebahagian 

|yang lain|; dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tak ada bagimu para penolongpun.  َما< ن
`
َوقَاَل ا

 َ نَْيا ُمث> يَْوَم الِقيَاَمِة يَْكُفُر ب ÈTَة بَيِْنُمكْ ِيف احلََياِة ا َود> ِ اvْوَ~kً م> <Bن ُدوِن ا َْذُمت ّمِ ِرصِيَن |ْعُضُمك ِبَبعْ اخت> <k ن  |25ٍض َويَلَْعُن بَْعُضُمك بَْعضًا َوَماûَواُمكُ الن>اُر َوَما لَُمك ّمِ
    

Sub.:  Nabi Lut membenarkan kenabiannya 29:26Sub.:  Nabi Lut membenarkan kenabiannya 29:26Sub.:  Nabi Lut membenarkan kenabiannya 29:26Sub.:  Nabi Lut membenarkan kenabiannya 29:26    
[29.26] Maka Lut membenarkan |kenabian| nya. Dan berkatalah Ibrahim. "Sesungguhnya aku akan 

berpindah ke |tempat yang diperintahkan| Tuhanku |kepadaku|; sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. | ُه ُهَو الَعزِيُز احلَِكُمي< ن

`
َىل َرّيبِ ا

`
ّينِ ُمهَاِجٌر ا

`
 |26فَآَمَن Úَُ لُوٌط َوقَاَل ا

    
Sub.:  Di antara keturunan Nabi Ibrahim diberi Al kitab 29:27Sub.:  Di antara keturunan Nabi Ibrahim diberi Al kitab 29:27Sub.:  Di antara keturunan Nabi Ibrahim diberi Al kitab 29:27Sub.:  Di antara keturunan Nabi Ibrahim diberi Al kitab 29:27    

[29.27] Dan Kami anugrahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yaqub, dan Kami jadikan kenabian dan Al 
Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, 

benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.  ُÚَ نَْيا  َوَوَهْبنَا ÈTْجَرُه ِيف اvَة َواْلِكتَاَب َوآتَيْنَاُه ا >ِتِه النÈُبو> ْحسَاَق َويَْعُقوَب َوَجَعلْنَا ِيف ُذّرِي
`
ا

اِلِحَني | >ُه ِيف االِٓخَرِة لَِمَن الص> ن
`
    |27َوا

    
Sub.:  Nabi Lut menegur dan memperingatkan bangsanya karena melakukan sodomi 29:28Sub.:  Nabi Lut menegur dan memperingatkan bangsanya karena melakukan sodomi 29:28Sub.:  Nabi Lut menegur dan memperingatkan bangsanya karena melakukan sodomi 29:28Sub.:  Nabi Lut menegur dan memperingatkan bangsanya karena melakukan sodomi 29:28----35353535    

[29.28] Dan |ingatlah| ketika Lut berkata kepada kaumnya. "Sesungguhnya kamu benar-benar 
mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat 

sebelum kamu".  َتُوَن الفûُمكْ لََتا< ن `
ْذ قَاَل ِلَقْوِمِه ا

`
َن الَعالَِمَني |َولُوطًا ا َبَقُمك ِهبَا ِمْن اvَحٍد ّمِ  |28اِحَشَة َما سـَ

[29.29] Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan 
kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan. 

"Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar".  تُوَن الّرَِجاَلûُمكْ لَتَا< ئِن vا
ال> اvن قَالُوا ائِْتنَا ِبَعذَ 

`
ِبيَل َوتَاûتُوَن ِيف kَِديُمكُ املُنَكَر فََما َاكَن َجَواَب قَْوِمِه ا ن ُكنَت ِمَن اَوتَْقَطُعوَن الس>

`
ِ ا <Bاِدِقَني |اِب ا  |29لص>

[29.30] Lut berdoa. "Ya Tuhanku, tolonglah aku |dengan menimpakan azab| atas kaum yang berbuat 
kerusakan itu". | ِين عََىل الَقْوِم املُْفِسِديَن  |30قَاَل َرّبِ انُرصْ
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[29.31] Dan tatkala utusan Kami |para malaikat| datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka 
mengatakan. "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk |Sodom| ini, sesungguhnya penduduknya 

adalah orang-orang yang zalim".  ْْهِل َهِذِه القَرvُمهِْلُكوا ا <k
`
ى قَالُوا ا ْبَراِهَمي ِ�لْبُْرشَ

`
ا َجاَءْت ُرُسلُنَا ا ن> اvْهلَهَا َاكنُوا َظاِلِمَني |َولَم> `

 |31يَِة ا
[29.32] Berkata Ibrahim. "Sesungguhnya di kota itu ada Lut". Para malaikat berkata. "Kami lebih 

mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-
pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal |dibinasakan|.  ن> ِفهيَا لُوطًا `

قَاَل ا
ال> اْمَراvتَُه َاكنَْت ِمَن الَغاِبرِيَن |

`
ْهúَُ ا vَين>ُه َوا ُن اvْعَملُ ِبَمن ِفهيَا لَُننَّجِ  |32قَالُوا َحنْ

[29.33] Dan tatkala datang utusan-utusan Kami |para malaikat| itu kepada Lut, dia merasa susah karena 
|kedatangan| mereka, dan |merasa| tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata. 
"Janganlah kamu takut dan jangan |pula| susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan 

pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal |dibinasakan|."  نvا ا َولَم>
وَك َواvْهَ�َ  Èُمنَج <k

`
َزْن ا ْم َذْرعًا َوقَالُوا َال َختَْف َوَال َحتْ ْم َوَضاَق ِهبِ ال> اْمَراv  َجاَءْت ُرُسلُنَا لُوطًا ِيسَء ِهبِ

`
 |33تََك َاكنَْت ِمَن الَغاِبرِيَن |ا

[29.34] Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka 
berbuat fasik. | َماِء ِبَما َاكنُوا يَْفُسُقوَن َن الس> k> ُمِزنلُوَن عََىل اvْهِل َهِذِه الَقْريَِة ِرْجزًا ّمِ

`
 |34ا

[29.35] Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang 
berakal. | َِّقْوٍم يَْعِقلُوَن نًَة ل ِّ  |35َولََقد ت>َرْكنَا ِمْهنَا آيًَة بَي

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang Madyan yang ditimpa gempa dahsyat karena kekafiran mereka 29:36orang Madyan yang ditimpa gempa dahsyat karena kekafiran mereka 29:36orang Madyan yang ditimpa gempa dahsyat karena kekafiran mereka 29:36orang Madyan yang ditimpa gempa dahsyat karena kekafiran mereka 29:36----37373737    

[29.36] Dan |Kami telah mengutus| kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syuaib, maka ia berkata. 
"Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah |pahala| hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di 

muka bumi berbuat kerusakan". َخاvَىل َمْديََن ا
`
َ َواْرُجوا الَيْوَم االِٓخَر َوَال تَْعثَْوا ِيف االvْرِض ُمْفِسِديَن |َوا <B36ُمهْ ُشَعْيبًا فََقاَل َ_ قَْوِم اْعُبُدوا ا| 

[29.37] Maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka 
mayit-mayit yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. | ْصَبُحوا ِيف َداِرِمهْ َجاِثِمَنيvْجَفُة فَا بُوُه فَاvَخَذْهتُُم الر>  |37فََكذ>

    
Sub.:  Kehancuran mereka, Setan telah menjadikan kaum Aad dan tsamud memandang baik perbuatan Sub.:  Kehancuran mereka, Setan telah menjadikan kaum Aad dan tsamud memandang baik perbuatan Sub.:  Kehancuran mereka, Setan telah menjadikan kaum Aad dan tsamud memandang baik perbuatan Sub.:  Kehancuran mereka, Setan telah menjadikan kaum Aad dan tsamud memandang baik perbuatan 
mereka 29:38mereka 29:38mereka 29:38mereka 29:38    

[29.38] Dan |juga| kaum Ad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi kamu |kehancuran mereka| dari 
|puing-puing| tempat tinggal mereka. Dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan 
mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan |Allah|, sedangkan mereka adalah orang-orang yang 

berpandangan tajam.  ُمهْ َعِن ال الَهُْم فََصد> ْيَطاُن اvْمعَ ْم َوَزي>َن لَهُُم الشـ> َساِكِهنِ ن م> َ لَُمك ّمِ >َبني> ِبيِل َوَاكنُوا ُمْستَْبِرصِيَن |َوعَادًا َوثَُموَد َوقَد ت  |38س>
    

Sub.:  Adzab yang turun pada firaun, Qorun dan Haman 29:39Sub.:  Adzab yang turun pada firaun, Qorun dan Haman 29:39Sub.:  Adzab yang turun pada firaun, Qorun dan Haman 29:39Sub.:  Adzab yang turun pada firaun, Qorun dan Haman 29:39----40404040    
[29.39] Dan |juga| Karun, Firaun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa 

dengan |membawa bukti-bukti| keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di 
|muka| bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput |dari kehancuran itu|.  َوقَاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َولََقْد َجاَءُمه

وا ِيف االvْرِض َوَما َاكنُوا َساِبِقَني | َتْكَربُ نَاِت فَاسـْ ِّ  |39مÈوَىس ِ�لَْبي
[29.40] Maka masing-masing |mereka itu| Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada 

yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang 
mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang 
Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang 
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menganiaya diri mereka sendiri.  ْيَحُة َوِمْهنُم ْن اvَخَذتُْه الص> ْن اvْرَسلْنَا عَلَْيِه َحاِصبًا َوِمْهنُم م> ْن َخَسْفنَا ِبِه االvْرَض فَُ�+ اvَخْذkَ ِبَذنِْبِه فَِمْهنُم م> م>
ْن اvْغَرْقنَا وَ  ُ ِلَيْظِلَمهُْم َولَِكن َاكنُوا اvنُفَسهُْم يَْظِلُموَن |َوِمْهنُم م> <B40َما َاكَن ا| 

    
Sub.:  Perumpamaan orangSub.:  Perumpamaan orangSub.:  Perumpamaan orangSub.:  Perumpamaan orang----orang yang mengambil pelindung selain Allah 29:41orang yang mengambil pelindung selain Allah 29:41orang yang mengambil pelindung selain Allah 29:41orang yang mengambil pelindung selain Allah 29:41----42424242    

[29.41] Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-
laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka 

mengetahui.  ْوَهَن الُبُيوِتvن> ا
`
ََذْت بَيْتًا َوا ِ اvْوِلَياَء َمكَثَِل الَعنَكُبوِت اخت> <Bَُذوا ِمن ُدوِن ا يَن اخت> ِ <x41نَكُبوِت لَْو َاكنُوا يَْعلَُموَن |لََبيُْت العَ  َمثَُل ا| 

[29.42] Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. | ٍء َوُهَو الَعزِيُز احلَِكُمي َ يَْعَملُ َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ِمن َيشْ <Bن> ا `

 |42ا
[29.43] Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya 

kecuali orang-orang yang berilmu. | ال> الَعاِلُموَن
`
 |43َوِتْ�َ االvْمثَاُل نَْرضُِهبَا لِلن>اِس َوَما يَْعِقلُهَا ا

[29.44] Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 
tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mu'min. | ِّلُْمْؤِمِنَني ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ل `

َمَواِت َواالvْرَض ِ�لَْحّقِ ا ُ الس> <B44َخلََق ا| 
    

Sub.:  Pentingnya sholat dan kebesaran mengingatSub.:  Pentingnya sholat dan kebesaran mengingatSub.:  Pentingnya sholat dan kebesaran mengingatSub.:  Pentingnya sholat dan kebesaran mengingat    Allah 29:45Allah 29:45Allah 29:45Allah 29:45    
[29.45] Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab |Al Qur'an| dan dirikanlah salat. 

Sesungguhnya salat itu mencegah dari |perbuatan-perbuatan| keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat 
Allah |salat| adalah lebih besar |keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain|. Dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.  ُْكر ِxَـى َعِن الَفْحَشاِء َوالُْمنَكِر َو الَة تَْهنَ ن> الص> `
الَة ا لَْيَك ِمَن الِكتَاِب َواvِقِم الص>

`
ُ يَْعَملُ َما تَْصنَ  اتُْل َما ا¢وِ�َ ا <Bْكَربُ َواvا ِ <B45ُعوَن |ا| 

    
Sub.:  Dakwa Islam harus diberitakan dengan cara yang terbaik 29:46Sub.:  Dakwa Islam harus diberitakan dengan cara yang terbaik 29:46Sub.:  Dakwa Islam harus diberitakan dengan cara yang terbaik 29:46Sub.:  Dakwa Islam harus diberitakan dengan cara yang terbaik 29:46----47474747    

[29.46] Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali 
dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah. "Kami telah beriman kepada |kitab-kitab| yang 
diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami 

hanya kepada-Nya berserah diri".  ُيَن َظلَم ِ <xال> ا
`
>ِيت ِيهَ اvْحَسُن ا ال> ِ�ل

`
اِدلُوا اvْهَل الِكتَاِب ا لَْينَا َوا¢نزَِل َوَال ُجتَ

`
ي ا¢نزَِل ا ِ <x�ِ ا< وا ِمْهنُْم َوُقولُوا آَمن

ُن Úَُ ُمْسِلُموَن | لَهُُمكْ َواِحٌد َوَحنْ
`
لَهُنَا َوا

`
لَْيُمكْ َوا

`
 |46ا

[29.47] Dan demikian |pulalah| Kami turunkan kepadamu Al Kitab |Al Qur'an|, maka orang-orang yang 
telah Kami berikan kepada mereka Al Kitab |Taurat| mereka beriman kepadanya |Al Qur'an|; dan di antara 
mereka |orang-orang kafir Mekah| ada yang beriman kepadanya. Dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat 

Kami selain orang-orang kafir. لَْيَك ا
`
نَزلْنَا ا vا َWِال> َوَكَذ

`
َحُد ِبآَ_ِتنَا ا يَن آتَيْنَاُمهُ الِكتَاَب يُْؤِمنُوُن ِبِه َوِمْن َهُؤالِء َمن يُْؤِمُن ِبِه َوَما َجيْ ِ <xلِكتَاَب فَا 

 |47الَاكِفُروَن |
    

Sub.:  Allahlah yang berfirman dalam alSub.:  Allahlah yang berfirman dalam alSub.:  Allahlah yang berfirman dalam alSub.:  Allahlah yang berfirman dalam al----Quran, bukan Nabi Muhammad 29:48Quran, bukan Nabi Muhammad 29:48Quran, bukan Nabi Muhammad 29:48Quran, bukan Nabi Muhammad 29:48----55555555    
[29.48] Dan kamu |Nabi Muhammad| tidak pernah membaca sebelumnya |Al Qur'an| sesuatu Kitab pun 

dan kamu tidak |pernah| menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andai kata |kamu pernah membaca dan 
menulis|, benar-benar ragulah orang yang mengingkari |mu|.  ِúَِب  َوَما ُكنَت تَْتلُو ِمن قَْبذًا ال>ْرَ

`
ُه ِبَيِميِنَك ا Èِمن ِكَتاٍب َوَال َختُط

 |48املُْبِطلُوَن |
[29.49] Sebenarnya, Al Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi 

ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.  نَاٌت ِيف ِّ بَْل ُهَو آَ_ٌت بَي
اِلُموَن | ال> الظ>

`
َحُد ِبآَ_تِنَا ا يَن ا¢وتُوا الِعْملَ َوَما َجيْ ِ <x49ُصُدوِر ا| 
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[29.50] Dan orang-orang kafir Mekah berkata. "Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat 
dari Tuhannya?" Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. 

Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata".  َما< ن
`
ِِّه ُقْل ا ب ن ر> َوقَالُوا لَْوال ا¢نزَِل عَلَْيِه آَ_ٌت ّمِ

>َما اkَv نَِذيرٌ  ن
`
ِ َوا <Bِبٌني | االَٓ_ُت ِعنَد ا È50م| 

[29.51] Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab |Al 
Qur'an| sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam |Al Qur'an| itu terdapat rahmat yang 

besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.  ًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم ن> ِيف َذWَِ لََرْمحَ `
ْم ا اvَو لَْم يَْكِفهِْم اkv> اvنَزلْنَا عَلَْيَك الِكتَاَب يُْتَىل عَلَْهيِ

 |51يُْؤِمنُوَن |
[29.52] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia 

mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar 
kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi.  يَن ِ <xْرِض َواvَمَواِت َواال ِ بَيِْين َوبَيْنَُمكْ َشهِيدًا يَْعَملُ َما ِيف الس> <B�ِ ُقْل َكَفى

وَن |آَمنُوا ِ�لْ  ِ ا¢ْولَِئَك ُمهُ اخلَاِرسُ <B�ِ 52َباِطِل َوَكَفُروا| 
[29.53] Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang 

telah ditetapkan benar-benar telah datang azab kepada mereka, dan azab itu benar-benar akan datang kepada 
mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.  َجاَءُمهُ الَعَذاُب< َسم+ى ل Èَجٌل م vَتْعِجلُونََك ِ�لَْعَذاِب َولَْوال ا َويَسـْ

ُم بَْغَتًة َوُمهْ َال يَْشُعُروَن |  |53َولََياûِتيَهن>
[29.54] Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya Jahanam benar-

benar meliputi orang-orang yang kafir, | لَُمِحيَطٌة ِ�ْلَاكِفرِيَن َ من> ن> َ"َ
`
َتْعِجلُونََك ِ�لَْعَذاِب َوا  |54يَسـْ

[29.55] pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka dan Allah 
berkata |kepada mereka|. "Rasailah |pembalasan dari| apa yang telah kamu kerjakan"  يَْوَم يَْغَشاُمهُ الَعَذاُب ِمن فَْوِقهِْم

ِت اvْرُجِلهِْم َويَُقوُل ُذوُقوا َما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن |  |55َوِمن َحتْ
    

Sub.:  Perintah untuk menyembah Allah 29:56Sub.:  Perintah untuk menyembah Allah 29:56Sub.:  Perintah untuk menyembah Allah 29:56Sub.:  Perintah untuk menyembah Allah 29:56    
[29.56] Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku saja.  _َ

َي فَاْعُبُدوِن | <_
`
ن> اvْرِيض َواِسَعٌة فَا `

يَن آَمنُوا ا ِ <x56ِعَباِدَي ا| 
    

Sub.:  Setiap orang akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah 29:57Sub.:  Setiap orang akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah 29:57Sub.:  Setiap orang akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah 29:57Sub.:  Setiap orang akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah 29:57    
[29.57] Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu 

dikembalikan. | لَْينَا تُْرَجُعوَن
`
 |57ُلكÈ نَْفٍس َذائِقَُة املَْوِت ُمث> ا

    
Sub.:   Pahala orang yang beriman yang sabar dan melakukan perbuatan baik 29:58Sub.:   Pahala orang yang beriman yang sabar dan melakukan perbuatan baik 29:58Sub.:   Pahala orang yang beriman yang sabar dan melakukan perbuatan baik 29:58Sub.:   Pahala orang yang beriman yang sabar dan melakukan perbuatan baik 29:58----59595959    

[29.58] Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan Kami 
tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, 

mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal,  لُوا يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xَوا
يَن ِفهيَا ِنْعَم اvْجُر العَ  ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال رِي ِمن َحتْ َن اجلَن>ِة ُغَرفًا َجتْ ُم ّمِ ئَهن> اِلَحاِت لَُنَبّوِ  |58اِمِلَني |الص>

[29.59] |yaitu| yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. ُوَن |ا ْم يََتَولك> ِ وا َوعََىل َرّهبِ يَن َصَربُ ِ <x59| 
    

Sub.:  Allah pemberi rizqi kami 29:60Sub.:  Allah pemberi rizqi kami 29:60Sub.:  Allah pemberi rizqi kami 29:60Sub.:  Allah pemberi rizqi kami 29:60    
[29.60] Dan berapa banyak binatang yang tidak |dapat| membawa |mengurus| rezekinya sendiri. Allah-lah 

yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  ن َوvJَيِّن ّمِ
ِميُع الَعِلُمي | ُمكْ َوُهَو الس> <_

`
ُ يَْرُزقُهَا َوا <Bِمُل ِرْزقَهَا ا >ٍة ال> َحتْ  |60َداب



356 

 

    
Sub.:  Mereka yang menolak Allah, padahal mereka mengetahui kebenarannya 29:61Sub.:  Mereka yang menolak Allah, padahal mereka mengetahui kebenarannya 29:61Sub.:  Mereka yang menolak Allah, padahal mereka mengetahui kebenarannya 29:61Sub.:  Mereka yang menolak Allah, padahal mereka mengetahui kebenarannya 29:61----63636363    

[29.61] Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka. "Siapakah yang menjadikan langit dan 
bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" Tentu mereka akan menjawab. "Allah", maka betapakah 

mereka |dapat| dipalingkan |dari jalan yang benar|. َمَوا ْن َخلََق الس> vىن> َولَِنئ َساvلَْهتُم م> ُ فَا <Bْمَس َوالَْقَمَر لََيُقولُن> ا ِت َواالvْرَض َوَخس>َر الش>
 |61يُْؤفَُكوَن |

[29.62] Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia 
|pula| yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  ْزَق ِلَمن ُ يَبُْسطُ الّرِ <Bا

ٍء عَِلٌمي | َ ِبُلكِّ َيشْ <Bن> ا `
 |62يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَْقِدُر Úَُ ا

[29.63] Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka. "Siapakah yang menurunkan air dari 
langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?" Tentu mereka akan menjawab. "Allah". 

Katakanlah. "Segala puji bagi Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak memahami |nya|.  َل ِمَن ن ن>ز> َولَِنئ َساvلَْهتُم م>
َماِء َماًء فَاvْحيَا ِبِه االvْرَض ِمْن بَْعِد َموْ  ُمهْ َال يَْعِقلُوَن |الس> ِ بَْل اvْكَرثُ <Bِ ُقِل احلَْمُد ُ <B63ِهتَا لََيُقولُن> ا| 

    
Sub.:  Kehidupan dunia ini hanyalah permainan 29:64Sub.:  Kehidupan dunia ini hanyalah permainan 29:64Sub.:  Kehidupan dunia ini hanyalah permainan 29:64Sub.:  Kehidupan dunia ini hanyalah permainan 29:64    

[29.64] Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya 
akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.  اَر <Tن> ا

`
ال> لَهٌْو َولَِعٌب َوا

`
نَْيا ا ÈTَوَما َهِذِه احلََياُة ا

ـَي احلََيَواُن لَْو َاكنُوا يَْعلَُموَن |  |64االِٓخَرَة لَهِ
    

Sub.:  Setelah keselamatan yang mereka peroleh, mereka ingkar atas segala kSub.:  Setelah keselamatan yang mereka peroleh, mereka ingkar atas segala kSub.:  Setelah keselamatan yang mereka peroleh, mereka ingkar atas segala kSub.:  Setelah keselamatan yang mereka peroleh, mereka ingkar atas segala kenikmatan yang Allah berikan enikmatan yang Allah berikan enikmatan yang Allah berikan enikmatan yang Allah berikan 
29:6529:6529:6529:65----69696969    

[29.65] Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan 
kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka |kembali| 

mempersekutukan |Allah|,  
`
َذا ُمهْ يُْرشُِكوَن فَا

`
ِ ا َىل الَربّ

`
ا َجن>اُمهْ ا يَن فَلَم> ِTّا ُÚَ ُمْخِلِصَني َ <B65|َذا َرِكُبوا ِيف الُفْ�ِ َدَعُوا ا| 

[29.66] agar mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan agar mereka |hidup| 
bersenang-senang |dalam kekafiran|. Kelak mereka akan mengetahui |akibat perbuatannya|.  ِْلَيْكُفُروا ِبَما آتَيْنَاُمه

 |66َوِلَيَتَمت>ُعوا فََسْوَف يَْعلَُموَن |
[29.67] Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan |negeri 

mereka| tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa |sesudah nyata 
kebenaran| mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?  َجَعلْنَا َحَرمًا <kvَو لَْم يََرْوا اvا

ُف الن>اُس ِمْن َحْوِلهِْم اvفَ  ِ يَْكُفُروَن |آِمنًا َويَُتَخط> <B67ِبالَْباِطِل يُْؤِمنُوَن َوِبِنْعَمِة ا| 
[29.68] Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap 

Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahanam 
itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?  َمثًْوى َ من> لَيَْس ِيف َ"َ vا َجاَءُه ا َب ِ�لَْحّقِ لَم> ِ َكِذً� اvْو َكذ> <Bِن افَْرتَى عََىل ا َوَمْن اvْظَملُ ِمم>

ِّْلَاكِفرِيَن |  |68ل
[29.69] Dan orang-orang yang berjihad untuk |mencari keridaan| Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan 

Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 
baik. | ِنَني َ لََمَع املُْحسـِ <Bن> ا

`
ُبلَنَا َوا ُْم سـُ يَن َجاَهُدوا ِفينَا لََهنِْديَهن> ِ <x69َوا| 

 
AR RUUM  سورة الروم 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[30.1] Alif Laam Miim. | 1الـم| 

    
Sub.:  Setelah kekalahan pasti ada kemenangan bagi bangsa Romawi 30:2Sub.:  Setelah kekalahan pasti ada kemenangan bagi bangsa Romawi 30:2Sub.:  Setelah kekalahan pasti ada kemenangan bagi bangsa Romawi 30:2Sub.:  Setelah kekalahan pasti ada kemenangan bagi bangsa Romawi 30:2----7777    

[30.2] Telah dikalahkan bangsa Rumawi, | وُم È2غُِلَبِت الر| 
[30.3] di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang,  ْن بَْعِد ِيف اvْدَىن االvْرِض َوُمه ّمِ

َيْغِلُبوَن | ْم سـَ  |3غَلَِهبِ
[30.4] dalam beberapa tahun |lagi|. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah |mereka menang|. Dan di 

hari |kemenangan bangsa Rumawi| itu bergembiralah orang-orang yang beriman,  ْمُر ِمن قَْبُلvِنَني · اال ِيف ِبْضعِ سـِ
 |4َوِمْن بَْعُد َويَْوَمِئٍذ يَْفَرُح املُْؤِمنُوَن |

[30.5] karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Penyayang. | ِحُمي ِ يَنُرصُ َمن يََشاُء َوُهَو الَعِزيُز الر> <B5ِبنَْرصِ ا| 

[30.6] |sebagai| janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui. | ْكَرثَ الن>اِس َال يَْعلَُموَن vَوْعَدُه َولَِكن> ا ُ <Bِلُف ا ِ َال ُخيْ <B6َوْعَد ا| 

[30.7] Mereka hanya mengetahui yang lahir |saja| dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang 
|kehidupan| akhirat adalah lalai.  ًنَْيا َوُمهْ َعِن االِٓخَرِة ُمهْ غَاِفلُوَن |يَْعلَُموَن َظاِهر ÈTَن احلََياِة ا  |7ا ِمّ

    
Sub.:  Allah menciptSub.:  Allah menciptSub.:  Allah menciptSub.:  Allah menciptakan sesuatu dengan tujuan yang benarakan sesuatu dengan tujuan yang benarakan sesuatu dengan tujuan yang benarakan sesuatu dengan tujuan yang benar    30:830:830:830:8----10101010    

[30.8] Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang |kejadian| diri mereka?, Allah tidak menjadikan 
langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan |tujuan| yang benar dan waktu yang 
ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan 

Tuhannya.  <الس ُ <Bا َخلََق ا مْ اvَو لَْم يََتَفك>ُروا ِيف اvنُفِسهِم م> ِ َن الن>اِس ِبِلَقاِء َرِهبّ ن> َكِثًريا ِمّ
`
َسم+ى َوا Èَجٍل م vال> ِ�لَْحِقّ َوا

`
 |8لََاكِفُروَن | َمَواِت َواالvْرَض َوَما بَيَْهنَُما ا

[30.9] Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana 
akibat |yang diderita| oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka 
|sendiri| dan telah mengolah bumi |tanah| serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka 
makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. 
Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada 

diri sendiri.  يَن ِمن قَْبِلهِْم َاكنُو ِ <xْرِض فََينُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة اvَو لَْم يَِسُريوا ِيف االvُروَها َوَجاَءْهتُْم ا ا َمعَ ُروَها اvْكَرثَ ِمم> َ~ُروا االvْرَض َوَمعَ vًة َوا ا اvَشد> ِمْهنُْم ُقو>
نُفَسهُْم يَْظِلُموَن | vِلَيْظِلَمهُْم َولَِكن َاكنُوا ا ُ <B9ُرُسلُهُم ِ�لَْبِيّنَاِت فََما َاكَن ا| 

[30.10] Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah |azab| yang lebih buruk, karena 
mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.  نvى اvوا Èَساُؤوا السvيَن ا ِ <xُمث> َاكَن عَاِقَبَة ا

َهتِْزُءوَن | ِ َوَاكنُوا ِهبَا يَسـْ <Bبُوا ِبآَ_ِت ا  |10َكذ>
    

Sub.:  PSub.:  PSub.:  PSub.:  Permulaan penciptaan 30:11ermulaan penciptaan 30:11ermulaan penciptaan 30:11ermulaan penciptaan 30:11    
[30.11] Allah menciptakan |manusia| dari permulaan, kemudian mengembalikan |menghidupkan| nya 

kembali; kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan. | لَْيِه ُتْرَجُعوَن
`
ُ يَْبَدا¢ اخلَلَْق ُمث> يُِعيُدُه ُمث> ا <B11ا| 

    
Sub.:  HarSub.:  HarSub.:  HarSub.:  Hari kiamat 30:12i kiamat 30:12i kiamat 30:12i kiamat 30:12----18181818    

[30.12] Dan pada hari terjadinya Kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.  اعَُة َويَْوَم تَُقوُم الس>
 |12يُْبِلُس املُْجرُِموَن |
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[30.13] Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa`at bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah 
mereka mengingkari berhala mereka itu. | ْم َاكِفرِيَن َاكِهئِ ْم ُشَفَعاُء َوَاكنُوا ِبُرشَ َاكِهئِ ن ُرشَ >هُم ِمّ  |13َولَْم يَُكن ل

[30.14] Dan pada hari terjadinya Kiamat, di hari itu mereka |manusia| bergolong-golongan.  اعَُة َويَْوَم تَُقوُم الس>
ُقوَن |  |14يَْوَمِئٍذ يَتََفر>

[30.15] Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman 
|surga| bergembira. | وَن َربُ اِلَحاِت فَهُْم ِيف َرْوَضٍة ُحيْ لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xا ا  |15فَاvم>

[30.16] Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami |Al Qur'an| serta |mendustakan| 
menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan |neraka|.  بُوا ِبآَ_تِنَا َوِلَقاِء يَن َكَفُروا َوَكذ> ِ <xا ا َواvم>

وَن |االِٓخَرِة فَا¢ْولَِئَك ِيف الَعَذاِب ُمحْ   |16َرضُ
    

Sub.:  Bertasbihlah dan memuji kepada Allah 30:17Sub.:  Bertasbihlah dan memuji kepada Allah 30:17Sub.:  Bertasbihlah dan memuji kepada Allah 30:17Sub.:  Bertasbihlah dan memuji kepada Allah 30:17----18181818    
[30.17] Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di 

waktu subuh, | ِحَني تُْمُسوَن َوِحَني تُْصِبُحوَن ِ <Bْبَحاَن ا  |17فَسـُ
[30.18] dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan 

di waktu kamu berada di waktu Zuhur. | ا َوِحَني تُْظهُِروَن ي+ َمَواِت َواالvْرِض َوَعشـِ  |18َوÚَُ احلَْمُد ِيف الس>
    

Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah dalam diri kitanda kekuasaan Allah dalam diri kitanda kekuasaan Allah dalam diri kitanda kekuasaan Allah dalam diri kita sendiri 30:19ta sendiri 30:19ta sendiri 30:19ta sendiri 30:19----23232323    
[30.19] Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan 

menghidupkan bumi sesudah matinya | kering|. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan |dari kubur|.  ِرُج ُخيْ
َرُجوَن |احلَي> ِمَن املَِيِّت َوُخيْ  ِيي االvْرَض بَْعَد َمْوِهتَا َوَكَذWَِ ُختْ  |19ِرُج املَِيَّت ِمَن احلَِيّ َوُحيْ

[30.20] Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-
tiba kamu |menjadi| manusia yang berkembang biak.  ِوَن |َوِمْن آَ_ت َذا اvنُمت بََرشٌ تَنتَِرشُ

`
ن تَُراٍب ُمث> ا  |20ِه اvْن َخلََقُمك ِمّ

    
Sub.:  Diantara tanda tanda kekuasaan Allah 30:21Sub.:  Diantara tanda tanda kekuasaan Allah 30:21Sub.:  Diantara tanda tanda kekuasaan Allah 30:21Sub.:  Diantara tanda tanda kekuasaan Allah 30:21    

[30.21] Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda |kebesaran Allah| bagi 

kaum yang berpikir.  ْنُفِسُمكvْن ا `ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ِلَّقْوٍم يََتَفك>ُرونَ  َوِمْن آَ_تِِه اvْن َخلََق لَُمك ّمِ
ًة ا ًة َوَرْمحَ َود> لَْهيَا َوَجَعَل بَيْنَُمك م>

`
 |21| اvْزَواًجا ِلّتَْسُكنُوا ا

[30.22] Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan 
bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang mengetahui.  ِالَٓ_ٍت لِّلَْعال َWِن> ِيف َذ `
َمَواِت َواالvْرِض َواْخِتالُف اvلِْسنَِتُمكْ َواvلَْواِنُمكْ ا  |22ِمَني |َوِمْن آَ_ِتِه َخلُْق الس>

[30.23] Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan 
usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.  �ِ الَٓ_ٍت ِلَّقْوٍم يَْسَمُعوَن َوِمْن آَ_تِِه َمنَاُمُمك َWِن> ِيف َذ `
ن فَْضúِِ ا َاِر َوابِْتَغاُؤُمك ِمّ >ْيِل َوالهن> لل

|23| 
    

Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah di alam dunia 30:24tanda kekuasaan Allah di alam dunia 30:24tanda kekuasaan Allah di alam dunia 30:24tanda kekuasaan Allah di alam dunia 30:24----26262626    
[30.24] Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk 

|menimbulkan| ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi 
dengan air itu sesudah matinya |kering|. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
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tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.  َ_ْٓرَض بَْعَد َوِمْن اvَماِء َماًء فَُيْحِيي ِبِه اال َق َخْوفًا َوَطَمًعا َويَُزنُِّل ِمَن الس> تِِه يُرِيُمكُ الَربْ
ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ِلَّقْوٍم يَْعِقلُوَن | `

 |24َمْوِهتَا ا
[30.25] Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradah-Nya. 

Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu |juga| kamu keluar |dari kubur|.
َذا اvنُمتْ ختَْ  

`
َن االvْرِض ا َذا َدعَاُمكْ َدْعَوًة ّمِ

`
َماُء َواالvْرُض ِباvْمرِِه ُمث> ا  |25|ُرُجوَن َوِمْن آَ_ِتِه اvن تَُقوَم الس>

[30.26] Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya 
tunduk. | قَاِنُتوَن ُ <Ú äْرِض ُلكvَمَواِت َواال  |26َوÚَُ َمن ِيف الس>

    
Sub.:  Kepunyaan Allahlah sifat yang maha tinggi 30:27Sub.:  Kepunyaan Allahlah sifat yang maha tinggi 30:27Sub.:  Kepunyaan Allahlah sifat yang maha tinggi 30:27Sub.:  Kepunyaan Allahlah sifat yang maha tinggi 30:27----29292929    

[30.27] Dan Dialah yang menciptakan |manusia| dari permulaan, kemudian mengembalikan 
|menghidupkan| nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya lah 

sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  َوُهَو
َمَواِت َواالvْرِض َوهُ  ي يَْبَدا¢ اخلَلَْق ُمث> يُِعيُدُه َوُهَو اvْهَوُن عَلَْيِه َوÚَُ املَثَُل االvعَْىل ِيف الس> ِ <x27َو الَعزِيُز احلَِكُمي |ا| 

[30.28] Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya 
yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam |memiliki| rezeki yang telah Kami berikan 
kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam |hak mempergunakan| rezeki itu, kamu takut kepada 
mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang 

berakal. نvَاكَء ِيف َما َرَزْقنَاُمكْ فَا ن ُرشَ ا َملََكْت اvيَْمانُُمك ّمِ ن م> ْن اvنُفِسُمكْ َهل ل>ُمك ِمّ ثًَال ّمِ َب لَُمك م> ُ َرضَ افُوَهنُْم َكِخيَفِتُمكْ اvنُْفَسُمكْ َكَذWَِ ن ُل ُمتْ ِفيِه َسَواٌء َختَ فَِصّ
 |28االَٓ_ِت ِلَقْوٍم يَْعِقلُوَن |

[30.29] Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah 
yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.

>بَ   ِرصِيَن |بَِل ات <k َوَما لَهُم ِمّن ُ <Bَضل> اvْهَواَءُمه ِبَغْريِ ِعْملٍ فََمن َهيِْدي َمْن اvيَن َظلَُموا ا ِ <x29َع ا| 
    

Sub.:  Islam adalah agama yang lurus dan benar 30:30Sub.:  Islam adalah agama yang lurus dan benar 30:30Sub.:  Islam adalah agama yang lurus dan benar 30:30Sub.:  Islam adalah agama yang lurus dan benar 30:30----31313131    
[30.30] Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama |Allah|; |tetaplah atas| fitrah Allah yang 

telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. |Itulah| agama yang 
lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,  الَِيت فََطَر الن>اَس ِ <Bيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة ا ّWَِك ِل عَلَْهيَا َال تَْبِديَل ِلَخلِْق فَاvِقْم َوْ"َ

ُ َولَِكن> اvْكَرثَ الن>اِس َال يَْعلَُموَن | يُن الَقِميّ ّTِا َWَِذ ِ <B30ا| 
[30.31] dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah salat dan 

janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah,  الَة َوَال تَُكونُوا ِمَن >ُقوُه َواvِقميُوا الص> لَْيِه َوات
`
ُمِنيِبَني ا

 |31املُْرشِِكَني |
[30.32] yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. 

Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.  َيًعا قُوا ِديَهنُم َوَاكنُوا شـِ يَن فَر> ِ <xِمَن ا
ْم فَِرُحوَن | ْهيِ َTَ ِحْزٍب ِبَما ◌ُ◌ّ  |32ُلكّ

 
Sub.:  Bersyukurlah atas rahmat Allah 30:33-37 

[30.33] Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali 
bertobat kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-

Nya, tiba-tiba sebahagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya,  <لَْيِه ُمث
`
ِنيِبَني ا Èُم م َذا َمس> الن>اَس ُرضä َدَعْوا َرهب>

`
َوا

 
`
ْم يُْرشُِكوَن |ا ِ ْهنُم ِبَرِهبّ َذا فَرِيٌق ِمّ

`
ًة ا نُْه َرْمحَ  |33َذا اvَذاقَهُم ِمّ
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[30.34] sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah Kami berikan kepada mereka. Maka 
bersenang-senanglah kamu sekalian kelak kamu akan mengetahui |akibat perbuatanmu|.  ِْلَيْكُفُروا ِبَما آتَيْنَاُمه

 |34فَتََمت>ُعوا فََسْوَف تَْعلَُموَن |
[30.35] Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan 

|kebenaran| apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan?  َنَزلْنَا عvْم اvفَهَُو يََتَلك>ُم ِبَما َاكنُوا ِبِه ا kًْم ُسلَْطا لَْهيِ
 |35يُْرشُِكوَن |

[30.36] Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan 
rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah |bahaya| disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan 

oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.  َمْت ن تُِصْهبُْم َسِيّئٌَة ِبَما قَد>
`
ًة فَرُِحوا ِهبَا َوا َذا اvَذْقنَا الن>اَس َرْمحَ

`
َوا

َذا ُمهْ يَْقنَُطوَن |
`
 |36اvيِْدِهيْم ا

[30.37] Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi 
siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia |pula| yang menyempitkan |rezeki itu|. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda |kekuasaan Allah| bagi kaum yang beriman.  َْو لَْم يََروvيَبُْسطُ ا َ <Bن> اvا ا
ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ِلّقَْوٍم يُْؤِمنُوَن | `

ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر ا  |37الِرّ
    

Sub.:  beramal untuk kerabat dekat, fakir miskin dan sabilillah 30:38Sub.:  beramal untuk kerabat dekat, fakir miskin dan sabilillah 30:38Sub.:  beramal untuk kerabat dekat, fakir miskin dan sabilillah 30:38Sub.:  beramal untuk kerabat dekat, fakir miskin dan sabilillah 30:38    
[30.38] Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian |pula| kepada fakir miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; 
dan mereka itulah orang-orang beruntung.  َخ َWِِبيِل َذ ِ َوا¢ْولَِئَك فَآِت َذا الُقْرَىب َحق>ُه َوالِْمْسِكَني َوابَْن الس> <Bيَن يُريُدوَن َوْجَه ا ِ <Cّْريٌ ِل

 |38ُمهُ املُْفِلُحوَن |
    

Sub.:  Riba dan amal 30:39Sub.:  Riba dan amal 30:39Sub.:  Riba dan amal 30:39Sub.:  Riba dan amal 30:39    
[30.39] Dan sesuatu riba |tambahan| yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka 

riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 
untuk mencapai keridaan Allah, maka |yang berbuat demikian| itulah orang-orang yang melipat gandakan 

|pahalanya|.  ََوم ِ <Bْمَواِل الن>اِس فََال يَْربُو ِعنَد اvبَُو ِيف ا ً� ِلَّريْ ن ِرّ ِ فَا¢ْولَِئَك ُمهُ املُْضِعُفوَن |َوَما آتَيُْمت ِمّ <Bن َزَاكٍة ُترِيُدوَن َوْجَه ا  |39ا آتَيُْمت ِمّ
    

Sub.:  Hidup, mati, rizqi hanyalah ditangan Allah 30:40Sub.:  Hidup, mati, rizqi hanyalah ditangan Allah 30:40Sub.:  Hidup, mati, rizqi hanyalah ditangan Allah 30:40Sub.:  Hidup, mati, rizqi hanyalah ditangan Allah 30:40    
[30.40] Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, 

kemudian menghidupkanmu |kembali|. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat 
berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka 

persekutukan.  ُْي َخلََقُمكْ ُمث> َرَزقَُمكْ ُمث> يُِميُتُمكْ ُمث> حي ِ <xا ُ +Bْبَحانَُه َوتََعاَىل َمع>ا يُِرشُكوَن |ا ٍء سـُ ن َيشْ ن يَْفَعُل ِمن َذِلُمك ِمّ َاكئُِمك م>  |40ِييُمكْ َهْل ِمن ُرشَ
    

Sub.:  Kerusakan didarat dan dilaut disebabkan oleh perbuatan manusia 30:41Sub.:  Kerusakan didarat dan dilaut disebabkan oleh perbuatan manusia 30:41Sub.:  Kerusakan didarat dan dilaut disebabkan oleh perbuatan manusia 30:41Sub.:  Kerusakan didarat dan dilaut disebabkan oleh perbuatan manusia 30:41    
[30.41] Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya 

Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari |akibat| perbuatan mereka, agar mereka kembali |ke jalan 
yang benar|.  ِ <xيِْدي الن>اِس ِلُيِذيَقهُم بَْعَض اvهُْم يَْرِجُعوَن |َظهََر الَفَساُد ِيف الَربِّ َوالَْبْحِر ِبَما َكَسبَْت ا< لُوا لََعل  |41ي َمعِ

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda dan peringatan dari Allah untuk generasi sekarang dan masa depan 30:42tanda dan peringatan dari Allah untuk generasi sekarang dan masa depan 30:42tanda dan peringatan dari Allah untuk generasi sekarang dan masa depan 30:42tanda dan peringatan dari Allah untuk generasi sekarang dan masa depan 30:42----45454545    
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[30.42] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan 

|Allah|". | ْرشِِكَني Èُمه م ْكَرثُ vيَن ِمن قَْبُل َاكَن ا ِ <xْرِض فَانُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة اv42ُقْل ِسُريوا ِيف اال| 
[30.43] Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus |Islam| sebelum datang dari 

Allah suatu hari |Kiamat| yang tak dapat ditolak |kedatangannya|. pada hari itu mereka terpisah-pisah.  ِقْمvفَا
ِ يَْوَمئِذٍ  <Bِمَن ا ُÚَ <ِيتَ يَْوٌم ال> َمَردû ِ ِمن قَْبِل اvن يَا يِن الَقِميّ ّWَِك ِل ُعوَن | َوْ"َ د>  |43يَص>

[30.44] Barang siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung |akibat| kekafirannya itu; dan 
barang siapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan |tempat yang 

menyenangkan|,  ُنُفِسهِْم يَْمهَُدوَن |َمن َكَفَر فََعلَْيِه ك vَل َصاِلًحا فَال  |44ْفُرُه َوَمْن َمعِ
[30.45] agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar |kafir|.  يَن آَمنُو ِ <xُه َال ِلَيْجزَِي ا< ن
`
اِلَحاِت ِمن فَْضúِِ ا لُوا الص> ا َوَمعِ
بÈ الَاكِفرِيَن |  |45ُحيِ

    
Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah dalam angin, awan dan bumi 30:46tanda kekuasaan Allah dalam angin, awan dan bumi 30:46tanda kekuasaan Allah dalam angin, awan dan bumi 30:46tanda kekuasaan Allah dalam angin, awan dan bumi 30:46----51515151    

[30.46] Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa 
berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar 
dengan perintah-Nya dan |juga| supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahan kamu bersyukur.

اٍت َوِلُيِذي  َ َ_َح ُمبَِرشّ ِتِه َوِلَتْجرَِي الُفْ�ُ ِباvْمِرِه َوِلَتبْتَُغوا ِمن فَْضúِِ َولََعل>ُمكْ تَْشُكُروَن |َوِمْن آَ_ِتِه اvن يُْرِسَل الِرّ ْمحَ ن ر>  |46َقُمك ِمّ
[30.47] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu |Nabi Muhammad| beberapa orang rasul 

kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan |yang cukup|, lalu Kami 
melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-

orang yang beriman.  ّ َىل قَْوِمهِْم فََجاُءوُمه ِ�لَْبِي
`
يَن اvْجَرُموا َوَاكَن َحق+ا عَلَْينَا نَْرصُ املُْؤِمِنَني |َولََقْد اvْرَسلْنَا ِمن قَْبِ�َ ُرُسًال ا ِ <x47نَاِت فَانَتَقْمنَا ِمَن ا| 

[30.48] Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah 
membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu 
kamu lihat hujan ke luar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang 

dikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira.  <َح فَُتِثُري َحسَاً� فَيَبُْسُطُه ِيف الس_َ ي ُيْرِسُل الِرّ ِ <xا ُ <Bِكَسًفا ا ُúَُع َماِء َكْيَف يََشاُء َوَجيْ
وَن | ْبِرشُ تَ َذا ُمهْ يَسـْ

`
َذا اvَصاَب ِبِه َمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه ا

`
ُرُج ِمْن ِخالÚِِ فَا  |48فََرتَى الَوْدَق َخيْ

[30.49] Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus 
asa. | لَُمْبِلِسَني ِúِن قَْب م ِمّ ن َاكنُوا ِمن قَْبِل اvن يَُزن>َل عَلَْهيِ

`
 |49َوا

[30.50] Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah 
mati |kering|. Sesungguhnya |Tuhan yang berkuasa seperti| demikian benar-benar |berkuasa| menghidupkan 

orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.  ْرَض بَْعَدvِيي اال ِ َكْيَف ُحيْ <Bَىل آَ~ِر َرْمحِة ا
`
فَانُظْر ا

ٍ◌ قَِديٌر | ّ َيشْ ن> َذWَِ لَُمْحِيي املَْوَىت َوُهَو عََىل ُلكِ `
 |50َمْوِهتَا ا

[30.51] Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin |kepada tumbuh-tumbuhan| lalu mereka melihat 
|tumbuh-tumbuhan itu| menjadi kuning |kering|, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang 

ingkar.  +ْوُه ُمْصَفرvْرَسلْنَا ِرًحيا فََراvوا ِمْن بَْعِدِه يَْكُفُروَن |َولَِنئْ اÈَظل<  |51ا ل
    

Sub.:  Bimbingan 30:52Sub.:  Bimbingan 30:52Sub.:  Bimbingan 30:52Sub.:  Bimbingan 30:52----54545454    
[30.52] Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat 

mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling 
membelakang. | ْوا ُمْدِبرِيَن< َذا َول

`
عَاَء ا ÈTم> ا Èَك َال تُْسِمُع املَْوَىت َوَال تُْسِمُع الص< ن

`
 |52فَا
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[30.53] Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta |mata 
hatinya| dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan |petunjuk Tuhan| melainkan kepada 
orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang berserah diri |kepada 

Kami|.  ِال> َمن يُْؤِمُن ب
`
ن تُْسِمُع ا

`
ْم ا ْسِلُموَن |َوَما اvنَْت ِهبَاِد الُعْمِي َعن َضاللَِهتِ È53آَ_تِنَا فَهُم م| 

[30.54] Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan |kamu| 
sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan |kamu| sesudah kuat itu lemah |kembali| 
dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 

Kuasa.  ٍْة َضْعًفا َوَشي ًة ُمث> َجَعَل ِمْن بَْعِد ُقو> ن َضْعٍف ُمث> َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف ُقو> ي َخلََقُمك ِمّ ِ <xا ُ <Bلُُق َما يََشاُء َوُهَو الَعِلُمي الَقِديا  |54ُر |َبًة َخيْ
    

Sub.:  Hari Kebangkitan 30:55Sub.:  Hari Kebangkitan 30:55Sub.:  Hari Kebangkitan 30:55Sub.:  Hari Kebangkitan 30:55----57575757    
[30.55] Dan pada hari terjadinya Kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa; "Mereka tidak berdiam 

|dalam kubur| melainkan sesaat |saja|". Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan |dari kebenaran|.  َتَُقوُم  َويَْوم
اعَُة يُْقِسُم املُْجرُِموَن َما لَِبثُوا غَْريَ َساعٍَة َكَذWَِ َاكنُوا يُْؤفَُكوَن |  |55الس>

[30.56] Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan |kepada orang-orang yang 
kafir|. "Sesungguhnya kamu telah berdiam |dalam kubur| menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit; 

maka inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini |nya|.  ْميَاَن لََقْد لَِبثُْمت
`
يَن ا¢وتُوا الِعْملَ َواال ِ <xَوقَاَل ا

َىل يَْوِم الَبْعِث فَهََذا يَْوُم البَ 
`
ِ ا <B56ْعِث َولَِكن>ُمكْ ُكنُمتْ َال تَْعلَُموَن |ِيف ِكَتاِب ا| 

[30.57] Maka pada hari itu tidak bermanfaat |lagi| bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, 
dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertobat lagi.  ْيَن َظلَُموا َمع ِ <xتَْعَتُبوَن |فَيَْوَمِئٍذ ال> يَنَفُع ا  |57ِذَرُهتُْم َوَال ُمهْ يُسـْ

    
Sub.:  Janji Allah itu benar 30:58Sub.:  Janji Allah itu benar 30:58Sub.:  Janji Allah itu benar 30:58Sub.:  Janji Allah itu benar 30:58----60606060    

[30.58] Dan sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Qur'an ini segala macam perumpamaan untuk 
manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir 

itu akan berkata. "Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka".  بْنَا ِللن>اِس ِيف َولَقَْد َرضَ
ال> ُمبْ 

`
ْن اvنُمتْ ا

`
يَن َكَفُروا ا ِ <xَيُقولَن> ا< ّ َمثٍَل َولَِنئ ِجْئَهتُم ِبآيٍَة ل  |58ِطلُوَن |َهَذا الُقْرآِن ِمن ُلكِ

[30.59] Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak |mau| memahami.  ُ <Bيَْطَبُع ا َWَِكَذ
يَن َال يَْعلَُموَن | ِ <x59عََىل ُقلُوِب ا| 

[30.60] Maka bersabarlah kamu |Nabi Muhammad|, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali 
janganlah orang-orang yang tidak meyakini |kebenaran ayat-ayat Allah| itu menggelisahkan kamu.  <ن `

فَاْصِربْ ا
يَن َال يُوِقنُوَن | ِ <xَتِخف>ن>َك ا ِ َحقä َوَال يَسـْ <B60َوْعَد ا| 

 
LUQMAN  سورة لقامن 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[31.1] Alif Laam Miim. | 1الـم| 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  AlAlAlAl----Qur’an menjadi petunjuk Qur’an menjadi petunjuk Qur’an menjadi petunjuk Qur’an menjadi petunjuk Rahmat dan kasih sayang Allah 31:2Rahmat dan kasih sayang Allah 31:2Rahmat dan kasih sayang Allah 31:2Rahmat dan kasih sayang Allah 31:2----5555    
[31.2] Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah,  َ2ِكِمي |ِتْ�َ آَ_ُت الِكتَاِب احل| 

[31.3] menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. | نَِني ِّلُْمْحسـِ ًة ل  |3ُهًدى َوَرْمحَ
[31.4] |yaitu| orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya 

negeri akhirat.  َيَن يُِقميُون ِ <xَاكَة َوُمه ِ�الِٓخَرِة ُمهْ يُوِقنُوَن | ا الَة َويُْؤتُوَن الز>  |4الص>
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[31.5] Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-
orang yang beruntung.  ْْولَِئَك ُمهُ املُف ْم َوا¢ ِ ّهبِ ن ر>  |5ِلُحوَن |ا¢ْولَِئَك عََىل ُهًدى ّمِ

 
Sub.:  Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah 31:6-7 

[31.6] Dan di antara manusia |ada| orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk 
menyesatkan |manusia| dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. 

Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.  ٍِبغَْريِ ِعْمل ِ <Bَوِمَن الن>اِس َمن يَْشَرتِي لَهَْو احلَِديِث ِلُيِضل> َعن َسِبيِل ا
هٌِني | È6َويَت>ِخَذَها ُهُزوًا ا¢ْولَِئَك لَهُْم عََذاٌب م| 

[31.7] Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri 
seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar 

gembiralah dia dengan azab yang pedih.  <َذا تُْتَىل عَلَْيِه آَ_تُنَا َوىل
`
ُه ِبَعَذاٍب اvِلٍمي |َوا ْ >ْم يَْسَمْعهَا vJَن> ِيف ا¢ُذنَْيِه َوْقرًا فَبَّرشِ َتْكِربًا vJَن ل  |7 ُمسـْ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli surga 31:8orang ahli surga 31:8orang ahli surga 31:8orang ahli surga 31:8----9999    

[31.8] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-
surga yang penuh kenikmatan, | اِلَحاِت لَهُْم َجن>اُت الن>ِعِمي لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xن> ا `

 |8ا
[31.9] Kekal mereka di dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.  َُحقا+ َوه ِ <Bيَن ِفهيَا َوْعَد ا ِTِ9َو الَعزِيُز احلَِكُمي |َخا| 
    

Sub.:  Pencipta dan ciptaanSub.:  Pencipta dan ciptaanSub.:  Pencipta dan ciptaanSub.:  Pencipta dan ciptaan----Nya 31:10Nya 31:10Nya 31:10Nya 31:10----11111111    
[31.10] Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung 

|di permukaan| bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya 
segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala 

macam tumbuh-tumbuhan yang baik.  َن تَِميَد ِبُمكْ َوبَث> ِفهيvْرِض َرَواِيسَ اvلَْقى ِيف اال vٍد تََرْوَهنَا َوا َمَواِت ِبغَْريِ َمعَ >ٍة َخلََق الس> ا ِمن ُلكِّ َداب
َماِء َماًء فَاvنَْبتْنَا ِفهيَا ِمن ُلكِّ َزْوجٍ َكِرٍمي |  |10َواvنَزلْنَا ِمَن الس>

[31.11] Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh 
sembahan-sembahan |mu| selain Allah.Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang 

nyata. | ِبٍني Èاِلُموَن ِيف َضالٍل م يَن ِمن ُدوِنِه بَِل الظ> ِ <xُروِين َماَذا َخلََق اvفَا ِ <B11َهَذا َخلُْق ا| 
    

Sub.:  Kisah Lukman dan nasihat yang diberikan kepada anaknya 31:12Sub.:  Kisah Lukman dan nasihat yang diberikan kepada anaknya 31:12Sub.:  Kisah Lukman dan nasihat yang diberikan kepada anaknya 31:12Sub.:  Kisah Lukman dan nasihat yang diberikan kepada anaknya 31:12----13131313    
[31.12] Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu. "Bersyukurlah kepada 

Allah. Dan barang siapa yang bersyukur |kepada Allah|, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya 
sendiri; dan barang siapa yang tidak bersyukur |kufur|, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji".  <ن
`
>َما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمن َكَفَر فَا ن

`
ِ َوَمن يَْشُكْر فَا <Bِ ِن اْشُكْرvيٌد |َولََقْد آتَيْنَا لُْقَماَن اِحلْمكََة ا َ غَِينä َمحِ <B12 ا| 

[31.13] Dan |ingatlah| ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. 
"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan |Allah| sesungguhnya mempersekutukan |Allah| adalah 

benar-benar kedzoliman yang besar".  
`
ِ ا <B�ِ ْذ قَاَل لُْقَماُن البِْنِه َوُهَو يَِعُظُه َ_ بَُين> َال تُْرشِْك

`
َك لَُظْملٌ َعِظٌمي |َوا ْ  |13ن> الّرشِ

    
Sub.:  Taatilah kedua orang tuamu, dan jauhilah mereka apabila memaksamu untuk menyekutukan Allah Sub.:  Taatilah kedua orang tuamu, dan jauhilah mereka apabila memaksamu untuk menyekutukan Allah Sub.:  Taatilah kedua orang tuamu, dan jauhilah mereka apabila memaksamu untuk menyekutukan Allah Sub.:  Taatilah kedua orang tuamu, dan jauhilah mereka apabila memaksamu untuk menyekutukan Allah 
dengan sesuatu 31:14dengan sesuatu 31:14dengan sesuatu 31:14dengan sesuatu 31:14----15151515    

[31.14] Dan Kami perintahkan kepada manusia |berbuat baik| kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya 
telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
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Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.  نَساَن
`
ْينَا اال َوَوص>

ُه َوْهنًا عََىل وَ  Èلَْتُه ا¢م يِْه َمحَ َTَِيل> املَِصُري |ِبَوا `
يَْك ا َTِِن اْشُكْر ِيل َوِلَواvِيف عَاَمْنيِ ا ُÚُ14ْهٍن َوِفَصا| 

[31.15] Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada 
pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia 
dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, 

maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.  َِبِه ِعْملٌ فَال َWَ ن تُْرشَِك ِيب َما لَيَْسvن َجاَهَداَك عََىل ا
`
تُِطْعهَُما  َوا

ئُُمك بِ  ِّ َيل> َمْرِجُعُمكْ فَا¢نَب `
َيل> ُمث> ا `

>ِبْع َسِبيَل َمْن اkَvَب ا نَْيا َمْعُروفًا َوات ÈT15َما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن |َوَصاِحْهبَُما ِيف ا| 
    

Sub.:  Kebijaksanaan dan bimbingan Lukman terhadap anaknya 31:16Sub.:  Kebijaksanaan dan bimbingan Lukman terhadap anaknya 31:16Sub.:  Kebijaksanaan dan bimbingan Lukman terhadap anaknya 31:16Sub.:  Kebijaksanaan dan bimbingan Lukman terhadap anaknya 31:16----20202020    
[31.16] |Lukman berkata|. "Hai anakku, sesungguhnya jika ada |sesuatu perbuatan| seberat biji sawi, dan 

berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya |membalasinya|. 
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.  َ هن>

`
َمَواِت َ_ بَُين> ا َرٍة اvْو ِيف الس> ْن َخْرَدٍل فَتَُكن ِيف َخصْ ن تَُك ِمثَْقاَل َحب>ٍة ّمِ

`
ا ا

َ لَِطيٌف َخِبٌري | <Bن> ا `
ُ ا <Bِت ِهبَا اûْرِض يَاvْو ِيف االv16ا| 

[31.17] Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah |manusia| mengerjakan yang baik dan cegahlah |mereka| 
dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan |oleh Allah|.  ُمْر ِ�لَْمْعُروِف َوانَْه َعِن املُنَكِر َواْصِربْ عََىلûالَة َوا  َما َ_ بَُين> اvِقِم الص>
ن> َذWَِ ِمْن َعْزِم اال¢ُموِر | `

 |17اvَصابََك ا
[31.18] Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia |karena sombong| dan janganlah kamu 

berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri. | ُلك> ُمْخَتاٍل فَُخوٍر Èب َ َال ُحيِ <Bن> ا `

َك ِللن>اِس َوَال تَْمِش ِيف االvْرِض َمَرحًا ا ْر َخد>  |18َوَال تَُصّعِ
[31.19] Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk 

suara ialah suara keledai. | ْصَواِت لََصْوُت احلَِمِريvنَكَر االvن> ا `
ِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ا  |19َواْقِصْد ِيف َمشـْ

[31.20] Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk |kepentingan| mu apa 
yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di 
antara manusia ada yang membantah tentang |keesaan| Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan 

tanpa Kitab yang memberi penerangan.  vَمَواِت َوَما ِيف اال ا ِيف الس> َ َخس>َر لَُمك م> <Bن> اvلَْم تََرْوا ا vَبَغ عَلَْيُمكْ ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَ�ِطنًَة َوِمَن ا ْرِض َواvسـْ
ِنٍري | Èِبَغْريِ ِعْملٍ َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب م ِ <Bاِدُل ِيف ا  |20الن>اِس َمن ُجيَ

    
Sub.:  mereka yang berpaling dari Allah dan mengikuti apa yang didapati dari bapak atau nenek moyanSub.:  mereka yang berpaling dari Allah dan mengikuti apa yang didapati dari bapak atau nenek moyanSub.:  mereka yang berpaling dari Allah dan mengikuti apa yang didapati dari bapak atau nenek moyanSub.:  mereka yang berpaling dari Allah dan mengikuti apa yang didapati dari bapak atau nenek moyang g g g 
mereka 31:21mereka 31:21mereka 31:21mereka 31:21    

[31.21] Dan apabila dikatakan kepada mereka. "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". Mereka menjawab. 
"|Tidak|, tapi kami |hanya| mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah 
mereka |akan mengikuti bapak-bapak mereka| walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang 

menyala-nyala |neraka|? َو لَْو َاكَن اvا kَعَلَْيِه آَ�َء kَِبُع َما َوَجْد< ُ قَالُوا بَْل نَت <Bنَزَل اvِبُعوا َما ا< َذا ِقيَل لَهُُم ات
`
َىل عََذاِب َوا

`
ْيَطاُن يَْدُعَوُمهْ ا لشـ>
 |21ِعِري |الس> 

    
Sub.:  Berserah diri kepada Allah 31:22Sub.:  Berserah diri kepada Allah 31:22Sub.:  Berserah diri kepada Allah 31:22Sub.:  Berserah diri kepada Allah 31:22    

[31.22] Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah 

kesudahan segala urusan.  ¢عَاِقبَُة اال ِ <Bَىل ا
`
تَْمَسَك ِ�لُْعْرَوِة الُوثَْقى َوا ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فََقِد اسـْ <Bَىل ا

`
ُه ا  |22ُموِر |َوَمن يُْسِملْ َوْ"َ
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Sub.:  Kekafiran seseorang, jangan sampai menyedihkan hatimu 31:23Sub.:  Kekafiran seseorang, jangan sampai menyedihkan hatimu 31:23Sub.:  Kekafiran seseorang, jangan sampai menyedihkan hatimu 31:23Sub.:  Kekafiran seseorang, jangan sampai menyedihkan hatimu 31:23----26262626    
[31.23] Dan barang siapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu |Nabi Muhammad|. 

Hanya kepada Kami-lah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.  ُُزنَك ك َ عَِلٌمي َوَمن َكَفَر فََال َحيْ <Bن> ا `

لُوا ا ُهئُم ِبَما َمعِ ِّ لَْينَا َمْرِجُعهُْم فَنُنَب `
ْفُرُه ا

ُدوِر | È23ِبَذاِت الص| 
[31.24] Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka |masuk| ke dalam 

siksa yang keras.  َْىل عََذاٍب غَِليظٍ |نَُمتُِّعهُْم قَِليًال ُمث> نَض
`
ُمهْ ا È24َطر| 

[31.25] Dan sesungguhnya jika kamu |Nabi Muhammad| tanyakan kepada mereka. "Siapakah yang 
menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab. "Allah". Katakanlah. "Segala puji bagi Allah"; 

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.  ُْمهْ َال يَع ْكَرثُ vبَْل ا ِ <Bِ ُقِل احلَْمُد ُ <Bْرَض لََيُقولُن> اvَمَواِت َواال ْن َخلََق الس> لَُموَن َولَِنئ َساvلَْهتُم م>
|25| 

[31.26] Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. | احلَِميُد Èُهَو الغَِين َ <Bن> ا `

َمَواِت َواالvْرِض ا ِ َما ِيف الس> <Bِ26| 
    

Sub.:  kalimat Allah tidak akan pernah berakhir 31:27Sub.:  kalimat Allah tidak akan pernah berakhir 31:27Sub.:  kalimat Allah tidak akan pernah berakhir 31:27Sub.:  kalimat Allah tidak akan pernah berakhir 31:27    
[31.27] Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut |menjadi tinta|, ditambahkan 

kepadanya tujuh laut |lagi| sesudah |kering| nya, niscaya tidak akan habis-habisnya |dituliskan| kalimat Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  َ ُه ِمْن ب Èْقالٌم َوالَْبْحُر يَُمدvْرِض ِمن َجشََرٍة اvَما ِيف اال< ن vا َولَْو ا ْبَعُة اvْحبٍُر م> ْعِدِه سـَ

َ َعزِيٌز َحِكٌمي | <Bن> ا `
ِ ا <Bَماُت ا  |27نَِفَدْت َلكِ

    
Sub.:  Allah menciptakan dengan kahendakSub.:  Allah menciptakan dengan kahendakSub.:  Allah menciptakan dengan kahendakSub.:  Allah menciptakan dengan kahendak----Nya dengan kalimat "jadilah" maka jadi 31:28Nya dengan kalimat "jadilah" maka jadi 31:28Nya dengan kalimat "jadilah" maka jadi 31:28Nya dengan kalimat "jadilah" maka jadi 31:28    

[31.28] Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu |dari dalam kubur| itu melainkan hanyalah 
seperti |menciptakan dan membangkitkan| satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. | يٌع بَِصٌري َ َمسِ <Bن> ا `
ال> َكنَْفٍس َواِحَدٍة ا

`
 |28َما َخلُْقُمكْ َوَال بَْعثُُمكْ ا

 
Sub.: Memperhatikan kekuasaan dan keagungan Allah 31:29-30 

[31.29] Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang 
dan memasukkan siang ke dalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan 

sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.  <نvلَْم تََر ا vا
َىل 

`
رِي ا ْمَس َوالْقََمَر ُلكä َجيْ >ْيِل َوَخس>َر الش> َاَر ِيف الل َاِر َويُوِلُج الهن> >ْيَل ِيف الهن> َ يُوِلُج الل <Bِبَما تَْعَملُونَ ا َ <Bن> اvَسم+ى َوا Èَجٍل م v29َخِبٌري |  ا| 

[31.30] Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang 
mereka seru selain dari Allah itulah yang batil; dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha 

Besar.  َُهَو احل َ <Bن> اvِبا َWِالَكِبُري |َذ Èُهَو الَعِيل َ <Bن> اvن> َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه الَباِطُل َواvَوا È30ق| 
    

Sub.:   Segala sesuatu bisa menjadi mungkin apabila Allah berkehendak 31:31Sub.:   Segala sesuatu bisa menjadi mungkin apabila Allah berkehendak 31:31Sub.:   Segala sesuatu bisa menjadi mungkin apabila Allah berkehendak 31:31Sub.:   Segala sesuatu bisa menjadi mungkin apabila Allah berkehendak 31:31----32323232    
[31.31] Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat 

Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda |kekuasaan| -Nya. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak 

bersyukur.  َْن> الُفْ�َ جتvلَْم تََر ا vُلكِّ َصب>اٍر َشُكوٍر |ا ِّ ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل `
ْن آَ_تِِه ا ِ ِلُريِيَُمك ّمِ <B31رِي ِيف الَبْحِر ِبِنْعمِة ا| 

[31.32] Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian 
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mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang 
yang tidak setia lagi ingkar.  ُْمخ َ <Bلَِل َدَعُوا ا Èْوٌج َاكلظ َهيُم م> َذا غَشـِ

`
ال> ُلكÈ َوا

`
َحُد ِبآَ_ِتنَا ا ْقتَِصٌد َوَما َجيْ Èَىل الَربِّ فَِمْهنُم م

`
ا َجن>اُمهْ ا يَن فَلَم> ِTّا ُÚَ ِلِصَني

 |32َخت>اٍر َكُفوٍر |
    

Sub.:  Pada hari kiamat kita berdiri sendiri di hadapan Allah 31:33Sub.:  Pada hari kiamat kita berdiri sendiri di hadapan Allah 31:33Sub.:  Pada hari kiamat kita berdiri sendiri di hadapan Allah 31:33Sub.:  Pada hari kiamat kita berdiri sendiri di hadapan Allah 31:33    
[31.33] Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang |pada hari itu| seorang 

bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat |pula| menolong bapaknya sedikit pun. 
Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, 

dan jangan |pula| penipu |setan| memperdayakan kamu dalam |menaati| Allah.  <ُقوا َرب>ُمكْ َواْخَشْوا يَْومًا ال< َا الن>اُس ات Èهيvا _َ
ِ َحقä فََال تَ  <Bن> َوْعَد ا `

ِه َشيْئًا ا ِTِِه َوَال َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوا ِTََعن َو ٌTِزِي َوا ِ الَغُروُر |َجيْ <B�ِ ن>ُمك نَْيا َوَال يَُغر> ÈTُمكُ احلََياُة ا< ن  |33ُغر>
    

Sub.:  Hanya Allah saja yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang 31:34Sub.:  Hanya Allah saja yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang 31:34Sub.:  Hanya Allah saja yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang 31:34Sub.:  Hanya Allah saja yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang 31:34    
[31.34] Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah 

Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui |dengan pasti| apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat 

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.  َ <Bن> ا `
ا

اَذا تَْكِسُب غَدًا َومَ  اعَِة َويَُزنُِّل الَغْيَث َويَْعَملُ َما ِيف االvْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس م> َ عَِلٌمي َخِبٌري |ِعنَدُه ِعْملُ الس> <Bن> ا `
 |34ا تَْدِري نَْفٌس ِباvّيِ اvْرٍض تَُموُت ا
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[32.1] Alif Laam Miim. | 1الـم| 
    

Sub.:  Turunnya Al Qur'an hanyalah dari Allah semata 32:2Sub.:  Turunnya Al Qur'an hanyalah dari Allah semata 32:2Sub.:  Turunnya Al Qur'an hanyalah dari Allah semata 32:2Sub.:  Turunnya Al Qur'an hanyalah dari Allah semata 32:2----3333    
[32.2] Turunnya Al Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, |adalah| dari Tuhan semesta alam.  تَِزنيُل

ّبِ الَعالَِمَني |  |2الِكتَاِب َال َريَْب ِفيِه ِمن ر>
[32.3] Tetapi mengapa mereka |orang kafir| mengatakan. "Dia Muhammad mengada-adakannya". 

Sebenarnya Al Qur'an itu adalah kebenaran |yang datang| dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan 
kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-

mudahan mereka mendapat petunjuk. ا َِّك ِلُتنِذَر قَْومًا م> ب اُه بَْل ُهَو احلَقÈ ِمن ر> >هُْم َهيَْتُدوَن | اvْم يَُقولُوَن افَْرتَ ن قَْبِ�َ لََعل >ِذيٍر ّمِ ن ن ُمه ّمَِ v3ا| 
    

Sub.:  Penciptaan alam semesta dan manusia 32:4Sub.:  Penciptaan alam semesta dan manusia 32:4Sub.:  Penciptaan alam semesta dan manusia 32:4Sub.:  Penciptaan alam semesta dan manusia 32:4----9999    
[32.4] Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam 

masa, kemudian Dia bersemayam di atas `arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong 
pun dan tidak |pula| seorang pemberi syafa`at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?  َمَواِت ي َخلََق الس> ِ <xا ُ <Bا

َتَوى عََىل العَ  ٍم ُمث> اسـْ <_vت>ِة ا ّ َوَال َشِفيعٍ اvفََال تََتَذك>ُروَن |َواالvْرَض َوَما بَيَْهنَُما ِيف سـِ ن ُدوِنِه ِمن َوِيلٍ  |4ْرِش َما لَُمك ّمِ
[32.5] Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian |urusan| itu naik kepada-Nya dalam satu hari 

yang kadarnya |lamanya| adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.  ِّلَْيِه يَُدب
`
َىل االvْرِض ُمث> يَْعُرُج ا

`
َماِء ا ُر االvْمَر ِمَن الس>

وَن | Èا تَُعد م> نٍَة ّمِ  |5ِيف يَْوٍم َاكَن ِمْقَداُرُه اvلَْف سـَ
[32.6] Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa 

lagi Maha Penyayang,  َWِِحُمي |َذ هَاَدِة الَعزِيُز الر>  |6 عَاِلُم الَغْيِب َوالش>
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[32.7] Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan 
manusia dari tanah. | نَساِن ِمن ِطٍني

`
ٍء َخلَقَُه َوبََداv َخلَْق اال ي اvْحَسَن ُلك> َيشْ ِ <x7ا| 

[32.8] Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina |air mani|.  ٍÓَِمن ُسال ُúَُمث> َجَعَل نَْس
هٍِني | اٍء م> ن م>  |8ّمِ

[32.9] Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam |tubuh| nya roh |ciptaan| -Nya dan Dia 
menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; |tetapi| kamu sedikit sekali bersyukur.  اُه َونََفَخ ِفيِه ُمث> َسو>

ا تَْشُكُروَن | ِئَدَة قَِليًال م> فْ vبَْصاَر َواالvْمَع َواال وِحِه َوَجَعَل لَُمكُ الس> È9ِمن ر| 
    

Sub.:  Pada hari kiamat, orangSub.:  Pada hari kiamat, orangSub.:  Pada hari kiamat, orangSub.:  Pada hari kiamat, orang----orang kafir ingorang kafir ingorang kafir ingorang kafir ingin kembali kedunia lagi untuk melakukan perbuatan baik 32:10in kembali kedunia lagi untuk melakukan perbuatan baik 32:10in kembali kedunia lagi untuk melakukan perbuatan baik 32:10in kembali kedunia lagi untuk melakukan perbuatan baik 32:10----
14141414    

[32.10] Dan mereka berkata. "Apakah bila kami telah lenyap |hancur| di dalam tanah, kami benar-benar 
akan berada dalam ciptaan yang baru”. Bahkan |sebenarnya| mereka ingkar akan menemui Tuhannya.  َوقَالُوا

ْم َاكِفُروَن | ِ  |10اvئَِذا َضلَلْنَا ِيف االvْرِض اvئِن>ا لَِفي َخلٍْق َجِديٍد بَْل ُمه ِبِلَقاِء َرّهبِ
[32.11] Katakanlah. "Malaikat maut yang diserahi untuk |mencabut nyawa| mu akan mematikan kamu; 

kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan”.  ُِّْمك َىل َرب `
َ ِبُمكْ ُمث> ا ي َوّلكِ ِ <xاملَْوِت ا ُ�َ ُقْل يََتَوف>اُمك م>

 |11تُْرَجُعوَن |
[32.12] Dan |alangkah ngerinya|, jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu 

menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, |mereka berkata|. "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan 
mendengar, maka kembalikanlah kami |ke dunia|, kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami 

adalah orang-orang yang yakin".  ْم ِ ِذ املُْجرُِموَن kَِكُسوا ُرُءوِسهِْم ِعنَد َرّهبِ
`
k> ُموِقنُوَن  َولَْو تََرى ا

`
ْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلحًا ا kَ َوَمسِ بَْرصْ vنَا ا< َرب

|12| 
[32.13] Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk |bagi| 

nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan |ketetapan| dari-Ku; "Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka 
jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.  ِمَن َ من> َولَْو ِشئْنَا الٓتَيْنَا ُلك> نَْفٍس ُهَداَها َولَِكْن َحق> الَقْوُل ِمّينِ الvْمالvن> َ"َ

ِعَني | ْمجَ v13اِجلن>ِة َوالن>اِس ا| 
[32.14] Maka rasailah olehmu |siksa ini| disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini 

|Hari Kiamat|; sesungguhnya Kami telah melupakan kamu |pula| dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan 
apa yang selalu kamu kerjakan". ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن | فَُذوُقوا ِبَما نَِسيُمتْ ِلَقاَء يَْوِمُمكْ َهَذا ِWُْنَِسينَاُمكْ َوُذوقُوا عََذاَب اخل <k

`
 |14ا

    
Sub.:  Dapatkah orang yang beriman akan dibandingkan dengan dia yang fasik? 32:15Sub.:  Dapatkah orang yang beriman akan dibandingkan dengan dia yang fasik? 32:15Sub.:  Dapatkah orang yang beriman akan dibandingkan dengan dia yang fasik? 32:15Sub.:  Dapatkah orang yang beriman akan dibandingkan dengan dia yang fasik? 32:15----20202020    

[32.15] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila 
diperingatkan dengan ayat-ayat |Kami|, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, 

sedang mereka tidak menyombongkan diri.  ِِّْمِد َرهب ب>ُحوا ِحبَ وا ُجس>داً َوسـَ Èَذا ُذكُِّروا ِهبَا َخر
`
يَن ا ِ <xَما يُْؤِمُن ِبآَ_تِنَا ا< ن

`
وَن ا َتْكِربُ ْم َوُمهْ َال يَسـْ

|15| 
[32.16] Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa 

takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.  تََتَجاَىف
ا َرَزْقنَاُمهْ يُنِفُقوَن |ُجنُوُهبُْم عَ  ُْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِمم>  |16ِن املََضاِجعِ يَْدُعوَن َرهب>

[32.17] Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu |bermacam-macam 
nikmat| yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.  ُفََال تَْعَمل

ِة اvْعُنيٍ َجَزاًء ِبَما َاكنُوا يَْعَملُوَن | ن قُر> ا ا¢ْخِفَي لَهُم ّمِ  |17نَْفٌس م>
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[32.18] Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik |kafir|? Mereka tidak sama.  فََمن َاكَن ُمْؤِمنًاvا
َتُووَن |َمكَن اكَ   |18َن فَاِسقًا ال> يَسـْ

    
Sub.:   Ahli surga dan orangSub.:   Ahli surga dan orangSub.:   Ahli surga dan orangSub.:   Ahli surga dan orang----orang ahli neraka 32:19orang ahli neraka 32:19orang ahli neraka 32:19orang ahli neraka 32:19----22222222    

[32.19] Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-
surga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.  اِلَحاِت لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xا ا اvم>

>اُت املَاûَوى ُنُزًال ِبَما َاكنُوا يَْعَملُوَن |  |19فَلَهُْم َجن
[32.20] Dan adapun orang-orang yang fasik |kafir|, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka 

hendak ke luar daripadanya, mereka dikembalikan |lagi| ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka. 
"Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya".  ُرُجوا ِمْهنَا يَن فََسُقوا فََماûَواُمهُ الن>اُر ُلك>َما اvَراُدوا اvن َخيْ ِ <xا ا َواvم>

بُوَن |ا¢ِعيُدوا ِفهيَا َوِقيَل لَهُْم ذُ  ي ُكنُمت ِبِه تَُكّذِ ِ <x20وُقوا عََذاَب الن>اِر ا| 
[32.21] Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat |di dunia| 

sebelum azab yang lebih besar |di akhirat|; mudah-mudahan mereka kembali |ke jalan yang benar|.  ُُم َولَن ِذيَقهن>
>هُْم يَْرِجُعوَن | َن الَعَذاِب االvْدَىن ُدوَن الَعَذاِب االvْكَربِ لََعل  |21ّمِ

[32.22] Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat 
Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada 

orang-orang yang berdosa. | ِمَن املُْجرِِمَني ُمنَتِقُموَن <k
`
ِِّه ُمث> اvْعَرَض َعْهنَا ا َر ِبآَ_ِت َرب  |22َوَمْن اvْظَملُ ِمم>ن ُذكِّ

    
Sub.:  Kitab taurat sSub.:  Kitab taurat sSub.:  Kitab taurat sSub.:  Kitab taurat sebagai petunjuk bagiebagai petunjuk bagiebagai petunjuk bagiebagai petunjuk bagi    Bani Israel 32:23Bani Israel 32:23Bani Israel 32:23Bani Israel 32:23----30303030    

[32.23] Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al Kitab |Taurat|, maka janganlah kamu 
|Nabi Muhammad| ragu-ragu menerima |Al Qur'an itu| dan Kami jadikan Al Kitab |Taurat| itu petunjuk bagi 

Bani Israel.  ن ائِيَل |َولََقْد آتَيْنَا ُموَىس الِكتَاَب فََال تَُكن ِيف ِمْريٍَة ّمِ ْرسَ `
َِّبِين ا َِّقائِِه َوَجَعلْنَاُه ُهًدى ل  |23ل

[32.24] Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan 
perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.  َوَجَعلْنَا ِمْهنُْم kَْمِرvًة َهيُْدوَن ِبا اvئِم>

وا َوَاكنُوا ِبآَ_ِتنَا يُوِقنُوَن | ا َصَربُ  |24لَم>
[32.25] Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada Hari Kiamat 

tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.  َ >َك ُهَو ي ن> َرب `
َتِلُفوَن |ا  |25ْفِصُل بَيَْهنُْم يَْوَم الِقيَاَمِة ِفميَا َاكنُوا ِفيِه َخيْ

[32.26] Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang 
telah Kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda |kekuasaan Tuhan|. Maka apakah mereka tidak 

mendengarkan |memperhatikan|?  َن> ِيف ذ `
ْم ا َن الُقُروِن يَْمُشوَن ِيف َمَساِكِهنِ  |Wِ26َ الَٓ_ٍت اvفََال يَْسَمُعوَن |اvَو لَْم َهيِْد لَهُْم َمكْ اvْهلَْكنَا ِمن قَْبِلهِم ّمِ

[32.27] Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau |awan yang mengandung| 
air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya |dapat| 
makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?

َىل االvْرِض اجلُُرِز فَنُْخِرُج ِبِه َزْرعًا تَاûُلكُ ِمنُْه اvنَْعاُمهُْم َواvنفُ  
`
وَن |اvَو لَْم يََرْوا اkv> نَُسوُق املَاَء ا  |27ُسهُْم اvفََال يُْبِرصُ

[32.28] Dan mereka bertanya. "Bilakah kemenangan itu |datang| jika kamu memang orang-orang yang 
benar?" | ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني

`
 |28َويَُقولُوَن َمَىت َهَذا الَفْتُح ا

[32.29] Katakanlah. "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan 
tidak |pula| mereka diberi tangguh." | ميَاُهنُْم َوَال ُمهْ يُنَظُروَن

`
يَن َكَفُروا ا ِ <x29ُقْل يَْوَم الَْفْتِح َال يَنَفُع ا| 

[32.30] Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka |juga| menunggu.
ُم  هن>

`
نَتِظُروَن | فَاvْعرِْض َعْهنُْم َوانَتِظْر ا È30م| 
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AL AHZAB  سورة أالحزاب 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Ikuti hanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diwahyukan olehSub.:  Ikuti hanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diwahyukan olehSub.:  Ikuti hanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diwahyukan olehSub.:  Ikuti hanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diwahyukan oleh----Nya 33:1Nya 33:1Nya 33:1Nya 33:1----3333    

[33.1] Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti |keinginan| orang-orang kafir 
dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,  ِق< َا الن>ِيبÈ ات Èهيvا _َ

ن>  `
َ َوَال تُِطعِ الَاكِفرِيَن َوالُْمنَاِفِقَني ا <Bَاكَن عَِل�ً َحِك�ً | ا َ <B1ا| 

[33.2] dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. | َاكَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبريًا َ <Bن> ا `

َِّك ا ب لَْيَك ِمن ر>
`
>ِبْع َما يُوَ� ا  |2َوات

[33.3] dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.  َوِكيًال ِ <B�ِ َوَكَفى ِ <Bعََىل ا ْ َوتََولك>
|3| 
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[33.4] Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak 
menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 
sebagai anak kandungmu |sendiri|. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan |yang benar|.  ن قَلَْبْنيِ ِيف َجْوِفِه َوَما َجَعَل ُ ِلَرُجٍل ّمِ <Bَما َجَعَل ا
هَاِتُمكْ َوَما َجَعَل اvْدِعَياَءُمكْ اvبْنَاَءُمكْ َذِلُمكْ قَْولُُمك بِ  ِيئ تَُظاِهُروَن ِمْهنُن> ا¢م> ُ اvْزَواَجُمكُ الال> <Bفَْواِهُمكْ َواvِبيَل | ا  |4يَُقوُل احلَق> َوُهَو َهيِْدي الس>

[33.5] Panggillah mereka |anak-anak angkat itu| dengan |memakai| nama bapak-bapak mereka; itulah 
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka |panggillah  
mereka sebagai| saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa 
yang kamu khilaf padanya, tetapi |yang ada dosanya| apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.  ُْم ه يِن َوَمَواِليُمكْ َولَيَْس عَلَْيُمكْ جُ اْدُعَوُمهْ الَٓ�ِهئِ ِTّْخَوانُُمكْ ِيف ا
`
>ْم تَْعلَُموا آَ�َءُمهْ فَا ن ل

`
ِ فَا <Bْقَسطُ ِعنَد اvنَاٌح َو ا

ِح�ً | ُ غَُفورًا ر> <Bَدْت ُقلُوبُُمكْ َوَاكَن ا ا تََعم>  |5ِفميَا اvْخَطاûُمت ِبِه َولَِكن م>
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[33.6] Nabi itu |hendaknya| lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-

istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih 
berhak |waris mewarisi| di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, 
kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu |seagama|. Adalah yang demikian itu telah 

tertulis di dalam Kitab |Allah|.  نُفِس vْوَىل ِ�لُْمْؤِمِنَني ِمْن اvا Èِيب< ِ ِمَن الن <Bْوَىل ِبَبْعٍض ِيف ِكَتاِب اvْرَحاِم بَْعُضهُْم اvهَاُهتُْم َوا¢ْولُوا اال هِْم َواvْزَواُجُه ا¢م>
ْعُروفًا َاكَن َذWَِ ِيف الِكتَاِب َمْسُطورًا  َىل اvْوِلَيائُِمك م>

`
ال> اvن تَْفَعلُوا ا

`
 |6|املُْؤِمِنَني َوالُْمهَاِجرِيَن ا
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[33.7] Dan |ingatlah| ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu |sendiri|, dari Nuh, 
Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh,  َو kََخْذvْذ ا

`
ا

ي  ْبَراِهَمي َوُموَىس َوِعيَىس اْبِن َمْرَميَ َواvَخْذkَ ِمْهنُم ّمِ
`
Èوحٍ َوا َِّني ِميثَاقَهُْم َوِمنَك َوِمن ن  |7ثَاقًا غَِليظًا |ِمَن الن>ِبي

[33.8] agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia 
menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. | ًِل� vعَد> ِلْلَاكِفرِيَن عََذاً� اvاِدِقَني َعن ِصْدِقهِْم َوا  |8ِليَْساvَل الص>
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[33.9] Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah |yang telah dikaruniakan| kepadamu 
ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang 

tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.  يَن آَمنُوا ِ <xَا ا Èهيvا _َ
ْذ َجاَءتُْمكْ جُ 

`
ِ عَلَْيُمكْ ا <Bِبَما تَْعَملُوَن بَِصريًا |اْذُكُروا ِنْعَمَة ا ُ <Bْم تََرْوَها َوَاكَن ا< ْم رِحيًا َوُجنُوداً ل  |9نُوٌد فَاvْرَسلْنَا عَلَْهيِ

[33.10] |Yaitu| ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi 
penglihatan |mu| dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah 

dengan bermacam-macam purbasangka. وÈبَْصاُر َوبَلَغَِت الُقلُوُب احلَنَاِجَر َوتَُظنvْذ َزاغَِت اال
`
ن فَْوِقُمكْ َوِمْن اvْسَفَل ِمنُمكْ َوا ْذ َجاُءوُمك ّمِ

`
ِ ا <B�ِ َن

| kَُنو È10الظ| 
[33.11] Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan |hatinya| dengan goncangan yang sangat.

 |11ُهنَاWَِ ابُْتِيلَ املُْؤِمنُوَن َوُزلْزِلُوا زِلَْزاًال َشِديدًا | 
[33.12] Dan |ingatlah| ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya 

berkata. "Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya".  يَن ِيف ِ <xْذ يَُقوُل املُنَاِفُقوَن َوا
`
َوا

ال> غُُرورًا |
`
ُ َوَرُسوÚُُ ا <Bا kَا َوعََد َرٌض م> م م>  |12ُقلُوِهبِ

[33.13] Dan |ingatlah| ketika segolongan di antara mereka berkata. "Hai penduduk Yatsrib |Madinah|, 
tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi 
|untuk kembali pulang| dengan berkata. "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka |tidak ada penjaga|". Dan 

rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.  ْهَلvْهنُْم َ_ ا ائَِفٌة ّمِ ْذ قَالَت ط>
`
َوا

ن> بُُيوتَنَا َعْوَرٌة َومَ  `
ْهنُُم الن>ِيب> يَُقولُوَن ا َتاûِذُن فَرِيٌق ّمِ ال> ِفَرارًا |يَْرثَِب َال ُمَقاَم لَُمكْ فَاْرِجُعوا َويَسـْ

`
ن يُرِيُدوَن ا

`
 |13ا ِيهَ ِبَعْوَرٍة ا

[33.14] Kalau |Yatsrib| diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, 
niscaya mereka mengerjakannya; dan mereka tiada akan menunda untuk murtad itu melainkan dalam waktu 

yang singkat. | ال> يَِسريًا
`
ِئلُوا الِفْتنََة الٓتَْوَها َوَما تَلَب>ثُوا ِهبَا ا ْن اvْقَطاِرَها ُمث> سـُ م ّمِ  |14َولَْو ُدِخلَْت عَلَْهيِ

[33.15] Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah. "Mereka tidak akan berbalik ke 
belakang |mundur|". Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya.  َولََقْد َاكنُوا عَاَهُدوا

ُئوًال | ِ َمسـْ <Bْدَ�َر َوَاكَن َعهُْد اvوَن االÈ َ ِمن قَْبُل َال يَُول <B15ا| 
[33.16] Katakanlah |Nabi Muhammad| "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan 

diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika |kamu terhindar dari kematian| kamu tidak juga akan mengecap 
kesenangan kecuali sebentar saja". ذ

`
َن املَْوِت اvِو الَقْتِل َوا ن فََرْرُمت ّمِ

`
>ن يَنَفَعُمكُ الِفَراُر ا ال> قَِليًال |ُقل ل

`
 |16ًا ال> تَُمت>ُعوَن ا

[33.17] Katakanlah. "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari |takdir| Allah jika Dia menghendaki 
bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?" Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh 

bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.  ُدوَن ًة َوَال َجيِ ْن اvَراَد ِبُمكْ ُسوءًا اvْو اvَراَد ِبُمكْ َرْمحَ
`
ِ ا <Bَن ا ي يَْعِصُمُمك ّمِ ِ <xُقْل َمن َذا ا

ِ َوِليا+ َوَال نَِصريًا | <Bن ُدوِن ا  |17لَهُم ّمِ
[33.18] Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-

orang yang berkata kepada saudara-saudaranya. "Marilah kepada kami." Dan mereka tidak mendatangi 
peperangan melainkan sebentar.  <ْم َهُمل ْخَواِهنِ

`
ِقَني ِمنُمكْ َوالَْقائِِلَني ال ُ املَُعّوِ <Bال> قَِليًال |قَْد يَْعَملُ ا

`
لَْينَا َوَال يَاûتُوَن الَباûَس ا `

 |18 ا
[33.19] Mereka bakhil terhadapmu . Apabila datang ketakutan |bahaya|, kamu lihat mereka itu 

memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan 
apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk 
berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan |pahala| amalnya. Dan yang demikian 

itu adalah mudah bagi Allah.  َِحش>ًة عَلَْيُمكْ ف vَذا ذَ ا
`
ي يُْغَىش عَلَْيِه ِمَن املَْوِت فَا ِ <xْعُيُهنُْم َاكvلَْيَك تَُدوُر ا

`
َذا َجاَء اخلَْوُف َراvْيَهتُْم يَنُظُروَن ا

`
َهَب ا

الَهُمْ  ُ اvْمعَ <Bْحبَطَ اvًة عََىل اخلَْريِ ا¢ْولَِئَك لَْم يُْؤِمنُوا فَا ح> نٍَة ِحَداٍد اvشـِ ِ يَِسريًا |اخلَْوُف َسلَُقوُمك ِباvلْسـِ <Bعََىل ا َWِ19 َوَاكَن َذ| 
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[33.20] Mereka mengira |bahwa| golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan-
golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama 
orang Arab Badwi, sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. Dan sekirany.a mereka berada bersama 

kamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.  ُم وا لَْو اvهن> Èْحَزاُب يََودvِت االûن يَا
`
ُبوَن االvْحَزاَب لَْم يَْذَهُبوا َوا سـَ َحيْ

 vال> قَِليًال |َ�ُدوَن ِيف اال
`
ا قَاتَلُوا ا  |20ْعَراِب يَْساvلُوَن َعْن اvنَْبائُِمكْ َولَْو َاكنُوا ِفيُمك م>

[33.21] Sesungguhnya telah ada pada |diri| Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu |yaitu| bagi orang 
yang mengharap |rahmat| Allah dan |kedatangan| hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.  لَقَْد َاكَن لَُمكْ ِيف

َ َكِثريًا | <Bَوالَْيْوَم االِٓخَر َوَذَكَر ا َ <Bَِّمن َاكَن يَْرُجو ا نٌَة ل ِ ا¢ْسَوٌة َحسـَ <B21َرُسوِل ا| 
[33.22] Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata. 

"Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang 
demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. ْحَزاَب قَالُوا َهَذا َماvى املُْؤِمنُوَن االvا َرا  َولَم>

ميَاkً َوتَْسِل�ً |
`
ال> ا

`
ُ َوَرُسوÚُُ َوَما َزاَدُمهْ ا <Bَوَصَدَق ا ُÚَُوَرُسو ُ <Bا kَ22َوعََد| 

[33.23] Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan 
kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada |pula| yang menunggu-

nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah |janjinya|,  َبُه َوِمْهنُم َ عَلَْيِه فَِمْهنُم م>ن قََىض َحنْ <Bِمَن املُْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما عَاَهُدوا ا
لُوا تَْبِدي  |23ًال |م>ن يَنتَِظُر َوَما بَد>

[33.24] supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan 
menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ُ <Bَاكَن ِلَيْجزَِي ا َ <Bن> ا `
ْم ا ن َشاَء اvْو يَُتوَب عَلَْهيِ

`
َب املُنَاِفِقَني ا اِدِقَني ِبِصْدِقهِْم َويَُعّذِ  الص>

ِح�ً |  |24غَُفورًا ر>
[33.25] Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, |lagi| 

mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari 
peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.  املُْؤِمِنَني ُ <Bيَن َكَفُروا ِبَغْيِظهِْم لَْم يَنَالُوا َخْريًا َوَكَفى ا ِ <xا ُ <Bَوَرد> ا

 ُ <B25 قَِوً_ َعزِيزًا |الِقتَاَل َوَاكَن ا| 
[33.26] Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab |Bani Quraizhah| yang membantu golongan-

golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut dalam hati mereka. 
Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan.  ْهِل الِكتَاِب ِمنvْن ا يَن َظاَهُروُمه ّمِ ِ <xنَزَل اvَوا

وَن فَرِيقًا | ûِرسُ ْعَب فَرِيقًا تَْقُتلُوَن َوتَا Èُم الر  |26َصَياِصِهيْم َوقََذَف ِيف ُقلُوِهبِ
[33.27] Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan 

|begitu pula| tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.  ْْوَرثَُمكvَوا
ٍء قَِديرًا | ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bْم تََطُؤوَها َوَاكَن ا< ْمَوالَهُْم َواvْرضًا ل vْرَضهُْم َوِدَ_َرُمهْ َواv27ا| 
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[33.28] Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan 
perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut`ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang 

baik.  <نَْيا َوِزينََهتَا فَتََعالَْنيَ ا¢َمتِّْعُكن ÈTن ُكنُنت> تُرِْدَن احلََياَة ا
`
َا الن>ِيبÈ ُقل الvْزَواِجَك ا Èهيvيًال | َ_ ا احًا َمجِ ِْحُكن> َرسَ َرسّ  |28َوا¢

[33.29] Dan jika kamu sekalian menghendaki |keridaan| Allah dan Rasul-Nya serta |kesenangan| di negeri 
akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.

نَاِت ِمنُكن> اvْجرًا َعظِ   َ اvعَد> ِللُْمْحسـِ <Bن> ا
`
اَر االِٓخَرَة فَا <Tَوا ُÚََوَرُسو َ <Bن ُكنُنت> ُترِْدَن ا

`
 |�29ً |َوا
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[33.30] Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya 
akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.

ِ يَِسريًا | َ_ ِنَساَء الن>ِيبِّ َمن يَاûِت   <Bعََىل ا َWِنٍَة يَُضاَعْف لَهَا الَعَذاُب ِضْعَفْنيِ َوَاكَن َذ َبّيِ È30ِمنُكن> ِبَفاِحَشٍة م| 
[33.31] Dan barang siapa di antara kamu sekalian |istri-istri Nabi| tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan 

mengerjakan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan 
baginya rezeki yang mulia.  لَهَا ِرْزقًا kَْعَتْدvتَْنيِ َوا Èْؤِهتَا اvْجَرَها َمر> ِ َوَرُسوÚِِ َوتَْعَمْل َصاِلحًا ن <Bِ <31َكرِميًا |َوَمن يَْقنُْت ِمنُكن| 

[33.32] Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka 
janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, 

dan ucapkanlah perkataan yang baik,  <ي ِيف قَلِْبِه َمَرٌض َ_ ِنَساَء الن>ِيبِّ لَْسُنت ِ <xَضْعَن ِ�لَْقْوِل فَيَْطَمَع ا >َقْيُنت> فََال َختْ ِن ات
`
َِّساِء ا َن الن vJََحٍد ّمِ

ْعروفًا |  |32َوُقلَْن قَْوًال م>
[33.33] dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti 

orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. 
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan 

kamu sebersih-bersihnya.  <َما يُ َوقَْرَن ِيف بُُيوِتُكن> َوَال تََرب< ن `
َ َوَرُسوÚَُ ا <Bِطْعَن اvَاكَة َوا الَة َوآِتَني الز> َج اجلَاِهِلي>ِة اال¢وَىل َواvِقْمَن الص> Èْجَن تََرب ُ <Bرِيُد ا

 |33ِلُيْذِهَب َعنُمكُ الّرِْجَس اvْهَل الَبيِْت َويَُطّهَِرُمكْ تَْطهِريًا |
[33.34] Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah |sunah Nabimu|. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.  <ن `
ِ َوالِْحْمكَِة ا <Bَواْذُكْرَن َما يُْتَىل ِيف بُُيوِتُكن> ِمْن آَ_ِت ا

َ َاكَن لَِطيفًا َخِبريًا | <B34ا| 
    

SSSSub.:  Bagi orang ub.:  Bagi orang ub.:  Bagi orang ub.:  Bagi orang mu’min lakimu’min lakimu’min lakimu’min laki----laki maupun perempuan yang benarlaki maupun perempuan yang benarlaki maupun perempuan yang benarlaki maupun perempuan yang benar----benar taatbenar taatbenar taatbenar taat,,,,    Allah akan memberikan Allah akan memberikan Allah akan memberikan Allah akan memberikan 
mereka ampunan dan pahala yang besarmereka ampunan dan pahala yang besarmereka ampunan dan pahala yang besarmereka ampunan dan pahala yang besar? 33:35? 33:35? 33:35? 33:35----36363636    

[33.35] Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-
laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan 
perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, 
laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki 
dan perempuan yang banyak menyebut |nama| Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan 

pahala yang besar.  َاِدِقَني و ن> املُْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمنَاِت َوالَْقاِنِتَني َوالَْقاِنَتاِت َوالص> `
اِبَراِت ا اِبرِيَن َوالص> اِدقَاِت َوالص> الص>

ائَِماِت َوالَْحاِفِظَني فُُرو ائِِمَني َوالص> قَاِت َوالص> ِقَني َوالُْمَتَصّدِ ُ َوالَْخاِشِعَني َوالَْخاِشَعاِت َوالُْمَتَصّدِ <Bعَد> اvاِكَراِت ا <xَكِثريًا َوا َ <Bاِكرِيَن ا <xْم َوالَْحاِفَظاِت َوا  لَهُم َ"ُ
ْغِفَرًة َواvْجرًا َعِظ�ً |  |35م>

[33.36] Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak |pula| bagi perempuan yang mukmin, 
apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan |yang lain| 
tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, 

sesat yang nyata.  ْْمِرِمهvُة ِمْن ا ُ َوَرُسوÚُُ اvْمراً اvن يَُكوَن لَهُُم اِخلَريَ <Bَذا قََىض ا
`
َ  َوَما َاكَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة ا <Bفََقْد َضل> َضالًال َوَمن يَْعِص ا ُÚََوَرُسو 

ِبينًا | È36م| 
    

Sub.:  PSub.:  PSub.:  PSub.:  Pernikahan dengan mantan istriernikahan dengan mantan istriernikahan dengan mantan istriernikahan dengan mantan istri    anak angkat adalah diperbolehkan 33:37anak angkat adalah diperbolehkan 33:37anak angkat adalah diperbolehkan 33:37anak angkat adalah diperbolehkan 33:37----41414141    
[33.37] Dan |ingatlah|, ketika kamu |Nabi Muhammad| berkata kepada orang yang Allah telah 

melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu |juga| telah memberi nikmat kepadanya. "Tahanlah terus istrimu 
dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan 
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. 
Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya |menceraikannya|, Kami kawinkan kamu 
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|Nabi Muhammad| dengan dia |Zainab| supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk |mengawini| 
istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada 

istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.  ِق< ُ عَلَْيِه َواvنَْعْمَت عَلَْيِه اvْمِسْك عَلَْيَك َزْوَجَك َوات <Bنَْعَم اvي ا ِ <Cْذ تَُقوُل ِل
`
َوا

ِفي ِيف نَْفِسَك َما َ َوُختْ <Bْجنَاَكهَا لِ  ا ْهنَا َوَطرًا َزو> ا قََىض َزيٌْد ّمِ َشاُه فَلَم> ُ اvَحقÈ اvن َختْ <Bَىش الن>اَس َوا ُ ُمْبِديِه َوَختْ <Bْزَواجِ اvَيكْ َال يَُكوَن عََىل املُْؤِمِنَني َحَرٌج ِيف ا
 ِ <Bْمُر اvَذا قََضْوا ِمْهنُن> َوَطراً َوَاكَن ا

`
ْم ا  |37َمْفُعوًال |اvْدِعَياِهئِ

[33.38] Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. |Allah 
telah menetapkan yang demikian| sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah 

ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,  يَن َخلَْوا ِ <xِيف ا ِ <Bن>َة ا ُ Úَُ سـُ <Bَما َاكَن عََىل الن>ِيبِّ ِمْن َحَرجٍ ِفميَا فََرَض ا
ْقُدورًا | ِ قََدرًا م> <Bْمُر اv38ِمن قَْبُل َوَاكَن ا| 

[33.39] |yaitu| orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan 
mereka tiada merasa takut kepada seorang |pun| selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat 

Perhitungan.  ِ <B�ِ َوَكَفى َ <Bال> ا
`
َشْوَن اvَحداً ا َشْونَُه َوَال َخيْ ِ َوَخيْ <Bُِّغوَن ِرَساالِت ا يَن يَُبل ِ <x39َحِسيبًا | ا| 

[33.40] Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah 
Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  ن ٌد اvَ� اvَحٍد ّمِ َما َاكَن ُمَحم>

َجاِلُمكْ وَ  ٍء عَِل�ً |ّرِ ُ ِبُلكِّ َيشْ <Bَِّني َوَاكَن ا ِ َوَخاَمتَ الن>ِبي <B40لَِكن ر>ُسوَل ا| 
    

Sub.:  Ingat Allah dengan memperbanyakSub.:  Ingat Allah dengan memperbanyakSub.:  Ingat Allah dengan memperbanyakSub.:  Ingat Allah dengan memperbanyak    tasbih sertatasbih sertatasbih sertatasbih serta    dzikir kepadadzikir kepadadzikir kepadadzikir kepada----Nya 33:41Nya 33:41Nya 33:41Nya 33:41----44444444    
[33.41] Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah |dengan menyebut nama| Allah, zikir yang sebanyak-

banyaknya. | ِذْكرًا َكِثريًا َ <Bيَن آَمنُوا اْذُكُروا ا ِ <xَا ا Èهيv41َ_ ا| 
[33.42] Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. | ِصيًالvُحوُه بُْكَرًة َوا ّبِ  |42َوسـَ

[33.43] Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya |memohonkan ampunan untukmu|, 
supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya |yang terang|. Dan adalah Dia Maha Penyayang 

kepada orang-orang yang beriman.  َىل
`
لَُماِت ا Èَن الظ ي يَُصّيلِ عَلَْيُمكْ َوَمالئَِكتُُه ِلُيْخرَِجُمك ّمِ ِ <xوِر َوَاكَن ِ�لُْمْؤِمِنَني َرِح�ً | ُهَو اÈ43الن| 

[33.44] Salam penghormatan kepada mereka |orang-orang mukmin itu| pada hari mereka menemui-Nya 
ialah. "salam"; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.  vي>ُهتُْم يَْوَم يَلَْقْونَُه َسالٌم َوا  |44عَد> لَهُْم اvْجراً َكرِميًا |َحتِ

    
Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 33:45Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 33:45Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 33:45Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 33:45----48484848    

[33.45] Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan 
pemberi peringatan,  ًا k> اvْرَسلْنَاَك َشاِهدًا َوُمبَّرشِ

`
َا الن>ِيبÈ ا Èهيv45َونَِذيرًا |َ_ ا| 

[33.46] dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang 
menerangi. | ِنريًا Èاجًا م ْذِنِه َوِرسَ

`
�ِ ِ <Bَىل ا

`
 |46َوَداِعيًا ا

[33.47] Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka 
karunia yang besar dari Allah. | فَْضًال َكِبريًا ِ <Bَن ا ِ املُْؤِمِنَني ِباvن> لَهُم ّمِ  |47َوبَّرشِ

[33.48] Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah 
kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

ِ َوِكيًال |  <B�ِ َوَكَفى ِ <Bعََىل ا ْ  |48َوَال تُِطعِ الَاكِفرِيَن َوالُْمنَاِفِقَني َوَدْع اvَذاُمهْ َوتََولك>
    

Sub.:  Perceraian dengan cara yang baik 33:49Sub.:  Perceraian dengan cara yang baik 33:49Sub.:  Perceraian dengan cara yang baik 33:49Sub.:  Perceraian dengan cara yang baik 33:49    
[33.49] Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, 

kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah 
bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu 
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dengan cara yang sebaik-baiknya.  ْوُهن> فََما لَُمك Èن تََمسvْقُتُموُهن> ِمن قَْبِل ا< َذا نََكْحُمتُ املُْؤِمنَاِت ُمث> َطل
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvٍة َ_ ا  عَلَْهيِن> ِمن ِعد>

اح ُحوُهن> َرسَ ِ وَهنَا فََمتُِّعوُهن> َوَرسّ Èيًال |تَْعتَد  |49ًا َمجِ
[33.50] Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan 

mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan 
yang dikaruniakan Allah untukmu, dan |demikian pula| anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, 
anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu 
dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan 
mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan 
bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan 

kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi 
kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  َ_ َا Èهيvا  Èالن>ِيب  <k

`
ِيت  اvْزَواَجكَ  Wََ  اvْحلَلْنَا ا  الال>

ا يَِميُنكَ  َملََكْت  َوَما اvُجوَرُهن>  آتَيَْت  ُ  اvفَاءَ  ِمم> <Bْؤِمنَ  عَلَْيكَ  ا Èًة مvَوبَنَاِت َخاالتَِك الال>ِيت َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرا َWَِك َوبَنَاِت َمع>اِتَك َوبَنَاِت َخا ن َوبَنَاِت َمعِّ
`
ًة ا

َ ِمن ُدوِن املُْؤِمِنَني قَ  <W ن يَْستَنِكَحهَا َخاِلَصًةvا Èَراَد الن>ِيبvْن ا
`
ْم َوَما َملََكْت اvيَْماُهنُْم ِلَكْيال يَُكوَن عَلَْيَك َوَهَبْت نَْفَسهَا ِللن>ِيبِّ ا ْم ِيف اvْزَواِ"ِ ْد عَِلْمنَا َما فََرْضنَا عَلَْهيِ

ِح�ً | ُ غَُفورًا ر> <B50َحَرٌج َوَاكَن ا| 
[33.51] Kamu boleh menangguhkan |menggauli| siapa yang kamu kehendaki di antara mereka |istri-

istrimu| dan |boleh pula| menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk 
menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian 
itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela 
dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang |tersimpan| dalam 

hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.  َلَْيَك م
`
ن تََشاُء َوَمِن تُْرِ° َمن تََشاُء ِمْهنُن> َوتُْؤِوي ا

َزن> َويَْرَضْنيَ ِبمَ  ْن َعَزلَْت فََال ُجنَاَح عَلَْيَك َذWَِ اvْدَىن اvن تََقر> اvْعُيُهنُن> َوَال َحيْ ُ عَِل�ً َحِل�ً |ابَْتَغْيَت ِمم> <Bيَْعَملُ َما ِيف ُقلُوِبُمكْ َوَاكَن ا ُ <Bهُن> َواÈُلك<  |51ا آتَيَْهتُن
[33.52] Tidak halal bagimu |Nabi Muhammad| mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak 

boleh |pula| mengganti mereka dengan istri-istri |yang lain|, meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali 
perempuan-perempuan |hamba sahaya| yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.  َال

ال> َما َملَكَ 
`
ُهنُن> ا َبَك ُحسـْ ْجعَ vْزَواجٍ َولَْو اvن> ِمْن ا َل ِهبِ َِّساُء ِمْن بَْعُد َوَال اvن تََبد> لWَ Èَ الن ِقيبًا |َحيِ ٍء ر> ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <B52ْت يَِميُنَك َوَاكَن ا| 

 
Sub.:  sopan santun terhadap Nabi dan keluarganya 33:53-55 

[33.53] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu 
diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak |makanannya|, tetapi jika kamu 
diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang 
percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu |untuk 
menyuruh kamu ke luar|, dan Allah tidak malu |menerangkan| yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu 
|keperluan| kepada mereka |istri-istri Nabi|, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih 

suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti |hati| Rasulullah dan tidak |pula| 
mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar 

|dosanya| di sisi Allah.  َ_ َا Èهيvينَ  ا ِ <xِيبِّ  بُُيوَت  تَْدُخلُوا الَ  آَمنُوا ا< ال>  الن
`
َىل  لَُمكْ  يُْؤَذنَ  اvن ا

`
kَهُ  kَِظرِينَ  غَْريَ  َطَعامٍ  ا

`
َذا َولَِكنْ  ا

`
َذا فَاْدُخلُوا ُدِعيُمتْ  ا

`
َطِعْمُمتْ  فَا

ُ َال يَسـْ  <Bَتْحِيي ِمنُمكْ َوا ن> َذِلُمكْ َاكَن يُْؤِذي الن>ِيب> فَيَسـْ `
وا َوَال ُمْستَْئِنِسَني ِلَحِديٍث ا َذا َساvلُْتُموُهن> َمتَاعًا فَاْساvلُوُهن> ِمن َوَراِء ِحَجاٍب فَانتَِرشُ

`
َتْحِيي ِمَن احلَّقِ َوا

ِ َوَال اvن تَنِكُحوا اvْزَواَجُه ِمْن بَْعِدِه اvبَداً َذِلُمكْ اvْطهَُر ِلقُ  <Bن تُْؤُذوا َرُسوَل اvن> َوَما َاكَن لَُمكْ ا ِ َعِظ�ً |لُوِبُمكْ َوُقلُوِهبِ <Bن> َذِلُمكْ َاكَن ِعنَد ا `
 |53 ا

[33.54] Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. | ًٍء عَِل� َ َاكَن ِبُلكِّ َيشْ <Bن> ا

`
ُفوُه فَا ن تُْبُدوا َشيْئًا اvْو ُختْ

`
 |54ا
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[33.55] Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi |untuk berjumpa tanpa tabir| dengan bapak-bapak mereka, 
anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-
laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang 
mereka miliki, dan bertakwalah kamu |hai istri-istri Nabi| kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Menyaksikan segala sesuatu.  َبْنvْخَواِهنِن> َوَال ا
`
ن> َوَال اvبْنَاِء ا ْخَواِهنِ

`
ن> َوَال اvبْنَاِهئِن> َوَال ا ن> َوَال َما َملََكْت َال ُجنَاَح عَلَْهيِن> ِيف آَ�ِهئِ ن> َوَال ِنَساِهئِ اِء اvَخَواِهتِ

>قِ  ٍء َشهِيدًا |اvيَْماُهنُن> َوات َ َاكَن عََىل ُلكِّ َيشْ <Bن> ا `
َ ا <B55َني ا|    

    
Sub.:  Allah memerintahkan orangSub.:  Allah memerintahkan orangSub.:  Allah memerintahkan orangSub.:  Allah memerintahkan orang----orang beriman untuk bersholawat kepada Nabiorang beriman untuk bersholawat kepada Nabiorang beriman untuk bersholawat kepada Nabiorang beriman untuk bersholawat kepada Nabi----Nya 33:56Nya 33:56Nya 33:56Nya 33:56    

[33.56] Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang 
beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.  وَنÈَوَمالِئَكتَُه يَُصل َ <Bن> ا `

ا
ُِّموا تَْسِل�ً | يَن آَمنُوا َصلÈوا عَلَْيِه َوَسل ِ <xَا ا Èهيv56عََىل الن>ِيبِّ َ_ ا| 

    
Sub.:  Mereka yang dilaknat oleh Allah dalSub.:  Mereka yang dilaknat oleh Allah dalSub.:  Mereka yang dilaknat oleh Allah dalSub.:  Mereka yang dilaknat oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat 33:57am kehidupan dunia dan akhirat 33:57am kehidupan dunia dan akhirat 33:57am kehidupan dunia dan akhirat 33:57    

[33.57] Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di 
dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.  ُلََعَهن ُÚََوَرُسو َ <Bيَن يُْؤُذوَن ا ِ <xن> ا `

نَْيا ا ÈTِيف ا ُ <Bُم ا
هِينًا | Èعَد> لَهُْم عََذاً� مv57َواالِٓخَرِة َوا| 

    
Sub.:  Fitnah dan dosa besar 33:58Sub.:  Fitnah dan dosa besar 33:58Sub.:  Fitnah dan dosa besar 33:58Sub.:  Fitnah dan dosa besar 33:58    

[33.58] Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang 
mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.  يَن يُْؤُذوَن ِ <xَوا

ِبينًا | Èثْامً م
`
ُبوا فََقِد اْحتََملُوا ُهبَْتاkً َوا  |58املُْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمنَاِت ِبَغْريِ َما اْكتَسـَ

    
Sub.:  Anjuran bagi Sub.:  Anjuran bagi Sub.:  Anjuran bagi Sub.:  Anjuran bagi WWWWanita harus berpakaian sopan menutup aurot 33:59anita harus berpakaian sopan menutup aurot 33:59anita harus berpakaian sopan menutup aurot 33:59anita harus berpakaian sopan menutup aurot 33:59    

[33.59] Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. 
"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka 
lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha 

penyayang.  َWِْزَواِجَك َوبَنَاِتَك َوِنَساِء املُْؤِمِنَني يُْدِنَني عَلَْهيِن> ِمن َجالِبيِهبِن> َذvُقل ال Èَا الن>ِيب Èهيvِح�ً |َ_ ا ُ غَُفورًا ر> <Bن يُْعَرفَْن فََال يُْؤَذْيَن َوَاكَن اvْدَىن اv59ا| 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang Munafik 33:60rang Munafik 33:60rang Munafik 33:60rang Munafik 33:60----63636363    
[33.60] Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam 

hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah |dari menyakitimu|, niscaya Kami 
perintahkan kamu |untuk memerangi| mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu |di Madinah| 

melainkan dalam waktu yang sebentar,  ْم َرٌض َوالُْمْرِجُفوَن ِيف املَِدينَِة لَُنْغرِيَن>َك ِهبِ م م> يَن ِيف ُقلُوِهبِ ِ <xْم يَنتَِه املُنَاِفُقوَن َوا< اِوُرونََك  لَِنئ ل ُمث> َال ُجيَ
ال قَِليًال |فِ 

`
 |60هيَا ا

[33.61] dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan 
sehebat-hebatnya. | يْنََما ثُِقُفوا ا¢ِخُذوا َوُقتِّلُوا تَْقِتيـًالv61َملُْعوِنَني ا| 

[33.62] Sebagai sunah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum |mu|, dan kamu 
sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.  تَْبِديًال ِ <Bن>ِة ا َد ِلسـُ يَن َخلَْوا ِمن قَْبُل َولَن َجتِ ِ <xِيف ا ِ <Bن>َة ا سـُ

|62| 
    

Sub.:  hari kebangkitan dan Sub.:  hari kebangkitan dan Sub.:  hari kebangkitan dan Sub.:  hari kebangkitan dan OOOOrangrangrangrang----orang orang orang orang ahli Neraka 33:63ahli Neraka 33:63ahli Neraka 33:63ahli Neraka 33:63----68686868    
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[33.63] Manusia bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang hari berbangkit. Katakanlah. 
"Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah". Dan tahukah kamu |hai 

Muhammad|, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.  َوَما ِ <Bَما ِعلُْمهَا ِعنَد ا< ن
`
اعَِة ُقْل ا يَْساWُvَ الن>اُس َعِن الس>

اعََة تَُكوُن قَرِيبًا |  |63يُْدِريَك لََعل> الس>
[33.64] Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-

nyala |neraka|, | ًعَد> لَهُْم َسِعرياvلََعَن الَاكِفرِيَن َوا َ <Bن> ا `
 |64ا

[33.65] mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan 
tidak |pula| seorang penolong.  ُدوَن َوِليا+ َوَال يَن ِفهيَا اvبَدًا ال> َجيِ ِTِ65نَِصريًا |َخا| 

[33.66] Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata. "Alangkah baiknya, 
andai kata kami taat kepada Allah dan taat |pula| kepada Rasul".  ََطْعنvيَْوَم تَُقل>ُب َوُجوُههُْم ِيف الن>اِر يَُقولُوَن َ_ لَْيتَنَا ا َ <Bا ا

ُسوْال |  |66َواvَطْعنَا الر>
[33.67] Dan mereka berkata. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan 

pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan |yang benar|.  ََطْعنَا َسادvا <k
`
>نَا ا تَنَا َوقَالُوا َرب

ِبيْال | اَءkَ فَاvَضلÈوkَ الس>  |67َوُكَربَ
[33.68] Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan 

kutukan yang besar". | ْم ِضْعَفْنيِ ِمَن الَعَذاِب َوالَْعْهنُْم لَْعنًا َكِبريًا >نَا آِهتِ  |68َرب
    

Sub.: Sub.: Sub.: Sub.:     Peringatan bagi orang yang beriman agar tidak menyakiti Nabi Musa, seperti mereka yang Peringatan bagi orang yang beriman agar tidak menyakiti Nabi Musa, seperti mereka yang Peringatan bagi orang yang beriman agar tidak menyakiti Nabi Musa, seperti mereka yang Peringatan bagi orang yang beriman agar tidak menyakiti Nabi Musa, seperti mereka yang 
menyakitinya 33:69menyakitinya 33:69menyakitinya 33:69menyakitinya 33:69    

[33.69] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti 
Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang 

yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.  ا قَالُوا َوَاكَن ُ ِمم> <Bُه ا vا يَن آَذْوا ُموَىس فََرب> ِ <xيَن آَمنُوا َال تَُكونُوا َاك ِ <xَا ا Èهيvا _َ
ِ َوِجهيًا | <B69ِعنَد ا| 

    
Sub.:  Barang siapSub.:  Barang siapSub.:  Barang siapSub.:  Barang siapa menaati Allah dan Rasula menaati Allah dan Rasula menaati Allah dan Rasula menaati Allah dan Rasul----Nyamereka akan memenangkan kemenangan besar 33:70Nyamereka akan memenangkan kemenangan besar 33:70Nyamereka akan memenangkan kemenangan besar 33:70Nyamereka akan memenangkan kemenangan besar 33:70----71717171    

[33.70] Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang 
benar, َوُقولُوا قَْوًال َسِديد َ <Bُقوا ا< يَن آَمنُوا ات ِ <xَا ا Èهيv70ًا |َ_ ا| 

[33.71] niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. 
Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang 

besar.  ُالَُمكْ َويَْغِفْر لَُمكْ ُذن َ َوَرُسوÚَُ فَقَْد فَاَز فَْوزًا َعِظ�ً |يُْصِلْح لَُمكْ اvْمعَ <B71وبَُمكْ َوَمن يُِطعِ ا| 
    

Sub.:  Amanat 33:72Sub.:  Amanat 33:72Sub.:  Amanat 33:72Sub.:  Amanat 33:72    
[33.72] Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka 

semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah 
amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,  َمَواِت k> َعَرْضنَا االvَمانََة عََىل الس>

`
ا

نَسانُ 
`
لَهَا اال ِملَْهنَا َواvْشَفْقَن ِمْهنَا َوَمحَ وًال | َواالvْرِض َوالِْجَباِل فَاvبَْنيَ اvن َحيْ >ُه َاكَن َظلُومًا َ"ُ ن

`
 |72ا

    
Sub.:  Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang 33:73Sub.:  Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang 33:73Sub.:  Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang 33:73Sub.:  Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang 33:73    

[33.73] sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang 
musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan 
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perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  املُنَاِفِقَني َوالُْمنَاِفَقاِت َوالُْمْرشِِكَني ُ <Bَب ا ِلُيَعّذِ
ُ غَُفور <Bعََىل املُْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمنَاِت َوَاكَن ا ُ <Bِح�ً |َوالُْمْرشَِاكِت َويَُتوَب ا  |73ًا ر>

 
SABA'   ٔسورة سـبا 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Kepemilikan Allah dari semua yang ada di langit dan di bumi 34:1Sub.:  Kepemilikan Allah dari semua yang ada di langit dan di bumi 34:1Sub.:  Kepemilikan Allah dari semua yang ada di langit dan di bumi 34:1Sub.:  Kepemilikan Allah dari semua yang ada di langit dan di bumi 34:1    

[34.1] Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya |pula| 
segala puji di akhirat. Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.  َمَواِت َوَما ي Úَُ َما ِيف الس> ِ <xالَْحْمُد · ا

 |1ِبُري |ِيف االvْرِض َوÚَُ احلَْمُد ِيف االِٓخَرِة َوُهَو احلَِكُمي اخلَ 
    

Sub.:  Pengetahuan, belas kasih dan pengampunan Allah 34:2Sub.:  Pengetahuan, belas kasih dan pengampunan Allah 34:2Sub.:  Pengetahuan, belas kasih dan pengampunan Allah 34:2Sub.:  Pengetahuan, belas kasih dan pengampunan Allah 34:2----4444    
[34.2] Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang ke luar daripadanya, apa yang turun 

dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia-lah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun.  يَْعَملُ َما
ِحُمي الَغُفوُر | َماِء َوَما يَْعُرُج ِفهيَا َوُهَو الر> ُرُج ِمْهنَا َوَما يَِزنُل ِمَن الس>  |2يَِلُج ِيف االvْرِض َوَما َخيْ

[34.3] Dan orang-orang yang kafir berkata. "Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami". 
Katakanlah. "Pasti datang, demi Tuhanku Yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan 
datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripada-Nya seberat zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di 
bumi dan tidak ada |pula| yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang 

nyata |Lohmahfuz|",  ُْمكْ عَاِلِم الَغْيِب َال يَْعُزُب َعن< اعَُة ُقْل بََىل َوَرِيبّ لَتَاûِتيَن يَن َكَفُروا َال تَاûِتينَا الس> ِ <xْرِض َوقَاَل اvَمَواِت َوَال ِيف اال ٍة ِيف الس> ُه ِمثَْقاُل َذر>
ِبٍني |وَ  Èال> ِيف ِكتَاٍب م

`
 |3َال اvْصَغُر ِمن َذWَِ َوَال اvْكَربُ ا

[34.4] supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 
saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia.  َلُوا  ِلَيْجزِي يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xا

ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرٌمي | اِلَحاِت ا¢ْولَِئَك لَهُم م>  |4الص>
    

Sub.:  Kebenaran yang menuntun kepada Allah 34:5Sub.:  Kebenaran yang menuntun kepada Allah 34:5Sub.:  Kebenaran yang menuntun kepada Allah 34:5Sub.:  Kebenaran yang menuntun kepada Allah 34:5----6666    
[34.5] Dan orang-orang yang berusaha untuk |menentang| ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka 

dapat melemahkan |menggagalkan azab Kami|, mereka itu memperoleh azab, yaitu |jenis| azab yang pedih.
ْجٍز اvِلٌمي |  ن ِرّ يَن َسَعْوا ِيف آَ_ِتنَا ُمَعاِجزِيَن ا¢ْولَِئَك لَهُْم عََذاٌب ِمّ ِ <x5َوا| 

[34.6] Dan orang-orang yang diberi ilmu |Ahli Kitab| berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan 
kepadamu |Nabi Muhammad| dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki |manusia| kepada jalan Tuhan 

Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.  َىل
`
ِبَّك ُهَو احلَق> َوَهيِْدي ا لَْيَك ِمن ر>

`
ي ا¢نزَِل ا ِ <xيَن ا¢وتُوا الِعْملَ ا ِ <xاِط الَعزِيِز احلَِميِد |َويََرى ا  |6 ِرصَ

    
Sub.:  Kebutaan orangSub.:  Kebutaan orangSub.:  Kebutaan orangSub.:  Kebutaan orang----orang kafir akan kekuasaan Allah, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu orang kafir akan kekuasaan Allah, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu orang kafir akan kekuasaan Allah, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu orang kafir akan kekuasaan Allah, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu 
hanya dengan mengucap kalimat "jadilah" maka yang dikehendakihanya dengan mengucap kalimat "jadilah" maka yang dikehendakihanya dengan mengucap kalimat "jadilah" maka yang dikehendakihanya dengan mengucap kalimat "jadilah" maka yang dikehendaki----Nya jadi 34:7 Nya jadi 34:7 Nya jadi 34:7 Nya jadi 34:7 ----9999    

[34.7] Dan orang-orang kafir berkata |kepada teman-temannya|. "Maukah kamu kami tunjukkan 
kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-

hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar |akan dibangkitkan kembali| dalam ciptaan yang baru?  َوقَاَل
 ِ <xن>ُمكْ لَِفي َخلٍْق َجِديٍد |ا `

ٍق ا ْقُمتْ ُلك> ُمَمز> َذا ُمِزّ
`
 |7يَن َكَفُروا َهْل نَُدلÈُمكْ عََىل َرُجٍل يُنَِبّئُُمكْ ا
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[34.8] Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?" 
|Tidak|, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang 

jauh. الِل الَبِعي يَن َال يُْؤِمنُوَن ِ�الِٓخَرِة ِيف الَعَذاِب َوالض> ِ <xٌة بَِل ا< ِ َكِذً� اvم ِبِه ِجن <Bفَْرتَى عََىل اv8ِد |ا| 
[34.9] Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? 

Jika Kami menghendaki, niscaya Kami benamkan mereka di bumi atau Kami jatuhkan kepada mereka 
gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda |kekuasaan Tuhan| 

bagi setiap hamba yang kembali |kepada-Nya|.  ُم ِسْف ِهبِ >َشاû َخنْ ن ن
`
َماِء َواالvْرِض ا َن الس> َىل َما بَْنيَ اvيِْدِهيْم َوَما َخلَْفهُم ِمّ

`
اvفََملْ يََرْوا ا

ّ َعْبدٍ  ن> ِيف َذWَِ الٓيًَة ِلُلكِ `
َماِء ا َن الس> ْم ِكَسفًا ِمّ ِنيٍب | االvْرَض اvْو نُْسِقطْ عَلَْهيِ È9م| 

    
Sub.:  Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud 34:10Sub.:  Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud 34:10Sub.:  Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud 34:10Sub.:  Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud 34:10----11111111    

[34.10] Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. |Kami berfirman|. "Hai 
gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah 

melunakkan besi untuknya, | احلَِديَد ُÚَ لَن>اvْيـَر َوا ِيب َمَعُه َوالط> >ا فَْضًال َ_ ِجَباُل اvِوّ  |10َولََقْد آتَيْنَا َداُووَد ِمن
[34.11] |yaitu| buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang 

saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.  ِينّ ِبَما تَْعَملُوَن
`
لُوا َصاِلًحا ا ِد َواْمعَ ْ ْر ِيف الرس> ْل َساِبَغاٍت َوقَِدّ اvِن اْمعَ

 |11بَِصٌري |
    

Sub.:  Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman 34:12Sub.:  Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman 34:12Sub.:  Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman 34:12Sub.:  Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman 34:12----13131313    
[34.12] Dan Kami |tundukkan| angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan 

perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan |pula| dan Kami alirkan 
cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya |di bawah kekuasaannya| 
dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan 

kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.  ِعَْنيَ الِقْطِر َوم ُÚَ َسلْنَاvا َشهٌْر َوا َها َشهٌْر َوَرَواُ�َ Èَحي غُُدو َن اِجلِنّ َمن َوِلُسلَْيَماَن الِرّ
ِعِري | ْذِن َرِبِّه َوَمن يَزِْغ ِمْهنُْم َعْن اvْمِرkَ نُِذْقُه ِمْن عََذاِب الس>

`
 |12يَْعَمُل بَْنيَ يََديِْه ِ�

[34.13] Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi 
dan patung-patung dan piring-piring yang |besarnya| seperti kolam dan periuk yang tetap |berada di atas 
tungku|. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur |kepada Allah|. Dan sedikit sekali dari hamba-hamba 

Ku yang berterima kasih.  َحارِيَب ْن يَْعَملُوَن Úَُ َما يََشاُء ِمن م> لُوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوقَِليٌل ّمِ َياٍت اْمعَ اسـِ َوتََماثِيَل َوِجَفاٍن َاكلَْجواِب َوُقُدوٍر ر>
ُكوُر |  |13ِعَباِدَي الش>

    
Sub.:  Kematian Nabi Sulaiman 34:14Sub.:  Kematian Nabi Sulaiman 34:14Sub.:  Kematian Nabi Sulaiman 34:14Sub.:  Kematian Nabi Sulaiman 34:14    

[34.14] Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada 
mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah 
jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang 

menghinakan. ا قََضْينَا عَلَْيِه ا > فَلَم> >نَِت اِجلنÈ اvن ل ا َخر> تََبي >ُة االvْرِض تَاûُلكُ ِمنَساvتَُه فَلَم> ال> َداب `
>هُْم عََىل َمْوتِِه ا ْو َاكنُوا يَْعلَُموَن الَغْيَب َما لَِبثُوا ملَْوَت َما َدل

    |14ِيف الَعَذاِب املُهِِني |
    

Sub.:  Penghancuran kebun penduduk Saba' karena kekafiraSub.:  Penghancuran kebun penduduk Saba' karena kekafiraSub.:  Penghancuran kebun penduduk Saba' karena kekafiraSub.:  Penghancuran kebun penduduk Saba' karena kekafiran mereka 34:15n mereka 34:15n mereka 34:15n mereka 34:15----21212121    
[34.15] Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda |kekuasaan Tuhan| di tempat kediaman mereka yaitu 

dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. |Kepada mereka dikatakan|. "Makanlah olehmu dari 
rezeki yang |dianugerahkan| Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. |Negerimu| adalah negeri yang 
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baik dan |Tuhanmu| adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".  اٍل ُلكُوا ِمن ْم آيٌَة َجن>َتاِن َعن يَِمٍني َوِمشَ َبأٍ ِيف َمْسَكِهنِ لَقَْد َاكَن ِلسـَ
ةٌ َطِيَّبةٌ  َWَْب ُÚَ ْزِق َرِبُّمكْ َواْشُكُروا  |15َوَربä غَُفوٌر | ِرّ

[34.16] Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti 
kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi |pohon-pohon| yang berbuah pahit, pohon Atsl dan 

sedikit dari pohon Sidr.  َْعرvثٍْل وَ فَا vطٍ َوا >َتْنيِ َذَواَيتْ ا¢ُلكٍ َمخْ ْم َجن >تَْهيِ ن لْنَاُمه ِجبَ ْيَل الَعِرِم َوبَد> ْم سـَ ن ِسْدٍر قَِليٍل |ُضوا فَاvْرَسلْنَا عَلَْهيِ ٍء ّمِ  |16َيشْ
[34.17] Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak 

menjatuhkan azab |yang demikian itu|, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.  َجَزيْنَاُمه ِبَما َWَِذ
ال> الَكُفوَر |

`
 |17َكَفُروا َوَهْل ُجنَاِزي ا

[34.18] Dan Kami jadikan antara mereka |penduduk Saba’| dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan 
berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu |jarak-jarak| 

perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman.  َوَجَعلْنَا بَيَْهنُْم َوبَْنيَ الُقَرى
ًما آِمِنَني |الَِيت َ�َرْكنَا  <_vْريَ ِسُريوا ِفهيَا لََياِيلَ َوا ْرkَ ِفهيَا الس>  |18ِفهيَا قًُرى َظاِهَرًة َوقَد>

[34.19] Maka mereka berkata. "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami", dan mereka 
menganiaya diri mereka sendiri; maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka 
sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah 

bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur.  َنُفَسهُْم فَجvَوَظلَُموا ا kَْسَفاِرvنَا َ�ِعْد بَْنيَ ا< ن> ِيف فََقالُوا َرب `
ٍق ا ْقنَاُمهْ ُلك> ُمَمز> َعلْنَاُمهْ اvَحاِديَث َوَمز>

ّ َصب>اٍر َشُكوٍر |  |19َذWَِ الَٓ_ٍت ِلُّلكِ
[34.20] Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu 

mereka mengikutinya, kecuali sebahagian orang-orang yang beriman.  َن ال> فَرِيقًا ِمّ
`
>َبُعوُه ا بِْليُس َظن>ُه فَات

`
ْم ا َق عَلَْهيِ َولََقْد َصد>

 |20املُْؤِمِنَني |
[34.21] Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami dapat 

membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan 
Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.  َكÈ ْن ُهَو ِمْهنَا ِيف َشٍكّ َوَرب ال> ِلنَْعَملَ َمن يُْؤِمُن ِ�الِٓخَرِة ِمم>

`
ن ُسلَْطاٍن ا م ِمّ  َوَما َاكَن Úَُ عَلَْهيِ

ٍء َحفِ  ّ َيشْ  |21يظٌ |عََىل ُلكِ
    

Sub.:  Mereka yang memperoleh syafaat dan mereka yang berada dalam kesesatan 34:22Sub.:  Mereka yang memperoleh syafaat dan mereka yang berada dalam kesesatan 34:22Sub.:  Mereka yang memperoleh syafaat dan mereka yang berada dalam kesesatan 34:22Sub.:  Mereka yang memperoleh syafaat dan mereka yang berada dalam kesesatan 34:22----54545454    
[34.22] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Serulah mereka yang kamu anggap |sebagai tuhan| selain Allah, 

mereka tidak memiliki |kekuasaan| seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai 
suatu saham pun dalam |penciptaan| langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi 

pembantu bagi-Nya".  ٍة ِ َال يَْمِلُكوَن ِمثَْقاَل َذر> <Bن ُدوِن ا ُمت ِمّ يَن َزَمعْ ِ <xُقِل اْدُعوا ا ُÚَ ٍك َوَما َمَواِت َوَال ِيف االvْرِض َوَما لَهُْم ِفِهيَما ِمن ِرشْ ِيف الس>
ن َظهٍِري |  |22ِمْهنُم ِمّ

[34.23] Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya 
memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata. 
"Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan-mu?" Mereka menjawab. "|Perkataan| yang benar", dan Dia-lah 

Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.  
`
ال> ِلَمْن اvِذَن Úَُ َحىت> ا

`
َفاعَُة ِعنَدُه ا Èُمكْ قَالُوا احلَق> َوَال تَنَفُع الش> ْم قَالُوا َماَذا قَاَل َرب َذا فُزَِّع َعن ُقلُوِهبِ

 |23َوُهَو الَعِيلÈ الَكِبُري |
[34.24] Katakanlah |Nabi Muhammad| . "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari 

bumi?" Katakanlah. "Allah", dan sesungguhnya kami atau kamu |orang-orang musyrik|, pasti berada dalam 
kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.  ْو ِيف َضالٍلvُمكْ لََعَىل ُهًدى ا <_ `

k> اvْو ا
`
ُ َوا <Bْرِض ُقِل اvَمَواِت َواال َن الس> ُقْل َمن يَْرُزُقُمك ِمّ

ِبٍني | È24م| 
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[34.25] Katakanlah. "Kamu tidak akan ditanya |bertanggung jawab| tentang dosa yang kami perbuat dan 
kami tidak akan ditanya |pula| tentang apa yang kamu perbuat". | ُل َمع>ا تَْعَملُوَنvْجَرْمنَا َوَال نُْساvلُوَن َمع>ا اv25ُقل ال> تُْسا| 

[34.26] Katakanlah. "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan 
antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui".  نَا ُمث> يَْفتَُحÈ َمُع بَْينَنَا َرب ُقْل َجيْ

 |26بَْينَنَا ِ�لَْحِقّ َوُهَو الَفت>اُح الَعِلُمي |
[34.27] Katakanlah. "Perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia 

sebagai sekutu-sekutu |Nya|, sekali-kali tidak mungkin! Sebenarnya Dia-lah Allah Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana".  ْبَل <�َاكَء َ لَْحْقُمت ِبِه ُرشَ vيَن ا ِ <xُروِينَ اvالَعزِيُز احلَِكُمي | ُقْل ا ُ <B27ُهَو ا| 

[34.28] Dan Kami tidak mengutus kamu |Nabi Muhammad|, melainkan kepada umat manusia seluruhnya 
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada 

mengetahui.  ْْرَسلvْكَرثَ الن>اِس َال يَْعلَُموَن |َوَما ا vًة لِّلن>اِس بَِشًريا َونَِذيًرا َولَِكن> ا< ال> َاكف
`
 |28نَاَك ا

[34.29] Dan mereka berkata. "Kapankah |datangnya| janji ini, jika kamu adalah orang-orang yang benar?".
ن ُكنُمتْ َصادِ  

`
 |29ِقَني |َويَُقولُوَن َمَىت َهَذا الَوْعُد ا

[34.30] Katakanlah. "Bagimu ada hari yang telah dijanjikan |hari kiamat| yang tiada dapat kamu minta 
mundur daripadanya barang sesaat pun dan tidak |pula| kamu dapat meminta supaya diajukan".  يَعاُد يَْوٍم >ُمك ِمّ ُقل ل

َتاûِخُروَن َعنْ  َتْقِدُموَن |ال> تَسـْ     |30ُه َساعًَة َوَال تَسـْ
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir mengatakan sekalirang kafir mengatakan sekalirang kafir mengatakan sekalirang kafir mengatakan sekali----kali mereka tidak mau beriman kepada Al Qur'an 34:31kali mereka tidak mau beriman kepada Al Qur'an 34:31kali mereka tidak mau beriman kepada Al Qur'an 34:31kali mereka tidak mau beriman kepada Al Qur'an 34:31----33333333    
[34.31] Dan orang-orang kafir berkata. "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Qur'an ini dan 

tidak |pula| kepada Kitab yang sebelumnya". Dan |alangkah hebatnya| kalau kamu lihat ketika orang-orang 
yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada 
sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. 

"Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman".  ْؤِمَن ِهبََذاÈ يَن َكَفُروا لَن ن ِ <xَوقَاَل ا
ْم يَ  ِ اِلُموَن َمْوُقوفُوَن ِعنَد َرِهبّ ِذ الظ>

`
ي بَْنيَ يََديِْه َولَْو تََرى ا ِ <x�ِ ا الُقْرآِن َوَال< وا لَْوال اvنُمتْ لَُكن َتْكَربُ يَن اسـْ ِ <Cُتْضِعُفوا ِل يَن اسـْ ِ <xَىل بَْعٍض القَْوَل يَُقوُل ا

`
ْرِجُع بَْعُضهُْم ا

 |31ُمْؤِمِنَني |
[34.32] Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. 

"Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? |Tidak|, 
sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa".  ْذ

`
ُن َصَدْدkَُمكْ َعِن الُهَدى بَْعَد ا ُتْضِعُفوا اvَحنْ يَن اسـْ ِ <C وا لِ َتْكَربُ يَن اسـْ ِ <xقَاَل ا

جْ  È32رِِمَني |َجاَءُمك بَْل ُكنُمت م| 
[34.33] Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. 

"|Tidak| sebenarnya tipu daya |mu| di waktu malam dan siang |yang menghalangi kami|, ketika kamu 
menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Kedua belah pihak 
menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang 

kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan.  ُْتض يَن اسـْ ِ <xوا َوقَاَل ا تَْكَربُ يَن اسـْ ِ <Cِعُفوا ِل
وا الن>َدا Èَرس vنَداًدا َواvا ُÚَ َعَل ِ َوَجنْ <B�ِ ْكُفَر< ْذ تَاûُمُرونَنَا اvن ن

`
َاِر ا >ْيِل َوالهن> َزوْ بَْل َمْكُر الل يَن َكَفُروا َهْل ُجيْ ِ <xْعنَاِق اvْغالَل ِيف اvُوا الَعَذاَب َوَجَعلْنَا االvا َرا ال> َمَة لَم>

`
َن ا

 |33َما َاكنُوا يَْعَملُوَن |
    

Sub.:  Kekayaan tanpa disertai dengan iman tidak akan membawa seseorang dekat dengan Allah 34:34Sub.:  Kekayaan tanpa disertai dengan iman tidak akan membawa seseorang dekat dengan Allah 34:34Sub.:  Kekayaan tanpa disertai dengan iman tidak akan membawa seseorang dekat dengan Allah 34:34Sub.:  Kekayaan tanpa disertai dengan iman tidak akan membawa seseorang dekat dengan Allah 34:34----39393939    
[34.34] Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-

orang yang hidup mewah di negeri itu berkata. "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus 
untuk menyampaikannya". | ِبَما ا¢ْرِسلُْمت ِبِه َاكِفُروَن <k

`
فُوَها ا ال> قَاَل ُمْرتَ

`
>ِذيٍر ا ن ن  |34َوَما اvْرَسلْنَا ِيف قَْريٍَة ِمّ
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[34.35] Dan mereka berkata. "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak |daripada kamu| dan 
kami sekali-kali tidak akan diazab. | ِبَني ُن ِبُمَعذ> ْكَرثُ اvْمَواًال َواvْوالًدا َوَما َحنْ vُن ا  |35َوقَالُوا َحنْ

[34.36] Katakanlah. "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan 
menyempitkan |bagi siapa yang dikehendaki-Nya|, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".  <ن `

ُقْل ا
ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر َولَِكن> اvْكَرثَ الن>اِس َال يَْعلَُموَن |  |36َرِيبّ يَبُْسطُ الِرّ

[34.37] Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan |pula| anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada 
Kami sedikit pun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang 
memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman 

sentosa di tempat-tempat yang tinggi |dalam surga|.  َِل َصاِلًحا فَا¢ْولَئ ال> َمْن آَمَن َوَمعِ
`
بُُمكْ ِعنَدkَ ُزلَْفى ا >ِيت تُقَِرّ َك َوَما اvْمَوالُُمكْ َوَال اvْوالُدُمك ِ�ل

لُوا َوُمهْ ِيف الُغرُ  ْعِف ِبَما َمعِ  |37فَاِت آِمنُوَن |لَهُْم َجَزاُء الِضّ
[34.38] Dan orang-orang yang berusaha |menentang| ayat-ayat Kami dengan anggapan untuk dapat 

melemahkan |menggagalkan azab Kami|, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.  يَن يَْسَعْوَن ِيف آَ_ِتنَا ُمَعاِجزِيَن ا¢ْولَِئَك ِ <xَوا
وَن |ِيف العَ   |38َذاِب ُمْحَرضُ

[34.39] Katakanlah. "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di 
antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi |siapa yang dikehendaki-Nya|". Dan barang apa saja yang 

kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.  <ن `
ُقْل ا

ِلُفُه َوُهَو  ٍء فَهَُو ُخيْ ْزَق ِلَمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَْقِدُر Úَُ َوَما اvنَفْقُمت ِمّن َيشْ اِزِقَني |َرِيبّ يَبُْسطُ الِرّ  |39َخْريُ الر>
 

Sub.:  Pertanyaannya Allah akan meminta malaikat-Nya 34:40-42 
[34.40] Dan |ingatlah| hari |yang di waktu itu| Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudian Allah 

berfirman kepada malaikat. "Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?".  يًعا ُمث> يَُقوُل ِللَْمالئَِكِة ُمهْ َمجِ ُرشُ َويَْوَم َحيْ
 vُمكْ َاكنُوا يَْعُبُدوَن |ا <_ `

 |40َهُؤالِء ا
[34.41] Malaikat-malaikat itu menjawab. "Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. 

bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu".  Èنَْت َوِليvْبَحانََك ا نَا ِمن قَالُوا سـُ
ْؤِمنُوَن | Èم م ُمه ِهبِ ْكَرثُ vم بَْل َاكنُوا يَْعُبُدوَن اِجلن> ا  |41ُدوِهنِ

[34.42] Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa |untuk memberikan| kemanfaatan dan tidak 
pula kemudaratan kepada sebahagian yang lain. Dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim. 

"Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu".  ا َونَُقوُل >ْفًعا َوَال َرض+ فَالَْيْوَم َال يَْمِ�ُ بَْعُضُمكْ ِلَبْعٍض ن
بُوَن | يَن َظلَُموا ُذوُقوا عََذاَب الن>اِر الَِيت ُكنُمت ِهبَا تَُكِذّ ِ <C42ِل| 

    
Sub.:Sub.:Sub.:Sub.:        Respon orangRespon orangRespon orangRespon orang----orang kafir dari Mekah terhadap Alorang kafir dari Mekah terhadap Alorang kafir dari Mekah terhadap Alorang kafir dari Mekah terhadap Al----Quran dan Nabi Muhammad 34:43Quran dan Nabi Muhammad 34:43Quran dan Nabi Muhammad 34:43Quran dan Nabi Muhammad 34:43----50505050    

[34.43] Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, mereka berkata. "Orang ini 
tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-
bapakmu", dan mereka berkata. "|Al Qur'an| ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja". 
Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. "Ini tidak lain 

hanyalah sihir yang nyata".  ُُمكْ َمع>ا َاكَن يَْعُبد ال> َرُجٌل ُيرِيُد اvن يَُصد>
`
ْم آَ_تُنَا بَِيّنَاٍت قَالُوا َما َهَذا ا َذا تُْتَىل عَلَْهيِ

`
فٌْك  َوا

`
ال> ا

`
آَ�ُؤُمكْ َوقَالُوا َما َهَذا ا

ْن َهَذا
`
ا َجاَءُمهْ ا يَن َكَفُروا ِللَْحِقّ لَم> ِ <xْفَرتًى َوقَاَل ا Èِبٌني | م Èٌر م ال> ِحسْ

`
 |43ا

[34.44] Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca dan sekali-kali 
tidak pernah |pula| mengutus kepada mereka sebelum kamu |Nabi Muhammad| seorang pemberi peringatan 

pun.  ِذيٍر |َوَما آتَيْنَاُمه ِمّن< ْم قَْبَ�َ ِمن ن لَْهيِ
`
 |44ُكُتٍب يَْدُرُسوَهنَا َوَما اvْرَسلْنَا ا
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[34.45] Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan |para rasul| sedang orang-orang kafir 
Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah Kami berikan kepada orang-orang 

dahulu itu lalu mereka mendustakan rasul-rasulKu. Maka alangkah hebatnya akibat kemurkaan-Ku.  َب َوَكذ>
بُوا ُرُسِيل فََكْيَف َاكَن نَِكِري | يَن ِمن قَْبِلهِْم َوَما بَلَُغوا ِمِ◌ْعَشاَر َما آتَيْنَاُمهْ فََكذ> ِ <x45ا| 

[34.46] Katakanlah. "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya 
kamu menghadap Allah |dengan ikhlas| berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu pikirkan |tentang 
Muhammad| tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi 

peringatan bagi kamu sebelum |menghadapi| azab yang keras.  ن تَُقوُموا · َمثَْىن َوفَُراَدى ُمث> تََتَفك>ُروا َماvِعُظُمك ِبَواِحَدٍة اvَما ا< ن
`
ُقْل ا

>ُمك بَْنيَ يََدْي عََذا ال> نَِذيٌر ل
`
ْن ُهَو ا

`
ن ِجن>ٍة ا  |46ٍب َشِديٍد |ِبَصاِحِبُمك ِمّ

[34.47] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Upah apa pun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. 
Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu".  ال> عََىل

`
ْن اvْجرَِي ا

`
ْن اvْجٍر فَهَُو لَُمكْ ا ُقْل َما َساvلُْتُمك ّمِ

ٍء َشهِيٌد | ّ َيشْ ِ َوُهَو عََىل ُلكِ <B47ا| 
[34.48] Katakanlah. "Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang 

gaib". | ن> َرِيبّ يَْقِذُف ِ�لَْحِقّ عَال>ُم الُغُيوِب `
 |48ُقْل ا

[34.49] Katakanlah. "Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak |pula| akan 
mengulangi". | َوَما يُْبِدُئ الَباِطُل َوَما يُِعيُد È49ُقْل َجاَء احلَق| 

[34.50] Katakanlah. "Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri; dan jika 
aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya 

Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat".  يٌع قَرِيٌب >ُه َمسِ ن
`
َيل> َرِيبّ ا `

ِن اْهَتَديُْت فَِبَما يُوِ� ا
`
>َما اvِضلÈ عََىل نَْفِيس َوا ن

`
ن َضلَلُْت فَا

`
ُقْل ا

|50| 
    

SubSubSubSub.:  Hari ketika orang.:  Hari ketika orang.:  Hari ketika orang.:  Hari ketika orang----orang kafir menyatakan bahwa mereka beriman 34:51orang kafir menyatakan bahwa mereka beriman 34:51orang kafir menyatakan bahwa mereka beriman 34:51orang kafir menyatakan bahwa mereka beriman 34:51----54545454    
[34.51] Dan |alangkah hebatnya| jika kamu melihat ketika mereka |orang-orang kafir| terperanjat 

ketakutan |pada Hari Kiamat|; maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat 
yang dekat |untuk dibawa ke neraka|. | َاكٍن قَرِيٍب ْذ فَزُِعوا فََال فَْوَت َوا¢ِخُذوا ِمن م>

`
 |51َولَْو تََرى ا

[34.52] dan |di waktu itu| mereka berkata. "Kami beriman kepada Allah", bagaimanakah mereka dapat 
mencapai |keimanan| dari tempat yang jauh itu. | َاكٍن بَِعيٍد ىن> لَهُُم الت>نَاُوُش ِمن م> vا ِبِه َوا<  |52َوقَالُوا آَمن

[34.53] Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu; dan mereka menduga-duga 
tentang yang gaib dari tempat yang jauh.  َِاكٍن بَِعيٍد |َوقَْد َكَفُروا ِبِه م  |53ن قَْبُل َويَْقِذفُوَن ِ�لَْغْيِب ِمن م>

[34.54] Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini sebagaimana yang dilakukan 
terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu |di dunia| 

dalam keraguan yang mendalam. | رِيٍب Èُْم َاكنُوا ِيف َشٍكّ م هن>
`
ن قَْبُل ا َياِعهِم ّمِ َهتُوَن Éََ فُِعَل ِباvشـْ  |54َوِحيَل بَيَْهنُْم َوبَْنيَ َما يَشـْ

 
FATHIR  سورة فاطر 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِ <Bِحميِ  ِبْسِم ا ِن الر> ْمحَ  الر>

    
Sub.:  Para malaikat 35:1Sub.:  Para malaikat 35:1Sub.:  Para malaikat 35:1Sub.:  Para malaikat 35:1    

[35.1] Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan 
|untuk mengurus berbagai macam urusan| yang mempunyai sayap, masing-masing |ada yang| dua, tiga dan 
empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 
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atas segala sesuatu.  َثَْىن َوثُالَث َوُرَ�ع َمَواِت َواالvْرِض َجاِعِل املَالئَِكِة ُرُسًال ا¢ْوِيل اvْجِنَحٍة م> ِ فَاِطِر الس> <Bِ ن> يَزِيُد ِيف ا الَْحْمُد `
خلَلِْق َما يََشاُء ا
ٍء قَِديٌر | َ عََىل ُلكِّ َيشْ <B1ا| 

    
Sub.:  Buka pikiran Anda untuk rahmat dan berkah yang telah Allah berikan 35:2Sub.:  Buka pikiran Anda untuk rahmat dan berkah yang telah Allah berikan 35:2Sub.:  Buka pikiran Anda untuk rahmat dan berkah yang telah Allah berikan 35:2Sub.:  Buka pikiran Anda untuk rahmat dan berkah yang telah Allah berikan 35:2----3333    

[35.2] Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun 
yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorang pun yang sanggup untuk 

melepaskannya sesudah itu. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  ٍة فََال ْمحَ ُ ِللن>اِس ِمن ر> <Bَما يَْفتَِح ا
 |2ْرِسَل Úَُ ِمْن بَْعِدِه َوُهَو الَعزِيُز احلَِكُمي |ُمْمِسَك لَهَا َوَما يُْمِسْك فََال مُ 

[35.3] Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat 
memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain Dia; 

maka mengapakah kamu berpaling |dari ketauhidan|?  َن ِ يَْرُزُقُمك ّمِ <Bعَلَْيُمكْ َهْل ِمْن َخاِلٍق غَْريُ ا ِ <Bَا الن>اُس اْذُكُروا ِنْعَمَت ا Èهيvا _َ
ال> ُهَو فَاvىن> تُْؤفَُكوَن |

`
Úََ ا

`
َماِء َواالvْرِض َال ا  |3الس>

[35.4] Dan jika mereka mendustakan kamu |sesudah kamu beri peringatan|, maka sungguh telah 
didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Dan hanya kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.  ن

`
َوا
ِ ُتْرَجُع اال¢ُموُر  <Bَىل ا

`
ن قَْبِ�َ َوا بَْت ُرُسٌل ّمِ بُوَك فََقْد ُكّذِ  |4|يَُكّذِ

    
Sub.:  Janji Allah itu benar, jangan tertipu oleh godaan setan dalam kehidupanmu 35:5Sub.:  Janji Allah itu benar, jangan tertipu oleh godaan setan dalam kehidupanmu 35:5Sub.:  Janji Allah itu benar, jangan tertipu oleh godaan setan dalam kehidupanmu 35:5Sub.:  Janji Allah itu benar, jangan tertipu oleh godaan setan dalam kehidupanmu 35:5----8888    

[35.5] Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia 
memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syetan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang 

Allah.  َالغ ِ <B�ِ ُمك< ن نَْيا َوَال يَُغر> ÈTن>ُمكُ احلََياُة ا ِ َحقä فََال تَُغر> <Bن> َوْعَد ا `
َا الن>اُس ا Èهيv5ُروُر |َ_ ا| 

[35.6] Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh |mu|, karena 
sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang 

menyala-nyala. | ِعِري اِب الس> ْحصَ vَما يَْدُعو ِحْزبَُه ِلَيُكونُوا ِمْن ا< ن
`
ُذوُه عَُدوا+ ا ِ ْيَطاَن لَُمكْ عَُدوä فَاخت> ن> الشـ> `

 |6ا
[35.7] Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Dan orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.  يَن آَمنُوا ِ <xيَن َكَفُروا لَهُْم عََذاٌب َشِديٌد َوا ِ <xا
ْغِفَرةٌ  اِلَحاِت لَهُم م> لُوا الص>  |7َواvْجٌر َكِبٌري | َوَمعِ

[35.8] Maka apakah orang yang dijadikan |setan| menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia 
meyakini pekerjaan itu baik, |sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan|? maka sesungguhnya Allah 
menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu 
|Nabi Muhammad| binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang mereka perbuat.  ُي َ <Bن> ا
`
نًا فَا úِِ فََرآُه َحسـَ َ اvفََمن ُزيَِّن Úَُ ُسوُء َمعَ <Bن> ا `

اٍت ا ْم َحَرسَ ِضلÈ َمن يََشاُء َوَهيِْدي َمن يََشاُء فََال تَْذَهْب نَْفُسَك عَلَْهيِ
 |8عَِلٌمي ِبَما يَْصنَُعوَن |

    
Sub.:  Sangat mudah bagi Allah untuk berbuat sesuatu 35:9Sub.:  Sangat mudah bagi Allah untuk berbuat sesuatu 35:9Sub.:  Sangat mudah bagi Allah untuk berbuat sesuatu 35:9Sub.:  Sangat mudah bagi Allah untuk berbuat sesuatu 35:9    

[35.9] Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, maka Kami halau 
awan itu ke suatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah 

kebangkitan itu.  َْحَيْينvيٍِّت فَا َىل بWٍََ م>
`
َ_َح فَُتِثُري َحسَاً� فَُسْقنَاُه ا ي اvْرَسَل الّرِ ِ <xا ُ <Bُشوُر |َواÈ  |9ا ِبِه االvْرَض بَْعَد َمْوِهتَا َكَذWَِ الن

    
Sub.:  Kemuliaan 35:10Sub.:  Kemuliaan 35:10Sub.:  Kemuliaan 35:10Sub.:  Kemuliaan 35:10    

[35.10] Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-
Nya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang 
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merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.  َمن َاكَن يُرِيُد
يَن  ِ <xاِلُح يَْرفَُعُه َوا ُب َوالَْعَمُل الص> ّيِ ُم الط> لَْيِه يَْصَعُد الَلكِ

`
يعًا ا ُة َمجِ ِ الِعز> <úَة فَِل ْولَِئَك ُهَو يَُبوُر |الِعز> ئَاِت لَهُْم عََذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر ا¢ ِّ ي  |10يَْمُكُروَن الس>

    
Sub.:  Penciptaan manusia, dan takdir mereka 35:11Sub.:  Penciptaan manusia, dan takdir mereka 35:11Sub.:  Penciptaan manusia, dan takdir mereka 35:11Sub.:  Penciptaan manusia, dan takdir mereka 35:11    

[35.11] Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu 
berpasangan |laki-laki dan perempuan|. Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak |pula| 
melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang 
berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan |sudah ditetapkan| dalam Kitab |Lohmahfuz|. 

Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.  ِمُل Èْطَفٍة ُمث> َجَعلَُمكْ اvْزَواجًا َوَما َحتْ ن ُتَراٍب ُمث> ِمن ن ُ َخلَقَُمك ّمِ <Bَوا
رٍ  َعم> Èُر ِمن م ال> ِبِعلِْمِه َوَما يَُعم> `

نَىث َوَال تََضُع ا ِ يَِسٌري | ِمْن ا¢ <Bعََىل ا َWِن> َذ `
ال> ِيف ِكَتاٍب ا

`
رِِه ا  |11َوَال يُنَقُص ِمْن ُمعُ

    
Sub.:  BermacamSub.:  BermacamSub.:  BermacamSub.:  Bermacam----macam tanda kekuasaan Allah dalam laut 35:12macam tanda kekuasaan Allah dalam laut 35:12macam tanda kekuasaan Allah dalam laut 35:12macam tanda kekuasaan Allah dalam laut 35:12    

[35.12] Dan tiada sama |antara| dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi 
pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat 
mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal 

berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.  َتِوي َوَما يَسـْ
َتخْ  ّ تَاûُلكُوَن لَْحامً َطِر_+ َوتَسـْ َجاٌج َوِمن ُلكٍ ابُُه َوَهَذا ِملٌْح ا¢ ٌغ َرشَ رُِجوَن ِحلَْيًة تَلْبَُسوَهنَا َوتََرى الُفْ�َ ِفيِه َمَواِخَر ِلَتبْتَُغوا ِمن الَبْحَراِن َهَذا عَْذٌب فَُراٌت َسائِ

 |12لََعل>ُمكْ تَْشُكُروَن |فَْضúِِ وَ 
    

Sub.:  Keunggulan Allah atas semua yang terkait dengan ciptaanSub.:  Keunggulan Allah atas semua yang terkait dengan ciptaanSub.:  Keunggulan Allah atas semua yang terkait dengan ciptaanSub.:  Keunggulan Allah atas semua yang terkait dengan ciptaan----Nya 35:13Nya 35:13Nya 35:13Nya 35:13----14141414    
[35.13] Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan 

menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang |berbuat| 
demikian Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nya lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru |sembah| selain 

Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.  <َاَر ِيف الل َاِر َويُوِلُج الهن> >ْيَل ِيف الهن> ْمَس َوالَْقَمَر يُوِلُج الل ْيِل َوَخس>َر الش>
يَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َما يَْمِلُكوَن مِ  ِ <xاملُْ�ُ َوا ُÚَ ُْمكÈ ُ َرب <Bَسم+ى َذِلُمكُ ا Èَجٍل م vرِي ال  |13ن ِقْطِمٍري |ُلكä َجيْ

    
Sub.:  sekutu yang mereka sembah, tidak akan menjadi penolong mereka dihari Sub.:  sekutu yang mereka sembah, tidak akan menjadi penolong mereka dihari Sub.:  sekutu yang mereka sembah, tidak akan menjadi penolong mereka dihari Sub.:  sekutu yang mereka sembah, tidak akan menjadi penolong mereka dihari kiamat 35:14kiamat 35:14kiamat 35:14kiamat 35:14    

[35.14] Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, 
mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di Hari Kiamat mereka akan mengingkari 
kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh 

Yang Maha Mengetahui.  ِك َتَجابُوا لَُمكْ َويَْوَم الِقيَاَمِة يَْكُفُروَن ِبِرشْ ُعوا َما اسـْ ن تَْدُعَوُمهْ َال يَْسَمُعوا ُدعَاَءُمكْ َولَْو َمسِ
`
ئَُك ِمثُْل َخِبٍري ا ِّ ُمكْ َوَال يُنَب

|14| 
    

Sub.:  Setiap orang membSub.:  Setiap orang membSub.:  Setiap orang membSub.:  Setiap orang membutuhkan Allah dan tidak ada yang dapat menanggung bebanutuhkan Allah dan tidak ada yang dapat menanggung bebanutuhkan Allah dan tidak ada yang dapat menanggung bebanutuhkan Allah dan tidak ada yang dapat menanggung beban    dosadosadosadosa    orang lain 35:15orang lain 35:15orang lain 35:15orang lain 35:15----
18181818    

[35.15] Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dia-lah Yang Maha Kaya |tidak 
memerlukan sesuatu| lagi Maha Terpuji.  َنُمتُ الُفقvَا الن>اُس ا Èهيvاحلَِميُد |َ_ ا Èُهَو الغَِين ُ <Bَوا ِ <Bَىل ا

`
 |15َراُء ا

[35.16] Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru 
|untuk menggantikan kamu|. | لٍْق َجِديٍد ن يََشاû يُْذِهْبُمكْ َويَاûِت ِخبَ

`
 |16ا

[35.17] Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. | ِبَعزِيٍز ِ <Bعََىل ا َWِ17َوَما َذ| 
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[35.18] Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat 
dosanya memanggil |orang lain| untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun 
meskipun |yang dipanggilnya itu| kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya 
orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya |sekalipun| mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan 
sembahyang. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan 

dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali |mu|.  ٌء َولَْو َاكَن َمْل ِمنُْه َيشْ ِلهَا َال ُحيْ َىل ِمحْ
`
ن تَْدُع ُمثْق3ٌََ ا

`
َوَال تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ا¢ْخَرى َوا

ىك> لِ َذا قُ  >َما يََزتَ ن
`
الَةَوَمن تََزىك> فَا ُم ِ�لَْغْيِب َواvقَاُموا الص> َشْوَن َرهب> يَن َخيْ ِ <xَما تُنِذُر ا< ن

`
ِ املَِصُري |ْرَىب ا <Bَىل ا

`
 |18نَْفِسِه َوا

    
Sub.:  Kesetaraan 35:19Sub.:  Kesetaraan 35:19Sub.:  Kesetaraan 35:19Sub.:  Kesetaraan 35:19----22222222    

[35.19] Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. | ى َوالَْبِصُري َتِوي االvْمعَ  |19َوَما يَسـْ
[35.20] dan tidak |pula| sama gelap gulita dengan cahaya. | وُرÈلَُماُت َوَال الن È20َوَال الظ| 

[35.21] dan tidak |pula| sama yang teduh dengan yang panas. | َوَال احلَُروُر Èل  |21َوَال الّظِ
[35.22] dan tidak |pula| sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah 

memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu |Nabi Muhammad| sekali-kali tiada 
sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.  َ َ يُْسِمُع َمن يََشاُء َوَما ي <Bن> ا `

تَِوي االvْحيَاُء َوَال االvْمَواُت ا سـْ
نَْت ِبُمْسِمعٍ م>ن ِيف الُقُبوِر | v22َوَما ا| 

    
Sub.:  Nabi Muhammad diutus dengan membawa kebenaran 35:23Sub.:  Nabi Muhammad diutus dengan membawa kebenaran 35:23Sub.:  Nabi Muhammad diutus dengan membawa kebenaran 35:23Sub.:  Nabi Muhammad diutus dengan membawa kebenaran 35:23----26262626    

[35.23] Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.  نَْتvْن ا
`
ال> نَِذيٌر | ا

`
 |23ا

[35.24] Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita 
gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang 

pemberi peringatan.  ْرَسلْنَاَكvا <k
`
ال> َخال ِفهيَا نَِذيٌر |ا

`
ٍة ا ْن ا¢م> ن ّمِ

`
 |24ِ�لَْحّقِ بَِشريًا َونَِذيراً َوا

[35.25] Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah 
mendustakan |rasul-rasulnya|; kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang 

nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.  يَن ِمن قَْبِلهِْم َجاَءْهتُْم ُرُسلُُهم ِ <xَب ا بُوَك فََقْد َكذ> ن يَُكّذِ
`
َوا

بُِر َوِ�ْلِكتَاِب املُِنِري | Èنَاِت َوِ�لز ِّ  |25ِ�لَْبي
[35.26] Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir; maka |lihatlah| bagaimana |hebatnya| akibat 

kemurkaan-Ku. | يَن َكَفُروا فََكْيَف َاكَن نَِكِري ِ <xَخْذُت اv26ُمث> ا| 
    

Sub.:  Berbagai macam ciptaan dan kekuasaan Allah didunia ini 35:27Sub.:  Berbagai macam ciptaan dan kekuasaan Allah didunia ini 35:27Sub.:  Berbagai macam ciptaan dan kekuasaan Allah didunia ini 35:27Sub.:  Berbagai macam ciptaan dan kekuasaan Allah didunia ini 35:27----28282828    
[35.27] Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan 

dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-
garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada |pula| yang hitam pekat.  <نvلَْم تََر ا vنَزَل ِمَن  اvا َ <Bا

 vْختَِلٌف ا Èٌر م ْخَتِلفًا اvلَْواُهنَا َوِمَن اِجلَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُمحْ Èْخَرْجنَا ِبِه ثََمَراٍت مvَماِء َماًء فَا  |27لَْواُهنَا َوغََراِبيُب ُسوٌد |الس>
[35.28] Dan demikian |pula| di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak 

ada yang bermacam-macam warnanya |dan jenisnya|. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-
hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Pengampun.  َِواّب <Tَوِمَن الن>اِس َوا

َ َعزِيٌز غَُفوٌر |َواالvنَْعاِم مُ  <Bن> ا`
َ ِمْن ِعَباِدِه الُعلََماُء ا <Bَىش ا >َما َخيْ ن

`
 |28ْخَتِلٌف اvلَْوانُُه َكَذWَِ ا

    
Sub.:  Allah tidak hanya sekedar memberi ampunan , tetapi juga memberi anugerah kepada hambaSub.:  Allah tidak hanya sekedar memberi ampunan , tetapi juga memberi anugerah kepada hambaSub.:  Allah tidak hanya sekedar memberi ampunan , tetapi juga memberi anugerah kepada hambaSub.:  Allah tidak hanya sekedar memberi ampunan , tetapi juga memberi anugerah kepada hamba----hambahambahambahamba----
Nya 35:29Nya 35:29Nya 35:29Nya 35:29----34343434    
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[35.29] Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah |Al-Qur’an| dan mendirikan salat dan 
menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,  ِ <xن> ا `
الَة َواvنَفُقوا ا ِ َواvقَاُموا الص> <Bيَن يَْتلُوَن ِكَتاَب ا

>ن تَُبوَر | اَرًة ل ا َرَزْقنَاُمهْ ِرسا+ َوعَالِنَيًة يَْرُجوَن ِجتَ  |29ِمم>
[35.30] agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari 

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.  ُه< ن
`
ن فَْضúِِ ا َهيُْم ا¢ُجوَرُمهْ َويَزِيَدُمه ّمِ ِّ ِلُيَوف

 |30غَُفوٌر َشُكوٌر |
    

Sub.:  Al Qur'an membenarkan kitab suci yang sebelumnya 35:31Sub.:  Al Qur'an membenarkan kitab suci yang sebelumnya 35:31Sub.:  Al Qur'an membenarkan kitab suci yang sebelumnya 35:31Sub.:  Al Qur'an membenarkan kitab suci yang sebelumnya 35:31    
[35.31] Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu |Nabi Muhammad| yaitu Al Kitab |Al Qur'an| 

itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Mengetahui lagi Maha Melihat |keadaan| hamba-hamba-Nya.  ُم Èلَْيَك ِمَن الِكتَاِب ُهَو احلَق

`
ي اvْوَحْينَا ا ِ <xَِّما بَْنيَ يََديِْه َوا قًا ل َصّدِ

َ ِبِعَباِدِه لََخِبٌري بَِصٌري | <Bن> ا `
 |31ا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli surga 35:32orang ahli surga 35:32orang ahli surga 35:32orang ahli surga 35:32----35353535    

[35.32] Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba 
Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang 
pertengahan dan di antara mereka ada |pula| yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang 

demikian itu adalah karunia yang amat besar.  ْيَن اْصَطَفي ِ <xْوَرثْنَا الِكتَاَب ا vْقتَِصٌد َوِمْهنُْم َساِبٌق ُمث> ا Èِّنَْفِسِه َوِمْهنُم م نَا ِمْن ِعَباِدkَ فَِمْهنُْم َظاِلٌم ل
ِ َذWَِ ُهَو الَفْضُل الَكِبُري | <Bْذِن ا

`
اِت ِ�  |32ِ�لَْخْريَ

[35.33] |Bagi mereka| surga Adn, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan 
dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera.  َجن>اُت

ل>ْوَن ِفهيَا ِمْن اvَساِوَر ِمن َذَهٍب َولُْؤلُؤًا َوِلَباُسهُْم ِفهيَا َحرِيٌر |  |33عَْدٍن يَْدُخلُوَهنَا ُحيَ
[35.34] Dan mereka berkata. "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. 

Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.  ْذَهَب َعن>اvي ا ِ <xا ِ <Bِ َوقَالُوا احلَْمُد
>نَا لََغُفوٌر َشُكوٌر | ن> َرب `

 |34احلََزَن ا
[35.35] Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal |surga| dari karunia-Nya; di dalamnya kami 

tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu".  نَا ِفهيَا لُُغوٌب Èنَا ِفهيَا نََصٌب َوَال يََمسـ Èَال يََمسـ ِúِنَا َداَر املَُقاَمِة ِمن فَْض< ي اvَحل ِ <xا
|35| 

    
Sub.:  Teriakan oSub.:  Teriakan oSub.:  Teriakan oSub.:  Teriakan orang kafir dalam neraka 35:36rang kafir dalam neraka 35:36rang kafir dalam neraka 35:36rang kafir dalam neraka 35:36----37373737    

[35.36] Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka 
mati dan tidak |pula| diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat 

kafir.  َين ِ <xزِي  َوا ْن عََذاِهبَا َكَذWَِ َجنْ ف>ُف َعْهنُم ّمِ ْم فَيَُموتُوا َوَال ُخيَ َ َال يُْقَىض عَلَْهيِ من>  |36ُلك> َكُفوٍر |َكَفُروا لَهُْم kَُر َ"َ
[35.37] Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan 

mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan". Dan apakah Kami tidak 
memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan |apakah 
tidak| datang kepada kamu pemberi peringatan? maka rasakanlah |azab Kami| dan tidak ada bagi orang-orang 

yang zalim seorang penolongpun. ا ْرُمك م> ي ُكن>ا نَْعَمُل اvَو لَْم نَُعّمِ ِ <xْخرِْجنَا نَْعَمْل َصاِلحًا غَْريَ اvنَا ا< يَتََذك>ُر ِفيِه َمن تََذك>َر  َوُمهْ يَْصَطرُِخوَن ِفهيَا َرب
>ِصٍري |َوَجاَءُمكُ الن>ِذيُر فَُذوُقوا  اِلِمَني ِمن ن  |37فََما ِللظ>
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Sub.:  Khalifah atau pemimpin dimuka bumi 35:38Sub.:  Khalifah atau pemimpin dimuka bumi 35:38Sub.:  Khalifah atau pemimpin dimuka bumi 35:38Sub.:  Khalifah atau pemimpin dimuka bumi 35:38----39393939    
[35.38] Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha 

Mengetahui segala isi hati.  ََمو َ عَاِلُم غَْيِب الس> <Bن> ا `
ُدوِر |ا Èُه عَِلٌمي ِبَذاِت الص< ن

`
 |38اِت َواالvْرِض ا

[35.39] Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka 
|akibat| kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah 
akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah 

akan menambah kerugian mereka belaka.  ُْرِض فََمن َكَفَر فََعلَْيِه ُكْفُرُه َوَال يَزِيُد الَاكِفرِيَن كvي َجَعلَُمكْ َخالِئَف ِيف اال ِ <xْفُرُمهْ ِعنَد ُهَو ا
ال> َخَسارًا |

`
ال> َمْقتًا َوَال يَزِيُد الَاكِفرِيَن ُكْفُرُمهْ ا

`
ْم ا ِ  |39َرّهبِ

    
Sub.:  Allah menantang orangSub.:  Allah menantang orangSub.:  Allah menantang orangSub.:  Allah menantang orang----orang yang menyekutukanorang yang menyekutukanorang yang menyekutukanorang yang menyekutukan----Nya untuk menunjukkan kepadaNya untuk menunjukkan kepadaNya untuk menunjukkan kepadaNya untuk menunjukkan kepada----Nya apa yang Nya apa yang Nya apa yang Nya apa yang 
mereka ciptakan 35:40mereka ciptakan 35:40mereka ciptakan 35:40mereka ciptakan 35:40    

[35.40] Katakanlah. "Terangkanlah kepada-Ku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. 
Perlihatkanlah kepada-Ku |bahagian| manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan ataukah mereka 
mempunyai saham dalam |penciptaan| langit atau adakah Kami memberi kepada mereka sebuah Kitab 
sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas daripadanya? Sebenarnya orang-orang yang 
zalim itu sebahagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebahagian yang lain, melainkan tipuan belaka".

يَن تَْدُعوَن مِ   ِ <xَاكَءُمكُ ا َمَواِت اvْم آتَيْنَاُمهْ ِكَتاً� فَهُْم ُقْل اvَراvيُْمتْ ُرشَ ٌك ِيف الس> ِ اvُروِين َماَذا َخلَُقوا ِمَن االvْرِض اvْم لَهُْم ِرشْ <Bن ن ُدوِن ا
`
نُْه بَْل ا نٍَة ّمِ ِّ عََىل بَي

ال> غُُرورًا |
`
اِلُموَن بَْعُضهُم بَْعضاً ا  |40يَِعُد الظ>

    
Sub.:  Kekuatan Allah 35:41Sub.:  Kekuatan Allah 35:41Sub.:  Kekuatan Allah 35:41Sub.:  Kekuatan Allah 35:41    

[35.41] Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan sungguh jika keduanya 
akan lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah 

Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.  َم َ يُْمِسُك الس> <Bن> ا `
>ُه ا ن

`
ْن اvْمَسَكهَُما ِمْن اvَحٍد ِمْن بَْعِدِه ا

`
َواِت َواالvْرَض اvن تَُزوال َولَِنئ َزالََتا ا

 |41َاكَن َحِل�ً غَُفورًا |
    

Sub.:  Mereka yang melanggar sumpah 35:42Sub.:  Mereka yang melanggar sumpah 35:42Sub.:  Mereka yang melanggar sumpah 35:42Sub.:  Mereka yang melanggar sumpah 35:42----44444444    
[35.42] Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; sesungguhnya jika 

datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah 
satu umat-umat |yang lain|. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak 

menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari |kebenaran|,  ْهَدىvَيُكونُن> ا< ْم لَِنئ َجاَءُمهْ نَِذيٌر ل َد اvيَْماِهنِ ْ"َ ِ <B�ِ ْقَسُمواvَوا
ال> نُُفورًا |

`
ا َزاَدُمهْ ا ا َجاَءُمهْ نَِذيٌر م> ْحَدى اال¢َمِم فَلَم>

`
 |42ِمْن ا

[35.43] karena kesombongan |mereka| di muka bumi dan karena rencana |mereka| yang jahat. Rencana 
yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-
nantikan melainkan |berlakunya| sunnah |Allah yang telah berlaku| kepada orang-orang yang terdahulu. Maka 
sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunah Allah, dan sekali-kali tidak |pula| akan 

menemui penyimpangan bagi sunah Allah itu.  ُفَهَْل يَنُظر ِúِْهvال> ِبا
`
ُ ا ِ²ّ يُق املَْكُر السـ> ِ َوَال َحيِ ِ²ّ ِتْكبَارًا ِيف االvْرِض َوَمْكَر السـ> وَن اسـْ

ِويًال | ِ َحتْ <Bِت ا< َد ِلُسن ِ تَْبِديًال َولَن َجتِ <Bِت ا< َد ِلُسن ِلَني فَلَن َجتِ ن>َة االvو> ال> سـُ
`
 |43ا

[35.44] Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang 
yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan tiada 
sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha 
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Mengetahui lagi Maha Kuasa.  ُْرِض فََينُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقَبةvَو لَْم يَِسُريوا ِيف االvا  ُ <Bًة َوَما َاكَن ا يَن ِمن قَْبِلهِْم َوَاكنُوا اvَشد> ِمْهنُْم ُقو> ِ <xا
>ُه َاكَن عَِل�ً قَِديرًا | ن

`
َمَواِت َوَال ِيف االvْرِض ا ٍء ِيف الس>  |44ِلُيْعِجَزُه ِمن َيشْ

    
Sub.:  Rahmat Allah kepada semua makhluk 35:45Sub.:  Rahmat Allah kepada semua makhluk 35:45Sub.:  Rahmat Allah kepada semua makhluk 35:45Sub.:  Rahmat Allah kepada semua makhluk 35:45    

[35.45] Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan 
meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun akan tetapi Allah menangguhkan 
|penyiksaan| mereka, sampai waktu yang tertentu; maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah 

adalah Maha Melihat |keadaan| hamba-hamba-Nya.  َىل
`
ُرُمهْ ا >ٍة َولَِكن يَُؤّخِ ُبوا َما تََرَك عََىل َظهْرَِها ِمن َداب ُ الن>اَس ِبَما َكسـَ <Bَولَْو يَُؤاِخُذ ا

َ َاكَن ِبِعَباِدِه بَصِ  <Bن> ا
`
َجلُهُْم فَا vَذا َجاَء ا

`
َسم+ى فَا Èَجٍل م v45ريًا |ا| 

 
YASSIIN  سورة يس 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[36.1] Yaa Siin. | 1يس| 
    

Sub.:  Allah bersumpah demi Alquran bahwa Nabi Muhammad adalah RasulSub.:  Allah bersumpah demi Alquran bahwa Nabi Muhammad adalah RasulSub.:  Allah bersumpah demi Alquran bahwa Nabi Muhammad adalah RasulSub.:  Allah bersumpah demi Alquran bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul----Nya, dan diutus untuk memberiNya, dan diutus untuk memberiNya, dan diutus untuk memberiNya, dan diutus untuk memberi    
peringatan 36:2peringatan 36:2peringatan 36:2peringatan 36:2----11111111    

[36.2] Demi Al Qur'an yang penuh hikmah, | 2َوالُْقْرآِن احلَِكِمي| 
[36.3] sesungguhnya kamu |Nabi Muhammad| salah seorang dari rasul-rasul, | َك لَِمَن املُْرَسِلَني< ن

`
 |3ا

[36.4] |yang berada| di atas jalan yang lurus,  Èاٍط م َتِقٍمي |عََىل ِرصَ  |4سـْ
[36.5] |sebagai wahyu| yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.  تَزنِيَل الَعزِيِز

ِحِمي |  |5الر>
[36.6] agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi 

peringatan, karena itu mereka lalai. | ا ا¢نِذَر آَ�ُؤُمهْ فَهُْم غَاِفلُوَن  |6ِلُتنِذَر قَْومًا م>
    

Sub.:  Ketentuan Allah sudah pasti 36:7Sub.:  Ketentuan Allah sudah pasti 36:7Sub.:  Ketentuan Allah sudah pasti 36:7Sub.:  Ketentuan Allah sudah pasti 36:7----10101010    
[36.7] Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan |ketentuan Allah| terhadap kebanyakan mereka, 

karena mereka tidak beriman.  <ِمهْ فَهُْم َال يُْؤِمنُوَن |لََقْد َحق ْكَرثِ v7الَقْوُل عََىل ا| 
[36.8] Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka |diangkat| ke 

dagu, maka karena itu mereka tertengadah.  vَىل اال
`
ـَي ا k> َجَعلْنَا ِيف اvْعنَاِقهِْم اvْغالًال فَهِ

`
ْقَمُحوَن |ا È8ْذقَاِن فَهُم م| 

[36.9] Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding |pula|, dan Kami 
tutup |mata| mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.  َيِْدِهيْم َسدا+ َوِمْن َخلِْفهِْم َسدا+ ف vْغَشيْنَاُمهْ فَهُْم َال َوَجَعلْنَا ِمْن بَْنيِ اvا

وَن |  |9يُْبِرصُ
[36.10] Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak 

memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.  ُْْم لَْم تُنِذْرمهvنَذْرَهتُْم اvاvْم ا  |10َال يُْؤِمنُوَن | َوَسَواٌء عَلَْهيِ
    

Sub.:  Mereka yang menerima peringatan 36:11Sub.:  Mereka yang menerima peringatan 36:11Sub.:  Mereka yang menerima peringatan 36:11Sub.:  Mereka yang menerima peringatan 36:11----12121212    
[36.11] Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti 

peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihat-Nya. Maka berilah 
mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.  ُه ْ َن ِ�لْغَْيِب فَبَّرشِ ْمحَ ْكَر َوَخِيشَ الر> ِxَّبَع ا< >َما تُنِذُر َمِن ات ن

`
ا

 |11ِبَمْغِفَرٍة َواvْجٍر كَِرٍمي |
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[36.12] Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah 
mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab 

Induk yang nyata |Lohmahfuz|.  ْحَصْينَاُه ِيفvٍء ا ُموا َوآَ~َرُمهْ َوُلك> َيشْ ِيي املَْوَىت َونَْكُتُب َما قَد> ُن ُحنْ k> َحنْ
`
ِبٍني |ا Èَماٍم م

`
 |12 ا

    
Sub.:  Perumpamaan tentang Rasul Sub.:  Perumpamaan tentang Rasul Sub.:  Perumpamaan tentang Rasul Sub.:  Perumpamaan tentang Rasul Allah yang dikirim ke suatu negeriAllah yang dikirim ke suatu negeriAllah yang dikirim ke suatu negeriAllah yang dikirim ke suatu negeri    36:1336:1336:1336:13----32323232    

[36.13] Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan 
datang kepada mereka; ا ْحصَ vثًَال ا ْذ َجاَءَها املُْرَسلُوَن |َواْرضِْب لَهُم م>

`
 |13َب الَقْريَِة ا

[36.14] |yaitu| ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan 
keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan |utusan| yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata. 

"Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu".  <k
`
ْزkَ ِبثَاِلٍث فَقَالُوا ا بُوُمهَا فََعز> ُم اثْنَْنيِ فََكذ> لَْهيِ

`
ْذ اvْرَسلْنَا ا

`
ا

ْرَسلُوَن | Èلَْيُمك م
`
 |14ا

    
Sub.:  Mereka yang menolak utusan Allah 36:15Sub.:  Mereka yang menolak utusan Allah 36:15Sub.:  Mereka yang menolak utusan Allah 36:15Sub.:  Mereka yang menolak utusan Allah 36:15----19191919    

[36.15] Mereka menjawab. "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha 
Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".  ثْلُنَا َوَما ال> بََرشٌ ّمِ

`
قَالُوا َما اvنُمتْ ا

ال> تَْكِذبُوَن |
`
نُمتْ ا vْن ا

`
ٍء ا ْمحَُن ِمن َيشْ  |15اvنَزَل الر>

[36.16] Mereka berkata. "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus 
kepada kamu. | لَْيُمكْ لَُمْرَسلُوَن

`
k> ا

`
Èنَا يَْعَملُ ا  |16قَالُوا َرب

[36.17] Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan |perintah Allah| dengan jelas".  ََما عَلَْينَا و
ال> الَبالُغ املُِبُني |

`
 |17ا

[36.18] Mereka menjawab. "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu 
tidak berhenti |menyeru kami|, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang 

pedih dari kami". | ِلٌميvن>ا عََذاٌب ا ن>ُمك ّمِ ن>ُمكْ َولََيَمسـ> ُمجَ >ْم تَنَهتُوا لََرنْ kَ ِبُمكْ لَِنئ ل ْ k> تََطري>
`
 |18قَالُوا ا

[36.19] Utusan-utusan itu berkata. "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu 
diberi peringatan |kamu mengancam kami|? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas".  قَالُوا

ْرسِفُوَن | Èنُمتْ قَْوٌم مvْرُمت بَْل ا ئِن ُذكِّ vَعُمكْ ا  |19َطائُِرُمك م>
    

Sub.:  Seorang laki laki dari ujung kota, yang berkata pada kaumnya agar mengikuti utusan utusan Allah Sub.:  Seorang laki laki dari ujung kota, yang berkata pada kaumnya agar mengikuti utusan utusan Allah Sub.:  Seorang laki laki dari ujung kota, yang berkata pada kaumnya agar mengikuti utusan utusan Allah Sub.:  Seorang laki laki dari ujung kota, yang berkata pada kaumnya agar mengikuti utusan utusan Allah 
36:236:236:236:20000----27272727    

[36.20] Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki |Habib An Najjar| dengan bergegas-gegas ia 
berkata. "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, | ِبُعوا املُْرَسِلَني<  |20َوَجاَء ِمْن اvْقَصا املَِدينَِة َرُجٌل يَْسَعى قَاَل َ_ قَْوِم ات

[36.21] ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat 
petunjuk. | هَْتُدوَن Èْجرًا َوُمه مvلُُمكْ اvِبُعوا َمن ال> يَْسا<  |21ات

[36.22] Mengapa aku tidak menyembah |Tuhan| yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-
lah kamu |semua| akan dikembalikan? | لَْيِه تُْرَجُعوَن

`
ي فََطَرِين َوا ِ <xْعُبُد اv22َوَما ِيلَ َال ا| 

[36.23] Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika |Allah| Yang Maha Pemurah 
menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku 

dan mereka tidak |pula| dapat menyelamatkanku?  ُن ِبُرضٍّ َال تُْغِن َعّينِ َشَفاَعُهتُْم َشيْئًا َوَال يُنِقُذوِن ْمحَ ن يُِرْدِن الر>
`
ُذ ِمـن ُدوِنِه آِلهًَة ا ِ خت> vاvا

|23| 
[36.24] Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. | ِبٍني Èِفي َضالٍل م< ذًا ل

`
ّينِ ا

`
 |24ا
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[36.25] Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah |pengakuan keimanan| ku.
ُعوِن |  ُِّمكْ فَاْمسَ ّينِ آَمنُْت ِبَرب
`
 |25ا

    
Sub.:  Pahala abadSub.:  Pahala abadSub.:  Pahala abadSub.:  Pahala abadi dari orang yang tulus 36:26i dari orang yang tulus 36:26i dari orang yang tulus 36:26i dari orang yang tulus 36:26----27272727    

[36.26] Dikatakan |kepadanya|. "Masuklah ke surga". Ia berkata. "Alangkah baiknya sekiranya kaumku 
mengetahui, | 26ِقيَل اْدُخِل اجلَن>َة قَاَل َ_ لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُموَن| 

[36.27] apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-
orang yang dimuliakan". | 27ِبَما غََفَر ِيل َرّيبِ َوَجَعلَِين ِمَن املُْكَرِمَني| 

    
Sub.:  Hukuman yang menimpa desa, disebabkan mereka yang memperolok utusan Allah 36:28Sub.:  Hukuman yang menimpa desa, disebabkan mereka yang memperolok utusan Allah 36:28Sub.:  Hukuman yang menimpa desa, disebabkan mereka yang memperolok utusan Allah 36:28Sub.:  Hukuman yang menimpa desa, disebabkan mereka yang memperolok utusan Allah 36:28----32323232    

[36.28] Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia |meninggal| suatu pasukan pun dari 
langit dan tidak layak Kami menurunkannya. | َماِء َوَما ُكن>ا ُمِزنِلَني َن الس> نَزلْنَا عََىل قَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمن ُجنٍد ّمِ v28َوَما ا| 

[36.29] Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya 
mati. | َذا ُمهْ َخاِمُدوَن

`
ال> َصْيَحًة َواِحَدًة فَا

`
ن َاكنَْت ا

`
 |29ا

[36.30] Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada 
mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.  َهتْزُِءوَن ال> َاكنُوا ِبِه يَسـْ

`
ن ر>ُسوٍل ا ًة عََىل الِعَباِد َما يَاûِتِهيم ّمِ َ_ َحْرسَ

|30| 
[36.31] Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami 

binasakan, bahwasanya orang-orang |yang telah Kami binasakan| itu tiada kembali kepada mereka.  لَْم يََرْوا vا
ْم َال يَْرِجُعوَن | لَْهيِ

`
ُْم ا َن الُقُروِن اvهن>  |31َمكْ اvْهلَْكنَا قَْبلَهُم ّمِ

[36.32] Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami. ي ا َمجِ >م> ن ُلكä ل
`
وَن |َوا يْنَا ُمْحَرضُ َ <T 32ٌع| 

    
Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi, akan tetapi manusia tidak mensyukurinya 36:33Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi, akan tetapi manusia tidak mensyukurinya 36:33Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi, akan tetapi manusia tidak mensyukurinya 36:33Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi, akan tetapi manusia tidak mensyukurinya 36:33----46464646    

[36.33] Dan suatu tanda |kekuasaan Allah yang besar| bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami 
hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.  هُُم< َوآيٌَة ل

 |33االvْرُض املَْيَتُة اvْحيَْينَاَها َواvْخَرْجنَا ِمْهنَا َحبا+ فَِمْنُه يَاûُلكُوَن |
[36.34] Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya 

beberapa mata air, | ِفهيَا ِمَن الُعُيوِن kَْر يٍل َواvْعنَاٍب َوفَج> ِ ن خن>  |34َوَجَعلْنَا ِفهيَا َجن>اٍت ّمِ
[36.35] supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. 

Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?  َفََال يَْشُكُروَن |ِليvيِْدِهيْم اvلَْتُه ا  |35اûُلكُوا ِمن ثََمِرِه َوَما َمعِ
[36.36] Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang 

ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.  ي َخلََق ِ <xسـْبَحاَن ا
ا َال يَْعلَُموَن | ا تُْنِبُت االvْرُض َوِمْن اvنُفِسهِْم َوِمم>  |36االvْزَواَج ُلك>هَا ِمم>

[36.37] Dan suatu tanda |kekuasaan Allah yang besar| bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang 
dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan,  ْظِلُموَن Èَذا ُمه م

`
َاَر فَا >ْيُل نَْسلَُخ ِمنُْه الهن> >هُُم الل َوآيٌَة ل

|37| 
[36.38] dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Mengetahui.  ِرِي ل ْمُس َجتْ >هَا َذWَِ تَْقِديُر الَعزِيِز الَعِلِمي |َوالش> َتَقٍرّ ل  |38ُمسـْ
[36.39] Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga |setelah dia sampai ke manzilah 

yang terakhir| kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.  َُه َمنkَْر  |39اِزَل َحىت> عَاَد َاكلُْعْرُجوِن الَقِدِمي |َوالْقََمَر قَد>
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[36.40] Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului 
siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.  ن تُْدِرَك الَقَمَر َوَال الvْمُس يَنَْبِغي لَهَا ا َاِر َوُلكä ِيف فََ�ٍ َال الش> >ْيُل َساِبُق الهن> ل

َبُحوَن |  |40يَسـْ
[36.41] Dan suatu tanda |kebesaran Allah yang besar| bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan 

mereka dalam bahtera yang penuh muatan, َهتُْم ِيف ا< لْنَا ُذّرِي >هُْم اkv> َمحَ  |41لُفْ�ِ املَْشُحوِن |َوآيٌَة ل
[36.42] dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.  ن َوَخلَْقنَا لَهُم ّمِ

ثúِِْ َما يَْرَكُبوَن |  |42ّمِ
[36.43] Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka 

penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. | َخي لَهُْم َوَال ُمهْ يُنَقُذوَن >َشاû نُْغرِْقهُْم فََال َرصِ ن ن
`
 |43َوا

[36.44] Tetapi |Kami selamatkan mereka| karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan 
kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika. | َىل ِحٍني

`
>ا َوَمتَاعًا ا ن ًة ّمِ ال> َرْمحَ

`
 |44ا

[36.45] Dan apabila dikatakan kepada mereka. "Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa 
yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", |niscaya mereka berpaling|. َذا ِقيَل لَهُُم ا

`
>ُقوا َما بَْنيَ اvيِْديُمكْ َوَما َوا ت

 |45َخلَْفُمكْ لََعل>ُمكْ ُتْرَمحُوَن |
[36.46] Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan 

mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.  ٍْن آيَة ال> َاكنُوا َعْهنَا ُمْعرِِضَني | َوَما تَاûِتِهيم ّمِ
`
ْم ا ِ ْن آَ_ِت َرّهبِ  |46ّمِ

    
Sub.:   Mereka yang tidak mau menafkahkan sebagian rizqi yang diberikan Allah, dan mereka tidak percaya Sub.:   Mereka yang tidak mau menafkahkan sebagian rizqi yang diberikan Allah, dan mereka tidak percaya Sub.:   Mereka yang tidak mau menafkahkan sebagian rizqi yang diberikan Allah, dan mereka tidak percaya Sub.:   Mereka yang tidak mau menafkahkan sebagian rizqi yang diberikan Allah, dan mereka tidak percaya 
akan adanya hari kiamat 36:47akan adanya hari kiamat 36:47akan adanya hari kiamat 36:47akan adanya hari kiamat 36:47----50505050    

[36.47] Dan apabila dikatakan kepada mereka. "Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah 
kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman. "Apakah kami akan 
memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, 

tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".  نُْطِعُم َمنvيَن آَمنُوا ا ِ <Cيَن َكَفُروا ِل ِ <xقَاَل ا ُ <Bا َرَزقَُمكُ ا َذا ِقيَل لَهُْم اvنِفُقوا ِمم>
`
َوا

ِبٍني | Èال> ِيف َضالٍل م
`
ْن اvنُمتْ ا

`
ُ اvْطَعَمُه ا <Bْو يََشاُء ا<  |47ل

[36.48] Dan mereka berkata. "Bilakah |terjadinya| janji ini |hari berbangkit| jika kamu adalah orang-orang 
yang benar?" | ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني

`
 |48َويَُقولُوَن َمَىت َهَذا الَوْعُد ا

[36.49] Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika 
mereka sedang bertengkar. | ُموَن ّصِ ال> َصْيَحًة َواِحَدًة تَاûُخُذُمهْ َوُمهْ َخيِ

`
 |49َما يَنُظُروَن ا

[36.50] Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak |pula| dapat kembali kepada 
keluarganya.  َتِطيُعوَن تَْوِصَيًة َوَال َىل اvْهِلهِْم يَْرِجُعوَن |فََال يَسـْ

`
 |50ا

    
Sub.:  Datangnya Hari Kebangkitan 36:51Sub.:  Datangnya Hari Kebangkitan 36:51Sub.:  Datangnya Hari Kebangkitan 36:51Sub.:  Datangnya Hari Kebangkitan 36:51----68686868    

[36.51] Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya |menuju| 
kepada Tuhan mereka.  ْجَداِث vَن اال َذا ُمه ّمِ

`
وِر فَا Èْم يَنِسلُوَن |َونُِفَخ ِيف الص ِ َىل َرّهبِ

`
 |51ا

[36.52] 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|.  _َ قَالُوا

ُن َوَصَدَق املُْرَسلُوَن |َويْلَنَا َمْن بَعَ  ْمحَ ْرقَِدkَ َهَذا َما َوعََد الر>  |52ثَنَا ِمن م>
[36.53] Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan 

kepada Kami.  َ <T يٌع َذا ُمهْ َمجِ
`
ال> َصْيَحًة َواِحَدًة فَا

`
ن َاكنَْت ا

`
وَن |ا  |53يْنَا ُمْحَرضُ

[36.54] Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi, kecuali 
sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.  َال> َما ُكنُمتْ تَْعم

`
َزْوَن ا  |54لُوَن |فَالَْيْوَم َال تُْظَملُ نَْفٌس َشيْئًا َوَال ُجتْ
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[36.55] Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan |mereka|.  <ن `
ا

اَب اجلَن>ِة الَيْوَم ِيف ُشُغٍل فَاِكهُوَن | ْحصَ v55ا| 
[36.56] Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

ْم ِيف ِظالٍل عََىل االvَرائِِك ُمت>ِكُئوَن |   |56ُمهْ َواvْزَواُ"ُ
[36.57] Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.  لَهُْم ِفهيَا

ُعوَن | ا يَد>  |57فَاِكهٌَة َولَهُم م>
[36.58] |Kepada mereka dikatakan|. "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

ِحٍمي |  ٍبّ ر> ن ر>  |58َسالٌم قَْوًال ّمِ
[36.59] Dan |dikatakan kepada orang-orang kafir|. "Berpisahlah kamu |dari orang-orang mukmin| pada 

hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.  َْا املُْجرُِموَن |َوام Èهيv59تَاُزوا الَيْوَم ا| 
[36.60] Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah 

setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",  َن ال> تvلَْيُمكْ َ_ بَِين آَدَم ا
`
لَْم اvْعهَْد ا vُه لَُمكْ ا< ن

`
ْيَطاَن ا ْعُبُدوا الشـ>

ِبٌني | Èم ä60عَُدو| 
[36.61] dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. | َتِقٌمي سـْ Èاٌط م  |61َواvِن اْعُبُدوِين َهَذا ِرصَ

[36.62] Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu 
tidak memikirkan? | فََملْ تَُكونُوا تَْعِقلُوَنvَضل> ِمنُمكْ ِجِبال+ َكِثريًا اv62َولََقْد ا| 

[36.63] Inilah Jahanam yang dahulu kamu diancam |dengannya|. | الَِيت ُكنُمتْ تُوعَُدوَن ُ من>  |63َهِذِه َ"َ
[36.64] Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.  ْاْصلَْوَها الَيْوَم ِبَما ُكنُمت

 |64تَْكُفُروَن |
[36.65] Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi 

kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.  يِْدِهيْم َوتَْشهَُدvُمنَا ا ِمتُ عََىل اvفَْواِههِْم َوُتَلكِّ الَْيْوَم َخنْ
ُبوَن |  |65اvْرُجلُهُم ِبَما َاكنُوا يَْكسـِ

[36.66] Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka 
berlomba-lomba |mencari| jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat |nya|.  ْم فَاْستََبُقوا نَا عََىل اvْعُيِهنِ َولَْو نََشاُء لََطَمسـْ

وَن | vىن> يُْبِرصُ اَط فَا َ  |66الّرصِ
[36.67] Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka 

tidak sanggup berjalan lagi dan tidak |pula| sanggup kembali.  َتَطاُعوا ُمِضيا+ َوَال ْم فََما اسـْ َولَْو نََشاُء لََمَسْخنَاُمهْ عََىل َمَاكنَِهتِ
 |67يَْرِجُعوَن |

[36.68] Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian 
|nya|. Maka apakah mereka tidak memikirkan? | فََال يَْعِقلُوَنvْرُه نُنَكِّْسُه ِيف اخلَلِْق ا Èَعّمِ  |68َوَمن ن

    
Sub.:  Al Quran bukanlah puisi Arab, melainkan Al qur'an tersebut pelajaran dan kitab yang memberi Sub.:  Al Quran bukanlah puisi Arab, melainkan Al qur'an tersebut pelajaran dan kitab yang memberi Sub.:  Al Quran bukanlah puisi Arab, melainkan Al qur'an tersebut pelajaran dan kitab yang memberi Sub.:  Al Quran bukanlah puisi Arab, melainkan Al qur'an tersebut pelajaran dan kitab yang memberi 
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[36.69] Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya |Nabi Muhammad| dan bersyair itu tidaklah layak 
baginya. Al Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan,  ْعَر َوَما >ْمنَاُه الّشِ َوَما عَل

ِبٌني | Èال> ِذْكٌر َوُقْرآٌن م
`
ْن ُهَو ا

`
 |69يَنَْبِغي Úَُ ا

[36.70] supaya dia |Nabi Muhammad| memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup |hatinya| dan 
supaya pastilah |ketetapan azab| terhadap orang-orang kafir. | ق> الَقْوُل عََىل الَاكِفرِيَن  |70ِلُينِذَر َمن َاكَن َحيا+ َوَحيِ
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[36.71] Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak 
untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu 

mereka menguasainya? | نَْعامًا فَهُْم لَهَا َماِلُكوَنvيِْدينَا اvلَْت ا ا َمعِ م>  |71اvَو لَْم يََرْوا اkv> َخلَْقنَا لَهُم ّمِ
[36.72] Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan 

mereka dan sebagiannya mereka makan. | ُلكُوَنûلْنَاَها لَهُْم فَِمْهنَا َرُكوُهبُْم َوِمْهنَا يَا<  |72َوَذل
[36.73] Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka 

tidak bersyukur? فََال يَْشُكُروv73َن |َولَهُْم ِفهيَا َمنَاِفُع َوَمَشاِرُب ا| 
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[36.74] Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.  َُذوا َواخت>
وَن | >هُْم يُنَرصُ >َعل ِ آِلهًَة ل <B74ِمن ُدوِن ا| 

[36.75] Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang 
disiapkan untuk menjaga mereka.  ُُْمهْ َومه َتِطيُعوَن نَْرصَ وَن | َال يَسـْ ْحَرضُ È75لَهُْم ُجنٌد م| 

[36.76] Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu |Nabi Muhammad|. Sesungguhnya Kami 
mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.  ْوَن َوَما يُع Èنَْعَملُ َما يُِرس <k

`
ُزنَك قَْولُهُْم ا ِلُنوَن فََال َحيْ

|76| 
[36.77] Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air |mani|, 

maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata! | ِبٌني Èَذا ُهَو َخِصٌمي م
`
Èْطَفٍة فَا نَساُن اkv> َخلَْقنَاُه ِمن ن

`
 |77اvَو لَْم يََر اال

[36.78] Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata. 
"Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"  َب لَنَا َمثًَال َونَِيسَ َخلْقَُه قَاَل َمن َوَرضَ

ِيي الِعَظاَم َوِيهَ َرِمٌمي |  |78ُحيْ
[36.79] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang 

pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk, | ٍة َوُهَو ِبُلكِّ َخلٍْق عَِلٌمي َل َمر> ي اvنَشاvَها اvو> ِ <xِيهيَا ا  |79ُقْل ُحيْ
[36.80] yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan 

|api| dari kayu itu." | نُْه تُوِقُدوَن َذا اvنُمت ّمِ
`
َجِر االvْخَرضِ kَرًا فَا َن الش> ي َجَعَل لَُمك ّمِ ِ <x80ا| 

[36.81] Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-
jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

لَُق ِمثْلَهُم بََىل َوُهَو اخلَال>   َمَواِت َواالvْرَض ِبقَاِدٍر عََىل اvن َخيْ ي َخلََق الس> ِ <xَولَيَْس اv81ُق الَعِلُمي |ا| 
[36.82] Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya. 

"Jadilah!" maka terjadilah ia. | ُكن فَيَُكوُن ُÚَ ن يَُقوَلvَراَد َشيْئًا اvَذا ا
`
>َما اvْمُرُه ا ن

`
 |82ا

[36.83] Maka Maha Suci |Allah| yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya lah 
kamu dikembalikan. | لَْيِه ُتْرَجُعوَن

`
ٍء َوا ي ِبَيِدِه َملَُكوُت ُلكِّ َيشْ ِ <xْبَحاَن ا  |83فَسـُ

 
ASH SHAAFFAAT  سورة الصافات 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[37.1] Demi |rombongan malaikat| yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, | +اف>اِت َصفا  |1َوالص>
[37.2] dan demi |rombongan| yang melarang dengan sebenar-benarnya |dari perbuatan-perbuatan 

maksiat|,  اِجَراِت  |2َزْجرًا |فَالز>
[37.3] dan demi |rombongan| yang membacakan peringatan, | 3فَالت>اِلَياِت ِذْكرًا| 



394 

 

    
Sub.:  Allah Esa tidak ada sekutu bagiSub.:  Allah Esa tidak ada sekutu bagiSub.:  Allah Esa tidak ada sekutu bagiSub.:  Allah Esa tidak ada sekutu bagi----Nya 37:4Nya 37:4Nya 37:4Nya 37:4----5555    

[37.4] Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. | لَهَُمكْ لََواِحٌد
`
ن> ا `

 |4ا
[37.5] Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit 

matahari. | املََشاِرِق Èْرِض َوَما بَيَْهنَُما َوَربvَمَواِت َواال  |5َربÈ الس>
    

Sub.:  Setan tidak bisa mendengarkan pembicaraan para malaikat 37:6Sub.:  Setan tidak bisa mendengarkan pembicaraan para malaikat 37:6Sub.:  Setan tidak bisa mendengarkan pembicaraan para malaikat 37:6Sub.:  Setan tidak bisa mendengarkan pembicaraan para malaikat 37:6----10101010    
[37.6] Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,

نَْيا ِبزِينٍَة الَكَواِكِب |  ÈTَماَء ا >ن>ا الس> k> َزي
`
 |6ا

[37.7] dan |Kami| telah memeliharanya |sebenar-benarnya| dari setiap setan yang sangat durhaka,  َوِحْفظًا
ْيطَ  ن ُلكِّ شـَ اِرٍد |ّمِ  |7اٍن م>

[37.8] setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan |pembicaraan| para malaikat dan mereka 
dilempari dari segala penjuru. | ْعَىل َويُْقَذفُوَن ِمن ُلكِّ َجاِنٍبvَىل املَٔالِ اال

`
ُعوَن ا م>  |8َال يَس>

[37.9] Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal, | 9ُدُحورًا َولَهُْم عََذاٌب َواِصٌب| 
[37.10] akan tetapi barang siapa |di antara mereka| yang mencuri-curi |pembicaraan|; maka ia dikejar oleh 

suluh api yang cemerlang.  َ~ تَْبَعُه ِشهَاٌبvال> َمْن َخِطَف اخلَْطَفَة فَا
`
 |10ِقٌب |ا
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[37.11] Maka tanyakanlah kepada mereka |musyrik Mekah|. "Apakah mereka yang lebih kukuh 
kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari 

tanah liat. | ن ِطٍني ال>ِزٍب k> َخلَْقنَاُمه ّمِ
`
ْن َخلَْقنَا ا ْم اvُمهْ اvَشدÈ َخلْقًا اvم م> تَْفِهتِ  |11فَاسـْ

[37.12] Bahkan kamu |Nabi Muhammad| menjadi heran |terhadap keingkaran mereka| dan mereka 
menghinakan kamu. | ْبَت َويَْسَخُروَن  |12بَْل َجعِ

[37.13] Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya. | ُروا َال يَْذُكُروَن َذا ُذّكِ
`
 |13َوا

[37.14] Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.  ْواvَذا َرا
`
َوا

 |14آيًَة يَْستَْسِخُروَن |
[37.15] Dan mereka berkata. "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. | ِبٌني Èٌر م ال> ِحسْ

`
ْن َهَذا ا

`
 |15َوقَالُوا ا

[37.16] Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah 
benar-benar kami akan dibangkitkan |kembali|? | ئِن>ا لََمْبُعوثُوَن vئَِذا ِمْتنَا َوُكن>ا تَُراً� َوِعَظامًا اv16ا| 

[37.17] Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu |akan dibangkitkan pula|"? | لُوَن  |17اvَو آَ�ُؤkَ االvو>
[37.18] Katakanlah | Muhammad|. "Ya, dan kamu akan terhina". | نُْمتْ َداِخُروَنv18ُقْل نََعْم َوا| 

    
Sub.:  Kesedihan dan penderitaan orang kafir pada hari pembalasan 37:19Sub.:  Kesedihan dan penderitaan orang kafir pada hari pembalasan 37:19Sub.:  Kesedihan dan penderitaan orang kafir pada hari pembalasan 37:19Sub.:  Kesedihan dan penderitaan orang kafir pada hari pembalasan 37:19----39393939    

[37.19] Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka 
melihatnya. | َذا ُمهْ يَنُظُروَن

`
>َما ِيهَ َزْجَرٌة َواِحَدٌة فَا ن

`
 |19فَا

[37.20] Dan mereka berkata. "Aduhai celakalah kita!" Inilah hari pembalasan.  ْيِن َوقَالُوا َ_ َويْلَنَا َهَذا يَو ِTُّم ا
|20| 

[37.21] Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. | بُوَن ي ُكنُمت ِبِه تَُكّذِ ِ <x21َهَذا يَْوُم الَفْصِل ا| 
[37.22] |kepada malaikat diperintahkan|. "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat 

mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, | ْم َوَما َاكنُوا يَْعُبُدوَن يَن َظلَُموا َواvْزَواَ"ُ ِ <xوا ا  |22اْحُرشُ
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[37.23] selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.  اِط اجلَِحِمي َىل ِرصَ
`
ِ فَاْهُدَوُمهْ ا <Bِمن ُدوِن ا

|23| 
[37.24] Dan tahanlah mereka |di tempat perhentian| karena sesungguhnya mereka akan ditanya.  َْوِقُفَوُمه

ُئولُوَن | ُم م>سـْ هن>
`
 |24ا

[37.25] "Kenapa kamu tidak tolong-menolong?" | وَن  |25َما لَُمكْ َال تَنَاَرصُ
[37.26] Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.  َ  |26ْل ُمهُ الَيْوَم ُمْستَْسِلُموَن |ب

[37.27] Sebahagian dari mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.  ْقَبَل بَْعُضهُْمvَوا
 |27عََىل بَْعٍض يَتََساَءلُوَن |

[37.28] Pengikut-pengikut mereka berkata |kepada pemimpin-pemimpin mereka|. "Sesungguhnya kamulah 
yang datang kepada kami dari kanan". | تُونَنَا َعِن الَيِمِنيûُمكْ ُكنُمتْ تَا< ن `

 |28قَالُوا ا
[37.29] Pemimpin-pemimpin mereka menjawab. "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".  ْم< قَالُوا بَل ل

 |29تَُكونُوا ُمْؤِمِنَني |
[37.30] Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.

ن ُسلَْطاٍن بَْل ُكنُمتْ قَْومًا َطاِغَني |   |30َوَما َاكَن لَنَا عَلَْيُمك ّمِ
[37.31] Maka pastilah putusan |azab| Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan 

|azab itu|. | ائُِقوَن َxَ <k
`
ِّنَا ا  |31فََحق> عَلَْينَا قَْوُل َرب

[37.32] Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.  ْْغَويْنَاُمكvفَا
k> ُكن>ا غَاِويَن |

`
 |32ا

[37.33] Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam |merasakan| azab.  ُْم يَْوَمِئٍذ ِيف هن>
`
فَا

 |33الَعَذاِب ُمْشَرتُِكوَن |
[37.34] Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.  نَْفَعُل َWَِكَذ <k

`
ا

 |34ِ�لُْمْجرِِمَني |
[37.35] Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka. "Laa ilaaha illallah" |Tiada Tuhan 

yang berhak disembah melainkan Allah| mereka menyombongkan diri.  وَن َتْكِربُ ُ يَسـْ <Bال> ا
`
Úََ ا

`
َذا ِقيَل لَهُْم َال ا

`
ُْم َاكنُوا ا هن>

`
ا

|35| 
[37.36] dan mereka berkata. "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami 

karena seorang penyair gila?" | ْجُنوٍن ئِن>ا لََتارُِكوا آِلهَتِنَا ِلَشاِعٍر م> v36َويَُقولُوَن ا| 
[37.37] Sebenarnya dia |Nabi Muhammad| telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-

rasul |sebelumnya|. | َق املُْرَسِلَني  |37بَْل َجاَء ِ�لَْحّقِ َوَصد>
[37.38] Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. | ِلِمي vائُِقوا الَعَذاِب اال َxَ ُْمك< ن `

 |38ا
[37.39] Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan,

ال> َما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن | 
`
َزْوَن ا  |39َوَما ُجتْ
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[37.40] tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan |dari dosa|. | املُْخلَِصَني ِ <Bال> ِعَباَد ا
`
 |40ا

[37.41] mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, | ْعلُوٌم  |41ا¢ْولَِئَك لَهُْم ِرْزٌق م>
[37.42] yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. | ْكَرُموَن È42فََواِكُه َوُمه م| 

[37.43] di dalam surga-surga yang penuh nikmat,  <43اِت الن>ِعِمي |ِيف َجن| 
[37.44] di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan. | تََقاِبِلَني Èٍر م  |44عََىل ُرسُ

[37.45] Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.  ن يَُطاُف عَلَْهيِم ِبû�ٍَس ّمِ
ِعٍني |  |45م>
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[37.46] |warnanya| putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. | اِرِبَني< ِّلشـ ٍة ل <xَ 46بَْيَضاَء| 
[37.47] Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.  َال ِفهيَا غَْوٌل َوَال ُمهْ َعْهنَا يَُزنفُوَن

|47| 
[37.48] Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,  اُت َوِعنَدُمهْ قَاِرصَ

ْرِف ِعٌني |  |48الط>
[37.49] seakan-akan mereka adalah telur |burung unta| yang tersimpan dengan baik. | ْكنُوٌن ُن> بَْيٌض م>  |vJَ49هن>
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[37.50] Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.  ْقَبَلvفَا
 |50بَْعُضهُْم عََىل بَْعٍض يَتََساَءلُوَن |

[37.51] Berkatalah salah seorang di antara mereka. "Sesungguhnya aku dahulu |di dunia| mempunyai 
seorang teman, | ّينِ َاكَن ِيل قَرِيٌن

`
ْهنُْم ا  |51قَاَل قَائٌِل ّمِ

[37.52] yang berkata. "Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan |hari 
berbangkit|?  ِّئِن>َك لَِمَن املَُصدv52ِقَني |يَُقوُل ا| 

[37.53] Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah 
sesungguhnya kita benar-benar |akan dibangkitkan| untuk diberi pembalasan?"  ئِن>ا لََمِديُنوَن vئَِذا ِمْتنَا َوُكن>ا تَُراً� َوِعَظامًا اvا

|53| 
[37.54] Berkata pulalah ia. "Maukah kamu meninjau |temanku itu|?" | ِلُعوَن ط> Èنُمت مv54قَاَل َهْل ا| 

[37.55] Maka ia meninjaunya, lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala.  لََع فَاط>
 |55فََرآُه ِيف َسَواِء اجلَِحِمي |

[37.56] Ia berkata |pula|. "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku,  ِ <Bقَاَل َ
ِديِن | ن ِكدت> لَُرتْ

`
 |56ا

[37.57] jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret |ke 
neraka|.  ِ57لَُكنُت ِمَن املُْحَرضِيَن |َولَْوال ِنْعَمُة َرّيب| 
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[37.58] Maka apakah kita tidak akan mati? | ِتَني ُن ِبَمّيِ  |58اvفََما َحنْ
[37.59] melainkan hanya kematian kita yang pertama saja |di dunia|, dan kita tidak akan disiksa |di akhirat 

ini|? | ِبَني ُن ِبُمَعذ> ال> َمْوتَتَنَا اال¢وَىل َوَما َحنْ
`
 |59ا

[37.60] Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. | ن> َهَذا لَهَُو الَفْوُز الَعِظُمي `
 |60ا

[37.61] Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.  ََذا فَلَْيْعَمِل ِلِمثِْل ه
 |61الَعاِملُوَن |

[37.62] |Makanan surga| itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.  وِمÈق َرُة الز> Èُزًال اvْم َجشَ اvَذWَِ َخْريٌ ن
|62| 

[37.63] Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim.
اِلِمَني |  ِّلظ> k> َجَعلْنَاَها ِفْتنًَة ل
`
 |63ا

[37.64] Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dari dasar neraka Jahim.  ْصِلvُرُج ِيف ا َا َجشََرٌة َختْ هن>
`
ا

 |64اجلَِحِمي |
[37.65] Mayangnya seperti kepala setan-setan. َياِطِني | َطلُْعهَا >ُه ُرُءوُس الشـ> ن vJَ65| 

[37.66] Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka 
memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu. | ُْم الِٓلكُوَن ِمْهنَا فََماِلُئوَن ِمْهنَا الُبُطوَن هن>

`
 |66فَا
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[37.67] Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang 
bercampur dengan air yang sangat panas. | ٍمي ْن َمحِ ن> لَهُْم عَلَْهيَا لََشْوً� ّمِ `

 |67ُمث> ا
[37.68] Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.  <َىل  ُمث

`
ن> َمْرِجَعهُْم ال `

ا
 |68اجلَِحِمي |

[37.69] Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat.  ْلَْفْوا آَ�َءُمهvُْم ا هن>
`
ا

َِّني |  |69َضال
[37.70] Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.  فَهُْم عََىل آَ~ِرِمهْ ُهيَْرُعوَن

|70| 
[37.71] Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka |Quraisy| sebagian besar dari orang-orang yang 

dahulu, | ِلَني  |71َولََقْد َضل> قَْبلَهُْم اvْكَرثُ االvو>
[37.72] dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan |rasul-rasul| di kalangan mereka.

نِذِريَن |  Èْرَسلْنَا ِفِهيم مv72َولََقْد ا| 
[37.73] Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.  فَانُظْر َكْيَف َاكَن

 |73عَاِقَبُة املُنَذِريَن |
[37.74] kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan |dari dosa tidak akan diazab|.  املُْخلَِصَني ِ <Bال> ِعَباَد ا

`
ا

|74| 
    

Sub.:  Allah mendengar do'a Nabi Nuh 37:75Sub.:  Allah mendengar do'a Nabi Nuh 37:75Sub.:  Allah mendengar do'a Nabi Nuh 37:75Sub.:  Allah mendengar do'a Nabi Nuh 37:75    
[37.75] Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami. maka sesungguhnya Kamilah sebaik-baik yang 

memperkenankan doa.  َنُوٌح فَلَِنْعَم املُِجيُبوَن |َولَق kََداkَ 75ْد| 
[37.76] Dan Kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.  ِمَن الَكْرِب ُúَْهvَوَجن>ْينَاُه َوا

 |76الَعِظِمي |
[37.77] Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.  تَُه ُمهُ الَباِقَني< َوَجَعلْنَا ُذّرِي

|77| 
[37.78] Dan Kami abadikan untuk Nuh itu |pujian yang baik| di kalangan orang-orang yang datang 

kemudian; | 78َوتََرْكنَا عَلَْيِه ِيف االِٓخرِيَن| 
[37.79] "Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam". | 79َسالٌم عََىل نُوحٍ ِيف الَعالَِمَني| 

[37.80] Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.  َWَِكَذ <k
`
ا

ِنَني |  |80َجنْزِي املُْحسـِ
[37.81] Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman. | املُْؤِمِنَني kَُه ِمْن ِعَباِد< ن

`
 |81ا

[37.82] Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain. | ْغَرْقنَا االَٓخرِيَنv82ُمث> ا| 
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[37.83] Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya |Nuh|. | ْبَراِهَمي
`
يَعِتِه ال ن> ِمن شـِ

`
 |83َوا

[37.84] |Ingatlah| ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. | ُه ِبَقلٍْب َسِلٍمي< ْذ َجاَء َرب
`
 |84ا

[37.85] |Ingatlah| ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya. "Apakah yang kamu sembah itu?
ْذ قَاَل الvِبيِه َوقَْوِمِه َماَذا تَْعُبُدوَن | 
`
 |85ا

[37.86] Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sembahan-sembahan selain Allah !   ئِْفاكً آِلهًَة ُدوَنvا
ِ تُرِيُدوَن | <B86ا| 

[37.87] Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?" | ُمك ِبَرّبِ الَعالَِمَنيÈ87فََما َظن| 
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[37.88] Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. | ُجوِمÈ88فَنََظَر نَْظَرًة ِيف الن| 
[37.89] Kemudian ia berkata. "Sesungguhnya aku sakit".  ِّين

`
 |89َسِقٌمي | فََقاَل ا

[37.90] Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang. | ْوا َعْنُه ُمْدِبرِيَن<  |90فَتََول
[37.91] Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata. "Apakah 

kamu tidak makan?  ْم َىل آِلهَِهتِ
`
 |91فََقاَل اvَال تَاûُلكُوَن |فََراَغ ا

[37.92] Kenapa kamu tidak menjawab?" | 92َما لَُمكْ َال تَنِطُقوَن| 
[37.93] Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya |dengan kuat|.

ً� ِ�لَْيِمِني |  ْم َرضْ  |93فََراَغ عَلَْهيِ
[37.94] Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. | وَنÈلَْيِه يَزِف

`
 |94فَاvْقَبلُوا ا

[37.95] Ibrahim berkata. "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?  تَْعُبُدوَن َماvقَاَل ا
 |95تَْنِحُتوَن |

[37.96] Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu".  َخلََقُمكْ َوَما تَْعَملُوَن ُ <Bَوا
|96| 

[37.97] Mereka berkata. "Dirikanlah suatu bangunan untuk |membakar| Ibrahim; lalu lemparkanlah dia ke 
dalam api yang menyala-nyala itu".  ْلvفَا kًبُنْيَا ُÚَ 97ُقوُه ِيف اجلَِحِمي |قَالُوا ابُْنوا| 

[37.98] Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang 
hina. | ْسَفِلَنيvَراُدوا ِبِه َكْيدًا فََجَعلْنَاُمهُ االv98فَا| 

[37.99] Dan Ibrahim berkata. "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan 
memberi petunjuk kepadaku. | َهيِْديِن َىل َرّيبِ سـَ

`
ّينِ َذاِهٌب ا

`
 |99َوقَاَل ا
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[37.100] "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku |seorang anak| yang termasuk orang-orang yang saleh.
اِلِحَني |   |100َرّبِ َهْب ِيل ِمَن الص>

[37.101] Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. | ُه ِبُغالٍم َحِلٍميkَ ْ  |101فَبَرش>
[37.102] Maka tatkala anak itu sampai |pada umur sanggup| berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim 

berkata. "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah 
apa pendapatmu!" Ia menjawab. "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah 

kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".  ْذَحبَُكvّينِ ا vَرى ِيف املَنَاِم اvّينِ ا
`
ْعَي قَاَل َ_ بَُين> ا ا بَلََغ َمَعُه الس> فَلَم>

اِبِريَن | ُ ِمَن الص> <Bن َشاَء ا
`
َتِجُدِين ا  |102فَانُظْر َماَذا تََرى قَاَل َ_ اvبَِت افَْعْل َما تُْؤَمُر سـَ

[37.103] Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis |nya|, 
|nyatalah kesabaran keduanya|. | ِللَْجِبِني ُ <úَْسلََما َوتvا ا  |103فَلَم>

[37.104] Dan Kami panggillah dia. "Hai Ibrahim, | ْبَراِهُمي
`
 |104َوkََديْنَاُه اvن َ_ ا

[37.105] sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu", sesungguhnya demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. | ِنَني زِي املُْحسـِ k> َكَذWَِ َجنْ

`
ْؤَ_ ا Èْقَت الر  |105قَْد َصد>

[37.106] Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. | ن> َهَذا لَهَُو الَبالُء املُِبُني `
 |106ا

[37.107] Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. | 107َوفََديْنَاُه ِبِذبٍْح َعِظٍمي| 
[37.108] Kami abadikan untuk Ibrahim itu |pujian yang baik| di kalangan orang-orang yang datang 

kemudian, | 108َوتََرْكنَا عَلَْيِه ِيف االِٓخرِيَن| 
[37.109] |yaitu| "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim". | ْبَراِهَمي

`
 |109َسالٌم عََىل ا

[37.110] Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.  ِزِي املُْحسـ ِنَني َكَذWَِ َجنْ
|110| 
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[37.111] Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. | املُْؤِمِنَني kَُه ِمْن ِعَباِد< ن
`
 |111ا

    
Sub.:  Nabi Ishak dan keturunannya 37:112Sub.:  Nabi Ishak dan keturunannya 37:112Sub.:  Nabi Ishak dan keturunannya 37:112Sub.:  Nabi Ishak dan keturunannya 37:112----113113113113    

[37.112] Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-
orang yang saleh. | اِلِحَني َن الص> ْحسَاَق نَِبيا+ ّمِ

`
kَُه ِ� ْ  |112َوبَرش>

[37.113] Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat 
baik dan ada |pula| yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.  َما ُمْحِسٌن ْحسَاَق َوِمن ُذّرِي>ِهتِ

`
َوَ�َرْكنَا عَلَْيِه َوعََىل ا

ِّنَْفِسِه ُمِبٌني |  |113َوَظاِلٌم ل
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[37.114] Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.  ا عََىل ُموَىس< َولََقْد َمنَن

 |114َوَهاُروَن |
[37.115] Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.  َوَجن>ْينَاُمهَا َوقَْوَمهَُما ِمَن الَكْرِب

 |115الَعِظِمي |
[37.116] Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.  ُمهْ فََاكنُوا ُمهُ الَغاِلِبَنيkَ َونََرصْ

|116| 
[37.117] Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. | َتِبَني  |117َوآتَيْنَاُمهَا الِكتَاَب املُسـْ

[37.118] Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.  َ َتِقَمي |َوَهَديْنَاُمهَا الّرصِ  |118اَط املُسـْ
[37.119] Dan Kami abadikan untuk keduanya |pujian yang baik| di kalangan orang-orang yang datang 

kemudian; | َما ِيف االِٓخرِيَن  |119َوتََرْكنَا عَلَْهيِ
[37.120] |yaitu|. "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".  َ120َىل ُموَىس َوَهاُروَن |َسالٌم ع| 

[37.121] Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.  َWَِكَذ <k
`
ا

ِنَني | زِي املُْحسـِ  |121َجنْ
[37.122] Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.  ََُما ِمْن ِعب هن>

`
 |122اِدkَ املُْؤِمِنَني |ا

    
Sub.:  Nabi Ilyas menegur umatSub.:  Nabi Ilyas menegur umatSub.:  Nabi Ilyas menegur umatSub.:  Nabi Ilyas menegur umat----Nya karena kekafiran mereka 37:123Nya karena kekafiran mereka 37:123Nya karena kekafiran mereka 37:123Nya karena kekafiran mereka 37:123----130130130130    

[37.123] Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. | لَْياَس لَِمَن املُْرَسِلَني
`
ن> ا

`
 |123َوا

[37.124] |Ingatlah| ketika ia berkata kepada kaumnya. "Mengapa kamu tidak bertakwa?  َال تَت>ُقوَنvْذ قَاَل ِلَقْوِمِه ا
`
ا

|124| 
[37.125] Patutkah kamu menyembah Ba`l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,  تَْدُعوَن بَْعًال َوتََذُروَنvا

 |125اvْحَسَن اخلَاِلِقَني |
[37.126] |yaitu| Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" | ِلَني َ َرب>ُمكْ َوَرب> آَ�ئُِمكُ االvو> <B126ا| 
[37.127] Maka mereka mendustakannya |Ilyas|, karena itu mereka akan diseret |ke neraka|,  ُْم هن>

`
بُوُه فَا فََكذ>

وَن |  |127لَُمْحَرضُ
[37.128] kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan |dari dosa|. | املُْخلَِصَني ِ <Bال> ِعَباَد ا

`
 |128ا

[37.129] Dan Kami abadikan untuk Ilyas |pujian yang baik| di kalangan orang-orang yang datang 
kemudian. | 129َوتََرْكنَا عَلَْيِه ِيف االِٓخرِيَن| 

[37.130] |yaitu|. "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?" | ْل َ_ِسَني
`
 |130َسالٌم عََىل ا

[37.131] Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.  َWَِكَذ <k
`
ا

ِنَني | زِي املُْحسـِ  |131َجنْ
[37.132] Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. | املُْؤِمِنَني kَُه ِمْن ِعَباِد< ن

`
 |132ا
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[37.133] Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. | ِمَن املُْرَسِلَني< ن> لُوطًا ل
`
 |133َوا

[37.134] |Ingatlah| ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya |pengikut-pengikutnya| semua,  ُúَْهvْذ َجن>ْينَاُه َوا
`
ا

ِعَني | ْمجَ v134ا| 
[37.135] kecuali seorang perempuan tua |istrinya yang berada| bersama-sama orang yang tinggal.  ال> َجعُوزًا

`
ا

 |135ِبرِيَن |ِيف الَغا
[37.136] Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain. | االَٓخِريَن kَْر  |136ُمث> َدم>

[37.137] Dan sesungguhnya kamu |hai penduduk Mekah| benar-benar akan melalui |bekas-bekas| mereka di 
waktu pagi,  ْص Èم م وَن عَلَْهيِ Èُمكْ لََتُمر< ن

`
 |137ِبِحَني |َوا

[37.138] dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan? | فََال تَْعِقلُوَنvْيِل ا<  |138َوِ�لل
    

Sub.:  Nabi Yunus dan ikan paus 37:140Sub.:  Nabi Yunus dan ikan paus 37:140Sub.:  Nabi Yunus dan ikan paus 37:140Sub.:  Nabi Yunus dan ikan paus 37:140----148148148148    
[37.139] Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,  ِن> يُونَُس لَِمَن املُْرَسل

`
 |139َني |َوا

[37.140] |ingatlah| ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, | َىل الُفْ�ِ املَْشُحوِن
`
ْذ اvبََق ا

`
 |140ا

[37.141] kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.  فََساَمهَ فََاكَن ِمَن
 |141املُْدَحِضَني |

[37.142] Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. | 142فَالَْتَقَمُه احلُوُت َوُهَو ُمِلٌمي| 
[37.143] Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,  ُه َاكَن ِمَن< ن vفَلَْوَال ا

ِحَني | ّبِ  |143املُسـَ
[37.144] niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.  َىل يَْوِم يُْبَعثُوَن

`
لَلَِبَث ِيف بَْطِنِه ا

|144| 
[37.145] Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.  ُه ِ�لَْعَراِءkَفَنََبْذ

 |145َوُهَو َسِقٌمي |
[37.146] Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. | ن يَْقِطٍني نَْبتْنَا عَلَْيِه َجشََرًة ّمِ v146َوا| 

[37.147] Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. | ْو يَزِيُدوَنvلٍْف اvَىل ِمائَِة ا
`
 |147َواvْرَسلْنَاُه ا

[37.148] Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga 
waktu yang tertentu. | َىل ِحٍني

`
 |148فَآَمنُوا فََمت>ْعنَاُمهْ ا

    
Sub.:  Allah dan malaikatSub.:  Allah dan malaikatSub.:  Allah dan malaikatSub.:  Allah dan malaikat----Nya 37:149Nya 37:149Nya 37:149Nya 37:149----166166166166    

[37.149] Tanyakanlah |ya Muhammad| kepada mereka |orang-orang kafir Mekah|. "Apakah untuk 
Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki, | َِّك الَبنَاُت َولَهُُم الَبُنوَن ْم اvِلَرب َتْفِهتِ  |149فَاسـْ

[37.150] atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan 
|nya|? | َوُمهْ َشاِهُدوَن ~ًkَ

`
 |150اvْم َخلَْقنَا املَالئَِكَة ا

[37.151] Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan.  ُم هن>
`
اvَال ا

فِْكهِْم لََيُقولُوَن |
`
ْن ا  |151ّمِ

[37.152] "Allah beranak". Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.  ُْم لََاكِذبُوَن هن>
`
ُ َوا <Bا َTََو

|152| 
[37.153] Apakah Tuhan memilih |mengutamakan| anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?  ْصَطَفىvا

 |153الَبنَاِت عََىل الَبِنَني |
[37.154] Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana |caranya| kamu menetapkan? | ُمكُوَن  |154َما لَُمكْ َكْيَف َحتْ
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[37.155] Maka apakah kamu tidak memikirkan? | فََال تََذك>ُروَنv155ا| 
[37.156] Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? | ِبٌني Èْم لَُمكْ ُسلَْطاٌن مv156ا| 

[37.157] Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar. | ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني
`
 |157فَاûتُوا ِبِكتَاِبُمكْ ا

[37.158] Dan mereka adakan |hubungan| nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin 
mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret |ke neraka|,  ُْم هن>

`
بًا َولََقْد عَِلَمِت اِجلن>ُة ا َوَجَعلُوا بَيْنَُه َوبَْنيَ اِجلن>ِة نَسـَ

وَن |  |158لَُمْحَرضُ
[37.159] Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, | َمع>ا يَِصُفوَن ِ <Bْبَحاَن ا  |159سـُ

[37.160] Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari |dosa|. | املُْخلَِصَني ِ <Bال> ِعَباَد ا
`
 |160ا

[37.161] Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, | ُمكْ َوَما تَْعُبُدوَن< ن
`
 |161فَا

[37.162] sekali-kali tidak dapat menyesatkan |seseorang| terhadap Allah,  َنُمتْ عv162لَْيِه ِبَفاِتِنَني |َما ا| 
[37.163] kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala. | ال> َمْن ُهَو َصاِل اجلَِحِمي

`
 |163ا

[37.164] Tiada seorang pun di antara kami |malaikat| melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,
ال> Úَُ مَ  

`
>ا ا ْعلُوٌم |َوَما ِمن  |164َقاٌم م>

[37.165] dan sesungguhnya Kami benar-benar bersaf-saf |dalam menunaikan perintah Allah|.  لَنَْحُن <k
`
َوا

افÈوَن |  |165الص>
[37.166] Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih |kepada Allah|. | ُحوَن ّبِ k> لَنَْحُن املُسـَ

`
 |166َوا

    
Sub.:  Akibat dari mereka yang telah mengingkari kitab suci Al Qur'an 27:167Sub.:  Akibat dari mereka yang telah mengingkari kitab suci Al Qur'an 27:167Sub.:  Akibat dari mereka yang telah mengingkari kitab suci Al Qur'an 27:167Sub.:  Akibat dari mereka yang telah mengingkari kitab suci Al Qur'an 27:167----182182182182    

[37.167] Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata. | ن َاكنُوا لََيُقولُوَن
`
 |167َوا

[37.168] "Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari |kitab-kitab yang diturunkan| kepada orang-
orang dahulu. | ِلَني َن االvو>  |168لَْو اvن> ِعنَدkَ ِذْكرًا ّمِ

[37.169] benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan |dari dosa|". | املُْخلَِصَني ِ <B169لَُكن>ا ِعَباَد ا| 
[37.170] Tetapi mereka mengingkarinya |Al Qur'an|. maka kelak mereka akan mengetahui |akibat 

keingkarannya itu|. | 170فََكَفُروا ِبِه فََسْوَف يَْعلَُموَن| 
[37.171] Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,  َولََقْد

َمُتنَا ِلِعَباِدkَ املُْرَسلِ  َبقَْت َلكِ  |171َني |سـَ
[37.172] |yaitu| sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. | ُْم لَهُُم املَنُصوُروَن هن>

`
 |172ا

[37.173] Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang. | لَهُُم الَغاِلُبوَن kَن> ُجنَد
`
 |173َوا

[37.174] Maka berpalinglah kamu |Nabi Muhammad| dari mereka sampai suatu ketika.  فَتََول> َعْهنُْم َحىت> ِحٍني
|174| 

[37.175] Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat |azab itu|. | وَن ُمهْ فََسْوَف يُْبِرصُ  |175َواvبِْرصْ
[37.176] Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan? | َتْعِجلُوَن  |176اvفَِبَعَذاِبنَا يَسـْ

[37.177] Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami 
oleh orang-orang yang diperingatkan itu.  َْم فََساَء َصَباُح املُنذ َذا نََزَل ِبَساَحِهتِ

`
 |177ِريَن |فَا

[37.178] Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. | 178َوتََول> َعْهنُْم َحىت> ِحٍني| 
[37.179] Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat. | وَن  |179َواvبِْرصْ فََسْوَف يُْبِرصُ

[37.180] Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.  َِّك ْبَحاَن َرب سـُ
ِة َمع>ا يَِصُفوَن |  |180َرّبِ الِعز>

[37.181] Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. | 181َوَسالٌم عََىل املُْرَسِلَني| 
[37.182] Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.  َْرّبِ الَعالَِمَني |َوال ِ <Bِ 182َحْمُد| 
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SHAAD  سورة ص 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[38.1] Shaad, demi Al Qur'an yang mengandung peringatan. ْكِر |  ص ِxّ1َوالُْقْرآِن ِذي ا| 

    
Sub.:  Kesombongan orang kafir dankeraguan mereka tentang AlSub.:  Kesombongan orang kafir dankeraguan mereka tentang AlSub.:  Kesombongan orang kafir dankeraguan mereka tentang AlSub.:  Kesombongan orang kafir dankeraguan mereka tentang Al----Qur’an Qur’an Qur’an Qur’an 38:238:238:238:2----10101010    

[38.2] Sebenarnya orang-orang kafir itu |berada| dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.
ٍة َوِشَقاٍق |  يَن َكَفُروا ِيف ِعز> ِ <x2بَِل ا| 

[38.3] Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong 
padahal |waktu itu| bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. | ن قَْرٍن فَنَاَدْوا َو َال َت ِحَني َمنَاٍص  |3َمكْ اvْهلَْكنَا ِمن قَْبِلهِم ّمِ

[38.4] Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan |rasul| dari kalangan 
mereka; dan orang-orang kafir berkata. "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta".  ن َجاَءُمهvُبوا ا َوَجعِ

اٌب | ْهنُْم َوقَاَل الَاكِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذ> نِذٌر ّمِ È4م| 
[38.5] Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar 

suatu hal yang sangat mengherankan. | اٌب ٌء ُجعَ ن> َهَذا لََيشْ `
لَهًا َواِحدًا ا

`
 |5اvَجَعَل االِٓلهََة ا

[38.6] Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka |seraya berkata|. "Pergilah kamu dan tetaplah 
|menyembah| tuhan-tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.  ِنvَوانَطلََق املَال¢ ِمْهنُْم ا

ٌء يَُراُد | ن> َهَذا لََيشْ `
وا عََىل آِلَهِتُمكْ ا  |6اْمُشوا َواْصِربُ

[38.7] Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir; ini |mengesakan Allah|, tidak 
lain hanyalah |dusta| yang diada-adakan, | ال> اْخِتالٌق

`
ْن َهَذا ا

`
ِ االِٓخَرِة ا ْعنَا ِهبََذا ِيف اِمل3>  |7َما َمسِ

[38.8] mengapa Al Qur'an itu diturunkan kepadanya |Nabi Muhammad| di antara kita?" Sebenarnya 
mereka ragu-ragu terhadap Al Qur'an-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.  ْكُر ِxّا¢نزَِل عَلَْيِه اvا

ا يَُذوُقوا عََذاِب | >م> ن ِذْكرِي بَل ل  |8ِمْن بَْيِننَا بَْل ُمهْ ِيف َشٍكّ ّمِ
[38.9] Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Pemberi? | اِب َِّك الَعزِيِز الَوه> ِة َرب  |9اvْم ِعنَدُمهْ َخَزاِئُن َرْمحَ
[38.10] Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? |Jika ada|, 

maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga |ke langit|.  َباِب تَُقوا ِيف االvسـْ َمَواِت َواالvْرِض َوَما بَيَْهنَُما فَلَْريْ ْ�ُ الس> Èْم لَهُم مvا
|10| 
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[38.11] Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan 
dikalahkan. | ْحَزاِبvَن اال ا ُهنَاWَِ َمهُْزوٌم ّمِ  |11ُجنٌد م>

[38.12] Telah mendustakan |rasul-rasul pula| sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad, Firaun yang mempunyai 
tentara yang banyak,  بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحٍ َوعَاٌد  |12َوِفْرَعْوُن ُذو االvْوَِد |َكذ>

[38.13] dan Tsamud, kaum Lut dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu 
|menentang rasul-rasul|. | ْحَزاُبvْيَكِة ا¢ْولَِئَك االvاُب اال ْحصَ v13َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط َوا| 

[38.14] Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah |bagi mereka| azab-
Ku. | ُسَل فََحق> ِعَقاِب Èَب الر ال> َكذ>

`
ن ُلكä ا

`
 |14ا

[38.15] Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat 
berselang.  َ ا لَهَا ِمن فََواٍق |َوَما ي ال> َصْيَحًة َواِحَدًة م>

`
 |15نُظُر َهُؤالِء ا
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[38.16] Dan mereka berkata. "Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi 
kami sebelum hari berhisab".  َنَا قَْبَل يَْوِم اِحلس >نَا ِقط> ل ل >نَا َجعِّ  |16اِب |َوقَالُوا َرب
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[38.17] Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud yang 
mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat |kepada Tuhan|.  ُْه اْصِربْ عََىل َما يَُقولُوَن َواْذُكْر َعب< ن

`
َدkَ َداُووَد َذا االvيِْد ا

اٌب |  |17اvو>
[38.18] Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia |Daud| di waktu 

petang dan pagi, | اِق ْرشَ `
ْحَن ِ�لَْعِيشِّ َواال ّبِ k> َخس>ْرkَ اِجلَباَل َمَعُه يُسـَ

`
 |18ا

[38.19] dan |Kami tundukkan pula| burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat 
taat kepada Allah. | اٌب ُ اvو> <Ú äْريَ َمْحُشوَرًة ُلك  |19َوالط>

[38.20] Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam 
menyelesaikan perselisihan. | ُمْلَكُه َوآتَيْنَاُه اِحلْمكََة َوفَْصَل اِخلَطاِب kَ20َوَشَدْد| 

[38.21] Dan adakah sampai kepadamu |Nabi Muhammad| berita orang-orang yang berperkara ketika 
mereka memanjat pagar |dinding mihrab|?  ْذ

`
َك نََبا¢ اخلَْصِم اَ vُروا اِملْحَراَب | َوَهْل ا  |21تََسو>

[38.22] Ketika mereka masuk |menemui| Daud lalu ia terkejut karena |kedatangan| mereka. Mereka 
berkata. "Janganlah kamu merasa takut; |kami| adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari 
kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu 

menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus.  ْذ َدَخلُوا عََىل َداُووَد فََفزَِع ِمْهنُْم قَالُوا َال َختَْف
`
ا

اِط |َخْصَماِن بََغى بَْعُضنَا عََىل بَْعٍض فَاْحُمك  َ َىل َسَواِء الّرصِ
`
 |22بَْينَنَا ِ�لَْحّقِ َوَال تُْشِططْ َواْهِدkَ ا

[38.23] Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku 
mempunyai seekor saja. Maka dia berkata. "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku 

dalam perdebatan".  ِين ِيف اِخلَطاِب ْكِفلِْنهيَا َوَعز> vِتْسٌع َوِتْسُعوَن نَْعَجًة َوِيلَ نَْعَجٌة َواِحَدٌة فََقاَل ا ُÚَ �ِ vن> َهَذا ا `
 |23|ا

[38.24] Daud berkata. "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu 
untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami 

mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.  قَاَل لََقْد َظلََمَك
ن> َكثِريًا ِمَن اخلُلََطاِء لََيْبِغي بَْعُضهُْم عََىل بَعْ 

`
َىل ِنَعاِجِه َوا

`
َتْغَفَر ِبُسَؤاِل نَْعَجِتَك ا >َما فَتَن>اُه فَاسـْ ن vا ُمهْ َوَظن> َداُووُد ا اِلَحاِت َوقَِليٌل م> لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xال> ا

`
ٍض ا

>ُه َوَخر> َراِكعًا َواkَvَب |  |24َرب
[38.25] Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan 

dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik. | لَُزلَْفى َوُحْسَن َمآٍب kَِعنَد ُÚَ <ن
`
 |25فََغَفْرÚَ kَُ َذWَِ َوا

[38.26] Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah |penguasa| di muka bumi, maka berilah 
keputusan |perkara| di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat 

azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.  <k
`
 َجَعلْنَاَك َخِليَفًة ِيف االvْرِض فَاْحُمك بَْنيَ الن>اِس ِ�لَْحّقِ َ_ َداُووُد ا

ِ لَهُْم عََذاٌب َشِديدٌ  <Bوَن َعن َسِبيِل اÈيَن يَِضل ِ <xن> ا `
ِ ا <Bَعن َسِبيِل ا َ >ِبعِ الهََوى فَُيِض�>  |26ِبَما نَُسوا يَْوَم الِْحَساِب | َوَال تَت
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[38.27] Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. 
Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka 

akan masuk neraka. يَن َكَفُرو ِ <C ِّ يَن َكَفُروا فََويٌْل ل ِ <xا Èَظن َWِْرَض َوَما بَيَْهنَُما َ�ِطًال َذvَماَء َواال  |27ا ِمَن الن>اِر |َوَما َخلَْقنَا الس>
[38.28] Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama 

dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah |pula| Kami menganggap orang-orang 
yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?  اِلَحاِت َاكلُْمْفِسِديَن ِيف لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xَعُل ا اvْم َجنْ

َعُل املُت>  اِر |االvْرِض اvْم َجنْ  |28ِقَني َاكلُْفج>
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[38.29] Ini adalah sebuah kitab |Al-Qur’an| yang Kami turunkan kepadamu |Nabi Muhammad| penuh 

dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang 
mempunyai pikiran. | لَْباِب vُروا آَ_ِتِه َوِلَيَتَذك>َر ا¢ْولُوا اال< ب َِّيد> لَْيَك ُمَباَرٌك ل

`
 |29ِكَتاٌب اvنَزلْنَاُه ا
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[38.30] Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia 
amat taat |kepada Tuhannya|. | اٌب >ُه اvو> ن

`
اُووَد ُسلَْيَماَن ِنْعَم الَعْبُد ا َTِ 30َوَوَهْبنَا| 

[38.31] |ingatlah| ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat 
waktu berlari pada waktu sore. | اِفنَاُت اِجلَياُد ْذ ُعرَِض عَلَْيِه ِ�لَْعِيشِّ الص>

`
 |31ا

[38.32] Maka ia berkata. "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik |kuda| 
sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan".  َْحَبْبُت ُحب> اخلَْريِ َعن ِذْكِر  فََقالvّينِ ا

`
ا

 |32َرّيبِ َحىت> تََواَرْت ِ�لِْحَجاِب |
[38.33] Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.  وَها عََيل> فََطِفَقÈُرد

وِق َواالvْعنَاِق | È33َمْسحًا ِ�لس| 
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[38.34] Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan |dia| tergeletak di atas 

kursinya sebagai tubuh |yang lemah karena sakit|, kemudian ia bertaubat.  ُلْقَْينَا عََىل كvِه َجَسدا+ ُمث> َولَقَْد فَتَن>ا ُسلَْيَماَن َوا ّيِ ْرسـِ
 |34اkَvَب |

[38.35] Ia berkata. "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak 
dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi".  قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِيل َوَهْب

اُب |ِيل ُملْ  نَْت الَوه> vَك ا< ن
`
ْن بَْعِدي ا  |35اكً ال> يَنَْبِغي الvَحٍد ّمِ

[38.36] Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja 
yang dikehendakinya, َصاvْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث اvرِي ِبا َحي َجتْ ْرÚَ kَُ الّرِ  |36َب |فََسخ>

[38.37] dan |Kami tundukkan pula kepadanya| setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam,
اٍص |  َياِطَني ُلك> بَن>اٍء َوغَو>  |37َوالشـ>

[38.38] dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. | ْصَفاِدvِنَني ِيف اال  |38َوآَخرِيَن ُمقَر>
[38.39] Inilah anugerah Kami, maka berikanlah |kepada orang lain| atau tahanlah |untuk dirimu sendiri| 

dengan tiada pertanggungan jawab. | ْمِسْك ِبَغْريِ ِحَساٍبvْو اvفَاْمُننْ ا kَ39َهَذا َعَطاُؤ| 
[38.40] Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali 

yang baik. | لَُزلَْفى َوُحْسَن َمآٍب kَِعنَد ُÚَ <ن
`
 |40َوا
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[38.41] Dan ingatlah akan hamba Kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya; "Sesungguhnya aku diganggu 

setan dengan kepayahan dan siksaan". | ْيَطاُن ِبُنْصٍب َوعََذاٍب ِينَ الشـ> ّينِ َمسـ> vُه ا< ْذ kََدى َرب
`
Èوَب ا  |41َواْذُكْر َعْبَدkَ اvي

[38.42] |Allah berfirman|. "Hantamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.
اٌب |   |42اْرُكْض ِبرِْجِ�َ َهَذا ُمْغتََسٌل َ�ِرٌد َوَرشَ

[38.43] Dan Kami anugerahi dia |dengan mengumpulkan kembali| keluarganya dan |Kami tambahkan| 
kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang 

mempunyai pikiran. | لَْباِبvن>ا َوِذْكَرى ال¢ْوِيل اال ًة ّمِ َعهُْم َرْمحَ  |43َوَوَهْبنَا Úَُ اvْهúَُ َوِمثْلَهُم م>
[38.44] Dan ambillah dengan tanganmu seikat |rumput|, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu 

melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia |Ayub| seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. 
Sesungguhnya dia amat taat |kepada Tuhannya|.  اٌب >ُه اvو> ن

`
ِّْعَم الَعْبُد ا k> َوَجْدkَُه َصاِبرًا ن

`
ْث ا نَ ِِّه َوَال َحتْ َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا فَاْرضِب ب

|44|    
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[38.45] Dan ingatlah hamba-hamba Kami. Ibrahim, Ishaq dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan 

yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.  ْي vْحسَاَق َويَْعُقوَب ا¢ْوِيل اال
`
ْبَراِهَمي َوا

`
 |45ِدي َواالvبَْصاِر |َواْذُكْر ِعَباَدkَ ا

[38.46] Sesungguhnya Kami telah menyucikan mereka dengan |menganugerahkan kepada mereka| akhlak 
yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan |manusia| kepada negeri akhirat. | اِر <Tاِلَصٍة ِذْكَرى ا k> اvْخلَْصنَاُمه ِخبَ

`
 |46ا

[38.47] Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling 
baik. | ْخيَاِرvلَِمَن املُْصَطَفْنيَ اال kَُْم ِعنَد هن>

`
 |47َوا

[38.48] Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa' dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
َن االvْخيَاِر |  اِعيَل َوالْيََسَع َوَذا الِكْفِل َوُلكä ّمِ ْمسَ

`
 |48َواْذُكْر ا
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[38.49] Ini adalah kehormatan |bagi mereka|. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-
benar |disediakan| tempat kembali yang baik, | ن> ِللُْمت>ِقَني لَُحْسَن َمآٍب

`
 |49َهَذا ِذْكٌر َوا

[38.50] |yaitu| surga `Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, | بَْواُبvهُُم اال< >َحًة ل َفت Èاِت عَْدٍن م<  |50َجن
[38.51] di dalamnya mereka bertelekan |di atas dipan-dipan| sambil meminta buah-buahan yang banyak 

dan minuman di surga itu. | اٍب  |51ُمت>ِكِئَني ِفهيَا يَْدُعوَن ِفهيَا ِبَفاِكهٍَة َكِثَريٍة َوَرشَ
[38.52] Dan pada sisi mereka |ada bidadari-bidadari| yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya.

ْرِف اvْتَراٌب |َوِعنَدُمهْ قَاِرصَ    |52اُت الط>
[38.53] Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. | 53َهَذا َما تُوعَُدوَن ِلَيْوِم اِحلَساِب| 

[38.54] Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.  ن> َهَذا لَِرْزقُنَا َما `
ا

>َفاٍد |  |Úَ54ُ ِمن ن
    

Sub.:  Keadaan mereka dalam neraka jahannam 38:55 Sub.:  Keadaan mereka dalam neraka jahannam 38:55 Sub.:  Keadaan mereka dalam neraka jahannam 38:55 Sub.:  Keadaan mereka dalam neraka jahannam 38:55 ----    64646464    
[38.55] Beginilah |keadaan mereka|. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar 

|disediakan| tempat kembali yang buruk, | اِغَني لََرش> َمآٍب ن> ِللط>
`
 |55َهَذا َوا

[38.56] |yaitu| neraka Jahanam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahanam itu 
sebagai tempat tinggal. | يَْصلَْوَهنَا فَِبئَْس اِملهَاُد َ من> َ"َ56| 
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[38.57] Inilah |azab neraka|, biarlah mereka merasakannya, |minuman mereka| air yang sangat panas dan 
air yang sangat dingin. | اٌق ٌمي َوغَس>  |57َهَذا فَلَْيُذوُقوُه َمحِ

[38.58] Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam. | ْزَواٌجvِه ا  |58َوآَخُر ِمن َشْلكِ
[38.59] |Dikatakan kepada mereka|. "Ini adalah suatu rombongan |pengikut-pengikutmu| yang masuk 

berdesak-desak bersama kamu |ke neraka|". |Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka|. "Tiadalah 
ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka".  َعُمكْ َال ْقتَِحٌم م> Èَهَذا فَْوٌج م

ُْم َصالُوْا الن>اِر |َمْرَحبا+ هبِِ  هن>
`
 |59ْم ا

[38.60] Pengikut-pengikut mereka menjawab. "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, 
karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah Jahanam itu sebagai tempat 

menetap".  ْمُتُموُه لَنَا فَِبئَْس الَقَراُر |قَالُوا  |60بَْل اvنُمتْ َال َمْرَحبا+ ِبُمكْ اvنُمتْ قَد>
[38.61] Mereka berkata |lagi|. "Ya Tuhan kami; barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini 

maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."  �ًَم لَنَا َهَذا فَزِْدُه عََذا >نَا َمن قَد> قَالُوا َرب
 |61ِضْعفًا ِيف الن>اِر |

[38.62] Dan |orang-orang durhaka| berkata. "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu |di 
dunia| kami anggap sebagai orang-orang yang jahat |hina|.  ُاِر |َوقَال ْرشَ vَن اال ُمه ّمِ È62وا َما لَنَا َال نََرى ِرَجاًال ُكن>ا نَُعد| 

[38.63] Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat 
mereka?" | بَْصاُرvْم َزاغَْت َعْهنُُم االvِر_+ ا ْذkَُمهْ ِخسْ َ خت> v63ا| 

[38.64] Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, |yaitu| pertengkaran penghuni neraka.  äلََحق َWِن> َذ `
ا

 |64َختَاُمصُ اvْهِل الن>اِر |
    

Sub.:  Al Quran adalah pesan yang kuat, pemberi peringatan 38:65Sub.:  Al Quran adalah pesan yang kuat, pemberi peringatan 38:65Sub.:  Al Quran adalah pesan yang kuat, pemberi peringatan 38:65Sub.:  Al Quran adalah pesan yang kuat, pemberi peringatan 38:65----70707070    
[38.65] Katakanlah |ya Muhammad|. "Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-

kali tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.  َما< ن
`
ُقْل ا
ُ الَواِحُد الَقه>اُر | <Bال> ا

`
Úٍَ ا

`
 |65اkَv ُمنِذٌر َوَما ِمْن ا

[38.66] Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun. | ْرِض َوَما بَيَْهنَُما الَعزِيُز الَغف>اُرvَمَواِت َواال  |66َربÈ الس>

[38.67] Katakanlah. "Berita |Al-Qur’an| itu adalah berita yang besar, | 67ُقْل ُهَو نََبأٌ َعِظٌمي| 
[38.68] yang kamu berpaling daripadanya. | نُمتْ َعْنُه ُمْعرُِضوَنv68ا| 

[38.69] Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al mala'ul a`la |malaikat| itu ketika mereka 
berbantah-bantahan.  َتِصُموَن ْذ َخيْ

`
 |69|َما َاكَن ِيلَ ِمْن ِعْملٍ ِ�لَْمٔالِ االvْعَىل ا

[38.70] Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi 
peringatan yang nyata". | ِبٌني Èنَِذيٌر م kَvَما ا< ن vال> ا

`
َيل> ا `

ن يُوَ� ا
`
 |70ا

    
Sub.:  Allah mengeluarkan iblis dari surga karena kesombongannya, dan Sub.:  Allah mengeluarkan iblis dari surga karena kesombongannya, dan Sub.:  Allah mengeluarkan iblis dari surga karena kesombongannya, dan Sub.:  Allah mengeluarkan iblis dari surga karena kesombongannya, dan janji iblis akan menyesatkat manusia janji iblis akan menyesatkat manusia janji iblis akan menyesatkat manusia janji iblis akan menyesatkat manusia 
38:7138:7138:7138:71----85858585    

[38.71] |Ingatlah| ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. "Sesungguhnya Aku akan menciptakan 
manusia dari tanah". | ن ِطٍني ّينِ َخاِلٌق بََرشًا ّمِ

`
Èَك ِللَْمالئَِكِة ا ْذ قَاَل َرب

`
 |71ا

[38.72] Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh |ciptaan| Ku; maka 
hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya". | َساِجِديَن ُÚَ وِ� فََقُعوا Èيُْتُه َونََفْخُت ِفيِه ِمن ر َذا َسو>

`
 |72فَا

[38.73] Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. | ُعوَن ْمجَ vهُْم اÈ73فََسَجَد املَالئَِكُة ُلك| 
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[38.74] kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.  بِْليَس
`
ال> ا

`
ا

َتْكَربَ َوَاكَن ِمَن الَاكِفرِيَن |  |74اسـْ
[38.75] Allah berfirman. "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan 

dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu |merasa| termasuk orang-orang 
yang |lebih| tinggi?".  َت بِْليُس َما َمنََعَك اvن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت ِبَيَدي> اvسـْ

`
َت اvْم ُكنَت ِمَن الَعاِلَني |قَاَل َ_ ا  |75ْكَربْ

[38.76] Iblis berkata. "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia 
Engkau ciptakan dari tanah". | ٍر َوَخلَْقتَُه ِمن ِطٍني <k نُْه َخلَْقتَِين ِمن  |76قَاَل اkَv َخْريٌ ّمِ

[38.77] Allah berfirman. "Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang 
terkutuk, | َك َرِجٌمي< ن

`
 |77قَاَل فَاْخُرْج ِمْهنَا فَا

[38.78] sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan".  َِىل يَْوم
`
ن> عَلَْيَك لَْعنَِيت ا

`
يِن | َوا ِTّ78ا| 

[38.79] Iblis berkata. "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan".  نِظْرِينvقَاَل َرّبِ فَا
َىل يَْوِم يُْبَعثُوَن |

`
 |79ا

[38.80] Allah berfirman. "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh,  
`
>َك ِمَن قَاَل فَا ن

 |80املُنَظرِيَن |
[38.81] sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya |Hari Kiamat|". | َىل يَْوِم الَوْقِت املَْعلُوِم

`
 |81ا

[38.82] Iblis menjawab. "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,  ِتَك قَاَل فَِبِعز>
ِعَني |ال¢ْغِويَ  ْمجَ vُْم ا  |82هن>

[38.83] kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. | ال> ِعَباَدَك ِمْهنُُم املُْخلَِصَني
`
 |83ا

[38.84] Allah berfirman. "Maka yang benar |adalah sumpah-Ku| dan hanya kebenaran itulah yang Ku-
katakan".  َو Èُقوُل |قَاَل فَالَْحقv84الَْحق> ا| 

[38.85] Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-
orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. | ِعَني ْمجَ vن تَِبَعَك ِمْهنُْم ا َ ِمنَك َوِمم> من>  |85الvْمالvن> َ"َ

    
Sub.:  AllSub.:  AllSub.:  AllSub.:  Allah berseru kepada Nabi Muhammad bahwa Al Qur'an adalah peringatan bagi semesta alam 38:86ah berseru kepada Nabi Muhammad bahwa Al Qur'an adalah peringatan bagi semesta alam 38:86ah berseru kepada Nabi Muhammad bahwa Al Qur'an adalah peringatan bagi semesta alam 38:86ah berseru kepada Nabi Muhammad bahwa Al Qur'an adalah peringatan bagi semesta alam 38:86----88888888    

[38.86] Katakanlah |hai Muhammad|. "Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku; 
dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.  ِفَني |ُقْل َما  |86اvْساvُلُمكْ عَلَْيِه ِمْن اvْجٍر َوَما اkَv ِمَن املَُتَلكِّ

[38.87] Al Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. | ِّلَْعالَِمَني ال> ِذْكٌر ل
`
ْن ُهَو ا

`
 |87ا

[38.88] Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui |kebenaran| berita Al Qur'an setelah beberapa waktu 
lagi. | ُه بَْعَد ِحٍنيv88َولََتْعلَُمن> نََبا| 

 
AZ ZUMAR  سورة الزمر 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  AlSub.:  AlSub.:  AlSub.:  Al----Qur’an diturunkan dengan membawa kebenQur’an diturunkan dengan membawa kebenQur’an diturunkan dengan membawa kebenQur’an diturunkan dengan membawa kebenaranaranaranaran    39:139:139:139:1----3333    

[39.1] Kitab |Al Qur'an ini| diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  تَِزنيُل الِكتَاِب ِمَن
ِ الَعزِيِز احلَِكِمي | <B1ا| 

[39.2] Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab |Al Qur'an| dengan |membawa| kebenaran. 
Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.  يَن ِTّا ُ <Ú ُمْخِلصًا َ <Bلَْيَك الِكتَاَب ِ�لَْحّقِ فَاْعُبِد ا

`
نَزلْنَا ا vا <k

`
ا

|2| 
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[39.3] Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih |dari syirik|. Dan orang-orang yang 
mengambil pelindung selain Allah |berkata|. "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka 
mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara 
mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang 

pendusta dan sangat ingkar.  َىل
`
ال> ِلُيَقّرِبُوkَ ا

`
َُذوا ِمن ُدوِنِه اvْوِلَياَء َما نَْعُبُدُمهْ ا يَن اخت> ِ <xيُن اخلَاِلُص َوا ِTّا ِ <Bِ َالvُمكُ بَيَْهنُْم ِيف َما  ا َ َحيْ <Bن> ا `

ِ ُزلَْفى ا <Bا
َ َال َهيِْدي َمْن ُهَو َاكِذٌب َكف>اٌر |ُمهْ ِفي <Bن> ا `

َتِلُفوَن ا  |3ِه َخيْ
    

Sub.:  Allah tidak menginginkan anak 39:4Sub.:  Allah tidak menginginkan anak 39:4Sub.:  Allah tidak menginginkan anak 39:4Sub.:  Allah tidak menginginkan anak 39:4    
[39.4] Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-

Nya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya. Maha Suci Allah. Dia-lah Allah Yang Maha Esa lagi 
Maha Mengalahkan. <الَواِحُد الَقه ُ <Bْبَحانَُه ُهَو ا لُُق َما يََشاُء سـُ ا َخيْ ُ اvن يَت>ِخَذ َوTَاً ال>ْصَطَفى ِمم> <Bَراَد اv4اُر |لَْو ا| 

    
Sub.: Allah menciptakan langit dan bumi Sub.: Allah menciptakan langit dan bumi Sub.: Allah menciptakan langit dan bumi Sub.: Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benardengan tujuan yang benardengan tujuan yang benardengan tujuan yang benar    39:539:539:539:5    

[39.5] Dia menciptakan langit dan bumi dengan |tujuan| yang benar; Dia menutupkan malam atas siang 
dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut 

waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.  ِْرَض ِ�لَْحّقvَمَواِت َواال َخلََق الس>
 vرِي ال ْمَس َوالْقََمَر ُلكä َجيْ >ْيِل َوَخس>َر الش> َاَر عََىل الل ُر الهن> َاِر َويَُكّوِ >ْيَل عََىل الهن> ُر الل َسم+ى اvَال ُهَو الَعزِيُز الغَ يَُكّوِ È5ف>اُر |َجٍل م| 

    
Sub.:  Tahap atau proses terciptanya manusia 39:6Sub.:  Tahap atau proses terciptanya manusia 39:6Sub.:  Tahap atau proses terciptanya manusia 39:6Sub.:  Tahap atau proses terciptanya manusia 39:6    

[39.6] Dia menciptakan kamu dari seorang diri |Adam| kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya dan 
Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu 
dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang |berbuat| demikian itu adalah Allah, 
Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain Dia; maka 

bagaimana kamu dapat dipalingkan? ن لُُقُمكْ ِيف بُطُ  َخلَقَُمك ّمِ َن االvنَْعاِم ثََماِنَيَة اvْزَواجٍ َخيْ ا َواvنَزَل لَُمك ّمِ >ْفٍس َواِحَدٍة ُمث> َجَعَل ِمْهنَا َزْوَ"َ وِن ن
ال> هُ 

`
Úََ ا

`
Èُمكْ Úَُ املُْ�ُ َال ا ُ َرب <Bْن بَْعِد َخلٍْق ِيف ُظلَُماٍت ثَالٍث َذِلُمكُ ا هَاِتُمكْ َخلْقًا ّمِ فُوَن |ا¢م> vىن> تُْرصَ  |6َو فَا

    
Sub.:  Allah tidak memerlukan iman seseorang jika Sub.:  Allah tidak memerlukan iman seseorang jika Sub.:  Allah tidak memerlukan iman seseorang jika Sub.:  Allah tidak memerlukan iman seseorang jika orang tersebut kafirorang tersebut kafirorang tersebut kafirorang tersebut kafir    39:739:739:739:7    

[39.7] Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan |iman| mu dan Dia tidak meridai 
kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridai bagimu kesyukuranmu itu; dan 
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu 
Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang 

tersimpan dalam |dada| mu.  ِن تَْشُكُروا يَْرَضُه لَُمكْ َوَال تَز
`
َ غَِينä َعنُمكْ َوَال يَْرَىض ِلِعَباِدِه الُكْفَر َوا <Bن> ا

`
ن تَْكُفُروا فَا

`
َىل ا

`
ُر َواِزَرٌة ِوْزَر ا¢ْخَرى ُمث> ا

>ُه عَ  ن
`
ئُُمك ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن ا ِّ ْرِجُعُمكْ فَُينَب ُِّمك م> ُدوِر |َرب È7ِلٌمي ِبَذاِت الص| 

    
Sub.:  ketika dapat musibah ingat akan Allah, ketika nikmat yang Allah berikan mereka lalai dan tidak Sub.:  ketika dapat musibah ingat akan Allah, ketika nikmat yang Allah berikan mereka lalai dan tidak Sub.:  ketika dapat musibah ingat akan Allah, ketika nikmat yang Allah berikan mereka lalai dan tidak Sub.:  ketika dapat musibah ingat akan Allah, ketika nikmat yang Allah berikan mereka lalai dan tidak 
mensyukurinya 39:8mensyukurinya 39:8mensyukurinya 39:8mensyukurinya 39:8    

[39.8] Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon |pertolongan| kepada Tuhannya 
dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan 
kemudaratan yang pernah dia berdoa |kepada Allah| untuk |menghilangkannya| sebelum itu, dan dia 
mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan |manusia| dari jalan-Nya. Katakanlah. 
"Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni 
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neraka".  ُنُْه نَِيسَ َما َاكَن يَْدع Úَُ ِنْعَمًة ّمِ َذا َخو>
`
لَْيِه ُمث> ا

`
>ُه ُمِنيبًا ا نَساَن ُرضä َدعَا َرب

`
َذا َمس> اال

`
ُِّيِضل> َعن َسِبيúِِ ُقْل  وَوا ِ اvنَدادًا ل <Bِ لَْيِه ِمن قَْبُل َوَجَعَل

`
ا

اِب الن>اِر | ْحصَ vَك ِمْن ا< ن
`
 |8تََمت>ْع ِبُكْفرَِك قَِليًال ا

    
Sub.:  Kesetaraan atau perbandingan 39:9Sub.:  Kesetaraan atau perbandingan 39:9Sub.:  Kesetaraan atau perbandingan 39:9Sub.:  Kesetaraan atau perbandingan 39:9    

[39.9] |Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung| ataukah orang yang beribadah di waktu-
waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada |azab| akhirat dan mengharapkan rahmat 
Tuhannya? Katakanlah. "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.  ْيِل َساِجدًا< ْن ُهَو قَاِنٌت اkََٓء الل اvم>
يَن َال يَْعلَُمونَ  ِ <xيَن يَْعلَُموَن َوا ِ <xَتِوي ا ِِّه قُْل َهْل يَسـْ َة َرب َذُر االِٓخَرَة َويَْرُجو َرْمحَ امً َحيْ >َما يََتَذك>ُر ا¢ْولُوا االvلْبَ َوقَائِ ن

`
 |9اِب | ا

    
Sub.:  Kebaikan dan kesabaran 39:10Sub.:  Kebaikan dan kesabaran 39:10Sub.:  Kebaikan dan kesabaran 39:10Sub.:  Kebaikan dan kesabaran 39:10    

[39.10] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada 
Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah 

luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.  _َ ُقْل
ِ َواِسَعٌة  <Bْرُض اvنٌَة َوا نَْيا َحسـَ ÈTُنوا ِيف َهِذِه ا يَن اvْحسـَ ِ <Cُمكْ ِل< >ُقوا َرب يَن آَمنُوا ات ِ <xْجَرُمه ِبَغْريِ ِعَباِد اvاِبُروَن ا >َما يَُوىف> الص> ن
`
 |10 ِحَساٍب |ا

    
Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan orangSub.:  Mereka yang bertaqwa dan orangSub.:  Mereka yang bertaqwa dan orangSub.:  Mereka yang bertaqwa dan orang----orang yang merugi 39:11orang yang merugi 39:11orang yang merugi 39:11orang yang merugi 39:11----20202020    

[39.11] Katakanlah. "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya dalam |menjalankan| agama.  َْعُبدvْن اvّينِ ا¢ِمْرُت ا

`
يَن | ُقْل ا ِTّا ُ <Ú ُمْخِلصًا َ <B11ا| 

[39.12] Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri".  َل َوا¢ِمْرُت الvْن اvُكوَن اvو>
 |12املُْسِلِمَني |

[39.13] Katakanlah. "Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada 
Tuhanku". | ْن َعَصيُْت َرّيبِ عََذاَب يَْوٍم َعِظٍمي

`
ّينِ اvَخاُف ا

`
 |13ُقْل ا

[39.14] Katakanlah. "Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 
|menjalankan| agamaku".  ُ<Ú ْعُبُد ُمْخِلصًاvا َ <B14ِديِين | ُقِل ا| 

[39.15] Maka sembahlah olehmu |hai orang-orang musyrik| apa yang kamu kehendaki selain Dia. 
Katakanlah. "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan 

keluarganya pada Kari Kiamat". Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.  ن فَاْعُبُدوا َما ِشئُْمت ّمِ
انُ  وا اvنُفَسهُْم َواvْهِلِهيْم يَْوَم الِقيَاَمِة اvَال َذWَِ ُهَو اخلُْرسَ يَن َخِرسُ ِ <xن> اخلَاِرسِيَن ا `

 |15املُِبُني | ُدوِنِه ُقْل ا
[39.16] Bagi mereka ada lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun ada lapisan-

lapisan |dari api|. Demikianlah Allah mempertakuti |mengancam| hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka 
bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku.  ْم ِهتِ َن الن>اِر َوِمن َحتْ ن فَْوِقهِْم ُظلٌَل ّمِ ُ ِبِه ِعَباَدُه َ_ ِعَباِد  لَهُم ّمِ <Bُف ا ّوِ ُظلٌَل َذWَِ ُخيَ

>ُقوِن |  |16فَات
[39.17] Dan orang-orang yang menjauhi thaghut |yaitu| tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, 

bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku,  اُغوَت يَن اْجتَنَُبوا الط> ِ <xَوا
ْ ِعَباِد | ى فَِبّرشِ ِ لَهُُم البُْرشَ <Bَىل ا

`
 |17اvن يَْعُبُدوَها َواkَvبُوا ا

[39.18] |yaitu| mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. 
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai 

akal.  ْولَِئَك ُمهْ ا¢ْولُوا ُ َوا¢ <Bيَن َهَداُمهُ ا ِ <xنَُه ا¢ْولَِئَك ا َتِمُعوَن الَقْوَل فَيَت>ِبُعوَن اvْحسـَ يَن يَسـْ ِ <xلَْباِب |ا v18اال| 
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[39.19] Apakah |kamu hendak mengubah nasib| orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? 
Apakah kamu |Nabi Muhammad| akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?  فََمْن َحق> عَلَْيِهvا

َمُة الَعَذاِب اvفَاvنَْت تُنِقُذ َمن ِيف الن>اِر |  |19َلكِ
[39.20] Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, 

di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah 
berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janji-Nya.  ن فَْوِقهَا غَُرٌف ُْم لَهُْم غَُرٌف ّمِ >َقْوا َرهب> يَن ات ِ <xلَِكِن ا

ُ اِمليَعاَد | <Bِلُف ا ِ َال ُخيْ <Bْهنَاُر َوْعَد اvِهتَا اال رِي ِمن َحتْ ْبِني>ٌة َجتْ  |20م>
    

Sub.:  Tanda kekuasaan Allah pada tanaman 39:21Sub.:  Tanda kekuasaan Allah pada tanaman 39:21Sub.:  Tanda kekuasaan Allah pada tanaman 39:21Sub.:  Tanda kekuasaan Allah pada tanaman 39:21    
[39.21] Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka 

diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman 
yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian 
dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran 

bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.  ْرِضvَماِء َماًء فََسلََكُه يَنَاِبيَع ِيف اال َ اvنَزَل ِمَن الس> <Bن> اvلَْم تََر ا vْخَتِلفًا ا Èِرُج ِبِه َزْرعًا م ُمث> ُخيْ
ْكَرى ال¢ْوِيل االvلَْباِب | ِxَ َWِن> ِيف َذ `

َعúُُ ُحَطامًا ا اُه ُمْصَفرا+ ُمث> َجيْ يُج فََرتَ لَْوانُُه ُمث> َهيِ v21ا| 
    

Sub.:  Kecelakan amat besar bagi orang yang membatu hatinya untuk mengingat Allah 39:22Sub.:  Kecelakan amat besar bagi orang yang membatu hatinya untuk mengingat Allah 39:22Sub.:  Kecelakan amat besar bagi orang yang membatu hatinya untuk mengingat Allah 39:22Sub.:  Kecelakan amat besar bagi orang yang membatu hatinya untuk mengingat Allah 39:22----23232323    
[39.22] Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk |menerima| agama Islam lalu ia 

mendapat cahaya dari Tuhannya |sama dengan orang yang membatu hatinya|? Maka kecelakaan yang besarlah 
bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

ن ِذْكِر ا  َيِة ُقلُوُهبُم ّمِ ِّلَْقاسـِ ِِّه فََويٌْل ل ب ن ر> ْسالِم فَهَُو عََىل نُوٍر ّمِ
`
ُ َصْدَرُه ِلال <Bَح ا ِبٍني |اvفََمن َرشَ Èا¢ْولَِئَك ِيف َضالٍل م ِ <B22| 

[39.23] Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik |yaitu| Al Qur'an yang serupa |mutu ayat-
ayatnya| lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian 
menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia 
menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun 

pemberi petunjuk baginya.  َيَن َخيْش ِ <xِمنُْه ُجلُوُد ا Èثَاِينَ تَْقَشِعر تََشاِهبًا م> Èْحَسَن احلَِديِث ِكتَاً� مvَل ا ُ نَز> <Bَىل ا
`
ُْم ُمث> تَِلُني ُجلُوُدُمهْ َوُقلُوُهبُْم ا ْوَن َرهب>
ُ فََما Úَُ ِمْن َهاٍد | <Bَهيِْدي ِبِه َمن يََشاُء َوَمن يُْضِلِل ا ِ <Bُهَدى ا َWَِذ ِ <B23ِذْكِر ا| 

    
Sub.:  Kehinaan bagi mereka yang ingkar terhadap Allah 39:24Sub.:  Kehinaan bagi mereka yang ingkar terhadap Allah 39:24Sub.:  Kehinaan bagi mereka yang ingkar terhadap Allah 39:24Sub.:  Kehinaan bagi mereka yang ingkar terhadap Allah 39:24----26262626    

[39.24] Maka apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk pada 
Hari Kamat |sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab|? Dan dikatakan kepada orang-orang yang 

zalim. "Rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan".  ِفََمن يَت>ِقي بvاِلِمَني ا ِه ُسوَء الَعَذاِب يَْوَم الِقيَاَمِة َوِقيَل لِلظ> َوْ"ِ
ُبوَن |  |24ُذوُقوا َما ُكنُمتْ تَْكسـِ

[39.25] Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan |rasul-rasul|, maka datanglah kepada 
mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. َب ا ُمهُ الَعَذاُب ِمْن َحْيُث َال يَْشُعُروَن |َكذ>َv يَن ِمن قَْبِلهِْم فَا ِ <x25| 

[39.26] Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sesungguhnya azab 
pada hari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui.  ِاخل ُ <Bَذاقَهُُم اvْكَربُ لَْو َاكنُوا يَْعلَُموَن فَاvنَْيا َولََعَذاُب االِٓخَرِة ا ÈTْزَي ِيف احلََياِة ا

|26| 
[39.27] Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Qur'an ini setiap macam perumpamaan 

supaya mereka dapat pelajaran.  َبْنَا ِللن>اِس ِيف َهذ >هُْم يََتَذك>ُروَن |َولََقْد َرضَ >َعل  |27ا الُقْرآِن ِمن ُلكِّ َمثٍَل ل
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Sub.:  Al qur'an merupakan petunjuk 39:28Sub.:  Al qur'an merupakan petunjuk 39:28Sub.:  Al qur'an merupakan petunjuk 39:28Sub.:  Al qur'an merupakan petunjuk 39:28    
[39.28] |Ialah| Al Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan |di dalamnya| supaya mereka 

bertakwa.  < >هُْم يَت>ُقوَن |قُْراkًٓ َعَرِبيا+ غَْريَ ِذي ِعَوجٍ ل  |28َعل
    

Sub.:  Perumpamaan 39:29Sub.:  Perumpamaan 39:29Sub.:  Perumpamaan 39:29Sub.:  Perumpamaan 39:29    
[39.29] Allah membuat perumpamaan |yaitu| seorang laki-laki |budak| yang dimiliki oleh beberapa orang 

yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki 
|saja|; Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak 

mengetahui.  ُتَِوَ_ِن َمثًَال احلَْمد َِّرُجٍل َهْل يَسـْ َاكُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجًال َسلَامً ل ُجًال ِفيِه ُرشَ ُ َمثًَال ر> <Bَب ا ِ بَْل اv َرضَ <Bِ | ُمهْ َال يَْعلَُموَن  |29ْكَرثُ
    

Sub.:  Setiap apa yang hidup didunia ini pasti akan mati Sub.:  Setiap apa yang hidup didunia ini pasti akan mati Sub.:  Setiap apa yang hidup didunia ini pasti akan mati Sub.:  Setiap apa yang hidup didunia ini pasti akan mati 33339:309:309:309:30----31313131    
[39.30] Sesungguhnya kamu |Nabi Muhammad| akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati |pula|.

ُتوَن |  يِّ ُم م> هن>
`
>َك َميٌِّت َوا ن

`
 |30ا

[39.31] Kemudian sesungguhnya kamu pada Hari Kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu.
َتِصُموَن |  ُِّمكْ َختْ >ُمكْ يَْوَم الِقيَاَمِة ِعنَد َرب ن `

 |31ُمث> ا
    

Sub.:  Mereka yang berbuat dusta dan mereka yang bertaqwa 39:32Sub.:  Mereka yang berbuat dusta dan mereka yang bertaqwa 39:32Sub.:  Mereka yang berbuat dusta dan mereka yang bertaqwa 39:32Sub.:  Mereka yang berbuat dusta dan mereka yang bertaqwa 39:32----37373737    
[39.32] Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan 

mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tersedia tempat tinggal bagi 
orang-orang yang kafir?  ْذ

`
ْدِق ا َب ِ�لّصِ ِ َوَكذ> <Bن َكَذَب عََىل ا ِّْلَاكِفرِيَن |فََمْن اvْظَملُ ِمم> َ َمثًْوى ل من>  |32َجاَءُه اvلَيَْس ِيف َ"َ

[39.33] Dan orang yang membawa kebenaran |Nabi Muhammad| dan orang yang membenarkannya, 
mereka itulah orang-orang yang bertakwa.  َُق ِبِه ا¢ْولَِئَك ُمهُ املُت>ق ْدِق َوَصد> ي َجاَء ِ�لّصِ ِ <x33وَن |َوا| 

[39.34] Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan 
orang-orang yang berbuat baik, | ِنَني ْم َذWَِ َجَزاُء املُْحسـِ ِ ا يََشاُءوَن ِعنَد َرّهبِ  |34لَهُم م>

[39.35] agar Allah akan menutupi |mengampuni| bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka 
kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.  ِلُيَكفَِّر

ي َاكنُوا يَعْ  ِ <xْحَسِن اvْجَرُمه ِباvزَِهيُْم ا لُوا َوَجيْ ي َمعِ ِ <xا vْسَواvَعْهنُْم ا ُ <B35َملُوَن |ا| 
[39.36] Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. Dan mereka menakut-nakuti kamu 

dengan |sembahan-sembahan| yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun 
pemberi petunjuk baginya.  َِباك ُ <Bلَيَْس ا vِمْن َهاٍد |ا ُÚَ فََما ُ <Bيَن ِمن ُدوِنِه َوَمن يُْضِلِل ا ِ <x�ِ فُونََك ّوِ  |36ٍف َعْبَدُه َوُخيَ

[39.37] Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat 
menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai |kekuasaan untuk| mengazab?  فََما ُ <Bَوَمن َهيِْد ا

ُ ِبَعزِيٍز ِذي انِتَقاٍم | <Bلَيَْس اvِضٍلّ ا Èِمن م ُÚَ37| 
    

Sub.:  Percaya kepada Allah dan rahmatSub.:  Percaya kepada Allah dan rahmatSub.:  Percaya kepada Allah dan rahmatSub.:  Percaya kepada Allah dan rahmat----Nya 39:38Nya 39:38Nya 39:38Nya 39:38    
[39.38] Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka. "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", 

niscaya mereka menjawab. "Allah". Katakanlah. "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru 
selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat 
menghilangkan kemudaratan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat 
menahan rahmat-Nya?. Katakanlah. "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya lah bertawakal orang-orang yang 
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berserah diri.  ُْقل ُ <Bْرَض لََيُقولُن> اvَمَواِت َواال ْن َخلََق الس> ُ ِبُرضٍّ َهْل ُهن> َاكِشَفاُت  َولَِنئ َساvلَْهتُم م> <Bَراَدِينَ اvْن ا
`
ِ ا <Bا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا اvفََراvيُْمت م>

 ُ ُ املَُتَوّلكِ ُ عَلَْيِه يََتَولك> <Bِيبَ ا ِتِه قُْل َحسـْ ٍة َهْل ُهن> ُمْمِسَاكُت َرْمحَ ِه اvْو اvَراَدِين ِبَرْمحَ ِ  |38وَن |ُرضّ
    

Sub.:  KeuntunganSub.:  KeuntunganSub.:  KeuntunganSub.:  Keuntungan    dan kerugian 39:39dan kerugian 39:39dan kerugian 39:39dan kerugian 39:39----41414141    
[39.39] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya 

aku akan bekerja |pula|, maka kelak kamu akan mengetahui,  ُّينِ عَاِمٌل فََسْوَف تَْعلَم
`
لُوا عََىل َمَاكنَِتُمكْ ا  |39وَن |ُقْل َ_ قَْوِم اْمعَ

[39.40] siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakannya dan lagi ditimpa oleh azab yang kekal".
ِقٌمي |  Èعَلَْيِه عََذاٌب م Èل زِيِه َوَحيِ  |40َمن يَاûِتيِه عََذاٌب ُخيْ

[39.41] Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al Kitab |Al Qur'an| untuk manusia dengan 
membawa kebenaran; siapa yang mendapat petunjuk, maka |petunjuk itu| untuk dirinya sendiri, dan siapa 
yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat |kerugian| dirinya sendiri dan kamu |Nabi 

Muhammad| sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.  نَزلْنَا عَلَْيَك الِكتَاَب ِللن>اِس vا <k
`
ا

م ِبَوِكيٍل | >َما يَِضلÈ عَلَْهيَا َوَما اvنَْت عَلَْهيِ ن
`
 |41ِ�لَْحّقِ فََمِن اْهَتَدى فَِلنَْفِسِه َوَمن َضل> فَا

    
Sub.:  Rentang hidup manusia sudah ditentukan oleh AllSub.:  Rentang hidup manusia sudah ditentukan oleh AllSub.:  Rentang hidup manusia sudah ditentukan oleh AllSub.:  Rentang hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah 39:42ah 39:42ah 39:42ah 39:42    

[39.42] Allah memegang jiwa |orang| ketika matinya dan |memegang| jiwa |orang| yang belum mati di 
waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa |orang| yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan 
jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.  َىض عَلَْهيَا املَْوَت >ِيت لَْم تَُمْت ِيف َمنَاِمهَا فَُيْمِسُك الَِيت قَ نُفَس ِحَني َمْوِهتَا َوال vيََتَوىف> اال ُ <Bا
 Èَجٍل م vَىل ا

`
َِّقْوٍم يََتَفك>ُروَن |َويُْرِسُل اال¢ْخَرى ا ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل `

 |42ْسم+ى ا
    

Sub.:  Syafaat Allah 39:43Sub.:  Syafaat Allah 39:43Sub.:  Syafaat Allah 39:43Sub.:  Syafaat Allah 39:43----44444444    
[39.43] Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat |penolong| selain Allah. Katakanlah. "Dan apakah 

|kamu mengambilnya juga| meskipun mereka tidak memiliki sesuatupun dan tidak berakal?"  َُذوا ِمن اvِم اخت>
ِ ُشَفَعاَء ُقْل اvَو لَْو َاكنُوا َال يَْمِلُكوَن َشيْئًا َوَال يَْعِقلُوَن | <B43ُدوِن ا| 

[39.44] Katakanlah. "Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan 
bumi. Kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan". | لَْيِه ُتْرَجُعوَن

`
َمَواِت َواالvْرِض ُمث> ا ُ ُمْ�ُ الس> <Ú يعًا َفاعَُة َمجِ ِ الش> < ِBّ 44قُل| 

    
Sub.:  Hati orang kafir menyusut kalau mendengar nama Allah disebut 39:45Sub.:  Hati orang kafir menyusut kalau mendengar nama Allah disebut 39:45Sub.:  Hati orang kafir menyusut kalau mendengar nama Allah disebut 39:45Sub.:  Hati orang kafir menyusut kalau mendengar nama Allah disebut 39:45    

[39.45] Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman 
kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka 

bergirang hati.  �ِ يَن َال يُْؤِمنُوَن ِ <xز>ْت ُقلُوُب اvا ُ َوْحَدُه اْمشَ <Bَذا ُذِكَر ا
`
وَن |َوا بِْرشُ تَ َذا ُمهْ يَسـْ

`
يَن ِمن ُدوِنِه ا ِ <xَذا ُذِكَر ا

`
 |45الِٓخَرِة َوا

    
Sub.:  Allah akan mengadili di antara mereka yang berselisih 39:46Sub.:  Allah akan mengadili di antara mereka yang berselisih 39:46Sub.:  Allah akan mengadili di antara mereka yang berselisih 39:46Sub.:  Allah akan mengadili di antara mereka yang berselisih 39:46    

[39.46] Katakanlah. "ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui barang gaib dan yang nyata, 
Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka 

memperselisihkannya".  ُ ُمكُ بَْنيَ ِعَباِدَك ِيف َما َاكن هَاَدِة اvنَْت َحتْ َمَواِت َواالvْرِض عَاِلَم الغَْيِب َوالش> >ُهم> فَاِطَر الس> َتِلُفوَن |ُقِل الل  |46وا ِفيِه َخيْ
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Hari Kebangkitan 39:47Hari Kebangkitan 39:47Hari Kebangkitan 39:47Hari Kebangkitan 39:47----48484848    
[39.47] Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan |ada pula| 

sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada Hari 
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Kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan.  يَن َظلَُموا َما ِ <Cن> ِلvَولَْو ا
ِ مَ  <Bَن ا يعًا َوِمثúَُْ َمَعُه الفْتََدْوا ِبِه ِمن ُسوِء الَعَذاِب يَْوَم الِقيَاَمِة َوبََدا لَهُم ّمِ ُبوَن |ِيف االvْرِض َمجِ تَسـِ  |47ا لَْم يَُكونُوا َحيْ

[39.48] Dan |jelaslah| bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat dan mereka diliputi 
oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya.  ا َاكنُوا ِبِه م م> ُبوا َوَحاَق ِهبِ ئَاُت َما َكسـَ ِّ َوبََدا لَهُْم َسي

َهتْزِئُونَ   |48| يَسـْ
    

Sub.:  Kesombongan atas manusia akan nikmat yang Allah berikan 39:49Sub.:  Kesombongan atas manusia akan nikmat yang Allah berikan 39:49Sub.:  Kesombongan atas manusia akan nikmat yang Allah berikan 39:49Sub.:  Kesombongan atas manusia akan nikmat yang Allah berikan 39:49----52525252    
[39.49] Maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan 

kepadanya nikmat dari Kami ia berkata. "Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku". 
Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui.  َذا

`
نَساَن ُرضä َدعَاkَ ُمث> ا

`
َذا َمس> اال

`
فَا

ُمهْ  ْكَرثَ vَما ا¢وِتيُتُه عََىل ِعْملٍ بَْل ِيهَ ِفْتنٌَة َولَِكن> ا< ن
`
ن>ا قَاَل ا لْنَاُه ِنْعَمًة ّمِ  |49 َال يَْعلَُموَن |َخو>

[39.50] Sungguh orang-orang yang sebelum mereka |juga| telah mengatakan itu pula, maka tiadalah 
berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan.  ُب ا َاكنُوا يَْكسـِ يَن ِمن قَْبِلهِْم فََما اvْغَىن َعْهنُم م> ِ <x50وَن |قَْد قَالَهَا ا| 

[39.51] Maka mereka ditimpa akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Dan orang-orang yang zalim 
di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan diri.  َصاَهبُْمvفَا

يَن ظَ  ِ <xُبوا َوا ئَاُت َما َكسـَ ِّ ُبوا َوَما ُمه بُُمْعِجزِيَن |َسي ئَاُت َما َكسـَ ِّ ُيِصيُهبُْم َسي  |51لَُموا ِمْن َهُؤالِء سـَ
[39.52] Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi 

siapa yang dikehendaki-Nya? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah 
bagi kaum yang beriman.  َِّقَْوٍم يُْؤِمنُون ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل `

ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر ا َ يَبُْسطُ الّرِ <Bن> اvَو لَْم يَْعلَُموا اv52| ا| 
    

Sub.Sub.Sub.Sub.:  Rahmat Allah tiada terputus bagi siapa yang berserah diri :  Rahmat Allah tiada terputus bagi siapa yang berserah diri :  Rahmat Allah tiada terputus bagi siapa yang berserah diri :  Rahmat Allah tiada terputus bagi siapa yang berserah diri kepadakepadakepadakepada----NyaNyaNyaNya    39:53 39:53 39:53 39:53 ----    58585858    
[39.53] Katakanlah. "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah 

kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya 
Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  َ <Bن> ا `

ِ ا <Bِة ا ْمحَ فُوا عََىل اvنُفِسهِْم َال تَْقنَُطوا ِمن ر> ْرسَ vيَن ا ِ <xُقْل َ_ ِعَباِدَي ا
ِحُمي | >ُه ُهَو الَغُفوُر الر> ن

`
يعًا ا نُوَب َمجِ Èx53يَْغِفُر ا| 

[39.54] Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab 
kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong |lagi|.  وَن ُِّمكْ َواvْسِلُموا Úَُ ِمن قَْبِل اvن يَاûِتَيُمكُ الَعَذاُب ُمث> َال تُنَرصُ َىل َرب `

َواvِنيُبوا ا
|54| 

[39.55] Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu |Al;Qur’an| dari Tuhanmu sebelum 
datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya,  نvن قَْبِل ا ُِّمك ّمِ ب ن ر> لَْيُمك ّمِ

`
>ِبُعوا اvْحَسَن َما ا¢نزَِل ا َوات

 |55يَاûِتَيُمكُ الَعَذاُب بَْغتًَة َواvنُْمتْ َال تَْشُعُروَن |
[39.56] supaya jangan ada orang yang mengatakan. "Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam 

|menunaikan kewajiban| terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-
olokkan |agama Allah|.  َىت عََىل َما اِخرِيَن |اvن تَُقوَل نَْفٌس َ_ َحْرسَ ن ُكنُت لَِمَن الس>

`
ِ َوا <Bطُت ِيف َجنِب ا  |56فَر>

[39.57] atau supaya jangan ada yang berkata. 'Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah 
aku termasuk orang-orang yang bertakwa'.  َهَداِين لَُكنُت َ <Bن> اvْو تَُقوَل لَْو اv57ِمَن املُت>ِقَني | ا| 

[39.58] Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab. 'Kalau sekiranya aku dapat kembali 
|ke dunia|, niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik'.  ُكvًة فَا وَن ِمَن اvْو تَُقوَل ِحَني تََرى الَعَذاَب لَْو اvن> ِيل َكر>

ِنَني |  |58املُْحسـِ
    

Sub.:Sub.:Sub.:Sub.:        Dihari kiamat orang yang berdusta terhadap Allah mukanya menjadi hitamDihari kiamat orang yang berdusta terhadap Allah mukanya menjadi hitamDihari kiamat orang yang berdusta terhadap Allah mukanya menjadi hitamDihari kiamat orang yang berdusta terhadap Allah mukanya menjadi hitam    39:5939:5939:5939:59----61616161    
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[39.59] |Bukan demikian| sebenarnya telah datang keterangan-keterangan-Ku kepadamu lalu kamu 
mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir".  بََىل قَْد

َت َوُكنَت ِمَن الَاكِفرِيَن | َتْكَربْ بَْت ِهبَا َواسـْ  |59َجاَءتَْك آَ_ِيت فََكذ>
[39.60] Dan pada Hari Kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, 

mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang 
menyombongkan diri?  َِّلُْمَتك َ َمثًْوى ل من> ٌة اvلَيَْس ِيف َ"َ ْسَود> Èَوُجوُههُم م ِ <Bيَن َكَذبُوا عََىل ا ِ <xِيَن |َويَْوَم الِقيَاَمِة تََرى ا  |60ّربِ

[39.61] Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tiada 
disentuh oleh azab |neraka dan tidak pula| mereka berduka cita.  ْوُء َوَال ُمه Èهُُم الس Èْم َال يََمس >قَْوا ِبَمَفاَزِهتِ يَن ات ِ <xا ُ <Bي ا َويُنَّجِ

َزنُوَن |  |61َحيْ
    

Sub.:  KerugiSub.:  KerugiSub.:  KerugiSub.:  Kerugian atas kekafirannya terhadap ayatan atas kekafirannya terhadap ayatan atas kekafirannya terhadap ayatan atas kekafirannya terhadap ayat----ayat Allah 39:62ayat Allah 39:62ayat Allah 39:62ayat Allah 39:62----66666666    
[39.62] Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.  ٍء َوُهَو عََىل ُ َخاِلُق ُلكِّ َيشْ <Bا

ٍء َوِكيٌل |  |62ُلكِّ َيشْ
[39.63] Kepunyaan-Nya lah kunci-kunci |perbendaharaan| langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir 

terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi.  ِ <Bيَن َكَفُروا ِبآَ_ِت ا ِ <xْرِض َواvَمَواِت َواال Úَُ َمَقاِليُد الس>
وَن |  |63ا¢ْولَِئَك ُمهُ اخلَاِرسُ

[39.64] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai 
orang-orang yang tidak berpengetahuan?" | َا اجلَاِهلُوَن Èهيvْعُبُد اvُمُروّينِ اûتَا ِ <Bفََغْريَ اv64ُقْل ا| 

[39.65] Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada |nabi-nabi| yang sebelummu. "Jika 
kamu mempersekutukan |Allah|, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang 

yang merugi.  َِولََتُكونَن> ِمَن اخلَاِرس َ�ُ ْكَت لََيْحَبَطن> َمعَ ْرشَ vيَن ِمن قَْبِ�َ لَِنئْ ا ِ <xَىل ا
`
لَْيَك َوا

`
 |65َن |يَولََقْد ا¢وِ�َ ا

[39.66] Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-
orang yang bersyukur". | اِكرِيَن َن الش> َ فَاْعُبْد َوُكن ّمِ <B66بَِل ا| 

    
Sub.:  Hari perhitungan amal perbuatan manusia 39:67Sub.:  Hari perhitungan amal perbuatan manusia 39:67Sub.:  Hari perhitungan amal perbuatan manusia 39:67Sub.:  Hari perhitungan amal perbuatan manusia 39:67----75757575    

[39.67] Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi 
seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha 

Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.  ُيعًا قَْبَضُتُه َوَما قََدر َ َحق> قَْدِرِه َواالvْرُض َمجِ <Bوا ا
ْبَحانَُه َوتََعاَىل َمع>ا يُْرشُِكوَن | ٌت ِبَيِميِنِه سـُ َمَواُت َمْطِو_>  |67يَْوَم الِقيَاَمِة َوالس>

[39.68] 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|.  َُمث> نُِفَخ ِفيِه ا¢ْخر ُ <Bال> َمن َشاَء ا
`
َمَواِت َوَمن ِيف االvْرِض ا وِر فََصِعَق َمن ِيف الس> Èَذا ُمهْ ِقيَاٌم َونُِفَخ ِيف الص

`
ى فَا

 |68يَنُظُروَن |
[39.69] 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 di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan.  َا َوُوِضَع الِكتَاُب قَِت االvْرُض ِبُنوِر َرّهبِ ْرشَ vَوا

هََداِء َوُقِيضَ بَيَْهنُم ِ�لَْحّقِ َوُمهْ َال يُْظلَُموَن | Èَِّني َوالش  |69َوِ°َء ِ�لن>ِبي
[39.70] Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa |balasan| apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih 

mengetahui apa yang mereka kerjakan. | ْعَملُ ِبَما يَْفَعلُوَنvلَْت َوُهَو ا ا َمعِ َيْت ُلكÈ نَْفٍس م>  |70َوُوفِّ
[39.71] Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka 

sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya. 
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"Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat 
Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab. "Benar |telah 

datang|". Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir.  َ من> َىل َ"َ
`
يَن َكَفُروا ا ِ <xيَق ا َوسـِ

َذا َجاُءوَها فُِتَحْت اvبَْواُهبَا َوقَاَل لَهُْم َخَزنَُهتَ 
`
َ ُزَمرًا َحىت> ا ُِّمكْ َويُنِذُرونَُمكْ ِلَقاَء يَْوِمُمكْ َهَذا قَالُوا ب نُمكْ يَْتلُوَن عَلَْيُمكْ آَ_ِت َرب َمُة ا اvلَْم يَاûِتُمكْ ُرُسٌل ّمِ َىل َولَِكْن َحق>ْت َلكِ

 |71الَاكِفرِيَن | الَعَذاِب عََىل 
[39.72] Dikatakan |kepada mereka|. "Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu, sedang kamu kekal di 

dalamnya". Maka neraka Jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
ِيَن |  يَن ِفهيَا فَِبئَْس َمثَْوى املَُتَكّربِ ِTَِخا َ من>  |72ِقيَل اْدُخلُوا اvبَْواَب َ"َ

[39.73] Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan 
|pula|. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah 
kepada mereka penjaga-penjaganya. "Kesejahteraan |dilimpahkan| atasmu, berbahagialah kamu! maka 

masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya".  بَْواُهبَاvَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت ا
`
>ِة ُزَمرًا َحىت> ا َىل اجلَن

`
ُْم ا >َقْوا َرهب> يَق اxَيَن ات َوسـِ

يَن | ِTِ7َوقَاَل لَهُْم َخَزنَُهتَا َسالٌم عَلَْيُمكْ ِطْبُمتْ فَاْدُخلُوَها َخا| 
    

SSSSub.:  Surga sebaikub.:  Surga sebaikub.:  Surga sebaikub.:  Surga sebaik----baik balasan baik balasan baik balasan baik balasan bagi orang yang beramalbagi orang yang beramalbagi orang yang beramalbagi orang yang beramal    39:7439:7439:7439:74    
[39.74] Dan mereka mengucapkan. "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami 

dan telah |memberi| kepada kami tempat ini sedang kami |diperkenankan| menempati tempat dalam surga di 
mana saja yang kami kehendaki." Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

>ِة َحْيُث نََشاُء فَِنعْ   ا¢ ِمَن اجلَن ي َصَدقَنَا َوْعَدُه َواvْوَرثَنَا االvْرَض نَتََبو> ِ <xا ِ <Bِ ْجُر الَعاِمِلَني َوقَالُوا احلَْمُدv74|َم ا| 
[39.75] Dan kamu |Nabi Muhammad| akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling Arasy 

bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan 
diucapkan. "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam".  َْم َوُقِيضَ بَيَْهنُم و ِ ْمِد َرّهبِ ُحوَن ِحبَ ّبِ َني ِمْن َحْوِل الَعْرِش يُسـَ ِّ تََرى املَالئَِكَة َحاف

ِ َرّبِ الَعالَِمَني | <Bِ 75ِ�لَْحّقِ َوِقيَل احلَْمُد| 
 

AL MU'MIN  سورة غافر 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِحميِ ِبْسِم ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bا 
[40.1] Haa Miim. | 1مح| 

[40.2] Diturunkan Kitab ini |Al Qur'an| dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui,  تَِزنيُل
ِ الَعزِيِز الَعِلِمي | <B2الِكتَاِب ِمَن ا| 

    
Sub.:  Allah maha pengampun dan menerima pertobatan Sub.:  Allah maha pengampun dan menerima pertobatan Sub.:  Allah maha pengampun dan menerima pertobatan Sub.:  Allah maha pengampun dan menerima pertobatan 40404040:03:03:03:03    

[40.3] Yang Mengampuni dosa dan Menerima tobat lagi keras hukuman-Nya; Yang mempunyai karunia. 
Tiada Tuhan |yang berhak disembah| selain Dia. Hanya kepada-Nya lah kembali |semua makhluk|.  غَاِفِر

نِب َوقَاِبِل الت>ْوِب َشِديِد الِعَقاِب ِذي الط>  <xلَْيِه املَِصُري |ا
`
ال> ُهَو ا

`
Úََ ا

`
 |3ْوِل َال ا

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir yang membantah kebenaran 40:4rang kafir yang membantah kebenaran 40:4rang kafir yang membantah kebenaran 40:4rang kafir yang membantah kebenaran 40:4----6666    

[40.4] Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena 
itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu.

Èُهبُْم ِيف الِبالِد |  يَن َكَفُروا فََال يَْغُرْرَك تَقَل ِ <xال> ا
`
ِ ا <Bاِدُل ِيف آَ_ِت ا  |4َما ُجيَ
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[40.5] Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah 
mendustakan |rasul| dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap rasul mereka untuk menawannya 
dan mereka membantah dengan |alasan| yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu; 

karena itu Aku azab mereka. Maka betapa |pedihnya| azab-Ku?  ٍة بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحٍ َواالvْحَزاُب ِمْن بَْعِدِمهْ َوَمه>ْت ُلكÈ ا¢م> َكذ>
 |5ِبَرُسوِلهِْم ِلَياûُخُذوُه َوَجاَدلُوا ِ�لَْباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه احلَق> فَاvَخْذُهتُْم فََكْيَف َاكَن ِعَقاِب |

[40.6] Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, karena 
sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. | اُب الن>اِر ْحصَ vُْم ا يَن َكَفُروا اvهن> ِ <xَِّك عََىل ا َمُة َرب  |6َوَكَذWَِ َحق>ْت َلكِ

    
Sub.:  Para malaikat berdoa kepada Allah untuk memintakan ampuSub.:  Para malaikat berdoa kepada Allah untuk memintakan ampuSub.:  Para malaikat berdoa kepada Allah untuk memintakan ampuSub.:  Para malaikat berdoa kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi hambanan bagi hambanan bagi hambanan bagi hamba----Nya yang beriman 40:7Nya yang beriman 40:7Nya yang beriman 40:7Nya yang beriman 40:7----9999    

[40.7] |Malaikat-malaikat| yang memikul Arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih 
memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman 
|seraya mengucapkan|. "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah 
ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan 

neraka yang menyala-nyala,  ُÚَِملُوَن الَعْرَش َوَمْن َحْو يَن َحيْ ِ <xٍء  ا >نَا َوِسْعَت ُلك> َيشْ يَن آَمنُوا َرب ِ <Cَتْغِفُروَن ِل ْم َويُْؤِمنُوَن ِبِه َويَسـْ ِ ْمِد َرّهبِ ُحوَن ِحبَ ّبِ يُسـَ
>َبُعوا َسِبيَ�َ َوِقهِْم عََذاَب اجلَِحِمي | يَن َبُوا َوات ِ <Cًة َوِعلْامً فَاْغِفْر ِل ْمحَ  |7ر>

[40.8] ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan kepada 
mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan 

mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,  vنَا َوا< ْدِخلْهُْم َجن>اِت عَْدٍن الَِيت َرب
نَْت الَعزِيُز احلَِكُمي | vَك ا< ن

`
ْم ا ِهتِ <_ ْم َوُذّرِ ْم َواvْزَواِ"ِ ُْم َوَمن َصلََح ِمْن آَ�ِهئِ  |8َوعَدهت>

[40.9] dan peliharalah mereka dari |balasan| kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari 
|pembalasan| kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan 

itulah kemenangan yang besar". | ُهَو الَفْوُز الَعِظُمي َWَِتُه َوَذ ئَاِت يَْوَمِئٍذ فََقْد َرِمحْ ِّ ي ئَاِت َوَمن تَِق الس> ِّ ي  |9َوِقهُِم الس>
    

Sub.:  Hari kiamaSub.:  Hari kiamaSub.:  Hari kiamaSub.:  Hari kiamat, dan kebencian Allah terhadap orangt, dan kebencian Allah terhadap orangt, dan kebencian Allah terhadap orangt, dan kebencian Allah terhadap orang----orang kafir 40:10orang kafir 40:10orang kafir 40:10orang kafir 40:10----12121212    
[40.10] Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka |pada Hari Kiamat|. 

"Sesungguhnya kebencian Allah |kepadamu| lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena 
kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir"  ميَاِن

`
َىل اال

`
ْذ تُْدَعْوَن ا

`
ْقِتُمكْ اvنُْفَسُمكْ ا ِ اvْكَربُ ِمن م> <Bيَن َكَفُروا يُنَاَدْوَن لََمْقُت ا ِ <xن> ا `

فَتَْكُفُروَن ا
|10| 

[40.11] Mereka menjawab. "Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah 
menghidupkan kami dua kali |pula|, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan |bagi 

kami| untuk keluar |dari neraka|?"  َىل
`
ْفنَا ِبُذنُوِبنَا فَهَْل ا >نَا اvَمت>نَا اثْنَتَْنيِ َواvْحيَْيتَنَا اثْنَتَْنيِ فَاْعَرتَ ن َسِبيٍل |قَالُوا َرب  |11 ُخُروجٍ ّمِ

[40.12] Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah. Dan kamu percaya 
apabila Allah dipersekutukan, maka putusan |sekarang ini| adalah pada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha 

Besar.  ُه< ِ الَعِيلِّ الَكِبِري | َذِلُمك ِباvن <Bِ ُْك ِبِه تُْؤِمنُوا فَالُْحْمك ن يُْرشَ
`
ُ َوْحَدُه َكَفْرُمتْ َوا <Bَذا ُدِعَي ا

`
 |12ا

    
Sub.:  Ketulusan untuk menyembah Allah 40:13Sub.:  Ketulusan untuk menyembah Allah 40:13Sub.:  Ketulusan untuk menyembah Allah 40:13Sub.:  Ketulusan untuk menyembah Allah 40:13----14141414    

[40.13] Dia-lah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda |kekuasaan| -Nya dan menurunkan untukmu 
rezeki dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali |kepada Allah|.  ي ِ <xُهَو ا

ال> َمن يُِنيُب |
`
َماِء ِرْزقًا َوَما يََتَذك>ُر ا َن الس>  |13يُرِيُمكْ آَ_تِِه َويَُزنُِّل لَُمك ّمِ

[40.14] Maka sembahlah Allah dengan memurnikan |tulus ikhlas| ibadah kepada-Nya, meskipun orang-
orang kafir tidak menyukai |nya|. | يَن َولَْو َكِرَه الَاكِفُروَن ِTّا ُÚَ ُمْخِلِصَني َ <B14فَاْدُعوا ا| 
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Sub.:  Hanya Allah yang turunkan Sub.:  Hanya Allah yang turunkan Sub.:  Hanya Allah yang turunkan Sub.:  Hanya Allah yang turunkan WWWWahyu 40:15ahyu 40:15ahyu 40:15ahyu 40:15----16161616    

[40.15] |Dialah| Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai Arasy, Yang mengutus Jibril dengan 
|membawa| perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia 

memperingatkan |manusia| tentang hari pertemuan |Hari Kiamat|,  َْرَجاِت ُذو الَعر <Tْمرِِه عََىل َمن َرِفيُع اvوَح ِمْن ا Èِش يُلِْقي الر
 |15يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِلُينِذَر يَْوَم الت>الِق |

[40.16] |yaitu| hari |ketika| mereka keluar |dari kubur|; tiada suatu pun dari keadaan mereka yang 
tersembunyi bagi Allah. |Lalu Allah berfirman|. "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" Kepunyaan 

Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.  الَواِحِد الَقه>اِر ِ <Bِ َِّمِن املُْ�ُ الَيْوَم ٌء ل ِ ِمْهنُْم َيشْ <Bَفى عََىل ا يَْوَم ُمه َ�ِرُزوَن َال َخيْ
|16| 

    
Sub.:  Allah mengadili dengan keadilan 40:1Sub.:  Allah mengadili dengan keadilan 40:1Sub.:  Allah mengadili dengan keadilan 40:1Sub.:  Allah mengadili dengan keadilan 40:17777----22222222    

[40.17] Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang 
dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.  َ <Bن> ا `

الَْيْوَم ُجتَْزى ُلكÈ نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت َال ُظْملَ الَيْوَم ا
 |17اِحلَساِب |َرسِيُع 

[40.18] Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat |Hari Kiamat, yaitu| ketika hati |menyesak| 
sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia 

seorang pun dan tidak |pula| mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya.  ِذ
`
َواvنِذْرُمهْ يَْوَم االِٓزفَِة ا

ٍمي َوَال َشِفيعٍ يَُطاُع | اِلِمَني ِمْن َمحِ ى احلَنَاِجِر َاكِظِمَني َما ِللظ> َTَ 18الُقلُوُب| 
[40.19] Dia mengetahui |pandangan| mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.  ُيَْعَمل

ُدوُر | Èِفي الص  |19َخائِنََة االvْعُنيِ َوَما ُختْ
[40.20] Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 

Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apa pun. Sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Mendengar 
lagi Maha Melihat.  ُِميُع الَبِصري َ ُهَو الس> <Bن> ا `

ٍء ا يَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َال يَْقُضوَن ِبَيشْ ِ <xيَْقِيض ِ�لَْحّقِ َوا ُ <B20| َوا| 
    

Sub.:  Kekafiran mereka terhadap Rasul Allah 40:21Sub.:  Kekafiran mereka terhadap Rasul Allah 40:21Sub.:  Kekafiran mereka terhadap Rasul Allah 40:21Sub.:  Kekafiran mereka terhadap Rasul Allah 40:21----22222222    
[40.21] Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa 

kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka 
dan |lebih banyak| bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa 

mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah.  ْرِض فََينُظُروا َكْيَف َاكَنvَو لَْم يَِسُريوا ِيف االvا
 ُ <Bَخَذُمهُ اvْرِض فَاvًة َوآَ~راً ِيف اال يَن َاكنُوا ِمن قَْبِلهِْم َاكنُوا ُمهْ اvَشد> ِمْهنُْم قُو> ِ <xِمن َواٍق |عَاِقَبُة ا ِ <Bَن ا ْم َوَما َاكَن لَهُم ّمِ  |21 ِبُذنُوِهبِ

[40.22] Yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata lalu mereka kafir; maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi 

Maha Keras hukuman-Nya.  َِشِديُد الع äُه قَِوي< ن
`
ُ ا <Bَخَذُمهُ اvنَاِت فََكَفُروا فَا ِّ >اûِتِهيْم ُرُسلُهُم ِ�لَْبي ُْم َاكنَت ت  |22قَاِب |َذWَِ ِباvهن>

    
Sub.:  Kisah Nabi Musa dan firaun 40:23Sub.:  Kisah Nabi Musa dan firaun 40:23Sub.:  Kisah Nabi Musa dan firaun 40:23Sub.:  Kisah Nabi Musa dan firaun 40:23----56565656    

[40.23] Dan Sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang 
nyata, | ِبٍني Èْرَسلْنَا ُموَىس ِبآَ_تِنَا َوُسلَْطاٍن مv23َولََقْد ا| 

[40.24] kepada Firaun, Haman dan Qarun; maka mereka berkata. " |Musa| adalah seorang ahli sihir yang 
pendusta".  ََىل ِفْرَعْون

`
اٌب | ا  |24َوَهاَماَن َوقَاُروَن فََقالُوا َساِحٌر َكذ>
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[40.25] Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi Kami mereka berkata. 
"Bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah hidup 

wanita-wanita mereka". Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia |belaka|.  ِا َجاَءُمه ِ�لَْحّق فَلَم>
ال> 
`
َتْحُيوا ِنَساَءُمهْ َوَما َكْيُد الَاكِفرِيَن ا يَن آَمنُوا َمَعُه َواسـْ ِ <xبْنَاَء اvقَالُوا اْقُتلُوا ا kَ25| ِيف َضاللٍ  ِمْن ِعنِد| 

[40.26] Dan berkata Firaun |kepada pembesar-pembesarnya|. "Biarkanlah aku membunuh Musa dan 
hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu 

atau menimbulkan kerusakan di muka bumi".  َن يُْظهَِر ِيف َوقَاَل ِفْرَعْوُن ذvْو اvَل ِدينَُمكْ ا ّينِ اvَخاُف اvن يَُبّدِ
`
>ُه ا ُروِين اvْقُتْل ُموَىس َولَْيْدُع َرب

 |26االvْرِض الَفَساَد |
[40.27] Dan Musa berkata. "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap 

orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari berhisab".  ن ُِّمك ّمِ ّينِ عُْذُت ِبَرّيبِ َوَرب
`
َوقَاَل ُموَىس ا

ٍ ال> يُْؤِمُن ِبَيْوِم اِحلَساِب |  |27ُلكِّ ُمتََكّربِ
[40.28] Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan 

imannya berkata. "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan. "Tuhanku ialah 
Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika 
ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung |dosa| dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya 
sebagian |bencana| yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.  ُْن آِل ِفْرَعْوَن يَْكُمت ْؤِمٌن ّمِ Èتَْقُتلُوَن َرُجًال َوقَاَل َرُجٌل مvميَانَُه ا
`
 ا

ن يَكُ 
`
ن يَُك َاكِذً� فََعلَْيِه َكِذبُُه َوا

`
ُِّمكْ َوا ب نَاِت ِمن ر> ِّ ُ َوقَْد َجاَءُمك ِ�لَْبي <Bا َ ٌف  اvن يَُقوَل َرّيبِ َ َال َهيِْدي َمْن ُهَو ُمْرسِ <Bن> ا `

ي يَِعُدُمكْ ا ِ <xَصاِدقًا يُِصْبُمك بَْعُض ا
 |28اٌب |َكذ> 

[40.29] |Musa berkata|. "Hai kaumku, untukmulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. 
Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita!" Firaun berkata. "Aku tidak 
mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik; dan aku tiada menunjukkan kepadamu 

selain jalan yang benar".  ُقَاَل ِفْرَعْون kَن َجاَء
`
ِ ا <Bِس اûِمْن بَا kَ ال> َما اvَرى َ_ قَْوِم لَُمكُ املُْ�ُ الَيْوَم َظاِهرِيَن ِيف االvْرِض فََمن يَنُرصُ

`
 َما ا¢ِريُمكْ ا

َشاِد | َوَما اvْهِديُمكْ  ال> َسِبيَل الر>
`
 |29ا

[40.30] Dan orang yang beriman itu berkata. "Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan 
ditimpa |bencana| seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu.  َِّخاُف عَلَْيُمك مvّينِ ا

`
ي آَمَن َ_ قَْوِم ا ِ <xثَْل يَْوِم َوقَاَل ا

 |30االvْحَزاِب |
[40.31] |Yakni| seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. 

Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya.  َين ِ <xِب قَْوِم نُوحٍ َوعَاٍد َوثَُموَد َواûِمثَْل َدا 
ِّلِْعَباِد | امً ل ُ يُرِيُد ُظلْ <B31ِمْن بَْعِدِمهْ َوَما ا| 

[40.32] Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil,
ّينِ اvَخاُف عَلَْيُمكْ يَْوَم الت>نَاِد | 

`
 |32َوَ_ قَْوِم ا

[40.33] |yaitu| hari |ketika| kamu |lari| berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorang pun yang 
menyelamatkan kamu dari |azab| Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang 

pun yang akan memberi petunjuk.  ِم ِ <Bَن ا Èوَن ُمْدِبرِيَن َما لَُمك ّمِ ُ فََما Úَُ ِمْن َهاٍد |يَْوَم تَُول <B33ْن عَاِمصٍ َوَمن يُْضِلِل ا| 
[40.34] Dan sesungguhnya, sebelum itu telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-

keterangan yang nyata, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga 
ketika dia meninggal, kamu berkata. "Allah tidak akan mengirim seorang |rasul pun| sesudahnya". 

Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.  َولََقْد َجاَءُمكْ يُوُسُف ِمن قَْبُل
نَاِت فََما زِلُْمتْ ِيف َشٍكّ  ِّ ُ َمْن ِ�لَْبي <Bا Èيُِضل َWِِمْن بَْعِدِه َرُسوًال َكَذ ُ <Bَذا َهَ�َ قُلُْمتْ لَن يَْبَعَث ا

`
ا َجاَءُمك ِبِه َحىت> ا م> ْرٌَب |ّمِ Èٌف م  |34ُهَو ُمْرسِ
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[40.35] |Yaitu| orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada 
mereka. Amat besar kemurkaan |bagi mereka| di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah 

Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang.  ُْمهَ vِبَغْريِ ُسلَْطاٍن ا ِ <Bاِدلُوَن ِيف آَ_ِت ا يَن ُجيَ ِ <xا
ٍ َجب>اٍر |َكُربَ َمْقتًا ِعن ُ عََىل ُلكِّ قَلِْب ُمتََكّربِ <Bيَْطَبُع ا َWِيَن آَمنُوا َكَذ ِ <xَوِعنَد ا ِ <B35َد ا| 

[40.36] Dan berkatalah Firaun. "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku 
sampai ke pintu-pintu,  ََباَب |َوقَاَل ِفْرَعْوُن َ_ ه >َعّيلِ اvبْلُُغ االvسـْ حًا ل  |36اَماُن اْبِن ِيل َرصْ

[40.37] |yaitu| pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku 
memandangnya seorang pendusta". Demikianlah dijadikan Firaun memandang baik perbuatan yang buruk itu, 
dan dia dihalangi dari jalan |yang benar|; dan tipu daya Firaun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.

َِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َمعَ   ّينِ الvُظنÈُه َاكِذً� َوَكَذWَِ ُزي
`
Úَِ ُموَىس َوا

`
َىل ا

`
ِلَع ا َمَواِت فَاvط> َباَب الس> بِ اvسـْ ال> ِيف تََباٍب |úِِ َوُصد> َعِن الس>

`
 |37يِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ا

[40.38] Orang yang beriman itu berkata. "Hai kaumku, ikutilah aku, aku akan menunjukkan kepadamu 
jalan yang benar. | َشاِد >ِبُعوِن اvْهِدُمكْ َسِبيَل الر> ي آَمَن َ_ قَْوِم ات ِ <x38َوقَاَل ا| 

[40.39] Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan |sementara| dan 
sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. | ن> االِٓخَرَة ِيهَ َداُر الَقَراِر

`
نَْيا َمتَاٌع َوا ÈTَما َهِذِه احلََياُة ا< ن

`
 |39َ_ قَْوِم ا

[40.40] Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding 
dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan 
sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa 

hisab. ِنَىث َوُهَو ُمْؤِمٌن فَا¢ْولَئ ن َذَكٍر اvْو ا¢ َل َصاِلحًا ّمِ ال> ِمثْلَهَا َوَمْن َمعِ
`
َزى ا ئًَة فََال ُجيْ ِّ َل َسي  |40َك يَْدُخلُوَن اجلَن>َة ُيْرَزُقوَن ِفهيَا ِبَغْريِ ِحَساٍب |َمْن َمعِ

[40.41] Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru 
aku ke neraka? | َىل الن>اِر `

َىل الن>َجاِة َوتَْدُعونَِين ا `
 |41َوَ_ قَْوِم َما ِيل اvْدُعوُمكْ ا

[40.42] |Kenapa| kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang 
tidak kuketahui padahal aku menyeru kamu |beriman| kepada Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun?

َىل الَعزِيِز الَغف>اِر | 
`
َس ِيل ِبِه ِعْملٌ َواkَv اvْدُعوُمكْ ا ْرشَِك ِبِه َما لَيْ ِ َوا¢ <B�ِ ْكُفَرv42تَْدُعونَِين ال| 

[40.43] Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku |beriman| kepadanya tidak dapat 
memperkenankan seruan apa pun baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada 

Allah dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka.  < ن vَما َال َجَرَم ا
ِ َواvن> املُْرسِ  <Bَىل ا

`
kَ ا نَْيا َوَال ِيف االِٓخَرِة َواvن> َمَرد> ÈTَدْعَوٌة ِيف ا ُÚَ لَْيِه لَيَْس

`
اُب الن>اِر |تَْدُعونَِين ا ْحصَ v43ِفَني ُمهْ ا| 

[40.44] Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu. Dan aku menyerahkan 
urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".  ُض َتْذُكُروَن َما اvقُوُل لَُمكْ َوا¢فَّوِ فَسـَ

َ بَِصٌري ِ�لِْعَباِد | <Bن> ا `
ِ ا <Bَىل ا

`
 |44اvْمرِي ا

[40.45] Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Firaun beserta kaumnya 
dikepung oleh azab yang amat buruk. | ئَاِت َما َمَكُروا َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء الَعَذاِب ِّ ُ َسي <B45فََوقَاُه ا| 

[40.46] Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. 
|Dikatakan kepada malaikat|. "Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras".  الن>اُر

اعَُة اvْدِخلُوا آَل ِفْرَعْوَن اvَشد> الَعَذاِب | يا+ َويَْوَم تَُقوُم الس>  |46يُْعَرُضوَن عَلَْهيَا غُُدوا+ َوَعشـِ
[40.47] Dan |ingatlah|, ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah 

berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. "Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, 
maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab api neraka?"  ِوَن ِيف الن>ار Èْذ يََتَحاج

`
َعَفاُء  َوا Èفَيَُقوُل الض

َن الن>اِر | ْغُنوَن َعن>ا نَِصيبًا ّمِ Èنُمت مvُكن>ا لَُمكْ تََبعًا فَهَْل ا <k
`
وا ا َتْكَربُ يَن اسـْ ِ <C  |47لِ
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[40.48] Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab. "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam 
neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba- |Nya|".  يَن ِ <xقَاَل ا

َ قَْد َحَمكَ بَْنيَ الِعَباِد | <Bن> ا `
k> ُلكä ِفهيَا ا

`
وا ا َتْكَربُ  |48اسـْ

[40.49] Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam. 
"Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari".  يَن ِيف الن>اِر ِ <xَوقَاَل ا

َن الَعَذاِب | فِّْف َعن>ا يَْومًا ّمِ >ُمكْ ُخيَ َ اْدُعوا َرب من>  |49ِلَخَزنَِة َ"َ
[40.50] Penjaga Jahanam berkata. "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan 

membawa keterangan-keterangan yang nyata?" Mereka menjawab. "Benar, sudah datang". Penjaga-penjaga 
Jahanam berkata. "Berdoalah kamu". Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.  ِتûَو لَْم تَُك تَاvيُمكْ قَالُوا ا

ال> ِيف َضالٍل |
`
ِّنَاِت قَالُوا بََىل قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدعَاُء الَاكِفرِيَن ا  |50ُرُسُلُمك ِ�لَْبي

[40.51] Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan 
dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi |Hari Kiamat|, | ْشهَاُدvنَْيا َويَْوَم يَُقوُم اال ÈTيَن آَمنُوا ِيف احلََياِة ا ِ <xلَنَنُرصُ ُرُسلَنَا َوا <k

`
 |51ا

[40.52] |yaitu| hari yang tiada berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah 
laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. | اِر <Tْعنَُة َولَهُْم ُسوُء ا< اِلِمَني َمْعِذَرُهتُْم َولَهُُم الل  |52يَْوَم َال يَنَفُع الظ>

[40.53] Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa; dan Kami wariskan Taurat kepada 
Bani Israel,  َائِيَل الِكتَاَب |َولََقْد آتَيْنَا ُموَىس الهُد ْرسَ `

 |53ى َواvْوَرثْنَا بَِين ا
[40.54] untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir.  لَْباِبvُهًدى َوِذْكَرى ال¢ْوِيل اال

|54| 
[40.55] Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan 

untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.  äَحق ِ <Bن> َوْعَد ا `
فَاْصِربْ ا

بَْاكِر |
`
َِّك ِ�لَْعِيشِّ َواال ْح ِحبَْمِد َرب ّبِ نِْبَك َوسـَ َxِ َتْغِفْر  |55َواسـْ
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[40.56] Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang 
sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah |keinginan akan| kebesaran yang 
mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat.  َا ُمه ِبب ال> ِكْربٌ م>
`
ْن ِيف ُصُدوِرِمهْ ا

`
ُمهْ اَ vِبَغْريِ ُسلَْطاٍن ا ِ <Bاِدلُوَن ِيف آَ_ِت ا يَن ُجيَ ِ <xن> ا `

َتِعْذ ا اِلِغيِه فَاسـْ
>ُه ُهوَ  ن

`
ِ ا <B�ِ | ِميُع الَبِصُري  |56الس>

[40.57] Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.  ْكَرثَ الن>اِس vْكَربُ ِمْن َخلِْق الن>اِس َولَِكن> اvْرِض اvَمَواِت َواال  |57َال يَْعلَُموَن |لََخلُْق الس>

[40.58] Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah |pula sama| orang-
orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu 

mengambil pelajaran.  َِتو ا تََتَذك>ُروَن |َوَما يَسـْ اِلَحاِت َوَال املُِيسُء قَِليًال م> لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xى َوالَبِصُري َوا  |58ي االvْمعَ
[40.59] Sesungguhnya Hari Kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi 

kebanyakan manusia tiada beriman. ن> ا `
اعََة الِٓتَيٌة ال> َريَْب ِفهيَا َولَِكن> اvْكَرثَ الن>اِس َال يُْؤِمنُوَن |ا  |59لس>

[40.60] Dan Tuhanmu berfirman. "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam 

dalam keadaan hina dina".  َداِخِر َ من> َيْدُخلُوَن َ"َ وَن َعْن ِعَباَدِيت سـَ َتْكِربُ يَن يَسـْ ِ <xن> ا `
َتِجْب لَُمكْ ا Èُمكُ اْدُعوِين اvسـْ  |60يَن |َوقَاَل َرب
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[40.61] Allah-lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya; dan menjadikan 
siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, 

akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.  و فَْضٍل عََىل ُxَ َ <Bن> ا `
َاَر ُمْبِرصًا ا >ْيَل ِلتَْسُكنُوا ِفيِه َوالهن> ي َجَعَل لَُمكُ الل ِ <xا ُ <Bا

ْكَرثَ الن>اِس َال يَْشُكُروَن | v61الن>اِس َولَِكن> ا| 
[40.62] Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu, tiada Tuhan |yang berhak 

disembah| melainkan Dia; maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?  <ىنvال> ُهَو فَا
`
Úََ ا

`
ٍء َال ا Èُمكْ َخاِلُق ُلكِّ َيشْ ُ َرب <Bَذِلُمكُ ا

 |62تُْؤفَُكوَن |
[40.63] Seperti demikianlah dipalingkan orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah.  يُْؤفَُك َWَِكَذ

َحُدوَن | ِ َجيْ <Bيَن َاكنُوا ِبآَ_ِت ا ِ <x63ا| 
[40.64] Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan 

membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. 
Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.  ْرَض قََرارًاvي َجَعَل لَُمكُ اال ِ <xا ُ <Bا

َن  َرُمكْ فَاvْحَسَن ُصَوَرُمكْ َوَرَزقَُمك ّمِ َماَء ِبنَاًء َوَصو> ُ َربÈ الَعالَِمَني |َوالس> <Bُمكْ فَتََباَرَك اÈ ُ َرب <Bَباِت َذِلُمكُ ا يِّ  |64الط>
[40.65] Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Dia; maka sembahlah 

Dia dengan memurnikan ibadah kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.  ال> ُهَو
`
Úََ ا

`
ُهَو احلَيÈ َال ا

ِ َرّبِ الَعالَِمَني | <Bِ يَن احلَْمُد ِTّا ُÚَ 65فَاْدُعوُه ُمْخِلِصَني| 
[40.66] Katakanlah |ya Muhammad|. "Sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu 

sembah selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku; dan aku diperintahkan 
supaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.  ِّيب نَاُت ِمن ر> ِّ ا َجاَءِينَ الَبي ِ لَم> <Bيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا ِ <xْعُبَد اvْن اvيُت ا ّينِ ُهنِ

`
ُقْل ا

 |66لَعالَِمَني |َوا¢ِمْرُت اvْن ا¢ْسِملَ ِلَرّبِ ا
[40.67] Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes, air mani, sesudah itu dari 

segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian |kamu dibiarkan hidup| 
supaya kamu sampai kepada masa |dewasa|, kemudian |dibiarkan kamu hidup lagi| sampai tua, di antara kamu 
ada yang diwafatkan sebelum itu. |Kami perbuat demikian| supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan 

dan supaya kamu memahami |nya|.  <ْطَفٍة ُمثÈ ن تَُراٍب ُمث> ِمن ن ي َخلَقَُمك ّمِ ِ <xُمكْ ُمث> ِلتَُكونُوا َهَو ا رُِجُمكْ ِطْفًال ُمث> ِلَتْبلُُغوا اvُشد>  ِمْن عَلََقٍة ُمث> ُخيْ
َسم+ى َولََعل>ُمكْ تَْعِقلُوَن | Èَجًال م vُيوخًا َوِمنُمك م>ن يَُتَوىف> ِمن قَْبُل َوِلَتْبلُُغوا ا  |67شـُ

[40.68] Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia 
hanya berkata kepadanya. "Jadilah", maka jadilah ia. | ُكن فَيَُكوُن ُÚَ َما يَُقوُل< ن

`
َذا قََىض اvْمرًا فَا

`
ِيي َويُِميُت فَا ي ُحيْ ِ <x68َهَو ا| 

[40.69] Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah? Bagaimanakah 
mereka dapat dipalingkan? | فُوَن ىن> يُْرصَ vا ِ <Bاِدلُوَن ِيف آَ_ِت ا يَن ُجيَ ِ <xَىل ا

`
لَْم تََر ا v69ا| 

[40.70] |Yaitu| orang-orang yang mendustakan Al Kitab |Al Qur'an| dan wahyu yang dibawa oleh rasul-
rasul Kami yang telah Kami utus. Kelak mereka akan mengetahui,  ْرَسلْنَا ِبِه ُرُسلَنَا فََسْوَفvبُوا ِ�لِْكتَاِب َوِبَما ا يَن َكذ> ِ <xا

 |70يَْعلَُموَن |
[40.71] ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret,  َْعنvْغالُل ِيف اvِذ اال

`
اِقهِْم ا

الِسُل يُْسَحُبوَن |  |71َوالس>
[40.72] ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api,  ِيف احلَِمِمي ُمث> ِيف الن>اِر يُْسَجُروَن

|72| 
[40.73] kemudian dikatakan kepada mereka. "Manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan

 |73ُمث> ِقيَل لَهُْم اvْيَن َما ُكنُمتْ تُْرشُِكوَن | 
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[40.74] |yang kamu sembah| selain Allah?" Mereka menjawab. "Mereka telah hilang lenyap dari kami, 
bahkan kami dahulu tiada pernah menyembah sesuatu". Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang 

kafir. | الَاكِفرِيَن ُ <Bا Èيُِضل َWِْدُعو ِمن قَْبُل َشيْئًا َكَذ< >ْم نَُكن ن ِ قَالُوا َضلÈوا َعن>ا بَل ل <B74ِمن ُدوِن ا| 
[40.75] Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar dan 

karena kamu selalu bersuka ria |dalam kemaksiatan|. | ْرِض ِبَغْريِ احلَّقِ َوِبَما ُكنُمتْ تَْمَرُحوَنv75َذِلُمك ِبَما ُكنُمتْ تَْفَرُحوَن ِيف اال| 
[40.76] |Dikatakan kepada mereka|. "Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahanam, dan kamu kekal di 

dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong".  يَن ِفهيَا فَِبئَْس ِTَِخا َ من> اْدُخلُوا اvبَْواَب َ"َ
ِيَن |  |76َمثَْوى املَُتَكّربِ

[40.77] Maka bersabarlah kamu |Nabi Muhammad|, sesungguhnya janji Allah adalah benar; maka 
meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang Kami ancamkan kepada mereka atau pun Kami 

wafatkan kamu |sebelum ajal menimpa mereka|, namun kepada Kami sajalah mereka dikembalikan.  <ن `
فَاْصِربْ ا

ي نَِعُدُمهْ اvْو نَتَ  ِ <xا نُرِيَن>َك بَْعَض ا م>
`
ِ َحقä فَا <Bلَْينَا يُْرَجُعوَن |َوْعَد ا

`
>َين>َك فَا  |77َوف

    
Sub.:  Manakah dari tandaSub.:  Manakah dari tandaSub.:  Manakah dari tandaSub.:  Manakah dari tanda----tanda Allah yang telah mereka ingkari? 40:78tanda Allah yang telah mereka ingkari? 40:78tanda Allah yang telah mereka ingkari? 40:78tanda Allah yang telah mereka ingkari? 40:78----85858585    

[40.78] Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu |Nabi Muhammad|, di 
antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada |pula| yang tidak Kami ceritakan 
kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah; maka 
apabila telah datang perintah Allah, diputuskan |semua perkara| dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-

orang yang berpegang kepada yang batil.  َْم نَْقُصْص عَلَْيَك َوَما َاكن< ن ل ن قَْبِ�َ ِمْهنُم م>ن قََصْصنَا عَلَْيَك َوِمْهنُم م>  َولََقْد اvْرَسلْنَا ُرُسـًال ّمِ
َذا َجاَء اvْمُر 

`
ِ فَا <Bْذِن ا

`
ال> ِ�

`
ûِيتَ ِبآيٍَة ا ِ ُقِيضَ ِ�لَْحّقِ َوَخِرسَ ُهنَاWَِ املُْبِطلُوَن |ِلَرُسوٍل اvن يَا <B78ا| 

[40.79] Allah-lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan 
sebagiannya untuk kamu makan.  ََكُبوا ِمْهنَا و ي َجَعَل لَُمكُ االvنَْعاَم ِلَرتْ ِ <xا ُ <Bُلكُوَن |اû79ِمْهنَا تَا| 

[40.80] Dan |ada lagi| manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu 
mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut 

dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera.  َولَُمكْ ِفهيَا َمنَاِفُع َوِلَتْبلُُغوا عَلَْهيَا َحاَجًة ِيف
َملُوَن |  |80ُصُدوِرُمكْ َوعَلَْهيَا َوعََىل الُفْ�ِ ُحتْ

[40.81] Dan Dia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda |kekuasaan-Nya|; maka tanda-tanda 
|kekuasaan| Allah yang manakah yang kamu ingkari? | تُنِكُروَن ِ <Bي> آَ_ِت اv81َويُرِيُمكْ آَ_ِتِه فَا| 

[40.82] Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa 
kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat 
kekuatannya dan |lebih banyak| bekas-bekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan itu tidak 

dapat menolong mereka.  ِيَن ِمن قَْبل ِ <xْرِض فََينُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة اvفََملْ يَِسُريوا ِيف االvْرِض فََما اvًة َوآَ~رًا ِيف اال هِْم َاكنُوا اvْكَرثَ ِمْهنُْم َواvَشد> ُقو>
ُبوَن | ا َاكنُوا يَْكسـِ  |82اvْغَىن َعْهنُم م>

[40.83] Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul |yang diutus kepada| mereka dengan membawa 
keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka 

dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu.  َِن الِعْمل نَاِت فَرُِحوا ِبَما ِعْنَدُمه ّمِ ِّ ا َجاَءْهتُْم ُرُسلُهُم ِ�لَْبي فَلَم>
َهتِْزئُ  ا َاكنُوا ِبِه يَسـْ م م>  |83وَن |َوَحاَق ِهبِ

[40.84] Maka tatkala mereka melihat azab Kami, mereka berkata. "Kami beriman hanya kepada Allah saja 
dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah.  نَا قَالُوا آَمن>ا ا َراvْوا بَاûسـَ فَلَم>
ِ َوْحَدُه وَ  <B�ِ| ِبَما ُكن>ا ِبِه ُمْرشِِكَني kَ84َكَفْر| 
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[40.85] Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah 
sunah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir.

  َ ِ الَِيت قَْد َخلَْت ِيف ِعَباِدِه َوَخِرسَ ُهنَاWَِ الاكَ فََملْ ي <Bَت ا< نَا ُسن ا َراvْوا بَاûسـَ ميَاُهنُْم لَم>
`
 |85ِفُروَن |ُك يَنَفُعهُْم ا

 
FUSHSHILAT  سورة فصلت 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِن ْمحَ ِ الر> <Bِحميِ ِبْسِم ا  الر>

[41.1] Haa Miim. | 1مح| 
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[41.2] |Al-Qur’an ini| diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  ِن ْمحَ َن الر> تَِزنيٌل ّمِ

ِحِمي |  |2الر>
[41.3] Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 

mengetahui, | َِّقْوٍم يَْعلَُموَن لَْت آَ_تُُه ُقْراkًٓ َعَرِبيا+ ل  |3ِكَتاٌب فُّصِ
[41.4] yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka 

berpaling |daripadanya|; maka mereka tidak |mau| mendengarkan. | ُمهْ فَهُْم َال يَْسَمُعوَن ْكَرثُ vْعَرَض اv4بَِشريًا َونَِذيرًا فَا| 
[41.5] Mereka berkata. "Hati kami berada dalam tutupan |yang menutupi| apa yang kamu seru kami 

kepadanya dan di telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; 
sesungguhnya kami bekerja |pula|". لَْيِه َوِيف آَذاِننَا َوْقٌر َوِمْن بَْيِننَا َوبَيِْنَك ِحَجاٌب فَا

`
ا تَْدُعوkَ ا م> >نَا عَاِملُوَن َوقَالُوا ُقلُوبُنَا ِيف اvِكن>ٍة ّمِ ن

`
ْل ا ْمعَ

|5| 
[41.6] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, 

diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang 
lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang 

yang mempersekutukan |Nya|,  ُتَْغِفر لَْيِه َواسـْ
`
َتِقميُوا ا Úٌَ َواِحٌد فَاسـْ

`
لَهُُمكْ ا

`
>َما ا ن vَيل> ا `

ثْلُُمكْ يُوَ� ا >َما اkَv بََرشٌ ّمِ ن
`
ِّلُْمْرشِِكَني |ُقْل ا  |6وُه َوَويٌْل ل

[41.7] |yaitu| orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya |kehidupan| 
akhirat. | َاكَة َوُمه ِ�الِٓخَرِة ُمهْ َاكِفُروَن يَن َال يُْؤتُوَن الز> ِ <x7ا| 

[41.8] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh mereka mendapat 
pahala yang tiada putus-putusnya". | ْجٌر غَْريُ َمْمُنوٍنvاِلَحاِت لَهُْم ا لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xن> ا `

 |8ا
    

Sub.:  Penciptaan bumi dan langit 41:9Sub.:  Penciptaan bumi dan langit 41:9Sub.:  Penciptaan bumi dan langit 41:9Sub.:  Penciptaan bumi dan langit 41:9----12121212    
[41.9] Katakanlah. "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa 

dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? |Yang bersifat| demikian itulah Tuhan semesta alam".  ْئِن>ُمك vُقْل ا
َعلُوَن Úَُ اvنَدادًا َذWَِ َربÈ الَعالَِمَني | ي َخلََق االvْرَض ِيف يَْوَمْنيِ َوَجتْ ِ <x�ِ 9لََتْكُفُروَن| 

[41.10] Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya 
dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan |penghuni| nya dalam empat masa. |Penjelasan itu 

sebagai jawaban| bagi orang-orang yang bertanya.  ٍم َسَواًء َوَجَعَل ِفهيَا َرَواِيسَ ِمن فَْوِقهَا َوَ�َرَك ِفهيَا <_vْربََعِة اvْقَواَهتَا ِيف اvَر ِفهيَا ا َوقَد>
ائِِلَني | ِّلس>  |10ل

[41.11] Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya 
dan kepada bumi. "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". 

Keduanya menjawab. "Kami datang dengan suka hati".  ْو َكْرهًاvْرِض ائِْتيَا َطْوعًا ا vَماِء َوِيهَ ُدَخاٌن فََقاَل لَهَا َوِلال َىل الس>
`
َتَوى ا ُمث> اسـْ

 |11قَالََتا اvتَيْنَا َطائِِعَني |
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[41.12] Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit 
urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami 
memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan |Allah| Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Mengetahui.  َنَْيا ِبَمَصاِبيحَ فَق ÈTَماَء ا >ن>ا الس> اٍء اvْمَرَها َوَزي َواٍت ِيف يَْوَمْنيِ َواvْوَ� ِيف ُلكِّ َمسَ ْبَع َمسَ  |12َوِحْفظًا َذWَِ تَْقِديُر الَعزِيِز الَعِلِمي | َضاُهن> سـَ
    

Sub.:  Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengingatkan orangSub.:  Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengingatkan orangSub.:  Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengingatkan orangSub.:  Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengingatkan orang----orang yang kafir orang yang kafir orang yang kafir orang yang kafir terhadap wahyu yang terhadap wahyu yang terhadap wahyu yang terhadap wahyu yang 
diturunkan Allah 41:13diturunkan Allah 41:13diturunkan Allah 41:13diturunkan Allah 41:13----18181818    

[41.13] Jika mereka berpaling maka katakanlah. "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti 
petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud".  ِثَْل َصاِعَقة ْن اvْعَرُضوا فَُقْل اvنَذْرتُُمكْ َصاِعقًَة ّمِ

`
 |13عَاٍد َوثَُموَد | فَا

[41.14] Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka |dengan 
menyerukan|. "Janganlah kamu menyembah selain Allah". Mereka menjawab. "Kalau Tuhan kami 
menghendaki tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikat-Nya, maka sesungguhnya kami kafir kepada 

wahyu yang kamu diutus membawanya.  È َ قَالُوا لَْو َشاَء َرب <Bال> ا
`
ُسُل ِمْن بَْنيِ اvيِْدِهيْم َوِمْن َخلِْفهِْم اvال> تَْعُبُدوا ا Èْذ َجاَءْهتُُم الر

`
نَا الvنَزَل َمالئَِكًة ا

k> ِبَما ا¢ْرِسلُْمت 
`
 |14ِبِه َاكِفُروَن | فَا

[41.15] Adapun kaum `Aad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar 
dan berkata. "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak 
memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya dari mereka? Dan 

adalah mereka mengingkari tanda-tanda |kekuatan| Kami.  ًة >ا ُقو> وا ِيف االvْرِض ِبغَْريِ احلَّقِ َوقَالُوا َمْن اvَشدÈ ِمن َتْكَربُ ا عَاٌد فَاسـْ فَاvم>
ي َخلََقهُْم هُ  ِ <xا َ <Bن> اvَو لَْم يََرْوا اvَحُدوَن |ا ًة َوَاكنُوا ِبآَ_ِتنَا َجيْ  |15َو اvَشدÈ ِمْهنُْم ُقو>

[41.16] Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, 
karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan 

sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan.  ْم ِرحيًا فَاvْرَسلْنَا عَلَْهيِ
نَْيا َولََعَذاُب االِٓخَرِة اvْخَزى َوُمهْ  ÈTُِّنِذيَقهُْم عََذاَب اِخلْزِي ِيف احلََياِة ا َساٍت ل ِ ٍم حن> <_vَرصًا ِيف ا وَن | الَ َرصْ  |16 يُنَرصُ

[41.17] Dan adapun kaum Tsamud maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai 
buta |kesesatan| dari petunjuk itu, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang 

telah mereka kerjakan.  ُا ثَم ُبونَ َواvم> َتَحبÈوا الَعَمى عََىل الهَُدى فَاvَخَذْهتُْم َصاِعَقُة الَعَذاِب الهُوِن ِبَما َاكنُوا يَْكسـِ  |17| وُد فَهََديْنَاُمهْ فَاسـْ
[41.18] Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

يَن آمَ   ِ <x18نُوا َوَاكنُوا يَت>ُقوَن |َوَجن>ْينَا ا| 
    

Sub.:  Pendengaran, mata, kulit akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan 41:19Sub.:  Pendengaran, mata, kulit akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan 41:19Sub.:  Pendengaran, mata, kulit akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan 41:19Sub.:  Pendengaran, mata, kulit akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan 41:19----25252525    
[41.19] Dan |ingatlah| hari |ketika| musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mereka 

dikumpulkan |semuanya|.  َىل الن>اِر فَهُْم يُوَزُعوَن |َويَْوَم `
ِ ا <Bْعَداُء اvَرشُ ا  |19ُحيْ

[41.20] Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi 
saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.  ََذا َما َجاُءوَها ش

`
ُعهُْم َواvبَْصاُرُمهْ َوُجلُوُدُمهْ ِبَما َحىت> ا ْم َمسْ هَِد عَلَْهيِ

 |20َاكنُوا يَْعَملُوَن |
[41.21] Dan mereka berkata kepada kulit mereka. "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit 

mereka menjawab. "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai |pula| 
berkata, dan Dia-lah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah kamu 

dikembalikan.  ٍَء َوُهو ي اvنَطَق ُلك> َيشْ ِ <xا ُ <Bنَطَقنَا اvعَلَْينَا قَالُوا ا ْ Èلَْيِه تُْرَجُعوَن | َوقَالُوا ِلُجلُوِدِمهْ ِلَم َشهِدمت
`
ٍة َوا َل َمر>  |21َخلََقُمكْ اvو>
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[41.22] Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu 
terhadapmu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan.

ُعُمكْ َوَال اvبَْصاُرُمكْ َوَال ُجلُوُدُمكْ َولَِكن َظنَنُمتْ اvن>   وَن اvن يَْشهََد عَلَْيُمكْ َمسْ َتِرتُ ا تَْعَملُوَن |َوَما ُكنُمتْ تَسـْ م> َ َال يَْعَملُ َكِثريًا ّمِ <B22ا| 
[41.23] Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu, 

prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi.  ي ِ <xُمكُ اÈَوَذِلُمكْ َظن
َن اخلَاِرسِيَن | ُِّمكْ اvْرَداُمكْ فَاvْصَبْحُمت ّمِ  |23َظنَنُمت ِبَرب

[41.24] Meskipun mereka bersabar |menderita azab| maka nerakalah tempat diam mereka dan jika mereka 
mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya.  ن

`
فَا

َن املُْعَتِبَني | تَْعِتُبوا فََما ُمه ّمِ ن يَسـْ
`
>هُْم َوا وا فَالن>اُر َمثًْوى ل  |24يَْصِربُ

[41.25] Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman |setan| yang menjadikan mereka memandang bagus 
apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan tetaplah atas mereka keputusan azab bersama umat-
umat yang terdahulu sebelum mereka dari |golongan| jin dan manusia; sesungguhnya mereka adalah orang-

orang yang merugi.  َُم الَقْوُل ِيف ا¢م ا بَْنيَ اvيِْدِهيْم َوَما َخلَْفهُْم َوَحق> عَلَْهيِ >ُنوا لَهُم م> ُْم َوقَي>ْضنَا لَهُْم ُقَرkََء فََزي هن>
`
نِس ا

`
َن اِجلّنِ َواال ٍم قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهِم ّمِ
 |25يَن |َاكنُوا َخاِرسِ 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli Neraka 41:26orang ahli Neraka 41:26orang ahli Neraka 41:26orang ahli Neraka 41:26----29292929    

[41.26] Dan orang-orang yang kafir berkata. "Janganlah kamu mendengarkan |bacaan| Al Qur'an ini dan 
buatlah hiruk-pikuk |kegaduhan| terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan |mereka|.  يَن ِ <xَكَفُروا َال َوقَاَل ا

 |26تَْسَمُعوا ِلهََذا الُقْرآِن َوالَْغْوا ِفيِه لََعل>ُمكْ تَْغِلُبوَن |
[41.27] Maka sesungguhnya Kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir dan Kami 

akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka 
kerjakan. | ي َاكنُوا يَْعَملُوَن ِ <xا vْسَواvُْم ا يَن َكَفُروا عََذاً� َشِديدًا َولَنَْجزِيَهن> ِ <x27فَلَُنِذيَقن> ا| 

[41.28] Demikianlah balasan |terhadap| musuh-musuh Allah, |yaitu| neraka; mereka mendapat tempat 
tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami.  َWَِذ

َحُدوَن | ِ الن>اُر لَهُْم ِفهيَا َداُر اخلWُِْ َجَزاًء ِبَما َاكنُوا ِبآَ_ِتنَا َجيْ <Bْعَداِء اv28َجَزاُء ا| 
[41.29] Dan orang-orang kafir berkata. "Ya Tuhan kami perlihatkanlah kami dua jenis orang yang telah 

menyesatkan kami |yaitu| sebagian dari jin dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki 
kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina".  ِرvنَا ا< يَن َكَفُروا َرب ِ <xنِس َوقَاَل ا

`
ْيِن اvَضال>kَ ِمَن اِجلّنِ َواال َ <Cال kَ
َت اvْقَداِمنَا ِلَيُكوkَ ِمَن االvْسَفِلَني | َعلْهَُما َحتْ  |29َجنْ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli surga 41:30orang ahli surga 41:30orang ahli surga 41:30orang ahli surga 41:30----33333333    

[41.30] Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan. "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka 
meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka |dengan mengatakan|. "Janganlah 
kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan |memperoleh| surga 

yang telah dijanjikan Allah kepadamu".  ُيَن قَال ِ <xن> ا `
وا ِ� ا بِْرشُ vَزنُوا َوا افُوا َوَال َحتْ ُم املَالِئَكُة اvال> َختَ َتقَاُموا تََتَزن>ُل عَلَْهيِ ُ ُمث> اسـْ <Bنَا اÈ لَْجن>ِة الَِيت وا َرب

 |30ُكنُمتْ تُوعَُدوَن |
[41.31] Kami lah Pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat; di dalamnya |surga| 

kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh |pula| di dalamnya apa yang kamu minta.  ُن َحنْ
عُ  ـي اvنُفُسُمكْ َولَُمكْ ِفهيَا َما تَد> َهتِ نَْيا َوِيف االِٓخَرِة َولَُمكْ ِفهيَا َما تَشـْ ÈTْولََياُؤُمكْ ِيف احلََياِة اv31وَن |ا| 

[41.32] Sebagai hidangan |bagimu| dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ْن غَُفوٍر نُُزًال ّمِ
ِحٍمي |  |32ر>
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[41.33] Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, 
mengerjakan amal yang saleh dan berkata. "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?"

>ِين ِمَن املُْسِلِمَني |  ن
`
َل َصاِلحًا َوقَاَل ا ِ َوَمعِ <Bَىل ا

`
م>ن َدعَا ا  |33َوَمْن اvْحَسُن قَْوًال ّمِ

    
Sub.:  Perbuatan baik dan kejahatan 41:34Sub.:  Perbuatan baik dan kejahatan 41:34Sub.:  Perbuatan baik dan kejahatan 41:34Sub.:  Perbuatan baik dan kejahatan 41:34    

[41.34] Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah |kejahatan itu| dengan cara yang lebih baik, 
maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang 

sangat setia.  ِ <xَذا ا
`
>ِيت ِيهَ اvْحَسُن فَا ئَُة اْدفَْع ِ�ل ِّ ي نَُة َوَال الس> َتِوي احلَسـَ ٌمي |َوَال تَسـْ >ُه َوِيلä َمحِ  |34ي بَيْنََك َوبَيْنَُه عََداَوٌة vJَن

[41.35] Dan |sifat-sifat yang baik itu| tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan 
tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.  <ال

`
َوَما يُلَق>اَها ا

ال> ُذو َحظٍّ َعِظٍمي |
`
وا َوَما يُلَق>اَها ا يَن َصَربُ ِ <x35ا| 

    
Sub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setan 41:36Sub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setan 41:36Sub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setan 41:36Sub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setan 41:36    

[41.36] Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada 
Allah. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  تَِعْذ ْيَطاِن نَْزغٌ فَاسـْ ا يََزنغَن>َك ِمَن الشـ> م>

`
َوا

ِميُع الَعِلُمي | >ُه ُهَو الس> ن
`
ِ ا <B�ِ36|    

    
Sub.:  Semua ciptaan Allah sujud dihadapanSub.:  Semua ciptaan Allah sujud dihadapanSub.:  Semua ciptaan Allah sujud dihadapanSub.:  Semua ciptaan Allah sujud dihadapan----Nya 41:37Nya 41:37Nya 41:37Nya 41:37    

[41.37] Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah 
bersujud kepada matahari dan janganlah |pula| kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang 

menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. َا >ْيُل َوالهن> ْمُس َوالَْقَمُر َال تَْسُجُدوا َوِمْن آَ_ِتِه الل ُر َوالش>
ُه تَْعُبُدوَن | <_ `

ن ُكنُمتْ ا
`
ي َخلََقهُن> ا ِ <xا ِ <Bِ ْمِس َوَال لِلَْقَمِر َواْجسُُدوا  |37ِللش>

    
Sub.:  Keterangan dari iman 41:38Sub.:  Keterangan dari iman 41:38Sub.:  Keterangan dari iman 41:38Sub.:  Keterangan dari iman 41:38    

[41.38] Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka |malaikat| yang di sisi Tuhanmu bertasbih 
kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu.  ُÚَ ُحوَن ّبِ َِّك يُسـَ يَن ِعنَد َرب ِ <xوا فَا َتْكَربُ ِن اسـْ

`
فَا

َاِر َوُمهْ َال يَْساvُموَن | >ْيِل َوالهن>  |38ِ�لل
    

Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah di muka bumi 4tanda kekuasaan Allah di muka bumi 4tanda kekuasaan Allah di muka bumi 4tanda kekuasaan Allah di muka bumi 41:391:391:391:39    
[41.39] Dan sebagian dari tanda-tanda |kekuasaan| -Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, 

maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang 
menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

ي اvْحيَ   ِ <xن> ا `
نَزلْنَا عَلَْهيَا املَاَء اْهَزت>ْت َوَربَْت ا vَذا ا

`
>َك تََرى االvْرَض َخاِشَعًة فَا ٍء قَِديٌر |َوِمْن آَ_تِِه اvن >ُه عََىل ُلكِّ َيشْ ن

`
 |39اَها لَُمْحِيي املُوَىت ا

    
Sub.:  Kemurnian Sub.:  Kemurnian Sub.:  Kemurnian Sub.:  Kemurnian dan kemuliaan Al Qur'an, Tidak ada kepalsuan didalamnya 41:40dan kemuliaan Al Qur'an, Tidak ada kepalsuan didalamnya 41:40dan kemuliaan Al Qur'an, Tidak ada kepalsuan didalamnya 41:40dan kemuliaan Al Qur'an, Tidak ada kepalsuan didalamnya 41:40----44444444    

[41.40] Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Kami, mereka tidak tersembunyi dari 
Kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang 
datang dengan aman sentosa pada Hari Kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki; sesungguhnya Dia 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.  ِيتû َفْوَن عَلَْينَا اvفََمن يُلَْقى ِيف الن>اِر َخْريٌ اvم م>ن يَا يَن يُلِْحُدوَن ِيف آَ_تِنَا َال َخيْ ِ <xن> ا `
 آِمنًا يَْوَم الِقيَاَمِة ا

>ُه ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري | ن
`
لُوا َما ِشئُْمتْ ا  |40اْمعَ
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[41.41] Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Qur'an ketika Al Qur'an itu datang kepada 
mereka, |mereka itu pasti akan celaka|, dan sesungguhnya Al Qur'an itu adalah Kitab yang mulia.  يَن َكَفُروا ِ <xن> ا `

ا
>ُه لَِكتَاٌب َعزِيٌز | ن

`
ا َجاَءُمهْ َوا ْكِر لَم> ِxّ�ِ41| 

[41.42] Yang tidak datang kepadanya |Al Qur'an| kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, 
yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.  تِيِه الَباِطُل ِمْن بَْنيِ يََديِْه َوَال ِمْن َخلِْفِه تَزنِيٌلûَال يَا

يٍد | ْن َحِكٍمي َمحِ  |42ّمِ
[41.43] Tidaklah ada yang dikatakan |oleh orang-orang kafir| kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya 

telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai 
ampunan dan hukuman yang pedih. | ِلٍمي vو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقاٍب ا ُxَ َك< ن> َرب `

ُسِل ِمن قَْبِ�َ ا Èال> َما قَْد ِقيَل ِللر
`
 |43َما يَُقاُل Wََ ا

[41.44] Dan jika Kami jadikan Al Qur'an itu suatu bacaan dalam selain bahasa Arab tentulah mereka 
mengatakan. "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?". Apakah |patut Al Qur'an| dalam bahasa asing, sedang 
|rasul adalah orang| Arab? Katakanlah. "Al Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang 
beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Qur'an itu suatu 

kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah |seperti| orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh".  َولَْو
مِ  ْجعَ vا kًٓيَن َجَعلْنَاُه ُقْرا ِ <xيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوا ِ <Cُقْل ُهَو ِل äَوَعَرِيب äِمي ْجعَ vا vلَْت آَ_تُُه ا >َقالُوا لَْوال فُّصِ ى ا¢ْولَِئَك يا+ ل ْم َمعً ْم َوْقٌر َوُهَو عَلَْهيِ َال يُْؤِمُنوَن ِيف آَذاِهنِ

َاكٍن بَِعيٍد |  |44يُنَاَدْوَن ِمن م>
    

Sub.:  Mereka yangSub.:  Mereka yangSub.:  Mereka yangSub.:  Mereka yang    memperselisihkan kitab taurat yang diberikan kepada Nabi Musa 41:45memperselisihkan kitab taurat yang diberikan kepada Nabi Musa 41:45memperselisihkan kitab taurat yang diberikan kepada Nabi Musa 41:45memperselisihkan kitab taurat yang diberikan kepada Nabi Musa 41:45    
[41.45] Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Taurat lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. 

Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah 
dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka terhadap Al Qur'an benar-benar dalam keragu-raguan yang 

membingungkan.  ُْم هن>
`
َِّك لَُقِيضَ بَيَْهنُْم َوا ب َبقَْت ِمن ر> َمٌة سـَ نُْه ُمرِيٍب |لَِفي شَ َولََقْد آتَيْنَا ُموَىس الِكتَاَب فَاْختُِلَف ِفيِه َولَْوال َلكِ  |45ٍكّ ّمِ

    
Sub.:  Allah tidak salah dalam membalas ibadah hambaSub.:  Allah tidak salah dalam membalas ibadah hambaSub.:  Allah tidak salah dalam membalas ibadah hambaSub.:  Allah tidak salah dalam membalas ibadah hamba----hambahambahambahamba----Nya 41:46Nya 41:46Nya 41:46Nya 41:46    

[41.46] Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka |pahalanya| untuk dirinya sendiri dan 
barang siapa yang berbuat jahat maka |dosanya| atas dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu 

menganiaya hamba-hamba |Nya|. | ِّلَْعِبيِد Èُك ِبَظال>ٍم ل َل َصاِلحًا فَِلنَْفِسِه َوَمْن اvَساَء فََعلَْهيَا َوَما َرب  |46َمْن َمعِ
    

Sub.:  Kepada Allah lah kita kembalikan pengetahuan tentang hari kiamat 41:47Sub.:  Kepada Allah lah kita kembalikan pengetahuan tentang hari kiamat 41:47Sub.:  Kepada Allah lah kita kembalikan pengetahuan tentang hari kiamat 41:47Sub.:  Kepada Allah lah kita kembalikan pengetahuan tentang hari kiamat 41:47----48484848    
[41.47] Kepada-Nya lah dikembalikan pengetahuan tentang Hari Kiamat. Dan tidak ada buah-buahan 

keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuan pun mengandung dan tidak |pula| melahirkan, 
melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Pada hari Tuhan memanggil mereka. "Di manakah sekutu-sekutu-Ku 
itu?"; mereka menjawab. "Kami nyatakan kepada Engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang 

memberi kesaksian |bahwa Engkau punya sekutu|".  َÉْvْن ا ُرُج ِمن ثََمَراٍت ّمِ اعَِة َوَما َختْ لَْيِه يَُردÈ ِعْملُ الس>
`
نَىث َوَال تََضُع ا ِمُل ِمْن ا¢ ِمهَا َوَما َحتْ

>ا ِمن َشهِيٍد | َك َما ِمن <kَاكِيئ قَالُوا آَذ ال> ِبِعلِْمِه َويَْوَم يُنَاِدِهيْم اvيَْن ُرشَ
`
 |47ا

[41.48] Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahwa tidak 
ada bagi mereka sesuatu jalan keluar pun |dari azab Allah|.  ِحيٍص ن م> ا َاكنُوا يَْدُعوَن ِمن قَْبُل َوَظنÈوا َما لَهُم ّمِ َوَضل> َعْهنُم م>

|48| 
    

Sub.:  Kesombongan mereka atas nikmat yang Allah berikan kepanya 41:49Sub.:  Kesombongan mereka atas nikmat yang Allah berikan kepanya 41:49Sub.:  Kesombongan mereka atas nikmat yang Allah berikan kepanya 41:49Sub.:  Kesombongan mereka atas nikmat yang Allah berikan kepanya 41:49----54545454    
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[41.49] Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus 
asa lagi putus harapan. | فََيُئوٌس قَنُوٌط È ُه الرش> س> ن م>

`
نَساُن ِمن ُدعَاِء اخلَْريِ َوا

`
 |49َال يَْساvُم اال

[41.50] Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan, 
pastilah dia berkata. "Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku 
dikembalikan kepada Tuhanku maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisi-Nya". Maka 
Kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan 

Kami rasakan kepada mereka azab yang keras.  ًاعََة قَائَِمة ْتُه لََيُقولَن> َهَذا ِيل َوَما اvُظنÈ الس> اَء َمسـ> ن>ا ِمْن بَْعِد َرض> ًة ّمِ َذْقنَاُه َرْمحَ vَولَِنئْ ا 
ِجْعُت  Èْن عََذاٍب  َولَِنئ ر ُم ّمِ لُوا َولَنُِذيَقهن> يَن َكَفُروا ِبَما َمعِ ِ <xَنئ> ا ِّ َىن فَلَُننَب ن> ِيل ِعنَدُه لَلُْحسـْ `

َىل َرّيبِ ا
`
 |50غَِليظٍ | ا

[41.51] Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri; tetapi 
apabila ia ditimpa malapetaka maka ia banyak berdoa.  فَُذو ُدعَاٍء È ُه الرش> َذا َمس>

`
اِنِبِه َوا نَساِن اvْعَرَض َونَاvى ِجبَ

`
َذا اvنَْعْمنَا عََىل اال

`
َوا

 |51َعرِيٍض |
[41.52] Katakanlah. "Bagaimana pendapatmu jika |Al Qur'an| itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu 

mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang 
jauh?" | ْن ُهَو ِيف ِشقَاٍق بَِعيٍد ِ ُمث> َكَفْرُمت ِبِه َمْن اvَضلÈ ِمم> <Bن َاكَن ِمْن ِعنِد ا

`
 |52ُقْل اvَراvيُْمتْ ا

[41.53] Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda |kekuasaan| Kami di segenap ufuk dan 
pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur'an itu adalah benar. Dan apakah 

Tuhanmu tidak cukup |bagi kamu| bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?  ُِِهيْم آَ_تِنَا ِيف االٓفَاِق َسرن
ٍء َشهِيٌد | >ُه عََىل ُلكِّ َيشْ ن vَِّك ا >ُه احلَقÈ اvَو لَْم يَْكِف ِبَرب ن vلَهُْم ا َ  |53َوِيف اvنُفِسهِْم َحىت> يََتبَني>

[41.54] Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan 
mereka. Ingatlah, bahwa sesungguhnya Dia Maha Meliputi segala sesuatu.  ٍء >ُه ِبُلكِّ َيشْ ن

`
ْم اvَال ا ِ َِّقاِء َرّهبِ ن ل ُْم ِيف ِمْريٍَة ّمِ هن>

`
اvَال ا

ِحيطٌ | È54م| 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحميِ ب ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bْسِم ا 
[42.1] Haa Miim. | 1مح| 

[42.2] `Ain Siin Qaaf. | 2عـسق| 
    

Sub.:  Para malaikat memuji, bertasbih kepada Allah dan memintakan ampun untuk umat manusia 42:3Sub.:  Para malaikat memuji, bertasbih kepada Allah dan memintakan ampun untuk umat manusia 42:3Sub.:  Para malaikat memuji, bertasbih kepada Allah dan memintakan ampun untuk umat manusia 42:3Sub.:  Para malaikat memuji, bertasbih kepada Allah dan memintakan ampun untuk umat manusia 42:3----5555    
[42.3] Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu |Nabi 

Muhammad| dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. | الَعزِيُز احلَِكُمي ُ <Bيَن ِمن قَْبِ�َ ا ِ <xَىل ا
`
لَْيَك َوا

`
 |3َكَذWَِ يُوِ� ا

[42.4] Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah Yang Maha 
Tinggi lagi Maha Besar. | الَعِظُمي Èْرِض َوُهَو الَعِيلvَمَواِت َوَما ِيف اال  |Úَ4ُ َما ِيف الس>

[42.5] Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya |karena kebesaran Allah| dan malaikat-malaikat 
bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, 

bahwa sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ْرَن ِمن َمَواُت يََتَفط> تََاكُد الس>
َتْغِفُروَن ِلَمن ِيف ا ْم َويَسـْ ِ ْمِد َرّهبِ ُحوَن ِحبَ ّبِ ِحُمي |فَْوِقهِن> َوالَْمالئَِكُة يُسـَ َ ُهَو الَغُفوُر الر> <Bن> ا `

 |5الvْرِض اvَال ا
[42.6] Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi |perbuatan| 

mereka; dan kamu |ya Muhammad| bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.  يَن ِ <xَوا ُ <Bْوِلَياَء اvَُذوا ِمن ُدوِنِه ا اخت>
م ِبَوِكيٍل | ْم َوَما اvنَْت عَلَْهيِ  |6َحِفيظٌ عَلَْهيِ
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Sub.:Sub.:Sub.:Sub.:        Nabi Muhammad mulai berdakwaNabi Muhammad mulai berdakwaNabi Muhammad mulai berdakwaNabi Muhammad mulai berdakwa    di Mekkah 42:7di Mekkah 42:7di Mekkah 42:7di Mekkah 42:7    
[42.7] Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi 

peringatan kepada umulqura |penduduk Mekah| dan penduduk |negeri-negeri| sekelilingnya serta memberi 
peringatan |pula| tentang hari berkumpul |Kiamat| yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga 

dan segolongan masuk neraka.  ْلَْيَك ُقر
`
ُِّتنِذُرا¢م> الُقَرى َوَمْن َحْولَهَا َوتُنِذَر يَْوَم اجلَْمعِ َال َريَْب ِفيِه فَرِيٌق ِيف اجلَن>ِة َوَكَذWَِ اvْوَحْينَا ا اkًٓ َعَرِبيا+ ل

ِعِري |  |7َوفَرِيٌق ِيف الس>
    

Sub.:  Keanekaragaman 42:8Sub.:  Keanekaragaman 42:8Sub.:  Keanekaragaman 42:8Sub.:  Keanekaragaman 42:8    
[42.8] Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat |saja|, tetapi Dia 

memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak 
ada bagi mereka seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong.  ًُة َواِحَدًة َولَِكن يُْدِخل ُ لََجَعلَهُْم ا¢م> <Bَمن  َولَْو َشاَء ا

ّ َوَال نَِصٍري | ن َوِيلٍ اِلُموَن َما لَهُم ّمِ ِتِه َوالظ>     |8يََشاُء ِيف َرْمحَ
    

Sub.:  Allah menghidupkan kembali orang mati 42:9Sub.:  Allah menghidupkan kembali orang mati 42:9Sub.:  Allah menghidupkan kembali orang mati 42:9Sub.:  Allah menghidupkan kembali orang mati 42:9    
[42.9] Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah, Dialah 

Pelindung |yang sebenarnya| dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan Dia adalah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. | ٍء قَِديٌر ِيي املَْوَىت َوُهَو عََىل ُلكِّ َيشْ ُ ُهَو الَوِيلÈ َوُهَو ُحيْ <Bْوِلَياَء فَاvَُذوا ِمن ُدوِنِه ا  |9اvِم اخت>

    
Sub.:  Allah adalah Hakim antara kitaSub.:  Allah adalah Hakim antara kitaSub.:  Allah adalah Hakim antara kitaSub.:  Allah adalah Hakim antara kita    semua 42:10semua 42:10semua 42:10semua 42:10    

[42.10] Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih maka putusannya |terserah| kepada Allah. |Yang 
mempunyai sifat-sifat demikian| itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakal dan kepada-Nya lah 

aku kembali.  ْلَْيِه ا¢ِنيُب |َوَما اْختَلَْفُمتْ ِفيِه ِمن َيش
`
ُْت َوا ُ َرّيبِ عَلَْيِه تََولك> <Bَذِلُمكُ ا ِ <Bَىل ا

`
 |10ٍء فَُحْمكُُه ا

    
Sub.:  Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dan segala sesuatu adalah milikSub.:  Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dan segala sesuatu adalah milikSub.:  Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dan segala sesuatu adalah milikSub.:  Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dan segala sesuatu adalah milik----Nya 42:11Nya 42:11Nya 42:11Nya 42:11----12121212    

[42.11] |Dia| Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-
pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan |pula|, dijadikan-Nya kamu berkembang biak 
dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat.  ُْزَواجًا يَْذَرُؤُمكْ ِفيِه لَيَْس مكَِ  فَاِطرvنَْعاِم اvْزَواجًا َوِمَن االvنُفِسُمكْ اvْن ا َمَواِت َواالvْرِض َجَعَل لَُمك ّمِ ِميُع الَبِصُري |الس> ٌء َوُهَو الس>  |11ثúِِْ َيشْ
[42.12] Kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya dan menyempitkan |nya|. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.  َمَقاِليُد ُÚَ
ٍء عَِلٌمي | >ُه ِبُلكِّ َيشْ ن

`
ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر ا َمَواِت َواالvْرِض يَبُْسطُ الّرِ  |12الس>

    
Sub.:  Tegakkan Agama dan pesaSub.:  Tegakkan Agama dan pesaSub.:  Tegakkan Agama dan pesaSub.:  Tegakkan Agama dan pesan yang dibawa oleh semua para nabi janganlah kalian berpecah belah n yang dibawa oleh semua para nabi janganlah kalian berpecah belah n yang dibawa oleh semua para nabi janganlah kalian berpecah belah n yang dibawa oleh semua para nabi janganlah kalian berpecah belah 
tentangnya 42:13tentangnya 42:13tentangnya 42:13tentangnya 42:13----23232323    

[42.13] Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan 
apa yang telah Kami wahyukan kepadamu |Nabi Muhammad| dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada 
Ibrahim, Musa dan Isa yaitu. Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat 
bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang 

yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada |agama| -Nya orang yang kembali |kepada-Nya|.  َرشََع لَُمك
ْبَراِهَمي َوُموَىس َوِعيَىس اvنْ 

`
ْينَا ِبِه ا لَْيَك َوَما َوص>

`
ي اvْوَحْينَا ا ِ <xيِن َما َوىص> ِبِه نُوحًا َوا ِTَّن ا ُقوا ِفيِه َكُربَ ّمِ يَن َوَال تََتَفر> ِTِّقميُوا اvلَْيِه  ا

`
 عََىل املُْرشِِكَني َما تَْدُعَوُمهْ ا
لَْيِه َمن يُِنيُب |

`
لَْيِه َمن يََشاُء َوَهيِْدي ا

`
َتِيب ا ُ َجيْ <B13ا| 
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[42.14] Dan mereka |ahli kitab| tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada 
mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari 
Tuhanmu dahulunya |untuk menangguhkan azab| sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka 
telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab |Taurat dan Injil| 
sesudah mereka, benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang Kitab |Al-Qur’an| itu.

َىل  
`
َِّك ا ب َبَقْت ِمن ر> َمٌة سـَ ال> ِمْن بَْعِد َما َجاَءُمهُ الِعْملُ بَْغيًا بَيَْهنُْم َولَْوال َلكِ

`
ُقوا ا َسم+ َوَما تََفر> Èَجٍل م vيَن ا¢وِرثُوا الِكتَاَب ِمْن بَْعِدِمهْ لَِفي ا ِ <xن> ا

`
>ُقِيضَ بَيَْهنُْم َوا ى ل

نُْه ُمرِيٍب |  |14َشٍكّ ّمِ
[42.15] Maka karena itu serulah |mereka kepada agama itu| dan tetaplah sebagaimana diperintahkan 

kepadamu |Nabi Muhammad| dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah. "Aku beriman 
kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-
lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada 
pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah kembali |kita|"

ُ ِمن ِكتَاٍب وَ   <Bنَزَل اvْهَواَءُمهْ َوُقْل آَمنُت ِبَما اvِبْع ا< تَِقْم Éََ ا¢ِمْرَت َوَال تَت Wَِ فَاْدُع َواسـْ َCَِف ُ <Bْعِدَل بَيْنَُمكُ اvاُلُمكْ َال  ا¢ِمْرُت ال الُنَا َولَُمكْ اvْمعَ ْمعَ vُمكْ لَنَا اÈ Èنَا َوَرب َرب
لَْيِه املَِصُري |

`
َمُع بَْينَنَا َوا ُ َجيْ <Bَة بَْينَنَا َوبَيْنَُمكُ ا  |15ُحج>

[42.16] Dan orang-orang yang membantah |agama| Allah sesudah agama itu diterima maka bantahan 
mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan |Allah| dan bagi mereka azab yang 

sangat keras.  ٌْم غََضب ْم َوعَلَْهيِ ِ ُهتُْم َداِحَضٌة ِعنَد َرّهبِ ُتِجيَب Úَُ ُحج> ِ ِمْن بَْعِد َما اسـْ <Bوَن ِيف ا Èيَن ُحيَاج ِ <x16يٌد |َولَهُْم عََذاٌب َشدِ  َوا| 
[42.17] Allah-lah yang menurunkan kitab |Al-Qur’an| dengan |membawa| kebenaran dan |menurunkan| 

neraca |keadilan|. Dan tahukah kamu, boleh jadi Hari Kiamat itu |sudah| dekat?  نَزَل الِكتَاَب ِ�لَْحّقِ َوالِْمَزياَنvي ا ِ <xا ُ <Bا
اعََة قَرِيٌب |َوَما يُْدِر   |17يَك لََعل> الس>

[42.18] 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.  َالvا Èَا احلَق يَن آَمنُوا ُمْشِفُقوَن ِمْهنَا َويَْعلَُموَن اvهن> ِ <xيَن َال يُْؤِمنُوَن ِهبَا َوا ِ <xَتْعِجُل ِهبَا ا ن> يَسـْ `
يَن  ا ِ <xا

اعَِة لَِفي َضالٍل بَِعيٍد |  |18يَُماُروَن ِيف الس>
[42.19] Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.  َلَِطيٌف ِبِعَباِدِه يَْرُزُق َمن يَش ُ <Bالَعزِيُز ا Èاُء َوُهَو الَقِوي
|19| 

[42.20] Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya 
dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan 

dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat.  ِيف َحْرثِِه َوَمن َاكَن يُرِيُد َحْرَث ُÚَ َمن َاكَن يُرِيُد َحْرَث االِٓخَرِة نَزِْد
>ِصيٍب | نَْيا نُْؤتِِه ِمْهنَا َوَما Úَُ ِيف االِٓخَرِة ِمن ن ÈT20ا| 

[42.21] Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka 
agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan |dari Allah| tentulah mereka 
telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

 اvْم لَهُ 
`
َمُة الَفْصِل لَُقِيضَ بَيَْهنُْم َوا ُ َولَْوال َلكِ <Bَذْن ِبِه اûيِن َما لَْم يَا ِTَّن ا ُعوا لَهُم ّمِ َاكُء َرشَ اِلِمَني لَهُْم عََذاٌب اvِلٌمي |ْم ُرشَ  |21ن> الظ>

[42.22] Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah 
mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang saleh |berada| di dalam taman-
taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah 

karunia yang besar.  ُاِلِمَني م اِلَحاِت ِيف َرْوَضاِت اجلَن>اِت لَهُم م> تََرى الظ> لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xْم َوا ُبوا َوُهَو َواِقٌع ِهبِ ا َكسـَ ا يََشاُءوَن ِعنَد ْشِفِقَني ِمم>
ْم َذWَِ ُهَو الَفْضُل الَكِبُري | ِ  |22َرّهبِ
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[42.23] Itulah |karunia| yang |dengan itu| Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh. Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun 
atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami 
tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Mensyukuri.  ْجرًاvلُُمكْ عَلَْيِه اvْساvاِلَحاِت ُقل ال> ا لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xِعَباَدُه ا ُ <Bا ُ ي يُبَّرشِ ِ <xا َWِْف َذ َة ِيف الُقْرَىب َوَمن يَْقَرتِ ال> املََود>
`
نًَة ن>زِْد Úَُ  ا َحسـَ

َ غَُفوٌر َشُكوٌر | <Bن> ا `
نًا ا  |23ِفهيَا ُحسـْ

    
Sub.:  Perkataan orang kafir terhadap Nabi Muhammad, bahwa dia yang telah mengada adakan dusta 42:24Sub.:  Perkataan orang kafir terhadap Nabi Muhammad, bahwa dia yang telah mengada adakan dusta 42:24Sub.:  Perkataan orang kafir terhadap Nabi Muhammad, bahwa dia yang telah mengada adakan dusta 42:24Sub.:  Perkataan orang kafir terhadap Nabi Muhammad, bahwa dia yang telah mengada adakan dusta 42:24    

[42.24] Bahkan mereka mengatakan. "Dia |Nabi Muhammad| telah mengada-adakan dusta terhadap 
Allah". Maka jika Allah menghendaki niscaya Dia mengunci mati hatimu; dan Allah menghapuskan yang batil 
dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimat-Nya |Al Qur'an|. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui 

segala isi hati.  َْم يَُقولُوَن افَْرتَى عvا 
`
َماِتِه ا قÈ احلَق> ِبَلكِ ُ الَباِطَل َوُحيِ <Bِمتْ عََىل قَلِْبَك َويَْمُح ا ُ َخيْ <Bن يََشأِ ا

`
ِ َكِذً� فَا <Bُدوِر |َىل ا Èُه عَِلٌمي ِبَذاِت الص<  |24ن

    
Sub.:   Rahmat dan berkah Allah 42:25Sub.:   Rahmat dan berkah Allah 42:25Sub.:   Rahmat dan berkah Allah 42:25Sub.:   Rahmat dan berkah Allah 42:25----28282828    

[42.25] Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan 
dan mengetahui apa yang kamu kerjakan, | ئَاِت َويَْعَملُ َما تَْفَعلُوَن ِّ ي ي يَْقَبُل الت>ْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَْعُفو َعِن الس> ِ <x25َوُهَو ا| 

[42.26] dan Dia memperkenankan |doa| orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh dan 
menambah |pahala| kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang 

sangat keras.  ََواْلَاكِفُرون ِúِن فَْض اِلَحاِت َويَزِيُدُمه ّمِ لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xَتِجيُب ا  |26لَهُْم عََذاٌب َشِديٌد | َويَسـْ
[42.27] Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui 

batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia 
Maha Mengetahui |keadaan| hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.  ْرِض َولَِكن يَُزنُِّلvْزَق ِلِعَباِدِه لََبَغْوا ِيف اال ُ الّرِ <Bَولَْو بََسطَ ا

>ُه ِبِعَباِدِه َخِبٌري بَِصٌري | ن
`
ا يََشاُء ا  |27ِبَقَدٍر م>

[42.28] Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. 
Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.  احلَِميُد Èَتُه َوُهَو الَوِيل ي يَُزنُِّل الَغْيَث ِمْن بَْعِد َما قَنَُطوا َويَنُرشُ َرْمحَ ِ <xَوُهَو ا

|28| 
    

Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kekuasaan Allah di seluruh ciptaantanda kekuasaan Allah di seluruh ciptaantanda kekuasaan Allah di seluruh ciptaantanda kekuasaan Allah di seluruh ciptaan----Nya 42:29Nya 42:29Nya 42:29Nya 42:29----36363636    
[42.29] Dan di antara ayat-ayat |tanda-tanda kekuasaan| -Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan 

makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan 
semuanya apabila dikehendaki-Nya.  َمَواِت َذا يََشاُء قَِديٌر | َوِمْن آَ_ِتِه َخلُْق الس>

`
ِعهِْم ا >ٍة َوُهَو عََىل َمجْ  |29َواالvْرِض َوَما بَث> ِفِهيَما ِمن َداب

[42.30] Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, 
dan Allah memaafkan sebagian besar |dari kesalahan-kesalahanmu|.  يِْديُمكْ َويَْعُفو َعنvِصيَبٍة فَِبَما َكَسبَْت ا Èن م َوَما اvَصابَُمك ّمِ

 |30َكِثٍري |
[42.31] Dan kamu tidak dapat melepaskan diri |dari azab Allah| di muka bumi, dan kamu tidak 

memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong selain Allah.  ْرِض َوَماvنُمت ِبُمْعِجزِيَن ِيف اال vَوَما ا
ّ َوَال نَِصٍري | ِ ِمن َوِيلٍ <Bن ُدوِن ا  |31لَُمك ّمِ

[42.32] Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal |yang berlayar| di laut seperti gunung-
gunung.  َْعالِم |َوِمْن آَ_تِِه اجلََواِر ِيف البv32ْحِر َاكال| 

[42.33] Jika Dia menghendaki Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di 
permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda |kekuasaan| -Nya bagi setiap 
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orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur,  ُلكِّ َصب>اٍر ِّ ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل `
َحي فَيَْظلَلَْن َرَواِكَد عََىل َظهْرِِه ا ن يََشاû يُْسِكِن الّرِ

`
ا

 |33َشُكوٍر |
[42.34] atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian 

besar |dari mereka|. | ُبوا َويَْعُف َعن َكِثٍري  |34اvْو يُوِبْقهُن> ِبَما َكسـَ
[42.35] Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat |kekuasaan| Kami mengetahui bahwa mereka 

sekali-kali tidak akan memperoleh jalan ke luar |dari siksaan|. اِدلُو يَن ُجيَ ِ <xِحيٍص |َويَْعَملَ ا ن م>  |35َن ِيف آَ_ِتنَا َما لَهُم ّمِ
[42.36] Maka sesuatu apa pun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang 

ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan 
mereka, mereka bertawakal.  َيَن آَمنُوا َوعََىل ر ِ <Cبَْقى ِل vَخْريٌ َوا ِ <Bنَْيا َوَما ِعنَد ا ÈTٍء فََمَتاُع احلََياِة ا ن َيشْ ُوَن |فََما ا¢وِتيُمت ّمِ ْم يََتَولك> ِ  |36ّهبِ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGambaran bagi orang yang beriman 42:37ambaran bagi orang yang beriman 42:37ambaran bagi orang yang beriman 42:37ambaran bagi orang yang beriman 42:37----39393939    

[42.37] dan |bagi| orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila 
mereka marah mereka memberi maaf. | َذا َما غَِضُبوا ُمهْ يَْغِفُروَن

`
ْمثِ َوالَْفَواِحَش َوا `

َتِنُبوَن َكَبائَِر اال يَن َجيْ ِ <x37َوا| 
[42.38] Dan |bagi| orang-orang yang menerima |mematuhi| seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang 

urusan mereka |diputuskan| dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka.  ْمvالَة َوا ْم َواvقَاُموا الص> ِ َتَجابُوا ِلَرّهبِ يَن اسـْ ِ <xا َرَزْقنَاُمهْ يُنِفُقوَن |َوا  |38ُرُمهْ ُشوَرى بَيَْهنُْم َوِمم>

[42.39] Dan |bagi| orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.
وَن |  َذا اvَصاَهبُُم الَبْغُي ُمهْ يَنتَِرصُ

`
يَن ا ِ <x39َوا| 

    
Sub.:  Pahala bagi orang yang bSub.:  Pahala bagi orang yang bSub.:  Pahala bagi orang yang bSub.:  Pahala bagi orang yang berbuat baik dan memaafkanerbuat baik dan memaafkanerbuat baik dan memaafkanerbuat baik dan memaafkan,,,,    semuanya tanggungan Allah 42:40semuanya tanggungan Allah 42:40semuanya tanggungan Allah 42:40semuanya tanggungan Allah 42:40----43434343    

[42.40] Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka Barang siapa memaafkan dan 
berbuat baik maka pahalanya atas |tanggungan| Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang 

zalim. | اِلِمَني بÈ الظ> >ُه َال ُحيِ ن
`
ِ ا <Bْجُرُه عََىل اvْصلََح فَاvثْلُهَا فََمْن َعَفا َوا ئٌَة ّمِ ِّ ئٍَة َسي ِّ  |40َوَجَزاُء َسي

[42.41] Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun 
atas mereka.  َن َسِبيٍل |و م ّمِ  |41لََمِن انَتَرصَ بَْعَد ُظلِْمِه فَا¢ْولَِئَك َما عَلَْهيِ

[42.42] Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas 
di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. ِبي >َما الس> ن

`
يَن يَْظِلُموَن الن>اَس َويَْبُغوَن ِيف ا ِ <xُل عََىل ا

 |42االvْرِض ِبَغْريِ احلَّقِ ا¢ْولَِئَك لَهُْم عََذاٌب اvِلٌمي |
[42.43] Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya |perbuatan| yang demikian itu termasuk 

hal-hal yang diutamakan.  لَِمْن َعْزِم اال¢ُموِر |َولََمن َWِن> َذ `
    |43َصَربَ َوغََفَر ا

    
Sub.:  Mereka yang dzolim akan mendapankan azab yang kekal 42:44Sub.:  Mereka yang dzolim akan mendapankan azab yang kekal 42:44Sub.:  Mereka yang dzolim akan mendapankan azab yang kekal 42:44Sub.:  Mereka yang dzolim akan mendapankan azab yang kekal 42:44----46464646    

[42.44] Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang Pemimpin pun sesudah itu. Dan 
kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata. "Adakah kiranya jalan untuk 

kembali |ke dunia|?"  
`
ا َراvُوا الَعَذاَب يَُقولُوَن َهْل ا اِلِمَني لَم> ّ ِمْن بَْعِدِه َوتََرى الظ> ُ فََما Úَُ ِمن َوِيلٍ <Bن َسِبيٍل |َوَمن يُْضِلِل ا  |44َىل َمَرٍدّ ّمِ

[42.45] Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena |merasa| 
hina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata. "Sesungguhnya 
orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan |kehilangan| keluarga 
mereka pada Hari Kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

يَن آمَ   ِ <xّلِ يَنُظُروَن ِمن َطْرٍف َخِفٍيّ َوقَاَل ا Èxن> َوتََراُمهْ يُْعَرُضوَن عَلَْهيَا َخاِشِعَني ِمَن ا `
وا اvنُفَسهُْم َواvْهِلِهيْم يَْوَم الِقيَاَمِة اvَال ا يَن َخِرسُ ِ <xن> اخلَاِرسِيَن ا `

نُوا ا
ِقٍمي | Èاِلِمَني ِيف عََذاٍب م  |45الظ>
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[42.46] Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain 
Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun |untuk mendapat 

petunjuk|. | فََما لَهُِمن َسِبيٍل ُ <Bَوَمن يُْضِلِل ا ِ <Bن ُدوِن ا وَهنُم ّمِ ْن اvْوِلَياَء يَنُرصُ  |46َوَما َاكَن لَهُم ّمِ
    

Sub.:  bertaqwa kepada Allah sebelum dataSub.:  bertaqwa kepada Allah sebelum dataSub.:  bertaqwa kepada Allah sebelum dataSub.:  bertaqwa kepada Allah sebelum datang hari yang ditentukanng hari yang ditentukanng hari yang ditentukanng hari yang ditentukan----Nya yaitu hari kiamat 42:47Nya yaitu hari kiamat 42:47Nya yaitu hari kiamat 42:47Nya yaitu hari kiamat 42:47----48484848    
[42.47] Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak 

kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak |pula| dapat mengingkari 
|dosa-dosamu|.  َلَْجأٍ يَْوَمِئٍذ و ن م> ِ َما لَُمك ّمِ <Bِمَن ا ُÚَ <ِيتَ يَْوٌم ال> َمَردû ن قَْبِل اvن يَا َتِجيُبوا ِلَربُِّمك ّمِ ن ن>ِكٍري |اسـْ  |47َما لَُمك ّمِ

[42.48] Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu |Nabi Muhammad| sebagai pengawas bagi 
mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan |risalah|. Sesungguhnya apabila Kami merasakan 
kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa 
kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri |niscaya mereka ingkar| karena sesungguhnya manusia 

itu amat ingkar |kepada nikmat|.  ِنَساَن م
`
َذا اvَذْقنَا اال

`
k> ا

`
ال> الَبالُغ َوا

`
ْن عَلَْيَك ا

`
ْم َحِفيظًا ا ْن اvْعَرُضوا فََما اvْرَسلْنَاَك عَلَْهيِ

`
ن فَا

`
ًة فَِرَح ِهبَا َوا ن>ا َرْمحَ

نَساَن َكُفوٌر |تُصِ 
`
ن> اال

`
يِْدِهيْم فَا vَمْت ا ئٌَة ِبَما قَد> ِّ  |48ْهبُْم َسي

    
Sub.:  Kepemilikan langit dan bumi 42:49Sub.:  Kepemilikan langit dan bumi 42:49Sub.:  Kepemilikan langit dan bumi 42:49Sub.:  Kepemilikan langit dan bumi 42:49    

[42.49] Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia 
memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki 

kepada siapa yang Dia kehendaki, | ُكوَر Èxَوَهيَُب ِلَمن يََشاُء ا ~ًkَ
`
لُُق َما يََشاُء َهيَُب ِلَمن يََشاُء ا َمَواِت َواالvْرِض َخيْ ِ ُمْ�ُ الس> <Bِ49| 

[42.50] atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan |kepada siapa yang dikehendaki-
Nya|, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha 

Kuasa.  ٌُه عَِلمي< ن
`
َعُل َمن يََشاُء َعِق�ً ا kًَ~ َوَجيْ

`
ْم ُذْكَراkً َوا ُ"ُ  |50 قَِديٌر |اvْو ُيَزّوِ

    
Sub.:  Tidak ada seorangpun manusia yang bisa berbicara dengan Allah melainkan melalui wahyu yang Sub.:  Tidak ada seorangpun manusia yang bisa berbicara dengan Allah melainkan melalui wahyu yang Sub.:  Tidak ada seorangpun manusia yang bisa berbicara dengan Allah melainkan melalui wahyu yang Sub.:  Tidak ada seorangpun manusia yang bisa berbicara dengan Allah melainkan melalui wahyu yang 
diturunkanditurunkanditurunkanditurunkan----Nya 42:51Nya 42:51Nya 42:51Nya 42:51----52525252    

[42.51] Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan 
perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan |malaikat| lalu diwahyukan 
kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

ال> َوْحيًا اvْو ِمن  
`
ُ ا <Bَمُه ا >ُه عَِيلä َحِكٌمي |َوَما َاكَن ِلبََرشٍ اvن يَُلكِّ ن

`
ْذِنِه َما يََشاُء ا

`
 |51َوَراِء ِحَجاٍب اvْو يُْرِسَل َرُسوًال فَُيوِ�َ ِ�

    
Sub.:  Al Qur'an merupakan cahaya dan petunjuk Jalan yang Lurus 42:52Sub.:  Al Qur'an merupakan cahaya dan petunjuk Jalan yang Lurus 42:52Sub.:  Al Qur'an merupakan cahaya dan petunjuk Jalan yang Lurus 42:52Sub.:  Al Qur'an merupakan cahaya dan petunjuk Jalan yang Lurus 42:52----53535353    

[42.52] Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu |Nabi Muhammad| wahyu |Al Qur'an| dengan 
perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab |Al Qur'an| dan tidak pula 
mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Qur'an itu cahaya, dengan itu Kami memberi 
petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu |Nabi 

Muhammad| benar-benar membimbing |manusia| kepada jalan yang lurus.  َما ُكنَت kَْمِرvْن ا لَْيَك ُروحًا ّمِ
`
َوَكَذWَِ اvْوَحْينَا ا

>شـا ِْدي ِبِه َمن ن ميَاُن َولَِكن َجَعلْنَاُه نُورًا هن>
`
َتِقٍمي |تَْدِري َما الِكتَاُب َوَال اال سـْ Èاٍط م َىل ِرصَ

`
>َك لََهتِْدي ا ن

`
 |52ُء ِمْن ِعَباِدkَ َوا

[42.53] |Yaitu| jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan.  ُÚَ ي ِ <xا ِ <Bاِط ا ِ تَِصُري  ِرصَ <Bَىل ا

`
َمَواِت َوَما ِيف االvْرِض اvَال ا َما ِيف الس>

 |53اال¢ُموُر |
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AZ ZUKHRUF  سورة الزخرف 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[43.1] Haa Miim. | 1حـم| 

    
Sub.:  Sejak awaSub.:  Sejak awaSub.:  Sejak awaSub.:  Sejak awal penciptaan, Allah dalam rahmatl penciptaan, Allah dalam rahmatl penciptaan, Allah dalam rahmatl penciptaan, Allah dalam rahmat----Nya, mengutus para nabiNya, mengutus para nabiNya, mengutus para nabiNya, mengutus para nabi----Nya untuk membimbing umat Nya untuk membimbing umat Nya untuk membimbing umat Nya untuk membimbing umat 
manusia, namun kebanyakan mereka menolak utusan tersebut, maka Allah menimpakan azab kepada mereka manusia, namun kebanyakan mereka menolak utusan tersebut, maka Allah menimpakan azab kepada mereka manusia, namun kebanyakan mereka menolak utusan tersebut, maka Allah menimpakan azab kepada mereka manusia, namun kebanyakan mereka menolak utusan tersebut, maka Allah menimpakan azab kepada mereka 
43:243:243:243:2----14141414    

[43.2] Demi Kitab |Al Qur'an| yang menerangkan.  2املُِبِني |َواْلِكتَاِب| 
[43.3] Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahami |nya|.

>َعل>ُمكْ تَْعِقلُوَن |  k> َجَعلْنَاُه ُقْراkًٓ َعَرِبيا+ ل
`
 |3ا

[43.4] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu dalam induk Al Kitab |Lohmahfuz| di sisi Kami, adalah benar-
benar tinggi |nilainya| dan amat banyak mengandung hikmah. | َحِكٌمي äيْنَا لََعِيل َTَ ُه ِيف ا¢ّمِ الِكتَاِب< ن

`
 |4َوا

[43.5] Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Qur'an kepadamu, karena kamu adalah kaum 
yang melampaui batas?  َفvْرسِِفَني |ا Èن ُكنُمتْ قَْومًا مvْكَر َصْفحًا ا ِxّ5نَْرضُِب َعنُمكُ ا| 

[43.6] Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.  ْرَسلْنَا ِمنvَوَمكْ ا
ِلَني | ّ ِيف االvو> >ِيبٍ  |6ن

[43.7] Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-
olokkannya. | َهتْزِئُوَن ال> َاكنُوا ِبِه يَسـْ

`
ّ ا >ِيبٍ ن ن  |7َوَما يَاûِتِهيم ّمِ

[43.8] Maka telah Kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu |musyrikin 
Mekah| dan telah terdahulu |tersebut dalam Al Qur'an| perumpamaan umat-umat masa dahulu.  َشد> ِمْهنُمvْهلَْكنَا اvفَا

ِلَني |  |8بَْطشًا َوَمَىض َمثَُل االvو>
[43.9] Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka. "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", 

niscaya mereka akan menjawab. "Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui".
َمَواِت َواالvْرَض لََيُقولُن> َخلََقهُن> الَعزِيُز الَعِلُمي |  ْن َخلََق الس>  |9َولَِنئ َساvلَْهتُم م>

[43.10] Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas 
bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. | ُمكْ َهتْتَُدوَن< >َعل ُبًال ل ي َجَعَل لَُمكُ االvْرَض َمهْدًا َوَجَعَل لَُمكْ ِفهيَا سـُ ِ <x10ا| 

[43.11] Dan Yang menurunkan air dari langit menurut kadar |yang diperlukan| lalu Kami hidupkan 
dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan |dari dalam kubur|.  َماِء َل ِمَن الس> ي نَز> ِ <xَوا

َرُجوَن | ْيتًا َكَذWَِ ُختْ ًة م> َWَِْبِه ب kَ  |11َماًء ِبَقَدٍر فَاvنَرشْ
[43.12] Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasang dan menjadikan untukmu kapal dan 

binatang ternak yang kamu tunggangi. | نَْعاِم َما تَْرَكُبوَنvَن الُفْ�ِ َواال ي َخلََق االvْزَواَج ُلك>هَا َوَجَعَل لَُمك ّمِ ِ <x12َوا| 
[43.13] Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu 

telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan, "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua 
ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya,  َذا

`
ُِّمكْ ا َتُووا عََىل ُظهُوِرِه ُمث> تَْذُكُروا ِنْعَمَة َرب َتَويُْمتْ ِلتَسـْ اسـْ

ي َخس>َر لَنَا َهَذا َوَما ُكن>ا Úَُ ُمْقرِِنَني | ِ <xْبَحاَن ا  |13عَلَْيِه َوتَُقولُوا سـُ
[43.14] dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." | ِّنَا لَُمنقَِلُبوَن َىل َرب `

k> ا
`
 |14َوا
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[43.15] Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya. 
Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata |terhadap rahmat Allah|.  َِمْن ِعب ُÚَ اِدِه َوَجَعلُوا

ِبٌني | Èنَساَن لََكُفوٌر م
`
ن> اال `

 |15ُجْزءاً ا
[43.16] Patutkah Dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakan-Nya dan Dia mengkhususkan buat 

kamu anak laki-laki. | ْصَفاُمك ِ�لَْبِنَنيvلُُق بَنَاٍت َوا ا َخيْ َذ ِمم> َ  |16اvِم اخت>
[43.17] Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa |kelahiran anak 

perempuan| yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi |Allah| Yang Maha Pemurah; jadilah mukanya hitam 
pekat sedang dia amat menahan sedih.  َِحُدُمه بvا َ َذا بُّرشِ

`
ُه ُمْسَودا+ َوُهَو َكِظٌمي |َوا ِنَمثًَال َظل> َوْ"ُ ْمحَ َب ِللر>  |17َما َرضَ

[43.18] Dan apakah patut |menjadi anak Allah| orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang 
dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.  َو َمنvا¢ ِيف اِحللَْيِة َوُهَو ِيف اِخلَصاِم غَْريُ ُمِبٍني |ا  |18يُنَش>

[43.19] Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang 
Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat 

itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban.  َوَجَعلُوا املَالئَِكَة
ُتْكتَُب َشهَاَدُهتُْم َويُْساvلُوَن | kًَ~ اvَشهُِدوا َخلَْقهُْم سـَ

`
ِن ا ْمحَ يَن ُمهْ ِعَباُد الر> ِ <x19ا| 

[43.20] Dan mereka berkata. "Jikalau Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kami tidak 
menyembah mereka |malaikat|." Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu, mereka tidak 

lain hanyalah menduga-duga belaka. ا ُن َما َعَبْدkَُمه م> ْمحَ ُرُصوَن | َوقَالُوا لَْو َشاَء الر> ال> َخيْ
`
ْن ُمهْ ا

`
 |20لَهُم ِبَذWَِ ِمْن ِعْملٍ ا
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[43.21] Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Qur'an lalu mereka 
berpegang dengan kitab itu? | َتْمِسُكوَن ن قَْبúِِ فَهُم ِبِه ُمسـْ  |21اvْم آتَيْنَاُمهْ ِكَتاً� ّمِ

[43.22] Bahkan mereka berkata. "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu 
agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan |mengikuti| jejak mereka."

هَْتُدوَن |  Èعََىل آَ~ِرِمه م <k
`
ٍة َوا k> َوَجْدkَ آَ�َءkَ عََىل ا¢م>

`
 |22بَْل قَالُوا ا

[43.23] Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu |Nabi Muhammad| seorang pemberi 
Peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata. 
"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah 

pengikut jejak-jejak mereka."  َْرَسلْنَا ِمن قvَما ا َWِعََىل آَ~ِرِمه َوَكَذ <k
`
ٍة َوا k> َوَجْدkَ آَ�َءkَ عََىل ا¢م>

`
ال> قَاَل ُمْرتَفُوَها ا

`
>ِذيٍر ا ن ن  ْبِ�َ ِيف قَْريٍَة ّمِ

ْقتَُدوَن | È23م| 
[43.24] |Rasul itu| berkata. "Apakah |kamu akan mengikutinya juga| sekalipun aku membawa untukmu 

|agama| yang lebih |nyata| memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" 
Mereka menjawab. "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya."

ْ عَلَْيِه آَ�َءُمكْ   Èا َوَجدمت k> ِبَما ا¢ْرِسلُْمت ِبِه َاكِفُروَن |قَاَل اvَو لَْو ِجْئُتُمك ِباvْهَدى ِمم>
`
 |24قَالُوا ا

[43.25] Maka Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 
mendustakan itu. | ِبَني  |25فَانَتقَْمنَا ِمْهنُْم فَانُظْر َكْيَف َاكَن عَاِقَبُة املَُكّذِ

[43.26] Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. "Sesungguhnya aku tidak 
bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, | ا تَْعُبُدوَن >ِين بََراٌء ِمم> ن

`
ْبَراِهُمي الvِبيِه َوقَْوِمِه ا

`
ْذ قَاَل ا

`
 |26َوا

[43.27] kecuali |kamu menyembah| Allah Yang menjadikanku; karena sesungguhnya Dia akan memberi 
hidayah kepadaku". | َهيِْديِن >ُه سـَ ن

`
ي فََطَرِين فَا ِ <xال> ا

`
 |27ا
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[43.28] Dan |Ibrahim| menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya 
mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. | هُْم يَْرِجُعوَن< َمًة َ�ِقيًَة ِيف َعِقِبِه لََعل  |28َوَجَعلَهَا َلكِ

[43.29] Tetapi Aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka 
sehingga datanglah kepada mereka kebenaran |Al Qur'an| dan seorang rasul yang memberi penjelasan.  بَْل
ِبٌني | Èَوَرُسوٌل م È29َمت>ْعُت َهُؤالِء َوآَ�َءُمهْ َحىت> َجاَءُمهُ احلَق| 

[43.30] Dan tatkala kebenaran |Al Qur'an| itu datang kepada mereka, mereka berkata. "Ini adalah sihir 
dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya". | ِبِه َاكِفُروَن <k

`
ٌر َوا ا َجاَءُمهُ احلَقÈ قَالُوا َهَذا ِحسْ  |30َولَم>
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[43.31] Dan mereka berkata. "Mengapa Al Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar |kaya dan 
berpengaruh| dari salah satu dua negeri |Mekah dan Taif| ini? | َن القَْريََتْنيِ َعِظٍمي  |31َوقَالُوا لَْوال نُّزَِل َهَذا الُقْرآُن عََىل َرُجٍل ّمِ

[43.32] Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 
sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. 

Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.  َهتُْم ِيف ِعيشـَ ُن قََسْمنَا بَيَْهنُم م> َِّك َحنْ اvُمهْ يَْقِسُموَن َرْمحَة َرب
 ِّ ُة َرب ِرً_ َوَرْمحَ َِّيت>ِخَذ بَْعُضهُم بَْعضًا ُخسْ نَْيا َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ل ÈTَمُعوَن | َك َخْريٌ احلََياِة ا ا َجيْ م>  |32ّمِ

[43.33] Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu |dalam 
kekafiran|, tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah loteng-

loteng perak bagi rumah mereka dan |juga| tangga-tangga |perak| yang mereka menaikinya.  ن يَُكوَن الن>اُسvَولَْوال ا
ٍة َوَمَعاِرَج عَلَْهيَا يَْظهَرُ  ن ِفض> ْم ُسُقفًا ّمِ ِن ِلُبُيوِهتِ ْمحَ >َجَعلْنَا ِلَمن يَْكُفُر ِ�لر> ًة َواِحَدًة ل  |33وَن |ا¢م>

[43.34] Dan |Kami buatkan pula| pintu-pintu |perak| bagi rumah-rumah mereka dan |begitu pula| dipan-
dipan tempat mereka bersandar. | رًا عَلَْهيَا يَت>ِكئُوَن بَْواً� َوُرسُ vْم ا  |34َوِلُبُيوِهتِ

[43.35] Dan |Kami buatkan pula| perhiasan-perhiasan |dari emas untuk mereka|. Dan semuanya itu tidak 
lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-

orang yang bertakwa. | َِّك لِلُْمت>ِقَني نَْيا َواالِٓخَرُة ِعنَد َرب ÈTا َمتَاُع احلََياِة ا ن ُلكÈ َذWَِ لَم>
`
 |35َوُزْخُرفًا َوا
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[43.36] Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah |Al Qur'an|, Kami 
adakan baginya setan |yang menyesatkan| maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.

ْيَطاkً فَهَُو Úَُ قَرِيٌن |  ْض Úَُ شـَ ِن نَُقيِّ ْمحَ  |36َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الر>
[43.37] Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan 

mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. | هَْتُدوَن Èُم م ُبوَن اvهن> سـَ ِبيِل َوَحيْ وَهنُْم َعِن الس> Èُْم لََيُصد هن>
`
 |37َوا

[43.38] Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada Kami |di Hari Kiamat| dia berkata. 
"Aduhai, semoga |jarak| antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan magrib |timur dan barat|, maka 

setan itu adalah sejahat-jahat teman |yang menyertai manusia|". قَاَل َ_ لَْيَت بَيِْين َوبَيْنََك بُْعَد املَْرشِقَْنيِ فَِبئَْس kََذا َجاَء
`
َحىت> ا

 |38الَقرِيُن |
[43.39] |Harapanmu itu| sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah 

menganiaya |dirimu sendiri|. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu.  ُمكْ ِيف< لَْمُمتْ اvن ذ ظ>
`
َولَن يَنَفَعُمكُ الَيْوَم ا

 |39الَعَذاِب ُمْشَرتُِكوَن |
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[43.40] Maka apakah kamu |Nabi Muhammad| dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar atau 
|dapatkah| kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta |hatinya| dan kepada orang yang tetap dalam 

kesesatan yang nyata?  ٍِبني Èْو َهتِْدي الُعْمَي َوَمن َاكَن ِيف َضالٍل مvم> ا Èنَْت تُْسِمُع الصvفَاv40 |ا| 
[43.41] Sungguh, jika Kami mewafatkan kamu |sebelum kamu mencapai kemenangan| maka 

sesungguhnya Kami akan menyiksa mereka |di akhirat|. | نَتِقُموَن Èِمْهنُم م <k
`
ا نَْذَهَنب> ِبَك فَا م>

`
 |41فَا

[43.42] Atau Kami memperlihatkan kepadamu |azab| yang telah Kami |Allah| ancamkan kepada mereka. 
Maka sesungguhnya Kami berkuasa atas mereka. | ْقتَِدُروَن Èم م k> عَلَْهيِ

`
ي َوعَْدkَُمهْ فَا ِ <xْو نُرِيَن>َك اv42ا| 
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[43.43] Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya 
kamu berada di atas jalan yang lurus. | َتِقٍمي اٍط مÈسـْ >َك عََىل ِرصَ ن

`
لَْيَك ا

`
ي ا¢وِ�َ ا ِ <x�ِ َتْمِسْك  |43فَاسـْ

[43.44] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi 
kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. | لُوَنvَوِلَقْوِمَك َوَسْوَف تُْسا َ <W ْكٌر ِxَ ُه< ن

`
 |44َوا

[43.45] Dan tanyakanlah |Nabi Muhammad| kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu. 
"Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?"  ْل َمْنvَواْسا

ِن آِلهًَة يُْعَبُدوَن | ْمحَ ُسِلنَا اvَجَعلْنَا ِمن ُدوِن الر> Èْرَسلْنَا ِمن قَْبِ�َ ِمن رv45ا| 
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[43.46] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami kepada 
Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata. "Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan 

seru sekalian alam". | ّينِ َرُسوُل َرّبِ الَعالَِمَني
`
َىل ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه فَقَاَل ا

`
 |46َولََقْد اvْرَسلْنَا ُموَىس ِبآَ_تِنَا ا

[43.47] Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami dengan serta 
merta mereka mentertawakannya. | ْهنَا يَْضَحُكوَن َذا ُمه ّمِ

`
ا َجاَءُمه ِبآَ_تِنَا ا  |47فَلَم>

[43.48] Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar 
dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali |ke 

jalan yang benar|. | هُْم يَْرِجُعوَن< ال> ِيهَ اvْكَربُ ِمْن ا¢ْخِهتَا َواvَخْذkَُمه ِ�لَْعَذاِب لََعل
`
ْن آيٍَة ا  |48َوَما نُرِِهيم ّمِ

[43.49] Dan mereka berkata. "Hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk |melepaskan| kami sesuai 
dengan apa yang telah dijanjikan-Nya kepadamu; sesungguhnya kami |jika doamu dikabulkan| benar-benar 

akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. | نَا لَُمْهَتُدوَن< ن
`
>َك ِبَما َعهَِد ِعنَدَك ا اِحُر اْدُع لَنَا َرب َا الس> Èهيv49َوقَالُوا َ_ ا| 

[43.50] Maka tatkala Kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta merta mereka memungkiri 
|janjinya|. | َذا ُمهْ يَنُكثُوَن

`
ا َكَشْفنَا َعْهنُُم الَعَذاَب ا  |50فَلَم>

[43.51] Dan Firaun berseru kepada kaumnya |seraya| berkata. "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini 
kepunyaanku dan |bukankah| sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat |nya|?

ِيت اvفَالَ   رِي ِمن َحتْ ْهنَاُر َجتْ vلَيَْس ِيل ُمْ�ُ ِمْرصَ َوَهِذِه اال vَدى ِفْرَعْوُن ِيف قَْوِمِه قَاَل َ_ قَْوِم اkَ51وَن |تُْبِرصُ  َو| 
[43.52] Bukankah aku lebih baik dari orang |Musa| yang hina ini dan yang hampir tidak dapat 

menjelaskan |perkataannya|? | ي ُهَو َمهٌِني َوَال يََاكُد يُِبُني ِ <xْن َهَذا ا  |52اvْم اkَv َخْريٌ ّمِ
[43.53] Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia 

untuk mengiringkannya." | ْو َجاَء َمَعُه املَالئَِكُة ُمْقَرتِِنَنيvن َذَهٍب ا  |53فَلَْوَال ا¢لِْقَي عَلَْيِه اvْسِوَرٌة ّمِ
[43.54] Maka Firaun mempengaruhi kaumnya |dengan perkataan itu| lalu mereka patuh kepadanya. 

Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. | ُْم َاكنُوا قَْومًا فَاِسِقَني هن>
`
َتَخف> قَْوَمُه فَاvَطاُعوُه ا  |54فَاسـْ
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[43.55] Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan 
mereka semuanya |di laut|, | ِعَني ْمجَ vْغَرْقنَاُمهْ اvانَتقَْمنَا ِمْهنُْم فَا kَا آَسُفو  |55فَلَم>

[43.56] dan Kami jadikan mereka sebagai |kaum| terdahulu | sebagai| pelajaran dan contoh bagi orang-
orang yang kemudian. | الِٓخرِيَن ِّ  |56فََجَعلْنَاُمهْ َسلَفًا َوَمثًَال ل

    
SubSubSubSub.:  Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberikan kepadanya nikmat kenabian 43:57.:  Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberikan kepadanya nikmat kenabian 43:57.:  Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberikan kepadanya nikmat kenabian 43:57.:  Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberikan kepadanya nikmat kenabian 43:57----59595959    

[43.57] Dan tatkala putra Maryam |Isa| dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu | suku Quraisy| 
bersorak karenanya.  َذا

`
ا ُرضَِب اْبُن َمْرَميَ َمثًَال ا وَن |َولَم> È57قَْوُمَك ِمنُْه يَِصد| 

[43.58] Dan mereka berkata. "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia |Isa|? Mereka tidak 
memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka 

adalah kaum yang suka bertengkar. | ال> َجَدًال بَْل ُمهْ قَْوٌم َخِصُموَن
`
بُوُه Wََ ا  |58َوقَالُوا اvآِلهَُتنَا َخْريٌ اvْم ُهَو َما َرضَ

[43.59] Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat |kenabian| dan Kami 
jadikan dia sebagai tanda bukti |kekuasaan Allah| untuk Bani Israel.  ائِيَل ْرسَ `

َِّبِين ا نَْعْمنَا عَلَْيِه َوَجَعلْنَاُه َمثًَال ل vال> َعْبٌد ا
`
ْن ُهَو ا

`
ا

|59| 
[43.60] Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-

malaikat yang turun temurun.  ُلُُفوَن | َولَْو نََشاء  |60لََجَعلْنَا ِمنُمك م>الِئَكًة ِيف االvْرِض َخيْ
    

Sub.:  Setan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia 43:61Sub.:  Setan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia 43:61Sub.:  Setan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia 43:61Sub.:  Setan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia 43:61----62626262    
[43.61] Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang Hari Kiamat. Karena itu 

janganlah kamu ragu-ragu tentang Kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.  اعَِة فََال ِّلس> >ُه لَِعْملٌ ل ن
`
َوا

َتِقٌمي | سـْ Èاٌط م >ِبُعوِن َهَذا ِرصَ ن> ِهبَا َوات  |61تَْمَرتُ
[43.62] Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan; sesungguhnya setan itu musuh yang nyata 

bagimu. | ِبٌني Èم äُه لَُمكْ عَُدو< ن
`
ْيَطاُن ا >ُمكُ الشـ> ن  |62َوَال يَُصد>

    
Sub.:  Nabi Isa memerintahkan pengikutnya untuk menyembah Allah dan mengatakan kepada mereka bahwa Sub.:  Nabi Isa memerintahkan pengikutnya untuk menyembah Allah dan mengatakan kepada mereka bahwa Sub.:  Nabi Isa memerintahkan pengikutnya untuk menyembah Allah dan mengatakan kepada mereka bahwa Sub.:  Nabi Isa memerintahkan pengikutnya untuk menyembah Allah dan mengatakan kepada mereka bahwa 
ini adalah jalan yang lurus 43:63ini adalah jalan yang lurus 43:63ini adalah jalan yang lurus 43:63ini adalah jalan yang lurus 43:63----66666666    

[43.63] Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata. "Sesungguhnya aku datang kepadamu 
dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih 

tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah |kepada| ku".  َا َجاَء ِعيَىس ِ�لْب نَاِت قَاَل قَْد ِجْئُتُمك ِ�لِْحْمكَِة َولَم> ِّ ي
َ َواvِطيُعوِن | <Bُقوا ا< تَِلُفوَن ِفيِه فَات ي َختْ ِ <xلَُمك بَْعَض ا َ  |63َوال¢بَّنيِ

[43.64] Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan 
yang lurus.  َ <Bن> ا `

َتِقٌمي | ا سـْ Èاٌط م Èُمكْ فَاْعُبُدوُه َهَذا ِرصَ  |64ُهَو َرّيبِ َوَرب
[43.65] Maka berselisihlah golongan-golongan |yang terdapat| di antara mereka; lalu kecelakaan yang 

besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih |Kiamat|.  َ يَن فَاْختَل ِ <C ِّ ْم فََويٌْل ل َف االvْحَزاُب ِمْن بَيِْهنِ
 |65َظلَُموا ِمْن عََذاِب يَْوٍم اvِلٍمي |

[43.66] Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan Hari Kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba sedang 
mereka tidak menyadarinya.  vاعََة ا ال> الس>

`
 |66ن تَاûِتَهيُم بَْغَتًة َوُمهْ َال يَْشُعُروَن |َهْل يَنُظُروَن ا

    
Sub.:  Pewaris ahli surga dan pewaris ahli neraka 43:67Sub.:  Pewaris ahli surga dan pewaris ahli neraka 43:67Sub.:  Pewaris ahli surga dan pewaris ahli neraka 43:67Sub.:  Pewaris ahli surga dan pewaris ahli neraka 43:67----80808080    

[43.67] Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali 
orang-orang yang bertakwa.  ِِخال>ُء يَْوَمئvال> املُت>ِقَني |اال

`
 |67ٍذ بَْعُضهُْم ِلَبْعٍض عَُدوä ا
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[43.68] "Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu 
bersedih hati. | َزنُوَن  |68َ_ ِعَباِد َال َخْوٌف عَلَْيُمكُ الَيْوَم َوَال اvنُمتْ َحتْ

[43.69] |Yaitu| orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang 
yang berserah diri. | يَن آَمنُوا ِبآَ_ِتنَا َوَاكنُوا ُمْسِلِمَني ِ <x69ا| 

[43.70] Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan."  <ْزَواُجُمكْ اْدُخلُوا اجلَنvنُمتْ َواvَة ا
وَن | َربُ  |70ُحتْ

[43.71] Diedarkan kepada mereka piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat 
segala apa yang diingini oleh hati dan sedap |dipandang| mata dan kamu kekal di dalamnya."  ِْم يَُطاُف عَلَهي

وَن | ُTِنُْمتْ ِفهيَا َخاvْعُنيُ َواvاال ÈCََنُفُس َوتvيِه اال َهتِ ن َذَهٍب َواvْكَواٍب َوِفهيَا َما تَشـْ  |71ِبِصَحاٍف ّمِ
[43.72] Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu 

kerjakan.  72ِرثُْتُموَها ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن |َوِتْ�َ اجلَن>ُة الَِيت ا¢و| 
[43.73] Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.

ْهنَا تَاûُلكُوَن |   |73لَُمكْ ِفهيَا فَاِكهٌَة َكِثريٌة ّمِ
[43.74] Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahanam.  ن> املُْجرِِمَني ِيف عََذاِب `

ا
وَن | ُTَِخا َ من> َ"َ74| 

[43.75] Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.  َعْهنُْم َوُمهْ ِفيِه ُ َال يَُفرت>
 |75ُمْبِلُسوَن |

[43.76] Dan tidaklah Kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
اِلِمَني |   |76َوَما َظلَْمنَاُمهْ َولَِكن َاكنُوا ُمهُ الظ>

[43.77] Mereka berseru. "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja". Dia menjawab. "Kamu akan 
tetap tinggal |di neraka ini|".  َدkَاِكثُوَن |َو ن>ُمك م> `

Èَك قَاَل ا  |77ْوا َ_ َماWُِ ِلَيْقِض عَلَْينَا َرب
[43.78] Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di 

antara kamu benci pada kebenaran itu.  ََْكرثv78ُمكْ ِللَْحّقِ َاكِرُهوَن |لََقْد ِجْئنَاُمك ِ�لَْحّقِ َولَِكن> ا| 
[43.79] Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya |jahat|, maka sesungguhnya Kami akan membalas 

tipu daya mereka. | ُمْربُِموَن <k
`
ْبَرُموا اvْمراً فَا vْم اv79ا| 

[43.80] Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? 
Sebenarnya |Kami mendengar|, dan utusan-utusan |malaikat-malaikat| Kami selalu mencatat di sisi mereka.

ْم يَْكُتُبوَن |  ْهيِ َTَ َواُمه بََىل َوُرُسلُنَا ُمهْ َوَجنْ ُبوَن اkv> َال نَْسَمُع ِرس>  |80اvْم َحيْسـَ
    

Sub.:   Sub.:   Sub.:   Sub.:   Jika Allah memiliki seorang putra, Nabi Muhammad lah yang akan menjadi orang pertama kali Jika Allah memiliki seorang putra, Nabi Muhammad lah yang akan menjadi orang pertama kali Jika Allah memiliki seorang putra, Nabi Muhammad lah yang akan menjadi orang pertama kali Jika Allah memiliki seorang putra, Nabi Muhammad lah yang akan menjadi orang pertama kali 
memuliakan anak tersebut, tapi Allah maha Esa tidak ada sekutu bagimemuliakan anak tersebut, tapi Allah maha Esa tidak ada sekutu bagimemuliakan anak tersebut, tapi Allah maha Esa tidak ada sekutu bagimemuliakan anak tersebut, tapi Allah maha Esa tidak ada sekutu bagi----Nya 43:81Nya 43:81Nya 43:81Nya 43:81----89898989    

[43.81] Katakanlah |Nabi Muhammad|, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka 
akulah |Nabi Muhammad| orang yang mula-mula memuliakan |anak itu|. | ُل الَعاِبِديَن ِن َوTٌَ فَاkَv اvو> ْمحَ ن َاكَن ِللر>

`
 |81ُقْل ا

[43.82] Maha Suci Tuhan Yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan Yang mempunyai Arasy, dari apa 
yang mereka sifatkan itu. | ْرِض َرّبِ الَعْرِش َمع>ا يَِصُفوَنvَمَواِت َواال ْبَحاَن َرّبِ الس>  |82سـُ

[43.83] Maka biarlah mereka tenggelam |dalam kesesatan| dan bermain-main sampai mereka menemui 
hari yang dijanjikan kepada mereka.  ْي يُوعَُدوَن |فََذر ِ <x83ُمهْ َخيُوُضوا َويَلَْعُبوا َحىت> يُالُقوا يَْوَمهُُم ا| 

[43.84] Dan Dia-lah Tuhan |Yang disembah| di langit dan Tuhan |Yang disembah| di bumi dan Dia-lah 
Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.  ٌÚَ

`
َماِء ا ي ِيف الس> ِ <xَوُهَو احلَِكُمي الَعِلُمي | َوُهَو ا ٌÚَ

`
 |84َوِيف االvْرِض ا
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[43.85] Dan Maha Suci Tuhan Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di antara 
keduanya; dan di sisi-Nya lah pengetahuan tentang Hari Kiamat dan hanya kepada-Nya lah kamu 

dikembalikan.  لَْيِه ُتْرَجُعوَن
`
اعَِة َوا َمَواِت َواالvْرِض َوَما بَيَْهنَُما َوِعنَدُه ِعْملُ الس> ي Úَُ ُمْ�ُ الس> ِ <x85|َوتََباَرَك ا| 

[43.86] Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat; akan 
tetapi |orang yang dapat memberi syafaat ialah| orang yang mengakui yang hak |tauhid| dan mereka meyakini 

|nya|. | ال> َمن َشهَِد ِ�لَْحّقِ َوُمهْ يَْعلَُموَن
`
َفاعََة ا يَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه الش> ِ <x86َوَال يَْمِ�ُ ا| 

[43.87] Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka. "Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya 
mereka menjawab. "Allah", maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan |dari menyembah Allah|?,  َولَِنئ

vىن> يُْؤفَُكوَن | ُ فَا <Bْن َخلََقهُْم لََيُقولُن> ا  |87َساvلَْهتُم م>
[43.88] dan |Allah mengetahui| ucapan Muhammad. "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum 

yang tidak beriman". | ن> َهُؤالِء قَْوٌم ال> يُْؤِمنُوَن `
 |88َوِقيúِِ َ_ َرّبِ ا

[43.89] Maka berpalinglah |hai Muhammad| dari mereka dan katakanlah. "Salam |selamat tinggal|." Kelak 
mereka akan mengetahui |nasib mereka yang buruk|. | 89فَاْصَفْح َعْهنُْم َوُقْل َسالٌم فََسْوَف يَْعلَُموَن| 

 
AD DUKHAAN  خانTسورة ا 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[44.1] Haa Miim. | 1حـم| 
    

Sub.Sub.Sub.Sub.:  Al Qur'an menjelaskan bahwa Allah menurunkan pada suatu malam segala urusan yang penuh hikmah :  Al Qur'an menjelaskan bahwa Allah menurunkan pada suatu malam segala urusan yang penuh hikmah :  Al Qur'an menjelaskan bahwa Allah menurunkan pada suatu malam segala urusan yang penuh hikmah :  Al Qur'an menjelaskan bahwa Allah menurunkan pada suatu malam segala urusan yang penuh hikmah 
44:244:244:244:2----6666    

[44.2] Demi Kitab |Al Qur'an| yang menjelaskan, | 2َواْلِكتَاِب املُِبِني| 
[44.3] sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-

lah yang memberi peringatan. | ُكن>ا ُمنِذِريَن <k
`
َباَرَكٍة ا Èنَزلْنَاُه ِيف لَْي3ٍَ م vا <k

`
 |3ا

[44.4] Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, | ْمٍر َحِكٍميvا È4ِفهيَا يُْفَرُق ُلك| 
[44.5] |yaitu| urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,

k> ُكن>ا ُمْرِسِلَني | 
`
ْن ِعنِدkَ ا  |5اvْمراً ّمِ

    
Sub.:  Allah adalah Pencipta segala sesuatu 44:6Sub.:  Allah adalah Pencipta segala sesuatu 44:6Sub.:  Allah adalah Pencipta segala sesuatu 44:6Sub.:  Allah adalah Pencipta segala sesuatu 44:6----7777    

[44.6] sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui, | ِميُع الَْعِلُمي >ُه ُهَو الس> ن

`
َِّك ا ب ن ر> ًة ّمِ  |6َرْمحَ

[44.7] Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah 
orang yang meyakini. ن ُكن

`
َمَواِت َواالvْرِض َوَما بَيَْهنَُما ا وِقِنَني |َرّبِ الس> È7ُمت م| 

    
Sub.:  Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah 44:8Sub.:  Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah 44:8Sub.:  Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah 44:8Sub.:  Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah 44:8----9999    

[44.8] Tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang 
mematikan. |Dialah| Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.  ُال> ه

`
Úََ ا

`
Èُمكْ َوَربÈ َال ا ِيي َويُِميُت َرب َو ُحيْ

ِلَني |  |8آَ�ِئُمكُ االvو>
[44.9] Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan. | 9بَْل ُمهْ ِيف َشٍكّ يَلَْعُبوَن| 

 
Sub.:  Mereka yang menolak Nabi Muhammad yang memberi penjelasan 44:10-16 
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[44.10] Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, | ِبٍني Èَماُء ِبُدَخاٍن م ûِيت الس>  |10فَاْرتَِقْب يَْوَم تَا
[44.11] yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. | ِلٌميv11يَْغَىش الن>اَس َهَذا عََذاٌب ا| 

[44.12] |Mereka berdoa|. "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan 
beriman." | ُمْؤِمنُوَن <k

`
>نَا اْكِشْف َعن>ا الَعَذاَب ا  |12َرب

[44.13] Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang 
rasul yang memberi penjelasan,  <ىن vِبٌني |ا Èْكَرى َوقَْد َجاَءُمهْ َرُسوٌل م ِxّ13لَهُُم ا| 

[44.14] kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata. "Dia adalah seorang yang menerima ajaran 
|dari orang lain| lagi pula seorang yang gila. ْجُنو ٌ م> >ْوا َعْنُه َوقَالُوا ُمَعمل>  |14ٌن |ُمث> تََول

[44.15] Sesungguhnya |kalau| Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan 
kembali |ingkar|. | ُمكْ عَائُِدوَن< ن `

k> َاكِشُفوا الَعَذاِب قَِليًال ا
`
 |15ا

[44.16] |Ingatlah| hari |ketika| Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya 
Kami adalah Pemberi balasan. | ُمنَتِقُموَن <k

`
 |16يَْوَم نَْبِطُش الَبْطَشَة الُكْربَى ا

    
Sub.:  Nabi Musa dan Firaun 44:17Sub.:  Nabi Musa dan Firaun 44:17Sub.:  Nabi Musa dan Firaun 44:17Sub.:  Nabi Musa dan Firaun 44:17----21212121    

[44.17] Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Firaun dan telah datang kepada mereka 
seorang rasul yang mulia, | ا قَْبلَهُْم قَْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَءُمهْ َرُسوٌل َكِرٌمي<  |17َولََقْد فَتَن

[44.18] |dengan berkata|. "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah |Bani Israel yang kamu perbudak|. 
Sesungguhnya aku adalah utusan |Allah| yang dipercaya kepadamu, | ِمٌنيvّينِ لَُمكْ َرُسوٌل ا

`
ِ ا <Bَيل> ِعَباَد ا `

وا ا Èدvْن اv18ا| 
[44.19] dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu 

dengan membawa bukti yang nyata.  ّينِ آِتيُمك
`
ِ ا <Bن ال> تَْعلُوا عََىل اvِبٍني |َوا È19 ِبُسلَْطاٍن م| 

[44.20] Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku,
ّينِ ُعْذُت ِبَرّيبِ َوَربُِّمكْ اvن تَْرُمجُوِن | 

`
 |20َوا

[44.21] dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku |memimpin Bani Israel|".  ْم تُْؤِمنُوا ِيل< ن ل
`
َوا

 |21فَاْعَزتِلُوِن |
    

Sub.:  Do'a Nabi Musa 44:22Sub.:  Do'a Nabi Musa 44:22Sub.:  Do'a Nabi Musa 44:22Sub.:  Do'a Nabi Musa 44:22----23232323    
[44.22] Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya. "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa 

|segerakanlah azab kepada mereka|".  ِن> َهُؤالءvُه ا< ْجرُِموَن | فََدعَا َرب È22قَْوٌم م| 
[44.23] |Allah berfirman|. "Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, 

sesungguhnya kamu akan dikejar, | ت>َبُعوَن Èن>ُمك م `
vْرسِ ِبِعَباِدي لَْيًال ا  |23فَا

    
Sub.:  Penenggelaman Firaun dan pasukannya Sub.:  Penenggelaman Firaun dan pasukannya Sub.:  Penenggelaman Firaun dan pasukannya Sub.:  Penenggelaman Firaun dan pasukannya 44:2444:2444:2444:24----29292929    

[44.24] dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan 
ditenggelamkan. | ْغَرُقوَن Èُْم ُجنٌد م هن>

`
 |24َواْتُرِك الَبْحَر َرْهواً ا

[44.25] Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan,  َ25َرُكوا ِمن َجن>اٍت َوُعُيوٍن |َمكْ ت| 
[44.26] dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah, | 26َوُزُروعٍ َوَمَقاٍم َكِرٍمي| 

[44.27] dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya, | 27َونَْعَمٍة َاكنُوا ِفهيَا فَاِكهَِني| 
[44.28] demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. | ْوَرثْنَاَها قَْومًا آَخرِيَنvَوا َWِ28َكَذ| 

[44.29] Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh.  ُم فََما بََكْت عَلَْهيِ
َماُء َواالvْرُض َوَما َاكنُوا ُمنَظرِيَن   |29|الس>

    



442 

 

Sub.:  Bani Israel diselamatkan dari siksaan firaun 44:30Sub.:  Bani Israel diselamatkan dari siksaan firaun 44:30Sub.:  Bani Israel diselamatkan dari siksaan firaun 44:30Sub.:  Bani Israel diselamatkan dari siksaan firaun 44:30----39393939    
[44.30] Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan,  َولَقَْد َجن>ْينَا بَِين

ائِيَل ِمَن الَعَذاِب املُهِِني | ْرسَ `
 |30ا

[44.31] dari |azab| Firaun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang 
yang melampaui batas. | َن املُْرسِِفَني >ُه َاكَن عَاِليًا ّمِ ن

`
 |31ِمن ِفْرَعْوَن ا

[44.32] Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka |Bani Israil| dengan pengetahuan |Kami| di atas 
bangsa-bangsa |pada masa itu|. | ُمهْ عََىل ِعْملٍ عََىل الَعالَِمَنيkَ  |32َولََقِد اْخَرتْ

[44.33] Dan Kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan |Kami| sesuatu yang 
di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.  َٓن اال ِبٌني |َوآتَيْنَاُمه ّمِ È33َ_ِت َما ِفيِه بَالٌء م| 

[44.34] Sesungguhnya mereka |kaum musyrik| itu benar-benar berkata, | ن> َهُؤالِء لََيُقولُوَن `
 |34ا

[44.35] tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,
ال>  

`
ْن ِيهَ ا

`
ُن ِبُمنَرشِيَن | ا  |35َمْوتَتُنَا اال¢وَىل َوَما َحنْ

[44.36] maka datangkanlah |kembali| bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar.
ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني | 

`
 |36فَاûتُوا ِبآَ�ئِنَا ا

[44.37] Apakah mereka |kaum musyrikin| yang lebih baik ataukah kaum Tubba` dan orang orang yang 
sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang 

berdosa. | ُْم َاكنُوا ُمْجرِِمَني هن>
`
يَن ِمن قَْبِلهِْم اvْهلَْكنَاُمهْ ا ِ <xعٍ َوا  |37اvُمهْ َخْريٌ اvْم قَْوُم تُب>

[44.38] Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-
main. | ْرَض َوَما بَيَْهنَُما الِعِبَنيvَمَواِت َواال  |38َوَما َخلَْقنَا الس>

[44.39] Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak |benar|, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. | ُمهْ َال يَْعلَُموَن ْكَرثَ vال> ِ�لَْحّقِ َولَِكن> ا

`
 |39َما َخلَْقنَاُمهَا ا

    
Sub.:  Hari Keputusan 44:40Sub.:  Hari Keputusan 44:40Sub.:  Hari Keputusan 44:40Sub.:  Hari Keputusan 44:40----42424242    

[44.40] Sesungguhnya hari keputusan |Hari Kiamat| itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka 
semuanya,  <ن `

ِعَني | ا ْمجَ v40يَْوَم الَفْصِل ِميقَاُهتُْم ا| 
[44.41] yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan 

mereka tidak akan mendapat pertolongan,  َون ئًا َوَال ُمهْ يُنَرصُ ْوًىل َشيْ  |41| يَْوَم َال يُْغِين َمْوًىل َعن م>
[44.42] kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Penyayang. | ِحُمي >ُه ُهَو الَعزِيُز الر> ن
`
ُ ا <Bِحَم ا ال> َمن ر>

`
 |42ا

    
Sub.:  Makanan dan minuman dineraka 44:43Sub.:  Makanan dan minuman dineraka 44:43Sub.:  Makanan dan minuman dineraka 44:43Sub.:  Makanan dan minuman dineraka 44:43----46464646    

[44.43] Sesungguhnya pohon zaqqum itu, | وِمÈق ن> َجشََرَت الز> `
 |43ا

[44.44] makanan orang yang banyak berdosa. | ثِِمي v44َطَعاُم اال| 
[44.45] |Ia| sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, | 45َاكلُْمهِْل يَْغِيل ِيف الُبُطوِن| 

[44.46] seperti mendidihnya air yang sangat panas. | 46َكَغْيلِ احلَِمِمي| 
    

Sub.:  Hukuman bagi orang kafir di Neraka 44:47Sub.:  Hukuman bagi orang kafir di Neraka 44:47Sub.:  Hukuman bagi orang kafir di Neraka 44:47Sub.:  Hukuman bagi orang kafir di Neraka 44:47----50505050    
[44.47] Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. | َىل َسَواِء اجلَِحِمي

`
 |47ُخُذوُه فَاْعِتلُوُه ا

[44.48] Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan |dari| air yang amat panas.  ِسِه ِمْنûوا فَْوَق َراÈُمث> ُصب
 |48عََذاِب احلَِمِمي |

[44.49] Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. | نَْت الَعزِيُز الَكِرُميvَك ا< ن
`
 |49ُذْق ا
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[44.50] Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.  ن> َهَذا َما ُكنُمت ِبِه `
ا

وَن |  |50تَْمَرتُ
 

Sub.:  Ahli surga 44:51-57 
[44.51] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,  ِمٍنيvن> املُت>ِقَني ِيف َمقَاٍم ا `

ا
|51| 

[44.52] |yaitu| di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air; | 52ِيف َجن>اٍت َوُعُيوٍن| 
[44.53] mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, |duduk| berhadap-hadapan,  يَلْبَُسوَن ِمن

تََقاِبِلَني | Èٍق م َتْربَ سـْ
`
نُدٍس َوا  |53سـُ

[44.54] demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. | ْجنَاُمه ِحبُوٍر ِعٍني  |54َكَذWَِ َوَزو>
[44.55] Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman |dari segala 

kekhawatiran|, | 55يَْدُعوَن ِفهيَا ِبُلكِّ فَاِكهٍَة آِمِنَني| 
[44.56] mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara 

mereka dari azab neraka, | ال> املَْوتََة اال¢وَىل َوَوقَاُمهْ عََذاَب اجلَِحِمي
`
 |56َال يَُذوُقوَن ِفهيَا املَْوَت ا

[44.57] sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.  َِّك ب ن ر> فَْضًال ّمِ
 |57َذWَِ ُهَو الَفْوُز الَعِظُمي |

    
Sub.:  Kemudahan Al Qur'an untuk dihafal dan banyak pelajaran didalamnya 55:58Sub.:  Kemudahan Al Qur'an untuk dihafal dan banyak pelajaran didalamnya 55:58Sub.:  Kemudahan Al Qur'an untuk dihafal dan banyak pelajaran didalamnya 55:58Sub.:  Kemudahan Al Qur'an untuk dihafal dan banyak pelajaran didalamnya 55:58----59595959    

[44.58] Sesungguhnya Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat 
pelajaran.  َ >َما ي ن

`
>هُْم يََتَذك>ُروَن |فَا kَُه ِبِلَساِنَك لََعل ْ  |58رس>

[44.59] Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu |pula|. | ْرتَِقُبوَن Èُم م هن>
`
 |59فَاْرتَِقْب ا

 
AL JAATSIYAH  سورة اجلاثية 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[45.1] Haa Miim. | 1حـم| 
    

Sub.:  Kecelakaan amat besar bagi orang yang mendengar ayat Allah dibacakan, tetapi mereka Sub.:  Kecelakaan amat besar bagi orang yang mendengar ayat Allah dibacakan, tetapi mereka Sub.:  Kecelakaan amat besar bagi orang yang mendengar ayat Allah dibacakan, tetapi mereka Sub.:  Kecelakaan amat besar bagi orang yang mendengar ayat Allah dibacakan, tetapi mereka 
menyombongkan diri 45:2menyombongkan diri 45:2menyombongkan diri 45:2menyombongkan diri 45:2----11111111    

[45.2] Kitab |ini| diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  الَعزِيِز ِ <Bتَِزنيُل الِكتَاِب ِمَن ا
 |2احلَِكِمي |

[45.3] Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda |kekuasaan Allah| untuk 
orang-orang yang beriman. | ِّلُْمْؤِمِنَني َمَواِت َواالvْرِض الَٓ_ٍت ل ن> ِيف الس> `

 |3ا
[45.4] Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran |di muka 

bumi| terdapat tanda-tanda |kekuasaan Allah| untuk kaum yang meyakini,  َِّقْوٍم يُوِقنُوَن >ٍة آَ_ٌت ل َوِيف َخلِْقُمكْ َوَما يَبُثÈ ِمن َداب
|4| 

[45.5] dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu 
dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-

tanda |kekuasaan Allah| bagi kaum yang berakal. َا >ْيِل َوالهن> ْزٍق فَاvْحيَا ِبِه االvْرَض بَْعَد َواْخِتالِف الل َماِء ِمن ّرِ ُ ِمَن الس> <Bنَزَل اvِر َوَما ا
َقْوٍم يَْعِقلُوَن | ِّ َ_حِ آَ_ٌت ل  |5َمْوِهتَا َوتَْرصِيِف الّرِ
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[45.6] Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya; maka dengan 
perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah |kalam| Allah dan keterangan-keterangan-Nya.  َ�ِْت

ِ َوآَ_ِتِه يُْؤِمنُوَن | <Bّيِ َحِديٍث بَْعَد اvنَْتلُوَها عَلَْيَك ِ�لَْحّقِ فَِبا ِ <B6آَ_ُت ا| 
[45.7] Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa,  ُِّلك ِّ َويٌُل ل

ِثٍمي | vف>اٍك اv7ا| 
[45.8] dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri 

seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.  ِ <Bيَْسَمُع آَ_ِت ا
ُه ِبَعَذاٍب اvِلٍمي | ْ >ْم يَْسَمْعهَا فَبَّرشِ َتْكِربًا vJَن ل  |8تُْتَىل عَلَْيِه ُمث> يُِرصÈ ُمسـْ

[45.9] Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan 
olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.  َذَها ُهُزوًا ا¢ْولَِئَك لَهُْم عََذاٌب َ َذا عَِملَ ِمْن آَ_ِتنَا َشيْئًا اخت>

`
َوا

هٌِني | È9م| 
[45.10] Di hadapan mereka neraka Jahanam dan tidak akan berguna bagi mereka Sedikit pun apa yang 

telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan |mereka| 
dari selain Allah. Dan bagi mereka azab yang besar.  ْوِلياَءvا ِ <Bَُذوا ِمن ُدوِن ا ُبوا َشيْئًا َوَال َما اخت> ا َكسـَ ُ َوَال يُْغِين َعْهنُم م> من> ْم َ"َ ِمن َوَراِهئِ

 |10لَهُْم عََذاٌب َعِظٌمي |وَ 
[45.11] Ini |Al Qur'an| adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi 

mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih.  ِلvن ّرِْجٍز ا ْم لَهُْم عََذاٌب ّمِ ِ يَن َكَفُروا ِبآَ_ِت َرّهبِ ِ <x11ٌمي |َهَذا ُهًدى َوا| 
    

Sub.:  Kekuasaan Allah 45:12Sub.:  Kekuasaan Allah 45:12Sub.:  Kekuasaan Allah 45:12Sub.:  Kekuasaan Allah 45:12----13131313    
[45.12] Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan 

seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
ي َخس>   ِ <xا ُ <Bَولََعل>ُمكْ تَْشُكُروَن |ا ِúِْمرِِه َوِلَتْبتَُغوا ِمن فَْضvْجرَِي الُفْ�ُ ِفيِه ِبا  |12َر لَُمكُ الَبْحَر ِلتَ

[45.13] Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, 
|sebagai rahmat| daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

|kekuasaan Allah| bagi kaum yang berpikir.  ِّقَْوٍم يَتََفك>ُروَن ن> ِيف َذWَِ الَٓ_ٍت ل `
نُْه ا يعًا ّمِ َمَواِت َوَما ِيف االvْرِض َمجِ ا ِيف الس> َوَخس>َر لَُمك م>

|13| 
    

Sub.:  Muslim untuk bersikSub.:  Muslim untuk bersikSub.:  Muslim untuk bersikSub.:  Muslim untuk bersikap lebin baik 45:14ap lebin baik 45:14ap lebin baik 45:14ap lebin baik 45:14----15151515    
[45.14] Katakanlah |Nabi Muhammad| kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan 

orang-orang yang tiada takut akan hari-hari Allah karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang 
telah mereka kerjakan.  ِ <C ِّ ُبوَن |ُقل ل ِ ِلَيْجِزَي قَْومًا ِبَما َاكنُوا يَْكسـِ <Bَم ا <_vيَن َال يَْرُجوَن ا ِ <C14يَن آَمنُوا يَْغِفُروا ِل| 

[45.15] Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang 
siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu 

dikembalikan. | َىل َربُِّمكْ تُْرَجُعوَن `
َل َصاِلحًا فَِلنَْفِسِه َوَمْن اvَساَء فََعلَْهيَا ُمث> ا  |15َمْن َمعِ

    
Sub.:  Berkat dan rahmat Allah kepada Bani Israel karena kepercayaan mereka Sub.:  Berkat dan rahmat Allah kepada Bani Israel karena kepercayaan mereka Sub.:  Berkat dan rahmat Allah kepada Bani Israel karena kepercayaan mereka Sub.:  Berkat dan rahmat Allah kepada Bani Israel karena kepercayaan mereka pada Allah dan orangpada Allah dan orangpada Allah dan orangpada Allah dan orang----orang di orang di orang di orang di 
antara mereka ada yang berdebat tentang Kebenaran Allah 45:16antara mereka ada yang berdebat tentang Kebenaran Allah 45:16antara mereka ada yang berdebat tentang Kebenaran Allah 45:16antara mereka ada yang berdebat tentang Kebenaran Allah 45:16----17171717    

[45.16] Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israel Al Kitab |Taurat|, kekuasaan dan 
kenabian dan Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-

bangsa |pada masanya|.  ْلْنَاُمه َباِت َوفَض> ّيِ َن الط> َة َوَرَزْقنَاُمه ّمِ ائِيَل الِكتَاَب َوالُْحْمكَ َوالنÈُبو> ْرسَ `
 |16عََىل الَعالَِمَني | َولََقْد آتَيْنَا بَِين ا
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[45.17] Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan |agama|; 
maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian |yang 
ada| di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap 

apa yang mereka selalu berselisih padanya.  <ن `
ال> ِمْن بَْعِد َما َجاَءُمهُ الِعْملُ بَْغيًا بَيَْهنُْم ا

`
َن االvْمِر فََما اْختَلَُفوا ا نَاٍت ّمِ ِّ >َك يَْقِيض َوآتَيْنَاُمه بَي َرب

تَِلُفوَن |  |17بَيَْهنُْم يَْوَم الِقيَاَمِة ِفميَا َاكنُوا ِفيِه َخيْ
    

Sub.Sub.Sub.Sub.:  Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan Al Qur'an yang dibawanya 45:18:  Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan Al Qur'an yang dibawanya 45:18:  Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan Al Qur'an yang dibawanya 45:18:  Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan Al Qur'an yang dibawanya 45:18----20202020    
[45.18] Kemudian Kami jadikan kamu |Nabi Muhammad| berada di atas suatu syariat |peraturan| dari 

urusan |agama| itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
mengetahui. | يَن َال يَْعلَُموَن ِ <xْهَواَء ا vِبْع ا< >ِبْعهَا َوَال تَت َن االvْمِر فَات  |18ُمث> َجَعلْنَاَك عََىل َرشِيَعٍة ّمِ

[45.19] Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari |siksaan| 
Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang 

lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.  ُْوِلَياءvاِلِمَني بَْعُضهُْم ا ن> الظ>
`
ِ َشيْئًا َوا <Bُْم لَن يُْغُنوا َعنَك ِمَن ا هن>

`
 ا

ُ َوِيلÈ املُت>ِقَني | <B19بَْعٍض َوا| 
[45.20] Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

َِّقْوٍم يُوِقنُوَن |  ٌة ل  |20َهَذا بََصائُِر ِللن>اِس َوُهًدى َوَرْمحَ
    

Sub.:  Kejahatan dan perbuatan baik 45:21Sub.:  Kejahatan dan perbuatan baik 45:21Sub.:  Kejahatan dan perbuatan baik 45:21Sub.:  Kejahatan dan perbuatan baik 45:21----22222222    
[45.21] Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan 

mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama dalam kehidupan dan 
kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.  لُوا يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xَعلَهُْم َاك ْ ئَاِت اvن جن> ِّ ي يَن اْجَرتَُحوا الس> ِ <xْم َحِسَب اvا

ُمكُوَن | ْحَياُمهْ َوَمَماُهتُْم َساَء َما َحيْ اِلَحاِت َسَواًء م>  |21الص>
[45.22] Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi 

balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.  ْرَضvَمَواِت َواال ُ الس> <Bَوَخلََق ا
 |22ِ�لَْحّقِ َوِلُتْجَزى ُلكÈ نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت َوُمهْ َال يُْظلَُموَن |

    
Sub.:  Allah menyesatkan mereka yang menSub.:  Allah menyesatkan mereka yang menSub.:  Allah menyesatkan mereka yang menSub.:  Allah menyesatkan mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan 45:23jadikan hawa nafsunya sebagai tuhan 45:23jadikan hawa nafsunya sebagai tuhan 45:23jadikan hawa nafsunya sebagai tuhan 45:23    

[45.23] Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan 
Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya 
dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah 

|membiarkannya sesat|. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?  ٍعََىل ِعْمل ُ <Bا ُ <úَضvلَهَُه َهَواُه َوا
`
َذ ا َ اvفََراvيَْت َمِن اخت>

ِعِه َوقَ  ِ اvفََال تََذك>ُروَن |َوَخَمتَ عََىل َمسْ <Bِه ِغَشاَوًة فََمن َهيِْديِه ِمْن بَْعِد ا  |23لِْبِه َوَجَعَل عََىل بََرصِ
    

Sub.:  Hanya Allahlah yang maha menghidupkan dan mematikan segala sesuatuSub.:  Hanya Allahlah yang maha menghidupkan dan mematikan segala sesuatuSub.:  Hanya Allahlah yang maha menghidupkan dan mematikan segala sesuatuSub.:  Hanya Allahlah yang maha menghidupkan dan mematikan segala sesuatu    45:2445:2445:2445:24----37373737    
[45.24] Dan mereka berkata. "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan 

kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai 
pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.  َنْي ÈTال> َحيَاتُنَا ا

`
َيا َوَما َوقَالُوا َما ِيهَ ا ا نَُموُت َوَحنْ

ال> يَُظنÈوَن |
`
ْن ُمهْ ا

`
ْهُر َوَما لَهُم ِبَذWَِ ِمْن ِعْملٍ ا <Tال> ا

`
 |24ُهيِْلُكنَا ا

[45.25] Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain 
dari mengatakan. "Datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar".  ْم َذا تُْتَىل عَلَْهيِ

`
َوا

ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني |
`
ال> اvن قَالُوا ائُْتوا ِبآَ�ئِنَا ا

`
َهتُْم ا ا َاكَن ُحج> نَاٍت م> ِّ  |25آَ_تُنَا بَي
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[45.26] Katakanlah. "Allah-lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu 
mengumpulkan kamu pada Hari Kiamat yang tidak ada keraguan padanya; akan tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui.  ََىل يَْوِم الِقيَاَمِة َال َريَْب ِفيِه و
`
َمُعُمكْ ا ِييُمكْ ُمث> يُِميُتُمكْ ُمث> َجيْ ُ ُحيْ <Bْكَرثَ الن>اِس َال يَْعلَُموَن |ُقِل اv26لَِكن> ا| 

    
Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan mereka yang kafir 45:27Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan mereka yang kafir 45:27Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan mereka yang kafir 45:27Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan mereka yang kafir 45:27----35353535    

[45.27] Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan 
rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.  َُرس اعَُة يَْوَمِئٍذ َخيْ َمَواِت َواالvْرِض َويَْوَم تَُقوُم الس> ِ ُمْ�ُ الس> <Bَِو

 |27املُْبِطلُوَن |
[45.28] Dan |pada hari itu| kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk 

|melihat| buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
َزْوَن َما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن |  َىل ِكَتاِهبَا الَيْوَم ُجتْ

`
ٍة تُْدَعى ا ٍة َجاِثَيًة ُلكÈ ا¢م>  |28َوتََرى ُلك> ا¢م>

[45.29] |Allah berfirman|. "Inilah kitab |catatan| Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. 
Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."  ُكن>ا <k

`
َهَذا ِكَتابُنَا يَنِطُق عَلَْيُمك ِ�لَْحّقِ ا

َتنِسُخ َما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن |  |29نَسـْ
[45.30] Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh maka Tuhan mereka 

memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya |surga|. itulah keberuntungan yang nyata.  اِلَحاِت لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xا ا فَاvم>
ِتِه َذWَِ ُهَو الَفْوُز املُِبُني | ُْم ِيف َرْمحَ È30فَُيْدِخلُهُْم َرهب| 

[45.31] Dan adapun orang-orang yang kafir |kepada mereka dikatakan|. "Maka apakah belum ada ayat-
ayat-Ku yang dibacakan kepadamu lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa?"

يَن َكَفُروا اvفََملْ تَُكْن آَ_ِيت تُْتَىل عَ   ِ <xا ا ْجرِِمَني |َواvم> Èُمتْ َوُكنُمتْ قَْومًا م َتْكَربْ  |31لَْيُمكْ فَاسـْ
[45.32] Dan apabila dikatakan |kepadamu|. "Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari 

berbangkit itu tidak ada keraguan padanya", niscaya kamu menjawab. "Kami tidak tahu apakah Hari Kiamat 
itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini |nya|".  َذا ِقيَل

`
َوا

ال> َظنا+ َومَ 
`
>ُظنÈ ا ن ن

`
اعَُة ا ا نَْدِري َما الس> اعَُة َال َريَْب ِفهيَا قُلُْمت م> ِ َحقä َوالس> <Bن> َوْعَد ا `

ُن ا  |32ِبُمْستَْيِقِنَني |ا َحنْ
[45.33] Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan dan mereka 

diliputi oleh |azab| yang mereka selalu memperolok-olokkannya.  َْهت ا َاكنُوا ِبِه يَسـْ م م> لُوا َوَحاَق ِهبِ ئَاُت َما َمعِ ِّ زِئُوَن َوبََدا لَهُْم َسي
|33| 

[45.34] Dan dikatakan |kepada mereka|. "Pada hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah 
melupakan pertemuan |dengan| harimu ini dan tempat kembalimu ialah neraka dan kamu sekali-kali tidak 

memperoleh penolong.  َِرصِيَن |َوِقيَل الَيْوَم نَنس <k ن  |34اُمكْ Éََ نَِسيُمتْ ِلَقاَء يَْوِمُمكْ َهَذا َوَماûَواُمكُ الن>اُر َوَما لَُمك ّمِ
[45.35] Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan 

dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan 
tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.  َرُجوَن نَْيا فَالَْيْوَم َال ُخيْ ÈTْتُمكُ احلََياُة ا ِ ُهُزوًا َوغَر> <Bَْذُمتْ آَ_ِت ا >ُمكُ اخت> َذِلُمك ِباvن

تَْعَتُبونَ   |35| ِمْهنَا َوَال ُمهْ يُسـْ
    

Sub.:  Pujian dan keagungan hanyalah milik Allah 45:36Sub.:  Pujian dan keagungan hanyalah milik Allah 45:36Sub.:  Pujian dan keagungan hanyalah milik Allah 45:36Sub.:  Pujian dan keagungan hanyalah milik Allah 45:36----37373737    
[45.36] Maka bagi Allah-lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.  ِاحلَْمُد َرّب ِ <úفَِل

َمَواِت َوَرّبِ االvْرِض َرّبِ الَعالَِمَني |  |36الس>
[45.37] Dan bagi-Nya lah keagungan di langit dan di bumi, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. | ْرِض َوُهَو الَعزِيُز احلَِكُميvَمَواِت َواال َ_ُء ِيف الس>  |37َوÚَُ الِكْربِ
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AL AHQAAF  سورة أالحقاف 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحميِ ب ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bْسِم ا 
[46.1] Haa Miim. | 1حـم| 

    
Sub.:  Allah menantanSub.:  Allah menantanSub.:  Allah menantanSub.:  Allah menantang orangg orangg orangg orang----orang kafirorang kafirorang kafirorang kafir    untuk menunjukkan untuk menunjukkan untuk menunjukkan untuk menunjukkan kepada kepada kepada kepada orangorangorangorang----orang yang percaya tentang apa orang yang percaya tentang apa orang yang percaya tentang apa orang yang percaya tentang apa 
yang telah mereka ciptakan 46:2yang telah mereka ciptakan 46:2yang telah mereka ciptakan 46:2yang telah mereka ciptakan 46:2----8888    

[46.2] Diturunkan Kitab ini dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  الَعزِيِز ِ <Bتَِزنيُل الِكتَاِب ِمَن ا
 |2احلَِكِمي |

[46.3] Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan 
|tujuan| yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang 

diperingatkan kepada mereka.  ِيَن َكَفُروا َمع>ا ا¢نذ ِ <xَسم+ى َوا Èَجٍل م vال> ِ�لَْحّقِ َوا
`
َمَواِت َواالvْرَض َوَما بَيَْهنَُما ا  |3ُروا ُمْعرُِضوَن |َما َخلَْقنَا الس>

[46.4] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain 
Allah; perlihatkan kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat 
|dengan Allah| dalam |penciptaan| langit? Bawalah kepadaku Kitab yang sebelum |Al Qur'an| ini atau 

peninggalan dari pengetahuan |orang-orang dahulu|, jika kamu adalah orang-orang yang benar".  يُْمتvَراvُقْل ا
َمَواِت ائُْتوِين ِبِكتَاٍب مِّ مّ  ٌك ِيف الس> ِ اvُروِين َماَذا َخلَُقوا ِمَن االvْرِض اvْم لَهُْم ِرشْ <Bَرٍة مِّ تَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا~َ vْو اvن ُكنُمتْ َصاِدِقَني |ن قَْبِل َهَذا ا

`
 |4ْن ِعْملٍ ا

[46.5] Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah 
yang tiada dapat memperkenankan |doa| nya sampai Hari Kiamat dan mereka lalai dari |memperhatikan| doa 

mereka?  ْم غَاِفلُونَ َوَمْن َىل يَْوِم الِقيَاَمِة َوُمهْ َعن ُدعَاِهئِ
`
تَِجيُب Úَُ ا ِ َمن ال> يَسـْ <Bِمم>ن يَْدُعو ِمن ُدوِن ا Èَضلv5| ا| 

    
Sub.:  Mereka yang disembah akan menyangkal pengikutnya 46:6Sub.:  Mereka yang disembah akan menyangkal pengikutnya 46:6Sub.:  Mereka yang disembah akan menyangkal pengikutnya 46:6Sub.:  Mereka yang disembah akan menyangkal pengikutnya 46:6    

[46.6] Dan apabila manusia dikumpulkan |pada Hari Kiamat| niscaya sembahan-sembahan itu menjadi 
musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. | ْم َاكِفرِيَن َذا ُحِرشَ الن>اُس َاكنُوا لَُهْم اvْعَداًء َوَاكنُوا ِبِعَباَدِهتِ

`
 |6َوا

    
Sub.:  Nabi Muhammad dituduh mengadaSub.:  Nabi Muhammad dituduh mengadaSub.:  Nabi Muhammad dituduh mengadaSub.:  Nabi Muhammad dituduh mengada----ada tentang Al Quran, namun Allah bersaksada tentang Al Quran, namun Allah bersaksada tentang Al Quran, namun Allah bersaksada tentang Al Quran, namun Allah bersaksi bahwa Al Quran i bahwa Al Quran i bahwa Al Quran i bahwa Al Quran 
adalah firmanadalah firmanadalah firmanadalah firman----Nya 46:7Nya 46:7Nya 46:7Nya 46:7----8888    

[46.7] Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang 
yang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. "Ini adalah sihir yang nyata".  َذا تُْتَىل

`
 َوا

ِبٌني | Èٌر م ا َجاَءُمهْ َهَذا ِحسْ يَن َكَفُروا ِللَْحّقِ لَم> ِ <xنَاٍت قَاَل ا ِّ ْم آَ_تُنَا بَي  |7عَلَْهيِ
[46.8] Bahkan mereka mengatakan. "Dia |Nabi Muhammad| telah mengada-adakannya |Al Qur'an|", 

Katakanlah. "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan 
aku dari |azab| Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al Qur'an itu. 
Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang".  ْمvْعَملُ ِبَما تُِفيُضوَن ِفيهِ اvَشيْئًا ُهَو ا ِ <Bيُْتُه فََال تَْمِلُكوَن ِيل ِمَن ا ِن اْفَرتَ
`
اُه ُقْل ا َكَفى ِبِه َشهِيدًا بَيِْين َوبَيْنَُمكْ َوُهَو الَغُفوُر  يَُقولُوَن افَْرتَ

ِحُمي |  |8الر>
    

Sub.:  Nabi Muhammad tidak lain hanya mengikuti apa yangSub.:  Nabi Muhammad tidak lain hanya mengikuti apa yangSub.:  Nabi Muhammad tidak lain hanya mengikuti apa yangSub.:  Nabi Muhammad tidak lain hanya mengikuti apa yang    diwahyukan dan apa yang difirmankan Allah diwahyukan dan apa yang difirmankan Allah diwahyukan dan apa yang difirmankan Allah diwahyukan dan apa yang difirmankan Allah 
kepadanya 46:9kepadanya 46:9kepadanya 46:9kepadanya 46:9----10101010    

[46.9] Katakanlah |Nabi Muhammad| "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku 
tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak |pula| terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah 
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mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang 
menjelaskan".  ََيل> و `

ال> َما يُوَ� ا
`
>ِبُع ا ت vْن ا

`
ُسِل َوَما اvْدِري َما يُْفَعُل ِيب َوَال ِبُمكْ ا Èَن الر ِبٌني |َما اkَv ُقْل َما ُكنُت ِبْدعًا ّمِ Èال> نَِذيٌر م

`
 |9ا

    
Sub.:  Seorang saksi yang tulus dari Bani Israel mengesampingkan kebanggaan ras dan mengakui, dan bersaksi Sub.:  Seorang saksi yang tulus dari Bani Israel mengesampingkan kebanggaan ras dan mengakui, dan bersaksi Sub.:  Seorang saksi yang tulus dari Bani Israel mengesampingkan kebanggaan ras dan mengakui, dan bersaksi Sub.:  Seorang saksi yang tulus dari Bani Israel mengesampingkan kebanggaan ras dan mengakui, dan bersaksi 
bahwa Albahwa Albahwa Albahwa Al----Quran adalah dari Allah 46:10Quran adalah dari Allah 46:10Quran adalah dari Allah 46:10Quran adalah dari Allah 46:10----14141414    

[46.10] Katakanlah. "Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al Qur'an itu datang dari 
sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui |kebenaran| yang serupa 
dengan |yang disebut dalam| Al Qur'an lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya 

Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".  َوَكَفْرُمت ِبِه َوَشهَِد َشاِهٌد ِ <Bن َاكَن ِمْن ِعنِد ا
`
قُْل اvَراvيُْمتْ ا

اِلِمَني | َ َال َهيِْدي الَقْوَم الظ> <Bن> ا `
ُمتْ ا َتْكَربْ ائِيَل عََىل ِمثúِِْ فَآَمَن َواسـْ ْرسَ `

ْن بَِين ا  |10ّمِ
[46.11] Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman. "Kalau sekiranya dia |Al Qur'an| 

adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami |beriman| kepadanya. Dan karena mereka 
tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata. "Ini adalah dusta yang lama".  يَن َكَفُروا ِ <xَوقَاَل ا

فٌْك قَِدميٌ 
`
َيُقولُوَن َهَذا ا ْذ لَْم َهيَْتُدوا ِبِه فَسـَ

`
لَْيِه َوا

`
َبُقوkَ ا ا سـَ يَن آَمنُوا لَْو َاكَن َخْريًا م> ِ <C  |11 |لِ

[46.12] Dan sebelum |Al Qur'an| itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini |Al 
Qur'an| adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-

orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.  َمامًا
`
َوِمن قَْبúِِ ِكَتاُب ُموَىس ا

ًة َوَهَذا  ِنَني |َوَرْمحَ ى لِلُْمْحسـِ يَن َظلَُموا َوبُْرشَ ِ <xُِّينِذَر ا َِّساkً َعَرِبيا+ ل ٌق ل َصّدِ È12ِكَتاٌب م| 
[46.13] Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan. "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap 

istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada |pula| berduka cita.  يَن قَالُوا ِ <xن> ا `
ا

َزنُوَن | ْم َوَال ُمهْ َحيْ َتَقاُموا فََال َخْوٌف عَلَْهيِ ُ ُمث> اسـْ <Bنَا اÈ  |13َرب
[46.14] Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang 

telah mereka kerjakan. | يَن ِفهيَا َجَزاًء ِبَما َاكنُوا يَْعَملُوَن ِTِِة َخا< اُب اجلَن ْحصَ v14ا¢ْولَِئَك ا| 
    

Sub.:  Anjuran untuk taat dan berbuat baik terhadap kedua orang tua 46:15Sub.:  Anjuran untuk taat dan berbuat baik terhadap kedua orang tua 46:15Sub.:  Anjuran untuk taat dan berbuat baik terhadap kedua orang tua 46:15Sub.:  Anjuran untuk taat dan berbuat baik terhadap kedua orang tua 46:15----18181818    
[46.15] Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, 

ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah |pula|. Mengandungnya 
sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat 
puluh tahun ia berdoa. "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau 
berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai; 
berilah kebaikan kepadaku dengan |memberi kebaikan| kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat 

kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".  kًْحَسا
`
يِْه ا َTِنَساَن ِبَوا

`
ْينَا اال َوَوص>

َذا بَلََغ اvُشد> 
`
úُُ َوِفَصاÚُُ ثَالثُوَن َشهْرًا َحىت> ا ُه ُكْرهًا َوَوَضَعْتُه ُكْرهًا َوَمحْ Èلَْتُه ا¢م ْوِزْعِين اvْن اvْشُكَر ِنْعَمتََك الَِيت اvنَْعْمَت عََيل> َوعََىل َمحَ vنًَةقَاَل َرّبِ ا ُه َوبَلََغ اvْربَِعَني سـَ

ّينِ ِمَن املُْسِلِمنيَ 
`
لَْيَك َوا

`
ّينِ تُبُْت ا

`
>ِيت ا َل َصاِلحًا تَْرَضاُه َواvْصِلْح ِيل ِيف ُذّرِي ي> َواvْن اvْمعَ َTِ15 |َوا| 

[46.16] Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka 
kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang 

benar yang telah dijanjikan kepada mereka.  يَن ِ <xاِب اجلَن>ِة َوْعَد ا¢ْولَِئَك ا ْحصَ vْم ِيف ا ئَاِهتِ ِّ لُوا َونََتَجاَوُز َعن َسي نََتَقب>ُل َعْهنُْم اvْحَسَن َما َمعِ
ي َاكنُوا يُوعَُدوَن | ِ <xْدِق ا  |16الّصِ

[46.17] Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya. "Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu 
keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa 
umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, 
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"Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar". Lalu dia berkata. "Ini tidak lain hanyalah 
dongengan orang-orang yang dahulu belaka".  ْن ا¢ْخَرَج َوقَْد َخلَِت الُقُروُن ِمن قَْبِيل َوُمهَاvتَِعَداِنِين اvُمكَا ا< ٍفّ ل يِْه ا¢ َTِي قَاَل ِلَوا ِ <xَوا

 ِ <Bن> َوْعَد ا `
َ َويَْ�َ آِمْن ا <Bَتِغيثَاِن ا ِلَني |يَسـْ ال> اvَساِطُري االvو>

`
 |17 َحقä فَيَُقوُل َما َهَذا ا

[46.18] Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan |azab| atas mereka bersama umat-umat yang 
telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

ُْم َاكنُوا  هن>
`
نِس ا

`
َن اِجلّنِ َواال ُم الَقْوُل ِيف ا¢َمٍم قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهِم ّمِ يَن َحق> عَلَْهيِ ِ <x18َخاِرسِيَن | ا¢ْولَِئَك ا| 

    
Sub.:  Kebanggaan dan kesombonganSub.:  Kebanggaan dan kesombonganSub.:  Kebanggaan dan kesombonganSub.:  Kebanggaan dan kesombongan    orang kafirorang kafirorang kafirorang kafir    46:1946:1946:1946:19----20202020    

[46.19] Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 
mencukupkan bagi mereka |balasan| pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.  َدَرَجاٌت ّ َوِلُلكٍ

الَهُْم َوُمهْ َال يُْظلَُموَن | َهيُْم اvْمعَ لُوا َوِلُيَوفِّ ا َمعِ م>  |19ّمِ
[46.20] Dan |ingatlah| hari |ketika| orang-orang kafir dihadapkan ke neraka |kepada mereka dikatakan|. 

"Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu |saja| dan kamu telah 
bersenang-senang dengannya; maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu 

telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik".  يَن َكَفُروا عََىل ِ <xَويَْوَم يُْعَرُض ا
َتْمَتْعُمت ِهبَا فَالَْيْوَم  نَْيا َواسـْ ÈTَباِتُمكْ ِيف َحَياِتُمكُ ا وَن ِيف االvْرِض ِبَغْريِ احلَّقِ َوِبَما ُكنُمتْ تَْفُسُقوَن |الن>اِر اvْذَهْبُمتْ َطّيِ َتْكِربُ َزْوَن عََذاَب الهُوِن ِبَما ُكنُمتْ تَسـْ  |20ُجتْ

    
Sub.:  Azab dan kehancuran kaum Aad disebabkan mereka yang telah kafir terhadap Allah 46:21Sub.:  Azab dan kehancuran kaum Aad disebabkan mereka yang telah kafir terhadap Allah 46:21Sub.:  Azab dan kehancuran kaum Aad disebabkan mereka yang telah kafir terhadap Allah 46:21Sub.:  Azab dan kehancuran kaum Aad disebabkan mereka yang telah kafir terhadap Allah 46:21----28282828    

[46.21] Dan ingatlah |Hud| saudara kaum Ad yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al 
Ahqaaf dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya 
|dengan mengatakan|. "Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan 

ditimpa azab hari yang besar".  <الvُذُر ِمْن بَْنيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه اÈْحَقاِف َوقَْد َخلَِت النvنَذَر قَْوَمُه ِ�ال vْذ ا
`
ّينِ  َواْذُكْر اvَخا عَاٍد ا

`
َ ا <Bال> ا

`
تَْعُبُدوا ا

 |21اvَخاُف عَلَْيُمكْ عََذاَب يَْوٍم َعِظٍمي |
[46.22] Mereka menjawab. "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari 

|menyembah| tuhan-tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada 
kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar". َِفَكنَا َعْن آِلهûِجْئَتنَا ِلَتاvاِدِقَني |قَالُوا ا ن ُكنَت ِمَن الص>

`
 |22ِتنَا فَاûِتنَا ِبَما تَِعُدkَ ا

[46.23] Ia |Hud| berkata. "Sesungguhnya pengetahuan |tentang itu| hanya pada sisi Allah dan aku |hanya| 
menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang 

bodoh". | هَلُوَن ا ا¢ْرِسلُْت ِبِه َولَِكّينِ اvَراُمكْ قَْومًا َجتْ ُِّغُمك م> بَل ِ َوا¢ <Bَما الِعْملُ ِعنَد ا< ن
`
 |23قَاَل ا

[46.24] Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, 
berkatalah mereka. "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami". |Bukan|! bahkan itulah azab 

yang kamu minta supaya datang dengan segera |yaitu| angin yang mengandung azab yang pedih,  ْوُه عَاِرضًاvا َرا فَلَم>
ْمطِ  Èْم قَالُوا َهَذا عَاِرٌض م َتْقِبَل اvْوِديَِهتِ سـْ Èِلٌمي |مvَتْعَجلُْمت ِبِه ِرحيٌ ِفهيَا عََذاٌب ا  |24ُرkَ بَْل ُهَو َما اسـْ

[46.25] yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka |kaum ‘Ad | 
tidak ada yang kelihatan lagi kecuali |bekas-bekas| tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan 

kepada kaum yang berdosa.  َجنْزِي الَقْوَم املُْجرِِمَني َWِال> َمَساِكُهنُْم َكَذ
`
َا فَاvْصَبُحوا َال يَُرى ا ٍء ِباvْمِر َرّهبِ ُر ُلك> َيشْ  |25|تَُدّمِ

[46.26] Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum 
pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, 
penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi 
mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu 
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selalu mereka memperolok-olokkannya.  ُْغَىن َعْهنvْفِئَدًة فََما ا vبَْصاراً َوا vعًا َوا >اُمكْ ِفيِه َوَجَعلْنَا لَهُْم َمسْ ك>ن ن م>
`
>اُمهْ ِفميَا ا ُعهُْم َولََقْد َمك>ن بَْصاُرُمهْ ْم َمسْ vَوَال ا

َهتْزِئُوَن | ا َاكنُوا ِبِه يَسـْ م م> ِ َوَحاَق ِهبِ <Bَحُدوَن ِبآَ_ِت ا ْذ َاكنُوا َجيْ
`
ٍء ا ن َيشْ ِئَدُهتُم ّمِ  |26َوَال اvفْ

[46.27] Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu dan Kami telah 
mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami berulang-ulang supaya mereka kembali |bertobat|.  ْهلَْكنَا َماvَولََقْد ا

>هُْم يَْرِجُعوَن | فْنَا االَٓ_ِت لََعل َن الُقَرى َوَرص>  |27َحْولَُمك ّمِ
[46.28] Maka mengapa |berhala-berhala dan tuhan-tuhan| yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan 

untuk mendekatkan diri |kepada Allah| tidak dapat menolong mereka. Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap 
dari mereka? Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.  ُذوا َ يَن اخت> ِ <xُمهُ ا فَلَْوَال نََرصَ

وَن |ِمن ُدوِن ا فُْكهُْم َوَما َاكنُوا يَْفَرتُ
`
Èوا َعْهنُْم َوَذWَِ ا ِ ُقْرkً�َ آِلهًَة بَْل َضل <B28| 

    
Sub.:  Kisah tentang jin yang beriman 46:29Sub.:  Kisah tentang jin yang beriman 46:29Sub.:  Kisah tentang jin yang beriman 46:29Sub.:  Kisah tentang jin yang beriman 46:29----33333333    

[46.29] Dan |ingatlah| ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu |Nabi Muhammad| yang 
mendengarkan |bacaan| Al Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan |nya| lalu mereka berkata. 
"Diamlah kamu |untuk mendengarkannya|". Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya 

|untuk| memberi peringatan.  َِّن اِجلن لَْيَك نََفرًا ّمِ
`
ْفنَا ا ْذ َرصَ

`
نِذِريَن  َوا Èَىل قَْوِمهِم م

`
>ْوا ا ا قُِيضَ َول وُه قَالُوا اvنِصُتوا فَلَم> ا َحَرضُ َتِمُعوَن الُقْرآَن فَلَم> يَسـْ

|29| 
[46.30] Mereka berkata. "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab |Al Qur'an| yang 

telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi membimbing kepada 
kebenaran dan kepada jalan yang lurus.  ََىل احل

`
َِّما بَْنيَ يََديِْه َهيِْدي ا قًا ل ْعنَا ِكَتاً� ا¢نزَِل ِمْن بَْعِد ُموَىس ُمَصّدِ k> َمسِ

`
َىل َطرِيٍق قَالُوا َ_ قَْوَمنَا ا

`
ّقِ َوا
تَ  سـْ È30ِقٍمي |م| 

[46.31] Hai kaum kami, terimalah |seruan| orang |Nabi Muhammad| yang menyeru kepada Allah dan 
berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab 

yang pedih.  ِ <Bِجيُبوا َداِعَي اvِلٍمي |َ_ قَْوَمنَا اvْن عََذاٍب ا ْرُمك ّمِ ن ُذنُوِبُمكْ َوُجيِ  |31َوآِمنُوا ِبِه يَْغِفْر لَُمك ّمِ
[46.32] Dan orang yang tidak menerima |seruan| orang yang menyeru kepada Allah |Nabi Muhammad| 

maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain 
Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata".  ْوِلَياُء ا¢ْولَِئَكvِمن ُدوِنِه ا ُÚَ َس ِ فَلَيَْس ِبُمْعِجٍز ِيف االvْرِض َولَيْ <Bْب َداِعَي ا َوَمن ال> ُجيِ

ِبٍني | È32ِيف َضالٍل م| 
[46.33] Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit 

dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya 
|bahkan| sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.  َي َخل ِ <xا َ <Bن> اvَو لَْم يََرْوا اvلِْقهِن> ا َمَواِت َواالvْرَض َولَْم يَْعَي ِخبَ َق الس>

ٍء قَِديٌر | >ُه عََىل ُلكِّ َيشْ ن
`
ِييَ املَْوَىت بََىل ا  |33ِبقَاِدٍر عََىل اvن ُحيْ

    
Sub.:  Janji Allah 46:34Sub.:  Janji Allah 46:34Sub.:  Janji Allah 46:34Sub.:  Janji Allah 46:34    

[46.34] Dan |Ingatlah| pada hari |ketika| orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, |dikatakan kepada 
mereka|. "Bukankah |azab| ini benar?" Mereka menjawab. "Ya benar, demi Tuhan kami". Allah berfirman. 

"Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar".  ُلَيَْس َهَذا ِ�لَْحّقِ قَالvيَن َكَفُروا عََىل الن>اِر ا ِ <xوا بََىل َويَْوَم يُْعَرُض ا
ِّنَا قَاَل فَُذوُقوا الَعَذاَب ِبَما ُكنُمتْ تَْكُفُروَن |  |34َوَرب

[46.35] Maka bersabarlah kamu |Nabi Muhammad| seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati 
dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan |azab| bagi mereka. Pada hari mereka 
melihat azab yang diancamkan kepada mereka |merasa| seolah-olah tidak tinggal |di dunia| melainkan sesaat 
pada siang hari. |Inilah| suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
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ال> فَاْصِربْ Éََ َصَربَ  
`
ُْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوعَُدوَن لَْم يَلَْبثُوا ا >هُْم vJَهن> َتْعِجل ل ُسِل َوَال تَسـْ Èال> الَقْوُم  ا¢ْولُوا الَعْزِم ِمَن الر

`
َاٍر بَالغٌ فَهَْل ُهيَْ�ُ ا ن هن>  َساعًَة ّمِ

 |35الَفاِسُقوَن |
 

MUHAMMAD  سورة محمد 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[47.1] Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi |manusia| dari jalan Allah, Allah menghapus 

segala amal mereka.  َْمعvَضل> اvا ِ <Bوا َعن َسِبيِل ا Èيَن َكَفُروا َوَصد ِ <x1الَهُْم |ا| 
[47.2] Dan orang-orang yang beriman |kepada Allah| dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta 

beriman |pula| kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah kebenaran |yang hak| dari Tuhan 
mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.  يَن آَمنُوا ِ <xَوا
مْ  ئَاِهتِ ِّ ْم َكف>َر َعْهنُْم َسي ِ ّهبِ ٍد َوُهَو احلَقÈ ِمن ر> اِلَحاِت َوآَمنُوا ِبَما نُّزَِل عََىل ُمَحم> لُوا الص>  |2 َواvْصلََح َ�لَهُْم |َوَمعِ

[47.3] Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil |sesat| dan 
sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran | yang hak| dari Tuhan mereka. Demikianlah 

Allah membuat untuk manusia perumpamaan-perumpamaan bagi mereka.  < يَن َكَفُروا ات ِ <xن> اvِبا َWِيَن َذ ِ <xن> اvَبُعوا الَباِطَل َوا
ُ ِللن>اِس اvْمثَالَهُْم | <Bيَْرضُِب ا َWِْم َكَذ ِ ّهبِ >َبُعوا احلَق> ِمن ر>  |3آَمنُوا ات

[47.4] Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir |di medan perang| maka pancunglah batang leher 
mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu 
boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah 
menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu 
dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan 

amal mereka.  َ ا َمنا+ ب م> `
وا الَوَ~َق فَا Èنُتُمَوُمهْ فَُشد َÁْ vَذا ا

`
َب الّرِقَاِب َحىت> ا يَن َكَفُروا فََرضْ ِ <xَذا لَِقيُمتُ ا

`
ا ِفَداًء َحىت> تََضَع احلَْرُب اvْوَزاَرَها َذWَِ فَا م>

`
ْعُد َوا

 َ ِ فَل <Bيَن ُقِتلُوا ِيف َسِبيِل ا ِ <xَِّيْبلَُو بَْعَضُمك ِبَبْعٍض َوا ُ النَتَرصَ ِمْهنُْم َولَِكن ل <Bالَهُْم |َولَْو يََشاُء ا  |4ن يُِضل> اvْمعَ
[47.5] Allah akan memberi petunuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka,  َهيِْدِهيْم َويُْصِلُح َ�لَهُْم سـَ

|5| 
[47.6] dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka.  َويُْدِخلُهُُم

فَهَا لَهُْم |  |6اجلَن>َة َعر>
[47.7] Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong |agama| Allah, niscaya Dia akan menolongmu 

dan meneguhkan kedudukanmu. | ْْقَداَمُمكvْت ا ِّ ُمكْ َويُثَب َ يَنُرصْ <Bوا ا ن تَنُرصُ
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيv7َ_ ا| 

[47.8] Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal 
mereka. | الَهُْم >هُْم َواvَضل> اvْمعَ يَن َكَفُروا فَتَْعسًا ل ِ <x8َوا| 

[47.9] Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah 
|Al Qur'an| lalu Allah menghapuskan |pahala-pahala| amal-amal mereka. | الَهُْم ُ فَاvْحَبطَ اvْمعَ <Bنَزَل اvُْم َكرُِهوا َما ا  |9َذWَِ ِباvهن>

[47.10] Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat 
memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan 

atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima |akibat-akibat| seperti itu.  ْرِض فََينُظُروا َكْيَفvفََملْ يَِسُريوا ِيف االvا
ْم َوِللَْاكِفرِيَن اvْمثَالُهَا | ُ عَلَْهيِ <Bَر ا يَن ِمن قَْبِلهِْم َدم> ِ <x10َاكَن عَاِقَبُة ا| 

[47.11] Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan 
karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.  ن> الَاكِفرِيَن َالvيَن آَمنُوا َوا ِ <xَمْوَىل ا َ <Bن> اvِبا َWَِذ

 |11َمْوَىل لَهُْم |
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Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli surga dan neraka 47:12orang ahli surga dan neraka 47:12orang ahli surga dan neraka 47:12orang ahli surga dan neraka 47:12    
[47.12] Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke 

dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang |di 
dunia| dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

يَن َكفَ   ِ <xْهنَاُر َواvِهتَا اال رِي ِمن َحتْ اِلَحاِت َجن>اٍت َجتْ لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xيُْدِخُل ا َ <Bن> ا `
>هُْم |ُروا يََتَمت>ُعوَن َويَاûُلكُوَن Éََ ا  |12 تَاûُلكُ االvنَْعاُم َوالن>اُر َمثًْوى ل

    
Sub.:  Kekuatan dan kekuasaan Allah 47:13Sub.:  Kekuatan dan kekuasaan Allah 47:13Sub.:  Kekuatan dan kekuasaan Allah 47:13Sub.:  Kekuatan dan kekuasaan Allah 47:13    

[47.13] Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang |penduduknya| lebih kuat dari |penduduk| negerimu 
|Nabi Muhammad| yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka; maka tidak ada seorang 

penolong pun bagi mereka. | ِرصَ لَُهْمkَ ْهلَْكنَاُمهْ فََالvْخَرَجْتَك اvن قَْريَِتَك الَِيت ا ًة ّمِ ن قَْريٍَة ِيهَ اvَشدÈ ُقو>  |13َوvJَيِّن ّمِ
[47.14] Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan 

orang yang |setan| menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa 
nafsunya? | ْْهَواَءُمهvَبُعوا ا< úِِ َوات ِِّه َمكَن ُزيَِّن Úَُ ُسوُء َمعَ ب ن ر> نٍَة ّمِ ِّ  |14اvفََمن َاكَن عََىل بَي

    
Sub.:  HadSub.:  HadSub.:  HadSub.:  Hadiah dari surga dan neraka 47:15iah dari surga dan neraka 47:15iah dari surga dan neraka 47:15iah dari surga dan neraka 47:15    

[47.15] |Apakah| perumpamaan |penghuni| surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang 
di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang 
tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar |arak| yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-
sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan 
ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air 

yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya?  ْم< >َنبٍ ل ن ل اٍء غَْريِ آِسٍن َواvْهنَاٌر ّمِ ن م> َمثَُل اجلَن>ِة الَِيت ُوِعَد املُت>ُقوَن ِفهيَا اvْهنَاٌر ّمِ
اِربِ  ِّلش> ٍة ل < <x ٍر ْن َمخْ ْ َطْعُمُه َواvْهنَاٌر ّمِ ْم َمكَْن ُهَو َخاTٌِ يََتَغري> ِ ّهبِ ن ر> >َمَراِت َوَمْغِفَرٌة ّمِ َصف+ى َولَهُْم ِفهيَا ِمن ُلكِّ الث Èْن َعَسٍل م َع َني َواvْهنَاٌر ّمِ �ً فََقط>  ِيف الن>اِر َوُسُقوا َماًء َمحِ

 |15اvْمَعاَءُمهْ |
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang munafik 47:16rang munafik 47:16rang munafik 47:16rang munafik 47:16    
[47.16] Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu |Nabi Muhammad| tetapi 

apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan |sahabat-
sahabat Nabi|. "Apakah yang dikatakannya tadi?" Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka 

oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.  ًيَن ا¢وتُوا الِعْملَ َماَذا قَاَل آِنفا ِ <C َذا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَك قَالُوا لِ
`
لَْيَك َحىت> ا

`
َتِمُع ا  َوِمْهنُم م>ن يَسـْ

>َبُعوا اvْهَواءَ  ْم َوات ُ عََىل ُقلُوِهبِ <Bيَن َطَبَع ا ِ <x16ُمهْ |ا¢ْولَِئَك ا| 
    

Sub.:  Bimbingan 47:17Sub.:  Bimbingan 47:17Sub.:  Bimbingan 47:17Sub.:  Bimbingan 47:17    
[47.17] Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan 

memberikan kepada mereka |balasan| ketakwaannya. | ُْمهْ تَْقَواُمهيَن اْهَتَدْوا َزاَدُمهْ ُهًدى َوآَ ِ <x17َوا| 
[47.18] Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan Hari Kiamat |yaitu| kedatangannya kepada 

mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi 
mereka kesadaran mereka itu apabila Hari Kiamat sudah datang? ْرشاُطهَا فَهَْل يَن vِتَهيُم بَْغتًَة فََقْد َجاَء اûن تَاvاعََة ا ال> الس>

`
ُظُروَن ا

َذا َجاَءْهتُْم ِذْكَراُمهْ |
`
 |18فَاvىن> لَهُْم ا

    
Sub.:  Meminta ampunan kepada Allah 47:19Sub.:  Meminta ampunan kepada Allah 47:19Sub.:  Meminta ampunan kepada Allah 47:19Sub.:  Meminta ampunan kepada Allah 47:19    
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[47.19] Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan |Yang Hak| melainkan Allah dan 
mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi |dosa| orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah 

mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.  ِنِْبَك َوِللُْمْؤِمِنَني َوالُْمْؤم َxِ َتْغِفْر ُ َواسـْ <Bال> ا
`
Úََ ا

`
>ُه َال ا ن vنَاِت فَاْعَملْ ا

>َبُمكْ َوَمثَْواُمكْ | ُ يَْعَملُ ُمتََقل <B19َوا| 
 

: 47.20] Dan orang-orang yang beriman berkata. "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila 
diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya |perintah| perang, kamu lihat 
orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang 

pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.  ْحَمكٌَة Èَذا ا¢نِزلَْت ُسوَرٌة م
`
يَن آَمنُوا لَْوال نُّزِلَْت ُسوَرٌة فَا ِ <xَويَُقوُل ا

لَْيَك نََظَر املَْغِيشِّ عَلَْيِه ِمَن املَْوِت فَ َوُذكِ 
`
َرٌض يَنُظُروَن ا م م> يَن ِيف قُلُوِهبِ ِ <xيَْت اvْوَىل لَهُْم |َر ِفهيَا الِقتَاُل َراv20ا| 

[47.21] Taat |kepada Allah| dan mengucapkan perkataan yang baik |adalah lebih baik bagi mereka|. 
Apabila telah tetap perintah perang |mereka tidak menyukainya|. Tetapi jika mereka benar |imannya| terhadap 

Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. | هُْم< َ لََاكَن َخْرياً ل <Bْمُر فَلَْو َصَدُقوا اvَذا َعَزَم اال
`
ْعُروٌف فَا  |21َطاعٌَة َوقَْوٌل م>

[47.22] Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan 
memutuskan hubungan kekeluargaan? | ْْرَحاَمُمكvُعوا ا >ْيُمتْ اvن تُْفِسُدوا ِيف االvْرِض َوتُقَّطِ ن تََول

`
 |22فَهَْل َعَسيُْمتْ ا

[47.23] Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-
Nya penglihatan mereka. | ْبَْصاَرُمهvى ا هُْم َواvْمعَ ُ فَاvَمص> <Bيَن لََعَهنُُم ا ِ <x23ا¢ْولَِئَك ا| 

[47.24] Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an ataukah hati mereka terkunci?  فََال يََتَدب>ُروَنvا
ْقَفالُهَا | vْم عََىل ُقلُوٍب اv24الُقْرآَن ا| 

[47.25] Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang |kepada kekafiran| sesudah petunjuk itu jelas 
bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah |berbuat dosa| dan memanjangkan angan-angan mereka.

َل لَهُْم َواvْمَىل   ْيَطاُن َسو> َ لَهُُم الهَُدى الشـ> وا عََىل اvْدَ�ِرِمه ِمْن بَْعِد َما تََبني> Èيَن اْرتَد ِ <xن> ا `
 |25لَهُْم |ا

[47.26] Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka |orang-orang munafik| itu berkata kepada orang-
orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah |orang-orang Yahudi|. "Kami akan mematuhi kamu 

dalam beberapa urusan", sedang Allah mengetahui rahasia mereka.  ُنِطيُعُمكْ ِيف ُ سـَ <Bَل ا يَن َكرُِهوا َما نَز> ِ <Cُْم قَالُوا ِل َذWَِ ِباvهن>
 َ اَرُمهْ |ب ْرسَ `

ُ يَْعَملُ ا <Bْمِر َواv26ْعِض اال| 
[47.27] Bagaimanakah |keadaan mereka| apabila malaikat |maut| mencabut nyawa mereka seraya memukul 

muka mereka dan punggung mereka?  ْدvَذا تََوف>ْهتُُم املَالئَِكُة يَْرضِبُوَن َوُجوَههُْم َوا
`
 |27َ�َرُمهْ |فََكْيَف ا

[47.28] Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan 
kemurkaan Allah dan |karena| mereka membenci |apa yang menimbulkan| keridaan-Nya; sebab itu Allah 

menghapus |pahala| amal-amal mereka.  ُ الَهُْم |َذWَِ ِباvهن> َ َوَكرُِهوا ِرْضَوانَُه فَاvْحَبَط اvْمعَ <Bْخسَطَ ا vَبُعوا َما ا<  |28ُم ات
[47.29] Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan 

menampakkan kedengkian mereka?  <م م يَن ِيف ُقلُوِهبِ ِ <xْم َحِسَب اvْضَغاَهنُْم |اvا ُ <Bرَِج ا >ن ُخيْ  |29َرٌض اvن ل
[47.30] Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu |Nabi Muhammad| 

sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan 
mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.

ُ يَْعَملُ اvْمعَ   <Bُْم ِيف لَْحِن القَْوِل َوا ميَاُمهْ َولََتْعرِفَهن>  |30الَُمكْ |َولَْو نََشاُء الvَريْنَاَكهُْم فَلََعَرْفَهتُم ِبسـِ
[47.31] Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang 

yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan |baik buruknya| hal ihwalmu.  ُْمك< َولَنَْبلَُون
اِبرِيَن َونَْبلَُو اvْخَباَرُمكْ |  |31َحىت> نَْعَملَ املَُجاِهِديَن ِمنُمكْ َوالص>
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[47.32] Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi |manusia| dari jalan Allah serta memusuhi rasul 
setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan 

Allah akan menghapuskan |pahala| amal-amal mereka.  َ ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تََبني> ِ َوَشاقÈوا الر> <Bوا َعن َسِبيِل ا Èيَن َكَفُروا َوَصد ِ <xن> ا `
ا

الَهُْم | ُيْحِبطُ اvْمعَ َ َشيْئًا َوسـَ <Bوا ا È32لَهُُم الهَُدى لَن يَُرض| 
[47.33] Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan janganlah kamu 

merusakkan |pahala| amal-amalmu. | ْالَُمك ُسوَل َوَال تُْبِطلُوا اvْمعَ َ َواvِطيُعوا الر> <Bِطيُعوا اvيَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيv33َ_ ا| 
[47.34] Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi |manusia| dari jalan Allah kemudian 

mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.  يَن ِ <xن> ا `
ا

ُ لَهُْم | <Bُمث> َماتُوا َوُمهْ ُكف>اٌر فَلَن يَْغِفَر ا ِ <Bوا َعن َسِبيِل ا È34َكَفُروا َوَصد| 
[47.35] Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah |pun| beserta 

kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi |pahala| amal-amalmu.  ُ <Bْعلَْوَن َواvنُتُماالvْملِ َوا َىل الس>
`
ُنوا َوتَْدُعوا ا فََال َهتِ

الَُمكْ | ُمكْ اvْمعَ  |35َمَعُمكْ َولَن يَِرتَ
[47.36] Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman 

serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.  َما احلََياُة< ن
`
ا

ن تُْؤِمنُو 
`
نَْيا لَِعٌب َولَهٌْو َوا ÈTْمَوالَُمكْ |اvْلُمكْ اv36ا َوتَت>ُقوا يُْؤِتُمكْ ا¢ُجوَرُمكْ َوَال يَْسا| 

[47.37] Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu |supaya memberikan semuanya| niscaya 
kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.  ْْلُمكُوَها فَُيْحِفُمكvن يَْسا

`
ِرْج اvْضَغانَُمكْ |ا  |37 تَْبَخلُوا َوُخيْ

[47.38] Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan |hartamu| pada jalan Allah. Maka 
di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya 
sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan |Nya|; dan jika 
kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti |kamu| dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti 

kamu |ini|. نُمتْ َهُؤالِء تُْدَعْوَن ِلُتنِفُقواvنُمتُ الفُ  َها اvَوا Èِين ُ الغَ <Bْفِسِه َوا< >َما يَْبَخُل َعن ن ن
`
ِ فَِمنُمك م>ن يَْبَخُل َوَمن يَْبَخْل فَا <Bْوا ِيف َسِبيِل ا< ن تََتَول

`
َقَراُء َوا

ْمثَالَُمكْ | vُمكْ ُمث> َال يَُكونُوا ا  |38يَْستَْبِدْل قَْومًا غَْريَ
 

AL FATH  سورة الفتح 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Allah telah menyempurnakan niSub.:  Allah telah menyempurnakan niSub.:  Allah telah menyempurnakan niSub.:  Allah telah menyempurnakan nikkkkmatnya kepada Nabi Muhammad 48:1matnya kepada Nabi Muhammad 48:1matnya kepada Nabi Muhammad 48:1matnya kepada Nabi Muhammad 48:1----3333    
[48.1] Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata,  <k

`
ِبينًا ا Èفَْتحًا م َWَ فَتَْحنَا

|1| 
[48.2] supaya Allah memberi ampunan kepadamu |Nabi Muhammad| terhadap dosamu yang telah lalu 

dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang 
lurus,  ُ <Bا َWَ َتِق�ً | ِلَيْغِفَر سـْ Èاطًا م َر َويُِمت> ِنْعَمتَُه عَلَْيَك َوَهيِْديََك ِرصَ َم ِمن َذنِْبَك َوَما تَاvخ>  |2َما تَقَد>

[48.3] dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat |banyak|. | نَْرصًا َعزِيزًا ُ <Bَك ا  |3َويَنُرصَ
    

Sub.:  Ketenangan dan keyaSub.:  Ketenangan dan keyaSub.:  Ketenangan dan keyaSub.:  Ketenangan dan keyakinan 48:4kinan 48:4kinan 48:4kinan 48:4    
[48.4] Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan 

mereka bertambah di samping keimanan mereka |yang telah ada|. Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan 
bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,  ْم ميَاِهنِ

`
َع ا ميَاkً م>

`
َداُدوا ا ِكينََة ِيف ُقلُوِب املُْؤِمِنَني ِلَزيْ ي اvنَزَل الس> ِ <xُهَو ا

ُ عَِل�ً َحِك�ً | <Bْرِض َوَاكَن اvَمَواِت َواال ِ ُجنُوُد الس> <Bِ4َو| 
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Sub.:  Allah mengampuni dosa orangSub.:  Allah mengampuni dosa orangSub.:  Allah mengampuni dosa orangSub.:  Allah mengampuni dosa orang----orang yang beriman orang yang beriman orang yang beriman orang yang beriman dan mengazab mereka yang munafik 48:5dan mengazab mereka yang munafik 48:5dan mengazab mereka yang munafik 48:5dan mengazab mereka yang munafik 48:5----7777    

[48.5] supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-

kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah,  ِلُيْدِخَل املُْؤِمِنَني
 َWِْم َوَاكَن َذ ئَاِهتِ ِّ يَن ِفهيَا َويَُكفَِّر َعْهنُْم َسي ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال رِي ِمن َحتْ ِ فَْوزاً َعِظ�ً |َوالُْمْؤِمنَاِت َجن>اٍت َجتْ <B5 ِعنَد ا| 

[48.6] dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik 
laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran 
|kebinasaan| yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka 

neraka Jahanam. Dan |neraka Jahanam| itulah sejahat-jahat tempat kembali.  َب املُنَاِفِقَني َوالُْمنَاِفَقاِت َوالُْمْرشِِكَني َويَُعّذِ
وْ  ْم َدائَِرُة الس> ْوِء عَلَْهيِ ِ َظن> الس> <B�ِ َِّني ان َ َوَساَءْت َمِصريًا |َوالُْمْرشَِاكِت الظ> من> ْم َولََعَهنُْم َواvعَد> لَهُْم َ"َ ُ عَلَْهيِ <B6ِء َوغَِضَب ا| 

[48.7] Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.  ُ <Bْرِض َوَاكَن اvَمَواِت َواال ِ ُجنُوُد الس> <Bِ7 َعزِيزاً َحِك�ً |َو| 

    
Sub.:  Nabi Muhammad adalah seorang saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan 48:8Sub.:  Nabi Muhammad adalah seorang saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan 48:8Sub.:  Nabi Muhammad adalah seorang saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan 48:8Sub.:  Nabi Muhammad adalah seorang saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan 48:8----10101010    

[48.8] Sesungguhnya Kami mengutus kamu |Nabi Muhammad| sebagai saksi, pembawa berita gembira 
dan pemberi peringatan,  َْرَسلْنvا <k

`
اً َونَِذيرًا |ا  |8اَك َشاِهدًا َوُمبَّرشِ

[48.9] supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan |agama| Nya, 
membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.  ُِّروُه َوتَُوق ِ َوَرُسوÚِِ َوتَُعّزِ <B�ِ ُحوُه ِلُتْؤِمنُوا ّبِ ُروُه َوتُسـَ

 |9بُْكَرًة َواvِصيًال |
[48.10] Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu |Nabi Muhammad| sesungguhnya 

mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar 
janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya 

kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.  يِْدِهيْم فََمن vفَْوَق ا ِ <Bيَُد ا َ <Bَما يَُباِيُعوَن ا< ن
`
يَن يَُباِيُعونََك ا ِ <xن> ا `

ا
 < ُيْؤِتيِه اvْجرًا َعِظ�ً |ن َ فَسـَ <Bْوَىف ِبَما عَاَهَد عَلَْيُه اvَما يَنُكُث عََىل نَْفِسِه َوَمْن ا< ن

`
 |10َكَث فَا

    
Sub.:  Perkataan orangSub.:  Perkataan orangSub.:  Perkataan orangSub.:  Perkataan orang----orang munafik tidak sesuai dengan hati mereka 48:11orang munafik tidak sesuai dengan hati mereka 48:11orang munafik tidak sesuai dengan hati mereka 48:11orang munafik tidak sesuai dengan hati mereka 48:11----17171717    

[48.11] Orang-orang Badui yang tertinggal |tidak turut ke Hudaibiah| akan mengatakan. "Harta dan 
keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami"; mereka mengucapkan 
dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah. "Maka siapakah |gerangan| yang dapat 
menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika Dia menghendaki 

manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  ْعَراِبvُفوَن ِمَن اال< َيُقوُل Wََ املَُخل سـَ
َتْغِفْر لَنَ  ْن اvَراَد ِبُمكْ َشَغلَْتنَا اvْمَوالُنَا َواvْهلُوkَ فَاسـْ

`
ِ َشيْئًا ا <Bَن ا ْم ُقْل فََمن يَْمِ�ُ لَُمك ّمِ ا لَيَْس ِيف قُلُوِهبِ م م> ُ ِبَما ا يَُقولُوَن ِباvلِْسنَِهتِ <Bَراَد ِبُمكْ نَْفعًا بَْل َاكَن اvْو اvا ا َرض>

 |11تَْعَملُوَن َخِبريًا |
[48.12] Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali 

kepada keluarga mereka selama-lamanya dan setan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu 
persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang 

binasa.  ِْيف ُقلُوِبُمكْ َوَظنَنُمتْ  بَل َWِبَدًا َوُزيَِّن َذvْهِلِهيْم اvَىل ا
`
ُسوُل َوالُْمْؤِمنُوَن ا >ن يَنَقِلَب الر> ْوِء َوُكنُمتْ قَْومًا بُورًا |َظنَنُمتْ اvن ل  |12 َظن> الس>

[48.13] Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya Kami 
menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.  ِلْلَاكِفرِيَن kَْعَتْدvا <k

`
ِ َوَرُسوÚِِ فَا <B�ِ ْم يُْؤِمْن< َوَمن ل

 |13َسِعريًا |
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[48.14] Dan hanya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya dan mengazab siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. | ًِح� ُ غَُفورًا ر> <Bُب َمن يََشاُء َوَاكَن ا َمَواِت َواالvْرِض يَْغِفُر ِلَمن يََشاُء َويَُعّذِ ِ ُمْ�ُ الس> <Bِ14َو| 
[48.15] Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil 

barang rampasan. "Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu; mereka hendak merubah janji Allah. 
Katakanlah. "Kamu sekali-kali tidak |boleh| mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya"; 
mereka akan mengatakan. "Sebenarnya kamu dengki kepada kami". Padahal mereka tidak mengerti melainkan 

sedikit sekali.  ِْبْعُمك< َىل َمغَاِمنَ ِلَتاûُخُذوَها َذُروkَ نَت
`
َذا انَطلَْقُمتْ ا

`
>ُفوَن ا َيُقوُل املَُخل ُ ِمن قَْبُل  سـَ <Bَكَذِلُمكْ قَاَل ا kَِبُعو< >ن تَت ِ قُل ل <Bَم ا�لُوا َ يُرِيُدوَن اvن يَُبّدِ

ال> قَِليًال |
`
ُسُدونَنَا بَْل َاكنُوا َال يَْفَقهُوَن ا َيُقولُوَن بَْل َحتْ  |15فَسـَ

[48.16] Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal. "Kamu akan diajak untuk |memerangi| 
kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka kecuali mereka menyerah |masuk 
Islam|. Maka jika kamu patuhi |ajakan itu| niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan 
jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan 

azab yang pedih".  
`
َىل قَْوٍم ا¢ْوِيل بَاûٍس َشِديٍد تَُقاِتلُوَهنُْم اvْو يُْسِلُموَن فَا

`
ُتْدَعْوَن ا >ِفَني ِمَن االvْعَراِب سـَ ِّلُْمَخل ُ اvجْ ُقل ل <Bنًا ن تُِطيُعوا يُْؤِتُمكُ ا رًا َحسـَ

ِل�ً | vْبُمكْ عََذاً� ا ن قَْبُل يَُعّذِ >ْيُمت ّمِ >ْوا Éََ تََول ن تََتَول
`
 |16َوا

[48.17] Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang 
sakit |apabila tidak ikut berperang|. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah 
akan memasukannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang 

berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.  ِْعَرجvى َحَرٌج َوَال عََىل اال َحَرٌج َوَال عََىل املَرِيِض لَيَْس عََىل االvْمعَ
بُْه عَذَ  ِهتَا االvْهنَاُر َوَمن يََتَول> يَُعّذِ َ َوَرُسوÚَُ يُْدِخúُْ َجن>اٍت َجتْرِي ِمن َحتْ <Bِل�ً |َحَرٌج َوَمن يُِطعِ اv17اً� ا| 

    
Sub.:  Perjanjian Hudaibiah 48:18Sub.:  Perjanjian Hudaibiah 48:18Sub.:  Perjanjian Hudaibiah 48:18Sub.:  Perjanjian Hudaibiah 48:18----27272727    

[48.18] Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia 
kepadamu |Nabi Muhammad| di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu 
menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang 

dekat |waktunya|.  ِك ْم فَاvنَزَل الس> َجَرِة فََعِملَ َما ِيف ُقلُوِهبِ َت الش> ْذ يَُباِيُعونََك َحتْ
`
ُ َعِن املُْؤِمِنَني ا <Bَهبُْم فَْتحًا قَرِيبًا |لََقْد َرِيضَ ا~َ vْم َوا  |18ينََة عَلَْهيِ

[48.19] Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. | ًَعزِيزًا َحِك� ُ <Bُخُذوَهنَا َوَاكَن اû19َوَمَغاِمنَ َكِثَريًة يَا| 

[48.20] Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka 
disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari |membinasakan| mu 
|agar kamu mensyukuri-Nya| dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia 

menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.  <ُخُذوَهنَا فََعجûَمغَاِمنَ َكِثَريًة تَا ُ <Bيِْدَي الن>اِس َعنُمكْ َوِلَتُكوَن آيًَة َوعََدُمكُ اvَل لَُمكْ َهِذِه َوَكف> ا
َتِق�ً | سـْ Èاطًا م ِّلُْمْؤِمِنَني َوَهيِْديَُمكْ ِرصَ  |20ل

[48.21] Dan |telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan| yang lain |atas negeri-negeri| yang kamu 
belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu. | ٍء قَِديرًا ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bِهبَا َوَاكَن ا ُ <Bَحاَط اv21َوا¢ْخَرى لَْم تَْقِدُروا عَلَْهيَا قَْد ا| 
[48.22] Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke 

belakang |kalah| kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak |pula| menolong.  يَن َكَفُروا ِ <xَولَْو قَاتَلَُمكُ ا
ُدوَن َوِليا+ َوَال نَِصريًا | >ُوا االvْدَ�َر ُمث> َال َجيِ  |22لََول

[48.23] Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan 
menemukan perubahan bagi sunatullah itu. | تَْبِديًال ِ <Bن>ِة ا َد ِلسـُ ِ الَِيت قَْد َخلَْت ِمن قَْبُل َولَن َجتِ <Bن>َة ا  |23سـُ
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[48.24] Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari |membinasakan| kamu dan |menahan| tangan 
kamu dari |membinasakan| mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, 

dan adalah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.  َيِْديvيِْدَهيُْم َعنُمكْ َواvي َكف> ا ِ <xْظَفَرُمكْ َوُهَو اvْن اvُمكْ َعْهنُم ِبَبْطِن َمك>َة ِمْن بَْعِد ا
ُ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصريًا | <Bْم َوَاكَن ا  |24عَلَْهيِ

[48.25] Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari |masuk| Masjidilharam dan 
menghalangi hewan kurban sampai ke tempat |penyembelihan| nya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang 
mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh 
mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu |tentulah Allah tidak akan 
menahan tanganmu dari membinasakan mereka|. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke 
dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur |terpisa|, tentulah Kami akan mengazab orang-

orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.  ِ <xُمهُ ا ُ <úَغ َمِح وُمكْ َعِن املَْسِجِد احلََراِم َوالْهَْدَي َمْعُكوفًا اvن يَْبلُ Èيَن َكَفُروا َوَصد
ٌة بِ  َعر> ْهنُم م> >ْم تَْعلَُمَوُمهْ اvن تََطُؤَوُمهْ فَُتِصيَبُمك ّمِ ْؤِمنَاٌت ل Èْؤِمنُوَن َوِنَساٌء م Èَولَْوال ِرَجاٌل م ُ <Bُيْدِخَل ا ِّ يَن َكَفُروا ِمْهنُْم  َغْريِ ِعْملٍ ل ِ <xبْنَا ا >لُوا لََعذ> ِتِه َمن يََشاُء لَْو تََزي ِيف َرْمحَ

ِل�ً | v25عََذاً� ا| 
[48.26] Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan |yaitu| kesombongan 

jahiliah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah 
mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut 

memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  ُم يَن َكَفُروا ِيف ُقلُوِهبِ ِ <xْذ َجَعَل ا
`
ي>َة اجلَاِهِلي>ِة ا احلَِمي>َة َمحِ

َمَة الت>ْقَوى َوَاكنُوا اvَحق> ِهبَ  ُ َسِكينََتُه عََىل َرُسوÚِِ َوعََىل املُْؤِمِنَني َواvلَْزَمهُْم َلكِ <Bنَزَل اvٍء عَِل�ً |فَا ُ ِبُلكِّ َيشْ <Bْهلَهَا َوَاكَن اv26ا َوا| 
[48.27] Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan 

sebenarnya |yaitu| bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, insya Allah dalam keadaan 
aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah 

mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.  لََقْد
ِِّقَني ُرءُ  ُ آِمِنَني ُمَحل <Bن َشاَء ا

`
ْؤَ_ ِ�لَْحّقِ لََتْدُخلُن> املَْسِجَد احلََراَم ا Èالر ُÚََرُسو ُ <Bِيَن َصَدَق ا َال َختَافُوَن فََعِملَ َما لَْم تَْعلَُموا فََجَعَل ِمن ُدوِن َذWَِ وَسُمكْ َوُمَقّرصِ

 |27فَْتحًا قَرِيبًا |
    

Sub.:  Allah menyatakan Islam adalah agama yang benar dan bahwa agama Islam di atas semua agama Sub.:  Allah menyatakan Islam adalah agama yang benar dan bahwa agama Islam di atas semua agama Sub.:  Allah menyatakan Islam adalah agama yang benar dan bahwa agama Islam di atas semua agama Sub.:  Allah menyatakan Islam adalah agama yang benar dan bahwa agama Islam di atas semua agama 
lainnya, dan menegaskan bahwa Muhammad memang Rasullainnya, dan menegaskan bahwa Muhammad memang Rasullainnya, dan menegaskan bahwa Muhammad memang Rasullainnya, dan menegaskan bahwa Muhammad memang Rasul----Nya 48:28Nya 48:28Nya 48:28Nya 48:28----29292929    

[48.28] Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar 
dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.  ِ�لْهَُدى َوِديِن ُÚَْرَسَل َرُسوvي ا ِ <xُهَو ا

ِه وَ  يِن ُلكِّ ِTَّشِهيدًا |احلَّقِ ِلُيْظهَِرُه عََىل ا ِ <B�ِ 28َكَفى| 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGambaran seorang Muslim yang diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil 48:29ambaran seorang Muslim yang diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil 48:29ambaran seorang Muslim yang diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil 48:29ambaran seorang Muslim yang diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil 48:29    
[48.29] Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras 

terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka rukuk dan sujud 
mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. 
Demikianlah sifat-sifat mereka |yang diungkapkan| dalam Taurat dan sifat-sifat mereka |yang diungkapkan| 
dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat 

lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya;tanaman itu menyenangkan hati penanam-
penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir |dengan kekuatan orang-orang 

mukmin|. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara 
mereka ampunan dan pahala yang besar.  ٌد ُسولُ  ُمَحم> ِ  ر> <Bينَ  ا ِ <xاءُ  َمَعهُ  َوا اءُ  رِ الُكف>ا عََىل  اvِشد>  يَْبتَُغونَ  ُجس>داً  ُرك>عاً  تََرامهُْ  بَيَْهنُمْ  ُرَمحَ
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نَ  فَْضالً  ِ  ّمِ <Bا  ًkميَاُمهْ  َوِرْضَوا ِجنيِل َكَزْرعٍ اvْخَرَج َشْطاvُه  ِيف  سـِ
`
ُجوِد َذWَِ َمثَلُهُْم ِيف الت>ْوَراِة َوَمثَلُهُْم ِيف اال Èثَِر الس vْن ا تَ َوُجوِههِم ّمِ َتَوى عََىل فَآَزَرُه فَاسـْ ْغلََظ فَاسـْ

اِلَحاِت ِمْهنُم م>  لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xا ُ <Bُم الُكف>اَر َوعََد ا اَع ِلَيِغيظَ ِهبِ ر> Èْجرًا َعِظ�ً |ُسوِقِه يُْعِجُب الزv29ْغِفَرًة َوا| 
 

AL HUJURAAT  سورة احلجرات 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Etika atau akhlak dengan Nabi 49:1Sub.:  Etika atau akhlak dengan Nabi 49:1Sub.:  Etika atau akhlak dengan Nabi 49:1Sub.:  Etika atau akhlak dengan Nabi 49:1----6666    
[49.1] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  ِ <Bُموا بَْنيَ يََدِي ا يَن آَمنُوا َال تَُقّدِ ِ <xَا ا Èهيvا _َ
يٌع عَِلٌمي | َ َمسِ <Bن> ا `

َ ا <Bُقوا ا<  |1َوَرُسوÚِِ َوات
[49.2] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan 

janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya |suara| sebahagian kamu 
terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus |pahala| amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari.  _َ

يَن آَمنُوا َال تَْرفَُعوا اvْصَواتَُمكْ فَْوَق  ِ <xَا ا Èهيvا  َ نُْمتْ َال ت vالُُمكْ َوا َبطَ اvْمعَ هَُروا Úَُ ِ�لْقَْوِل َكَجْهِر بَْعِضُمكْ ِلَبْعٍض اvن َحتْ  |2ْشُعُروَن |َصْوِت الن>ِيبِّ َوَال َجتْ
[49.3] Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-

orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
ُ ُقلُوَهبُْم لِلت>ْقَوى  <Bيَن اْمتََحَن ا ِ <xا¢ْولَِئَك ا ِ <Bْصَواَهتُْم ِعنَد َرُسوِل اvوَن ا Èيَن يَُغض ِ <xن> ا `
ْغِفَرٌة َواvْجٌر َعِظٌمي | ا  |3لَهُم م>

[49.4] Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu |Nabi Muhammad| dari luar kamar |mu| 
kebanyakan mereka tidak mengerti. | ُمهْ َال يَْعِقلُوَن ْكَرثُ vيَن يُنَاُدونََك ِمن َوَراِء احلُُجَراِت ا ِ <xن> ا `

 |4ا
[49.5] Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka sesungguhnya itu 

adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ْم لَْهيِ
`
ُرَج ا وا َحىت> َختْ ُْم َصَربُ َولَْو اvهن>
ِحٌمي | ُ غَُفوٌر ر> <Bهُْم َوا<  |5لََاكَن َخْرياً ل

    
Sub.:  Kepatuhan terhadap Sub.:  Kepatuhan terhadap Sub.:  Kepatuhan terhadap Sub.:  Kepatuhan terhadap Rasulullah dan pentingnya memeriksa sumber informasi yang datang dari orang Rasulullah dan pentingnya memeriksa sumber informasi yang datang dari orang Rasulullah dan pentingnya memeriksa sumber informasi yang datang dari orang Rasulullah dan pentingnya memeriksa sumber informasi yang datang dari orang 
fasik 49:6fasik 49:6fasik 49:6fasik 49:6----8888    

[49.6] Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.  نvنُوا ا< ن َجاَءُمكْ فَاِسٌق ِبنََبأٍ فَتََبي
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

هَاÓٍَ فَُتْصِبُحوا عََىل َما فََعلُْمتْ kَِدِمَني |  |6تُِصيُبوا قَْومًا ِجبَ
[49.7] Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti |kemauan| 

kamu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan tetapi Allah menjadikan kamu 
cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada 

kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,  َواْعلَُموا
َ َحب>  <Bَولَِكن> ا ْ Èْمِر لََعِنمتvَن اال ِ لَْو يُِطيُعُمكْ ِيف َكِثٍري ّمِ <Bن> ِفيُمكْ َرُسوَل اvْولَِئَك مهُُ ا لَْيُمكُ الُكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصَياَن ا¢

`
َه ا >نَُه ِيف ُقلُوِبُمكْ َوَكر> ميَاَن َوَزي

`
لَْيُمكُ اال

`
 َب ا

اِشُدوَن |  |7الر>
[49.8] sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  َن فَْضًال ّمِ

 ِ <Bعَِلٌمي َحِكٌمي |ا ُ <B8 َوِنْعَمًة َوا| 
    

Sub.:  Keadilan adalah bagian penting dari kehidupan Islam 49:9Sub.:  Keadilan adalah bagian penting dari kehidupan Islam 49:9Sub.:  Keadilan adalah bagian penting dari kehidupan Islam 49:9Sub.:  Keadilan adalah bagian penting dari kehidupan Islam 49:9----10101010    
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[49.9] Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara 
keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka 
perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika 
golongan itu telah kembali |kepada perintah Allah|, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan 

berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.  ن َطائَِفتَاِن ِمَن املُْؤِمِنَني اْقتََتلُوا
`
َوا

 ِ <Bْمِر اvَىل ا
`
ْحَداُمهَا عََىل اال¢ْخَرى فََقاِتلُوا الَِيت تَْبِغي َحىت> تَِفيَء ا

`
ن بََغْت ا

`
ن فَاvْصِلُحوا بَيَْهنَُما فَا

`
بÈ  فَا َ ُحيِ <Bن> ا `

فَاَءْت فَاvْصِلُحوا بَيَْهنَُما ِ�لَْعْدِل َواvْقِسُطوا ا
 |9املُْقِسِطَني |

[49.10] Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua 
saudaramu |yang berselisih| dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.  ْخَوٌة

`
>َما املُْؤِمنُوَن ا ن

`
ا

وَن | َ لََعل>ُمكْ ُتْرَمحُ <Bُقوا ا<  |10فَاvْصِلُحوا بَْنيَ اvَخَوْيُمكْ َوات
    

Sub.:  Ejekan, memanggil nama yang jelek, berperasangka buruk, dan fitnah 49:11Sub.:  Ejekan, memanggil nama yang jelek, berperasangka buruk, dan fitnah 49:11Sub.:  Ejekan, memanggil nama yang jelek, berperasangka buruk, dan fitnah 49:11Sub.:  Ejekan, memanggil nama yang jelek, berperasangka buruk, dan fitnah 49:11----12121212    
[49.11] Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain |karena| 

boleh jadi mereka |yang diolok-olok| lebih baik dari mereka |yang mengolok-olok| dan jangan pula wanita-
wanita |mengolok-olok| wanita-wanita lain |karena| boleh jadi wanita-wanita |yang diperolok-olokkan| lebih 
baik dari wanita |yang mengolok-olok| dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah kamu 
panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah |panggilan| yang buruk 

sesudah beriman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.  َا Èهيvا _َ
َِّساٍء َعَىس اvن ن ن ْهنُْم َوَال ِنَساٌء ّمِ ن قَْوٍم َعَىس اvن يَُكونُوا َخْرياً ّمِ يَن آَمنُوا َال يَْسَخْر قَْوٌم ّمِ ِ <xنُْفَسُمكْ  يَُكن> َخْرياً  اvْهنُن> َوَال تَلِْمُزوا ا  َوَال تَنَابَُزوا ِ�الvلْقَاِب ِبئَْس ّمِ

اِلُموَن | >ْم يَتُْب فَا¢ْولَِئَك ُمهُ الظ> ميَاِن َوَمن ل
`
 |Â11ْمسُ الُفُسوُق بَْعَد اال

[49.12] Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian 
prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian 
kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya 
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.  ُسوا َوَال ْمثٌ َوَال َجتَس>
`
ّنِ ا ن> بَْعَض الظ> `

ّنِ ا َن الظ> يَن آَمنُوا اْجتَِنُبوا َكِثريًا ّمِ ِ <xَا ا Èهيvا _َ
 َ بÈ اvَحُدُمكْ اvن يَاûُلكَ ل ُحيِ vْعُضُمك بَْعضًا ا< ِحٌمي |يَْغَتب ب اٌب ر> َ تَو> <Bن> ا `

َ ا <Bُقوا ا<  |12ْحَم اvِخيِه َمْيتًا فََكرِْهُتُموُه َوات
    

Sub.:  Persahabatan 49:13Sub.:  Persahabatan 49:13Sub.:  Persahabatan 49:13Sub.:  Persahabatan 49:13    
[49.13] Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.  َخ <k
`
َا الن>اُس ا Èهيvن َذَكٍر َوا¢نَىث َوَجَعلْنَاُمكْ ُشُعوً� َ_ ا لَْقنَاُمك ّمِ

َ عَِلٌمي َخِبٌري| <Bن> ا `
ِ اvتْقَاُمكْ ا <Bْكَرَمُمكْ ِعنَد اvن> ا `

 |13َوقََبائَِل ِلَتَعاَرفُوا ا
    

Sub.:  Keyakinan dan penyerahan 49:14Sub.:  Keyakinan dan penyerahan 49:14Sub.:  Keyakinan dan penyerahan 49:14Sub.:  Keyakinan dan penyerahan 49:14----18181818    
[49.14] Orang-orang Arab Badui itu berkata. "Kami telah beriman". Katakanlah |kepada mereka|. "Kamu 

belum beriman, tetapi katakanlah. "Kami telah tunduk", karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan 
jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun |pahala| amalanmu; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".  ا يَْدُخِل >ْم تُْؤِمنُوا َولَِكن ُقولُوا اvْسلَْمنَا َولَم> قَالَِت االvْعَراُب آَمن>ا ُقل ل
ن>  `
ئًا ا اِلُمكْ َشيْ ْن اvْمعَ َ َوَرُسوÚَُ َال يَِلْتُمك ّمِ <Bن تُِطيُعوا ا

`
ميَاُن ِيف ُقلُوِبُمكْ َوا

`
ِحٌمي | اال َ غَُفوٌر ر> <B14ا| 
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[49.15] Sesungguhnya orang-orang Mukmin yang sejati adalah orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada 

jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. ِنُفِسهvْمَواِلهِْم َواvبُوا َوَجاَهُدوا ِباِ َوَرُسوÚِِ ُمث> لَْم يَْرَ <B�ِ يَن آَمنُوا ِ <xَما املُْؤِمنُوَن ا< ن
`
ْم ِيف ا

اِدقُوَن | ِ ا¢ْولَِئَك ُمهُ الص> <B15َسِبيِل ا| 
[49.16] Katakanlah |kepada mereka|. "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang 

agamamu |keyakinanmu|, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."َمَوا ُ يَْعَملُ َما ِيف الس> <Bِبِديِنُمكْ َوا َ <Bُِّموَن ا ٍء عَِلٌمي |ُقْل اvتَُعل ُ ِبُلكِّ َيشْ <Bْرِض َواv16ِت َوَما ِيف اال| 

[49.17] Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah. 
"Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah Dialah yang 
melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang 

yang benar".  ِْن َهَداُمكْ لvعَلَْيُمكْ ا Èيَُمن ُ <Bْسالَمُمكْ بَِل ا
`
ن ُكنُمتْ َصاِدقِ يَُمنÈوَن عَلَْيَك اvْن اvْسلَُموا ُقل ال> تَُمنÈوا عََيل> ا

`
ميَاِن ا

`
 |17َني |ال

[49.18] Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan. | بَِصٌري ِبَما تَْعَملُوَن ُ <Bْرِض َواvَمَواِت َواال َ يَْعَملُ غَْيَب الس> <Bن> ا `

 |18ا
 

QAAF  سورة ق 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.Sub.Sub.Sub.:  :  :  :  OOOOrang kafirrang kafirrang kafirrang kafir    tidak percaya dengantidak percaya dengantidak percaya dengantidak percaya dengan    peristiwa hari kiamat 50:1peristiwa hari kiamat 50:1peristiwa hari kiamat 50:1peristiwa hari kiamat 50:1----45454545    
[50.1] Qaaf. Demi Al Qur'an yang sangat mulia. | 1ق َوالُْقْرآِن املَِجيِد| 

[50.2] |Mereka tidak menerimanya| bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka 
seorang pemberi peringatan dari |kalangan| mereka sendiri, maka berkatalah orang-orang kafir. "Ini adalah 

suatu yang amat ajaib".  َْهنُْم فََقال نِذٌر ّمِ Èن َجاَءُمه مvُبوا ا يٌب | بَْل َجعِ ٌء َجعِ  |2الَاكِفُروَن َهَذا َيشْ
[50.3] Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah |kami akan kembali lagi|?, itu adalah suatu 

pengembalian yang tidak mungkin. | َرْجٌع بَِعيٌد َWِئَِذا ِمْتنَا َوُكن>ا تَُراً� َذv3ا| 
[50.4] Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari |tubuh-tubuh| 

mereka, dan pada sisi Kami pun ada kitab yang memelihara |mencatat|.  ِكَتاٌب kَْرُض ِمْهنُْم َوِعنَدvقَْد عَِلْمنَا َما تَنُقُص اال
 |4َحِفيظٌ |

 
[50.5] Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, 

maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. | ِرٍجي ا َجاَءُمهْ فَهُْم ِيف اvْمٍر م> بُوا ِ�لَْحّقِ لَم>  |5بَْل َكذ>
    

Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada dilangit dan dibumi 50:6Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada dilangit dan dibumi 50:6Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada dilangit dan dibumi 50:6Sub.:  Tanda kekuasaan Allah yang ada dilangit dan dibumi 50:6----11111111    
[50.6] Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami 

meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?  َماِء َىل الس>
`
اvفََملْ يَنُظُروا ا

>ن>اَها َوَما  |6لَهَا ِمن فُُروجٍ | فَْوقَهُْم َكْيَف بَنَيْنَاَها َوَزي
[50.7] Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan 

Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata,  َلَْقْينَا ِفهيَا َرَواِيس vَها َواkَْرَض َمَدْدvَواال
نَبتْنَا ِفهيَ  vيٍج |َوا  |7ا ِمن ُلكِّ َزْوجٍ َهبِ

[50.8] untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali |mengingat Allah|.
ِنيٍب |  Èًة َوِذْكَرى ِلُلكِّ َعْبٍد م  |8تَْبِرصَ
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[50.9] Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu 
pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, | نَْبتْنَا ِبِه َجن>اٍت َوَحب> احلَِصيِدvَباَراكً فَا Èَماِء َماًء م لْنَا ِمَن الس>  |9َونَز>

[50.10] dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun,  َالن>ْخَل َ�ِسَقاٍت و
>ِضيٌد | >هَا َطلٌْع ن  |10ل

[50.11] untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba |Kami|, dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang 
mati |kering|. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. ْيت ًة م> َWَْْحَيْينَا ِبِه بvِّلِْعَباِد َوا  |11ًا َكَذWَِ اخلُُروُج |ِرْزقًا ل

    
Sub.:  Kehancuran bangsa adalah tandaSub.:  Kehancuran bangsa adalah tandaSub.:  Kehancuran bangsa adalah tandaSub.:  Kehancuran bangsa adalah tanda----tanda kekuasaan Allah sebab mereka telah mendustakan rasultanda kekuasaan Allah sebab mereka telah mendustakan rasultanda kekuasaan Allah sebab mereka telah mendustakan rasultanda kekuasaan Allah sebab mereka telah mendustakan rasul----Nya Nya Nya Nya 
50:1250:1250:1250:12----14141414    

[50.12] Sebelum mereka telah mendustakan |pula| kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tsamud,  بَْت َكذ>
ّسِ َوثَُموُد |قَْبلَهُْم قَْوُم  اُب الر> ْحصَ v12نُوحٍ َوا| 

[50.13] dan kaum Ad, kaum Firaun dan kaum Lut, | ْخَواُن لُوٍط
`
 |13َوعَاٌد َوِفْرَعْوُن َوا

[50.14] dan penduduk Aikah serta kaum Tubba`, semuanya telah mendustakan rasul-rasul maka sudah 
semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.  ُسَل فََحق> َوِعيِد Èَب الر عٍ ُلكä َكذ> اُب االvيَْكِة َوقَْوُم تُب> ْحصَ vَوا

|14| 
[50.15] Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan 

ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.  vْن َخلٍْق َجِديٍد |ا ٍس ّمِ ِل بَْل ُمهْ ِيف لَبْ  |15فََعِيينَا ِ�لَْخلِْق االvو>
[50.16] Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh 

hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya,  ُْن َولََقْد َخلَق نَساَن َونَْعَملُ َما تَُوْسِوُس ِبِه نَْفُسُه َوَحنْ
`
نَا اال

لَْيِه ِمْن َحْبِل الَوِريِد |
`
 |16اvْقَرُب ا

    
Sub.:  Kematian orangSub.:  Kematian orangSub.:  Kematian orangSub.:  Kematian orang----orang kafir, kebangkitan mereka pada hari kiamat dan kondisi mereka 50:17orang kafir, kebangkitan mereka pada hari kiamat dan kondisi mereka 50:17orang kafir, kebangkitan mereka pada hari kiamat dan kondisi mereka 50:17orang kafir, kebangkitan mereka pada hari kiamat dan kondisi mereka 50:17----30303030    

[50.17] |yaitu| ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan 
dan yang lain duduk di sebelah kiri. | َماِل قَِعيٌد يَاِن َعِن الَيِمِني َوَعِن الّشِ ْذ يَتَلَق>ى املَُتلَقِّ `

 |17ا
[50.18] Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang 

selalu hadir. | يِْه َرِقيٌب َعِتيٌد َTَ <ال
`
 |18َما يَلِْفظُ ِمن قَْوٍل ا

[50.19] Dan datanglah sakaratulmaut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
يُد |َوَجاَءْت َسْكَرُة املَْوِت ِ�لَْحّقِ َذWَِ َما َكنَت ِمنُْه    |19َحتِ

[50.20] Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. | يَْوُم الَوِعيِد َWِوِر َذ È20َونُِفَخ ِيف الص| 
[50.21] Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang 

malaikat penyaksi.  ََعهَا َسائٌِق َوَشهِيٌد |َوَجاء  |21ْت ُلكÈ نَْفٍس م>
[50.22] Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari |hal| ini, maka Kami singkapkan dari padamu 

tutup |yang menutupi| matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.  ْن َهَذا فََكَشْفنَا َعنَك  لَقَْد ُكنَت ِيف غَْف3ٍَ ّمِ
َك الَيْوَم َحِديٌد |  |22ِغَطاَءَك فََبَرصُ

[50.23] Dan yang menyertai dia berkata. "Inilah |catatan amalnya| yang tersedia pada sisiku".  َوقَاَل قَرِيُنُه َهَذا
ي> َعِتيٌد | َTَ 23َما| 

[50.24] Allah berfirman. "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar 
dan keras kepala, | ُلك> َكف>اٍر َعِنيٍد َ من>  |24اvلِْقيَا ِيف َ"َ

[50.25] yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, | رِيٍب Èَخْريِ ُمْعَتٍد م ِّلْ >اعٍ ل ن  |25م>
[50.26] yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan 

yang sangat". | ِديِد لَهًا آَخَر فَاvلِْقيَاُه ِيف الَعَذاِب الش>
`
ِ ا <Bي َجَعَل َمَع ا ِ <x26ا| 
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[50.27] |Setan| yang menyertai dia berkata |pula|. "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah 
yang berada dalam kesesatan yang jauh". | ْطَغْيُتُه َولَِكن َاكَن ِيف َضالٍل بَِعيٍدvنَا َما ا<  |27قَاَل قَرِيُنُه َرب

[50.28] Allah berfirman. "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu 
telah memberikan ancaman kepadamu". | لَْيُمك ِ�لَْوِعيِد

`
ْمُت ا ي> َوقَْد قَد> َTَ َتِصُموا  |28قَاَل َال َختْ

[50.29] Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku.
  َkvي> َوَما ا َTَ ُل القَْوُل ِّلَْعِبيِد |َما يَُبد>  |29 ِبَظال>ٍم ل

[50.30] |Dan ingatlah akan| hari |yang pada hari itu| Kami bertanya kepada Jahannam. "Apakah kamu 
sudah penuh?" Dia menjawab. "Masih adakah tambahan?" | زِيٍد ِت َوتَُقوُل َهْل ِمن م> ûال َ َهِل اْمتَ من>  |30يَْوَم نَُقوُل ِلَجهَ

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrangrangrangrang----orang ahli surga 50:31orang ahli surga 50:31orang ahli surga 50:31orang ahli surga 50:31----35353535    

[50.31] Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh |dari 
mereka|. | ُة ِللُْمت>ِقَني غَْريَ بَِعيٍد<  |31َوا¢ْزِلَفِت اجلَن

[50.32] Inilah yang dijanjikan kepadamu, |yaitu| kepada setiap hamba yang selalu kembali |kepada Allah| 
lagi memelihara |semua peraturan-peraturan-Nya|. | ٍاٍب َحِفيظ  |32َهَذا َما تُوعَُدوَن ِلُلكِّ اvو>

[50.33] |Yaitu| orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan |olehnya| 
dan dia datang dengan hati yang bertobat, | ِنيٍب Èَن ِ�لَْغْيِب َوَجاَء ِبَقلٍْب م ْمحَ ْن َخِيشَ الر>  |33م>

[50.34] masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. | يَْوُم اخلُلُوِد َWِ34اْدُخلُوَها ِبَسالٍم َذ| 
[50.35] Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki; dan pada sisi Kami ada 

tambahannya. | يْنَا َمزِيٌد َTَا يََشاُءوَن ِفهيَا َو  |35لَهُم م>
[50.36] Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu 

lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka |yang telah dibinasakan itu| telah pernah 
menjelajah di beberapa negeri. Adakah |mereka| mendapat tempat lari |dari kebinasaan|?  ن قَْرٍن َوَمكْ اvْهلَْكنَا قَْبلَهُم ّمِ

ِحيٍص |ُمهْ اvَشدÈ ِمْهنُم بَْطشًا فَنَق>ُبوا ِيف الِبالِد َهْل مِ   |36ن م>
[50.37]  

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai 
hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.  ْوvقَلٌْب ا ُÚَ ْكَرى ِلَمن َاكَن ِxَ َWِن> ِيف َذ `

ا
لْ  vْمَع َوُهَو َشهِيٌد |ا  |37َقى الس>

[50.38] Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 
enam masa, dan Kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.  ْرَض َوَما بَيَْهنَُما ِيفvَمَواِت َواال نَا َولََقْد َخلَْقنَا الس> ٍم َوَما َمسـ> <_vت>ِة ا سـِ

Èُغوٍب |  |38ِمن ل
    

Sub.:  Mengingat Allah dengan bertasbih dan zikir 50:39Sub.:  Mengingat Allah dengan bertasbih dan zikir 50:39Sub.:  Mengingat Allah dengan bertasbih dan zikir 50:39Sub.:  Mengingat Allah dengan bertasbih dan zikir 50:39----40404040    
[50.39] Maka bersabarlah kamu |Nabi Muhammad| terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah 

sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam |nya|.  َِّك ْمِد َرب ْح ِحبَ ّبِ فَاْصِربْ عََىل َما يَُقولُوَن َوسـَ
ْمِس َوقَْبَل الُغُروِب |  |39قَْبَل ُطلُوعِ الش>

[50.40] Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.  ْيِل< َوِمَن الل
ْحُه  ّبِ ُجوِد |فَسـَ Èْدَ�َر السv40َوا| 

    
Sub.:  Hari kiamat 50:41Sub.:  Hari kiamat 50:41Sub.:  Hari kiamat 50:41Sub.:  Hari kiamat 50:41----44444444    

[50.41] Dan dengarkanlah |seruan| pada hari penyeru |malaikat| menyeru dari tempat yang dekat.  َتِمْع َواسـْ
َاكٍن قَرِيٍب |  |41يَْوَم يُنَاِد املُنَاِد ِمن م>
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[50.42] |Yaitu| pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar |dari 
kubur|. | ِيَْوُم اخلُُروج َWِْيَحَة ِ�لَْحّقِ َذ  |42يَْوَم يَْسَمُعوَن الص>

[50.43] Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali 
|semua makhluk|.  <k

`
لَْينَا املَِصُري |ا

`
ِيي َونُِميُت َوا ُن ُحنْ  |43 َحنْ

[50.44] |Yaitu| pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka |lalu mereka keluar| dengan cepat. 
Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami.  ًاعا َذWَِ َحْرشٌ عَلَْينَا يَِسٌري  يَْوَم تََشق>ُق االvْرُض َعْهنُْم ِرسَ

|44| 
    

Sub.:  Nabi Muhammad memberi peringatan dengan Al Qur'an 50:45Sub.:  Nabi Muhammad memberi peringatan dengan Al Qur'an 50:45Sub.:  Nabi Muhammad memberi peringatan dengan Al Qur'an 50:45Sub.:  Nabi Muhammad memberi peringatan dengan Al Qur'an 50:45    
[50.45] Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu |Nabi Muhammad| sekali-kali 

bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Qur'an orang yang takut 
kepada ancaman-Ku. | اُف َوِعيِد ْر ِ�لُْقْرآِن َمن َخيَ ب>اٍر فََذكِّ ْم ِجبَ ُن اvْعَملُ ِبَما يَُقولُوَن َوَما اvنَْت عَلَْهيِ  |45َحنْ

 
ADZ DZAARIYAAT  ار_تxسورة ا 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Hari Kiamat, Allah bersumpah bahwa janjiSub.:  Hari Kiamat, Allah bersumpah bahwa janjiSub.:  Hari Kiamat, Allah bersumpah bahwa janjiSub.:  Hari Kiamat, Allah bersumpah bahwa janji----Nya adalah benar 51:1Nya adalah benar 51:1Nya adalah benar 51:1Nya adalah benar 51:1----16161616    

[51.1] Demi |angin| yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, | اِرَ_ِت َذْروًا <x1َوا| 
[51.2] dan awan yang mengandung hujan, | 2فَالَْحاِمالِت َوْقرًا| 

[51.3] dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, | 3فَالَْجاِرَ_ِت يُْرسًا| 
[51.4] dan |malaikat-malaikat| yang membagi-bagi urusan, | ْمرًاvَماِت ا  |4فَالُْمَقّسِ

[51.5] sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, | َما تُوعَُدوَن لََصاِدٌق< ن
`
 |5ا

[51.6] dan sesungguhnya |hari| pembalasan pasti terjadi. | يَن لََواِقٌع ِTّن> ا
`
 |6َوا

[51.7] Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, | َماِء َذاِت احلُُبِك  |7َوالس>
[51.8] sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat, | ْخَتِلٍف Èُمكْ لَِفي قَْوٍل م< ن `

 |8ا
[51.9] dipalingkan daripadanya |Rasul dan Al Qur'an| orang yang dipalingkan. | 9يُْؤفَُك َعْنُه َمْن ا¢ِفَك| 

[51.10] Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, | اُصوَن  |10ُقِتَل اخلَر>
[51.11] |yaitu| orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai, | َرٍة َساُهوَن يَن ُمهْ ِيف َمغْ ِ <x11ا| 

[51.12] mereka bertanya. "Bilakah hari pembalasan itu?" | يِن ِTَّن يَْوُم ا <_vلُوَن اv12يَْسا| 
[51.13] |Hari pembalasan itu ialah| pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.  يَْوَم ُمهْ عََىل الن>اِر يُْفتَُنوَن

|13| 
[51.14] |Dikatakan kepada mereka|. "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya 

disegerakan".  َْتع ي ُكنُمت ِبِه تَسـْ ِ <x14ِجلُوَن |ُذوُقوا ِفْتنَتَُمكْ َهَذا ا| 
    

Sub.:  MerekaSub.:  MerekaSub.:  MerekaSub.:  Mereka    yang bertaqwa 51:15yang bertaqwa 51:15yang bertaqwa 51:15yang bertaqwa 51:15----21212121    
[51.15] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman |surga| dan di mata air-

mata air, | ن> املُت>ِقَني ِيف َجن>اٍت َوُعُيوٍن `
 |15ا

[51.16] sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka 
sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik; | ِنَني ُْم َاكنُوا قَْبَل َذWَِ ُمْحسـِ هن>

`
ُْم ا Èُمهْ َرهب |16آِخِذيَن َما آَ

[51.17] Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam;  َِجُعوَن |َاكنُوا قَل >ْيِل َما َهيْ َن الل  |17يًال ّمِ
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[51.18] Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun |kepada Allah|. | تَْغِفُروَن ْحسَاِر ُمهْ يَسـْ v18َوِ�ال| 
[51.19] Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang 

tidak mendapat bahagian. | ائِِل َوالَْمْحُروِم ِّلس>  |19َوِيف اvْمَواِلهِْم َحقä ل
[51.20] Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda |kekuasaan Allah| bagi orang-orang yang yakin,  ْرِض آَ_ٌتvَوِيف اال

ِّلُْموِقِنَني |  |20ل
[51.21] dan |juga| pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? | وَن  |21َوِيف اvنُفِسُمكْ اvفََال تُْبِرصُ

[51.22] Dan di langit terdapat |sebab-sebab| rezkimu dan terdapat |pula| apa yang dijanjikan kepadamu.
َماِء ِرْزُقُمكْ َوَما تُوعَُدوَن |   |22َوِيف الس>

[51.23] Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar |akan 
terjadi| seperti perkataan yang kamu ucapkan. | ُمكْ تَنِطُقوَن< ثَْل َما اvن >ُه لََحقä ّمِ ن

`
َماِء َواالvْرِض ا  |23فََوَرّبِ الس>

    
Sub.:  Nabi Ibrahim dan kunjungan para malaikaSub.:  Nabi Ibrahim dan kunjungan para malaikaSub.:  Nabi Ibrahim dan kunjungan para malaikaSub.:  Nabi Ibrahim dan kunjungan para malaikat 51:24t 51:24t 51:24t 51:24----37373737    

[51.24] Sudahkah sampai kepadamu |Nabi Muhammad| cerita tamu Ibrahim |malaikat-malaikat| yang 
dimuliakan? | ْبَراِهَمي املُْكَرِمَني

`
َك َحِديُث َضْيِف اَ v24َهْل ا| 

[51.25] |Ingatlah| ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan. "Salaaman", Ibrahim menjawab. 
"Salaamun" |kamu| adalah orang-orang yang tidak dikenal. | نَكُروَن Èْذ َدَخلُوا عَلَْيِه فََقالُوا َسَالمًا قَاَل َسالٌم قَْوٌم م

`
 |25ا

[51.26] Maka dia |Ibrahim| pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging 
anak sapi gemuk |yang dibakar|, | ٍني َىل اvْهúِِ فََجاَء ِبِعْجٍل َمسِ

`
 |26فََراَغ ا

[51.27] lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata. "Silakan kamu makan".  ُلكُوَنûَال تَاvْم قَاَل ا لَْهيِ
`
بَُه ا فََقر>

|27| 
    

Sub.:  Para malaikat membawa kabar gemSub.:  Para malaikat membawa kabar gemSub.:  Para malaikat membawa kabar gemSub.:  Para malaikat membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya atas kelahiran seorang anak bira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya atas kelahiran seorang anak bira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya atas kelahiran seorang anak bira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya atas kelahiran seorang anak 
yang alim 51:28yang alim 51:28yang alim 51:28yang alim 51:28----30303030    

[51.28] |Tetapi mereka tidak mau makan|, karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka 
berkata. "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan |kelahiran| seorang 

anak yang alim |Ishak|. | وُه ِبُغالٍم عَِلٍمي ُ  |28فَاvْوَجَس ِمْهنُْم ِخيَفًة قَالُوا َال َختَْف َوبَرش>
[51.29] Kemudian istrinya datang memekik |tercengang| lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata. 

"|Aku adalah| seorang perempuan tua yang mandul". | وٌز َعِقٌمي هَا َوقَالَْت َجعُ ٍة فََصك>ْت َوْ"َ  |29فَاvْقَبلَِت اْمَراvتُُه ِيف َرص>
[51.30] Mereka berkata. "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan". Sesungguhnya Dialah Yang Maha 

Bijaksana lagi Maha Mengetahui.  َق ِWُِه ُهَو احلَِكُمي الَعِلُمي |قَالُوا َكَذ< ن
`
Èِك ا  |30اَل َرب

    
Sub.:  Para malaikat memberitahu Nabi Ibrahim bahwa mereka telah diutus untuk menghancurkan kaum Sub.:  Para malaikat memberitahu Nabi Ibrahim bahwa mereka telah diutus untuk menghancurkan kaum Sub.:  Para malaikat memberitahu Nabi Ibrahim bahwa mereka telah diutus untuk menghancurkan kaum Sub.:  Para malaikat memberitahu Nabi Ibrahim bahwa mereka telah diutus untuk menghancurkan kaum 
Nabi Lut 51:31Nabi Lut 51:31Nabi Lut 51:31Nabi Lut 51:31----37373737    

[51.31] Ibrahim bertanya. "Apakah urusanmu hai para utusan?"  َ Èهيv31ا املُْرَسلُوَن |قَاَل فََما َخْطُبُمكْ ا| 
[51.32] Mereka menjawab. "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa |kaum Lut|,  <k

`
قَالُوا ا

ْجرِِمَني | Èَىل قَْوٍم م
`
 |32ا¢ْرِسلْنَا ا

[51.33] agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang |keras|,  ِسَل ن ِطٍني ِلُرنْ ْم ِحَجاَرًة ّمِ عَلَْهيِ
|33| 

[51.34] yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk |membinasakan| orang-orang yang melampaui batas".  َمًة ُمَسو>
َِّك ِللُْمْرسِِفَني |  |34ِعنَد َرب
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[51.35] Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.  ْخَرْجنَا َمن َاكَنvفَا
 |35ِفهيَا ِمَن املُْؤِمِنَني |

[51.36] Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah 
diri. | َن املُْسِلِمَني  |36فََما َوَجْدkَ ِفهيَا غَْريَ بَيٍْت ّمِ

[51.37] Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang 
pedih. | ِلَميvافُوَن الَعَذاَب اال يَن َخيَ ِ <C ِّ  |37َوتََرْكنَا ِفهيَا آيًَة ل

    
Sub.:  HukumanSub.:  HukumanSub.:  HukumanSub.:  Hukuman    bagibagibagibagi    FiraunFiraunFiraunFiraun    dan bala tentaranyadan bala tentaranyadan bala tentaranyadan bala tentaranya    51:3851:3851:3851:38    

[51.38] Dan juga pada Musa |terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah| ketika Kami mengutusnya kepada 
Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. | ِبٍني Èَىل ِفْرَعْوَن ِبُسلَْطاٍن م

`
ْذ اvْرَسلْنَاُه ا

`
 |38َوِيف ُموَىس ا

[51.39] Maka dia |Firaun| berpaling |dari iman| bersama tentaranya, dan berkata. "Dia adalah seorang 
tukang sihir atau seorang gila". | ْو َمْجنُوٌنv39فَتََوىل> ِبُرْكِنِه َوقَاَل َساِحٌر ا| 

[51.40] Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia 
melakukan pekerjaan yang tercela.  َُه وkََخْذvُمهْ ِيف الَميِّ َوُهَو ُمِلٌمي |فَاkَ40ُجنُوَدُه فَنََبْذ| 

    
Sub.:  Kehancuran kaum Aad 51:41Sub.:  Kehancuran kaum Aad 51:41Sub.:  Kehancuran kaum Aad 51:41Sub.:  Kehancuran kaum Aad 51:41----42424242    

[51.41] Dan juga pada |kisah| Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,  َوِيف عَاٍد
َحي الَعِقَمي | ُم الّرِ ْذ اvْرَسلْنَا عَلَْهيِ

`
 |41ا

[51.42] angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
ِمِمي |  ال> َجَعلَْتُه َاكلر>

`
ٍء اvتَْت عَلَْيِه ا  |42َما تََذُر ِمن َيشْ

    
Sub.:  Kehancuran kaum tsamud 51:43Sub.:  Kehancuran kaum tsamud 51:43Sub.:  Kehancuran kaum tsamud 51:43Sub.:  Kehancuran kaum tsamud 51:43----45454545    

[51.43] Dan pada |kisah| kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu 
sampai suatu waktu". | ْذ ِقيَل لَهُْم تََمت>ُعوا َحىت> ِحٍني

`
 |43َوِيف ثَُموَد ا

[51.44] Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang 
mereka melihatnya.  َاِعَقُة َوُمهْ يَنُظُروَن |فََعت ْم فَاvَخَذْهتُُم الص> ِ  |44ْوا َعْن اvْمِر َرّهبِ

[51.45] Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,  َتَطاُعوا فََما اسـْ
 |45ِمن ِقيَاٍم َوَما َاكنُوا ُمنَتِرصِيَن |

[51.46] dan |Kami membinasakan| kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
ُْم َاكنُوا قَْومًا فَاِسِقَني |  هن>

`
ن قَْبُل ا  |46َوقَْوَم نُوحٍ ّمِ

    
Sub.:  Nabi Muhammad memberi peringatan yang nyata untuk umat manusia 51:47Sub.:  Nabi Muhammad memberi peringatan yang nyata untuk umat manusia 51:47Sub.:  Nabi Muhammad memberi peringatan yang nyata untuk umat manusia 51:47Sub.:  Nabi Muhammad memberi peringatan yang nyata untuk umat manusia 51:47----60606060    

[51.47] Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan |Kami| dan sesungguhnya Kami benar-benar 
meluaskannya. | لَُموِسُعوَن <k

`
َماَء بَنَيْنَاَها ِباvيٍْد َوا  |47َوالس>

[51.48] Dan bumi itu Kami hamparkan; maka sebaik-baik yang menghamparkan |adalah Kami|.  ْرَضvَواال
 َ نَاَها فَِنْعَم امل  |48اِهُدوَن |فََرشـْ

[51.49] Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran 
Allah. | ٍء َخلَْقنَا َزْوَجْنيِ لََعل>ُمكْ تََذك>ُروَن  |49َوِمن ُلكِّ َيشْ

[51.50] Maka segeralah kembali kepada |menaati| Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan 
yang nyata dari Allah untukmu. | ِبٌني Èْنُه نَِذيٌر م ّينِ لَُمك ّمِ

`
ِ ا <Bَىل ا

`
وا ا È50فَِفر| 
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[51.51] Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang 
pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. | ِبٌني Èْنُه نَِذيٌر م ّينِ لَُمك ّمِ

`
لَهًا آَخَر ا

`
ِ ا <Bَعلُوا َمَع ا  |51َوَال َجتْ

[51.52] Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, 
melainkan mereka mengatakan. "Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila".  ُسوٍل ن ر> يَن ِمن قَْبِلهِم ّمِ ِ <xَىت ا vَما ا َWَِكَذ

ال> قَالُوا َساِحٌر اvْو َمْجُنوٌن |
`
 |52ا

[51.53] Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum 
yang melampaui batas. | تََواَصْوا ِبِه بَْل ُمهْ قَْوٌم َطاغُوَنv53ا| 

[51.54] Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. | نَْت ِبَملُوٍمv54فَتََول> َعْهنُْم فََما ا| 
[51.55] Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-

orang yang beriman. | ْكَرى تَنَفُع املُْؤِمِنَني ِxّن> ا
`
ْر فَا  |55َوَذكِّ

[51.56] Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.  َوَما
ال> ِلَيْعُبُدوِن |

`
نَس ا

`
 |56َخلَْقُت اِجلن> َواال

[51.57] Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya 
mereka memberi Aku makan. | ن يُْطِعُموِنvْزٍق َوَما ا¢ِريُد ا ن ّرِ  |57َما ا¢رِيُد ِمْهنُم ّمِ

[51.58] Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
ِة املَِتُني |  اُق ُذو الُقو> ز> َ ُهَو الر> <Bن> ا `
 |58ا

[51.59] Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bahagian |siksa| seperti bahagian teman-teman 
mereka |dahulu|; maka janganlah mereka meminta kepada-Ku menyegerakannya.  <ن

`
ثَْل فَا يَن َظلَُموا َذنُوً� ّمِ ِ <Cِل

َتْعِجلُوِن | ْم فََال يَسـْ اِهبِ ْحصَ v59َذنُوِب ا| 
[51.60] Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka |Hari 

Kiamat|.  ُي يُوعَد ِ <xيَن َكَفُروا ِمن يَْوِمهُِم ا ِ <C ِّ  |60وَن |فََويٌْل ل
 

ATH THUUR  سورة الطور 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Janji Allah terhadap mereka yang kafir neraka balasannya 52:1Sub.:  Janji Allah terhadap mereka yang kafir neraka balasannya 52:1Sub.:  Janji Allah terhadap mereka yang kafir neraka balasannya 52:1Sub.:  Janji Allah terhadap mereka yang kafir neraka balasannya 52:1----16161616    
[52.1] Demi bukit |Sinai|, | وِر È1َوالط| 

[52.2] dan Kitab yang ditulis, | ْسُطوٍر  |2َوِكَتاٍب م>
[52.3] pada lembaran yang terbuka, | نُْشوٍر  |3ِيف َرّقٍ م>

[52.4] dan demi Baitulmakmur, | 4َوالَْبيِْت املَْعُموِر| 
[52.5] dan atap yang ditinggikan |langit|, | ِْقِف املَْرفُوع  |5َوالس>

[52.6] dan laut yang di dalam tanahnya ada api, | 6َوالَْبْحِر املَْسُجوِر| 
[52.7] sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, | َِّك لََواِقٌع ن> عََذاَب َرب `

 |7ا
[52.8] tidak seorang pun yang dapat menolaknya, | ٍِمن َداِفع ُÚَ 8َما| 

[52.9] pada hari ketika langit benar-benar bergoncang, | َماُء َمْورًا  |9يَْوَم تَُموُر الس>
[52.10] dan gunung benar-benar berjalan. | 10َوتَِسُري اِجلَباُل َسْريًا| 

[52.11] Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,  َِبني ِّلُْمَكّذِ  فََويٌْل يَْوَمِئٍذ ل
|11| 

[52.12] |yaitu| orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, | يَن ُمهْ ِيف َخْوٍض يَلَْعُبوَن ِ <x12ا| 
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[52.13] pada hari mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya.  +َدعا َ من> َىل kَِر َ"َ
`
يَْوَم يَُدعÈوَن ا

|13| 
[52.14] |Dikatakan kepada mereka|. "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya".  َهِذِه الن>اُر

بُوَن |  |14الَِيت ُكنُمت ِهبَا ُتَكّذِ
[52.15] Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? | وَن  |15اvفَِسْحٌر َهَذا اvْم اvنُمتْ َال تُْبِرصُ

[52.16] Masuklah kamu ke dalamnya |rasakanlah panas apinya|; maka baik kamu bersabar atau tidak, sama 
saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.  َما< ن

`
وا َسَواٌء عَلَْيُمكْ ا وااvْو َال تَْصِربُ اْصلَْوَها فَاْصِربُ

َزْوَن َما ُكنُمتْ تَْعمَ   |16لُوَن |ُجتْ
    

Sub.:  Janji Allah terhadap mereka yang bertaqwa surga balasannya 52:17Sub.:  Janji Allah terhadap mereka yang bertaqwa surga balasannya 52:17Sub.:  Janji Allah terhadap mereka yang bertaqwa surga balasannya 52:17Sub.:  Janji Allah terhadap mereka yang bertaqwa surga balasannya 52:17----28282828    
[52.17] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan,  ن> املُت>ِقَني ِيف َجن>اٍت `

ا
 |17َونَِعٍمي |

[52.18] mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan 
mereka memelihara mereka dari azab neraka. | ُْم عََذاَب اجلَِحِمي Èُْم َوَوقَاُمهْ َرهب Èُمهْ َرهب |18فَاِكهَِني ِبَما آَ

[52.19] |Dikatakan kepada mereka|. "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang 
telah kamu kerjakan", | بُوا َهِنيئًا ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن  |19ُلكُوا َواْرشَ

[52.20] mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-
bidadari yang cantik bermata jeli.  ُْجنَاُمه ِحبُوٍر ِعٍني |ُمت>ِكِئَني عََىل ُرس ْصُفوفٍَة َوَزو>  |20ٍر م>

[52.21] Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, 
Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal 

mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.  َهتُْم َوَما< ْم ُذّرِي ميَاٍن اvلَْحْقنَا ِهبِ
`
>ُهتُم ِ� >َبَعْهتُْم ُذّرِي يَن آَمنُوا َوات ِ <xَوا

ٍء ُلكÈ اْمرٍِئ ِبَما َكَسَب َرِهٌني | ن َيشْ ِلهِم ّمِ ْن َمعَ  |21اvلَْتنَاُمه ّمِ
[52.22] Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka 

ingini. | َهتُوَن ا يَشـْ م>  |22َواvْمَدْدkَُمه ِبَفاِكهٍَة َولَْحٍم ّمِ
[52.23] Di dalam surga mereka saling mengulurkan piala |gelas| yang isinya tidak |menimbulkan| kata-kata 

yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. | ِثٌميû  |23يَتَنَاَزُعوَن ِفهيَا ûJَسًا ال> لَْغٌو ِفهيَا َوَال تَا
[52.24] Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk |melayani| mereka, seakan-akan mereka 

itu mutiara yang tersimpan. | ْكنُوٌن ُْم لُْؤلٌُؤ م> >هُْم vJَهن> ْم ِغلَْماٌن ل  |24َويَُطوُف عَلَْهيِ
[52.25] Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.  ْقبََلvَوا

 |25بَْعُضهُْم عََىل بَْعٍض يَتََساَءلُوَن |
[52.26] Mereka berkata. "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami 

merasa takut |akan diazab|". | ْهِلنَا ُمْشِفِقَنيvُكن>ا قَْبُل ِيف ا <k
`
 |26قَالُوا ا

[52.27] Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.  ُ <Bعَلَْينَا  فََمن> ا
ُموِم |  |27َوَوقَاkَ عََذاَب الس>

[52.28] Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan 
lagi Maha Penyayang. | ِحُمي >ُه ُهَو الَربÈ الر> ن

`
k> ُكن>ا ِمن قَْبُل نَْدُعوُه ا

`
 |28ا

    
Sub.:  Allah membantaSub.:  Allah membantaSub.:  Allah membantaSub.:  Allah membantah tuduhan dari orangh tuduhan dari orangh tuduhan dari orangh tuduhan dari orang----orang kafir 52:29orang kafir 52:29orang kafir 52:29orang kafir 52:29----49494949    

[52.29] Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu |Nabi Muhammad| disebabkan nikmat Tuhanmu 
bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.  َِّْك ِبَاكِهٍن َوَال َمج ْر فََما اvنَْت ِبِنْعَمِة َرب  |29ُنوٍن |فََذكِّ
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[52.30] Bahkan mereka mengatakan. "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan 
menimpanya". | ُص ِبِه َريَْب املَُنوِن< ب >َرتَ  |30اvْم يَُقولُوَن َشاِعٌر ن

[52.31] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang 
menunggu |pula| bersama kamu". | ِِّصَني ب َن املَُرتَ ّينِ َمَعُمك ّمِ

`
>ُصوا فَا  |31ُقْل تََرب

[52.32] Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini 
ataukah mereka kaum yang melampaui batas? | ْم ُمهْ قَْوٌم َطاُغوَنvْحالُمهُم ِهبََذا اvُمُرُمهْ اûْم تَاv32ا| 

[52.33] Ataukah mereka mengatakan. "Dia |Nabi Muhammad| membuat-buatnya". Sebenarnya mereka 
tidak beriman. | بَل ال> يُْؤِمنُوَن ُÚَ  |33اvْم يَُقولُوَن تََقو>

[52.34] Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur'an itu jika mereka orang-
orang yang benar. | ن َاكنُوا َصاِدِقَني

`
ثúِِْ ا ِديٍث ّمِ  |34فَلَْياûتُوا ِحبَ

[52.35] Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan |diri mereka 
sendiri|? | ْم ُمهُ اخلَاِلُقوَنvٍء ا  |35اvْم ُخِلُقوا ِمْن غَْريِ َيشْ

[52.36] Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini |apa 
yang mereka katakan|. | ْرَض بَل ال> يُوِقنُوَنvَمَواِت َواال  |36اvْم َخلَُقوا الس>

[52.37] Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?  ْم ِعنَدُمهْ َخَزائُِنvا
ْيِطُروَن | َِّك اvْم ُمهُ املُسـَ  |37َرب

[52.38] Ataukah mereka mempunyai tangga |ke langit| untuk mendengarkan pada tangga itu |hal-hal yang 
gaib|? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang 

nyata. | ِبٍني Èتَِمُعهُم ِبُسلَْطاٍن م َتِمُعوَن ِفيِه فَلَْياûِت ُمسـْ ٌ يَسـْ  |38اvْم لَهُْم ُسمل>
[52.39] Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?  الَبنَاُت ُÚَ ْمvا

 |39َولَُمكُ الَبُنوَن |
[52.40] Ataukah kamu |Nabi Muhammad| meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani 

dengan utang? | ثْقَلُوَن Èْغَرٍم م ن م>  |40اvْم تَْساvلُهُْم اvْجرًا فَهُم ّمِ
[52.41] Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?  ُْم ِعنَدُمهvا

 |41الَغْيُب فَهُْم يَْكُتُبوَن |
[52.42] Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang 

kena tipu daya.  ْم يُرِيُدوَن َكْيدًاvيَن َكَفُروا ُمهُ املَِكيُدوَن |ا ِ <x42فَا| 
[52.43] Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka 

persekutukan. | َمع>ا يُْرشُِكوَن ِ <Bْبَحاَن ا ِ سـُ <Bغَْريُ ا ٌÚَ
`
 |43اvْم لَهُْم ا

[52.44] Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan. "Itu adalah awan yang 
bertindih-tindih". | ْرُكوٌم َماِء َساِقطًا يَُقولُوا َحسَاٌب م> َن الس> ن يََرْوا ِكْسفًا ّمِ

`
 |44َوا

[52.45] Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari |yang dijanjikan kepada| mereka yang pada 
hari itu mereka dibinasakan, | ي ِفيِه يُْصَعُقوَن ِ <x45فََذْرُمهْ َحىت> يُالُقوا يَْوَمهُُم ا| 

[52.46] |yaitu| hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak 
ditolong.  ُوَن |يَْوَم َال يُْغِين َعْهنُْم َكْيد  |46ُمهْ َشيْئًا َوَال ُمهْ يُنَرصُ

[52.47] Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui. | ُمهْ َال يَْعلَُموَن يَن َظلَُموا عََذاً� ُدوَن َذWَِ َولَِكن> اvْكَرثَ ِ <Cن> ِل

`
 |47َوا

[52.48] Dan bersabarlah |Nabi Muhammad| dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya 
kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun 

berdiri,  َْح ِحب ّبِ >َك ِباvْعُيِننَا َوسـَ ن
`
َِّك فَا َِّك ِحَني تَُقوُم |َواْصِربْ ِلُحْمكِ َرب  |48ْمِد َرب
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[52.49] dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-
bintang |di waktu fajar|. | ُجوِمÈْدَ�َر الن

`
ْحُه َوا ّبِ >ْيِل فَسـَ  |49َوِمَن الل
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad tidak menyimpang dari jalan yang lurus 53:1Sub.:  Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad tidak menyimpang dari jalan yang lurus 53:1Sub.:  Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad tidak menyimpang dari jalan yang lurus 53:1Sub.:  Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad tidak menyimpang dari jalan yang lurus 53:1----3333    

[53.1] Demi bintang ketika terbenam, | َذا َهَوى
`
>ْجِم ا  |1َوالن

[53.2] kawanmu |Nabi Muhammad| tidak sesat dan tidak pula keliru, | 2َما َضل> َصاِحُبُمكْ َوَما غََوى| 
    

Sub.:  Nabi Muhammad berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, bukan kehendaknya Sub.:  Nabi Muhammad berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, bukan kehendaknya Sub.:  Nabi Muhammad berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, bukan kehendaknya Sub.:  Nabi Muhammad berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, bukan kehendaknya 
sendiri 53:3sendiri 53:3sendiri 53:3sendiri 53:3----5555    

[53.3] dan tiadalah yang diucapkannya itu |Al Qur'an| menurut kemauan hawa nafsunya.  َوَما يَنِطُق َعِن
 |3الهََوى |

[53.4] Ucapannya itu tiada lain hanyalah |Al-Qur’an| wahyu yang diwahyukan |kepadanya|,  ٌ�ْال> َو
`
ْن ُهَو ا

`
ا

 |4يُوَ� |
[53.5] yang diajarkan kepadanya oleh |Jibril| yang sangat kuat,  ََمُه ش<  |5ِديُد الُقَوى |عَل

    
Sub.:  Nabi Muhammad melihat malaikat jibril dalam rupa yang asli di sidratul muntaha 53:6Sub.:  Nabi Muhammad melihat malaikat jibril dalam rupa yang asli di sidratul muntaha 53:6Sub.:  Nabi Muhammad melihat malaikat jibril dalam rupa yang asli di sidratul muntaha 53:6Sub.:  Nabi Muhammad melihat malaikat jibril dalam rupa yang asli di sidratul muntaha 53:6----18181818    

[53.6] Yang mempunyai akal yang cerdas; dan |Jibril itu| menampakkan diri dengan rupa yang asli.
َتَوى |  ٍة فَاسـْ  |6ُذو ِمر>

[53.7] sedang dia berada di ufuk yang tinggi. | ْعَىلv7َوُهَو ِ�ال¢فُِق اال| 
[53.8] Kemudian dia mendekat |pada Muhammad|, lalu bertambah dekat lagi, | <فَتََدىل kَ8ُمث> َد| 

[53.9] maka jadilah dia dekat |pada Muhammad sejarak| dua ujung busur panah atau lebih dekat |lagi|.
 |9فََاكَن قَاَب قَْوَسْنيِ اvْو اvْدَىن | 

[53.10] Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya |Nabi Muhammad| apa yang telah Allah wahyukan.
َىل َعْبِدِه َما اvْوَ� | 

`
 |10فَاvْوَ� ا

[53.11] Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.  ى | َما َكَذَبv11الُفَؤاُد َما َرا| 
[53.12] Maka apakah kamu |musyrikin Mekah| hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

 |12اvفَتَُماُرونَُه عََىل َما يََرى | 
[53.13] Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu |dalam rupanya yang asli| pada waktu yang 

lain, | ا¢ْخَرى ًÓَ13َولَقَْد َرآُه نَْز| 
[53.14] |yaitu| di Sidratil Muntaha. | 14ِعنَد ِسْدَرِة املُنَهتَـى| 

[53.15] Di dekatnya ada surga tempat tinggal, | َوىû15ِعنَدَها َجن>ُة املَا| 
[53.16] |Muhammad melihat Jibril| ketika Sidratilmuntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.  ْذ يَْغَىش

`
ا

ْدَرَة َما يَْغَىش |  |16الّسِ
[53.17] Penglihatannya |Nabi Muhammad| tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak |pula| 

melampauinya. | 17َما َزاَغ الَبَرصُ َوَما َطَغى| 
[53.18] Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda |kekuasaan| Tuhannya yang paling besar.

ِِّه الُكْربَى |   |18لََقْد َراvى ِمْن آَ_ِت َرب
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Sub.:  Tiada tuhan yang patut disembah kecuali Allah 53:19Sub.:  Tiada tuhan yang patut disembah kecuali Allah 53:19Sub.:  Tiada tuhan yang patut disembah kecuali Allah 53:19Sub.:  Tiada tuhan yang patut disembah kecuali Allah 53:19----24242424    

[53.19] Maka apakah patut kamu |hai orang-orang musyrik| menganggap Al Lata dan Al Uzza,  ُيُْمتvفََراvا
 |19الال>َت َوالُْعز>ى |

[53.20] dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian |sebagai anak perempuan Allah|?  اِلثََة< َوَمنَاَة الث
 |20اال¢ْخَرى |

[53.21] Apakah |patut| untuk kamu |anak| laki-laki dan untuk Allah |anak| perempuan?  نَىث َكُر َوÚَُ اال¢ <xلَُمكُ اvا
|21| 

[53.22] Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. | ذًا ِقْسَمٌة ِضَزيى
`
 |22ِتْ�َ ا

[53.23] Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah 
tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk |menyembah| nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti 
sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk 

kepada mereka dari Tuhan mereka.  ٌاء ال> اvْمسَ
`
ْن ِيهَ ا

`
ن> َوَما َهتَْوى  ا ال> الظ>

`
>ِبُعوَن ا ن يَت

`
ُ ِهبَا ِمن ُسلَْطاٍن ا <Bنَزَل اvا ا َمس>ْيُتُموَها اvنُمتْ َوآَ�ُؤُمك م>

ُم الهَُدى | ِ ّهبِ ن ر> نُفُس َولَقَْد َجاَءُمه ّمِ v23اال| 
[53.24] Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? | <نَساِن َما تََمىن

`
 |24اvْم ِلال

    
Sub.:  Perantaraan malaikat 53:25Sub.:  Perantaraan malaikat 53:25Sub.:  Perantaraan malaikat 53:25Sub.:  Perantaraan malaikat 53:25----30303030    

[53.25] |Tidak|, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. | االِٓخَرُة َواال¢وَىل ِ <ú25فَِل| 
[53.26] Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali 

sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridai |Nya|.  َمَواِت َال تُْغِين َ�ٍ ِيف الس> ن م> َوَمك ّمِ
ُ ِلَمن يََشـاُء َويَْرَىض | <Bَذَن اûن يَاvال> ِمْن بَْعِد ا

`
 |26َشَفاَعُهتُْم َشيْئًا ا

[53.27] Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar 
menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. | وَن املَالئَِكَة تَْسِمَيَة اال¢نَىث Èيَن َال يُْؤِمنُوَن ِ�الِٓخَرِة لَيَُسم ِ <xن> ا `

 |27ا
[53.28] Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah 

mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
ن> َال   ن> الظ>

`
ن> َوا ال> الظ>

`
>ِبُعوَن ا ن يَت

`
 |28يُْغِين ِمَن احلَّقِ َشيْئًا |َوَما لَهُم ِبِه ِمْن ِعْملٍ ا

[53.29] Maka berpalinglah |hai Muhammad| dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak 
mengingini kecuali kehidupan duniawi.  نَْيا ÈTال> احلََياَة ا

`
 |29|فَاvْعِرْض َعن م>ن تََوىل> َعن ِذْكِرkَ َولَْم يُِرْد ا

[53.30] Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui 
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

>َك   ن> َرب `
َن الِعْملِ ا ْعَملُ ِبَمِن اْهَتَدى |َذWَِ َمْبلَُغهُم ّمِ vَوُهَو ا ِúِْعَملُ ِبَمن َضل> َعن َسِبيv30ُهَو ا| 

    
Sub.:  Pembalasan terhadap orangSub.:  Pembalasan terhadap orangSub.:  Pembalasan terhadap orangSub.:  Pembalasan terhadap orang----orang yang berbuat jahat dan orangorang yang berbuat jahat dan orangorang yang berbuat jahat dan orangorang yang berbuat jahat dan orang----orang yang berbuat baik 53:31orang yang berbuat baik 53:31orang yang berbuat baik 53:31orang yang berbuat baik 53:31----37373737    

[53.31] Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia 
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan 

memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik |surga|.  َما ِيف ِ <Bَِو
َمَواِت َوَما ِيف االvرْ  َىن |الس> ُنوا ِ�لُْحسـْ يَن اvْحسـَ ِ <xزَِي ا لُوا َوَجيْ يَن اvَساُؤوا ِبَما َمعِ ِ <x31ِض ِلَيْجزَِي ا| 

[53.32] |Yaitu| orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-
kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui |tentang 
keadaan| mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka 

janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.  يَن ِ <xا
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َتِنبُ  ْذ اvنَشاvمكُ َجيْ
`
>َك َواِسُع املَْغِفَرِة ُهَو اvْعَملُ ِبُمكْ ا ن> َرب `

>َمَم ا ال> الل
`
ْمثِ َوالَْفَواِحَش ا `

هَاِتُمكْ فََال ُتَزكÈوا اvنُْفَسُمكْ ُهَو اvْعَملُ وَن َكَباِئَر اال ْذ اvنُمتْ اvِجن>ٌة ِيف بُُطوِن ا¢م>
`
َن االvْرِض َوا  ّمِ

>َقى |  |32ِبَمِن ات
[53.33] Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling |dari Al Qur'an|?, | <ي تََوىل ِ <xيَْت اvفََراv33ا| 

[53.34] serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? | ْكَدىvْعَطى قَِليًال َواv34َوا| 
[53.35] Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui |apa yang 

dikatakan|? | ِعنَدُه ِعْملُ الَغْيِب فَهَُو يََرىv35ا| 
[53.36] Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?,  ِبَما ِيف ûْم لَْم يُنَب>اvا

ِف ُموَىس |  |36ُحصُ
[53.37] dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?, | <ي َوىف ِ <xْبَراِهَمي ا

`
 |37َوا

    
Sub.:  Setiap Manusia akan menanggu amal perbuatannya masingSub.:  Setiap Manusia akan menanggu amal perbuatannya masingSub.:  Setiap Manusia akan menanggu amal perbuatannya masingSub.:  Setiap Manusia akan menanggu amal perbuatannya masing----masing 53:38masing 53:38masing 53:38masing 53:38----42424242    

[53.38] |yaitu| bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,  ِال> تَزvُر َواِزَرٌة ِوْزَر ا¢ْخَرى ا
|38| 

[53.39] dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.  يَْس< َواvن ل
ال> َما َسَعى |

`
نَساِن ا

`
 |39ِلال

[53.40] Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan |kepadanya|.  <نv40َسْعَيُه َسْوَف يَُرى | َوا| 
[53.41] Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, ْوَىفvَزاُه اجلََزاَء اال ُمث> ُجيْ

|41| 
[53.42] dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan |segala sesuatu|, | َِّك املُنَهتَـى َىل َرب `

 |42َواvن> ا
    

Sub.:  Manakah dari nikmat Allah yang kamu ragukan? 53:43Sub.:  Manakah dari nikmat Allah yang kamu ragukan? 53:43Sub.:  Manakah dari nikmat Allah yang kamu ragukan? 53:43Sub.:  Manakah dari nikmat Allah yang kamu ragukan? 53:43----62626262    
[53.43] dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, | ْبَىك vَك َوا ْحضَ vُه ُهَو ا< ن v43َوا| 

[53.44] dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,  َُه ُهو< ن vْحيَا | َواvَماَت َواv44ا| 
[53.45] dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan,  ُه َخلََق< ن vَوا

نَىث | َكَر َواال¢ <xْوَجْنيِ ا  |45الز>
[53.46] dari air mani, apabila dipancarkan. | َذا تُْمَىن

`
Èْطَفٍة ا  |46ِمن ن

[53.47] Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain |kebangkitan sesudah mati|,  ن> عَلَْيِهvَوا
>ْشاvَة اال¢ْخَرى |  |47الن

[53.48] dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.  ْقَىن vْغَىن َواvُه ُهَو ا< َواvن
|48| 

[53.49] dan bahwasanya Dia-lah Tuhan |yang memiliki| bintang syi`ra, | ْعَرى >ُه ُهَو َربÈ الّشِ ن v49َوا| 
[53.50] dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama, | ْهَ�َ عَادًا اال¢وَىلvُه ا< ن v50َوا| 

[53.51] dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya |hidup|. | ى بْقَ v51َوثَُموَد فََما ا| 
[53.52] Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan 

paling durhaka, | ْطَغىvْظَملَ َواvُْم َاكنُوا ُمهْ ا هن>
`
ن قَْبُل ا  |52َوقَْوَم نُوحٍ ّمِ

[53.53] dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah, | ْهَوىv53َوالُْمْؤتَِفَكَة ا| 
[53.54] lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. | <ىش اَها َما غَ  |54فََغش>

[53.55] Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? | َِّك تََتَماَرى  |55فَِباvّيِ آالِء َرب
[53.56] Ini |Nabi Muhammad| adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan 

yang telah terdahulu. | ُذِر اال¢وَىلÈَن الن  |56َهَذا نَِذيٌر ّمِ
[53.57] Telah dekat terjadinya hari kiamat.  ِزفَِتv57االِٓزفَُة | ا| 
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[53.58] Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. | َاكِشَفٌة ِ <B58لَيَْس لَهَا ِمن ُدوِن ا| 
[53.59] Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? | فَِمْن َهَذا احلَِديِث تَْعَجُبوَنv59ا| 

[53.60] Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? | 60َوتَْضَحُكوَن َوَال تَْبُكوَن| 
[53.61] Sedang kamu melengahkan |nya|? | نُْمتْ َساِمُدوَنv61َوا| 

[53.62] Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah |Dia|. | َواْعُبُدوا ِ <Bِ ُدوا  |62فَاْجسُ
 

AL QAMAR  سورة القمر 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir yang telah mendustakan Nabi, dan peringatan bagi mereka akan datangnya hari kiamat rang kafir yang telah mendustakan Nabi, dan peringatan bagi mereka akan datangnya hari kiamat rang kafir yang telah mendustakan Nabi, dan peringatan bagi mereka akan datangnya hari kiamat rang kafir yang telah mendustakan Nabi, dan peringatan bagi mereka akan datangnya hari kiamat 
54:154:154:154:1----8888    

[54.1] Telah dekat |datangnya| saat itu dan telah terbelah bulan. | اعَُة َوانَشق> الَقَمُر بَِت الس>  |1اْقَرتَ
[54.2] Dan jika mereka |orang-orang musyrikin| melihat sesuatu tanda |mukjizat|, mereka berpaling dan 

berkata. "|Ini adalah| sihir yang terus menerus".  َ ن يََرْوا آيًَة يُْعرُِضوا َوي
`
َتِمرä |َوا سـْ Èٌر م  |2ُقولُوا ِحسْ

[54.3] Dan mereka mendustakan |Nabi| dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah 
ada ketetapannya. | äَتِقر سـْ Èْمٍر مvا Èْهَواَءُمهْ َوُلكvَبُعوا ا< بُوا َوات  |3َوَكذ>

[54.4] Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan 
|dari kekafiran|, | نَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌرvَن اال  |4َولََقْد َجاَءُمه ّمِ

[54.5] itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tiada berguna |bagi mereka|.
 |5ِلَغٌة فََما تُْغِن النÈُذُر |ِحْمكٌَة �َ  

[54.6] Maka berpalinglah kamu dari mereka. |Ingatlah| hari |ketika| seorang penyeru |malaikat| menyeru 
kepada sesuatu yang tidak menyenangkan |hari pembalasan|,  ٍء َىل َيشْ

`
اعِ ا <Tُكٍر |فَتََول> َعْهنُْم يَْوَم يَْدُع اÈ  |6ن

[54.7] sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka 
belalang yang beterbangan, | ٌنتَِرش Èُْم َجَراٌد م ْجَداِث vJَهن> vُرُجوَن ِمَن اال عًا اvبَْصاُرُمهْ َخيْ  |7ُخش>

[54.8] mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata. "Ini adalah hari yang 
berat". | ٌاعِ يَُقوُل الَاكِفُروَن َهَذا يَْوٌم َعِرس <Tَىل ا

`
 |8ُمهِْطِعَني ا

    
Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dari bangsanya yang mendustakannya 54:9Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dari bangsanya yang mendustakannya 54:9Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dari bangsanya yang mendustakannya 54:9Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dari bangsanya yang mendustakannya 54:9----17171717    

[54.9] Sebelum mereka, telah mendustakan |pula| kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami 
|Nuh| dan mengatakan. "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman".  بُوا بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحٍ فََكذ> َكذ>

 |9َعْبَدkَ َوقَالُوا َمْجُنوٌن َواْزُدِجَر |
[54.10] Maka dia mengadu kepada Tuhannya. "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh 

sebab itu tolonglah |aku|". | ّْينِ َمْغلُوٌب فَانَتِرص vُه ا<  |10فََدعَا َرب
[54.11] Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan |menurunkan| air yang tercurah.  َْماِء فََفتَح نَا اvبَْواَب الس>

ْهنَِمٍر | È11ِبَماٍء م| 
[54.12] Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu 

urusan yang sungguh telah ditetapkan.  ْمٍر قَْدvفَالْتََقى املَاُء عََىل ا kًْرَض ُعُيوvاال kَْر  |12ُقِدَر |َوفَج>
[54.13] Dan Kami angkut Nuh ke atas |bahtera| yang terbuat dari papan dan paku,  ٍلَْواحvلْنَاُه عََىل َذاِت ا َوَمحَ

 |13َوُدُرسٍ |
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[54.14] Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari |Nuh|.
  vَِّمن َاكَن ُكِفَر |َجتْرِي ِبا  |14ْعُيِننَا َجَزاًء ل

[54.15] Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau 
mengambil pelajaran? | ِكٍر د> È15َولََقد ت>َرْكنَاَها آيًَة فَهَْل ِمن م| 

[54.16] Maka alangkah dahsuyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. | 16فََكْيَف َاكَن عََذاِيب َونُُذِر| 
[54.17] Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang 

mengambil pelajaran? | ِكٍر د> Èْكِر فَهَْل ِمن م ِCّالُقْرآَن ِل kَ ْ  |17َولَقَْد يَرس>
    

Sub.Sub.Sub.Sub.:  Kedustaan yang perbuat oleh kaum Ad:  Kedustaan yang perbuat oleh kaum Ad:  Kedustaan yang perbuat oleh kaum Ad:  Kedustaan yang perbuat oleh kaum Ad    54:1854:1854:1854:18----22222222    
[54.18] Kaum Ad pun telah mendustakan |pula|. Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-

ancaman-Ku. | بَْت عَاٌد فََكْيَف َاكَن عََذاِيب َونُُذِر  |18َكذ>
[54.19] Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari 

nahas yang terus menerus, | َّتِمٍر سـْ Èٍس م َرصًا ِيف يَْوِم َحنْ ْم ِرحيًا َرصْ k> اvْرَسلْنَا عَلَْهيِ
`
 |19ا

[54.20] yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang.  vJَ ُْم تَزنُِع الن>اَس هن>
نَقِعٍر | Èٍل م اُز َخنْ ْجعَ v20ا| 

[54.21] Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. | 21فََكْيَف َاكَن عََذاِيب َونُُذِر| 
 

[54.22] Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang 
mengambil pelajaran? | ِكٍر د> Èْكِر فَهَْل ِمن م ِCّالُقْرآَن ِل kَ ْ  |22َولَقَْد يَرس>

    
Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Shalih dan para pengikutnya dari bangsanya yang tidak beriman 54:23Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Shalih dan para pengikutnya dari bangsanya yang tidak beriman 54:23Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Shalih dan para pengikutnya dari bangsanya yang tidak beriman 54:23Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Shalih dan para pengikutnya dari bangsanya yang tidak beriman 54:23----32323232    

[54.23] Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman |itu|.  بَْت  |23ثَُموُد ِ�لنÈُذِر | َكذ>
[54.24] Maka mereka berkata. "Bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia |biasa| di antara kita? 

Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila",  <ت< ن>ا َواِحدًا ن k> فََقالُوا اvبََرشًا ّمِ
`
ِبُعُه ا

>ِفي َضالٍل َوُسُعٍر | ذاً ل
`
 |24ا

[54.25] Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat 
pendusta lagi sombong". | ٌِرش vاٌب ا ْكُر عَلَْيِه ِمْن بَْيِننَا بَْل ُهَو َكذ> ِxُّؤلِْقَي ا v25ا| 

[54.26] Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
ِرشُ |  vاُب اال ِن الَكذ> َيْعلَُموَن غَدًا م>  |26سـَ

[54.27] Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah 
|tindakan| mereka dan bersabarlah. | ْهُْم فَاْرتَِقْهبُْم َواْصَطِرب< k> ُمْرِسلُوا الن>اقَِة ِفْتنًَة ل

`
 |27ا

[54.28] Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka |dengan unta 
betina itu|; tiap-tiap giliran minum dihadiri |oleh yang punya giliran|.  ٌْحَتَرض Èٍب م ْهئُْم اvن> املَاَء ِقْسَمٌة بَيَهنُْم ُلكÈ ِرشْ ِّ َونَب

|28| 
[54.29] Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap |unta itu| dan membunuhnya.

 |29فَنَاَدْوا َصاِحَهبُْم فَتََعاَطى فََعَقَر | 
[54.30] Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. | 30فََكْيَف َاكَن عََذاِيب َونُُذِر| 

[54.31] Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah 
mereka seperti rumput-rumput kering |yang dikumpulkan oleh| yang punya kandang binatang.  <k

`
ْم ا  اvْرَسلْنَا عَلَْهيِ

ِمي املُْحَتِظِر |  |31َصْيَحًة َواِحَدًة فََاكنُوا َكهَشـِ
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[54.32] Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang 
mau mengambil pelajaran?  ْكِر فَهَْل ِمن ِCّالُقْرآَن ِل kَ ْ ِكٍر |َولَقَْد يَرس> د> È32م| 

    
Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya dari bangsanya yang tidak beriman 54:33Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya dari bangsanya yang tidak beriman 54:33Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya dari bangsanya yang tidak beriman 54:33Sub.:  Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya dari bangsanya yang tidak beriman 54:33----40404040    

[54.33] Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman |Nabinya|. | ُذِرÈبَْت قَْوُم لُوٍط ِ�لن  |33َكذ>
[54.34] Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu |yang 

menimpa mereka|, kecuali keluarga Lut. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing,  ْرَسلْنَاvا <k
`
ا

>ْينَاُمه ِبَسَحٍر | ال> آَل لُوٍط جن>
`
ْم َحاِصبًا ا  |34عَلَْهيِ

[54.35] sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang 
bersyukur. | ِزي َمن َشَكَر ْن ِعنِدkَ َكَذWَِ َجنْ  |35ِنْعَمًة ّمِ

[54.36] Dan sesungguhnya dia |Lut| telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka 
mendustakan ancaman-ancaman itu. | ُذِرÈنَذَرُمه بَْطَشتَنَا فَتََماَرْوا ِ�لنv36َولََقْد ا| 

[54.37] Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya |agar menyerahkan| tamunya |kepada mereka|, lalu 
Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.  نَا َولََقْد َراَوُدوُه َعن َضْيِفِه فََطَمسـْ

 |37اvْعُيَهنُْم فَُذوُقوا عََذاِيب َونُُذِر |
[54.38] Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.  äَتِقر َولََقْد َصب>َحهُم بُْكَرًة عََذاٌب مÈسـْ

|38| 
[54.39] Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. | 39فَُذوُقوا عََذاِيب َونُُذِر| 

[54.40] Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang 
mengambil pelajaran? | ِكٍر د> Èْكِر فَهَْل ِمن م ِCّالُقْرآَن ِل kَ ْ  |4َولََقْد يَرس>

    
Sub.:  Allah telaSub.:  Allah telaSub.:  Allah telaSub.:  Allah telah mengazab Firaun karena telah mendustakan mu'jizat Allah 54:41h mengazab Firaun karena telah mendustakan mu'jizat Allah 54:41h mengazab Firaun karena telah mendustakan mu'jizat Allah 54:41h mengazab Firaun karena telah mendustakan mu'jizat Allah 54:41----42424242    

[54.41] Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman. | ُذُرÈ41َولَقَْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن الن| 
[54.42] Mereka mendustakan mu`jizat-mukjizat Kami kesemuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab 

dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. | ْقتَِدٍر Èْخَذ َعزِيٍز مvُمهْ اkََخْذvهَا فَا بُوا ِبآَ_ِتنَا ُلكِّ  |42َكذ>
    

Sub.:  Catatan amal perbuatan manusia, baik besar maupun kecil sudah tercatat dalam buku 54:43Sub.:  Catatan amal perbuatan manusia, baik besar maupun kecil sudah tercatat dalam buku 54:43Sub.:  Catatan amal perbuatan manusia, baik besar maupun kecil sudah tercatat dalam buku 54:43Sub.:  Catatan amal perbuatan manusia, baik besar maupun kecil sudah tercatat dalam buku 54:43----55555555    
[54.43] Apakah orang-orang kafirmu |hai kaum musyrikin| lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu 

telah mempunyai jaminan kebebasan |dari azab| dalam Kitab-kitab yang dahulu?.  ْم لَُمكvْن ا¢ْوالئُِمكْ ا اvُكف>اُرُمكْ َخْريٌ ّمِ
بُِر | È43بََراَءٌة ِيف الز| 

[54.44] Atau apakah mereka mengatakan. "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang".
نَتِرصٌ |  Èيٌع م ُن َمجِ  |44اvْم يَُقولُوَن َحنْ

[54.45] Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.  وَنÈ ُهيَْزُم اجلَْمُع َويَُول سـَ
 ÈT45ُبَر |ا| 

[54.46] Sebenarnya Hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan Kiamat itu lebih dahsyat 
dan lebih pahit. | Èَمرvْدَىه َواvاعَُة ا اعَُة َمْوِعُدُمهْ َوالس>  |46بَِل الس>

[54.47] Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan |di dunia| dan dalam neraka.
ن> املُْجرِِمَني ِيف َضالٍل َوُسُعٍر |  `
 |47ا

[54.48] |Ingatlah| pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. |Dikatakan kepada mereka|. 
"Rasakanlah sentuhan api neraka".  َ48ُجوِههِْم ُذوُقوا َمس> َسَقَر |يَْوَم يُْسَحُبوَن ِيف الن>اِر عََىل و| 

[54.49] Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. | ٍء َخلَْقنَاُه ِبَقَدٍر k> ُلك> َيشْ
`
 |49ا
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[54.50] Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.  ٌال> َواِحَدة
`
 |50َلكَْمٍح ِ�لَْبَرصِ | َوَما اvْمُرkَ ا

[54.51] Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang 
yang mau mengambil pelajaran? | ِكٍر د> Èَياَعُمكْ فَهَْل ِمن م  |51َولَقَْد اvْهلَْكنَا اvشـْ

[54.52] Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.  ٍء فََعلُوُه ِيف َوُلكÈ َيشْ
بُِر | È52الز| 

[54.53] Dan segala |urusan| yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. | َتَطٌر سـْ Èَصِغٍري َوَكِبٍري م È53َوُلك| 
[54.54] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,  ن> املُت>ِقَني `

ا
 |54ِيف َجن>اٍت َوَهنٍَر |

[54.55] di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa. | ْقتَِدٍر È55ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك م| 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Rahmat dan kasih sayang Allah dan tandaSub.:  Rahmat dan kasih sayang Allah dan tandaSub.:  Rahmat dan kasih sayang Allah dan tandaSub.:  Rahmat dan kasih sayang Allah dan tanda----tanda kekuasaantanda kekuasaantanda kekuasaantanda kekuasaan----Nya 55:1Nya 55:1Nya 55:1Nya 55:1----12121212    
[55.1] |Tuhan| Yang Maha Pemurah, | ُن ْمحَ  |1الر>

[55.2] Yang telah mengajarkan Al Qur'an.  ْالُقر َ  |2آَن |عَمل>
[55.3] Dia menciptakan manusia, | نَساَن

`
 |3َخلََق اال

[55.4] Mengajarnya pandai berbicara. | َمُه الَبَياَن<  |4عَل
[55.5] Matahari dan bulan |beredar| menurut perhitungan. | َباٍن ْمُس َوالَْقَمُر ِحبُسـْ  |5الش>

[55.6] Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.  َجُر يَْسُجَداِن َوالن>ْجُم َوالش>
|6| 

[55.7] Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca |keadilan|. | َماَء َرفََعهَا َوَوَضَع اِملَزياَن  |7َوالس>
[55.8] Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca |keseimbangan| itu. | ال> تَْطَغْوا ِيف اِملَزياِنv8ا| 

[55.9] Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca 
|keseimbangan| itu. | وا اِملَزياَن ِرسُ  |9َواvِقميُوا الَوْزَن ِ�لِْقْسطِ َوَال ُختْ

[55.10] Dan Allah telah meratakan |membentangkan| bumi untuk makhluk |Nya|. | ِمkَ vْرَض َوَضَعهَا ِلالv10َواال| 
[55.11] di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.  ِفهيَا فَاِكهٌَة َوالن>ْخُل

ِم | َÉْv11َذاُت اال| 
[55.12] Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. | اُن ْحيَ  |12َوالَْحبÈ ُذو الَعْصِف َوالر>

    
Sub.:  Semua yang tercipta atas kehendak Allah, maka Nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan? 55:13Sub.:  Semua yang tercipta atas kehendak Allah, maka Nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan? 55:13Sub.:  Semua yang tercipta atas kehendak Allah, maka Nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan? 55:13Sub.:  Semua yang tercipta atas kehendak Allah, maka Nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan? 55:13----
78787878    

[55.13] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |13فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.14] Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, | اِر نَساَن ِمن َصلَْصاٍل َاكلَْفخ>

`
 |14َخلََق اال

[55.15] dan Dia menciptakan jin dari nyala api.  <k ن اِرجٍ ّمِ  |15ٍر |َوَخلََق اجلَان> ِمن م>
[55.16] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |16فَِباvّيِ آالِء َرب

[55.17] Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat 
terbenamnya.  ِاملَْرشِقَْني Èاملَْغرِبَْنيِ |َرب È17َوَرب| 

[55.18] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |18فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.19] Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, | 19َمَرَج الَبْحَرْيِن يَلَْتِقيَاِن| 
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[55.20] antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. | 20بَيَْهنَُما بَْرَزٌخ ال> يَْبِغَياِن| 
[55.21] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |21فَِباvّيِ آالِء َرب

[55.22] Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. | ْؤلُُؤ َوالَْمْرَجاُنÈ ُرُج ِمْهنَُما الل  |22َخيْ
[55.23] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |23فَِباvّيِ آالِء َرب

[55.24] Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
 |24َوÚَُ اجلََواِر املُنَشآُت ِيف الَبْحِر َاكالvْعالِم | 

[55.25] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |25فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.26] Semua yang ada di bumi itu akan binasa.  ََمْن عَلَْهي È26ا فَاٍن |ُلك| 

[55.27] Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.  َِّك ُذو َويَْبَقى َوْجُه َرب
ْكَراِم |

`
 |27اجلَالِل َواال

[55.28] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |28فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.29] Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam 

kesibukan. | ٍنûْرِض ُلك> يَْوٍم ُهَو ِيف َشاvَمَواِت َواال  |29يَْساÚُvُ َمن ِيف الس>
[55.30] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  vَ�ِن |فَِبا ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |30ّيِ آالِء َرب

[55.31] Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai |golongan| manusia dan jin.  َا Èهيvنَْفُرُغ لَُمكْ ا سـَ
 |31الث>َقالِن |

[55.32] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  َُمك ِّ َ�ِن |فَِباvّيِ آالِء َرب  |32ا تَُكّذِ
[55.33] Hai jemaah |golongan| jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus |melintasi| penjuru langit 

dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan |dari Allah|.  ََمْعَرش _َ
ِن اسـْ 

`
نِس ا

`
ال> ِبُسلَْطاٍن |اِجلّنِ َواال

`
َمَواِت َواالvْرِض فَانُفُذوا َال تَنُفُذوَن ا  |33َتَطْعُمتْ اvن تَنُفُذوا ِمْن اvْقَطاِر الس>

[55.34] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |34فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.35] Kepada kamu, |jin dan manusia| akan dilepaskan |dikirim| nyala api dan cairan tembaga maka 

kamu tidak dapat menyelamatkan diri |daripadanya|. | اِن اٌس فََال تَنتَِرصَ ٍر َوُحنَ <k ن  |35يُْرَسُل عَلَْيُمكَا ُشَواٌظ ّمِ
[55.36] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |36فَِباvّيِ آالِء َرب

[55.37] Maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti |kilapan| minyak.  َذا انَشق>ِت
`
فَا

َهاِن | ِTَّماُء فََاكنَْت َوْرَدًة َاك  |37الس>
[55.38] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |38فَِباvّيِ آالِء َرب

[55.39] Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. | äنٌس َوَال َجان
`
 |39فََيْوَمِئٍذ ال> يُْساvُل َعن َذنِْبِه ا

[55.40] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  vَ�ِن |فَِبا ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |40ّيِ آالِء َرب
[55.41] Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki 

mereka. | ْقَداِمvميَاُمهْ فَُيْؤَخُذ ِ�لن>َواِيص َواال  |41يُْعَرُف املُْجرُِموَن ِبسـِ
[55.42] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |42فَِباvّيِ آالِء َرب

[55.43] Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. | ُب ِهبَا املُْجرُِموَن ُ الَِيت يَُكّذِ من>  |43َهِذِه َ"َ
[55.44] Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya.  يَُطوفُوَن

ٍمي آٍن |  |44بَيَْهنَا َوبَْنيَ َمحِ
[55.45] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |45فَِباvّيِ آالِء َرب

[55.46] Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.  َتاِن< ِِّه َجن َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َرب
|46| 

[55.47] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?, | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |47فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.48] kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.  َْفنَاٍن | َذَوا v48ا| 

[55.49] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |49فَِباvّيِ آالِء َرب
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[55.50] Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. | ِرَ_ِن  |50ِفِهيَما َعْينَاِن َجتْ
[55.51] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |51فَِباvّيِ آالِء َرب

[55.52] Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.  ِِّفِهيَما ِمن ُلك
 |52فَاِكهٍَة َزْوَجاِن |

[55.53] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |53فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.54] Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan kedua 

surga itu dapat |dipetik| dari dekat.  ََتْرب سـْ `
 |54ٍق َوَجَىن اجلَن>َتْنيِ َداٍن |ُمت>ِكِئَني عََىل فُُرٍش بََطائُِهنَا ِمْن ا

[55.55] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |55فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.56] Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah 

disentuh oleh manusia sebelum mereka |penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka| dan tidak pula 
oleh jin. | äنٌس قَْبلَهُْم َوَال َجان

`
ْرِف لَْم يَْطِمْهثُن> ا اُت الط>  |56ِفِهين> قَاِرصَ

[55.57] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  َِ�ِن |فَب ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |57اvّيِ آالِء َرب
[55.58] Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. | ُن> الَياُقوُت َوالَْمْرَجاُن  |vJَ58هن>

[55.59] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |59فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.60] Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan |pula|. | ْحَساُن

`
ال> اال

`
ْحَساِن ا

`
 |60َهْل َجَزاُء اال

[55.61] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |61فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.62] Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. | َتاِن< َما َجن  |62َوِمن ُدوِهنِ

[55.63] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?, | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |63فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.64] kedua surga itu |kelihatan| hijau tua warnanya. | تَاِن  |64ُمْدَهام>

[55.65] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |65فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.66] Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. | اَختَاِن  |66ِفِهيَما َعْينَاِن نَض>

[55.67] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |67فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.68] Di dalam keduanya ada |macam-macam| buah-buahan dan kurma serta delima.  اٌن ٌل َوُرم> ِفِهيَما فَاِكهٌَة َوَخنْ

|68| 
[55.69] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  ِّ َ�ِن |فَِباvّيِ آالِء َرب  |69ُمكَا تَُكّذِ

[55.70] Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.  اٌت ِحَساٌن ِفِهين> َخْريَ
|70| 

[55.71] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |71فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.72] |Bidadari-bidadari| yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. | ْقُصوَراٌت ِيف اِخلَياِم  |72ُحوٌر م>

[55.73] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? | َ�ِن ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |73فَِباvّيِ آالِء َرب
[55.74] Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka |penghuni-penghuni surga yang 

menjadi suami mereka| dan tidak pula oleh jin. | äنٌس قَْبلَهُْم َوَال َجان
`
 |74لَْم يَْطِمْهثُن> ا

[55.75] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  ُمكَا ِّ َ�ِن |فَِباvّيِ آالِء َرب  |75تَُكّذِ
[55.76] Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.  ُمت>ِكِئَني

 |76عََىل َرفَْرٍف ُخْرضٍ َوَعْبَقرٍِيّ ِحَساٍن |
[55.77] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  ّيِ آالِءvَ�ِن |فَِبا ُمكَا تَُكّذِ ِّ  |77َرب

[55.78] Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai kebesaran dan karunia.  َِّك ِذي اجلَالِل تََباَرَك اْمسُ َرب
ْكَراِم |

`
 |78َواال

 
AL WAAQI'AH  سورة الواقعة 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ِحميِ ِبْسِم ا ِن الر> ْمحَ ِ الر> <B 
    

Sub.:  PSub.:  PSub.:  PSub.:  Peristiwa pada Hari kiamat 56:1eristiwa pada Hari kiamat 56:1eristiwa pada Hari kiamat 56:1eristiwa pada Hari kiamat 56:1----6666    
[56.1] Apabila terjadi Hari Kiamat, | َذا َوقََعِت الَواِقَعُة

`
 |1ا

[56.2] terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan |disangkal|. | 2لَيَْس ِلَوْقَعِهتَا َاكِذبٌَة| 
[56.3] |Kejadian itu| merendahkan |satu golongan| dan meninggikan |golongan yang lain|, | اِفَعٌة  |3َخاِفَضٌة ر>

[56.4] apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, | +ْرُض َرجاvِت اال َذا ُرج> `
 |4ا

[56.5] dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya,  ِت  |5اِجلَباُل بَسا+ | َوبُس>
[56.6] maka jadilah dia debu yang beterbangan, | +نَْبثا È6فََاكنَْت َهَباًء م| 
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[56.7] dan kamu menjadi tiga golongan. | ْزَواجًا ثَالثًَةv7َوُكنُمتْ ا| 
[56.8] Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. | اُب املَْيَمنَِة ْحصَ vاُب املَْيَمنَِة َما ا vْحصَ  |8فَا

[56.9] Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. | َمِةvاُب املَْشا ْحصَ vَمِة َما اvاُب املَْشا ْحصَ v9َوا| 
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[56.10] Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu |masuk surga|.

اِبُقوَن |  اِبُقوَن الس>  |10َوالس>
[56.11] Mereka itulah orang yang didekatkan |kepada Allah|. | بُوَن  |11ا¢ْولَِئَك املُقَر>

[56.12] Berada dalam surga kenikmatan. | 12ِيف َجن>اِت الن>ِعِمي| 
[56.13] Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, | ِلَني َن االvو> ٌ ّمِ  |13ث3ُ>

[56.14] dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. | َن االِٓخرِيَن  |14َوقَِليٌل ّمِ
[56.15] Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, | ْوُضونٍَة ٍر م>  |15عََىل ُرسُ

[56.16] seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. | 16ُمت>ِكِئَني عَلَْهيَا ُمتَقَاِبِلَني| 
[56.17] Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, | وَن ُ <Wَخ Èاٌن م َTْْم َو  |17يَُطوُف عَلَْهيِ

[56.18] dengan membawa gelas, cerek dan sloki |piala| berisi minuman yang diambil dari air yang 
mengalir, | ِعٍني ن م>  |18ِباvْكَواٍب َواvَ�رِيَق َوûJٍَس ّمِ

[56.19] mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, | ُعوَن َعهنَا َو َال يُْزنِفُوَن  |19َال يَُصد>
[56.20] dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, | وَن ُ ا يََتَخري> م>  |20َوفَاِكهٍَة ّمِ

[56.21] dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. | َهتُوَن ا يَشـْ م>  |21َولَْحِم َطْريٍ ّمِ
[56.22] Dan |di dalam surga itu| ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, | 22َوُحوٌر ِعٌني| 

[56.23] laksana mutiara yang tersimpan baik. | ْؤلُِؤ املَْكنُوِنÈ  |vJَ23ْمثَاِل الل
[56.24] Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.  َ  |24ْعَملُوَن |َجَزاًء ِبَما َاكنُوا ي

[56.25] Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang 
menimbulkan dosa, | ً� ûثِ  |25َال يَْسَمُعوَن ِفهيَا لَْغوًا َوَال تَا

[56.26] akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.  ال> ِقيًال َسالمًا
`
 |26َسالمًا |ا
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[56.27] Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. | اُب الَيِمِني ْحصَ vاُب الَيِمِني َما ا ْحصَ v27َوا| 
[56.28] Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, | ْخُضوٍد  |28ِيف ِسْدٍر م>

[56.29] dan pohon pisang yang bersusun-susun |buahnya|, | نُضوٍد  |29َوَطلٍْح م>
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[56.30] dan naungan yang terbentang luas, | ْمُدوٍد  |30َوِظٍلّ م>
[56.31] dan air yang tercurah, | ْسُكوٍب  |31َوَماٍء م>

[56.32] dan buah-buahan yang banyak, | 32َوفَاِكهٍَة َكِثَريٍة| 
[56.33] yang tidak berhenti |buahnya| dan tidak terlarang mengambilnya, | 33َال َمْقُطوعٍَة َوَال َمْمُنوعٍَة| 

[56.34] dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. | ْرفُوعٍَة  |34َوفُُرٍش م>
[56.35] Sesungguhnya Kami menciptakan mereka |bidadari-bidadari| dengan langsung, | نَشاًء

`
k> اvنَشاkَûُهن> ا

`
 |35ا

[56.36] dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, | ْبَاكرًاv36فََجَعلْنَاُهن> ا| 
[56.37] penuh cinta lagi sebaya umurnya, | �ًْتَراv37ُعُرً� ا| 

[56.38] |Kami ciptakan mereka| untuk golongan kanan, | اِب الَيِمِني ْحصَ v38ال| 
[56.39] |yaitu| segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, | ِلَني َن االvو> ٌ ّمِ  |39ث3ُ>

[56.40] dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.  ََن االِٓخرِين ٌ ّمِ  |40| َوث3ُ>
    

Sub.:  Balasan bagi mereka yang berbuat dusta dari golongan kiri 56:41Sub.:  Balasan bagi mereka yang berbuat dusta dari golongan kiri 56:41Sub.:  Balasan bagi mereka yang berbuat dusta dari golongan kiri 56:41Sub.:  Balasan bagi mereka yang berbuat dusta dari golongan kiri 56:41----56565656    
[56.41] Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. | َماِل اُب الّشِ ْحصَ vَماِل َما ا اُب الّشِ ْحصَ v41َوا| 

[56.42] Dalam |siksaan| angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, | ٍمي وٍم َوَمحِ  |42ِيف َمسُ
[56.43] dan dalam naungan asap yang hitam. | ُموٍم ن َحيْ  |43َوِظٍلّ ّمِ
[56.44] Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. | 44َال َ�ِرٍد َوَال َكِرٍمي| 

[56.45] Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah.  ُ<هن
`
 |45ْم َاكنُوا قَْبَل َذWَِ ُمْرتَِفَني |ا

[56.46] Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. | وَن عََىل اِحلنِث الَعِظِمي È46َوَاكنُوا يُِرص| 
[56.47] Dan mereka selalu mengatakan. "Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang 

belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?,  ئَِذا ِمْتنَا َوُكن>ا تَُراً� َوِعَظامًاvَوَاكنُوا يَُقولُوَن ا
ئِن>ا لََمْبُعوثُوَن | v47ا| 

[56.48] apakah bapak-bapak kami yang terdahulu |dibangkitkan pula|?" لُو  |48َن |اvَو آَ�ُؤkَ االvو>
[56.49] Katakanlah. "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,

ِلَني َواالِٓخرِيَن |  ن> االvو> `
 |49ُقْل ا

[56.50] benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.  ََىل ِميَقاِت ي
`
ْعلُوٍم لََمْجُموُعوَن ا ْوٍم م>

|50| 
[56.51] Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan,  بُوَن Èوَن املَُكّذِ ال َا الض> Èهيvُمكْ ا< ن `

ُمث> ا
|51| 

[56.52] benar-benar akan memakan pohon zaqqum, | وٍمÈن َزق  |52الِٓلكُوَن ِمن َجشٍَر ّمِ
[56.53] dan akan memenuhi perutmu dengannya. | 53فََماِلُئوَن ِمْهنَا الُبُطوَن| 

[56.54] Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. | 54فََشاِربُوَن عَلَْيِه ِمَن احلَِمِمي| 
[56.55] Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.  َِب الهِمي  |55| فََشاِربُوَن ُرشْ

[56.56] Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan". | يِن ِTّ56َهَذا ُنُزلُهُْم يَْوَم ا| 
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[56.57] Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan |hari berbangkit|?  ُن َحنْ
ُقوَن |  |57َخلَْقنَاُمكْ فَلَْوَال تَُصّدِ

[56.58] Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah |benih manusia| yang kamu pancarkan.  ا تُْمُنوَن اvفََراvيُْمت م>
|58| 
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[56.59] Kamukah yang menciptakannya, atau Kami kah penciptanya? | ُن اخلَاِلُقوَن لُُقونَُه اvْم َحنْ  |59اvاvنُمتْ َختْ
[56.60] Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali, tidak dapat dikalahkan,

ُبوِقَني |  ُن ِبَمسـْ ْرkَ بَيْنَُمكُ املَْوَت َوَما َحنْ ُن قَد>  |60َحنْ
[56.61] untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu |dalam dunia| dan 

membangkitkan kamu kelak |di akhirat| dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.  ئَُمكْ ِيف َل اvْمثَالَُمكْ َونُنشـِ Èَبّدِ عََىل اvن ن
 |61َما َال تَْعلَُموَن |

[56.62] Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu 
tidak mengambil pelajaran |untuk penciptaan yang kedua|? | َة اال¢وَىل فَلَْوَال تََذك>ُروَنvْشا<  |62َولََقْد عَِلْمُمتُ الن

[56.63] Maka terangkanlah kepadaku tentang |benih| yang kamu tanam? | ُرثُوَن ا َحتْ  |63اvفََراvيُْمت م>
[56.64] Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?  اِرُعوَن ُن الز> اvاvنُمتْ تَْزَرُعونَُه اvْم َحنْ

|64| 
[56.65] Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur; maka jadilah kamu 

heran tercengang. | 65لَْو نََشاُء لََجَعلْنَاُه ُحَطامًا فََظلُْمتْ تََفك>هُوَن| 
[56.66] |Sambil berkata|. "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, | لَُمْغَرُموَن <k

`
 |66ا

[56.67] bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa." | ُن َمْحُروُموَن  |67بَْل َحنْ
[56.68] Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. | بُوَن ي تَْرشَ ِ <xيُْمتُ املَاَء اvفََراv68ا| 

[56.69] Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?  ْنُمتvاvْم اvنَزلُْتُموُه ِمَن املُْزِن اvا
ُن املُِزنلُوَن |  |69َحنْ

[56.70] Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
َجاجًا فَلَْوَال تَْشُكُروَن |   |70لَْو نََشاُء َجَعلْنَاُه ا¢

[56.71] Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan |dari gosokan-gosokan kayu|.
 |71اvفََراvيُْمتُ الن>اَر الَِيت تُوُروَن | 

[56.72] Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kami-kah yang menjadikannya?  ُن َرَهتَا اvْم َحنْ اvاvنُمتْ اvنَشاûُمتْ َجشَ
ئُوَن |  |72املُنشـِ

[56.73] Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
ُن َجَعلْنَاَها تَْذِكَرًة َوَمتَاعًا لِّلُْمْقِويَن |   |73َحنْ

[56.74] Maka bertasbihlah dengan |menyebut| nama Tuhanmu yang Maha Besar.  َِِّك الَعِظمي ْح ِ�ْمسِ َرب ّبِ  |74 |فَسـَ
[56.75] Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. | ُجوِمÈ75فََال ا¢ْقِسُم ِبَمَواِقعِ الن| 

[56.76] Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui,  ْو تَْعلَُموَن< >ُه لََقَسٌم ل ن
`
َوا

 |76َعِظٌمي |
[56.77] sesungguhnya Al Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, | ُه لَُقْرآٌن كَِرٌمي< ن

`
 |77ا

[56.78] dalam Kitab yang terpelihara |Lohmahfuz|, | ْكنُوٍن  |78ِيف ِكَتاٍب م>
[56.79] tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. ال> ا

`
ُه ا È79ملَُطه>ُروَن |َال يََمس| 

[56.80] Diturunkan dari Tuhan semesta alam. | ّبِ الَعالَِمَني ن ر>  |80تَزنِيٌل ّمِ
[56.81] Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al Qur'an ini?, | ْدِهُنوَن Èنُمت مvفَِهبََذا احلَِديِث اv81ا| 

[56.82] kamu |mengganti| rezeki |yang Allah berikan| dengan mendustakan |Allah|.  ْن>ُمك vَعلُوَن ِرْزقَُمكْ ا َوَجتْ
بُوَن |  |82تَُكّذِ

[56.83] Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, | َذا بَلَغَِت احلُلُْقوَم
`
 |83فَلَْوَال ا

[56.84] padahal kamu ketika itu melihat,  ُنُْمتْ ِحينَِئٍذ تَنظv84ُروَن |َوا| 
[56.85] dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,  ْلَْيِه ِمنُمك

`
ُن اvْقَرُب ا َوَحنْ

وَن |  |85َولَِكن ال> تُْبِرصُ
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[56.86] maka mengapa jika kamu tidak dikuasai |oleh Allah|?  َنُكنُمتْ غَْريَ َمِديِنني
`
 |86| فَلَْوَال ا

[56.87] Kamu tidak mengembalikan nyawa itu |kepada tempatnya| jika kamu adalah orang-orang yang 
benar?, | ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني

`
 |87تَْرِجُعوَهنَا ا

[56.88] adapun jika dia |orang yang mati| termasuk orang yang didekatkan |kepada Allah|,  َن اك
`
ا ا َن ِمَن فَاvم>

ِبَني |  |88املَُقر>
[56.89] maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan. | ُة نَِعٍمي<  |89فََرْوٌح َوَرْحيَاٌن َوَجن

[56.90] Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, | اِب الَيِمِني ْحصَ vن َاكَن ِمْن ا
`
ا ا  |90َواvم>

[56.91] maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. | اِب الَيِمِني ْحصَ vِمْن ا َ <W 91فََسالٌم| 
[56.92] Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat,  ِبَني ن َاكَن ِمَن املَُكّذِ

`
ا ا َواvم>

َِّني | ال  |92الض>
[56.93] maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, | ٍمي ْن َمحِ ٌل ّمِ  |93فَُزنُ

[56.94] dan dibakar di dalam neraka. | 94َوتَْصِلَيُة َجِحٍمي| 
[56.95] Sesungguhnya |yang disebutkan ini| adalah suatu keyakinan yang benar. | الَيِقِني Èن> َهَذا لَهَُو َحق `

 |95ا
[56.96] Maka bertasbihlah dengan |menyebut| nama Tuhanmu Yang Maha Besar. | َِّك الَعِظِمي ْح ِ�ْمسِ َرب ّبِ  |96فَسـَ

 
AL HADIID  سورة احلديد 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
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[57.1] Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah |menyatakan 
kebesaran Allah|. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.  ِ <Bِ ب>َح َمَواِت َواالvْرِض َوُهَو الَعزِيُز احلَِكُمي سـَ  َما ِيف الس>

|1| 
[57.2] Kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha 

Kuasa atas segala sesuatu.  ِيي َويُِميُت َوُهَو عََىل َمَواِت َواالvْرِض ُحيْ ٍء قَِديٌر |Úَُ ُمْ�ُ الس>  |2ُلكِّ َيشْ
[57.3] Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala 

sesuatu. | ٍء عَِلٌمي اِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو ِبُلكِّ َيشْ ُل َواالِٓخُر َوالظ>  |3ُهَو االvو>
[57.4] Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; Kemudian Dia bersemayam di atas 

`Arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun 
dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.  ْرvَتَوى عََىل الَعْرِش يَْعَملُ َما يَِلُج ِيف اال ٍم ُمث> اسـْ <_vت>ِة ا َمَواِت َواالvْرَض ِيف سـِ ي َخلََق الس> ِ <xُرُج ُهَو ا ِض َوَما َخيْ
َماِء َوَما يَْعُرُج ِفهيَا َوُهَو َمَعُمكْ  ُ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري |ِمْهنَا َوَما يَِزنُل ِمَن الس> <Bْيَن َما ُكنُمتْ َواv4ا| 

[57.5] Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.  ُÚَ
ِ ُتْرَجُع اال¢ُموُر | <Bَىل ا

`
َمَواِت َواالvْرِض َوا  |5ُمْ�ُ الس>

    
Sub.:  Allah Sub.:  Allah Sub.:  Allah Sub.:  Allah mengetahui segala sesuatu termasuk yang ada di pikiran Anda 57:6mengetahui segala sesuatu termasuk yang ada di pikiran Anda 57:6mengetahui segala sesuatu termasuk yang ada di pikiran Anda 57:6mengetahui segala sesuatu termasuk yang ada di pikiran Anda 57:6    

[57.6] Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan 
Dia Maha Mengetahui segala isi hati.  < َاَر ِيف الل َاِر َويُوِلُج الهن> >ْيَل ِيف الهن> ُدوِر |يُوِلُج الل È6ْيِل َوُهَو عَِلٌمي ِبَذاِت الص| 

 
Sub.:  Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya Al Qur'an Allah-lah yang menurunkannya 
57:7-9 
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[57.7] Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang 
Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

menafkahkan |sebagian| dari hartanya memperoleh pahala yang besar.  َتْخلَِفَني سـْ Èا َجَعلَُمك م ِ َوَرُسوÚِِ َواvنِفُقوا ِمم> <B�ِ آِمنُوا
يَن آَمنُوا ِمنُمكْ  ِ <xْجٌر َكِبٌري | ِفيِه فَاvنَفُقوا لَهُْم اv7َوا| 

[57.8] Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu 
beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-

orang yang beriman.  ْْؤِمنِ َوَما لَُمك Èن ُكنُمت م
`
ُِّمكْ َوقَْد اvَخَذ ِميثَاقَُمكْ ا ُسوُل يَْدُعوُمكْ ِلُتْؤِمنُوا ِبَرب ِ َوالر> <B�ِ 8َني | َال تُْؤِمنُوَن| 

[57.9] Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya |Nabi Muhammad| ayat-ayat yang terang |Al Qur'an| 
supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu.  ِْبُمك َ <Bن> ا
`
َىل النÈوِر َوا `

لَُماِت ا Èَن الظ ُيْخرَِجُمك ّمِ ِّ نَاٍت ل ِّ ي يَُزنُِّل عََىل َعْبِدِه آَ_ٍت بَي ِ <xُهَو ا 
 |9ِحٌمي |لََرُءوٌف ر> 

    
Sub.:  Kekayaan segalanya adalah milik Allah, menaSub.:  Kekayaan segalanya adalah milik Allah, menaSub.:  Kekayaan segalanya adalah milik Allah, menaSub.:  Kekayaan segalanya adalah milik Allah, menallllahkan harta sebagian yang kita punya 57:10ahkan harta sebagian yang kita punya 57:10ahkan harta sebagian yang kita punya 57:10ahkan harta sebagian yang kita punya 57:10----11111111    

[57.10] Dan mengapa kamu tidak menafkahkan |sebagian hartamu| pada jalan Allah, padahal Allah-lah 
yang mempusakai |mempunyai| langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan 
|hartanya| dan berperang sebelum penaklukan |Mekah|. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang 
yang menafkahkan |hartanya| dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka 

|balasan| yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.  ِمَرياُث ِ <Bَِو ِ <Bال> تُنِفُقوا ِيف َسِبيِل اvَوَما لَُمكْ ا
نَفَق ِمن قَْبِل الَفْتِح َوقَاتََل ا¢ْولَِئَك اvْعَظُم َدَرَجًة مِّ  vْن ا َتِوي ِمنُمك م> َمَواِت َواالvْرِض َال يَسـْ ُ ِبَما الس> <Bَىن َوا ُ احلُسـْ <Bَوعََد ا +�يَن اvنَفُقوا ِمْن بَْعُد َوقَاتَلُوا َوُ ِ <xَن ا

 |10تَْعَملُوَن َخِبٌري |
[57.11] Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-

gandakan |balasan| pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak,  َ <Bي يُْقِرُض ا ِ <xَمن َذا ا
نًا فَُيَضاِعَفُه Úَُ َوÚَُ اvْجٌر َكِرٌمي |  |11قَْرضًا َحسـَ

    
Sub.:  Bagi siapa yang mengikuti langkah setan, akan mendapatkan kerugian yang sangat besar 57:12Sub.:  Bagi siapa yang mengikuti langkah setan, akan mendapatkan kerugian yang sangat besar 57:12Sub.:  Bagi siapa yang mengikuti langkah setan, akan mendapatkan kerugian yang sangat besar 57:12Sub.:  Bagi siapa yang mengikuti langkah setan, akan mendapatkan kerugian yang sangat besar 57:12----15151515    

[57.12] |yaitu| pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya 
mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, |dikatakan kepada mereka|. "Pada hari ini ada berita 
gembira untukmu, |yaitu| surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. 

Itulah keberuntungan yang banyak.  اُمكُ الَيْوَم َجن>اٌت م بُْرشَ ِهتَا يَْوَم تََرى املُْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمنَاِت يَْسَعى نُوُرُمه بَْنيَ اvيِْدِهيْم َوِباvيَْماِهنِ رِي ِمن َحتْ  َجتْ
يَن ِفهيَا  ِTِْهنَاُر َخاvُهَو الَفْوُز الَعِظُمي |اال َWِ12َذ| 

[57.13] Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang 
beriman. "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu". Dikatakan |kepada 
mereka|. "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya |untukmu|". Lalu diadakan di antara 
mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada 

siksa.  ُيَن آَمن ِ <C ُ �َ يَْوَم يَُقوُل املُنَاِفُقوَن َوالُْمنَاِفَقاُت لِ <Ú وِرُمكْ ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُمكْ فَالَْتِمُسوا نُورًا فَُرضَِب بَيَْهنُم ِبُسوٍرÈ ِبْس ِمن ن ٌب َ�ِطُنُه ِفيِه وا انُظُروkَ نَْقتَ
ُة َوَظاِهُرُه ِمن ِقَبúِِ الَعَذاُب | ْمحَ  |13الر>

[57.14] Orang-orang munafik itu memanggil mereka |orang-orang mukmin| seraya berkata. "Bukankah 
kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab. "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu 
sendiri dan menunggu |kehancuran kami| dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga 

datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh |setan| yang amat penipu.  لَْم نَُكنvيُنَاُدوَهنُْم ا
ْتُمكُ االvَماِينÈ َحىت>  >ْصُمتْ َواْرتَْبُمتْ َوغَر> >ُمكْ فَتَنُمتْ اvنُْفَسُمكْ َوتََرب َعُمكْ قَالُوا بََىل َولَِكن ِ َوغَر> م> <Bْمُر اvالَغُروُر |َجاَء ا ِ <B�ِ 14ُمك| 
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[57.15] Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. 
Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali.  فَالَْيْوَم َال

يَن َكَفُروا َماûَواُمكُ الن>اُر ِيهَ َمْوالُمكْ َوِبئَْس املَِصُري |يُْؤَخُذ ِمنُمكْ  ِ <x15 ِفْديٌَة َوَال ِمَن ا| 
    

Sub.:  berendah hatilah anda dalam mengingat Allah 57:16Sub.:  berendah hatilah anda dalam mengingat Allah 57:16Sub.:  berendah hatilah anda dalam mengingat Allah 57:16Sub.:  berendah hatilah anda dalam mengingat Allah 57:16----17171717    
[57.16] Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat 

Allah dan kepada kebenaran yang telah turun |kepada mereka|, dan janganlah mereka seperti orang-orang 
yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka 

lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.  يَن ِ <Cِن ِلûلَْم يَا vا
يَن ا¢وتُوا الِكتَاَب ِمن ِ <xَوَما نََزَل ِمَن احلَّقِ َوَال يَُكونُوا َاك ِ <Bْكِر ا ِxِ َشَع ُقلُوُهبُْم ُم االvَمُد فَقََسْت ُقلُوُهبُ  آَمنُوا اvن َختْ ْهنُْم فَاِسُقوَن |قَْبُل فََطاَل عَلَْهيِ  |16ْم َوَكِثٌري ّمِ

[57.17] Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. 
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran |Kami| supaya kamu memikirkannya 

|mengerti|.  َ <Bن> اvا لَُمكُ االَٓ_ِت لََعل>ُمكْ تَْعِقلُوَن |اْعلَُموا ا< >ن ِيي االvْرَض بَْعَد َمْوِهتَا قَْد بَي  |17 ُحيْ
    

Sub.:  Allah menjanjikan mereka yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya 57:18Sub.:  Allah menjanjikan mereka yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya 57:18Sub.:  Allah menjanjikan mereka yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya 57:18Sub.:  Allah menjanjikan mereka yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya 57:18    
[57.18] Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan 

kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan |pembayarannya| kepada mereka; dan bagi 
mereka pahala yang banyak.  َنًا يَُضاَعُف لَهُْم َول َ قَْرضًا َحسـَ <Bْقَرُضوا اvقَاِت َوا ّدِ ِقَني َوالُْمص> ّدِ ن> املُص> `

 |18هُْم اvْجٌر َكِرٌمي |ا
    

Sub.:  Pahala dari Allah untuk orang yang beriman 57:19Sub.:  Pahala dari Allah untuk orang yang beriman 57:19Sub.:  Pahala dari Allah untuk orang yang beriman 57:19Sub.:  Pahala dari Allah untuk orang yang beriman 57:19    
[57.19] Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang Shiddiqien 

dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-
orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka.  ِ <B�ِ يَن آَمنُوا ِ <xَوا

 ِ <xْجُرُمهْ َونُوُرُمهْ َواvْم لَهُْم ا ِ هََداُء ِعنَد َرّهبِ Èيُقوَن َوالش ّدِ اُب اجلَِحِمي |َوُرُسúِِ ا¢ْولَِئَك ُمهُ الّصِ ْحصَ vْولَِئَك ا بُوا ِبآَ_ِتنَا ا¢  |19يَن َكَفُروا َوَكذ>
    

Sub.:  Nilai kehidupan didunia dan kehidupan akhirat 57:20Sub.:  Nilai kehidupan didunia dan kehidupan akhirat 57:20Sub.:  Nilai kehidupan didunia dan kehidupan akhirat 57:20Sub.:  Nilai kehidupan didunia dan kehidupan akhirat 57:20----21212121    
[57.20] Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang 

melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan 
anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi 
kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat |nanti| ada azab yang keras 
dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang 

menipu.  َْمَواِل وvنَْيا لَِعٌب َولَهٌْو َوِزينٌَة َوتََفاُخٌر بَيْنَُمكْ َوتََاكثٌُر ِيف اال ÈTَما احلََياُة ا< ن vاُه ُمْصَفرا+ ُمث> اْعلَُموا ا يُج فََرتَ ْجعََب الُكف>اَر نََباتُُه ُمث> َهيِ vْوالِد َمكَثَِل غَْيٍث اvاال
ال> َمتَ  `

نَْيا ا ÈTَوِرْضَواٌن َوَما احلََياُة ا ِ <Bَن ا  |20اُع الُغُروِر |يَُكوُن ُحَطامًا َوِيف االِٓخَرِة عََذابٌَشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ّمِ
[57.21] Berlomba-lombalah kamu kepada |mendapatkan| ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya 

seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. 
Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang 

besar.  �ِ يَن آَمنُوا ِ <Cْت ِل َماِء َواالvْرِض ا¢ِعد> >ٍة َعْرُضهَا َكَعْرِض الس> ُِّمكْ َوَجن ب ن ر> َىل َمْغِفَرٍة ّمِ
`
ُ ُذو الَفْضِل َساِبُقوا ا <Bيُْؤِتيِه َمن يََشاُء َوا ِ <Bفَْضُل ا َWَِذ ِúَِوُرُس ِ <B

 |21ِظِمي |العَ 
    

Sub.:  Allah tidak menyukai orangSub.:  Allah tidak menyukai orangSub.:  Allah tidak menyukai orangSub.:  Allah tidak menyukai orang----orang yang membanggakan diri, sombong, atau mereka yang berpaling orang yang membanggakan diri, sombong, atau mereka yang berpaling orang yang membanggakan diri, sombong, atau mereka yang berpaling orang yang membanggakan diri, sombong, atau mereka yang berpaling 
57:2257:2257:2257:22----24242424    
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[57.22] Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan |tidak pula| pada dirimu sendiri melainkan 
telah tertulis dalam kitab |Lohmahfuz| sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu 

adalah mudah bagi Allah.  عََىل َWِن> َذ `
اvَها ا ن قَْبِل اvن نَْربَ ال> ِيف ِكَتاٍب ّمِ

`
ِصيَبٍة ِيف االvْرِض َوَال ِيف اvنُفِسُمكْ ا Èَصاَب ِمن مvيَِسٌري |َما ا ِ <B22 ا| 

[57.23] |Kami jelaskan yang demikian itu| supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari 
kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak 

menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,  ُلك> ِلَكْيال Èب ُ َال ُحيِ <Bُمكْ َواتَاûَسْوا عََىل َما فَاتَُمكْ َوَال تَْفَرُحوا ِبَما آَ
 |23ُمْخَتاٍل فَُخوٍر |

[57.24] |yaitu| orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang 
berpaling |dari perintah-perintah Allah| maka sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji. | احلَِميُد Èِين َ ُهَو الغَ <Bن> ا
`
يَن يَْبَخلُوَن َويَاûُمُروَن الن>اَس ِ�لُْبْخِل َوَمن يََتَول> فَا ِ <x24ا| 

    
Sub.:  Allah mengutus para rasulSub.:  Allah mengutus para rasulSub.:  Allah mengutus para rasulSub.:  Allah mengutus para rasul----Nya dengan mebawa bukti yang nyata 57:25Nya dengan mebawa bukti yang nyata 57:25Nya dengan mebawa bukti yang nyata 57:25Nya dengan mebawa bukti yang nyata 57:25    

[57.25] Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata 
dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca |keadilan| supaya manusia dapat melaksanakan 
keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi 
manusia, |supaya mereka mempergunakan besi itu| dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong 
|agama| Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha 

Perkasa.  َنزَ لَقvنَزلْنَا َمَعهُُم الِكتَاَب َوالِْمَزياَن ِلَيُقوَم الن>اُس ِ�لِْقْسطِ َواvِّنَاِت َوا ُ َمن ْد اvْرَسلْنَا ُرُسلَنَا ِ�لَْبي <Bٌس َشِديٌد َوَمنَاِفُع ِللن>اِس َوِلَيْعَملَ اûلْنَا احلَِديَد ِفيِه بَا
 َ <Bن> ا `

ُه َوُرُسúَُ ِ�لَْغْيِب ا  |25قَِويä َعزِيٌز |يَنُرصُ
    

Sub.:  Kaum Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim 57:26Sub.:  Kaum Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim 57:26Sub.:  Kaum Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim 57:26Sub.:  Kaum Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim 57:26    
[57.26] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan kepada keturunan 

keduanya kenabian dan Al Kitab, maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara 
mereka fasik.  َْهَتٍد َوك Èَة َواْلِكتَاَب فَِمْهنُم م َما النÈُبو> >ِهتِ ْبَراِهَمي َوَجَعلْنَا ِيف ُذّرِي

`
ْهنُْم فَاِسُقوَن |َولََقْد اvْرَسلْنَا نُوحًا َوا  |26ِثٌري ّمِ
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[57.27] Kemudian Kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul Kami dan Kami iringkan |pula| Isa putra 
Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa 
santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya 
kepada mereka tetapi |mereka sendirilah yang mengada-adakannya| untuk mencari keridaan Allah, lalu mereka 
tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang 

beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.  ُمث> قَف>ْينَا عََىل آَ~ِرِمه ِبُرُسِلنَا َوقَف>ْينَا
ًة َوَرْهَبانِ  >َبُعوُه َراûفًَة َوَرْمحَ يَن ات ِ <xِجنيَل َوَجَعلْنَا ِيف ُقلُوِب ا

`
ِ فََما َرَعْوَها َحق> ي>ًة ابَْتَدعُ ِبِعيَىس اْبِن َمْرَميَ َوآتَيْنَاُه اال <Bال> ابِْتَغاَء ِرْضَواِن ا

`
ْم ا وَها َما َكَتبْنَاَها عَلَْهيِ

ْهنُْم فَاِسُقوَن | يَن آَمنُوا ِمْهنُْم اvْجَرُمهْ َوَكِثٌري ّمِ ِ <x27ِرعَايَِهتَا فَآتَيْنَا ا| 
    

Sub.:  Rahmat AllahSub.:  Rahmat AllahSub.:  Rahmat AllahSub.:  Rahmat Allah    bagi orang yang berimanbagi orang yang berimanbagi orang yang berimanbagi orang yang beriman    57:2857:2857:2857:28----29292929    
[57.28] Hai orang-orang yang beriman |kepada para rasul|, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah 

kepada Rasul-Nya |Nabi Muhammad|, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan 
menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,  ُْمك< َعل ل ِتِه َوَجيْ ْمحَ َ َوآِمنُوا ِبَرُسوÚِِ يُْؤِتُمكْ ِكْفلَْنيِ ِمن ر> <Bُقوا ا< يَن آَمنُوا ات ِ <xَا ا Èهيvنُورًا  َ_ ا
ُ غَُفوٌر ر>ِحميٌ  <B28| تَْمُشوَن ِبِه َويَْغِفْر لَُمكْ َوا| 
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[57.29] |Kami terangkan yang demikian itu| supaya ahli Kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat 
sedikit pun akan karunia Allah |jika mereka tidak beriman kepada Muhammad|, dan bahwasanya karunia itu 
adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai 

karunia yang besar. يُْؤِتي ِ <Bن> الَفْضَل ِبَيِد اvَوا ِ <Bٍء ِمن فَْضِل ا ُ ُذو الَفْضِل الَعِظِمي ِلئَال> يَْعَملَ اvْهُل الِكتَاِب اvال> يَْقِدُروَن عََىل َيشْ <Bِه َمن يََشاُء َوا
|29| 

 
AL MUJAADILAH  ÓادÇسورة ا 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
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[58.1] Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu 
|Nabi Muhammad| tentang suaminya, dan mengadukan |halnya| kepada Allah. Dan Allah mendengar soal 

jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.  ِيف َWُاِد ُ قَْوَل الَِيت ُجتَ <Bَع ا قَْد َمسِ
يٌع بَِصٌري | َ َمسِ <Bن> ا `

اُوَرÉَُ ا ُ يَْسَمُع َحتَ <Bَوا ِ <Bَىل ا
`
َتِيك ا ا َوتَشـْ  |1َزْوِ"َ

[58.2] Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, |menganggap istrinya sebagai ibunya, 
padahal| tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan 
mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan 

dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.  ا م م> َِّساِهئِ ن ن يَن يَُظاِهُروَن ِمنُمك ّمِ ِ <xْم ا هَاِهتِ ُهن> ا¢م>
 َ َ ل <Bن> ا

`
َن القَْوِل َوُزورًا َوا ُْم لََيُقولُوَن ُمنَكرًا ّمِ هن>

`
َهنُْم َوا ْTَِيئ َو ال> الال>

`
هَاُهتُْم ا ْن ا¢م>

`
 |2َعُفوä غَُفوٌر |ا

[58.3] Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang 
mereka ucapkan, maka |wajib atasnya| memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu 
bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

ْم ُمث> يَُعودُ   َِّساِهئِ يَن يَُظاِهُروَن ِمن ن ِ <xِبَما تَْعَملُوَن َخِبريٌ َوا ُ <Bا َذِلُمكْ تُوَعُظوَن ِبِه َوا ن قَْبِل اvن يََتَماس>  |3 |وَن ِلَما قَالُوا فَتَْحرِيُر َرقََبٍة ّمِ
[58.4] Barang siapa yang tidak mendapatkan |budak|, maka |wajib atasnya| berpuasa dua bulan berturut-

turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa |wajiblah atasnya| memberi makan enam 
puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-

hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.  ْم< ْد فَِصَياُم َشهَْرْيِن ُمتََتاِبَعْنيِ ِمن قَْبِل اvن  فََمن ل َجيِ
ِ َوَرُسوÚِِ َوِتْ�َ ُحُدودُ  <B�ِ ِلُتْؤِمنُوا َWِتَِّني ِمْسِكينًا َذ ْطَعاُم سـِ

`
َتِطْع فَا >ْم يَسـْ ا فََمن ل ِ َوِلْلَاكِفرِيَن عََذاٌب اvِلٌمي | يَتََماس> <B4ا| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang yang menentrang yang menentrang yang menentrang yang menentang Allah dan Rasulang Allah dan Rasulang Allah dan Rasulang Allah dan Rasul----Nya 58:5Nya 58:5Nya 58:5Nya 58:5----8888    

[58.5] Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan 
sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah 

menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan.  وَنÈيَن ُحيَاد ِ <xن> ا `
ا

نَاٍت َوِلْلَاكِفرِيَن عََذا ِّ نَزلْنَا آَ_ٍت بَي vيَن ِمن قَْبِلهِْم َوقَْد ا ِ <xُكِبَت ا َÉَ ُكِبُتوا ُÚََوَرُسو َ <Bهٌِني |ا È5ٌب م| 
[58.6] 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.  َيعًا ف ُ َمجِ <Bيَْوَم يَْبَعُهثُُم ا ُ <Bَونَُسوُه َوا ُ <Bْحَصاُه اvلُوا ا ُهئُم ِبَما َمعِ ِّ ُينَب

ٍء َشهِيٌد |  |6عََىل ُلكِّ َيشْ
[58.7] Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan 
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tiada |pembicaraan antara| lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada |pula| pembicaraan 
antara |jumlah| yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun 
mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada Hari Kiamat apa yang telah mereka 

kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  ْرِض َماvَمَواِت َوَما ِيف اال َ يَْعَملُ َما ِيف الس> <Bن> اvلَْم تََر ا vا
َوى ثَالثَ  ْ ال> ُهَو َمَعهُمْ يَُكوُن ِمن جن>

`
ال> ُهَو َساِدُسهُْم َوَال اvْدَىن ِمن َذWَِ َوَالاvْكَرثَ ا

`
َسٍة ا ال> ُهَو َراِبُعهُْم َوَال َمخْ

`
ن>  ٍة ا `

لُوا يَْوَم الِقيَاَمِة ا ُهئُم ِبَما َمعِ ِّ اvْيَن َما َاكنُوا ُمث> يُنَب
ٍء عَِلٌمي |  |7اBَّ ِبُلكِّ َيشْ

[58.8] Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, 
kemudian mereka kembali |mengerjakan| larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk 
berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu |Nabi 
Muhammad|, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang 
ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri. "Mengapa Allah tiada 
menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?" Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan 

mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.  ْجَوى ُمث> يَُعوُدوَن ِلَما< يَن ُهنُوا َعِن الن ِ <xَىل ا
`
لَْم تََر ا vا

ْمثِ َوالُْعْدَواِن َوَمْعِصَيِة ا `
ُ ُهنُوا َعْنُه َويَتَنَاَجْوَن ِ�ال <Bبُنَا ا نُفِسهِْم لَْوال يَُعّذِ vَويَُقولُوَن ِيف ا ُ <Bَك ِبِه ا ّيِ َذا َجاُءوَك َحي>ْوَك ِبَما لَْم ُحيَ

`
ُسوِل َوا ُ لر> من> ُهبُْم َ"َ  ِبَما نَُقوُل َحسـْ

 |8يَْصلَْوَهنَا فَِبئَْس املَِصُري |
    

Sub.:  Pembicaraan rahasia itu adalah dari setan 58:9 Sub.:  Pembicaraan rahasia itu adalah dari setan 58:9 Sub.:  Pembicaraan rahasia itu adalah dari setan 58:9 Sub.:  Pembicaraan rahasia itu adalah dari setan 58:9 ----    10101010    
[58.9] Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu 

membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang 
membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.  _َ

ُسوِل َوتَنَاجَ  ْمثِ َوالُْعْدَواِن َوَمْعِصَيِة الر> `
َذا تَنَاَجْيُمتْ فََال تَتَنَاَجْوا ِ�ال

`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvوَن |ا َرشُ لَْيِه ُحتْ

`
ي ا ِ <xا َ <Bُقوا ا<  |9ْوا ِ�لِْربِّ َوالت>ْقَوى َوات

[58.10] Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu 
berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan 

izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.  ْيَطاِن >َما الن>ْجَوى ِمَن الشـ> ن `
ا

ِ املُْؤِمنُ  ِ فَلَْيَتَولك> <Bَوعََىل ا ِ <Bْذِن ا
`
ال> ِ�

`
ُمهْ َشيْئًا ا يَن آَمنُوا َولَيَْس ِبَضاّرِ ِ <x10وَن |ِلَيْحُزَن ا| 

    
Sub.:  Jadilah bijaksana dan belas kasih dalam memberi 58:11Sub.:  Jadilah bijaksana dan belas kasih dalam memberi 58:11Sub.:  Jadilah bijaksana dan belas kasih dalam memberi 58:11Sub.:  Jadilah bijaksana dan belas kasih dalam memberi 58:11----13131313    

[58.11] Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu. "Berlapang-lapanglah dalam majelis", 
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan. "Berdirilah 
kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  _َ

 ُ <Bُحوا ِيف املََجاِلِس فَافَْسُحوا يَْفَسِح ا َذا ِقيَل لَُمكْ تََفس>
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvيَن ا¢وتُوا الِعْملَ َدَرَجاٍت ا ِ <xيَن آَمنُوا ِمنُمكْ َوا ِ <xا ُ <Bوا يَْرفَعِ ا ُsُوا فَان ُsَُذا ِقيَل ان

`
  لَُمكْ َوا

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبٌري | <B11َوا| 
[58.12] Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul 

hendaklah kamu mengeluarkan sedekah |kepada orang miskin| sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tiada memperoleh |yang akan disedekahkan| maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  َْواُمك ُموا بَْنيَ يََدْي َجنْ ُسوَل فََقّدِ َذا kََجْيُمتُ الر>
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

ِحٌمي | َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا
`
ُدوا فَا >ْم َجتِ ن ل

`
>ُمكْ َواvْطهَُر فَا  |12َصَدقًَة َذWَِ َخْريٌ ل

[58.13] Apakah kamu takut akan |menjadi miskin| karena kamu memberikan sedekah sebelum 
pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu 
maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha 
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Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  ُِقميvعَلَْيُمكْ فَا ُ <Bَب اْذ لَْم تَْفَعلُوا َوَ
`
َواُمكْ َصَدقَاٍت فَا ُموا بَْنيَ يََدْي َجنْ الَة َوآتُوا اvاvْشَفْقُمتْ اvن تَُقّدِ وا الص>

ُ َخِبٌري ِبَما تَْعَملُوَن | <Bَوا ُÚََوَرُسو َ <Bِطيُعوا اvَاكَة َوا  |13الز>
    

Sub.:  MSub.:  MSub.:  MSub.:  Mereka sendiri yang telah mendatangkan azab Allah 58:14ereka sendiri yang telah mendatangkan azab Allah 58:14ereka sendiri yang telah mendatangkan azab Allah 58:14ereka sendiri yang telah mendatangkan azab Allah 58:14----21212121    
[58.14] Tidakkah kamu perhatikan orang-orang |munafik| yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai 

Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan |pula| dari golongan mereka. 
Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui.  ْوا قَْومًا< يَن تََول ِ <xَىل ا

`
لَْم تََر ا vا

ِلُفوَن عََىل الَكِذِب َوُمهْ يَْعلَُموَن | نُمكْ َوَال ِمْهنُْم َوَحيْ ا ُمه ّمِ م م> ُ عَلَْهيِ <B14غَِضَب ا| 
[58.15] Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa 

yang telah mereka kerjakan. | ُْم َساَء َما َاكنُوا يَْعَملُوَن هن>
`
ُ لَهُْم عََذاً� َشِديدًا ا <Bعَد> اv15ا| 

[58.16] Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi |manusia| dari 
jalan Allah; karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan.  فَلَهُْم عََذاٌب ِ <Bوا َعن َسِبيِل ا Èيَْماَهنُْم ُجن>ًة فََصدvَُذوا ا اخت>

هٌِني | È16م| 
[58.17] Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun |untuk menolong| mereka dari azab 

Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.  َشيْئًا ا¢ْولَِئَك ِ <Bَن ا لَن تُْغِينَ َعْهنُْم اvْمَوالُهُْم َوَال اvْوالُدُمه ّمِ
وَن | ُTِاُب الن>اِر ُمهْ ِفهيَا َخا ْحصَ v17ا| 

[58.18] |Ingatlah| pada 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 

merekalah orang-orang pendusta.  
`
ٍء اvَال ا ُْم عََىل َيشْ ُبوَن اvهن> سـَ ِلُفوَن لَُمكْ َوَحيْ ْحِلُفوَن Éَ ُÚََ َحيْ يعًا فَيَ ُ َمجِ <Bُْم ُمهُ الَاكِذبُوَن |يَْوَم يَْبَعُهثُُم ا  |18هن>

[58.19] Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah 
golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi.  ُم َتْحَوَذ عَلَْهيِ اسـْ

ْيَطا ن> ِحْزَب الشـ> `
ْيَطاِن اvَال ا ِ ا¢ْولَِئَك ِحْزُب الشـ> <Bنَساُمهْ ِذْكَر اvْيَطاُن فَا وَن |الشـ>  |19ِن ُمهُ اخلَاِرسُ

[58.20] Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang 
yang sangat hina. | َِّني َ َوَرُسوÚَُ ا¢ْولَِئَك ِيف االvَذل <Bوَن ا Èاد يَن ُحيَ ِ <xن> ا `

 |20ا
[58.21] Allah telah menetapkan. "Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang". Sesungguhnya Allah Maha Kuat 

lagi Maha Perkasa. | َعزِيٌز äقَِوي َ <Bن> ا `
ُ الvْغِلَنب> اkَv َوُرُسِيل ا <B21َكتََب ا| 

    
Sub.:  Jangan mencintai orangSub.:  Jangan mencintai orangSub.:  Jangan mencintai orangSub.:  Jangan mencintai orang----orang yang menentang Allah dan Rasulorang yang menentang Allah dan Rasulorang yang menentang Allah dan Rasulorang yang menentang Allah dan Rasul----Nya 58:22Nya 58:22Nya 58:22Nya 58:22    

[58.22] Kamu |Nabi Muhammad| tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan 
hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun 
orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah 
orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan 
pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun merasa puas 
terhadap |limpahan rahmat| -Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan 

Allah itulah golongan yang beruntung.  َْوال ِ <Bُد قَْومًا يُْؤِمنُونَِبا َ َوَرُسوÚَُ َولَْو َاكنُوا آَ�َءُمهْ اvْو اvبْنَاَءُمهْ اvْو َال َجتِ <Bوَن َمْن َحاد> ا Èَيْوِم االِٓخِر يَُواد
 < نُْه َويُْدِخلُهُْم َجن >َدُمه ِبُروحٍ ّمِ ميَاَن َواvي

`
ُم اال ْخَواَهنُْم اvْو َعِشَريَهتُْم ا¢ْولَِئَك َكتََب ِيف ُقلُوِهبِ

`
ِري ِمن حتَْ ا ُ َعْهنُْم َوَرُضوا َعْنُه اٍت َجتْ <Bيَن ِفهيَا َرِيضَ ا ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال

ِ ُمهُ املُْفِلُحوَن | <Bن> ِحْزَب ا `
ِ اvَال ا <B22ا¢ْولَِئَك ِحْزُب ا| 

 
AL HASYR  سورة احلرش 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِ <Bِحميِ ِبْسِم ا ِن الر> ْمحَ  الر>

    
Sub.:  Segala sesuatu yang ada dilangit maupun dibumi bertasbih kepada Allah 59:1Sub.:  Segala sesuatu yang ada dilangit maupun dibumi bertasbih kepada Allah 59:1Sub.:  Segala sesuatu yang ada dilangit maupun dibumi bertasbih kepada Allah 59:1Sub.:  Segala sesuatu yang ada dilangit maupun dibumi bertasbih kepada Allah 59:1    

[59.1] Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Dia-lah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.  َما ِيف ِ <Bِ ب>َح َمَواِت َوَما ِيف االvْرِض َوُهَو الَعزِيُز احلَِكُمي |سـَ  |1 الس>

    
Sub.:  Azab mereka yang menentang Allah dan RasulSub.:  Azab mereka yang menentang Allah dan RasulSub.:  Azab mereka yang menentang Allah dan RasulSub.:  Azab mereka yang menentang Allah dan Rasul----Nya 59:2Nya 59:2Nya 59:2Nya 59:2----8888    

[59.2] Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka 
pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun 
yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari |siksaan| Allah; maka Allah 
mendatangkan kepada mereka |hukuman| dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah 
mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan 
mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah |kejadian itu| untuk menjadi pelajaran, 

hai orang-orang yang mempunyai pandangan.  نvِل احلَْرشِ َما َظنَنُمتْ ا يَن َكَفُروا ِمْن اvْهِل الِكتَاِب ِمن ِدَ_ِرِمهْ الvو> ِ <xْخَرَج اvي ا ِ <xُهَو ا
ُبوا َوقَذَ  تَسـِ ُ ِمْن َحْيُث لَْم َحيْ <Bُمهُ اَvفَا ِ <Bَن ا اِنَعُهتُْم ُحُصوُهنُم ّمِ ُم م> ُرُجوا َوَظنÈوا اvهن> وا َ_ َف ِيف ُقلُوهبِِ َخيْ رِبُوَن بُُيوَهتُم ِباvيِْدِهيْم َواvيِْدي املُْؤِمِنَني فَاْعَتِربُ ْعَب ُخيْ Èُم الر

 |2ا¢ْوِيل االvبَْصاِر |
[59.3] Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka benar-benar Allah 

mengazab mereka di dunia. Dan bagi mereka di akhirat azab neraka.  نَْيا َولَُهْم ِيف ÈTَهبُْم ِيف ا ُم اجلَالَء لََعذ> ُ عَلَْهيِ <Bن َكَتَب اvَولَْوال ا
 |3االِٓخَرِة عََذاُب الن>اِر |

[59.4] Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang 
siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.  َوَمن ُÚََوَرُسو َ <Bوا اÈُْم َشاق َذWَِ ِباvهن>

َ َشِديُد الِعَقاِب | <Bن> ا
`
َ فَا <B4يَُشاّقِ ا| 

[59.5] Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma |milik orang-orang kafir| atau yang kamu biarkan 
|tumbuh| berdiri di atas pokoknya, maka |semua itu| adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak 

memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.  َو ِ <Bْذِن ا
`
ِّينٍَة اvْو تََرْكُتُموَها قَائَِمًة عََىل ا¢ُصوِلهَا فَِبا ن ل ِلُيْخزَِي الَفاِسِقَني َما قََطْعُمت ّمِ

|5| 
[59.6] Dan apa saja harta rampasan |fai-i| yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya |dari harta benda| 

mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan |tidak pula| seekor unta 
pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.  ِّ َ يَُسل <Bْوَجْفُمتْ عَلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوَال ِرَاكٍب َولَِكن> اvِمْهنُْم فََما ا ِÚِعََىل َرُسو ُ <Bفَاَء اvعَ َوَما ا ُúََىل طُ ُرُس
ٍء قَِديٌر | ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <B6َمن يََشاُء َوا| 

[59.7] Apa saja harta rampasan |fai-i| yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk 
kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 
kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 

tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.  عََىل ُ <Bفَاَء اvَما ا
ِبيِل َيكْ  ي الُقْرَىب َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكِني َواْبِن الس> ِxُِسوِل َو ِ َوِللر> <úْهِل الُقَرى فَِلvِمْن ا ِÚُِمكُ  َرُسوُسوُل فَُخُذوُه َوَما َال يَُكوَن ُدوÓًَ بَْنيَ االvْغِنَياِء ِمنُمكْ َوَما آَ  الر>

َ َشِديُد الِعَقاِب | <Bن> ا `
َ ا <Bُقوا ا<  |7َهنَاُمكْ َعْنُه فَانَهتُوا َوات

[59.8] |Harta rampasasan itu juga| bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan 
dari harta benda mereka |karena| mencari karunia dari Allah dan keridaan |Nya| dan mereka menolong 
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|agama| Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.  ْيَن ا¢ْخرُِجوا ِمن ِدَ_ِرِمه ِ <xِللُْفَقَراِء املُهَاِجرِيَن ا
ِ َوِرْضَواkً وَ  <Bَن ا اِدُقوَن |َواvْمَواِلهِْم يَْبتَُغوَن فَْضًال ّمِ َ َوَرُسوÚَُ ا¢ْولَِئَك ُمهُ الص> <Bوَن ا  |8يَنُرصُ

    
Sub.:  Mencintai sesama dalam ajaran Islam 59:9Sub.:  Mencintai sesama dalam ajaran Islam 59:9Sub.:  Mencintai sesama dalam ajaran Islam 59:9Sub.:  Mencintai sesama dalam ajaran Islam 59:9----10101010    

[59.9] Dan orang-orang |Ansar| yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman sebelum 
|kedatangan| mereka |Muhajirin|, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada 
menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka |orang Muhajirin|; dan 
mereka mengutamakan |orang-orang Muhajirin|, atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan |apa 
yang mereka berikan itu|. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang 

beruntung.  ُْدوَن ِيف ُصُدوِرِمه ْم َوَال َجيِ لَْهيِ
`
بÈوَن َمْن َهاَجَر ا ميَاَن ِمن قَْبِلهِْم ُحيِ

`
اَر َواال <Tُءوا ا يَن تََبو> ِ <xْم  حَ َوا ا ا¢وتُوا َويُْؤِثُروَن عََىل اvنُفِسهِْم َولَْو َاكَن ِهبِ م> اَجًة ّمِ

 |9َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُحش> نَْفِسِه فَا¢ْولَِئَك ُمهُ املُْفِلُحوَن |
[59.10] Dan orang-orang yang datang sesudah mereka |Muhajirin dan Ansar|, mereka berdoa. "Ya Tuhan 

kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan 
janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan  

 
kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".  ِ <xنَا اْغِفْر لَنَا َوا< يَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِمهْ يَُقولُوَن َرب

>َك رَ  ن
`
>نَا ا يَن آَمنُوا َرب ِ <C ِّ َعْل ِيف ُقلُوِبنَا ِغال+ ل ميَاِن َوَال َجتْ

`
َبُقوkَ ِ�ال يَن سـَ ِ <xْخَواِننَا ا

`
ِحٌمي |َوال  |10ُءوٌف ر>

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang munafik Madinah 59:11rang munafik Madinah 59:11rang munafik Madinah 59:11rang munafik Madinah 59:11----14141414    

[59.11] Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara 
mereka yang kafir di antara ahli Kitab. "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama 
kamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk |menyusahkan| kamu, dan jika 
kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu". Dan Allah menyaksikan, bahwa sesungguhnya mereka 

benar-benar pendusta. ْهِل اvيَن َكَفُروا ِمْن ا ِ <xُم ا ْخَواِهنِ
`
يَن kَفَُقوا يَُقولُوَن ال ِ <xَىل ا

`
لَْم تََر ا vَحدًا اvلِكتَاِب لَِنئْ ا¢ْخرِْجُمتْ لَنَْخُرَجن> َمَعُمكْ َوَال نُِطيُع ِفيُمكْ ا

ُْم لََاكِذبُوَن | هن>
`
ُ يَْشهَُد ا <Bن>ُمكْ َوا ن ُقوِتلُْمتْ لَنَنُرصَ

`
 |11اvبَدًا َوا

[59.12] Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka, dan 
sesungguhnya jika mereka diperangi; niscaya mereka tiada akan menolongnya; sesungguhnya jika mereka 
menolongnya niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang, kemudian mereka tiada akan mendapat 

pertolongan.  ُوَن |لَِنئْ ا¢ْخرُِجوا َال َخيْر Èن> االvْدَ�َر ُمث> َال يُنَرصُ َوُمهْ لَُيَول >َرصُ وَهنُْم َولَِنئ ن  |12ُجوَن َمَعهُْم َولَِنئ ُقوِتلُوا َال يَنُرصُ
[59.13] Sesungguhnya kamu |Muslimin| dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian 

itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. | ُْم قَْوٌم َال يَْفَقهُوَن ِ َذWَِ ِباvهن> <Bَن ا  |13الvنُمتْ اvَشدÈ َرْهَبًة ِيف ُصُدوِرِمه ّمِ
[59.14] Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-

kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. 
Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya 

mereka adalah kaum yang tiada mengerti.  ٍنَة َحص> Èال> ِيف ُقًرى م
`
يعًا ا يعًا  َال يَُقاِتلُونَُمكْ َمجِ ُهبُْم َمجِ سـَ اvْو ِمن َوَراِء ُجُدٍر بَاûُسهُم بَيَْهنُْم َشِديٌد َحتْ

ُْم قَْوٌم ال> يَْعِقلُوَن | ىت> َذWَِ ِباvهن>  |14َوُقلُوُهبُْم شـَ
[59.15] |Mereka adalah| seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat 

buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.  ْمِرِمهْ َولَهُْم عََذاٌبvيَن ِمن قَْبِلهِْم قَرِيبًا َذاُقوا َوَ�َل ا ِ <xَمكَثَِل ا
 |15اvِلٌمي |
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[59.16] |Bujukan orang-orang munafik itu adalah| seperti |bujukan| setan ketika dia berkata kepada 
manusia. "Kafirlah kamu", maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata. "Sesungguhnya aku berlepas diri 

dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam".  نَساِن اْكُفْر
`
ْذ قَاَل ِلال

`
ْيَطاِن ا َمكَثَِل الشـ>

َ َرب> الَعالَِمَني | <Bَخاُف اvّينِ ا
`
نَك ا ّينِ بَرِيٌء ّمِ

`
ا َكَفَر قَاَل ا  |16فَلَم>

[59.17] Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya |masuk| ke dalam neraka, 
mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.  َWِْيِن ِفهيَا َوَذ َTَُِما ِيف الن>اِر َخا فََاكَن عَاِقَبَهتَُما اvهن>

اِلِمَني |  |17َجَزاُء الظ>
    

Sub.:  Taqwa kepada Allah dan berbuat baik 59:18Sub.:  Taqwa kepada Allah dan berbuat baik 59:18Sub.:  Taqwa kepada Allah dan berbuat baik 59:18Sub.:  Taqwa kepada Allah dan berbuat baik 59:18----19191919    
[59.18] Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok |akhirat|, dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  < يَن آَمنُوا ات ِ <xَا ا Èهيvَمْت ِلَغٍد َ_ ا ا قَد> َ َولَْتنُظْر نَْفٌس م> <Bُقوا ا

َ َخِبٌري ِبَما تَْعَملُوَن | <Bن> ا `
َ ا <Bُقوا ا<  |18َوات

[59.19] Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka 
lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.  نُفَسهُْمvنَساُمهْ اvفَا َ <Bيَن نَُسوا ا ِ <xَوَال تَُكونُوا َاك

 |19ا¢ْولَِئَك ُمهُ الَفاِسُقوَن |
    

Sub.:  Kesetaraan penghuni surga dan neraka 59:20Sub.:  Kesetaraan penghuni surga dan neraka 59:20Sub.:  Kesetaraan penghuni surga dan neraka 59:20Sub.:  Kesetaraan penghuni surga dan neraka 59:20    
[59.20] Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; penghuni-penghuni 

surga itulah orang-orang yang beruntung. | اُب اجلَن>ِة ُمهُ الَفائُِزوَن ْحصَ vاُب اجلَن>ِة ا ْحصَ vاُب الن>اِر َوا ْحصَ vَتِوي ا  |20َال يَسـْ
    

Sub.:   Kekuatan dari Al Qur'an 59:21Sub.:   Kekuatan dari Al Qur'an 59:21Sub.:   Kekuatan dari Al Qur'an 59:21Sub.:   Kekuatan dari Al Qur'an 59:21    
[59.21] Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan 

melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami 
buat untuk manusia supaya mereka berpikir.  َت Èيَْتُه َخاِشعًا مvَرا< ِ َوتِْ�َ االvْمثَاُل لَْو اvنَزلْنَا َهَذا الُقْرآَن عََىل َجَبٍل ل <Bَيِة ا ْن َخشـْ عًا ّمِ َصّدِ

>هُْم يََتَفك>ُروَن |  |21نَْرضُِهبَا ِللن>اِس لََعل
    

Sub.:  Yang paling indah hanyalah Nama Allah 59:22Sub.:  Yang paling indah hanyalah Nama Allah 59:22Sub.:  Yang paling indah hanyalah Nama Allah 59:22Sub.:  Yang paling indah hanyalah Nama Allah 59:22----24242424    
[59.22] Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan |yang berhak disembah| selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib 

dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  هَاَدِة ُهَو ال> ُهَو عَاِلُم الغَْيِب َوالش>
`
Úََ ا

`
ي َال ا ِ <xا ُ <Bُهَو ا

ِحُمي | ُن الر> ْمحَ  |22الر>
[59.23] Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan |yang berhak disembah| selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang 

Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha 
Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan.  ي َال ِ <xا ُ <Bُهَو ا

ال> ُهَو ا
`
Úََ ا

`
ِ َمع>ا يُْرشُِكوَن ا <Bْبَحاَن ا ُ سـُ الُم املُْؤِمُن املُهَْيِمُن الَعزِيُز اجلَب>اُر املُتََكّربِ وُس الس> È23|ملَِ�ُ الُقد| 

[59.24] Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai 
Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  َْرِض َوُهوvَمَواِت َواال ُح Úَُ َما ِيف الس> ّبِ َىن يُسـَ اُء احلُسـْ ُر Úَُ االvْمسَ ُ اخلَاِلُق الَباِرُئ املَُصّوِ <Bالَعزِيُز  ُهَو ا
 |24احلَِكُمي |
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[60.1] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi 
teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka |berita-berita Muhammad|, karena rasa kasih sayang; 
padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul 
dan |mengusir| kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk 
berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku |janganlah kamu berbuat demikian|. Kamu memberitahukan 
secara rahasia |berita-berita Muhammad| kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa 
yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, 

maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.  م لَْهيِ
`
ْوِلَياَء تُلُْقوَن ا vُمكْ ا يَن آَمنُوا َال تَت>ِخُذوا عَُدّوِي َوعَُدو> ِ <xَا ا Èهيvا_َ

ِة َوقَْد َكَفرُ  ن ُكنُمتْ َخَرْجُمتْ ِ�لَْمَود>
`
ُِّمكْ ا ِ َرب <B�ِ ن تُْؤِمنُواvُمكْ ا <_

`
ُسوَل َوا ِرُجوَن الر> َن احلَّقِ ُخيْ ِة  وا ِبَما َجاَءُمك ّمِ م ِ�لَْمَود> لَْهيِ

`
وَن ا Èادًا ِيف َسِبيِيل َوابْتَِغاَء َمْرَضاِيت تُِرس َ"ِ

ِبيِل |َواkَv اvْعَملُ ِبَما اvْخَفْيُمتْ َوَما اvعْلَ   |1نُمتْ َوَمن يَْفَعúُْ ِمنُمكْ فََقْد َضل> َسَواَء الس>
[60.2] Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan 

tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakiti |mu|; dan mereka ingin supaya kamu |kembali| kafir.
وا لَْو تَ   Èوِء َوَود Èلِْسنََهتُم ِ�لسvيِْدَهيُْم َواvلَْيُمكْ ا

`
ن يَثَْقُفوُمكْ يَُكونُوا لَُمكْ اvْعداًء َويَبُْسُطوا ا

`
 |2ْكُفُروَن |ا

[60.3] Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari Kiamat. Dia akan 
memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.  ْوالُدُمكْ يَْوَم الِقيَاَمِةvْرَحاُمُمكْ َوَال اvلَن تَنَفَعُمكْ ا

ُ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري | <B3يَْفِصُل بَيْنَُمكْ َوا| 
[60.4] Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang 

bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka. "Sesungguhnya kami berlepas diri dari 
kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari |kekafiran| mu dan telah nyata antara kami 
dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali 
perkataan Ibrahim kepada bapaknya. "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku 
tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu |siksaan| Allah". |Ibrahim berkata|. "Ya Tuhan kami, hanya 
kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah 

kami kembali,  ْبَُرآُء ِمنُمك <k
`
ْذ قَالُوا ِلَقْوِمهِْم ا

`
يَن َمَعُه ا ِ <xْبَراِهَمي َوا

`
نٌَة ِيف ا ِ َكَفْرkَ ِبُمكْ َوبََدا بَْينَنَا  قَْد َاكنَْت لَُمكْ ا¢ْسَوٌة َحسـَ <Bا تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا َوِمم>

ْبَراِهَمي الvِبيِه الvسـْ 
`
ال> قَْوَل ا

`
ِ َوْحَدُه ا <B�ِ بَدًا َحىت> تُْؤِمنُواvِمن َوبَيْنَُمكُ الَعَداَوُة َوالَْبْغَضاُء ا ِ <Bِمَن ا َWَ ُ�ِْمvَوَما ا َWَ <نَبْنَا َتْغِفَرنvلَْيَك ا

`
ْنَا َوا >نَا عَلَْيَك تََولك> ب ٍء ر> َيشْ

لَْيَك املَِصُري |
`
 |4َوا

[60.5] Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami |sasaran| fitnah bagi orang-orang kafir. Dan 
ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

نَْت الَعزِيُز احلَِكُمي |  vَك ا< ن
`
>نَا ا يَن َكَفُروا َواْغِفْر لَنَا َرب ِ <C ِّ َعلْنَا ِفْتنًَة ل >نَا َال َجتْ  |5َرب

[60.6] Sesungguhnya pada mereka itu |Ibrahim dan umatnya| ada teladan yang baik bagimu; |yaitu| bagi 
orang yang mengharap |pahala| Allah dan |keselamatan pada| Hari kemudian. Dan barang siapa yang 

berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Kaya,Maha Terpuji.  َِّمن َاكَن نٌَة ل لََقْد َاكَن لَُمكْ ِفِهيْم ا¢ْسَوٌة َحسـَ
َ َوالَْيْوَم االِٓخَر وَ  <Bاحلَِميُد |يَْرُجو ا Èُهَو الَغِين َ <Bن> ا

`
 |6َمن يََتَول> فَا

[60.7] Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu 
musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

ِحميٌ َعَىس ا  ُ غَُفوٌر ر> <Bقَِديٌر َوا ُ <Bًة َوا َود> ْهنُم م> يَن عَاَديُْمت ّمِ ِ <xَعَل بَيْنَُمكْ َوبَْنيَ ا ُ اvن َجيْ <B |7| 
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[60.8] Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena |dalam urusan| agama dan tidak |pula| mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.  ِTيَن لَْم يَُقاِتلُوُمكْ ِيف ا ِ <xَعِن ا ُ <Bَوُمهْ َال يَْهنَاُمكُ ا Èن تََربvن ِدَ_رُِمكْ ا يِن َولَْم ُخيْرُِجوُمك ّمِ
بÈ املُْقِسِطَني | َ ُحيِ <Bن> ا `

ْم ا لَْهيِ
`
 |8َوتُْقِسُطوا ا

    
Sub.:  Allah melarang kita untuk menjadikan seseorang sebagai teman, yang orang tersebut memerangi agama Sub.:  Allah melarang kita untuk menjadikan seseorang sebagai teman, yang orang tersebut memerangi agama Sub.:  Allah melarang kita untuk menjadikan seseorang sebagai teman, yang orang tersebut memerangi agama Sub.:  Allah melarang kita untuk menjadikan seseorang sebagai teman, yang orang tersebut memerangi agama 
islam 60:9islam 60:9islam 60:9islam 60:9    

[60.9] Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang 
memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu |orang lain| untuk 
mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang 

zalim.  َْخر
`
ن ِدَ_ِرُمكْ َوَظاَهُروا عََىل ا يِن َواvْخَرُجوُمك ّمِ ِTّيَن قَاتَلُوُمكْ ِيف ا ِ <xَعِن ا ُ <Bَما يَْهنَاُمكُ ا< ن

`
اِلُموَن |ا >هُْم فَا¢ْولَِئَك ُمهُ الظ> >ْوُمهْ َوَمن يََتَول  |9اِجُمكْ اvن تََول
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[60.10] Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang 
beriman, maka hendaklah kamu uji |keimanan| mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; 
maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka |benar-benar| beriman maka janganlah kamu kembalikan 
mereka kepada |suami-suami mereka| orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan 
orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada |suami-suami| mereka mahar yang 
telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. 
Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali |perkawinan| dengan perempuan-perempuan kafir; dan 

hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan |jika suaminya tetap kafir| hendaklah mereka 
meminta mahar yang telah mereka bayar |kepada mantan isterinya yang telah beriman|. Demikianlah hukum 

Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  َ_ َا Èهيvينَ  ا ِ <xآَمنُوا ا 
ْن عَِلْمُتُموُهن> ُمْؤِمنَ 

`
ن> فَا ميَاِهنِ

`
ُ اvْعَملُ ِ� <Bَذا َجاَءُمكُ املُْؤِمنَاُت ُمهَاِجَراٍت فَاْمتَِحُنوُهن> ا

`
Èوَن لَهُن> ا ل >هُْم َوَال ُمهْ َحيِ َىل الُكف>اِر َال ُهن> ِحلä ل

`
ا  اٍت فََال تَْرِجُعوُهن> ا َوآتُوُمه م>

َذا آتَيُْتُموُهن> ا¢ُجوَرُهن> َوَال تُْمِسُكوا ِبِعَصِم الَكَواِفرِ 
`
ُ  اvنَفُقوا َوَال ُجنَاَح عَلَْيُمكْ اvن تَنِكُحوُهن> ا <Bُمكُ بَيْنَُمكْ َوا ِ َحيْ <Bنَفُقوا َذِلُمكْ ُحْمكُ اvلُوا َما اvنَفْقُمتْ َولْيَْساvلُوا َما اvَواْسا

 |10ٌمي َحِكٌمي |عَلِ 
[60.11] Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka 

maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan 
bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu beriman.  يَن ِ <xَىل الُكف>اِر فََعاقَْبُمتْ فَآتُوا ا

`
ْن اvْزَواِجُمكْ ا ٌء ّمِ ن فَاتَُمكْ َيشْ

`
َوا

ي اvنُمت ِبِه ُمْؤِمنُوَن | ِ <xا َ <Bُقوا ا< ثَْل َما اvنَفُقوا َوات م ّمِ  |11َذَهَبْت اvْزَواُ"ُ
    

Sub.:  Allah memberitahu Nabi MuhammaSub.:  Allah memberitahu Nabi MuhammaSub.:  Allah memberitahu Nabi MuhammaSub.:  Allah memberitahu Nabi Muhammad untuk mendoakan para wanita yang beriman 60:12d untuk mendoakan para wanita yang beriman 60:12d untuk mendoakan para wanita yang beriman 60:12d untuk mendoakan para wanita yang beriman 60:12    
[60.12] Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji 

setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan 
berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara 
tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia 
mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.  ََشيْئًا َوَال يَْرسِْقن ِ <B�ِ ن ال> يُْرشِْكَنvَذا َجاَءَك املُْؤِمنَاُت يَُباِيْعنََك عََىل ا
`
َا الن>ِيبÈ ا Èهيvِتَني َ_ اûْوالَدُهن> َوَال يَاvَوَال يَْزِنَني َوَال يَْقتُلَْن ا 

 َ  ِبُهبَْتاٍن ي
`
َ ا <Bَتْغِفْر لَهُن> ا >َوَال يَْعِصينََك ِيف َمْعُروٍف فََباِيْعهُن> َواسـْ ِحٌمي |ْفَرتِينَُه بَْنيَ اvيِْدِهين> َواvْرُجِلهِن َ غَُفوٌر ر> <B12ن> ا| 

    
Sub.:  Jangan kamu jadikan pembimbing orang yang kafir terhadap Allah 60:13Sub.:  Jangan kamu jadikan pembimbing orang yang kafir terhadap Allah 60:13Sub.:  Jangan kamu jadikan pembimbing orang yang kafir terhadap Allah 60:13Sub.:  Jangan kamu jadikan pembimbing orang yang kafir terhadap Allah 60:13    
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[60.13] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah, 
sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah 

berada dalam kubur berputus asa.  < يَن آَمنُوا َال تَتََول ِ <xَا ا Èهيvاِب َ_ ا ْحصَ vيَِئَس الُكف>اُر ِمْن ا َÉَ ْم قَْد يَِئُسوا ِمَن االِٓخَرِة ُ عَلَْهيِ <Bْوا قَْومًا غَِضَب ا
 |13الُقُبوِر |

 
ASH SHAFF  سورة الصف 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.: Sub.: Sub.: Sub.:     Perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan 61:1Perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan 61:1Perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan 61:1Perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan 61:1----3333    

[61.1] Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dia-lah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  ْرِض َوُهَوvَمَواِت َوَما ِيف اال ِ َما ِيف الس> <Bِ ب>َح  |1الَعزِيُز احلَِكُمي |سـَ

[61.2] Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?  َا Èهيvا _َ
يَن آَمنُوا ِلَم تَُقولُوَن َما َال تَْفَعلُوَن | ِ <x2ا| 

[61.3] Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.
ِ اvن تَُقولُوا َما َال تَْفَعلُوَن |  <B3َكُربَ َمْقتًا ِعنَد ا| 

[61.4] Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang 
teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.  ُم يَن يَُقاِتلُوَن ِيف َسِبيúِِ َصفا+ vJَهن> ِ <xا Èب َ ُحيِ <Bن> ا `

ا
ْرُصوٌص |  |4بُنْيَاٌن م>

    
Sub.:  Nabi Musa berkata pada kaumnya, mengapa mereka menyakitinya 61:5Sub.:  Nabi Musa berkata pada kaumnya, mengapa mereka menyakitinya 61:5Sub.:  Nabi Musa berkata pada kaumnya, mengapa mereka menyakitinya 61:5Sub.:  Nabi Musa berkata pada kaumnya, mengapa mereka menyakitinya 61:5    

[61.5] Dan |ingatlah| ketika Musa berkata kepada kaumnya. "Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, 
sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu?" Maka tatkala mereka 
berpaling |dari kebenaran|, Allah memalingkan hati mereka; dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum 

yang fasik.  ِْذ قَاَل ُموَىس ل
`
ُ قُ َوا <Bَزاَغ اvا َزاغُوا ا لَْيُمكْ فَلَم>

`
ِ ا <Bّينِ َرُسوُل ا vْعلَُموَن ا< ُ َال َهيِْدي الَقْوَم الَفاِسِقَني |َقْوِمِه َ_ قَْوِم ِلَم تُْؤُذونَِين َوقَد ت <B5لُوَهبُْم َوا| 

    
Sub.:  Penolakan Bani Israel terhadap Nabi Musa yang memberi kabar gemSub.:  Penolakan Bani Israel terhadap Nabi Musa yang memberi kabar gemSub.:  Penolakan Bani Israel terhadap Nabi Musa yang memberi kabar gemSub.:  Penolakan Bani Israel terhadap Nabi Musa yang memberi kabar gembira dengan datangnya seorang bira dengan datangnya seorang bira dengan datangnya seorang bira dengan datangnya seorang 
Rasul 61:6Rasul 61:6Rasul 61:6Rasul 61:6    

[61.6] Dan |ingatlah| ketika Isa Putra Maryam berkata. "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan 
Allah kepadamu, membenarkan kitab |yang turun| sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira 
dengan |datangnya| seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad |Nabi Muhammad|" 
Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata. "Ini 

adalah sihir yang nyata".  َ_ َْذ قَاَل ِعيَىس اْبُن َمْرَمي
`
ًا ِبَرسُ َوا َِّما بَْنيَ يََدي> ِمَن الت>ْوَراِة َوُمبَّرشِ قًا ل َصّدِ Èلَْيُمك م

`
ِ ا <Bّينِ َرُسوُل ا

`
ائِيَل ا ْرسَ `

وٍل  بَِين ا
ِبٌني | Èٌر م ِّنَاِت قَالُوا َهَذا ِحسْ ا َجاَءُمه ِ�لَْبي ُد فَلَم> ُه اvْمحَ ûِيت ِمْن بَْعِدي اْمسُ  |6يَا

    
Sub.:  Mereka yang Sub.:  Mereka yang Sub.:  Mereka yang Sub.:  Mereka yang berbohong kepada Allah 61:7berbohong kepada Allah 61:7berbohong kepada Allah 61:7berbohong kepada Allah 61:7----8888    

[61.7] Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah 
sedangkan dia diajak kepada agama Islam? Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

ِن افْرتََ   اِلِمَني |َوَمْن اvْظَملُ ِمم> ُ َال َهيِْدي الَقْوَم الظ> <Bْسالِم َوا
`
َىل اال

`
ِ الَكِذَب َوُهَو يُْدَعى ا <B7ى عََىل ا| 
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[61.8] Mereka ingin hendak memadamkan cahaya |agama| Allah dengan mulut |ucapan-ucapan| mereka, 
tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci.  فَْواِههِْمvِبا ِ <Bيُرِيُدوَن ِلُيْطِفُئوا نُوَر ا

ُ ُمِمتÈ نُوِرِه َولَْو كَِرَه الَاكِفُروَن | <B8َوا| 
    

Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar yaitu islam 61:9Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar yaitu islam 61:9Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar yaitu islam 61:9Sub.:  Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar yaitu islam 61:9    
[61.9] Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia 

memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik mem bencinya.  ْرَسَلvي ا ِ <xُهَو ا
ِه وَ  يِن ُلكِّ ِTِّ�لْهَُدى َوِديِن احلَّقِ ِلُيْظهَِرُه عََىل ا ُÚَ9لَْو َكِرَه املُْرشُِكوَن |َرُسو| 

    
Sub.:  Perlindungan dari adzab yang pedihSub.:  Perlindungan dari adzab yang pedihSub.:  Perlindungan dari adzab yang pedihSub.:  Perlindungan dari adzab yang pedih    61:1061:1061:1061:10----13131313    

[61.10] Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat 
menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?  ُدvيَن آَمنُوا َهْل ا ِ <xَا ا Èهيvِلٍمي |َ_ اvْن عََذاٍب ا اَرٍة تُنِجيُمك ّمِ  |10لÈُمكْ عََىل ِجتَ

[61.11] |yaitu| kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan 
jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya,  َُوَرس ِ <B�ِ ْمَواِلُمكْ تُْؤِمنُوَنvِبا ِ <Bاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ا وÚِِ َوُجتَ

ن ُكنُمتْ تَْعلَُموَن |
`
>ُمكْ ا  |11َواvنُفِسُمكْ َذِلُمكْ َخْريٌ ل

[61.12] niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan |memasukkan kamu| ke tempat tinggal yang baik di dalam surga 

Adn. Itulah keberuntungan yang besar.  َْبًة ِيف َجن>اِت عَد ِهتَا االvْهنَاُر َوَمَساِكَن َطّيِ رِي ِمن َحتْ >اٍت َجتْ ٍن َذWَِ يَْغِفْر لَُمكْ ُذنُوبَُمكْ َويُْدِخلُْمكْ َجن
 |12الَفْوُز الَعِظُمي |

[61.13] Dan |ada lagi| karunia yang lain yang kamu sukai |yaitu| pertolongan dari Allah dan kemenangan 
yang dekat |waktunya|. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.  وَهنَاÈب َوا¢ْخَرى ُحتِ

ِ َوفَْتٌح قَرِيٌب وَ  <Bَن ا ِ املُْؤِمِنَني |نَْرصٌ ّمِ  |13بَّرشِ
    

Sub.:  Sebagian pengikut Nabi Isa ada yang beriman dan sebagian yang lain telah kafir 61:14Sub.:  Sebagian pengikut Nabi Isa ada yang beriman dan sebagian yang lain telah kafir 61:14Sub.:  Sebagian pengikut Nabi Isa ada yang beriman dan sebagian yang lain telah kafir 61:14Sub.:  Sebagian pengikut Nabi Isa ada yang beriman dan sebagian yang lain telah kafir 61:14    
[61.14] Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong |agama| Allah sebagaimana Isa 

putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. "Siapakah yang akan menjadi penolong-
penolongku |untuk menegakkan agama| Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata. "Kami lah 
penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan |yang lain| kafir; 
maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka 

menjadi orang-orang yang menang.  ََِّني م ِ Éََ قَاَل ِعيَىس اْبُن َمْرَميَ ِللَْحَوارِي <Bنَصاَر اvيَن آَمنُوا ُكونُوا ا ِ <xَا ا Èهيvقَاَل َ_ ا ِ <Bَىل ا
`
ْن اvنَصاِري ا

ي ِ <xا kَْد< ائَِفٌة فَاvي ائِيَل َوَكَفَرت ط> ْرسَ `
ائَِفٌة ِمْن بَِين ا ِ فَآَمنَت ط> <Bنَصاُر اvُن ا Èوَن َحنْ ِمهْ فَاvْصَبُحوا َظاِهرِيَن |احلََواِري  |14َن آَمنُوا عََىل عَُدّوِ

 
AL JUMU'AH  سورة امجلعة 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Allah mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf agar memberikan pedoman kepada Sub.:  Allah mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf agar memberikan pedoman kepada Sub.:  Allah mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf agar memberikan pedoman kepada Sub.:  Allah mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf agar memberikan pedoman kepada 
mereka 62:1mereka 62:1mereka 62:1mereka 62:1----4444    

[62.1] Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang 
Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  وِس الَعزِيِز احلَِكِمي Èْرِض املَِ�ِ الُقدvَمَواِت َوَما ِيف اال ِ َما ِيف الس> <Bِ ُح ّبِ يُسـَ

|1| 
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[62.2] Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang 
membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan |jiwa| mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab 
dan Hikmah |As Sunah|. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,

ي بََعَث ِيف   ِ <xن اكَ ُهَو ا
`
ُِّمهُُم الِكتَاَب َوالِْحْمكََة َوا ِهيْم َويَُعل ْم آَ_ِتِه َويَُزكِّ ْهنُْم يَْتلُو عَلَْهيِ يَِّني َرُسوًال ّمِ ِبٍني | اال¢ّمِ È2نُوا ِمن قَْبُل لَِفي َضالٍل م| 

[62.3] dan |juga| kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia-
lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. | ْم َوُهَو الَعزِيُز احلَِكُمي ا يَلَْحُقوا ِهبِ  |3َوآَخرِيَن ِمْهنُْم لَم>

[62.4] Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah 
mempunyai karunia yang besar.  َWُِذو الَفْضِل الَعِظِمي |َذ ُ <Bيُْؤِتيِه َمن يََشاُء َوا ِ <B4 فَْضُل ا| 

    
Sub.:  Perumpamaan orangSub.:  Perumpamaan orangSub.:  Perumpamaan orangSub.:  Perumpamaan orang----orang yang mengenal Torang yang mengenal Torang yang mengenal Torang yang mengenal Taurataurataurataurat, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran yang ada , tetapi mereka menyembunyikan kebenaran yang ada , tetapi mereka menyembunyikan kebenaran yang ada , tetapi mereka menyembunyikan kebenaran yang ada 
didalamnya 62:5didalamnya 62:5didalamnya 62:5didalamnya 62:5    

[62.5] Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada 
membawanya |mengamalkannya| adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah 
buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk 

kepada kaum yang zalim.  ِ <xيَن َمثَُل ا ِ <xْسَفارًا ِبئَْس َمثَُل الَقْوِم اvِمُل ا ِملُوَها َمكَثَِل اِحلَماِر َحيْ لُوا الت>ْوَراَة ُمث> لَْم َحيْ ُ َال يَن ُمحِّ <Bَوا ِ <Bبُوا ِبآَ_ِت ا َكذ>
اِلِمَني |  |5َهيِْدي الَقْوَم الظ>

    
Sub.:  Allah menantang orangSub.:  Allah menantang orangSub.:  Allah menantang orangSub.:  Allah menantang orang----orang Yahudi yang mengirorang Yahudi yang mengirorang Yahudi yang mengirorang Yahudi yang mengira bahwa mereka adalah satua bahwa mereka adalah satua bahwa mereka adalah satua bahwa mereka adalah satu----satunya yang diberi satunya yang diberi satunya yang diberi satunya yang diberi 
petunjuk 62:6petunjuk 62:6petunjuk 62:6petunjuk 62:6----8888    

[62.6] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu 
mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah bukan manusia-manusia yang lain, maka 

harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar".  ِ <Bِ ْوِلَياُءvن>ُمكْ ا vُمتْ ا ن َزَمعْ
`
يَن َهاُدوا ا ِ <xَا ا Èهيvُقْل َ_ ا

ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني |
`
 |6ِمن ُدوِن الن>اِس فَتََمن>ُوا املَْوَت ا

[62.7] Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah 
mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang lalim.

اِلِمَني |  ُ عَِلٌمي ِ�لظ> <Bيِْدِهيْم َوا vَمْت ا بَدًا ِبَما قَد> v7َوَال يََتَمن>ْونَُه ا| 
[62.8] Katakanlah. "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian 

itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada |Allah|, yang mengetahui yang gaib dan 
yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".  <ُه ُمالِقيُمكْ ُمث< ن

`
وَن ِمنُْه فَا Èي تَِفر ِ <xن> املَْوَت ا `

ُقْل ا
ُئُمك ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن | ِّ هَاَدِة فَُينَب َىل عَاِلِم الَغْيِب َوالش>

`
 |8تَُردÈوَن ا

    
Sub.:  Pentingnya shalat Jumat 62:9Sub.:  Pentingnya shalat Jumat 62:9Sub.:  Pentingnya shalat Jumat 62:9Sub.:  Pentingnya shalat Jumat 62:9----11111111    

[62.9] Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, 
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik 

bagimu jika kamu mengetahui.  ُالِة ِمن يَْوِم اجل َذا نُوِدَي لِلص>
`
يَن آَمنُوا ا ِ <xَا ا Èهيvن َ_ ا

`
>ُمكْ ا ِ َوَذُروا الَبْيَع َذِلُمكْ َخْريٌ ل <Bَىل ِذْكِر ا

`
ُمَعِة فَاْسَعْوا ا

 |9ُكنُمتْ تَْعلَُموَن |
[62.10] Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.  ْرِض َوابَْتُغواvوا ِيف اال الُة فَانتَِرشُ َذا ُقِضيَِت الص>
`
فَا

>ُمكْ تُْفِلُحوَن | >َعل ِ َواْذُكُروا الّلّ◌َ◌َه َكِثريًا ل <B10ِمن فَْضِل ا| 
[62.11] Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya 

dan mereka tinggalkan kamu |Nabi Muhammad| sedang berdiri |berkhutbah|. Katakanlah. "Apa yang di sisi 
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Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.  ْواvَذا َرا
`
َوا

لَ 
`
وا ا Èْو لَُهوًا انَفضvاَرًة ا اِزِقَني |ِجتَ ُ َخْريُ الر> <Bهِْو َوِمَن التَِّجاَرِة َوا< َن الل ِ َخْريٌ ّمِ <Bامً ُقْل َما ِعنَد ا  |11ْهيَا َوتََرُكوَك قَائِ

 
AL MUNAAFIQUUN  سورة املنافقون 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ِن ا ْمحَ ِ الر> <Bِحميِ ِبْسِم ا  لر>

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang Munafik 63:1rang Munafik 63:1rang Munafik 63:1rang Munafik 63:1----11111111    

[63.1] Apabila orang-orang munafik datang kepadamu |Nabi Muhammad| mereka berkata. "Kami 
mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya 
kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-

benar orang pendusta.  ْيَش ُ <Bَوا ُÚَُك لََرُسو< ن
`
ُ يَْعَملُ ا <Bَوا ِ <Bَك لََرُسوُل ا< ن

`
َذا َجاَءَك املُنَاِفُقوَن قَالُوا نَْشهَُد ا

`
ن> املُنَاِفِقَني لََاكِذبُونَ ا `

 |1| هَُد ا
[63.2] Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi |manusia| dari 

jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.  ُْم هن>
`
ِ ا <Bوا َعن َسِبيِل ا Èيَْماَهنُْم ُجن>ًة فََصدvَُذوا ا اخت>

 |2ا َاكنُوا يَْعَملُوَن |َساَء مَ 
[63.3] Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi 

kafir |lagi| lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti.  ُِْم آَمنُوا ُمث> َكَفُروا فَُطب َع َذWَِ ِباvهن>
ْم فَهُْم َال يَْفَقهُوَن |  |3عََىل ُقلُوِهبِ

[63.4] Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika 
mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. 
Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh |yang 
sebenarnya|, maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka 

sampai dipalingkan |dari kebenaran|?  ْجvْيَهتُْم تُْعِجُبَك ا vَذا َرا
`
ُبوَن ُلك> َصْيَحٍة َوا سـَ ن>َدٌة َحيْ سـَ Èُْم ُخُشٌب م ن يَُقولُوا تَْسَمْع ِلَقْوِلهِْم vJَهن>

`
َساُمهُْم َوا

ىن> يُْؤفَُكوَن | vا ُ <Bفَاْحَذْرُمهْ قَاتَلَهُُم ا Èْم ُمهُ الَعُدو  |4عَلَْهيِ
[63.5] Dan apabila dikatakan kepada mereka. Marilah |beriman|, agar Rasulullah memintakan ampunan 

bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan 
diri.  Èوَن َوُمه م Èْيَهتُْم يَُصدvْوا ُرُءوَسهُْم َوَرا ِ لَو> <Bَتْغِفْر لَُمكْ َرُسوُل ا َذا ِقيَل لَهُْم تََعالَْوا يَسـْ

`
وَن |َوا َتْكِربُ  |5سـْ

[63.6] Sama saja bagi mereka, kamu |Nabi Muhammad| mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan 
ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka; sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang fasik.  َِْال َهيِْدي الَقْوَم الَفاَسَواٌء عَلَهي َ <Bن> ا `
ُ لَهُْم ا <Bَتْغِفْر لَهُْم لَن يَْغِفَر ا َتْغَفْرَت لَهُْم اvْم لَْم تَسـْ  |6ِسِقَني |ْم اvسـْ

[63.7] Mereka orang-orang yang mengatakan |kepada orang-orang Ansar|. "Janganlah kamu memberikan 
perbelanjaan |sedekah| kepada orang-orang |Muhajirin| yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar 
|meninggalkan Rasulullah|". Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang 

munafik itu tidak memahami.  يَن يَُقولُوَن َال تُنِفُقوا ِ <xْرِض َولَِكن> ُمهُ اvَمَواِت َواال ِ َخَزاِئُن الس> <Bِوا َو Èَحىت> يَنَفض ِ <Bعََىل َمْن ِعنَد َرُسوِل ا
 |7املُنَاِفِقَني َال يَْفَقهُوَن |

[63.8] Mereka berkata. "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat 
akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya". Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-

Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui.  َىل املَِدينَِة
`
َجْعنَا ا يَُقولُوَن لَِنئ ر>

ُة َوِلَرُسوÚِِ َوِللُْمْؤِمِنَني َولَِكن> املُنَاِفِقَني َال يَْعلَُموَن | لَُيْخرَِجن> االvَعزÈ ِمْهنَا االvَذل>  ِ الِعز> <Bِ8َو| 
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[63.9] Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari 
mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.  َا Èهيvا _َ

ِ َوَمن يَْفَعْل َذWَِ فَا¢ْولَئَِك ُمهُ  <Bْوالُدُمكْ َعن ِذْكِر اvْمَوالُُمكْ َوَال اvيَن آَمنُوا َال تُلْهُِمكْ ا ِ <xوَن |ا  |9اخلَاِرسُ
[63.10] Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian 

kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata. "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan 
|kematian| ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-

orang yang saleh?"  َج vَىل ا
`
ْرتَِين ا ûِيتَ اvَحَدُمكُ املَْوُت فََيُقوَل َرّبِ لَْوال اvخ> ن قَْبِل اvن يَا ا َرَزْقنَاُمك ّمِ اِلِحَني َواvنِفُقوا ِمن م> َن الص> َق َواvُكن ّمِ د> ٍل قَرِيٍب فَاvص>

|10| 
[63.11] Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan |kematian| seseorang apabila datang waktu 

kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  َخِبٌري ِبَما تَْعَملُوَن ُ <Bَجلُهَا َوا vَذا َجاَء ا
`
ُ نَْفسًا ا <Bَر ا َولَن يَُؤّخِ

|11| 
 

AT TAGHAABUN  سورة التغابن 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Allah mengetahui pikiran kita dan melihat segala sesuatu yang kita lakukan 64:1Sub.:  Allah mengetahui pikiran kita dan melihat segala sesuatu yang kita lakukan 64:1Sub.:  Allah mengetahui pikiran kita dan melihat segala sesuatu yang kita lakukan 64:1Sub.:  Allah mengetahui pikiran kita dan melihat segala sesuatu yang kita lakukan 64:1----4444    
[64.1] Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi; hanya Allah-lah yang 

mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.  ُح · َما ِيف بِّ يُسـَ
ٍء قَِديٌر | َمَواِت َوَما ِيف االvْرِض Úَُ املُْ�ُ َوÚَُ احلَْمُد َوُهَو عََىل ُلكِّ َيشْ  |1الس>

[64.2] Dia-lah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang 
beriman. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.  ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌري ُ <Bْؤِمٌن َوا Èي َخلََقُمكْ فَِمنُمكْ َاكِفٌر َوِمنُمك م ِ <xُهَو ا

|2| 
[64.3] Dia menciptakan langit dan bumi dengan |tujuan| yang benar, Dia membentuk rupamu dan 

dibaguskan-Nya rupamu itu, dan hanya kepada-Nya-lah kembali |mu|.  ْحَسَنvَرُمكْ فَا َمَواِت َواالvْرَض ِ�لَْحّقِ َوَصو> َخلََق الس>
لَْيِه املَِصُري |

`
 |3ُصَوَرُمكْ َوا

[64.4] Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan 
dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati.  وَن Èْرِض َويَْعَملُ َما تُِرسvَمَواِت َواال يَْعَملُ َما ِيف الس>

ُدوِر | Èعَِلٌمي ِبَذاِت الص ُ <B4َوَما تُْعِلنُوَن َوا| 
    

SuSuSuSub.:  Rasul Allah juga seorang manusia, tapi orang kafir ingkar tidak mau mempercayainya 64:5b.:  Rasul Allah juga seorang manusia, tapi orang kafir ingkar tidak mau mempercayainya 64:5b.:  Rasul Allah juga seorang manusia, tapi orang kafir ingkar tidak mau mempercayainya 64:5b.:  Rasul Allah juga seorang manusia, tapi orang kafir ingkar tidak mau mempercayainya 64:5----6666    
[64.5] Apakah belum datang kepadamu |hai orang-orang kafir| berita orang-orang kafir dahulu? Maka 

mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh azab yang pedih.
ِلٌمي |  vْمِرِمهْ َولَهُْم عََذاٌب اvيَن َكَفُروا ِمن قَْبُل فََذاُقوا َوَ�َل ا ِ <xِتُمكْ نََبا¢ اûلَْم يَا v5ا| 

[64.6] Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka 
|membawa| keterangan-keterangan lalu mereka berkata. "Apakah |pantas| manusia yang akan memberi 
petunjuk kepada kami?" lalu mereka ingkar dan berpaling; dan Allah tidak memerlukan |mereka|. Dan Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.  ِِتهيûا< >ُه َاكنَت ت ُ غَِينä َمحِ َذWَِ ِباvن <Bَوا ُ <Bَتْغَىن ا >ْوا َواسـْ ِّنَاِت فََقالُوا اvبََرشٌ َهيُْدونَنَا فََكَفُروا َوتََول يٌد ْم ُرُسلُهُم ِ�لَْبي
|6| 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir tidak percaya dengan adanya rang kafir tidak percaya dengan adanya rang kafir tidak percaya dengan adanya rang kafir tidak percaya dengan adanya kebangkitan 64:7kebangkitan 64:7kebangkitan 64:7kebangkitan 64:7    
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[64.7] Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. 
Katakanlah |Nabi Muhammad|. "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. ي ِ <xَزَمعَ ا ِ <Bعََىل ا َWِلُْمتْ َوَذ >ن يُْبَعثُوا ُقْل بََىل َوَرّيبِ لَُتْبَعُنث> ُمث> لَُتنَب>ُؤن> ِبَما َمعِ  |7 يَِسٌري |َن َكَفُروا اvن ل
    

Sub.:  mereka yang beriman dan mereka yang kafir 64:8Sub.:  mereka yang beriman dan mereka yang kafir 64:8Sub.:  mereka yang beriman dan mereka yang kafir 64:8Sub.:  mereka yang beriman dan mereka yang kafir 64:8----10101010    
[64.8] Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya |Al Qur'an| yang telah 

Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  ِبَما ُ <Bنَزلْنَا َواvي ا ِ <xوِر اÈَوالن ِÚَِوَرُسو ِ <B�ِ فَآِمنُوا
 |8تَْعَملُوَن َخِبٌري |

[64.9] |Ingatlah| hari |yang di waktu itu| Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan |untuk 
dihisab|, itulah hari |waktu itu| ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada 
Allah dan mengerjakan amal saleh niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan 
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya. Itulah keberuntungan yang besar.  َُويَْعَمْل َصاِلحًا يَُكفِّْر َعْنه ِ <B�ِ يَْوُم الت>َغابُِن َوَمن يُْؤِمْن َWَِمُعُمكْ ِلَيْوِم اجلَْمعِ َذ ئَاِتِه  َسيِّ يَْوَم َجيْ
يَن ِفهيَا اvبَدًا َذWَِ الَفْوُز الَعِظُمي | ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال رِي ِمن َحتْ >اٍت َجتْ  |9َويُْدِخúُْ َجن

[64.10] Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.  بُوا ِبآَ_ِتنَا ا¢ْولَِئَك يَن َكَفُروا َوَكذ> ِ <xَوا

يَن ِفهيَا َوِبئَْس املَِصُري | ِTِاُب الن>اِر َخا ْحصَ v10ا| 
    

Sub.:  Allah membimbing hati orang yang beriman 64:11Sub.:  Allah membimbing hati orang yang beriman 64:11Sub.:  Allah membimbing hati orang yang beriman 64:11Sub.:  Allah membimbing hati orang yang beriman 64:11    
[64.11] Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barang 

siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.  َْهي ِ <B�ِ َوَمن يُْؤِمْن ِ <Bْذِن ا

`
ال> ِ�

`
ِصيَبٍة ا Èَصاَب ِمن مvٍء عَِلٌمي |َما ا ُ ِبُلكِّ َيشْ <B11ِد قَلَْبُه َوا| 

    
Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 64:12Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 64:12Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 64:12Sub.:  Tugas Nabi Muhammad 64:12    

[64.12] Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jika kamu berpaling maka sesungguhnya 
kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan |amanat Allah| dengan terang.  ْْيُمت< ن تََول

`
ُسوَل فَا َ َواvِطيُعوا الر> <Bِطيُعوا اvَوا

>َما عََىل َرُسوِلنَا الَبالُغ املُِبُني | ن
`
 |12فَا

    
Sub.:  Allahlah tempat bertawakalSub.:  Allahlah tempat bertawakalSub.:  Allahlah tempat bertawakalSub.:  Allahlah tempat bertawakal    64:1364:1364:1364:13    

[64.13] |Dia-lah| Allah, tidak ada Tuhan |yang berhak disembah| selain Dia. Dan hendaklah orang-orang 
mukmin bertawakal kepada Allah saja. | املُْؤِمنُوَن ِ ِ فَلَْيتََولك> <Bال> ُهَو َوعََىل ا

`
Úََ ا

`
ُ َال ا <B13ا| 

    
Sub.:  Sesungguhnya harta dan keluarga adalah cobaan 64:14Sub.:  Sesungguhnya harta dan keluarga adalah cobaan 64:14Sub.:  Sesungguhnya harta dan keluarga adalah cobaan 64:14Sub.:  Sesungguhnya harta dan keluarga adalah cobaan 64:14----16161616    

[64.14] Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang 
menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak 

memarahi serta mengampuni |mereka| maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  _َ
 ٓ يَن ا ِ <xَا ا Èهيvا 

`
ن تَْعُفوا َوتَْصَفُحوا َوتَْغِفُروا فَا

`
>ُمكْ فَاْحَذُرَوُمهْ َوا ن> ِمْن اvْزَواِجُمكْ َواvْوالِدُمكْ عَُدوا+ ل `

ِحٌمي |َمنُوا ا َ غَُفوٌر ر> <B14ن> ا| 
[64.15] Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan |bagimu|. di sisi Allah-lah pahala yang 

besar. | ْجٌر َعِظٌميvِعنَدُه ا ُ <Bْوالُدُمكْ ِفْتنٌَة َواvْمَوالُُمكْ َواvَما ا< ن
`
 |15ا
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[64.16] Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan 
nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka 

mereka itulah orang-orang yang beruntung.  ¢نُفِسُمكْ َوَمن يُوَق ُحش> نَْفِسِه فَاvنِفُقوا َخْريًا الvِطيُعوا َواvُعوا َوا تََطْعُمتْ َواْمسَ َ َما اسـْ <Bُقوا ا< ْولَِئَك فَات
 |16ُمهُ املُْفِلُحوَن|

    
Sub.:  Bagi sSub.:  Bagi sSub.:  Bagi sSub.:  Bagi siapa yang bersodaqoh Allah akan melipat gandakan balasannya 64:17iapa yang bersodaqoh Allah akan melipat gandakan balasannya 64:17iapa yang bersodaqoh Allah akan melipat gandakan balasannya 64:17iapa yang bersodaqoh Allah akan melipat gandakan balasannya 64:17----18181818    

[64.17] Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan 
|pembalasannya| kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

ُ َشُكوٌر َحِلٌمي |  <Bنًا يَُضاِعْفُه لَُمكْ َويَْغِفْر لَُمكْ َوا َ قَْرضًا َحسـَ <Bن تُْقرُِضوا ا
`
 |17ا

[64.18] Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  عَالُِم الَغْيِب
هَاَدِة الَعزِيُز احلَِكُمي |  |18َوالش>

 
ATH THALAAQ  سورة الطالق 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Perceraian dengan cara yang baik 65:1Sub.:  Perceraian dengan cara yang baik 65:1Sub.:  Perceraian dengan cara yang baik 65:1Sub.:  Perceraian dengan cara yang baik 65:1----3333    

[65.1] Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada 
waktu mereka dapat |menghadapi| idahnya |yang wajar| dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah 
kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 
|diizinkan| ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah 
dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap 

dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.  َا Èهيvا _َ◌ْ
َ َرب>ُمكْ َال  <Bُقوا ا< َة َوات ن> َواvْحُصوا الِعد> ِهتِ ُِّقوُهن> ِلِعد> َِّساَء فََطل >ْقُمتُ الن َذا َطل

`
نٍَة َوِتْ�َ ُحدُ الن>ِيبÈ ا َبّيِ Èِتَني ِبَفاِحَشٍة مûن يَاvال> ا

`
ُرْجَن ا ن> َوَال َخيْ رُِجوُهن> ِمْن بُُيوِهتِ ِ ُختْ <Bوُد ا

ِدُث بَْعَد َذWَِ اvْمرًا | َ ُحيْ <Bفََقْد َظَملَ نَْفَسُه َال تَْدِري لََعل> ا ِ <B1َوَمن يََتَعد> ُحُدوَد ا| 
[65.2] Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau 

lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang 
beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

mengadakan baginya jalan ke luar.  ْنُمك َجلَهُن> فَاvْمِسُكوُهن> ِبَمْعُروٍف اvْو فَارُِقوُهن> ِبَمْعُروٍف َواvْشهُِدوا َذَوْي عَْدٍل ّمِ vَذا بَلَْغَن ا
`
هَاَدَة فَا َواvِقميُوا الش>

ِ وَ  <B�ِ َذِلُمكْ يُوَعظُ ِبِه َمن َاكَن يُْؤِمُن ِ <Bِ| +َمْخَرجا ُ <Ú َعل َ َجيْ <B2الَْيْوِم االِٓخِر َوَمن يَت>ِق ا| 
[65.3] DanDia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang 

bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan |keperluan| nya. Sesungguhnya Allah 
melaksanakan urusan |yang dikehendaki| Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap 

sesuatu.  َْمرِِه قَْد جvَ�ِلُغ ا َ <Bن> ا `
ُبُه ا ِ فَهَُو َحسـْ <Bعََىل ا ْ تَِسُب َوَمن يََتَولك> ُ ِلُلكِّ َويَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َال َحيْ <Bٍء قَْدرًا |َعَل ا  |3 َيشْ

    
Sub.:  Ketentuan masa iddah atau masa menunggSub.:  Ketentuan masa iddah atau masa menunggSub.:  Ketentuan masa iddah atau masa menunggSub.:  Ketentuan masa iddah atau masa menunggu bagi mereka yang diceraiu bagi mereka yang diceraiu bagi mereka yang diceraiu bagi mereka yang dicerai    65:465:465:465:4----7777    

[65.4] Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi |monopause| di antara perempuan-perempuanmu 
jika kamu ragu-ragu |tentang masa iddahnya| maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu |pula| 
perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah 
sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah 
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menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.  ِيئ لَْم ُهتُن> ثَالثَُة اvْشهٍُر َوالال> ِن اْرتَبُْمتْ فَِعد>
`
َِّسائُِمكْ ا ِيئ يَِئْسَن ِمَن املَِحيِض ِمن ن َوالال>

 ُ <Ú َعل َ َجيْ <Bلَهُن> َوَمن يَت>ِق ا َجلُهُن> اvن يََضْعَن َمحْ vاِل ا ْضَن َوا¢ْوالُت االvْمحَ  |4ِمْن اvْمِرِه يُْرساً |َحيِ
[65.5] Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu; dan barang siapa yang bertakwa kepada 

Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.  ْمُرvا َWَِذ
 ُÚَنَزvا ِ <Bْجرًا |اvا ُÚَ ئَاتِِه َويُْعِظْم ِّ َ يَُكّفِْر َعْنُه َسي <Bلَْيُمكْ َوَمن يَت>ِق ا
`
 |5ا

[65.6] Tempatkanlah mereka |para istri| di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan |hati| mereka. Dan jika mereka |istri-istri yang 
sudah ditalak| itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian 
jika mereka menyusukan |anak-anak| mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan 
musyawarahkanlah di antara kamu |segala sesuatu|, dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan |anak itu| untuknya.  <ن ُقوا عَلَْهيِ وُهن> ِلُتَضّيِ Èن ُوْجِدُمكْ َوَال تَُضار اvْسِكنُوُهن> ِمْن َحْيُث َسَكنُمت ّمِ
ٍل فَ  ن ُكن> ا¢ْوالِت َمحْ

`
ْن اvْرَضْعَن لَُمكْ فَآتُوُهن> ا¢ُجوَرُهن> َواûتَِمُروا بَيْنَُمك بِ َوا

`
لَهُن> فَا ِضُع Úَُ ا¢ْخَرى |اvنِفُقوا عَلَْهيِن> َحىت> يََضْعَن َمحْ ُمتْ فََسُرتْ ن تََعاَرسْ

`
 |6َمْعُروٍف َوا

[65.7] Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang 
disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 
memikulkan beban kepada seseorang melainkan |sekedar| apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan.  ْنَف ُ <Bُف ا ُ َال يَُلكِّ <Bُه اا آَ ن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر عَلَْيِه ِرْزُقُه فَلُْينِفْق ِمم> سًا ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة ّمِ
ُ بَْعَد ُعْرسٍ يُْرسًا | <Bَيْجَعُل ا ال> َما آََها سـَ

`
 |7ا

    
Sub.:  Azab kepada mereka yang mendurhakai Allah dan Sub.:  Azab kepada mereka yang mendurhakai Allah dan Sub.:  Azab kepada mereka yang mendurhakai Allah dan Sub.:  Azab kepada mereka yang mendurhakai Allah dan RasulRasulRasulRasul----Nya 65:8Nya 65:8Nya 65:8Nya 65:8----10101010    

[65.8] Dan berapalah banyaknya |penduduk| negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-
rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan 

azab yang mengerikan.  َن ق بْنَاَها عََذاً� نÈْكرًا |َوvJَيِّن ّمِ َا َوُرُسúِِ فََحاَسْبنَاَها ِحَساً� َشِديدًا َوعَذ>  |8ْريٍَة َعَتْت َعْن اvْمِر َرّهبِ
[65.9] Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan 

mereka kerugian yang besar.  َْمرَِها ُخْرسًا | فََذاقَْت َوَ�لvْمرَِها َوَاكَن عَاِقبَُة اv9ا| 
    

Sub.: Allah menurunkan peringatan dengan mengutus seorang RasulSub.: Allah menurunkan peringatan dengan mengutus seorang RasulSub.: Allah menurunkan peringatan dengan mengutus seorang RasulSub.: Allah menurunkan peringatan dengan mengutus seorang Rasul    65:1065:1065:1065:10----11111111    
[65.10] Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang 

yang mempunyai akal, |yaitu| orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan 
kepadamu,  

`
ُ ا <Bنَزَل اvيَن آَمنُوا قَْد ا ِ <xلَْباِب اvا¢ْوِيل اال _َ َ <Bُقوا ا< ُ لَهُْم عََذاً� َشِديدًا فَات <Bعَد> اv10لَْيُمكْ ِذْكرًا |ا| 

[65.11] |Dan mengutus| seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan 
|bermacam-macam hukum| supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal 
yang saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang 
saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; 
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya.

  ِ <Bَرُسوًال يَْتلُو عَلَْيُمكْ آَ_ِت ا ِ <B�ِ وِر َوَمن يُْؤِمْنÈَىل الن `
لَُماِت ا Èاِلَحاِت ِمَن الظ لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xُيْخِرَج ا ِّ نَاٍت ل  َويَْعَمْل َصاِلحًا يُْدِخúُْ َجن>اٍت  ُمَبّيِ

يَن ِفهيَا اvبَداً  ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال ُ Úَُ  َجتْرِي ِمن َحتْ <Bْحَسَن اv11ِرْزقًا |قَْد ا| 
    

Sub.:  Allah Maha kuat atas segala sesuatu 65:12Sub.:  Allah Maha kuat atas segala sesuatu 65:12Sub.:  Allah Maha kuat atas segala sesuatu 65:12Sub.:  Allah Maha kuat atas segala sesuatu 65:12    
[65.12] Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku 

padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, 
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ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.  َ <Bن> اvْمُر بَيَْهنُن> ِلَتْعلَُموا اvْرِض ِمثْلَهُن> يََتَزن>ُل االvَواٍت َوِمَن اال ْبَع َمسَ ي َخلََق سـَ ِ <xا ُ <Bعََىل ا 
ٍء ِعلْ  َ قَْد اvَحاَط ِبُلكِّ َيشْ <Bن> اvٍء قَِديٌر َوا  |12امً |ُلكِّ َيشْ

 
AT TAHRIIM  سورة التحرمي 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Pengungkapan kepercayaan 66:1Sub.:  Pengungkapan kepercayaan 66:1Sub.:  Pengungkapan kepercayaan 66:1Sub.:  Pengungkapan kepercayaan 66:1----5555    

[66.1] Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu 
mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ّرُِم َما َا الن>ِيبÈ ِلَم ُحتَ Èهيvا _َ

ِحٌمي | ُ غَُفوٌر ر> <Bْزَواِجَك َواvتَبْتَِغي َمْرَضاَت ا َWَ ُ <Bَحل> اv1ا| 
[66.2] Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; 

dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  ُ <Bيَْماِنُمكْ َواvا َ <3 ُ لَُمكْ َحتِ <Bقَْد فََرَض ا
 |2َمْوالُمكْ َوُهَو الَعِلُمي احلَِكُمي |

[66.3] Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya 
|Hafshah| suatu peristiwa. Maka tatkala |Hafshah| menceritakan peristiwa itu |kepada Aisyah| dan Allah 
memberitahukan hal itu |semua pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah| kepada Muhammad lalu 
Muhammad memberitahukan sebagian |yang diberitakan Allah kepadanya| dan menyembunyikan sebagian 
yang lain |kepada Hafshah|. Maka tatkala |Nabi Muhammad| memberitahukan pembicaraan |antara Hafshah 
dan Aisyah| lalu Hafshah bertanya. "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi 
menjawab. "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal |Maha 

Teliti|".  ْظvْت ِبِه َواvا نَب>ا َىل بَْعِض اvْزَواِجِه َحِديثًا فَلَم>
`
َرس> الن>ِيبÈ ا vْذ ا

`
ا نَب>اvَها ِبِه قَالَْت َمْن اvنَْباvَك َهَذا َوا َف بَْعَضُه َواvْعَرَض َعْن بَْعٍض فَلَم> ُ عَلَْيِه َعر> <Bهََرُه ا

 |3قَاَل نَب>اvِينَ الَعِلُمي اخلَِبُري |
[66.4] Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong 

|untuk menerima kebaikan|; dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya 
Allah adalah Pelindungnya dan |begitu pula| Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu 

malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.  ُن تَت
`
َ ُهَو َمْوالُه َوِجْربِيُل َوَصاِلُح ا <Bن> ا

`
ن تََظاَهَرا عَلَْيِه فَا

`
ِ فَقَْد َصَغْت قُلُوُبُمكَا َوا <Bَىل ا

`
وَ� ا

 |4املُْؤِمِنَني َوالَْمالئَِكُة بَْعَد َذWَِ َظهٌِري |
[66.5] Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-

istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan 
ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.  ُنُكن> م >َقُكن> اvن يُْبِدÚَُ اvْزَواجًا َخْريًا ّمِ ن َطل

`
Èُه ا ْؤِمنَاٍت َعَىس َرب Èْسِلَماٍت م

َباٍت َواvْبَاكرًا | ِّ  |5قَاِنَتاٍت َئَِباٍت عَاِبَداٍت َساِحئَاٍت ثَي
    

Sub.:  menjaga diri sendiri dan keluarga kita dari siksa api neraka 66:6Sub.:  menjaga diri sendiri dan keluarga kita dari siksa api neraka 66:6Sub.:  menjaga diri sendiri dan keluarga kita dari siksa api neraka 66:6Sub.:  menjaga diri sendiri dan keluarga kita dari siksa api neraka 66:6    
[66.6] Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan 

bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.  يَن آَمنُوا ِ <xَا ا Èهيvراً َوُقوُدَها الن>اُس َوالِْحَجاَرُة عَلَْهيَا َمالئَِكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال> يَْعُصوَن اَ_ اkَ ْْهِليُمكvنُْفَسُمكْ َواvَمَرُمهْ َويَْفَعلُوَن ُقوا اvَما ا َ <B
 |6َما يُْؤَمُروَن |

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang Kafir pada hari kiamat 66:7rang Kafir pada hari kiamat 66:7rang Kafir pada hari kiamat 66:7rang Kafir pada hari kiamat 66:7    
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[66.7] Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur |alasan|pada hari ini. Sesungguhnya 
kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.  َزْوَن َما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن >َما ُجتْ ن

`
يَن َكَفُروا َال تَْعَتِذُروا الَيْوَم ا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

|7| 
    

Sub.:  Bertaubat Sub.:  Bertaubat Sub.:  Bertaubat Sub.:  Bertaubat dengan sungguhdengan sungguhdengan sungguhdengan sungguh----sungguh terhadap Allah 66:8sungguh terhadap Allah 66:8sungguh terhadap Allah 66:8sungguh terhadap Allah 66:8    
[66.8] Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, 

mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-
orang yang beriman bersama dengan dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan 
mereka, sambil mereka mengatakan. "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah 

kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".   ن يَُكفَِّرvُمكْ اÈُصوحًا َعَىس َرب< ِ تَْوبًَة ن <Bَىل ا
`
يَن آَمنُوا تُوبُوا ا ِ <xَا ا Èهيvا _َ

ِهتَا رِي ِمن َحتْ ئَاِتُمكْ َويُْدِخلَُمكْ َجن>اٍت َجتْ ِّ يَن آَمنُوا َمَعُه نُوُرُمهْ يَْسَعى بَْنيَ اvيِْدِهيْم َوِباvيَْما َعنُمكْ َسي ِ <xالن>ِيب> َوا ُ <Bزِي ا >نَا اvتِْمْم لَنَا نُوَرkَ االvْهنَاُر يَْوَم َال ُخيْ ْم يَُقولُوَن َرب ِهنِ
ٍء قَِديٌر | >َك عََىل ُلكِّ َيشْ ن

`
 |8َواْغِفْر لَنَا ا

    
Sub.:  Perintah untuk mSub.:  Perintah untuk mSub.:  Perintah untuk mSub.:  Perintah untuk memerangi orang kafir dan orang munafik 66:9emerangi orang kafir dan orang munafik 66:9emerangi orang kafir dan orang munafik 66:9emerangi orang kafir dan orang munafik 66:9    

[66.9] Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap 
mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.  Èَا الن>ِيب Èهيvا _َ 

ُ َوِبئَْس املَِصُري | من> ْم َوَماûَواُمهْ َ"َ  |9َجاِهِد الُكف>اَر َوالُْمنَاِفِقَني َواْغلُظْ عَلَْهيِ
    

Sub.:  Istri Nabi Nuh dan istri Nabi lut telah berkhianat kepada kedua suaminya 66:10Sub.:  Istri Nabi Nuh dan istri Nabi lut telah berkhianat kepada kedua suaminya 66:10Sub.:  Istri Nabi Nuh dan istri Nabi lut telah berkhianat kepada kedua suaminya 66:10Sub.:  Istri Nabi Nuh dan istri Nabi lut telah berkhianat kepada kedua suaminya 66:10    
[66.10] Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di 

bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat 
kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari |siksa| 
Allah; dan dikatakan |kepada keduanya|; "Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk |neraka|".

َت َعْبَديِْن ِمْن ِعَباِدkَ َصالِ   يَن َكَفُروا اْمَراvَة نُوحٍ َواْمَراvَة لُوٍط َاكنََتا َحتْ ِ <C ِّ ُ َمثًَال ل <Bَب ا ِ َشيْئًا َوِقيَل اْدُخال َحْنيِ فََخانََتاُمهَا فََملْ يُْغِنَيا عَ َرضَ <Bْهنَُما ِمَن ا
اِخِلَني | <T10الن>اَر َمَع ا| 

    
Sub.:  Istri firaun yang beriman 66:11Sub.:  Istri firaun yang beriman 66:11Sub.:  Istri firaun yang beriman 66:11Sub.:  Istri firaun yang beriman 66:11    

[66.11] Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata. 
"Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun 

dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim",  ِْذ قَالَْت َرّب
`
يَن آَمنُوا اْمَراvَة ِفْرَعْوَن ا ِ <C ِّ ُ َمثًَال ل <Bَب ا َوَرضَ

اِلِمَني |اْبِن ِيل ِعنَدَك بَيْتًا ِيف اجلَن>ِة َوجنَِّ  ِين ِمَن القَْوِم الظ> úِِ َوَجنِّ  |11ِين ِمن ِفْرَعْوَن َوَمعَ
    

Sub.:  Kehormatan maryam dan ketaatannya terhadap Allah 66:12Sub.:  Kehormatan maryam dan ketaatannya terhadap Allah 66:12Sub.:  Kehormatan maryam dan ketaatannya terhadap Allah 66:12Sub.:  Kehormatan maryam dan ketaatannya terhadap Allah 66:12    
[66.12] dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam 

rahimnya sebagian dari roh |ciptaan| Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-
Nya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat.  قَْت وِحنَا َوَصد> Èا فَنََفْخنَا ِفيِه ِمن ر َراَن الَِيت اvْحَصنَْت فَْرَ"َ َوَمْرَميَ ابْنََة ِمعْ

َا َوُكتُ  َماِت َرّهبِ  |12ِبِه َوَاكنَْت ِمَن الَقاِنِتَني |ِبَلكِ
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  KeajaibanSub.:  KeajaibanSub.:  KeajaibanSub.:  Keajaiban    keagungankeagungankeagungankeagungan    penciptaan Allah 67:1penciptaan Allah 67:1penciptaan Allah 67:1penciptaan Allah 67:1----5555    
[67.1] Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,

ٍء قَِديٌر |  ي ِبَيِدِه املُْ�ُ َوُهَو عََىل ُلكِّ َيشْ ِ <x1تََباَرَك ا| 
[67.2] Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik 

amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. | ًال َوُهَو الَعزِيُز الَغُفوُر Èُمكْ اvْحَسُن َمعَ ي َخلََق املَْوَت َوالَْحَياَة ِلَيْبلَُوُمكْ اvي ِ <x2ا| 
[67.3] Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan 

Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat 
sesuatu yang tidak seimbang?  ُْمحَِن ِمن تََفاُوٍت فَاْرِجعِ الَبَرصَ َهْل تََرى ِمن ف ا تََرى ِيف َخلِْق الر> َواٍت ِطَباقًا م> ْبَع َمسَ ي َخلََق سـَ ِ <x3ُطوٍر |ا| 

[67.4] Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak 
menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.  ُلَْيَك الَبَرص

`
تَْنيِ يَنَقِلْب ا ُمث> اْرِجعِ الَبَرصَ َكر>

ئًا َوُهَو َحِسٌري |  |4َخاسـِ
[67.5] Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan 

bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
نَْيا ِبَمَص   ÈTَماَء ا >ن>ا الس> ِعِري |َولََقْد َزي َياِطِني َواvْعَتْدkَ لَهُْم عََذاَب الس> ِّلشـ>  |5اِبيَح َوَجَعلْنَاَها ُرُجومًا ل

    
Sub.:  Hari kiamat dan mereka yang kafir kepada Allah 67:6Sub.:  Hari kiamat dan mereka yang kafir kepada Allah 67:6Sub.:  Hari kiamat dan mereka yang kafir kepada Allah 67:6Sub.:  Hari kiamat dan mereka yang kafir kepada Allah 67:6----11111111    

[67.6] Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahanam. Dan itulah seburuk-
buruk tempat kembali. | َوِبئَْس املَِصُري َ من> ْم عََذاُب َ"َ ِ يَن َكَفُروا ِبَرّهبِ ِ <C  |6َولِ

[67.7] Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, 
sedang neraka itu menggelegak, ُِعوا لَهَا َشه َذا ا¢لُْقوا ِفهيَا َمسِ

`
 |7يقًا َوِيهَ تَُفوُر |ا

[67.8] hampir-hampir |neraka| itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya 
sekumpulan |orang-orang kafir|. Penjaga-penjaga |neraka itu| bertanya kepada mereka. "Apakah belum pernah 

datang kepada kamu |di dunia| seorang pemberi peringatan?"  ِْتُمكûلَْم يَاvلَهُْم َخَزنَُهتَا اvلِْقَي ِفهيَا فَْوٌج َسا ُ ِمَن الَغْيِظ ُلك>َما ا¢ تََاكُد تََمزي>
 |8نَِذيٌر |

[67.9] Mereka menjawab. "Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi 
peringatan, maka kami mendustakan |nya| dan kami katakan. "Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu 

tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".  ٍال> ِيف َضالل
`
ْن اvنُمتْ ا

`
ٍء ا ُ ِمن َيشْ <Bَل ا بْنَا َوقُلْنَا َما نَز>  قَالُوا بََىل قَْد َجاَءkَ نَِذيٌر فََكذ>

 |9َكِبٍري |
[67.10] Dan mereka berkata. "Sekiranya |dahulu| kami mendengarkan atau memikirkan |peringatan itu| 

niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".  ْو نَْعِقُل َماvَوقَالُوا لَْو ُكن>ا نَْسَمُع ا
ْحصَ  vِعِري |ُكن>ا ِيف ا  |10اِب الس>

[67.11] Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang 
menyala-nyala. | ِعِري اِب الس> ْحصَ vْم فَُسْحقًا ال فُوا ِبَذنِْهبِ  |11فَاْعَرتَ

    
Sub.:  Mereka yang takut terhadap Allah 67:12Sub.:  Mereka yang takut terhadap Allah 67:12Sub.:  Mereka yang takut terhadap Allah 67:12Sub.:  Mereka yang takut terhadap Allah 67:12    

[67.12] Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka 
akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. | ْجٌر َكِبٌريvْغِفَرٌة َوا ُم ِ�لَْغْيِب لَهُم م> َشْوَن َرهب> يَن َخيْ ِ <xن> ا `

 |12ا
    

Sub.:  Kemampuan dan rahmat Allah 67:13Sub.:  Kemampuan dan rahmat Allah 67:13Sub.:  Kemampuan dan rahmat Allah 67:13Sub.:  Kemampuan dan rahmat Allah 67:13----33330000    



504 

 

[67.13] Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi 
hati. | ُدوِر Èُه عَِلٌمي ِبَذاِت الص< ن

`
ُروا ِبِه ا وا قَْولَُمكْ اvِو اْ"َ Èِرس v13َوا| 

[67.14] Apakah |pantas| Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui |yang kamu lahirkan dan 
rahasiakan|; dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? | ِطيُف اخلَِبُري<  |14اvَال يَْعَملُ َمْن َخلََق َوُهَو الل

[67.15] Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan 
makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu |kembali setelah| dibangkitkan.  ي ِ <xُهَو ا

Èُشوُر | لَْيِه الن
`
ْزِقِه َوا  |15َجَعَل لَُمكُ االvْرَض َذلُوًال فَاْمُشوا ِيف َمنَاِكِهبَا َوُلكُوا ِمن ّرِ

[67.16] Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang |berkuasa| di langit bahwa Dia akan menjungkir 
balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang?,  ُِسَف ِبُمك َماِء اvن َخيْ اvاvِمنُمت م>ن ِيف الس>

َذا ِيهَ تَُموُر |
`
 |16االvْرَض فَا

[67.17] atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang |berkuasa| di langit bahwa Dia akan 
mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana |akibat mendustakan| 

peringatan-Ku?  َ َتْعلَُموَن َكْيَف ن َماِء اvن يُْرِسَل عَلَْيُمكْ َحاِصبًا فَسـَ  |17ِذيِر |اvْم اvِمنُمت م>ن ِيف الس>
[67.18] Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan |rasul-rasul-Nya|. Maka 

alangkah hebatnya kemurkaan-Ku. | يَن ِمن قَْبِلهِْم فََكْيَف َاكَن نَِكِري ِ <xَب ا  |18َولََقْد َكذ>
[67.19] Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan 

mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya |di udara| selain Yang Maha Pemurah. 
Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.  َْريِ فَْوقَهُْم َصاف>اٍت َويَْقِبْضَن م َىل الط>

`
>ُه ِبُلكِّ اvَو لَْم يََرْوا ا ن

`
ُن ا ْمحَ ال> الر>

`
ا يُْمِسُكهُن> ا

ٍء بَِصٌري |  |19َيشْ
[67.20] Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah 

Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam |keadaan| tertipu.  vي ُهَو ُجنٌد ا ِ <xْن َهَذا ا م>
ال> ِيف غُُروٍر |

`
ِن الَاكِفُروَن ا

`
ِن ا ْمحَ ن ُدوِن الر> ُمك ّمِ >ُمكْ يَنُرصُ  |20ل

[67.21] Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya 
mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?  ّوا ِيف ُعُتٍو Èج< ْن اvْمَسَك ِرْزقَُه بَل ل

`
ي يَْرُزُقُمكْ ا ِ <xْن َهَذا ا اvم>

 |21َونُُفوٍر |
[67.22] Maka apakah orang yang berjalan terjungkel di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk 

ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?  اٍط ن يَْمِيش َسِو_+ عََىل ِرصَ ِه اvْهَدى اvم> اvفََمن يَْمِيش ُمِكبا+ عََىل َوْ"ِ
َتِقٍمي | سـْ È22م| 

[67.23] Katakanlah. "Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati". |Tetapi| amat sedikit kamu bersyukur.  ا ْفِئَدَة قَِليًال م> vبَْصاَر َواالvْمَع َواال ي اvنَشاvُمكْ َوَجَعَل لَُمكُ الس> ِ <xُقْل ُهَو ا

 |23تَْشُكُروَن |
[67.24] Katakanlah. "Dia-lah Yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-

Nya-lah kamu kelak dikumpulkan". | وَن َرشُ لَْيِه ُحتْ
`
ي َذَراvُمكْ ِيف االvْرِض َوا ِ <x24ُقْل ُهَو ا| 

[67.25] Dan mereka berkata. "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang 
benar?". | ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني

`
 |25َويَُقولُوَن َمَىت َهَذا الَوْعُد ا

[67.26] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya ilmu |tentang Hari Kiamat itu| hanya pada sisi 
Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".  ِ <Bَما الِعْملُ ِعنَد ا< ن

`
ُقْل ا

ِبٌني | Èنَِذيٌر م kَvَما ا< ن
`
 |26َوا

[67.27] Ketika mereka melihat azab |pada Hari Kiamat| sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi 
muram. Dan dikatakan |kepada mereka| inilah |azab| yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.  ْوُهvا َرا فَلَم>

يَن َكَفُروا َوِقيَل هَ  ِ <xيئَْت َوُجوُه ا ُعوَن |ُزلَْفًة سـِ ي ُكنُمت ِبِه تَد> ِ <x27َذا ا| 
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[67.28] Katakanlah |Nabi Muhammad|, "Tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang 
bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, |maka kami akan masuk surga|, tetapi siapakah yang 

dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?"  ُري نَا فََمن ُجيِ ِعَي اvْو َرِمحَ ُ َوَمن م> <Bْهلََكِينَ اvْن ا
`
ُقْل اvَراvيُْمتْ ا

 |28الَاكِفرِيَن ِمْن عََذاٍب اvِلٍمي |
[67.29] Katakanlah. "Dia-lah Allah Yang Maha Penyayang, kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah 

kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata".  ُقْل ُهَو
ِبٍني | Èَتْعلَُموَن َمْن ُهَو ِيف َضالٍل م ْنَا فَسـَ >ا ِبِه َوعَلَْيِه تََولك> ُن آَمن ْمحَ  |29الر>

[67.30] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; 
maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?".  ِتيُمك ِبَماٍءûْصَبَح َماُؤُمكْ غَْورًا فََمن يَاvْن ا

`
ُقْل اvَراvيُْمتْ ا

ِعٍني |  |30م>
 

AL QALAM  سورة القمل 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Allah bersaksi bahwa Nabi Muhammad berada pada kedudukan yang tinggi 68:1Sub.:  Allah bersaksi bahwa Nabi Muhammad berada pada kedudukan yang tinggi 68:1Sub.:  Allah bersaksi bahwa Nabi Muhammad berada pada kedudukan yang tinggi 68:1Sub.:  Allah bersaksi bahwa Nabi Muhammad berada pada kedudukan yang tinggi 68:1----6666    
[68.1] Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, | 1ن َوالَْقَملِ َوَما يَْسُطُروَن| 

[68.2] berkat nikmat Tuhanmu kamu |Nabi Muhammad| sekali-kali bukan orang gila.  َِّك َما اvنَْت ِبِنْعَمِة َرب
 |2ِبَمْجُنوٍن |

[68.3] Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.  َWَ <ن
`
َوا

 |3| الvْجرًا غَْريَ َمْمُنونٍ 
[68.4] Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. | َك لََعَىل ُخلٍُق َعِظٍمي< ن

`
 |4َوا

[68.5] Maka kelak kamu akan melihat dan mereka |orang-orang kafir| pun akan melihat,  ُفََستُْبِرص
وَن |  |5َويُْبِرصُ

[68.6] siapa di antara kamu yang gila. |يُِّمكُ املَْفُتوُنv6ِبا| 
    

Sub.:  Jangan mengikuti mereka yang mendustakan ayatSub.:  Jangan mengikuti mereka yang mendustakan ayatSub.:  Jangan mengikuti mereka yang mendustakan ayatSub.:  Jangan mengikuti mereka yang mendustakan ayat----ayat Allah 68:7ayat Allah 68:7ayat Allah 68:7ayat Allah 68:7----9999    
[68.7] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan 

Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.  ُْعَملvَوُهَو ا ِúِْعَملُ ِبَمن َضل> َعن َسِبيvَك ُهَو ا< ن> َرب `
ا

 |7ِ�لُْمهَْتِديَن |
[68.8] Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan |ayat-ayat Allah|. | ِبَني  |8فََال تُِطعِ املَُكّذِ

[68.9] Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak |pula 
kepadamu|. | وا لَْو تُْدِهُن فَُيْدِهُنوَنÈ9َود| 

    
Sub.:  Jangan mengikuti mereka yang banyak bersumpah, menghambur fitnah dan melampaui batas 68:10Sub.:  Jangan mengikuti mereka yang banyak bersumpah, menghambur fitnah dan melampaui batas 68:10Sub.:  Jangan mengikuti mereka yang banyak bersumpah, menghambur fitnah dan melampaui batas 68:10Sub.:  Jangan mengikuti mereka yang banyak bersumpah, menghambur fitnah dan melampaui batas 68:10----33333333    

[68.10] Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, | هٍِني ٍف م>  |10َوَال تُِطْع ُلك> َحال>
[68.11] yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, | اٍء ِبنَِمٍمي  |11َمه>اٍز م>ش>

[68.12] yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, | ثٍِمي vَخْريِ ُمْعَتٍد ا ِّلْ >اعٍ ل  |12َمن
[68.13] yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, | َزِنٍمي َWِ13ُعُتٍلّ بَْعَد َذ| 

[68.14] karena dia mempunyai |banyak| harta dan anak. | ن َاكَن َذا َماٍل َوبَِنَنيv14ا| 
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[68.15] Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata. "|Ini adalah| dongeng-dongengan orang-
orang dahulu kala." | ِلَني َذا تُْتَىل عَلَْيِه آَ_تُنَا قَاَل اvَساِطُري االvو>

`
 |15ا

[68.16] Kelak akan kami beri tanda dia di belalai-|nya|.  ِ16| َسنَِسُمُه عََىل اخلُْرُطوم| 
    

Sub.:  Perumpamaan sebuah kebun dan kesombongan, keseSub.:  Perumpamaan sebuah kebun dan kesombongan, keseSub.:  Perumpamaan sebuah kebun dan kesombongan, keseSub.:  Perumpamaan sebuah kebun dan kesombongan, keserakahan pemilik kebun tersebutrakahan pemilik kebun tersebutrakahan pemilik kebun tersebutrakahan pemilik kebun tersebut    68:1768:1768:1768:17----33333333    
[68.17] Sesungguhnya Kami telah menguji mereka |musyrikin Mekah| sebagaimana Kami telah menguji 

pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik |hasil| nya 
di pagi hari, | َا ُمْصِبِحَني ْذ اvْقَسُموا لََيْرصُِمهن>

`
اَب اجلَن>ِة ا ْحصَ vا kَبَلَْو َÉَ ُْمهkَبَلَْو <k

`
 |17ا

[68.18] dan mereka tidak mengucapkan. "Insyaa Allah", | تَثْنُوَن  |18َوَال يَسـْ
[68.19] lalu kebun itu diliputi malapetaka |yang datang| dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,  فََطاَف

َِّك َوُمهْ kَئُِموَن | ب ن ر>  |19عَلَْهيَا َطائٌِف ّمِ
[68.20] maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, | ِمي ِ  |20فَاvْصَبَحْت َاكلرص>

[68.21] lalu mereka panggil memanggil di pagi hari. | 21فَتَنَاَدْوا ُمْصِبِحَني| 
[68.22] Pergilah di waktu pagi |ini| ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.  ن

`
اvِن اغُْدوا عََىل َحْرِثُمكْ ا

 |22ُكنُمتْ َصاِرِمَني |
[68.23] Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. | 23فَانَطلَُقوا َوُمهْ يََتَخافَُتوَن| 

[68.24] Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu.  َا الَيْوَم عَلَْيُمك اvن ال> يَْدُخلَهن>
ْسِكٌني |  |24ّمِ

[68.25] Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi |orang-orang miskin| padahal 
mereka mampu |menolongnya|. | 25َوغََدْوا عََىل َحْرٍد قَاِدِريَن| 

[68.26] Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata. "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang 
yang sesat |jalan|,  َلَض <k

`
ا َراvْوَها قَالُوا ا Èوَن |فَلَم>  |26ال

[68.27] bahkan kita dihalangi |dari memperoleh hasilnya|" | ُن َمْحُروُموَن  |27بَْل َحنْ
[68.28] Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. "Bukankah aku telah 

mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih |kepada Tuhanmu|?" | ُحوَن بِّ  |28قَاَل اvْوَسُطهُْم اvلَْم اvُقل ل>ُمكْ لَْوال تُسـَ
[68.29] Mereka mengucapkan. "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 

lalim". | ُكن>ا َظاِلِمَني <k
`
ِّنَا ا ْبَحاَن َرب  |29قَالُوا سـُ

[68.30] Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.  ْقَبَل بَْعُضهُْم عََىل بَْعٍضvفَا
 |30يََتالَوُموَن |

[68.31] Mereka berkata. "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang 
melampaui batas". ُكن>ا <k

`
 |31َطاِغَني | قَالُوا َ_ َويْلَنَا ا

[68.32] Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan |kebun| yang lebih baik 
daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. ِّنَا َراِغُبو َىل َرب `

k> ا
`
ْهنَا ا Èنَا اvن يُْبِدلَنَا َخْريًا ّمِ َن َعَىس َرب

|32| 
[68.33] Seperti itulah azab |dunia|. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

 |33َكَذWَِ الَعَذاُب َولََعَذاُب االِٓخَرِة اvْكَربُ لَْو َاكنُوا يَْعلَُموَن | 
    

Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan mereka yang kafir 68:34Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan mereka yang kafir 68:34Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan mereka yang kafir 68:34Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan mereka yang kafir 68:34----52525252    
[68.34] Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa |disediakan| surga-surga yang penuh kenikmatan di 

sisi Tuhannya. | ْم َجن>اِت الن>ِعِمي ِ ن> لِلُْمت>ِقَني ِعنَد َرّهبِ `
 |34ا
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[68.35] Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang 
berdosa |orang kafir|? | فَنَْجَعُل املُْسِلِمَني َاكلُْمْجرِِمَنيv35ا| 

[68.36] Mengapa kamu |berbuat demikian|. bagaimanakah kamu mengambil keputusan?  ُمكُوَن َما لَُمكْ َكْيَف َحتْ
|36| 

[68.37] Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab |yang diturunkan Allah| yang kamu membacanya?,
 |37اvْم لَُمكْ ِكَتاٌب ِفيِه تَْدُرُسوَن | 

[68.38] bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.  ن> لَُمكْ ِفيِه لََما `
ا

وَن | ُ  |38َختَري>
[68.39] Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap 

berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan |sekehendakmu|?
ُمكُوَن |  ن> لَُمكْ لََما َحتْ `

َىل يَْوِم الِقيَاَمِة ا
`
 |39اvْم لَُمكْ اvيَْماٌن عَلَْينَا َ�ِلَغٌة ا

[68.40] Tanyakanlah kepada mereka. "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap 
keputusan yang diambil itu?" | َزِعٌمي َWُِم ِبَذ Èهيv40َسلْهُْم ا| 

[68.41] Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-
sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. | ن َاكنُوا َصاِدِقَني

`
ْم ا َاكِهئِ َاكُء فَلَْياûتُوا ِبُرشَ  |41اvْم لَهُْم ُرشَ

[68.42] Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,
َتِطيُعوَن |يَْوَم ُيْكَشُف عَ   ُجوِد فََال يَسـْ Èَىل الس

`
 |42ن َساٍق َويُْدَعْوَن ا

[68.43] |dalam keadaan| pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan 
sesungguhnya mereka dahulu |di dunia| diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.  َاِشَعًة خ

ُجوِد َوُمهْ َساِلُموَن | Èَىل الس
`
ٌ َوقَْد َاكنُوا يُْدَعْوَن ا <Óبَْصاُرُمهْ تَْرَهُقهُْم ِذv43ا| 

[68.44] Maka serahkanlah |ya Muhammad| kepada-Ku |urusan| orang-orang yang mendustakan perkataan 
ini |Al Qur'an|. Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur |ke arah kebinasaan| dari arah 

yang tidak mereka ketahui, | ْن َحْيُث َال يَْعلَُموَن م ّمِ َتْدِرُ"ُ ُب ِهبََذا احلَِديِث َسنَسـْ  |44فََذْرِين َوَمن يَُكّذِ
[68.45] dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh.  <ن `

َوا¢ْمِيل لَهُْم ا
 |45َكْيِدي َمِتٌني |

[68.46] Ataukah kamu |Nabi Muhammad| meminta upah kepada mereka, lalu mereka dibebani dengan 
utang. | ثْقَلُوَن Èْغَرٍم م ن م>  |46اvْم تَْساvلُهُْم اvْجرًا فَهُم ّمِ

[68.47] Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya |padanya apa yang 
mereka tetapkan|? | ْم ِعنَدُمهُ الَغْيُب فَهُْم يَْكُتُبوَنv47ا| 

    
Sub.:  Nabi Yunus dan ikan paus 68:48Sub.:  Nabi Yunus dan ikan paus 68:48Sub.:  Nabi Yunus dan ikan paus 68:48Sub.:  Nabi Yunus dan ikan paus 68:48----50505050    

[68.48] Maka bersabarlah kamu |hai Muhammad| terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu 
seperti orang |Yunus| yang berada dalam |perut| ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah |kepada 

kaumnya|. | َدى َوُهَو َمْكُظوٌمkَ ْذ
`
َِّك َوَال تَُكن َكَصاِحِب احلُوِت ا  |48فَاْصِربْ ِلُحْمكِ َرب

[68.49] Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nimat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke 
tanah tandus dalam keadaan tercela. | ِِّه لَُنِبَذ ِ�لَْعَراِء َوُهَو َمْذُموٌم ب ن ر>  |49لَْوال اvن تََداَرَكُه ِنْعَمٌة ّمِ

[68.50] Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.  ُهÈ فَاْجتََباُه َرب
اِلِحَني |  |50فََجَعúَُ ِمَن الص>

    
Sub.:  Respon dari orang kafir ketika mereka mendengar Al Qur'an dibacakan 68:51Sub.:  Respon dari orang kafir ketika mereka mendengar Al Qur'an dibacakan 68:51Sub.:  Respon dari orang kafir ketika mereka mendengar Al Qur'an dibacakan 68:51Sub.:  Respon dari orang kafir ketika mereka mendengar Al Qur'an dibacakan 68:51----52525252    
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[68.51] Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan 
pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Qur'an dan mereka berkata. "Sesungguhnya ia |Nabi 

Muhammad| benar-benar orang yang gila". | ُه لََمْجُنوٌن< ن
`
ْكَر َويَُقولُوَن ا ِxُّعوا ا ا َمسِ ِلُقونََك ِباvبَْصاِرِمهْ لَم> يَن َكَفُروا لَُزيْ ِ <xن يََاكُد ا

`
 |51َوا

[68.52] Padahal Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam |umat|.  ِّلَْعالَِمَني ال> ِذْكٌر ل
`
َوَما ُهَو ا

|52| 
 

AL HAAQQAH  سورة احلاقة 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Hasil dari bangsaSub.:  Hasil dari bangsaSub.:  Hasil dari bangsaSub.:  Hasil dari bangsa----bangsa yang mendustakan rasulbangsa yang mendustakan rasulbangsa yang mendustakan rasulbangsa yang mendustakan rasul----rasul mereka 69:1rasul mereka 69:1rasul mereka 69:1rasul mereka 69:1----10101010    
[69.1] Hari Kiamat, | 1الَْحاق>ُة| 

[69.2] apakah Hari Kiamat itu? | 2َما احلَاق>ُة| 
[69.3] Dan tahukah kamu apakah Hari Kiamat itu? | ْدَراَك َما احلَاق>ُةv3َوَما ا| 

[69.4] Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan Hari Kiamat. | بَْت ثَُموُد َوعَاٌد ِ�لَْقاِرعَِة  |4َكذ>
[69.5] Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa |suara 

yang sangat keras|, | اِغَيِة ا ثَُموُد فَا¢ْهِلُكوا ِ�لط>  |5فَاvم>
[69.6] Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat 

kencang, | َرصٍ عَاِتَيٍة ا عَاٌد فَا¢ْهِلُكوا ِبِرٍحي َرصْ  |6َواvم>
[69.7] yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus 

menerus; maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-
tunggul pohon kurma yang telah kosong |lapuk|.  ُْم َعى vJَهن> ٍم ُحُسومًا فََرتَى الَقْوَم ِفهيَا َرصْ <_vْبَع لََياٍل َوثََماِنَيَة ا ْم سـَ اُز َخس>َرَها عَلَْهيِ ْجعَ vا

ٍل َخاِويٍَة |  |7َخنْ
[69.8] Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. | ْن َ�ِقيٍة  |8فَهَْل تََرى لَهُم ّمِ
[69.9] Dan telah datang Firaun dan orang-orang yang sebelumnya dan |penduduk| negeri-negeri yang 

dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar. | َوالُْمْؤتَِفَاكُت ِ�لَْخاِطئَِة ُúَ9َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمن قَْب| 
[69.10] Maka |masing-masing| mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka 

dengan siksaan yang sangat keras.  ِِّاِبَيًة |فََعَصْوا َرُسوَل َرهب  |10ْم فَاvَخَذُمهْ اvْخَذًة ر>
    

Sub.:  Kasih sayang Allah kepada nabi Nuh 69:11Sub.:  Kasih sayang Allah kepada nabi Nuh 69:11Sub.:  Kasih sayang Allah kepada nabi Nuh 69:11Sub.:  Kasih sayang Allah kepada nabi Nuh 69:11----12121212    
[69.11] Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik |sampai ke gunung| Kami bawa |nenek moyang|, kamu 

ke dalam bahtera,  ْلْنَاُمك ا َطَغا املَاُء َمحَ k> لَم>
`
 |11ِيف اجلَارِيَِة |ا

[69.12] agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau 
mendengar. | 12ِلنَْجَعلَهَا لَُمكْ تَْذِكَرًة َوتَِعَهيَا ا¢ُذٌن َواِعَيٌة| 

    
Sub.:  Ketika sangkakala ditiup, terjadilah hari kiaSub.:  Ketika sangkakala ditiup, terjadilah hari kiaSub.:  Ketika sangkakala ditiup, terjadilah hari kiaSub.:  Ketika sangkakala ditiup, terjadilah hari kiamat setiap orang akan mempertanggung jawabkan amal mat setiap orang akan mempertanggung jawabkan amal mat setiap orang akan mempertanggung jawabkan amal mat setiap orang akan mempertanggung jawabkan amal 
perbuatannya masingperbuatannya masingperbuatannya masingperbuatannya masing----masing 69:13masing 69:13masing 69:13masing 69:13----37373737    

[69.13] Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, | وِر نَْفَخٌة َواِحَدٌة Èَذا نُِفَخ ِيف الص
`
 |13فَا

[69.14] dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.  ْرُضvلَِت اال َوُمحِ
 |14َوالِْجَباُل فَُدك>َتا َدك>ًة َواِحَدًة |

[69.15] Maka pada hari itu terjadilah Hari Kiamat, | 15فََيْوَمِئٍذ َوقََعِت الَواِقَعُة| 
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[69.16] dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. | ـَي يَْوَمِئٍذ َواِهَيٌة َماُء فَهِ  |16َوانَشق>ِت الس>
[69.17] Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat 

menjunjung Arasy Tuhanmu di atas |kepala| mereka.  ِْمُل َعر َِّك فَْوقَهُْم يَْوَمِئٍذ ثََماِنَيٌة |َوالَْمَ�ُ عََىل اvْرَجاِهئَا َوَحيْ  |17َش َرب
[69.18] Pada hari itu kamu dihadapkan |kepada Tuhanmu|, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang 

tersembunyi |bagi Allah|. | َفى ِمنُمكْ َخاِفيٌَة  |18يَْوَمِئٍذ تُْعَرُضوَن َال َختْ
[69.19] Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata. 

"Ambillah, bacalah kitabku |ini|". | ا َمْن ا¢وِيتَ ِكتَابَُه ِبَيِميِنِه فَيَُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه  |19فَاvم>
[69.20] Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.  ِّين

`
ا
ّينِ ُمالٍق ِحَساِبَيْه | v20َظنَنُت ا| 

[69.21] Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai, | اِضَيٍة  |21فَهَُو ِيف ِعيَشٍة ر>
[69.22] dalam surga yang tinggi. | ٍة عَاِلَيٍة<  |22ِيف َجن
[69.23] Buah-buahannya dekat, | 23ُقُطوفُهَا َداِنَيٌة| 

[69.24] |kepada mereka dikatakan|. "Makan dan minumlah dengan nikmat |sedap| disebabkan amal yang 
telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".  َِم اخلَاِلي <_vْسلَْفُمتْ ِيف االvبُوا َهِنيئًا ِبَما ا  |24ِة |ُلكُوا َواْرشَ

[69.25] Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata. "Wahai 
alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku |ini|,  ِفَيَُقوُل َ_ لَْيتَِين لَْم ا¢وَت ك ِÚِا َمْن ا¢وِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَما َتاِبَيْه َواvم>

|25| 
[69.26] Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku, | ْدِر َما ِحَساِبَيْهv26َولَْم ا| 

[69.27] Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. | 27َ_ لَْيَهتَا َاكنَِت القَاِضَيَة| 
[69.28] Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. | ْغَىن َعّينِ َماِلَيْهv28َما ا| 

[69.29] Telah hilang kekuasaanku dariku" | 29َهَ�َ َعّينِ ُسلَْطاِنَيْه| 
[69.30] |Allah berfirman|. "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya." | وُهÈ30ُخُذوُه فَُغل| 

[69.31] Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. | وُهÈ31ُمث> اجلَِحَمي َصل| 
[69.32] Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.  ْبُعوَن ُمث> ِيف ِسلِْس3ٍَ َذْرُعهَا سـَ

 |32ِذَراعًا فَاْسلُُكوُه |
[69.33] Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.  الَعِظِمي ِ <B�ِ ُه َاكَن َال يُْؤِمُن< ن

`
ا

|33| 
[69.34] Dan juga dia tidak mendorong |orang lain| untuk memberi makan orang miskin.  عََىل Èض َوَال َحيُ

 |34َطَعاِم اِملْسِكِني |
[69.35] Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. | ٌمي  |35فَلَيَْس Úَُ الَيْوَم َهاُهنَا َمحِ

[69.36] Dan tiada |pula| makanan sedikit pun |baginya| kecuali dari darah dan nanah.  ال> ِمْن ِغْسِلٍني
`
َوَال َطَعاٌم ا

|36| 
[69.37] Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. | ال> اخلَاِطُئوَن

`
 |37َال يَاûُلكُُه ا

    
Sub.:  Allah bersumpah bahwa Al Qur'an adalah wahyuSub.:  Allah bersumpah bahwa Al Qur'an adalah wahyuSub.:  Allah bersumpah bahwa Al Qur'an adalah wahyuSub.:  Allah bersumpah bahwa Al Qur'an adalah wahyu----Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 69:38Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 69:38Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 69:38Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 69:38----
52525252    

[69.38] Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. وَن | فََال ا¢ْقِسُم ِبَما  |38تُْبِرصُ
[69.39] Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. | وَن  |39َوَما َال تُْبِرصُ

[69.40] Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah benar-benar wahyu |Allah yang diturunkan kepada| Rasul 
yang mulia, | ُه لََقْوُل َرُسوٍل َكِرٍمي< ن

`
 |40ا
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[69.41] dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
ا تُْؤِمنُوَن |   |41َوَما ُهَو ِبقَْوِل َشاِعٍر قَِليًال م>

[69.42] Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
ا تََذك>ُروَن | َوَال ِبَقْولِ    |42َاكِهٍن قَِليًال م>

[69.43] Ia |Al-Qur’an| adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. | ّبِ الَعالَِمَني ن ر>  |43تَزنِيٌل ّمِ
[69.44] Seandainya dia |Nabi Muhammad| mengada-adakan sebagian perkataan atas |nama| Kami,  َل َولَْو تََقو>

 |44عَلَْينَا بَْعَض االvقَاِويِل |
[69.45] Niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. | ِمْنُه ِ�لَْيِمِني kََخْذv45ال| 

[69.46] Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. | 46ُمث> لََقَطْعنَا ِمنُْه الَوِتَني| 
[69.47] Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi |Kami|, dari 

pemotongan urat nadi itu. | َحٍد َعْنُه َحاِجزِيَنvْن ا  |47فََما ِمنُمك ّمِ
[69.48] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

ِّلُْمت>ِقَني |  >ُه لََتْذِكَرٌة ل ن
`
 |48َوا

[69.49] Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang 
mendustakan |nya|. | ِبَني َكّذِ Èن> ِمنُمك مvلَنَْعَملُ ا <k

`
 |49َوا

[69.50] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir |di 
akhirat|. | ٌة عََىل الَاكِفرِيَن >ُه لََحْرسَ ن

`
 |50َوا

[69.51] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini |meyakinkan|.  الَيِقِني Èُه لََحق< ن
`
َوا

|51| 
[69.52] Maka bertasbihlah dengan |menyebut| nama Tuhan-mu Yang Maha Besar. | َِّك الَعِظِمي ْح ِ�ْمسِ َرب ّبِ  |52فَسـَ

 
AL MA'AARIJ  سورة املعارج 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[70.1] Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi, | ٍَل َسائٌِل ِبَعَذاٍب َواِقعv1َسا| 
[70.2] Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya, | َداِفٌع ُÚَ ِّْلَاكِفرِيَن لَيَْس  |2ل

[70.3] |Yang datang| dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.  ِِذي املََعاِرجِ |م ِ <B3َن ا| 
    

Sub.:  Para malaikat menghadap Allah 70:4Sub.:  Para malaikat menghadap Allah 70:4Sub.:  Para malaikat menghadap Allah 70:4Sub.:  Para malaikat menghadap Allah 70:4    
[70.4] Malaikat-malaikat dan Jibril naik |menghadap| kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima 

puluh ribu tahun.  َلَْيِه ِيف يَْوٍم َاكَن ِمْقد
`
وُح ا Èنٍَة |تَْعُرُج املَالئَِكُة َوالر ِسَني اvلَْف سـَ  |4اُرُه َمخْ

[70.5] Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. | يًال  |5فَاْصِربْ َصْربًا َمجِ
[70.6] Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh |mustahil|. | ُْم يََرْونَُه بَِعيدًا هن>

`
 |6ا

[70.7] Sedangkan kami memandangnya dekat |pasti terjadi|. | 7َونََراُه قَرِيبًا| 
    

Sub.:  Hari pembalasan 70:8Sub.:  Hari pembalasan 70:8Sub.:  Hari pembalasan 70:8Sub.:  Hari pembalasan 70:8----18181818    
[70.8] Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. | َماُء َاكلُْمهِْل  |8يَْوَم تَُكوُن الس>

[70.9] Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu |yang beterbangan|, 9ِجلَباُل َاكلِْعهِْن |َوتَُكوُن ا| 
[70.10] Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, | ً� ٌمي َمحِ  |10َوَال يَْساvُل َمحِ

[70.11] Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus |dirinya| dari 
azab hari itu dengan anak-anaknya. | املُْجِرُم لَْو يَْفتَِدي ِمْن عََذاِب يَْوِمِئٍذ ِبَبِنيِه Èوَهنُْم يََود ُ  |11يَُبرص>
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[70.12] Dan istrinya dan saudaranya, | ِخيِهv12َوَصاِحَبِتِه َوا| 
[70.13] Dan kaum familinya yang melindunginya |di dunia|.  ِ13| َوفَِصيلَتِِه الَِيت تُْؤِويه| 

[70.14] Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian |mengharapkan| tebusan itu dapat 
menyelamatkannya. | يعًا ُمث> يُنِجيِه  |14َوَمن ِيف االvْرِض َمجِ

[70.15] Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak,  <�َا لََظى |َ هن>
`
 |15ا

[70.16] Yang mengelupaskan kulit kepala, | َوى ِّلش> اعًَة ل  |16نَز>
[70.17] Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling |dari agama|.  <ْدبََر َوتََوىلvتَْدُعو َمْن ا

|17| 
[70.18] Serta mengumpulkan |harta benda| lalu menyimpannya. | ْوَعىvَع فَا  |18َوَمجَ

    
Sub.:   Ketidaksabaran manusia 70:19Sub.:   Ketidaksabaran manusia 70:19Sub.:   Ketidaksabaran manusia 70:19Sub.:   Ketidaksabaran manusia 70:19----40404040    

[70.19] Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. | نَساَن ُخِلَق َهلُوعًا
`
ن> اال `

 |19ا
[70.20] Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, ُه ا َذا َمس>

`
È َجُزوعًا |ا  |20لرش>

    
Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan menjaga kemurnian agama islam 70:21Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan menjaga kemurnian agama islam 70:21Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan menjaga kemurnian agama islam 70:21Sub.:  Mereka yang bertaqwa dan menjaga kemurnian agama islam 70:21----35353535    

[70.21] dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, | ُه اخلَْريُ َمنُوعًا َذا َمس>
`
 |21َوا

[70.22] kecuali orang-orang yang mengerjakan salat,  <ال
`
َِّني |ا  |22املَُصل

[70.23] yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya, | ْم َدائُِموَن يَن ُمهْ عََىل َصالِهتِ ِ <x23ا| 
[70.24] dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, | ْعلُوٌم ْمَواِلهِْم َحقä م> vيَن ِيف ا ِ <x24َوا| 

[70.25] bagi orang |miskin| yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa |yang tidak mau 
meminta|, | ائِِل َوالَْمْحُروِم  |25ِللس>

[70.26] dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, | يِن ِTُّقوَن ِبَيْوِم ا يَن يَُصّدِ ِ <x26َوا| 
[70.27] dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. | ْشِفُقوَن Èم م ِ ْن عََذاِب َرّهبِ يَن ُمه ّمِ ِ <x27َوا| 

[70.28] Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman |dari kedatangannya|.
ْم غَْريُ َماûُموٍن |  ِ ن> عََذاَب َرّهبِ `
 |28ا

[70.29] dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, | ْم َحاِفُظوَن يَن ُمهْ ِلُفُروِ"ِ ِ <x29َوا| 
[70.30] kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya 

mereka dalam hal ini tiada tercela.  vْو َما َملََكْت اvْم ا ال> عََىل اvْزَواِ"ِ
`
ُْم غَْريُ َملُوِمَني |ا هن>

`
 |30يَْماُهنُْم فَا

[70.31] Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
 |31فََمِن ابَْتَغى َوَراَء َذWَِ فَا¢ْولَِئَك ُمهُ الَعاُدوَن | 

[70.32] Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat |yang dipikulnya| dan janjinya.  ْيَن ُمه ِ <xَوا
ْم َوَعهِْدِمهْ َراُعوَن |  |32الvَماkَِهتِ

[70.33] Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. | ْم قَائُِموَن يَن ُمه ِبَشهَاَداِهتِ ِ <x33َوا| 
[70.34] Dan orang-orang yang memelihara salatnya. | اِفُظوَن ْم ُحيَ يَن ُمهْ عََىل َصالِهتِ ِ <x34َوا| 

[70.35] Mereka itu |kekal| di surga lagi dimuliakan. | ْكَرُموَن È35ا¢ْولَئَِك ِيف َجن>اٍت م| 
    

Sub.:  Yang kalah dalam kehidupan dunia ini dan pada hari kiamat merekalah orang kafir 70:36Sub.:  Yang kalah dalam kehidupan dunia ini dan pada hari kiamat merekalah orang kafir 70:36Sub.:  Yang kalah dalam kehidupan dunia ini dan pada hari kiamat merekalah orang kafir 70:36Sub.:  Yang kalah dalam kehidupan dunia ini dan pada hari kiamat merekalah orang kafir 70:36----44444444    
[70.36] Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu |Nabi Muhammad|  يَن َكَفُروا ِ <xفََماِل ا

 |36ِقَبَ�َ ُمهِْطِعَني |
[70.37] dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok? | َماِل ِعزِيَن  |37َعِن الَيِمِني َوَعِن الّشِ
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[70.38] Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh 
kenikmatan?, | ن يُْدَخَل َجن>َة نَِعٍميvْهنُْم ا  |38اvيَْطَمُع ُلكÈ اْمرٍِئ ّمِ

[70.39] Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui |air mani|.
  <�ا يَْعلَُموَن |َ م> k> َخلَْقنَاُمه ّمِ

`
 |39 ا

[70.40] Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, 
bulan dan bintang; sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.  

`
 |k40> لَقَاِدُروَن |فََال ا¢ْقِسُم ِبَرّبِ املََشاِرِق َوالَْمَغاِرِب ا

[70.41] Untuk mengganti |mereka| dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak 
dapat dikalahkan. | ُبوِقَني ُن ِبَمسـْ ْهنُْم َوَما َحنْ َل َخْرياً ّمِ Èَبّدِ  |41عََىل اvن ن

[70.42] Maka biarkanlah mereka tenggelam |dalam kebatilan| dan bermain-main sampai mereka 
menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, | ي يُوعَُدوَن ِ <x42فََذْرُمهْ َخيُوُضوا َويَلَْعُبوا َحىت> يُالُقوا يَْوَمهُُم ا| 

[70.43] |yaitu| pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera 
kepada berhala-berhala |sewaktu di dunia|, | َىل نُُصٍب يُوِفُضوَن

`
ُْم ا اعًا vJَهن> ْجَداِث ِرسَ vُرُجوَن ِمَن اال  |43يَْوَم َخيْ

[70.44] dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya |serta| diliputi kehinaan. Itulah hari yang 
dahulunya diancamkan kepada mereka. | ي َاكنُوا يُوعَُدوَن ِ <xالَيْوُم ا َWَِذ ٌ <Óبَْصاُرُمهْ تَْرَهُقهُْم ِذv44َخاِشَعًة ا| 

 
NUH  سورة نوح 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Nabi Nuh memberi peringatan terhadap kaumnya untuk bertaqwa kepada Allah, tetapi mereka Nabi Nuh memberi peringatan terhadap kaumnya untuk bertaqwa kepada Allah, tetapi mereka Nabi Nuh memberi peringatan terhadap kaumnya untuk bertaqwa kepada Allah, tetapi mereka Nabi Nuh memberi peringatan terhadap kaumnya untuk bertaqwa kepada Allah, tetapi mereka 
menolaknya 71:1menolaknya 71:1menolaknya 71:1menolaknya 71:1----20202020    

[71.1] Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya |dengan memerintahkan|. "Berilah 
kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih".  نvنِذْر قَْوَمَك ِمن قَْبِل اvْن اvَىل قَْوِمِه ا

`
k> اvْرَسلْنَا نُوحًا ا

`
ا

 |1يَاûِتَهيُْم عََذاٌب اvِلٌمي |
[71.2] Nuh berkata. "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan 

kepada kamu,  ِّينِ لَُمكْ نَذ
`
ِبٌني |قَاَل َ_ قَْوِم ا È2يٌر م| 

[71.3] |yaitu| sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku,  ُقوُه< َ َوات <Bِن اْعُبُدوا اvا
 |3َواvِطيُعوِن |

[71.4] niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada 
waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau 

kamu mengetahui".  ُُر لَْو ك َذا َجاَء َال يَُؤخ>
`
ِ ا <Bَجَل ا vن> ا `

َسم+ى ا Èَجٍل م vَىل ا
`
ْرُمكْ ا ن ُذنُوِبُمكْ َويَُؤّخِ  |4| نُمتْ تَْعلَُمونَ يَْغِفْر لَُمك ّمِ

[71.5] Nuh berkata. "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,  ِقَاَل َرّب
ّينِ َدَعْوُت قَْوِمي لَْيًال َوَهنَارًا |

`
 |5ا

[71.6] maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari |dari kebenaran|.  <ال
`
 |6ِفَراراً| فََملْ يَِزْدُمهْ ُدعَاِيئ ا

[71.7] Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka |kepada iman| agar Engkau mengampuni 
mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya |ke mukanya| 

dan mereka tetap |mengingkari| dan menyombongkan diri dengan sangat.  َصاِبَعهُْم ِيفvّينِ ُلك>َما َدَعْوُهتُْم ِلَتْغِفَر لَهُْم َجَعلُوا ا
`
َوا

تِْكَبارًا | وا اسـْ َتْكَربُ وا َواسـْ Èَرصvَتْغَشْوا ثَِياَهبُْم َوا ْم َواسـْ  |7آَذاِهنِ
[71.8] Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka |kepada iman| dengan cara terang-terangan,

ارًا |  ّينِ َدَعْوُهتُْم ِ"َ
`
 |8ُمث> ا
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[71.9] kemudian sesungguhnya aku |menyeru| mereka |lagi| dengan terang-terangan dan dengan diam-
diam, | ارًا ْرسَ `

ْرُت لَهُْم ا ْرسَ vْعلَنُت لَهُْم َواvّينِ ا
`
 |9ُمث> ا

    
Sub.:  Pentingnya meminta pengSub.:  Pentingnya meminta pengSub.:  Pentingnya meminta pengSub.:  Pentingnya meminta pengampunan dari Allah 71:10ampunan dari Allah 71:10ampunan dari Allah 71:10ampunan dari Allah 71:10----20202020    

[71.10] maka aku katakan kepada mereka. "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah 
Maha Pengampun, | ًُه َاكَن غَف>ارا< ن

`
>ُمكْ ا َتْغِفُروا َرب  |10فَُقلُْت اسـْ

[71.11] niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, | ْدَرارًا َماَء عَلَْيُمك ّمِ  |11يُْرِسِل الس>
[71.12] dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan 

mengadakan |pula di dalamnya| untukmu sungai-sungai.  <ُمكْ َجن< َعل ل >ُمكْ اvْهنَارًا |َويُْمِدْدُمك ِباvْمَواٍل َوبَِنَني َوَجيْ َعل ل  |12اٍت َوَجيْ
[71.13] Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? | َوقَارًا ِ <Bِ 13َما لَُمكْ َال تَْرُجوَن| 

[71.14] Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.  َوقَْد
 |14َوارًا |َخلَقَُمكْ اvطْ 

[71.15] Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?
َواٍت ِطَباقًا |  ْبَع َمسَ ُ سـَ <Bلَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق ا v15ا| 

[71.16] Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
اجًا |  ْمَس ِرسَ  |16َوَجَعَل القََمَر ِفِهين> نُورًا َوَجَعَل الش>

[71.17] Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, | َن االvْرِض نََباً نْبَتَُمك ّمِ vا ُ <B17َوا| 
[71.18] kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu |daripadanya pada 

Hari Kiamat| dengan sebenar-benarnya. | ْخَراجًا
`
رُِجُمكْ ا  |18ُمث> يُِعيُدُمكْ ِفهيَا َوُخيْ

[71.19] Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, | ْرَض ِبَساطًاvَجَعَل لَُمكُ اال ُ <B19َوا| 
[71.20] supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu". | ُبًال ِفَجاجًا  |20ِلتَْسلُُكوا ِمْهنَا سـُ

    
Sub.:  Nabi Nuh berdoa kepada Allah terhadap bangsaSub.:  Nabi Nuh berdoa kepada Allah terhadap bangsaSub.:  Nabi Nuh berdoa kepada Allah terhadap bangsaSub.:  Nabi Nuh berdoa kepada Allah terhadap bangsa----Nya karena mereka lebih memilih untuk mengikuti Nya karena mereka lebih memilih untuk mengikuti Nya karena mereka lebih memilih untuk mengikuti Nya karena mereka lebih memilih untuk mengikuti 
kekafiran daripada kebenaran Allah 71:21kekafiran daripada kebenaran Allah 71:21kekafiran daripada kebenaran Allah 71:21kekafiran daripada kebenaran Allah 71:21----27272727    

[71.21] Nuh berkata. "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakai-ku, dan telah mengikuti 
orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka,  قَاَل نُوٌح

 ُÚُْم يَِزْدُه َما< >َبُعوا َمن ل ُْم َعَصْوِين َوات هن>
`
ّبِ ا ال> َخَساراً |ر>

`
ُه ا ُTَ21 َوَو| 

[71.22] dan melakukan tipu-daya yang amat besar". | 22َوَمَكُروا َمْكرًا ُكب>ارًا| 
[71.23] Dan mereka berkata. "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan |penyembahan| tuhan-tuhan kamu 

dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan |penyembahan| wadd, dan jangan pula suwaa`, yaghuts, ya`uq 
dan nasr". | 23َوقَالُوا َال تََذُرن> آِلَهَتُمكْ َوَال تََذُرن> َودا+ َوَال ُسَواعًا َوَال يَُغوَث َويَُعوَق َونَْرسًا| 

[71.24] Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan |manusia|; dan janganlah Engkau 
tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. | ال> َضالًال

`
اِلِمَني ا Èوا َكِثريًا َوَال تَِزِد الظ>  |24َوقَْد اvَضل

[71.25] Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, 
maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.  ْرًا فََملkَ ْم ا¢ْغرُِقوا فَا¢ْدِخلُوا ا َخِطيئَاِهتِ م> ّمِ

ِ اvنَصاراً | <Bن ُدوِن ا ُدوا لَهُم ّمِ  |25َجيِ
[71.26] Nuh berkata. "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu 

tinggal di atas bumi. | رًا ّبِ َال تََذْر عََىل االvْرِض ِمَن الَاكِفرِيَن َد_>  |26َوقَاَل نُوٌح ر>
[71.27] Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-

hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.  ْن تََذْرُمه
`
>َك ا ن

`
ا

ال> فَاِجرًا َكف>ارًا |
`
وا ا ُWَِوا ِعَباَدَك َوَال يÈ  |27يُِضل
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Sub.:  Nabi Nuh Sub.:  Nabi Nuh Sub.:  Nabi Nuh Sub.:  Nabi Nuh berdoa bagi para pengikutnya yang beriman 71:28berdoa bagi para pengikutnya yang beriman 71:28berdoa bagi para pengikutnya yang beriman 71:28berdoa bagi para pengikutnya yang beriman 71:28    

[71.28] Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan 
semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang 

yang zalim itu selain kebinasaan".  ِي> َوِلَمن َدَخَل بَيِْيتَ ُمْؤم َTِال> تََبارًا |َرّبِ اْغِفْر ِيل َوِلَوا
`
اِلِمَني ا  |28نًا َوِللُْمْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمنَاِت َوَال تَزِِد الظ>

 
AL JIN  سورة اجلن 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Sekumpulan jin telah memberi kesaksianSub.:  Sekumpulan jin telah memberi kesaksianSub.:  Sekumpulan jin telah memberi kesaksianSub.:  Sekumpulan jin telah memberi kesaksian    kepada Al Quran 72:1kepada Al Quran 72:1kepada Al Quran 72:1kepada Al Quran 72:1----14141414    

[72.1] Katakanlah |hai Muhammad|. "Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya. sekumpulan jin telah 
mendengarkan |Al Qur'an|, lalu mereka berkata. "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Qur'an yang 

menakjubkan,  < َيل> اvن `
بًا |ُقْل ا¢وِ�َ ا ْعنَا ُقْراkًٓ َجعَ k> َمسِ

`
َن اِجلّنِ فََقالُوا ا َتَمَع نَفٌَر ّمِ  |1ُه اسـْ

[72.2] |yang| memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-
kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami,  َحدًا |َهيِْديvِّنَا ا Èْرشَِك ِبَرب >ا ِبِه َولَن ن ْشِد فَآَمن Èَىل الر

`
 |2ا

[72.3] dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak |pula| beranak.
ِّنَا َما اَخت>َذ َصاِحَبًة َوَال َوTًَا |  >ُه تََعاَىل َجدÈ َرب  |3َواvن

[72.4] Dan bahwasanya. orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan |perkataan| 
yang melampaui batas terhadap Allah, | َشَططًا ِ <Bُه َاكَن يَُقوُل َسِفهيُنَا عََىل ا<  |4َواvن

[72.5] dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan 
perkataan yang dusta terhadap Allah. | �ًَكِذ ِ <Bعََىل ا Èنُس َوالِْجن

`
>ن تَُقوَل اال >ا اvن ل  |5َواkv> َظنَن

[72.6] Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada 
beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.  نِس

`
َن اال >ُه َاكَن ِرَجاٌل ّمِ ن vَوا

َن اِجلّنِ فََزاُدَوُمهْ َرَهقًا |  |6يَُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ّمِ
[72.7] Dan sesungguhnya mereka |jin| menyangka sebagaimana persangkaan kamu |orang-orang kafir 

Mekah|, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang |rasul| pun |pada Hari Kiamat|,  ُْم َواvهن>
ُ اvَحدًا | <Bن يَْبَعَث ا<  |7َظنÈوا Éََ َظنَنُمتْ اvن ل

    
Sub.:  Jin yang kafir naik ke langit dalam upaya untuk mencoba dan mendenSub.:  Jin yang kafir naik ke langit dalam upaya untuk mencoba dan mendenSub.:  Jin yang kafir naik ke langit dalam upaya untuk mencoba dan mendenSub.:  Jin yang kafir naik ke langit dalam upaya untuk mencoba dan mendengarkan keputusan para malaikat, garkan keputusan para malaikat, garkan keputusan para malaikat, garkan keputusan para malaikat, 
tujuan jin tersebut untuk membantu orang kafir 72:8tujuan jin tersebut untuk membantu orang kafir 72:8tujuan jin tersebut untuk membantu orang kafir 72:8tujuan jin tersebut untuk membantu orang kafir 72:8----10101010    

[72.8] dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui |rahasia| langit, maka kami mendapatinya 
penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api,نَا ا َماَء فََوَجْدkََها ُمِلئَْت َحَرسًا َشِديدًا َوُشهُبًا |َواkv> لََمسـْ  |8لس>

[72.9] dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-
dengarkan |berita-beritanya|. Tetapi sekarang barang siapa yang |mencoba| mendengar-dengarkan |seperti itu| 

tentu akan menjumpai panah api yang mengintai |untuk membakarnya|.  تَِمعِ االَٓن ْمعِ فََمن يَسـْ َواkv> ُكن>ا نَْقُعُد ِمْهنَا َمقَاِعَد لِلس>
ْد Úَُ ِشهَاً� ر>َصدًا |  |9َجيِ

[72.10] Dan sesungguhnya kami |jin| tidak mengetahui |dengan adanya penjagaan itu| apakah keburukan 
yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.  َال <kvَوا

ُْم َرَشدًا | Èْم َرهب َرشä ا¢ِريَد ِبَمن ِيف االvْرِض اvْم اvَراَد ِهبِ v10نَْدِري ا| 
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Sub.:  Jin kafir dan Sub.:  Jin kafir dan Sub.:  Jin kafir dan Sub.:  Jin kafir dan jin Muslimjin Muslimjin Muslimjin Muslim    72:1172:1172:1172:11----17171717    
[72.11] Dan sesungguhnya di antara kami |jin| ada yang saleh dan di antara kami ada |pula| yang tidak 

demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.  ُِكن>ا َطَرائَِق ق َWِا ُدوَن َذ< اِلُحوَن َوِمن  |11َددًا |َواkv> ِمن>ا الص>
[72.12] Dan sesungguhnya kami mengetahui, bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri 

|dari kekuasaan| Allah di muka bumi dan sekali-kali tidak |pula| dapat melepaskan diri |daripada| Nya dengan 
lari.  ْعÈ >ن ن Èْعِجَزُه َهَر�+ |َواkv> َظنَن>ا اvن ل َ ِيف االvْرِض َولَن ن <B12ِجَز ا| 

[72.13] Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk |Al Qur'an|, kami beriman kepadanya. 
Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak |takut pula| 

akan penambahan dosa dan kesalahan. | اُف َخبْسًا َوَال َرَهقًا ِِّه فََال َخيَ >ا ِبِه فََمن يُْؤِمن ِبَرب ْعنَا الهَُدى آَمن ا َمسِ  |13َواkv> لَم>
[72.14] Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada |pula| orang-orang yang 

menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang 
lurus. | ْوا َرَشدًا >ا الَقاِسُطوَن فََمْن اvْسَملَ فَا¢ْولَِئَك َحتَر>  |14َواkv> ِمن>ا املُْسِلُموَن َوِمن

[72.15] Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api neraka 
Jahanam". | َحَطبًا َ ا الَقاِسُطوَن فََاكنُوا ِلَجَهمن>  |15َواvم>

[72.16] Dan bahwasanya. jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu |agama Islam|, benar-benar Kami 
akan memberi minum kepada mereka air yang segar |rezeki yang banyak|.  اًء غََدقًا رِيقَِة الvْسَقْينَاُمه م> َتَقاُموا عََىل الط> >ِو اسـْ َواvن ل

|16| 
[72.17] Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan 

Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.  ِِّه يَْسلُْكُه ِلنَْفِتَهنُْم ِفيِه َوَمن يُْعرِْض َعن ِذْكِر َرب
 عََذاً� َصَعداً 

    
Sub.:  Masjid hanyalah kepunyaan Allah, dan tidak akan ada yang melindungi kita kecuali Allah 72:18Sub.:  Masjid hanyalah kepunyaan Allah, dan tidak akan ada yang melindungi kita kecuali Allah 72:18Sub.:  Masjid hanyalah kepunyaan Allah, dan tidak akan ada yang melindungi kita kecuali Allah 72:18Sub.:  Masjid hanyalah kepunyaan Allah, dan tidak akan ada yang melindungi kita kecuali Allah 72:18----23232323    

[72.18] Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah 
seseorang pun di dalamnya di samping |menyembah| Allah. | َحدًاvا ِ <Bفََال تَْدُعوا َمَع ا ِ <Bِ ن> املََساِجَدv18َوا| 

[72.19] Dan bahwasanya tatkala hamba Allah |Nabi Muhammad| berdiri menyembah-Nya |mengerjakan 
ibadah|, hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya.  يَْدُعوُه َاكُدوا يَُكونُوَن عَلَْيِه ِلَبدًا ِ <Bا قَاَم َعْبُد ا >ُه لَم> ن vَوا

|19| 
[72.20] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak 

mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya". | َحدًاvْرشُِك ِبِه ا >َما اvْدُعو َرّيبِ َوَال ا¢ ن
`
 |20ُقْل ا

[72.21] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu 
kemudaratan pun kepadamu dan tidak |pula| sesuatu kemanfaatan". | ْمِ�ُ لَُمكْ َرضا+ َوَال َرَشدًاvّينِ َال ا

`
 |21ُقْل ا

[72.22] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat 
melindungiku dari |azab| Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-

Nya". | ِجَد ِمن ُدوِنِه ُملَْتَحدًا vَحٌد َولَْن اvا ِ <Bَريِين ِمَن ا ّينِ لَن ُجيِ
`
 |22ُقْل ا

    
Sub.:  Mereka yang mendurhakai Allah dan RasulSub.:  Mereka yang mendurhakai Allah dan RasulSub.:  Mereka yang mendurhakai Allah dan RasulSub.:  Mereka yang mendurhakai Allah dan Rasul----Nya 72:23Nya 72:23Nya 72:23Nya 72:23----28282828    

[72.23] Akan tetapi |aku hanya| menyampaikan |peringatan| dari Allah dan risalah-Nya. Dan barang siapa 
yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahanam, mereka kekal di 

dalamnya selama-lamanya. يَن ِفهيَا ِTَِخا َ من> ن> kَ ُÚََر َ"َ
`
َ َوَرُسوÚَُ فَا <Bَوِرَساالِتِه َوَمن يَْعِص ا ِ <Bَن ا ال> بَالغًا ّمِ

`
بَدًا | ا v23ا| 
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[72.24] Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan 
mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.  ْوا َما يُوعَُدوَنvَذا َرا

`
َحىت> ا

 َk ْضَعُفvَيْعلَُموَن َمْن ا  |24ِرصاً َواvقَلÈ عََددًا |فَسـَ
[72.25] Katakanlah |Nabi Muhammad|. "Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan kepadamu 

itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi |kedatangan| azab itu, masa yang panjang?".  ا ْن اvْدِري اvقَرِيٌب م>
`
ُقْل ا

 vَمدًا |تُوعَُدوَن اvَرّيبِ ا ُÚَ َعُل  |25ْم َجيْ
[72.26] |Dia adalah Tuhan| Yang Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang 

pun tentang yang gaib itu. | َحدًاv26عَالُِم الَغْيِب فََال يُْظهُِر عََىل غَْيِبِه ا| 
    

Sub.:  Malaikat bersaksi Sub.:  Malaikat bersaksi Sub.:  Malaikat bersaksi Sub.:  Malaikat bersaksi bahwa bahwa bahwa bahwa Nabi Muhammad menyampaikan risalah dari Allah 72:27Nabi Muhammad menyampaikan risalah dari Allah 72:27Nabi Muhammad menyampaikan risalah dari Allah 72:27Nabi Muhammad menyampaikan risalah dari Allah 72:27----28282828    
[72.27] Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga 

|malaikat| di muka dan di belakangnya.  َ >ُه يَْسُ�ُ ِمْن بَْنيِ ي ن
`
ال> َمِن اْرتََىض ِمن ر>ُسوٍل فَا

`
 |27َديِْه َوِمْن َخلِْفِه َرَصدًا |ا

[72.28] Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah 
Tuhannya, sedang |sebenarnya| ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala 

sesuatu satu persatu. | ٍء عََددًا ْم َواvْحَىص ُلك> َيشْ ْهيِ َTَ َحاَط ِبَماvْم َوا ِ  |28ِلَيْعَملَ اvن قَْد اvبْلَُغوا رَِساالِت َرّهبِ
 

AL MUZZAMMIL  سورة املزمل 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.: Sub.: Sub.: Sub.:     Kelebihan bangun pada malam hari untuk sholat 73:1Kelebihan bangun pada malam hari untuk sholat 73:1Kelebihan bangun pada malam hari untuk sholat 73:1Kelebihan bangun pada malam hari untuk sholat 73:1----6666    
[73.1] Hai orang yang berselimut |Nabi Muhammad|, | ُل ّمِ َا املُز> Èهيv1َ_ ا| 

[73.2] bangunlah |untuk sembahyang| di malam hari, kecuali sedikit |daripadanya|, | ال> قَِليًال
`
>ْيَل ا  |2ُقِم الل

[73.3] |yaitu| seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, | ِو انُقْص ِمْنُه قَِليًالvِّْصَفُه ا  |3ن
[73.4] atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan.  ِِّل الُقْرآَن اvْو ِزْد عَلَْيِه َوَرت

 |4تَْرِتيًال |
[73.5] Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. | ُنلِْقي عَلَْيَك قَْوًال ثَِقيًال k> سـَ

`
 |5ا

[73.6] Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat |untuk khusyuk| dan bacaan di waktu 
itu lebih berkesan.  َْيِل ِيه< ئََة الل ن> kَشـِ `

ْقَوُم ِقيًال | ا vَوْطئًا َوا Èَشدv6ا| 
    

Sub.:  Mengingat Allah dalam urusan sehariSub.:  Mengingat Allah dalam urusan sehariSub.:  Mengingat Allah dalam urusan sehariSub.:  Mengingat Allah dalam urusan sehari----hari, dan beribadah kepadahari, dan beribadah kepadahari, dan beribadah kepadahari, dan beribadah kepada----Nya 73:7Nya 73:7Nya 73:7Nya 73:7----11111111    
[73.7] Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang |banyak|.  ْبحًا َاِر سـَ ن> Wََ ِيف الهن> `

ا
 |7َطِويًال |

[73.8] Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.  َِّك َواْذُكِر اْمسَ َرب
لَْيِه تَْبِتيًال |

`
>ْل ا  |8َوتَبَت

[73.9] |Dia-lah| Tuhan masyrik dan magrib, tiada Tuhan |yang berhak disembah| melainkan Dia, maka 
ambillah Dia sebagai pelindung. | ْذُه َوِكيًال ِ ال> ُهَو فَاخت>

`
Úََ ا

`
ِق َوالَْمْغرِِب َال ا  |9ر>بÈ املَْرشِ

    
Sub.:  Mereka yang mendustakan Allah 73:10Sub.:  Mereka yang mendustakan Allah 73:10Sub.:  Mereka yang mendustakan Allah 73:10Sub.:  Mereka yang mendustakan Allah 73:10----14141414    

[73.10] Dan bersabarlah |Nabi Muhammad| terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka 
dengan cara yang baik.  َيًال |و  |10اْصِربْ عََىل َما يَُقولُوَن َواْجهُْرُمهْ َجهْرًا َمجِ
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[73.11] Dan biarkanlah Aku |saja| bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang 
yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.  ِِّبَني ا¢ْوِيل الن>ْعَمِة َوَمهِّلْهُْم َوَذْرِين َوالُْمَكذ

 |11قَِليًال |
[73.12] Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-

nyala, | ًنَاكًال َوَجِح�vيْنَا ا َTَ <ن `
 |12ا

[73.13] dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. | ًِل� vٍة َوعََذاً� ا  |13َوَطَعامًا َذا غُص>
[73.14] |Ingatlah| pada hari |ketika| bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-

gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan.  ُْرُض َوالِْجَبالvهِيًال | يَْوَم تَْرُجُف اال  |14َوَاكنَِت اِجلَباُل َكِثيبًا م>
    

Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai saksi 73:15Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai saksi 73:15Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai saksi 73:15Sub.:  Nabi Muhammad diutus sebagai saksi 73:15----16161616    
[73.15] Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu |hai orang kafir Mekah| seorang Rasul |Nabi 

Muhammad|, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus |dahulu| seorang Rasul 
kepada Firaun. | َىل ِفْرَعْوَن َرُسوًال

`
لَْيُمكْ َرُسوًال َشاِهدًا عَلَْيُمكْ Éََ اvْرَسلْنَا ا

`
k> اvْرَسلْنَا ا

`
 |15ا

[73.16] Maka Firaun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.  ِفْرَعْوُن فََعَىص
ُسوَل فَاvَخْذkَُه اvْخذًا َوِبيًال |  |16الر>

    
Sub.:  Bagaimana Anda menjaga diri terhadap datangnya hari kiamat? 73:17Sub.:  Bagaimana Anda menjaga diri terhadap datangnya hari kiamat? 73:17Sub.:  Bagaimana Anda menjaga diri terhadap datangnya hari kiamat? 73:17Sub.:  Bagaimana Anda menjaga diri terhadap datangnya hari kiamat? 73:17----19191919    

[73.17] Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang 
menjadikan anak-anak beruban. | اَن ِشيبًا َTَْعُل الِو ن َكَفْرُمتْ يَْومًا َجيْ

`
 |17فََكْيَف تَت>ُقوَن ا

[73.18] Langit |pun| menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah. Adalah janji-Nya itu pasti terlaksana.
َماُء ُمنَفِطٌر ِبِه َاكَن َوْعُدُه َمْفُعوًال |   |18الس>

[73.19] Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia 
menempuh jalan |yang menyampaikannya| kepada Tuhannya. | ِِّه َسِبيًال َىل َرب `

ََذ ا ن> َهِذِه تَْذِكَرٌة فََمن َشاَء اخت> `
 |19ا

    
Sub.:  shalat sunnah pada malam hari Sub.:  shalat sunnah pada malam hari Sub.:  shalat sunnah pada malam hari Sub.:  shalat sunnah pada malam hari untuk Nabi Muhammad dan bagi mereka yang ingin dekat dengan untuk Nabi Muhammad dan bagi mereka yang ingin dekat dengan untuk Nabi Muhammad dan bagi mereka yang ingin dekat dengan untuk Nabi Muhammad dan bagi mereka yang ingin dekat dengan 
Allah73:20Allah73:20Allah73:20Allah73:20    

[73.20] Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu |Nabi Muhammad| berdiri |sembahyang| 
kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan |demikian pula| segolongan dari 
orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa 
kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan 
kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah |bagimu| dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di 
antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 
Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah |bagimu| 

dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah 
pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 
|balasan| nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah 

ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  ْدَىن ِمنvَك تَُقوُم ا< >َك يَْعَملُ اvن ن> َرب `
ا

يَن َمَعكَ  ِ <xَن ا >ْيِل َوِنْصَفُه َوثُلُثَُه َوَطائَِفٌة ّمِ َ ِمَن الُقرْ  ثُلَُيثِ الل ُصوُه فَتَاَب عَلَْيُمكْ فَاْقَرُءوا َما تَيَرس> >ن ُحتْ َاَر عَِملَ اvن ل >ْيَل َوالهن> ُر الل ُ يَُقّدِ <Bَيُكوُن ِمنُمك َوا آِن عَِملَ اvن سـَ
ِ َوآَخُروَن يَُقاتِلُونَ  <Bْرِض يَْبتَُغوَن ِمن فَْضِل اvْرَىض َوآَخُروَن يَْرضِبُوَن ِيف اال َ  م> <Bْقرُِضوا اvَاكَة َوا الَة َوآتُوا الز> َ ِمنُْه َواvِقميُوا الص> ِ فَاْقَرُءوا َما تَيَرس> <Bِيف َسِبيِل ا

تَْغفِ  ِ ُهَو َخْريًا َواvْعَظَم اvْجرًا َواسـْ <Bُدوُه ِعنَد ا ْن َخْريٍ َجتِ نُفِسُمك ّمِ vُموا ال نًا َوَما تَُقّدِ َ قَْرضًا َحسـَ <Bِحٌمي |ُروا ا َ غَُفوٌر ر> <Bن> ا `
 |20ا
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AL MUDDATSTSIR  سورة املدثر 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
[74.1] Hai orang yang berkemul |berselimut|, | ثُِّر َا املُد> Èهيv1َ_ ا| 

[74.2] bangunlah, lalu berilah peringatan! | نِذْرv2قُْم فَا| 
[74.3] dan Tuhanmu agungkanlah, | ْ >َك فََكّربِ  |3َوَرب

[74.4] dan pakaianmu bersihkanlah, | 4َوثَِيابََك فََطهِّْر| 
[74.5] dan perbuatan dosa |menyembah berhala| tinggalkanlah, | ْجَز فَاْجهُْر È5َوالر| 

[74.6] dan janganlah kamu |Nabi Muhammad| memberi |dengan maksud| memperoleh |balasan| yang 
lebih banyak. | َُتْكِرث  |6َوَال تَْمُنن تَسـْ

[74.7] Dan untuk |memenuhi perintah| Tuhanmu, bersabarlah. | َِّْك فَاْصِرب  |7َوِلَرب
[74.8] Apabila ditiup sangkakala,  ََذا نُِقَر ِيف الن>اُقوِر |ف

`
 |8ا

[74.9] maka waktu itu adalah waktu |datangnya| hari yang sulit, | يَْوَمِئٍذ يَْوٌم َعِسٌري َWِ9فََذ| 
[74.10] bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. | 10عََىل الَاكِفرِيَن غَْريُ يَِسٍري| 

[74.11] Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.  َذْرِين َوَمْن
 |11َخلَْقُت َوِحيدًا |

[74.12] dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, | ًْمدودا   12َوَجَعلُْت Úَُ َماًال م>
| 

[74.13] dan anak-anak yang selalu bersama dia,  ً13| َوبَِنَني ُشهُودا| 
[74.14] dan Ku lapangkan baginya |rezeki dan kekuasaan| dengan selapang-lapangnya, | تَْمهِيدًا ُÚَ È14َوَمه>دت| 

[74.15] kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya. | ِزيَدvْن اv15ُمث> يَْطَمُع ا| 
[74.16] Sekali-kali tidak |akan Aku tambah|, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami |Al 

Qur'an|. | ُه َاكَن الَٓ_ِتنَا َعِنيدًا< ن
`
�> اَ16| 

[74.17] Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. | 17َسا¢ْرِهُقُه َصُعودًا| 
[74.18] Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan |apa yang ditetapkannya|, | َر >ُه فَك>َر َوقَد> ن

`
 |18ا

[74.19] maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?, | َر  |19فَُقِتَل َكْيَف قَد>
[74.20] Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?, | َر  |20ُمث> ُقِتَل َكْيَف قَد>

[74.21] Kemudian dia memikirkan, | 21ُمث> نََظَر| 
[74.22] sesudah itu dia bermasam muka dan merengut, | َ22ُمث> عَبََس َوبََرس| 

[74.23] kemudian dia berpaling |dari kebenaran| dan menyombongkan diri, | ََتْكَرب  |23ُمث> اvْدبََر َواسـْ
[74.24] lalu dia berkata. "|Al Qur'an| ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari |dari orang-orang 

dahulu|, | ٌر يُْؤثَُر ال> ِحسْ
`
ْن َهَذا ا

`
 |24فََقاَل ا

[74.25] ini tidak lain hanyalah perkataan manusia". | ِال> قَْوُل البََرش
`
ْن َهَذا ا

`
 |25ا

[74.26] Aku akan memasukkannya ke dalam |neraka| Saqar. | 26َسا¢ْصِليِه َسَقَر| 
[74.27] Tahukah kamu apa |neraka| Saqar itu? | ْدَراَك َما َسَقُرv27َوَما ا| 

[74.28] Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. | 28َال تُْبِقي َوَال تََذُر| 
[74.29] |Neraka Saqar| adalah pembakar kulit manusia. | ِِّلْبََرش اَحٌة ل  |29لَو>

[74.30] Di atasnya ada sembilan belas |malaikat penjaga|. | َ30عَلَْهيَا تِْسَعَة َعَرش| 
[74.31] Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami 

menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang 
yang diberi Al Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-
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orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di 
dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir |mengatakan|. "Apakah yang dikehendaki Allah dengan 
bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-

Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara 
Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. َجَعلْنَا َوَما 

اَب  ْحصَ vال>  الن>ارِ  ا
`
َهتُمْ  َجَعلْنَا َوَما َمالئَِكةً  ا ال>  ِعد>

`
ينَ  ِفْتنَةً  ا ِ <C ِّ ينَ  ِليَْستَْيِقنَ  َفُرواكَ  ل ِ <xيَن ا¢وتُوا الِكتَاَب  ا¢وتُوا ا ِ <xَب اميَاkً َوَال يَْرَ

`
يَن آَمنُوا ا ِ <xالِكتَاَب َويَْزَداَد ا

ُ ِهبََذا َمثًَال َكذَ  <Bَراَد اvَرٌض َواْلَاكِفُروَن َماَذا ا م م> يَن ِيف ُقلُوِهبِ ِ <xال> ُهَو َوَما َوالُْمْؤِمنُوَن َوِلَيُقوَل ا
`
َِّك ا ُ َمن يََشاُء َوَهيِْدي َمن يََشاُء َوَما يَْعَملُ ُجنُوَد َرب <Bا Èيُِضل َWِ

ال> ِذْكَرى ِللْبََرشِ |
`
 |31ِيهَ ا

[74.32] Sekali-kali tidak, demi bulan, | َوالَْقَمِر <�َ32| 
[74.33] dan malam ketika telah berlalu,  

`
>ْيِل ا  |33ْذ اvْدبََر |َوالل

[74.34] dan subuh apabila mulai terang. | ْسَفَرvَذا ا
`
ْبِح ا È34َوالص| 

[74.35] Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar, | ِْحَدى الُكَرب
`
َا ال هن>

`
 |35ا

[74.36] sebagai ancaman bagi manusia. | ِِّلْبََرش  |36نَِذيرًا ل
[74.37] |yaitu| bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.  ْوvَم ا ِلَمن َشاَء ِمنُمكْ اvن يََتَقد>

َر |  |37يَتَاvخ>
[74.38] Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, | نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت َرِهينٌَة È38ُلك| 

[74.39] kecuali golongan kanan, | اَب الَيِمِني ْحصَ vال> ا
`
 |39ا

[74.40] berada di dalam surga, mereka tanya menanya, | اٍت يَتََساَءلُوَن<  |40ِيف َجن
[74.41] tentang |keadaan| orang-orang yang berdosa, | 41َعِن املُْجرِِمَني| 

[74.42] Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar |neraka|? | 42َما َسلََكُمكْ ِيف َسَقَر| 
[74.43] Mereka menjawab. "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat,  قَالُوا لَْم نَُك ِمَن

َِّني |  |43املَُصل
[74.44] dan kami tidak |pula| memberi makan orang miskin, | 44َولَْم نَُك نُْطِعُم اِملْسِكَني| 

[74.45] dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,
 |45َوُكن>ا َخنُوُض َمَع اخلَائِِضَني | 

[74.46] dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,  ُِب ِبَيْوم يِن | َوُكن>ا نَُكّذِ ِTّ46ا| 
[74.47] hingga datang kepada kami kematian". | الَيِقُني kََ v47َحىت> ا| 

[74.48] Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.  فََما
اِفِعَني |  |48تَنَفُعهُْم َشَفاعَُة الش>

[74.49] Maka mengapa mereka |orang-orang kafir| berpaling dari peringatan |Allah|?",  فََما لَهُْم َعِن الت>ْذِكَرِة
 |49ُمْعرِِضَني |

[74.50] seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, | ْستَنِفَرٌة Èٌر م ُْم ُمحُ  |vJَ50هن>
[74.51] lari daripada singa.  َْت ِمن ق  |51ْسَوَرٍة |فَر>

[74.52] Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran 
yang terbuka. | ًة َ نَرش> Èفًا م ْهنُْم اvن يُْؤَىت ُحصُ  |52بَْل يُرِيُد ُلكÈ اْمرٍِئ ّمِ

[74.53] Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. | افُوَن االِٓخَرَة �> بَل ال> َخيََ53| 
[74.54] Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah peringatan.  ُه تَْذِكَرٌة< ن

`
�> اَ

|54| 
[74.55] Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya |Al Qur'an|.  فََمن َشاَء

 |55َذَكَرُه |



520 

 

[74.56] Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya |Al-Qur’an| kecuali |jika| Allah 
menghendakinya. Dia |Allah| adalah Tuhan Yang patut |kita| bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi 

ampun.  َْهُل املَْغِفَرِة |وvْهُل الت>ْقَوى َواvُهَو ا ُ <Bن يََشاَء اvال> ا
`
 |56َما يَْذُكُروَن ا

 
AL QIYAAMAH  سورة القيامة 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  AllahSub.:  AllahSub.:  AllahSub.:  Allah    bersumpah dengan bersumpah dengan bersumpah dengan bersumpah dengan hari kiamat dan kemahari kiamat dan kemahari kiamat dan kemahari kiamat dan kemampuanmpuanmpuanmpuan----Nya untuk mengumpulkan kembali jiwa yang Nya untuk mengumpulkan kembali jiwa yang Nya untuk mengumpulkan kembali jiwa yang Nya untuk mengumpulkan kembali jiwa yang 
sudah meninggalsudah meninggalsudah meninggalsudah meninggal    75:175:175:175:1----4444    

[75.1] Aku bersumpah dengan Hari Kiamat, | 1ال ا¢ْقِسُم ِبَيْوِم الِقيَاَمِة| 
[75.2] dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali |dirinya sendiri|.  اَمِة |َوَال ا¢ْقِس  |2ُم ِ�لن>ْفِس الل>و>
[75.3] Apakah manusia mengira, bahwa kami tidak akan mengumpulkan |kembali| tulang belulangnya?

َمَع ِعَظاَمُه |  ْ >ن جن> نَْساُن اvن ل
`
َسُب اال َحيْ v3ا| 

[75.4] Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun |kembali| jari jemarinya dengan sempurna.
َي بَنَانَُه |  َسّوِ Èـ  |4بََىل قَاِدرِيَن عََىل اvن ن

    
Sub.:  Kemanakah manusia akan lari pada hari kiamat? 75:5Sub.:  Kemanakah manusia akan lari pada hari kiamat? 75:5Sub.:  Kemanakah manusia akan lari pada hari kiamat? 75:5Sub.:  Kemanakah manusia akan lari pada hari kiamat? 75:5----25252525    

[75.5] Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. | َماَمُهvنَساُن ِلَيْفُجَر ا
`
 |5بَْل يُرِيُد اال

[75.6] Ia bertanya. "Bilakah Hari Kiamat itu?" | َن يَْوُم الِقيَاَمِة <_vُل اv6يَْسا| 
[75.7] Maka apabila mata terbelalak |ketakutan|, | َُذا بَِرَق الَبَرص

`
 |7فَا

[75.8] dan apabila bulan telah hilang cahayanya, | 8َوَخَسَف الَقَمُر| 
[75.9] dan matahari dan bulan dikumpulkan, | ْمُس َوالَْقَمُر َع الش>  |9َوُمجِ

[75.10] pada hari itu manusia berkata. "Ke mana tempat lari?" | Èْيَن املََفرvنَساُن يَْوَمِئٍذ ا
`
 |10يَُقوُل اال

[75.11] Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung! | َال َوَزَر <�َ11| 
[75.12] Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. | Èَتَقر َِّك يَْوَمِئٍذ املُسـْ َىل َرب `

 |12ا
[75.13] Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang 

dilalaikannya.  ََم و نَساُن يَْوَمئٍِذ ِبَما قَد>
`
َر |يُنَب>ا¢ اال  |13اvخ>

[75.14] Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, | نَساُن عََىل نَْفِسِه بَِصَريٌة
`
 |14بَِل اال

[75.15] meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. | لَْقى َمَعاِذيَرُه v15َولَْو ا| 
[75.16] Janganlah kamu |Nabi Muhammad| gerakkan lidahmu untuk |membaca| Al Qur'an karena hendak 

cepat-cepat |menguasai| nya. | ّرِْك ِبِه ِلَسانََك ِلَتْعَجَل ِبِه  |16َال ُحتَ
[75.17] Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya |di dadamu| dan |membuatmu 

pandai| membacanya.  ْن> عَلَْينَا َمج `
 |17َعُه َوُقْرآنَُه |ا

[75.18] Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. | ِبْع ُقْرآنَُه< َذا قََراkَûُه فَات
`
 |18فَا

[75.19] Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah penjelasannya. | ن> عَلَْينَا بََيانَُه `
 |19ُمث> ا

[75.20] Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu |hai manusia| mencintai kehidupan dunia,  بَْل <�َ
بÈوَن الَعاِج3ََ |  |20ُحتِ

[75.21] dan meninggalkan |kehidupan| akhirat. | 21َوتََذُروَن االِٓخَرَة| 
    

Sub.:  Raut wajah orang mukmin dan orang kafirSub.:  Raut wajah orang mukmin dan orang kafirSub.:  Raut wajah orang mukmin dan orang kafirSub.:  Raut wajah orang mukmin dan orang kafir    pada hari kiamat? 75:22pada hari kiamat? 75:22pada hari kiamat? 75:22pada hari kiamat? 75:22----25252525    
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[75.22] Wajah-wajah |orang-orang mukmin| pada hari itu berseri-seri. | ٌة ِرضَ <k 22َوُجوٌه يَْوَمِئٍذ| 
[75.23] Kepada Tuhannyalah mereka melihat. | ِظَرٌةkَ َا َىل َرّهبِ

`
 |23ا

[75.24] Dan wajah-wajah |orang kafir| pada hari itu muram, | ٌة  |24َوُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ َ�ِرسَ
[75.25] mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.  ن يُْفَعَلvا Èتَُظن

 |25ِهبَا فَاِقَرٌة |
    

Sub.:  Sebuah pengingat dan kematian orangSub.:  Sebuah pengingat dan kematian orangSub.:  Sebuah pengingat dan kematian orangSub.:  Sebuah pengingat dan kematian orang----orang yang berpaling dari Allah 75:26orang yang berpaling dari Allah 75:26orang yang berpaling dari Allah 75:26orang yang berpaling dari Allah 75:26----35353535    
[75.26] Sekali-kali jangan. Apabila nafas |seseorang| telah |mendesak| sampai ke kerongkongan,  َذا

`
�> اَ

اِيقَ | َ  |26بَلَغَِت الرت>
[75.27] dan dikatakan |kepadanya|. "Siapakah yang dapat menyembuhkan?", | 27َوِقيَل َمْن َراٍق| 

[75.28] dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan |dengan dunia|, | ُه الِفَراُق< ن v28َوَظن> ا| 
[75.29] dan bertaut betis |kiri| dengan betis |kanan|, | اِق اُق ِ�لس>  |29َوالَْتف>ِت الس>

[75.30] kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.  َِّك يَْوَمِئٍذ َىل َرب `
 |30املََساُق |ا

[75.31] Karena dia |dahulu| tidak mau membenarkan |Rasul dan Al Qur'an| dan tidak mau mengerjakan 
salat, | <َق َوَال َصىل  |31فََال َصد>

[75.32] tetapi ia mendustakan |Rasul| dan berpaling |dari kebenaran|, | <َب َوتََوىل  |32َولَِكن َكذ>
[75.33] kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak |sombong|. | ى ْهúِِ يَتََمط> vَىل ا

`
 |33ُمث> َذَهَب ا

[75.34] Kecelakaanlah bagimu |hai orang kafir| dan kecelakaanlah bagimu, | ْوَىلvفَا َWَ ْوَىلv34ا| 
[75.35] kemudian kecelakaanlah bagimu |hai orang kafir| dan kecelakaanlah bagimu. | ْوَىلvفَا َWَ ْوَىلv35ُمث> ا| 
[75.36] Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja |tanpa pertanggungjawaban|?  َسُب َحيْ vا

َك ُسًدى | نَساُن اvن يُْرتَ
`
 |36اال

[75.37] Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan |ke dalam rahim|, | يُْمَىن ّ ِينٍ ن م> لَْم يَُك نُْطَفًة ّمِ v37ا| 
[75.38] kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan 

menyempurnakannya, | ى  |38ُمث> َاكَن عَلََقًة فََخلََق فََسو>
[75.39] lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang. laki laki dan perempuan.  َكَر <xْوَجْنيِ ا فََجَعَل ِمنُْه الز>

 |39َواال¢نَىث |
[75.40] Bukankah |Allah yang berbuat| demikian berkuasa |pula| menghidupkan orang mati?  ِبَقاِدٍر َWِلَيَْس َذ vا

ِييَ املَْوَىت |  |40عََىل ٔان ُحيْ
 

AL INSAAN  نسان
`
 سورة اال

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Apakah Anda termasuk di antara orang yang bersyukur atau orang kafir? 76:1Sub.:  Apakah Anda termasuk di antara orang yang bersyukur atau orang kafir? 76:1Sub.:  Apakah Anda termasuk di antara orang yang bersyukur atau orang kafir? 76:1Sub.:  Apakah Anda termasuk di antara orang yang bersyukur atau orang kafir? 76:1----4444    

[76.1] Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan 
sesuatu yang dapat disebut? | ْذُكورًا ْهِر لَْم يَُكن َشيْئًا م> <Tَن ا نَساِن ِحٌني ّمِ

`
َىت عََىل اال v1َهْل ا| 

[76.2] Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami 
hendak mengujinya |dengan perintah dan larangan|, karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

يعاً بَِصريًا |  >بْتَِليِه فََجَعلْنَاُه َمسِ Èْطَفٍة اvْمَشاجٍ ن نَساَن ِمن ن
`
k> َخلَْقنَا اال

`
 |2ا

[76.3] Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang 
kafir. | ا َكُفورًا م>

`
ا َشاِكرًا َوا م>

`
ِبيَل ا k> َهَديْنَاُه الس>

`
 |3ا
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[76.4] Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang 
menyala-nyala.  ِل kَْعتَْدvا <k

`
 |4ْلَاكِفرِيَن َسالِسَل َواvْغالًال َوَسِعريًا |ا

    
Sub.:  Balasan bagi mereka yang bertaqwa dan berbuat kebajikan 76:5Sub.:  Balasan bagi mereka yang bertaqwa dan berbuat kebajikan 76:5Sub.:  Balasan bagi mereka yang bertaqwa dan berbuat kebajikan 76:5Sub.:  Balasan bagi mereka yang bertaqwa dan berbuat kebajikan 76:5----10101010    

[76.5] Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas |berisi minuman| yang 
campurannya adalah air kafur.  ْبvن> اال `

ا َاكفُورًا |ا بُوَن ِمن ûJٍَس َاكَن ِمَزاُ"َ  |5َراَر يَْرشَ
[76.6] |yaitu| mata air |dalam surga| yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat 

mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.  ُْروَهنَا تَف ِ يَُفّجِ <Bُب ِهبَا ِعَباُد ا  |6ِجريًا |َعْينًا يَْرشَ
[76.7] Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.  يُوفُوَن

َتِطريًا | ُه ُمسـْ Èافُوَن يَْومًا َاكَن َرش  |7ِ�لن>ْذِر َوَخيَ
[76.8] Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang 

yang ditawan. | ِسريًاvِه ِمْسِكينًا َويَِت�ً َوا َعاَم عََىل ُحبِّ  |8َويُْطِعُموَن الط>
[76.9] Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, 

kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula |ucapan| terima kasih.  َال نُرِيُد ِ <Bَما نُْطِعُمُمكْ ِلَوْجِه ا< ن
`
ا

 |9ِمنُمكْ َجَزاًء َوَال ُشُكورًا |
[76.10] Sesungguhnya Kami takut akan |azab| Tuhan kami pada suatu hari yang |di hari itu| orang-orang 

bermuka masam penuh kesulitan.  ِاُف م k> َخنَ
`
ِّنَا يَْومًا َعُبوسًا قَْمَطرِيرًا |ا ب  |10ن ر>

    
Sub.:  Allah memberi kejernihan wajah, kegembiraan hati atas kesabaran mereka 76:11Sub.:  Allah memberi kejernihan wajah, kegembiraan hati atas kesabaran mereka 76:11Sub.:  Allah memberi kejernihan wajah, kegembiraan hati atas kesabaran mereka 76:11Sub.:  Allah memberi kejernihan wajah, kegembiraan hati atas kesabaran mereka 76:11----22222222    

[76.11] Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka 
kejernihan |wajah| dan kegembiraan hati. | ورًا ًة َوُرسُ ُ َرش> َذWَِ الَيْوِم َولَق>اُمهْ نَْرضَ <B11فََوقَاُمهُ ا| 

[76.12] Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka |dengan| surga dan |pakaian| 
sutera, | وا َجن>ًة َوَحرِيرًا  |12َوَجَزاُمه ِبَما َصَربُ

[76.13] di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya 
|teriknya| matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. | ًسًا َوَال َزْمهَرِيرا  |13ُمت>ِكئَِني ِفهيَا عََىل االvَرائِِك َال يََرْوَن ِفهيَا َمشْ

[76.14] Dan naungan |pohon-pohon surga itu| dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan 
memetiknya semudah-mudahnya. | ِّلَْت ُقُطوفُهَا تَْذِليًال ْم ِظاللُهَا َوُذل  |14َوَداِنَيًة عَلَْهيِ

[76.15] Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca,
ٍة َواvْكَواٍب َاكنَْت قََواِريَر |  ن ِفض> م ِبآِنَيٍة ّمِ  |15َويَُطاُف عَلَْهيِ

[76.16] |yaitu| kaca-kaca |yang terbuat| dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.  قََوارِيَر
ُروَها تَْقِديراً | ٍة قَد>  |16ِمن ِفض>

[76.17] Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas |minuman| yang campurannya adalah jahe.  َويُْسَقْوَن
ا َزَجنِبيًال |  |17ِفهيَا ûJَسًا َاكَن ِمَزاُ"َ

[76.18] |Yang didatangkan dari| sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. ى  |18َسلَْسِبيًال | َعْينًا ِفهيَا تَُسم>
[76.19] Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka 

kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.  ْيَهتُْم َحِسبَْهتُْم لُْؤلُؤ vَذا َرا
`
وَن ا ُ <Wَخ Èاٌن م َTْْم َو نثُورًا |َويَُطوُف عَلَْهيِ  |19ًا م>

[76.20] Dan apabila kamu melihat di sana |surga|, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan 
dan kerajaan yang besar. | يَْت نَِع�ً َوُمْلاكً َكِبريًاvيَْت َمث> َراvَذا َرا

`
 |20َوا

[76.21] Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka 
gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.  نُدٍس عَاِلَهيُْم ِثَياُب سـُ

اً� َطهُ  ُْم َرشَ Èٍة َوَسَقاُمهْ َرهب Èوا اvَساِوَر ِمن ِفض> ٌق َوُحل َتْربَ سـْ
`
 |21ورًا |ُخْرضٌ َوا
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[76.22] Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri |diberi balasan|.  ن> َهَذا `
ا

ْشُكورًا |  |22َاكَن لَُمكْ َجَزاًء َوَاكَن َسْعُيُمك م>
    

Sub.:  Al Qur'an adalah petunjuk 76:23Sub.:  Al Qur'an adalah petunjuk 76:23Sub.:  Al Qur'an adalah petunjuk 76:23Sub.:  Al Qur'an adalah petunjuk 76:23----31313131    
[76.23] Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an kepadamu |hai Muhammad| dengan berangsur-

angsur. | لْنَا عَلَْيَك الُقْرآَن تَِزنيًال ُن نَز> k> َحنْ
`
 |23ا

[76.24] Maka bersabarlah kamu untuk |melaksanakan| ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti 
orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. | ْو َكُفورًاvَِّك َوَال تُِطْع ِمْهنُْم آِثامً ا  |24فَاْصِربْ ِلُحْمكِ َرب

[76.25] Dan sebutlah nama Tuhanmu pada |waktu| pagi dan petang. | ِصيًالvَِّك بُْكَرًة َوا  |25َواْذُكِر اْمسَ َرب
[76.26] Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada 

bagian yang panjang di malam hari. | ْحُه لَْيًال َطِويًال ّبِ >ْيِل فَاْجسُْد Úَُ َوسـَ  |26َوِمَن الل
[76.27] Sesungguhnya mereka |orang kafir| menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan 

kesudahan mereka, pada hari yang berat |hari akhirat|. | وَن الَعاِج3ََ َويََذُروَن َوَراَءُمهْ يَْومًا ثَِقيًالÈب ن> َهُؤالِء ُحيِ `
 |27ا

[76.28] Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami 
menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti |mereka| dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.

ْمثَالَهُْم تَْبِديًال |  vلْنَا ا َذا ِشئْنَا بَد>
`
ُمهْ َوا ْرسَ vا kَُن َخلَْقنَاُمهْ َوَشَدْد  |28َحنْ

[76.29] Sesungguhnya |ayat-ayat| ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki |kebaikan 
bagi dirinya| niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. | ِِّه َسِبيًال َىل َرب `

ََذ ا ن> َهِذِه تَْذِكَرٌة فََمن َشاَء اخت> `
 |29ا

[76.30] Dan kamu tidak mampu |menempuh jalan itu|, kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. | ًَاكَن عَِل�ً َحِك� َ <Bن> ا `

ُ ا <Bن يََشاَء اvال> ا
`
 |30َوَما تََشاُءوَن ا

[76.31] Dia memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya |surga|. Dan bagi orang-orang 
zalim disediakan-Nya azab yang pedih. | ًِل� vعَد> لَهُْم عََذاً� اvاِلِمَني ا ِتِه َوالظ>  |31يُْدِخُل َمن يََشاُء ِيف َرْمحَ

 
AL MURSALAAT  سورة املرسالت 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Akhir dari Sub.:  Akhir dari Sub.:  Akhir dari Sub.:  Akhir dari kehidupan dunia 77:1kehidupan dunia 77:1kehidupan dunia 77:1kehidupan dunia 77:1----12121212    

[77.1] Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, | 1َوالُْمْرَسالِت ُعْرفًا| 
[77.2] dan |malaikat-malaikat| yang terbang dengan kencangnya, | 2فَالَْعاِصَفاِت َعْصفًا| 

[77.3] dan |malaikat-malaikat| yang menyebarkan |rahmat Tuhannya| dengan seluas-luasnya,  اِت نَْرشًا َوالن>اِرشَ
|3| 

[77.4] dan |malaikat-malaikat| yang membedakan |antara yang hak dan yang batil| dengan sejelas-
jelasnya, | 4فَالَْفارِقَاِت فَْرقًا| 

[77.5] dan |malaikat-malaikat| yang menyampaikan wahyu, | 5فَالُْملِْقيَاِت ِذْكرًا| 
[77.6] untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan, | ْو نُْذرًاv6عُْذرًا ا| 

[77.7] sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. | َما تُوعَُدوَن لََواِقٌع< ن
`
 |7ا

[77.8] Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, | ُجوُم ُطِمَسْتÈ َذا الن
`
 |8فَا

[77.9] dan apabila langit telah dibelah, | َماُء فُرَِجْت َذا الس>
`
 |9َوا

[77.10] dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, | َذا اِجلَباُل نُِسَفْت
`
 |10َوا

[77.11] dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu |mereka|. | تَْت ُسُل ا¢قِّ Èَذا الر
`
 |11َوا
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[77.12] |Niscaya dikatakan kepada mereka.| "Sampai hari apakah ditangguhkan |mengazab orang-orang 
kafir itu|?" | لَْت ّجِ  |12الvّيِ يَْوٍم ا¢

    
Sub.:  hari kiamat? 77:13Sub.:  hari kiamat? 77:13Sub.:  hari kiamat? 77:13Sub.:  hari kiamat? 77:13----50505050    

[77.13] Sampai hari keputusan. | 13ِلَيْوِم الَفْصِل| 
[77.14] Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? | ْدَراَك َما يَْوُم الَفْصِلv14َوَما ا| 

[77.15] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.  ِبَني ِّلُْمَكّذِ َويٌْل يَْوَمِئٍذ ل
|15| 

[77.16] Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? | ِلَني لَْم ُهنِْ�ِ االvو> v16ا| 
[77.17] Lalu Kami iringkan |azab Kami terhadap| mereka dengan |mengazab| orang-orang yang datang 

kemudian. | 17ُمث> نُتِْبُعهُُم االِٓخرِيَن| 
[77.18] Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. | نَْفَعُل ِ�لُْمْجرِِمَني َWِ18َكَذ| 

[77.19] Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. | ِبَني ِّلُْمَكّذِ  |19َويٌْل يَْوَمِئٍذ ل
[77.20] Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?, | هٍِني اٍء م> ن م> لُقمكÈ ّمِ لَْم َخنْ v20ا| 

[77.21] Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh |rahim|, | ِكٍني  |21فََجَعلْنَاُه ِيف قََراٍر م>
[77.22] sampai waktu yang ditentukan, | ْعلُوٍم َىل قََدٍر م>

`
 |22ا

[77.23] lalu Kami tentukan |bentuknya|, maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.  فَِنْعَم الَقاِدُروَن kَفََقَدْر
|23| 

[77.24] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.  ِبَني ِّلُْمَكّذِ َويٌْل يَْوَمِئٍذ ل
|24| 

[77.25] Bukankah Kami menjadikan bumi |tempat| berkumpul, | َعِل االvْرَض ِكَفاً لَْم َجنْ v25ا| 
[77.26] bagi orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah mati?, | ْمَواً vْحيَاًء َواv26ا| 

[77.27] dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air 
yang tawar? | اًء فَُراً  |27َوَجَعلْنَا ِفهيَا َرَواِيسَ َشاِمَخاٍت َواvْسَقْينَاُمك م>

[77.28] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.  ِبَني ِّلُْمَكّذِ َويٌْل يَْوَمِئٍذ ل
|28| 

[77.29] |Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat|. "Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya 
kamu mendustakannya. | بُوَن َىل َما ُكنُمت ِبِه تَُكّذِ

`
 |29انَطِلُقوا ا

[77.30] Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, | َىل ِظٍلّ ِذي ثَالِث ُشَعٍب
`
 |30انَطِلُقوا ا

[77.31] yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka". | َهِب<  |31َال َظِليٍل َوَال يُْغِين ِمَن الل
[77.32] Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana,  ٍِر َاكلَْقْرص َا تَْرِمي ِبَرشَ هن>

`
ا

|32| 
[77.33] seolah-olah ia iringan unta yang kuning. | ُصْفٌر ٌÓَا >ُه ِمجَ ن vJَ33| 

[77.34] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.  ِبَني ِّلُْمَكّذِ َويٌْل يَْوَمِئٍذ ل
|34| 

[77.35] Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara |pada hari itu|, | 35َهَذا يَْوُم َال يَنِطُقوَن| 
[77.36] dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka |dapat| minta maaf.  َوَال يُْؤَذُن لَهُْم

 |36فَيَْعَتِذُروَن |
[77.37] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.  ٌِبَني  َويْل ِّلُْمَكّذِ يَْوَمِئٍذ ل

|37| 
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[77.38] Ini adalah hari keputusan; |pada hari ini| Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang 
terdahulu. | ِلَني ْعنَاُمكْ َواالvو>  |38َهَذا يَْوُم الَفْصِل َمجَ

[77.39] Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.  ن َاكَن لَُمكْ َكْيٌد
`
فَا

 |39فَِكيُدوِن |
[77.40] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.  ِبَني ِّلُْمَكّذِ َويٌْل يَْوَمِئٍذ ل

|40| 
[77.41] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan |yang teduh| dan |di sekitar| 

mata-mata air. | ن> املُت>ِقَني ِيف ِظالٍل َوُعُيوٍن `
 |41ا

[77.42] Dan |mendapat| buah-buahan dari |macam-macam| yang mereka ingini. | َهتُوَن ا يَشـْ  |42َوفََواِكَه ِمم>
[77.43] |Dikatakan kepada mereka|. "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah 

kamu kerjakan". | بُوا َهِنيئًا ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُوَن  |43ُلكُوا َواْرشَ
[77.44] Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.  َWَِكَذ <k

`
ا

ِنَني |  |44َجنْزِي املُْحسـِ
[77.45] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.  ِبَني ِّلُْمَكّذِ َويٌْل يَْوَمِئٍذ ل

|45| 
[77.46] |Dikatakan kepada orang-orang Kafir|. "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu |di dunia dalam 

waktu| yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa". | ْجرُِموَن Èن>ُمك م `
 |46ُلكُوا َوتََمت>ُعوا قَِليًال ا

[77.47] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.  ِبَني ِّلُْمَكّذِ َويٌْل يَْوَمِئٍذ ل
|47| 

[77.48] Dan apabila dikatakan kepada mereka. "Ruku`lah", niscaya mereka tidak mau rukuk.  َذا ِقيَل لَهُُم
`
َوا

 |48اْرَكُعوا َال يَْرَكُعوَن |
[77.49] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.  ِبَني ِّلُْمَكّذِ َويٌْل يَْوَمِئٍذ ل

|49| 
[77.50] Maka kepada perkataan apakah selain Al Qur'an ini mereka akan beriman?  ّيِ َحِديٍث بَْعَدُهvفَِبا

 |50يُْؤِمنُوَن |
 

AN NABA'   ٔسورة النبا 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Mereka yang berselisih tentang Sub.:  Mereka yang berselisih tentang Sub.:  Mereka yang berselisih tentang Sub.:  Mereka yang berselisih tentang berita yang besar 78:1berita yang besar 78:1berita yang besar 78:1berita yang besar 78:1----16161616    
[78.1] Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? | 1َمع> يَتََساَءلُوَن| 

[78.2] Tentang berita yang besar, | 2َعِن الن>َبأِ الَعِظِمي| 
[78.3] yang mereka perselisihkan tentang ini. | ي ُمهْ ِفيِه ُمْختَِلُفوَن ِ <x3ا| 

[78.4] Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui, | َيْعلَُموَن �> سـََ4| 
[78.5] kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui. | َيْعلَُموَن  |5ُمث> َ�> سـَ

[78.6] Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?,  َعِل لَْم َجنْ vْرَض ِمهَادًا |اv6اال| 
[78.7] dan gunung-gunung sebagai pasak?, | دًا |7َوالِْجَباَل اvْوَ

[78.8] dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan, | ْزَواجًاv8َوَخلَْقنَاُمكْ ا| 
[78.9] dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, | َباً  |9َوَجَعلْنَا نَْوَمُمكْ سـُ
[78.10] dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, | ْيَل ِلَباسًا<  |10َوَجَعلْنَا الل
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[78.11] dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, | َاَر َمَعاشًا  |11َوَجَعلْنَا الهن>
 

[78.12] dan Kami bangun di atas kamu tujuh buah |langit| yang kokoh,  ْْبعًا ِشَدادًا |َوبَنَي  |12نَا فَْوقَُمكْ سـَ
[78.13] dan Kami jadikan pelita yang amat terang |matahari|, | اجًا اجًا َوه>  |13َوَجَعلْنَا ِرسَ

[78.14] dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, | اجًا<Êَ اِت َماًء  |14َواvنَزلْنَا ِمَن املُْعِرصَ
[78.15] supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, |  |15ِلُنْخِرَج ِبِه َحبا+ َونََباً

[78.16] dan kebun-kebun yang lebat? | لَْفافًاv16َوَجن>اٍت ا| 
    

Sub.:  Hari Kiamat telah tiba waktunya 78:17Sub.:  Hari Kiamat telah tiba waktunya 78:17Sub.:  Hari Kiamat telah tiba waktunya 78:17Sub.:  Hari Kiamat telah tiba waktunya 78:17----40404040    
[78.17] Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, | ن> يَْوَم الَفْصِل َاكَن ِميقَاً `

 |17ا
[78.18] yaitu hari |yang pada waktu itu| ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,

وِر فَتَاûتُوَن اvْفَواجًا |  È18يَْوَم يُْنَفُخ ِيف الص| 
[78.19] dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, | �ًبَْواvَماُء فََاكنَْت ا  |19َوفُِتَحِت الس>

[78.20] dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia. | �ًا ِت اِجلَباُل فََاكنَْت َرسَ َ  |20َوُسّريِ
    

Sub.:  Hukuman Neraka bagi mereka yangSub.:  Hukuman Neraka bagi mereka yangSub.:  Hukuman Neraka bagi mereka yangSub.:  Hukuman Neraka bagi mereka yang    melampaui batas 78:21melampaui batas 78:21melampaui batas 78:21melampaui batas 78:21----30303030    
[78.21] Sesungguhnya neraka Jahanam itu |padanya| ada tempat pengintai, | َاكنَْت ِمْرَصادًا َ من> ن> َ"َ `

 |21ا
[78.22] lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, | �ًٓاِغَني َما  |22لِلط>

[78.23] mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, | �ًْحقَاv23الِبِثَني ِفهيَا ا| 
[78.24] mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak |pula mendapat| minuman,  َال يَُذوُقوَن ِفهيَا

اً� |  |24بَْردًا َوَال َرشَ
[78.25] selain air yang mendidih dan nanah, | اقًا �ً َوغَس> ال> َمحِ

`
 |25ا

[78.26] sebagai pembalasan yang setimpal. | 26َجَزاًء ِوفَاقًا| 
[78.27] Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, | �ًُْم َاكنُوا َال يَْرُجوَن ِحَسا هن>

`
 |27ا

[78.28] dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya, | �ًا بُوا ِبآَ_تِنَا ِكذ>  |28َوَكذ>
[78.29] dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab. | �ًْحَصْينَاُه ِكتَاvٍء ا  |29َوُلك> َيشْ

[78.30] Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada 
azab. | �ًال> عََذا

`
 |30فَُذوُقوا فَلَن ن>زِيَدُمكْ ا

    
Sub.:  Bagi mereka yang bertaqwa pahalanya surga 78:31Sub.:  Bagi mereka yang bertaqwa pahalanya surga 78:31Sub.:  Bagi mereka yang bertaqwa pahalanya surga 78:31Sub.:  Bagi mereka yang bertaqwa pahalanya surga 78:31----37373737    

[78.31] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, | ن> ِللُْمت>ِقَني َمَفازًا `
 |31ا

[78.32] |yaitu| kebun-kebun dan buah anggur, | �ًْعنَاv32َحَدائَِق َوا| 
[78.33] dan gadis-gadis remaja yang sebaya, | �ًْتَراv33َوَكَواِعَب ا| 

[78.34] dan gelas-gelas yang penuh |berisi minuman|. | سًا ِدَهاقًاûJَ34َو| 
[78.35] Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak |pula perkataan| dusta.  َال

اً� |  |35يَْسَمُعوَن ِفهيَا لَْغوًا َوَال ِكذ>
[78.36] Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak, | �ًَِّك َعَطاًء ِحَسا ب ن ر>  |36َجَزاًء ّمِ

[78.37] Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha 
Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. | �ًْمحَِن َال يَْمِلُكوَن ِمنُْه ِخَطا َمَواِت َواالvْرِض َوَما بَيَْهنَُما الر>  |37َرّبِ الس>

    
Sub.:  Nabi Muhammad diberi izin untuk memberikan syafaat pada umatnya 7Sub.:  Nabi Muhammad diberi izin untuk memberikan syafaat pada umatnya 7Sub.:  Nabi Muhammad diberi izin untuk memberikan syafaat pada umatnya 7Sub.:  Nabi Muhammad diberi izin untuk memberikan syafaat pada umatnya 78:388:388:388:38----39393939    
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[78.38] Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa 
yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.

وُح َوالَْمالئَِكُة صَ   Èْمحَُن َوقَاَل َصَواً� |يَْوَم يَُقوُم الر ال> َمْن اvِذَن Úَُ الر>
`
 |38فا+ ال> يََتَلك>ُموَن ا

[78.39] Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan 
kembali kepada Tuhannya.  َذ َ ِِّه َمآً� |َذWَِ الَيْوُم احلَقÈ فََمن َشاَء اخت> َىل َرب `

 |39ا
    

Sub.:  Apakah Anda termasuk di antara mereka yang mengatakan "Alangkah baiknya aku dahulu adalah Sub.:  Apakah Anda termasuk di antara mereka yang mengatakan "Alangkah baiknya aku dahulu adalah Sub.:  Apakah Anda termasuk di antara mereka yang mengatakan "Alangkah baiknya aku dahulu adalah Sub.:  Apakah Anda termasuk di antara mereka yang mengatakan "Alangkah baiknya aku dahulu adalah 
tanah!" 78:40tanah!" 78:40tanah!" 78:40tanah!" 78:40    

[78.40] Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu |hai orang kafir| siksa yang dekat, pada hari 
manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata. "Alangkah baiknya 

sekiranya aku dahulu adalah tanah".  َمْت يََداُه َويَُقوُل الَاكِفُر َ_ لَْيتَِين ُكنُت k> اvنَذْرkَُمكْ عََذاً� قَرِيبًا يَْوَم يَنُظُر املَْرُء َما قَد>
`
 |40اً� |تُرَ  ا

 
AN NAAZI'AAT  سورة النازعات 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Penyesalan dari mereka yang membantah bahwa mereka akan dibangkitkan 79:1Sub.:  Penyesalan dari mereka yang membantah bahwa mereka akan dibangkitkan 79:1Sub.:  Penyesalan dari mereka yang membantah bahwa mereka akan dibangkitkan 79:1Sub.:  Penyesalan dari mereka yang membantah bahwa mereka akan dibangkitkan 79:1----14141414    

[79.1] Demi |malaikat-malaikat| yang mencabut |nyawa| dengan keras, | 1َوالن>اِزعَاِت غَْرقًا| 
[79.2] dan |malaikat-malaikat| yang mencabut |nyawa| dengan lemah-lembut, | 2َوالن>اِشَطاِت نَْشطًا| 

[79.3] dan |malaikat-malaikat| yang turun dari langit dengan cepat,  َاِحبَاِت سـ  |3ْبحًا |َوالس>
[79.4] dan |malaikat-malaikat| yang mendahului dengan kencang, | ْبقًا اِبَقاِت سـَ  |4فَالس>

[79.5] dan |malaikat-malaikat| yang mengatur urusan |dunia|. | ْمرًاvَِّراِت ا  |5فَالُْمَدب
[79.6] |Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan| pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam,

اِجَفُة |   |6يَْوَم تَْرُجُف الر>
[79.7] tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. | اِدفَُة  |7تَتْبَُعهَا الر>

[79.8] Hati manusia pada waktu itu sangat takut, | 8ُقلُوٌب يَْوَمِئٍذ َواِجَفٌة| 
[79.9] pandangannya tunduk. | بَْصاُرَها َخاِشَعٌةv9ا| 

[79.10] |Orang-orang kafir| berkata. "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada 
kehidupan yang semula? | ئِن>ا لََمْرُدوُدوَن ِيف احلَاِفَرِةv10يَُقولُوَن ا| 

[79.11] Apakah |akan dibangkitkan juga| apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?"
َرًة |  ِ َذا ُكن>ا ِعَظامًا خن> `

 |11اvا
[79.12] Mereka berkata. "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".  ٌة ذًا َكر>

`
قَالُوا ِتْ�َ ا

ٌة |  |12َخاِرسَ
[79.13] Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, | َما ِيهَ َزْجَرٌة َواِحَدٌة< ن

`
 |13فَا

[79.14] maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. | اِهَرِة َذا ُمه ِ�لس>
`
 |14فَا

    
Sub.:  Kesombongan, kekafiran firaun yang mengaku dirinya sebagai tSub.:  Kesombongan, kekafiran firaun yang mengaku dirinya sebagai tSub.:  Kesombongan, kekafiran firaun yang mengaku dirinya sebagai tSub.:  Kesombongan, kekafiran firaun yang mengaku dirinya sebagai tuhan 79:15uhan 79:15uhan 79:15uhan 79:15----26262626    

[79.15] Sudahkah sampai kepadamu |ya Muhammad| kisah Musa. | َك َحِديُث ُموَىسَ v15َهْل ا| 
[79.16] Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;  ِس ُطًوى Èُه ِ�لَْواِد املَُقد> ْذ kََداُه َرب

`
ا

|16| 
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[79.17] Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,  ُه َطَغى< ن
`
َىل ِفْرَعْوَن ا

`
اْذَهْب ا

|17| 
[79.18] dan katakanlah |kepada Firaun|. Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri |dari 

kesesatan|" | <ن تََزىكvَىل ا
`
َ ا <W 18فَُقْل َهل| 

[79.19] Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"  َىل
`
َواvْهِديََك ا
َِّك فَتَْخَىش |  |19َرب

[79.20] Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. | َراُه االٓيََة الُكْربَىv20فَا| 
[79.21] Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. | َب َوَعَىص  |21فََكذ>

[79.22] Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang |Musa|. | ْدبََر يَْسَعىv22ُمث> ا| 
[79.23] Maka dia mengumpulkan |pembesar-pembesarnya| lalu berseru memanggil kaumnya.  فََحَرشَ فَنَاَدى

|23| 
[79.24] |Seraya| berkata. "Akulah tuhanmu yang paling tinggi". | ْعَىلvُمكُ االÈ  |24فََقاَل اkَv َرب

[79.25] Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. | نََاكَل االِٓخَرِة َواال¢وَىل ُ <Bَخَذُه اv25فَا| 
[79.26] Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut |kepada 

Tuhannya|. | َىش َِّمن َخيْ ًة ل ن> ِيف َذWَِ لَِعْربَ `
 |26ا

    
Sub.:  Penciptaan 79:27Sub.:  Penciptaan 79:27Sub.:  Penciptaan 79:27Sub.:  Penciptaan 79:27----33333333    

[79.27] Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya,  Èَشدvنُمتْ اvاvا
َماُء بَنَاَها |َخلْقًا اvِم ال   |27س>

[79.28] Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, | اَها َكهَا فََسو>  |28َرفََع َمسْ
[79.29] dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.  ْغَطَشvَوا

اَها |  |29لَْيلَهَا َواvْخَرَج ُحضَ
[79.30] Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. | َدَحاَها َWِْرَض بَْعَد َذv30َواال| 

[79.31] Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan |menumbuhkan| tumbuh-tumbuhannya.  ْخَرَجvا
 |31ِمْهنَا َماَءَها َوَمْرعَاَها |

[79.32] Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, | ْرَساَهاv32َوالِْجَباَل ا| 
[79.33] |semua itu| untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. | ْنَْعاِمُمكvُمكْ َوال<  |33َمتَاعًا ل

    
Sub.:  Peringatan Neraka 79:39Sub.:  Peringatan Neraka 79:39Sub.:  Peringatan Neraka 79:39Sub.:  Peringatan Neraka 79:39    

[79.34] Maka apabila malapetaka yang sangat besar |hari kiamat| telah datang. | ُة الُكْربَى ام> َذا َجاَءِت الط>
`
 |3فَا

[79.35] Pada hari |ketika| manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,  نَساُن َما َسَعى
`
يَْوَم يَتََذك>ُر اال

|35| 
[79.36] dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. | َزِت اجلَِحُمي ِلَمن يََرى  |36َوبُّرِ

[79.37] Adapun orang yang melampaui batas, | ا َمن َطَغى  |37فَاvم>
[79.38] dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, | نَْيا ÈT38َوآثََر احلََياَة ا| 

[79.39] maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal |nya|.  <ن
`
 |39اجلَِحَمي ِيهَ املَاûَوى |فَا

    
Sub.:  Janji surga 79:40Sub.:  Janji surga 79:40Sub.:  Janji surga 79:40Sub.:  Janji surga 79:40----41414141    

[79.40] Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan 
hawa nafsunya, | ـى الن>ْفَس َعِن الهََوى ِِّه َوَهنَ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب  |40َواvم>

[79.41] maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal |nya|. | َوىûن> اجلَن>َة ِيهَ املَا
`
 |41فَا
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Sub.:  Ketika akhir dunia telah datang? 79:42Sub.:  Ketika akhir dunia telah datang? 79:42Sub.:  Ketika akhir dunia telah datang? 79:42Sub.:  Ketika akhir dunia telah datang? 79:42----46464646    

[79.42] |Orang-orang kafir| bertanya kepadamu |Nabi Muhammad| tentang hari berbangkit, kapankah 
terjadinya?. | َن ُمْرَساَها <_vاعَِة ا  |42يَْساvلُونََك َعِن الس>

[79.43] Siapakah kamu |sehingga| dapat menyebutkan |waktunya|? | نَْت ِمن ِذْكَراَهاv43ِفَمي ا| 
[79.44] Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya |ketentuan waktunya|. | َِّك ُمنَهتَاَها َىل َرب `

 |44ا
[79.45] Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya |hari berbangkit|.  نَْتvَما ا< ن

`
ا

َشاَها |  |45ُمنِذُر َمن َخيْ
[79.46] Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal |di dunia| 

melainkan |sebentar saja| di waktu sore atau pagi hari. | اَها ي>ًة اvْو ُحضَ ال> َعشـِ
`
ُْم يَْوَم يََرْوَهنَا لَْم يَلَْبثُوا ا  |vJَ46هن>

 
ABASA  سورة عبس 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

[80.1] Dia |Nabi Muhammad| bermuka masam dan berpaling, | <1عَبََس َوتََوىل| 
[80.2] karena telah datang seorang buta kepadanya. | ى  |2اvن َجاَءُه االvْمعَ

[80.3] Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya |dari dosa|.| <ىك ُ يَز> <ú3َوَما يُْدِريَك لََع| 
[80.4] atau dia |ingin| mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?  ك>ُر اvْو يَذ>

ْكَرى | ِxّ4فَتَنَفَعُه ا| 
[80.5] Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, | َتْغَىن ا َمِن اسـْ  |5اvم>

[80.6] maka kamu melayaninya.  ْنvى |فَا  |6َت Úَُ تََصد>
[80.7] Padahal tidak ada |celaan| atasmu kalau dia tidak membersihkan diri |beriman|. | <ىك  |7َوَما عَلَْيَك اvال> يَز>

[80.8] Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera |untuk mendapatkan pengajaran|,
ا َمن َجاَءكَ    |8يَْسَعى | َواvم>

[80.9] sedang ia takut kepada |Allah|, | َىش  |9َوُهَو َخيْ
[80.10] maka kamu mengabaikannya. | ـى  |10فَاvنَْت َعْنُه تَلَه>

    
Sub.:  Al Qur'an adalah peringatan yang dikirim untuk semua manusia 80:11Sub.:  Al Qur'an adalah peringatan yang dikirim untuk semua manusia 80:11Sub.:  Al Qur'an adalah peringatan yang dikirim untuk semua manusia 80:11Sub.:  Al Qur'an adalah peringatan yang dikirim untuk semua manusia 80:11----16161616    

[80.11] Sekali-kali jangan |demikian|! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
َا تَْذِكَرٌة |  هن>

`
�> اَ11| 

[80.12] maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, | 12فََمن َشاَء َذَكَرُه| 
[80.13] di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,  <َكر Èٍف م  |13َمٍة |ِيف ُحصُ

[80.14] yang ditinggikan lagi disucikan, | َطه>َرٍة È14َمْرفُوعٍَة م| 
[80.15] di tangan para penulis |malaikat|, | يِْدي َسَفَرٍةv15ِبا| 

[80.16] yang mulia lagi berbakti. | 16ِكَراٍم بََرَرٍة| 
    

Sub.:  Kebinasaan manusia atas kekefirannya Sub.:  Kebinasaan manusia atas kekefirannya Sub.:  Kebinasaan manusia atas kekefirannya Sub.:  Kebinasaan manusia atas kekefirannya terhadap nikmat dan kekuasan Allah 80:17terhadap nikmat dan kekuasan Allah 80:17terhadap nikmat dan kekuasan Allah 80:17terhadap nikmat dan kekuasan Allah 80:17----42424242    
[80.17] Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya? | ْكَفَرُهvنَساُن َما ا

`
 |17ُقِتَل اال

[80.18] Dari apakah Allah menciptakannya? | ٍء َخلََقُه  |18ِمْن اvّيِ َيشْ
[80.19] Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. | َرُه Èْطَفٍة َخلَقَُه فََقد>  |19ِمن ن

[80.20] Kemudian Dia memudahkan jalannya, | ُه َ ِبيَل يَرس>  |20ُمث> الس>
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[80.21] kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, | ُه  |21ُمث> اvَماتَُه فَاvْقَربَ
[80.22] kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali. | ُه َذا َشاَء اvنَرشَ

`
 |22ُمث> ا

[80.23] Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
َمَرُه |  vا يَْقِض َما ا �> لَم>َ23| 

[80.24] maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. | َىل َطَعاِمِه
`
نَساُن ا

`
 |24فَلَْينُظِر اال

[80.25] Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air |dari langit|, | +َصَببْنَا املَاَء َصبا <kv25ا| 
[80.26] kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,  <ْرَض َشقا+ |ُمثv26َشَقْقنَا اال| 

[80.27] lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, | +نَْبتْنَا ِفهيَا َحباv27فَا| 
[80.28] anggur dan sayur-sayuran, | 28َوِعنَبًا َوقَْضبًا| 
[80.29] Zaitun dan pohon kurma, | ًال  |29َوَزيُْتوkً َوَخنْ

[80.30] kebun-kebun |yang| lebat, | 30َوَحَدائَِق غُلْبًا| 
[80.31] dan buah-buahan serta rumput-rumputan, | +�v31َوفَاِكهًَة َوا| 

[80.32] untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. | ْنَْعاِمُمكvُمكْ َوال<  |32َمتَاعًا ل
[80.33] Dan apabila datang suara yang memekakkan |tiupan sangkakala yang kedua|, | ُة اخ> َذا َجاَءِت الص>

`
 |33فَا

[80.34] pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, | ِخيِهvاملَْرُء ِمْن ا È34يَْوَم يَِفر| 
[80.35] dari ibu dan bapaknya, | ِبيِهvِه َوا ّمِ  |35َوا¢

[80.36] dari istri dan anak-anaknya. | 36َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه| 
[80.37] Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.  ِِّلُلك

ْهنُْم يَْوَمِئٍذ َشاûٌن يُْغِنيِه |  |37اْمرٍِئ ّمِ
[80.38] Banyak muka pada hari itu berseri-seri,  È38ْسِفَرٌة |َوُجوٌه يَْوَمِئٍذ م| 

[80.39] tertawa dan gembira ria, | ٌة َتبِْرشَ سـْ È39َضاِحَكٌة م| 
[80.40] dan banyak |pula| muka pada hari itu tertutup debu, | ٌة  |40َوُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ عَلَْهيَا غََربَ

[80.41] dan ditutup lagi oleh kegelapan. | ٌة  |41تَْرَهُقهَا قََرتَ
[80.42] Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. | ْولَِئَك ُمهُ الَكَفَرُة الَفَجَرُةv42ا| 

 
AT TAKWIIR  سورة التكوير 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  AkhirSub.:  AkhirSub.:  AkhirSub.:  Akhir    daridaridaridari    kehidupan kehidupan kehidupan kehidupan dunia 81:1dunia 81:1dunia 81:1dunia 81:1----14141414    

[81.1] Apabila matahari digulung, | َرْت ْمُس ُكّوِ َذا الش>
`
 |1ا

[81.2] dan apabila bintang-bintang berjatuhan, | ُجوُم انَكَدَرْتÈَذا الن
`
 |2َوا

[81.3] dan apabila gunung-gunung dihancurkan, | ْت َ َذا اِجلَباُل ُسّريِ
`
 |3َوا

[81.4] dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan |tidak diperdulikan|, | لَْت َذا الِعَشاُر ُعّطِ
`
 |4َوا

[81.5] dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, | ْت َذا الُوُحوُش ُحِرشَ
`
 |5َوا

[81.6] dan apabila lautan dipanaskan, | َرْت َذا الِبَحاُر ُجسِّ
`
 |6َوا

[81.7] dan apabila ruh-ruh dipertemukan |dengan tubuh|, | َجْت َذا النÈُفوُس ُزّوِ
`
 |7َوا

[81.8] apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, | ِئلَْت َذا املَْوُءوَدُة سـُ
`
 |8َوا

[81.9] karena dosa apakah dia dibunuh, | ّيِ َذنٍْب ُقِتلَْتv9ِبا| 
[81.10] dan apabila catatan-catatan |amal perbuatan manusia| dibuka, | ْت ُحُف نُِرشَ Èَذا الص

`
 |10َوا

[81.11] dan apabila langit dilenyapkan, | َماُء ُكِشَطْت َذا الس>
`
 |11َوا
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[81.12] dan apabila neraka Jahim dinyalakan, | َرْت َذا اجلَِحُمي ُسّعِ
`
 |12َوا

[81.13] dan apabila surga didekatkan, | َذا اجلَن>ُة ا¢ْزِلَفْت
`
 |13َوا

[81.14] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. | ْت ا اvْحَرضَ  |14عَِلَمْت نَْفٌس م>
    

Sub.:  Allah bersumpah untuk kemuliaan Nabi Muhammad dan Al Qur'an yang diwahyukanSub.:  Allah bersumpah untuk kemuliaan Nabi Muhammad dan Al Qur'an yang diwahyukanSub.:  Allah bersumpah untuk kemuliaan Nabi Muhammad dan Al Qur'an yang diwahyukanSub.:  Allah bersumpah untuk kemuliaan Nabi Muhammad dan Al Qur'an yang diwahyukan    kepadanya kepadanya kepadanya kepadanya 
81:1581:1581:1581:15----25252525    

[81.15] Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang, | ِس<  |15فََال ا¢ْقِسُم ِ�لُْخن
[81.16] yang beredar dan terbenam, | ِس<  |16اجلََواِر الُكن

[81.17] demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,  َذا َعْسَعَس
`
>ْيِل ا  |17| َوالل

[81.18] dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, | َذا تَنَف>َس
`
ْبِح ا È18َوالص| 

[81.19] sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman |Allah yang dibawa oleh| utusan yang mulia 
|Jibril|, | ُه لََقْوُل َرُسوٍل َكِرٍمي< ن

`
 |19ا

[81.20] yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 
Arasy, | ٍة ِعنَد ِذي الَعْرِش َمِكٍني  |20ِذي ُقو>

[81.21] yang ditaati di sana |di alam malaikat| lagi dipercaya. | ِمٍنيv21ُمَطاعٍ َمث> ا| 
[81.22] Dan temanmu |Nabi Muhammad| itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. | 22َوَما َصاِحُبُمك ِبَمْجنُوٍن| 
[81.23] Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. | 23َولََقْد َرآُه ِ�ال¢فُِق املُِبِني| 

[81.24] Dan Dia |Nabi Muhammad| bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib.  َوَما ُهَو
 |24عََىل الَغْيِب ِبَضِنٍني |

[81.25] Dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk, | ِجٍمي ْيَطاٍن ر>  |25َوَما ُهَو ِبَقْوِل شـَ
    

Sub.:  Al Qur'an merupakan peringatan dari Allah bagi semesta alam 81:26Sub.:  Al Qur'an merupakan peringatan dari Allah bagi semesta alam 81:26Sub.:  Al Qur'an merupakan peringatan dari Allah bagi semesta alam 81:26Sub.:  Al Qur'an merupakan peringatan dari Allah bagi semesta alam 81:26    
[81.26] maka ke manakah kamu akan pergi? | ْيَن تَْذَهُبوَنv26فَا| 

[81.27] Al Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, | ِّلَْعالَِمَني ال> ِذْكٌر ل
`
ْن ُهَو ا

`
 |27ا

[81.28] |yaitu| bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. | َتِقَمي  |28ِلَمن َشاَء ِمنُمكْ اvن يَسـْ
[81.29] Dan kamu tidak dapat menghendaki |menempuh jalan itu| kecuali apabila dikehendaki Allah, 

Tuhan semesta alam. | الَعالَِمَني Èَرب ُ <Bن يََشاَء اvال> ا
`
 |29َوَما تََشاُءوَن ا

 
AL INFITHAAR  نفطÂ ارسورة 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Akhir Sub.:  Akhir Sub.:  Akhir Sub.:  Akhir dari dari dari dari kehidupan dunia 82:1kehidupan dunia 82:1kehidupan dunia 82:1kehidupan dunia 82:1----5555    

[82.1] Apabila langit terbelah, | َماُء انَفَطَرْت َذا الس>
`
 |1ا

[82.2] dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, | ْت َذا الَكَواِكُب انَتَرثَ
`
 |2َوا

[82.3] dan apabila lautan dijadikan meluap, | َرْت ّجِ َذا الِبَحاُر فُ
`
 |3َوا

[82.4] dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, | ْت َذا الُقُبوُر بُْعِرثَ
`
 |4َوا

[82.5] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.  عَِلَمْت
َرْت | َمْت َواvخ> ا قَد>  |5نَْفٌس م>

    
Sub.:  Malaikat mencatan semua amal perbuatan kita 82:6Sub.:  Malaikat mencatan semua amal perbuatan kita 82:6Sub.:  Malaikat mencatan semua amal perbuatan kita 82:6Sub.:  Malaikat mencatan semua amal perbuatan kita 82:6----12121212    
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[82.6] Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu |berbuat durhaka| terhadap Tuhanmu 
Yang Maha Pemurah. | َِّك الَكِرِمي َك ِبَرب نَساُن َما غَر>

`
َا اال Èهيv6َ_ ا| 

[82.7] Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan |susunan tubuh| 
mu seimbang, | َWَاَك فََعَد ي َخلََقَك فََسو> ِ <x7ا| 

[82.8] dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuh-mu. | ا َشاَء َرك>َبَك  |8ِيف اvّيِ ُصوَرٍة م>
[82.9] Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. | يِن ِTّ�ِ بُوَن �> بَْل تَُكّذَِ9| 

[82.10] Padahal sesungguhnya bagi kamu ada |malaikat-malaikat| yang mengawasi |pekerjaanmu|,  <ن
`
َوا

 |10عَلَْيُمكْ لََحاِفِظَني |
[82.11] yang mulia |di sisi Allah| dan yang mencatat |pekerjaan-pekerjaanmu itu|, | 11ِكَرامًا َاكِتِبَني| 

[82.12] mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. | 12يَْعلَُموَن َما تَْفَعلُوَن| 
    

Sub.:  Ketaqwaan dan kekafiran seseorang dalam kehidupan akhirat 82:13Sub.:  Ketaqwaan dan kekafiran seseorang dalam kehidupan akhirat 82:13Sub.:  Ketaqwaan dan kekafiran seseorang dalam kehidupan akhirat 82:13Sub.:  Ketaqwaan dan kekafiran seseorang dalam kehidupan akhirat 82:13----19191919    
[82.13] Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh 

kenikmatan, | ْبَراَر لَِفي نَِعٍمي vن> اال `
 |13ا

[82.14] dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.  اَر لَِفي َجِحٍمي ن> الُْفج>
`
َوا

|14| 
[82.15] Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. | يِن ِTّ15يَْصلَْوَهنَا يَْوَم ا| 

[82.16] Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.  َ16ا ِبَغائِِبَني |َوَما ُمهْ َعْهن| 
[82.17] Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? | يِن ِTّْدَراَك َما يَْوُم اv17َوَما ا| 

[82.18] Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? | يِن ِTّْدَراَك َما يَْوُم اv18ُمث> َما ا| 
[82.19] |Yaitu| hari |ketika| seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala 

urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. | ِ < ِBّ ْمُر يَْوَمِئٍذvِّنَْفٍس َشيْئًا َواال  |19يَْوَم َال تَْمِ�ُ نَْفٌس ل
 

AL MUTHAFFIFIIN  سورة املطففني 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang yang curang dan berdusta 83:1rang yang curang dan berdusta 83:1rang yang curang dan berdusta 83:1rang yang curang dan berdusta 83:1----17171717    
[83.1] Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, | ِّلُْمَطفِِّفَني  |1َويٌْل ل

[83.2] |yaitu| orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,  َذا
`
يَن ا ِ <xا
َتْوفُوَن |  |2اْكَتالُوا عََىل الن>اِس يَسـْ

[83.3] dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.  وvَذا َاكلَُوُمهْ ا
`
َوا

وَن | ِرسُ  |3َوَزنَُوُمهْ ُخيْ
[83.4] Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,  ا¢ْولَِئَك Èَال يَُظنvا

ْبُعوثُوَن | ُم م>  |4اvهن>
[83.5] pada suatu hari yang besar, | 5ِلَيْوٍم َعِظٍمي| 

[83.6] |yaitu| hari |ketika| manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?  يَْوَم يَُقوُم الن>اُس ِلَرّبِ الَعالَِمَني
|6| 

[83.7] Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.
ٍني |  اِر لَِفي ِجسِّ ن> ِكَتاَب الُفج> `

�> اَ7| 
[83.8] Tahukah, kamu apakah sijjin itu? ْدَراvٌني |َوَما ا  |8َك َما ِجسِّ
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[83.9] |Ialah| kitab yang bertulis. | ْرُقوٌم  |9ِكَتاٌب م>
[83.10] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,  ِبَني ِّلُْمَكّذِ َويٌْل يَْوَمِئٍذ ل

|10| 
[83.11] |yaitu| orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. | يِن ِTّبُوَن ِبَيْوِم ا يَن ُيَكّذِ ِ <x11ا| 

[83.12] Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui 
batas lagi berdosa, | ثٍِمي vُمْعَتٍد ا Èال> ُلك

`
ُب ِبِه ا  |12َوَما يَُكّذِ

[83.13] yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata. "Itu adalah dongengan orang-orang 
yang dahulu". | ِلَني َذا تُْتَىل عَلَْيِه آَ_تُنَا قَاَل اvَساِطُري االvو>

`
 |13ا

[83.14] Sekali-kali tidak |demikian|, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati 
mereka. | ُبوَن ا َاكنُوا يَْكسـِ م م> �> بَْل َراَن عََىل ُقلُوِهبَِ14| 

[83.15] Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari |melihat| Tuhan 
mereka. | َمْحُجوبُوَن< ْم يَْوَمِئٍذ ل ِ ّهبِ ُْم َعن ر> هن>

`
�> اَ15| 

[83.16] Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. | ُْم لََصالُوا اجلَِحِمي هن>
`
 |16ُمث> ا

[83.17] Kemudian, dikatakan |kepada mereka|. "Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan".  ُمث> يُقَاُل
بُوَن | ي ُكنُمت ِبِه تَُكّذِ ِ <x17َهَذا ا| 

    
Sub.:  Pahala bagi mereka yang berbakti adalah nikmat surga 83:18Sub.:  Pahala bagi mereka yang berbakti adalah nikmat surga 83:18Sub.:  Pahala bagi mereka yang berbakti adalah nikmat surga 83:18Sub.:  Pahala bagi mereka yang berbakti adalah nikmat surga 83:18----28282828    

[83.18] Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu |tersimpan| dalam `Illiyyin.  <ن `
�> اَ

َني | ّيِ ِّ  |18ِكَتاَب االvْبَراِر لَِفي ِعل
[83.19] Tahukah kamu apakah `Illiyyin itu? | وَنÈِّي  |19َوَما اvْدَراَك َما ِعل

[83.20] |Yaitu| kitab yang bertulis, | ْرُقوٌم  |20ِكَتاٌب م>
[83.21] yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan |kepada Allah|. | بُوَن  |21يَْشهَُدُه املَُقر>

[83.22] Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam keni'matan yang besar |surga|,
ْبَراَر لَِفي نَِعٍمي |  vن> اال `
 |22ا

[83.23] mereka |duduk| di atas dipan-dipan sambil memandang. | َرائِِك يَنُظُروَنv23عََىل اال| 
[83.24] Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.

َة الن>ِعِمي |   |24تَْعِرُف ِيف َوُجوِههِْم نَْرضَ
[83.25] Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak |tempatnya|, | ْخُتوٍم ِحيٍق م>  |25يُْسقَْوَن ِمن ر>

[83.26] laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.  ِختَاُمُه
 |26ِمْسٌك َوِيف َذWَِ فَلَْيتَنَافَِس املَُتنَاِفُسوَن |

[83.27] Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, | 27َوِمَزاُجُه ِمن تَْسِنٍمي| 
[83.28] |yaitu| mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.  ُب ِهبَا َعْينًا يَْرشَ

بُوَن |  |28املُقَر>
    

Sub.:  Hari dimana orangSub.:  Hari dimana orangSub.:  Hari dimana orangSub.:  Hari dimana orang----orang beriman menertawakan orangorang beriman menertawakan orangorang beriman menertawakan orangorang beriman menertawakan orang----orang kafir 83:29orang kafir 83:29orang kafir 83:29orang kafir 83:29----36363636    
[83.29] Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya |di dunia| menertawakan 

orang-orang yang beriman. | يَن آَمنُوا يَْضَحُكوَن ِ <xْجَرُموا َاكنُوا ِمَن اvيَن ا ِ <xن> ا `
 |29ا

[83.30] Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-
ngedipkan matanya. | ْم يََتَغاَمُزوَن وا ِهبِ Èَذا َمر

`
 |30َوا

[83.31] Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
َىل اvْهِلهُِم انَقلَُبوا فَِكهَِني | 

`
َذا انَقلَُبوا ا

`
 |31َوا
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[83.32] Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan. "Sesungguhnya mereka 
itu benar-benar orang-orang yang sesat", | وَنÈ ن> َهُؤالِء لََضال `

َذا َراvْوُمهْ قَالُوا ا
`
 |32َوا

[83.33] padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
ْم َحاِفِظَني |   |33َوَما ا¢ْرِسلُوا عَلَْهيِ

[83.34] Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir,  يَن آَمنُوا ِمَن ِ <xفَالَْيْوَم ا
 |34الُكف>اِر يَْضَحُكوَن |

[83.35] mereka |duduk| di atas dipan-dipan sambil memandang. | َرائِِك يَنُظُروَنv35عََىل اال| 
[83.36] Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

َب الُكف>اُر َما َاكنُوا يَْفَعلُوَن |   |36َهْل ثُّوِ
 

AL INSYIQAAQ  نشقاقÂ سورة 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

SuSuSuSub.:  Hari dimanab.:  Hari dimanab.:  Hari dimanab.:  Hari dimana    orangorangorangorang----orang yang beriman diberikan buku orang yang beriman diberikan buku orang yang beriman diberikan buku orang yang beriman diberikan buku catatan catatan catatan catatan mereka atas perbuatannya 84:1mereka atas perbuatannya 84:1mereka atas perbuatannya 84:1mereka atas perbuatannya 84:1----9999    
[84.1] Apabila langit terbelah, | َماُء انَشق>ْت َذا الس>

`
 |1ا

[84.2] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,  ََا و  |2ُحق>ْت |َواvِذنَْت ِلَرّهبِ
[84.3] dan apabila bumi diratakan, | ْت َذا االvْرُض ُمد>

`
 |3َوا

[84.4] dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, | لَْقْت َما ِفهيَا َوَختَل>ْتv4َوا| 
[84.5] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, |pada waktu itu manusia akan 

mengetahui akibat perbuatannya|. | َا َوُحق>ْت  |5َواvِذنَْت ِلَرّهبِ
[84.6] Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, 

maka pasti kamu akan menemui-Nya.  ََك اك< ن
`
نَساُن ا

`
َا اال Èهيvَِّك َكْدحًا فَُمالِقيِه |َ_ ا َىل َرب `

 |6ِدٌح ا
[84.7] Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, | ا َمْن ا¢وِيتَ ِكَتابَُه ِبَيِميِنِه  |7فَاvم>

[84.8] maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,  اَسُب ِحَساً� يَِسري  |8اً |فََسْوَف ُحيَ
[84.9] dan dia akan kembali kepada kaumnya |yang sama-sama beriman| dengan gembira.  ِúِْهvَىل ا

`
َويَنَقِلُب ا

ورًا |  |9َمْرسُ
    

Sub.Sub.Sub.Sub.:  Hari dimana:  Hari dimana:  Hari dimana:  Hari dimana    orangorangorangorang----orang kafir diberi buku orang kafir diberi buku orang kafir diberi buku orang kafir diberi buku catatan catatan catatan catatan mereka atas perbuatannya 84:10mereka atas perbuatannya 84:10mereka atas perbuatannya 84:10mereka atas perbuatannya 84:10----25252525    
[84.10] Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, | ا َمْن ا¢وِيتَ ِكَتابَُه َوَراَء َظهْرِِه  |10َواvم>

[84.11] maka dia akan berteriak. "Celakalah aku". | 11فََسْوَف يَْدُعو ثُُبورًا| 
[84.12] Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala |neraka|. | 12َويَْصَىل َسِعريًا| 

[84.13] Sesungguhnya dia dahulu |di dunia| bergembira di kalangan kaumnya |yang sama-sama kafir|.
ورًا |  >ُه َاكَن ِيف اvْهúِِ َمْرسُ ن
`
 |13ا

[84.14] Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali |kepada Tuhannya|.  ن< >ُه َظن> اvن ل ن
`
ا

 |14َحيُوَر |
[84.15] |Bukan demikian|, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. | ًُه َاكَن ِبِه بَِصريا< ن> َرب `

 |15بََىل ا
[84.16] Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, | َفِق  |16فََال ا¢ْقِسُم ِ�لش>

[84.17] dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, | ْيِل َوَما َوَسَق<  |17َوالل
[84.18] dan dengan bulan apabila jadi purnama, | َسَق< َذا ات

`
 |18َوالَْقَمِر ا

[84.19] sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat |dalam kehidupan|.  ََكُنب> َطَبقًا َعن َطب  |19ٍق |لََرتْ
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[84.20] Mengapa mereka tidak mau beriman?, | 20فََما لَهُْم َال يُْؤِمنُوَن| 
[84.21] Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud,  ُم الُقْرآُن َال َذا ُقرَِئ عَلَْهيِ

`
َوا

 |21يَْسُجُدوَن |
[84.22] bahkan orang-orang kafir itu mendustakan |nya|. | بُوَن يَن َكَفُروا يَُكّذِ ِ <x22بَِل ا| 

[84.23] Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan |dalam hati mereka|.  ْعَملُ ِبَما يُوُعوَنvا ُ <Bَوا
|23| 

[84.24] Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih,  ْ  |24ُمه ِبَعَذاٍب اvِلٍمي |فَبَّرشِ
[84.25] Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-

putusnya. | ْجٌر غَْريُ َمْمُنوٍنvاِلَحاِت لَهُْم ا لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xال> ا
`
 |25ا

 
AL BURUUJ  سورة الربوج 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang mukminin yang dianiaya karena mereka mengatakan Allah itu Esa tidak ada sekutu bagirang mukminin yang dianiaya karena mereka mengatakan Allah itu Esa tidak ada sekutu bagirang mukminin yang dianiaya karena mereka mengatakan Allah itu Esa tidak ada sekutu bagirang mukminin yang dianiaya karena mereka mengatakan Allah itu Esa tidak ada sekutu bagi----Nya Nya Nya Nya 
85:185:185:185:1----22222222    

[85.1] Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, وجِ |َوا َماِء َذاِت الُربُ  |1لس>
[85.2] dan hari yang dijanjikan, | 2َوالَْيْوِم املَْوُعوِد| 

[85.3] dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. | 3َوَشاِهٍد َوَمْشهُوٍد| 
[85.4] Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.  ِاُب اال¢ْخُدود ْحصَ v4| ُقِتَل ا| 

[85.5] yang berapi |dinyalakan dengan| kayu bakar, | 5الن>اِر َذاِت الَوُقوِد| 
[85.6] ketika mereka duduk di sekitarnya, | ْذ ُمهْ عَلَْهيَا ُقُعوٌد

`
 |6ا

[85.7] sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.  َوُمهْ عََىل
 |7َما يَْفَعلُوَن ِ�لُْمْؤِمِنَني ُشُهوٌد |

[85.8] Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu 
beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,  ن يُْؤِمنُوvال> ا

`
ِ الَعزِيِز احلَِميِد |َوَما نَقَُموا ِمْهنُْم ا <B�ِ 8ا| 

[85.9] Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.  ُÚَ ي ِ <xا
ٍء َشهِيٌد | ُ عََىل ُلكِّ َيشْ <Bْرِض َواvَمَواِت َواال  |9ُمْ�ُ الس>

[85.10] Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-
laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab 

|neraka| yang membakar.  َيَن فَتَُنوا املُْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمنَاِت ُمث> لَْم يَُتوبُوا فَل ِ <xن> ا `
َ َولَهُْم عََذاُب احلَرِيِق |ا من>  |10هُْم عََذاُب َ"َ

[85.11] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.  َيَن آَمنُوا و ِ <xن> ا `

اِلَحاِت ا لُوا الص> َمعِ
ِهتَا االvْهنَاُر َذWَِ الَفْوُز الَكِبُري |  |11لَهُْم َجن>اٌت َجتْرِي ِمن َحتْ

[85.12] Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. | َِّك لََشِديٌد ن> بَْطَش َرب `
 |12ا

[85.13] Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan |makhluk| dari permulaan dan menghidupkannya 
|kembali|. | ُه ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيُد< ن

`
 |13ا

[85.14] Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, | 14َوُهَو الَغُفوُر الَوُدوُد| 
[85.15] yang mempunyai Arasy lagi Maha Mulia, | 15ُذو الَعْرِش املَِجيُد| 

[85.16] Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. | َِّما يُرِيُد  |16فَع>اٌل ل
[85.17] Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, | َك َحِديُث اجلُُنوِدَ v17َهْل ا| 
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[85.18] |yaitu kaum| Firaun dan |kaum| Tsamud? | 18ِفْرَعْوَن َوثَُموَد| 
[85.19] Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, | يَن َكَفُروا ِيف تَْكِذيٍب ِ <x19بَِل ا| 

[85.20] padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. | ٌِحيط Èم م ُ ِمن َوَراِهئِ <B20َوا| 
[85.21] Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia,  ُِجيٌد |بَْل ه  |21َو ُقْرآٌن م>

[85.22] yang |tersimpan| dalam Lohmahfuz. | ْحُفوٍظ  |22ِيف لَْوحٍ م>
 

ATH THAARIQ  سورة الطارق 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Allah Maha Kuasa atas mSub.:  Allah Maha Kuasa atas mSub.:  Allah Maha Kuasa atas mSub.:  Allah Maha Kuasa atas membangkitkan kita semudah Dia menciptakan kita hanya dengan mengatakan embangkitkan kita semudah Dia menciptakan kita hanya dengan mengatakan embangkitkan kita semudah Dia menciptakan kita hanya dengan mengatakan embangkitkan kita semudah Dia menciptakan kita hanya dengan mengatakan 
"jadilah" maka yang Dia kehendaki akan terjadi 86:1"jadilah" maka yang Dia kehendaki akan terjadi 86:1"jadilah" maka yang Dia kehendaki akan terjadi 86:1"jadilah" maka yang Dia kehendaki akan terjadi 86:1----17171717    

[86.1] Demi langit dan yang datang pada malam hari, | اِرِق َماِء َوالط>  |1َوالس>
[86.2] tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?, | اِرُق  |2َوَما اvْدَراَك َما الط>

[86.3] |yaitu| bintang yang cahayanya menembus, | اِقُب<  |3الن>ْجُم الث
[86.4] tidak ada suatu jiwa pun |diri| melainkan ada penjaganya. | ٌا عَلَْهيَا َحاِفظ >م> ن ُلكÈ نَْفٍس ل

`
 |4ا

[86.5] Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? | نَساُن ِمم> ُخِلَق
`
 |5فَلَْينُظِر اال

[86.6] Dia diciptakan dari air yang terpancar, | اٍء َداِفٍق  |6ُخِلَق ِمن م>
[86.7] yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.  لِْب Èُرُج ِمْن بَْنيِ الص ائِِب | َخيْ َ  |7َوالرت>

[86.8] Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya |hidup sesudah mati|.  ُه عََىل< ن
`
ا

 |8َرْجِعِه لََقاِدٌر |
[86.9] Pada hari dinampakkan segala rahasia, | ائُِر َ  |9يَْوَم تُْبَىل الرس>

[86.10] maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak |pula| seorang penolong.
ٍة َوَال kَِرصٍ |   |10فََما Úَُ ِمن ُقو>

[86.11] Demi langit yang mengandung hujan, | ِْجع َماِء َذاِت الر>  |11َوالس>
[86.12] dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, ْرِض َذاvْدعِ |َواال  |12ِت الص>

[86.13] sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil,
>ُه لََقْوٌل فَْصٌل |  ن
`
 |13ا

[86.14] dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. | 14َوَما ُهَو ِ�لْهَْزِل| 
[86.15] Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.  ُْم هن>

`
ا
 |15يَِكيُدوَن َكْيدًا |

[86.16] Dan Aku pun membuat rencana |pula| dengan sebenar-benarnya. | ِكيُد َكْيدًاv16َوا| 
[86.17] Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.

 |17فََمهِِّل الَاكِفرِيَن اvْمهِلْهُْم ُرَويْدًا | 
 

AL A'LAA  سورة أالعىل 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Mensucikan nama Allah ataSub.:  Mensucikan nama Allah ataSub.:  Mensucikan nama Allah ataSub.:  Mensucikan nama Allah atas kesempurnaan penciptaans kesempurnaan penciptaans kesempurnaan penciptaans kesempurnaan penciptaan----Nya 87:1Nya 87:1Nya 87:1Nya 87:1----5555    
[87.1] Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi, | ْعَىلvَِّك اال ِح اْمسَ َرب ّبِ  |1سـَ
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[87.2] yang menciptakan dan menyempurnakan |penciptaan-Nya|, | ى ي َخلََق فََسو> ِ <x2ا| 
[87.3] dan yang menentukan kadar |masing-masing| dan memberi petunjuk, | َر فَهََدى ي قَد> ِ <x3َوا| 

[87.4] dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, | ْخَرَج املَْرَعىvي ا ِ <x4َوا| 
[87.5] lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.| ْحَوىvُغثَاًء ا ُúَ5فََجَع| 

    
Sub.:  Peringatan yangSub.:  Peringatan yangSub.:  Peringatan yangSub.:  Peringatan yang    bermanfaat dari Al Qur'an 87:6bermanfaat dari Al Qur'an 87:6bermanfaat dari Al Qur'an 87:6bermanfaat dari Al Qur'an 87:6----13131313    

[87.6] Kami akan membacakan |Al Qur'an| kepadamu |Nabi Muhammad| maka kamu tidak akan lupa,
ُنْقرِئَُك فََال تَنَىس |   |6سـَ

[87.7] kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang 
tersembunyi. |َفى >ُه يَْعَملُ اجلَهَْر َوَما َخيْ ن

`
ُ ا <Bال> َما َشاَء ا

`
 |7ا

[87.8] Dan Kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah, | ى َك ِللْيُْرسَ ُ  |8َونُيَّرسِ
[87.9] oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat,  

`
ْر ا ْكَرى |فََذكِّ ِxَّفَعِت ا<  |9ن ن

[87.10] orang yang takut |kepada Allah| akan mendapat pelajaran, | َىش ك>ُر َمن َخيْ َيذ>  |10سـَ
[87.11] orang-orang yang celaka |kafir| akan menjauhinya. | ْشَقىv11َويََتَجن>ُهبَا اال| 

[87.12] |Yaitu| orang yang akan memasuki api yang besar |neraka|. | ي يَْصَىل الن>اَر الُكْربَى ِ <x12ا| 
[87.13] Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak |pula| hidup. | َىي  |13ُمث> َال يَُموُت ِفهيَا َوَال َحيْ

    
Sub.:  Mereka yang selalu mengingat Allah dan berdoa kepadaSub.:  Mereka yang selalu mengingat Allah dan berdoa kepadaSub.:  Mereka yang selalu mengingat Allah dan berdoa kepadaSub.:  Mereka yang selalu mengingat Allah dan berdoa kepada----Nya 87:14Nya 87:14Nya 87:14Nya 87:14----15151515    

[87.14] Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri |dengan beriman|, | <فْلََح َمن تََزىكv14قَْد ا| 
[87.15] dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. | <ِِّه فََصىل  |15َوَذَكَر اْمسَ َرب

    
Sub.:  Kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih Sub.:  Kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih Sub.:  Kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih Sub.:  Kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal 87:16kekal 87:16kekal 87:16kekal 87:16----19191919    

[87.16] Tetapi kamu |orang-orang kafir| memilih kehidupan duniawi. | نَْيا ÈT16بَْل تُْؤِثُروَن احلََياَة ا| 
[87.17] Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. | ى بْقَ v17َواالِٓخَرُة َخْريٌ َوا| 

[87.18] Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,  ُحِف اال¢وَىل Èن> َهَذا لَِفي الص `
ا

|18| 
[87.19] |yaitu| Kitab-kitab Ibrahim dan Musa. | ْبَراِهَمي َوُموَىس

`
ِف ا  |19ُحصُ

 
AL GHAASYIYAH  سورة الغاشـية 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGambaran penghuniambaran penghuniambaran penghuniambaran penghuni    Neraka 88:1Neraka 88:1Neraka 88:1Neraka 88:1----7777    

[88.1] Sudah datangkah kepadamu berita |tentang| hari pembalasan? | َيِة َك َحِديُث الَغاشـَِ v1َهْل ا| 
[88.2] Banyak muka pada hari itu tunduk terhina,  ِ2ٍذ َخاِشَعٌة |َوُجوٌه يَْوَمئ| 

[88.3] bekerja keras lagi kepayahan, | ِصَبٌة <k ٌ3َ3عَاِم| 
[88.4] memasuki api yang sangat panas |neraka|, | رًا َحاِميًَةkَ 4تَْصَىل| 

[88.5] diberi minum |dengan air| dari sumber yang sangat panas. | 5تُْسَقى ِمْن عَْنيٍ آِنَيٍة| 
[88.6] Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, | ٍال> ِمن َرضِيع

`
 |6لَيَْس لَُهْم َطَعاٌم ا

[88.7] yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. | ٍ7َال يُْسِمُن َوَال يُْغِين ِمن ُجوع| 
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Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGambaran penduduk surga 88:8ambaran penduduk surga 88:8ambaran penduduk surga 88:8ambaran penduduk surga 88:8----16161616    
[88.8] Banyak muka pada hari itu berseri-seri, | ٌة ِمعَ <k 8َوُجوٌه يَْوَمِئٍذ| 

[88.9] merasa senang karena usahanya, | 9ِلَسْعِهيَا َراِضَيٌة| 
[88.10] dalam surga yang tinggi, | ٍة عَاِلَيٍة<  |10ِيف َجن

[88.11] tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. | 11َال تَْسَمُع ِفهيَا الِغَيًة| 
[88.12] Di dalamnya ada mata air yang mengalir. | 12ِفهيَا عَْنيٌ َجارِيٌَة| 

[88.13] Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, | ْرفُوعٌَة ٌر م>  |13ِفهيَا ُرسُ
[88.14] dan gelas-gelas yang terletak |di dekatnya|, | ْوُضوعٌَة  |14َواvْكَواٌب م>

[88.15] dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, | 15َونََماِرُق َمْصُفوفٌَة| 
[88.16] dan permadani-permadani yang terhampar. | َمْبثُوثٌَة È16َوَزَراِيب| 

    
Sub.:  Tanda kekuasaan Allah di bumi dan lanSub.:  Tanda kekuasaan Allah di bumi dan lanSub.:  Tanda kekuasaan Allah di bumi dan lanSub.:  Tanda kekuasaan Allah di bumi dan langit 88:17git 88:17git 88:17git 88:17----20202020    

[88.17] Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,  ِبِل
`
َىل اال

`
اvفََال يَنُظُروَن ا

 |17َكْيَف ُخِلَقْت |
[88.18] Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? | َماِء َكْيَف ُرِفَعْت َىل الس>

`
 |18َوا

[88.19] Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? | َىل اِجلَباِل َكْيَف نُِصبَْت
`
 |19َوا

[88.20] Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? | ْرِض َكْيَف ُسِطَحْتvَىل اال
`
 |20َوا

    
Sub.:  Setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri 88:21Sub.:  Setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri 88:21Sub.:  Setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri 88:21Sub.:  Setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri 88:21----26262626    

[88.21] Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
ٌر |  >َما اvنَْت ُمَذكِّ ن

`
ْر ا  |21فََذكِّ

[88.22] Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, | ْيِطٍر م ِبُمسـَ  |22لَْسَت عَلَْهيِ
[88.23] tetapi orang yang berpaling dan kafir,  <ال> َمن تََوىل

`
 |23َوَكَفَر | ا

[88.24] maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. | َْكَربvالَعَذاَب اال ُ <Bبُُه ا  |24فَُيَعّذِ
[88.25] Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka, | َهبُْم_َ

`
لَْينَا ا

`
ن> ا `

 |25ا
[88.26] kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka. | ن> عَلَْينَا ِحَساَهبُْم `

 |26ُمث> ا
 

AL FAJR  سورة الفجر 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Kehancuran yang menimpa kaum Aad, Iram, Thamud dan Firaun tidak Sub.:  Kehancuran yang menimpa kaum Aad, Iram, Thamud dan Firaun tidak Sub.:  Kehancuran yang menimpa kaum Aad, Iram, Thamud dan Firaun tidak Sub.:  Kehancuran yang menimpa kaum Aad, Iram, Thamud dan Firaun tidak lain hukuman dari Allah atas lain hukuman dari Allah atas lain hukuman dari Allah atas lain hukuman dari Allah atas 
kekafiran mereka semua 89:1 kekafiran mereka semua 89:1 kekafiran mereka semua 89:1 kekafiran mereka semua 89:1 ----    14141414    

[89.1] Demi fajar, | 1َوالَْفْجِر| 
[89.2] dan malam yang sepuluh, | ٍ2َولََياٍل َعْرش| 

[89.3] dan yang genap dan yang ganjil, | ْفعِ َوالَْوْتِر  |3َوالش>
[89.4] dan malam bila berlalu.  َْذا يَْرسِ |َوالل>ي

`
 |4ِل ا

[89.5] Pada yang demikian itu terdapat sumpah |yang dapat diterima| oleh orang-orang yang berakal.
ي ِحْجٍر |  ِ ِxّ قََسٌم َWِ5َهْل ِيف َذ| 

[89.6] Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad?,  لَْم تََر vا
Èَك ِبَعاٍد |  |6َكْيَف فََعَل َرب
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[89.7] |yaitu| penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, | َرَم َذاِت الِعَماِد
`
 |7ا

[89.8] yang belum pernah dibangun |suatu kota| seperti itu, di negeri-negeri lain, لَْق ِمثْلُهَا ِيف ا >ِيت لَْم ُخيْ  |8لِبالِد |ال
[89.9] dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, | ْخَر ِ�لَْواِد يَن َجابُوا الص> ِ <x9َوثَُموَد ا| 

[89.10] dan kaum Firaun yang mempunyai pasak-pasak |tentara yang banyak|, | ِد |10َوِفْرَعْوَن ِذي االvْوَ
[89.11] yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, | يَن َطَغْوا ِيف الِبالِد ِ <x11ا| 

[89.12] lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, | وا ِفهيَا الَفَساَد  |12فَاvْكَرثُ
[89.13] karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,  َكÈ ْم َرب  |13َسْوَط عََذاٍب | فََصب> عَلَْهيِ

[89.14] sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. | َك لَِبالِْمْرَصاِد< ن> َرب `
 |14ا

    
Sub.:  Mereka yang menyiakan anak yatim dan orang miskin, dan mencintai harta dengan berlebihan 89:15Sub.:  Mereka yang menyiakan anak yatim dan orang miskin, dan mencintai harta dengan berlebihan 89:15Sub.:  Mereka yang menyiakan anak yatim dan orang miskin, dan mencintai harta dengan berlebihan 89:15Sub.:  Mereka yang menyiakan anak yatim dan orang miskin, dan mencintai harta dengan berlebihan 89:15----26262626    

[89.15] Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, 
maka dia berkata. "Tuhanku telah memuliakanku". | ْكَرَمِنvْكَرَمُه َونَع>َمُه فَيَُقوُل َرّيبِ اvُه فَاÈ َذا َما ابْتَالُه َرب

`
نَساُن ا

`
ا اال  |15فَاvم>

[89.16] Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata. "Tuhanku 
menghinakanku". | َهانَِنvَذا َما ابَْتالُه فََقَدَر عَلَْيِه ِرْزقَُه فَيَُقوُل َرّيبِ ا

`
ا ا  |16َواvم>

[89.17] Sekali-kali tidak |demikian|, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,  بَل ال> تُْكِر <�ُموَن الَيِتَمي َ
|17| 

[89.18] dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, | وَن عََىل َطَعاِم اِملْسِكِني È18َوَال َحتَاض| 
[89.19] dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan |yang halal dan yang batil|,

  َÈُلكُوَن الرتûامً |َوتَا< �ً لْ v19اَث ا| 
[89.20] dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. | +وَن املَاَل ُحبا+ َجامÈب  |20َوُحتِ

    
Sub.:  Penyesalan pada datangnya hari kiamat 89:21Sub.:  Penyesalan pada datangnya hari kiamat 89:21Sub.:  Penyesalan pada datangnya hari kiamat 89:21Sub.:  Penyesalan pada datangnya hari kiamat 89:21----26262626    

[89.21] Jangan |berbuat demikian|. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,  +ْرُض َداك+ َداكvَذا ُدك>ِت اال
`
�> اَ

|21| 
[89.22] dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. | +َك َوالَْمَ�ُ َصفا+ َصفاÈ  |22َوَجاَء َرب

[89.23] dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi 
tidak berguna lagi mengingat itu baginya. | ْكَرى ِxّا ُÚَ <ىن vنَساُن َوا

`
َ يَْوَمِئٍذ يََتَذك>ُر اال هَمن>  |23َوِ°َء يَْوَمِئٍذ ِجبَ

[89.24] Dia mengatakan. "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan |amal saleh| untuk hidupku 
ini." | ْمُت ِلَحَياِيت  |24يَُقوُل َ_ لَْيتَِين قَد>

[89.25] Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya,  َحٌدvُب عََذابَُه ا فََيْوَمِئٍذ ال> يَُعّذِ
|25| 

[89.26] dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.  َِحٌد |َوَال يُوثv26ُق َوَ~قَُه ا| 
    

Sub.:  Jiwa yang puasSub.:  Jiwa yang puasSub.:  Jiwa yang puasSub.:  Jiwa yang puas    atas ketaqwaanatas ketaqwaanatas ketaqwaanatas ketaqwaan, merasa tenang pada hari kiamat 89:27, merasa tenang pada hari kiamat 89:27, merasa tenang pada hari kiamat 89:27, merasa tenang pada hari kiamat 89:27    
[89.27] Hai jiwa yang tenang. | ُهتَا الن>ْفُس املُْطَمِئن>ُة< ي v27َ_ ا| 

[89.28] Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya.  ْرِضي>ًة ِِّك َراِضَيًة م> َىل َرب `
اْرِجِعي ا

|28| 
[89.29] Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku, | 29فَاْدُخِيل ِيف ِعَباِدي| 

[89.30] dan masuklah ke dalam surga-Ku. | 30َواْدُخِيل َجن>ِيت| 
 

AL BALAD  Wسورة الب 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Banyaknya harta akan menempuh jalan yang mendaki lagi sukarSub.:  Banyaknya harta akan menempuh jalan yang mendaki lagi sukarSub.:  Banyaknya harta akan menempuh jalan yang mendaki lagi sukarSub.:  Banyaknya harta akan menempuh jalan yang mendaki lagi sukar    90:190:190:190:1----20202020    

[90.1] Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini |Mekah|, | ِWَ1ال ا¢ْقِسُم ِهبََذا الَب| 
[90.2] dan kamu |Nabi Muhammad| bertempat di kota Mekah ini, | ِWَِهبََذا الَب äنَْت ِحلv2َوا| 

[90.3] dan demi bapak dan anaknya. | َTََوَما َو ٍTِ3َوَوا| 
[90.4] Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.  نَساَن ِيف

`
لَقَْد َخلَْقنَا اال

 |4َكَبٍد |
[90.5] Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?  َسُب َحيْ vا

>ن يَْقِدَر عَلَْيِه اvَحٌد |  |5اvن ل
[90.6] Dia mengatakan. "Aku telah menghabiskan harta yang banyak". | َبدًاÈ  |6يَُقوُل اvْهلَْكُت َماًال ل
[90.7] Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? | َحٌدvْم يََرُه ا< َسُب اvن ل َحيْ v7ا| 

[90.8] Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, | َِعْينَْني ُ <Ú َعل لَْم َجنْ v8ا| 
[90.9] lidah dan dua buah bibir.  ََوَشَفت kً9ْنيِ |َوِلَسا| 

[90.10] Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. | 10َوَهَديْنَاُه الن>ْجَدْيِن| 
[90.11] Maka tidakkah sebaiknya |dengan hartanya itu| ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar?.

 |11فََال اْقتََحَم الَعَقَبَة | 
[90.12] Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? | ْدَراَك َما الَعَقَبُةv12َوَما ا| 

[90.13] |yaitu| melepaskan budak dari perbudakan, | َرقََبٍة È13فَك| 
[90.14] atau memberi makan pada hari kelaparan, | ْطَعاٌم ِيف يَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة

`
 |14اvْو ا

[90.15] |kepada| anak yatim yang ada hubungan kerabat, | 15يَِت�ً َذا َمْقَربٍَة| 
[90.16] atau orang miskin yang sangat fakir. | بٍَة  |16اvْو ِمْسِكينًا َذا َمْرتَ

[90.17] Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling 
berpesan untuk berkasih sayang. | ِة ْربِ َوتََواَصْوا ِ�لَْمْرَمحَ يَن آَمنُوا َوتََواَصْوا ِ�لص> ِ <x17ُمث> َاكَن ِمَن ا| 

[90.18] Mereka |orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu| adalah golongan kanan.  اُب ْحصَ vا¢ْولَِئَك ا
 |18املَْيَمنَِة |

[90.19] Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.  يَن َكَفُروا ِ <xَوا
اُب املَْشاvَمِة | ْحصَ v19ِبآَ_تِنَا ُمهْ ا| 

[90.20] Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. | ْؤَصَدٌة Èٌر مkَ ْم  |20عَلَْهيِ
 

ASY SYAMS  سورة الشمس 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  TandaSub.:  Tanda----tanda kebesaran Allah di muka bumi, namun sebagian besar manusia banyak yang tidak tanda kebesaran Allah di muka bumi, namun sebagian besar manusia banyak yang tidak tanda kebesaran Allah di muka bumi, namun sebagian besar manusia banyak yang tidak tanda kebesaran Allah di muka bumi, namun sebagian besar manusia banyak yang tidak 
mensyukurinya. seperti halnya kaum stamud yang mendustakmensyukurinya. seperti halnya kaum stamud yang mendustakmensyukurinya. seperti halnya kaum stamud yang mendustakmensyukurinya. seperti halnya kaum stamud yang mendustakan Rasulan Rasulan Rasulan Rasul----Nya 91:1 Nya 91:1 Nya 91:1 Nya 91:1 ----    15151515    

[91.1] Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, | اَها ْمِس َوُحضَ  |1َوالش>
[91.2] dan bulan apabila mengiringinya, | َذا تَالَها

`
 |2َوالْقََمِر ا

[91.3] dan siang apabila menampakkannya, | َذا َجال>َها
`
َاِر ا  |3َوالهن>

[91.4] dan malam apabila menutupinya, | َذا يَْغَشاَها
`
>ْيِل ا  |4َوالل



541 

 

[91.5] dan langit serta pembinaannya, | َماِء َوَما بَنَاَها  |5َوالس>
[91.6] dan bumi serta penghamparannya, | ْرِض َوَما َطَحاَهاv6َواال| 

[91.7] dan jiwa serta penyempurnaannya |ciptaannya|,  ْاَها |َونَف  |7ٍس َوَما َسو>
[91.8] maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu |jalan| kefasikan dan ketakwaannya,  لْهََمهَا فُُجوَرَها َوتَْقَواَهاvفَا

|8| 
[91.9] sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, | َها  |9قَْد اvفْلََح َمن َزاك>

[91.10] dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. | اَها  |10َوقَْد َخاَب َمن َدس>
[91.11] |Kaum| Tsamud telah mendustakan |rasulnya| karena mereka melampaui batas,  بَْت ثَُموُد ِبَطْغَواَها َكذ>

|11| 
[91.12] ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, | ْشَقاَهاvِذ انَْبَعَث ا

`
 |12ا

[91.13] lalu Rasul Allah |Saleh| berkata kepada mereka. |"Biarkanlah| unta betina Allah dan minumannya".
ِ َوُسْقيَاَها |  <Bقََة اkَ ِ <B13فَقَاَل لَهُْم َرُسوُل ا| 

[91.14] Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan 
mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka |dengan tanah|.  ْم بُوُه فََعَقُروَها فََدْمَدَم عَلَْهيِ فََكذ>

اَها | ْم فََسو> ُم ِبَذْنِهبِ È14َرهب| 
[91.15] dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu. | اُف ُعْقَباَها  |15َوَال َخيَ

 
AL LAIL  سورة الليل 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Allah memudahkan jalan bagi mereka yang beriman 92:1Sub.:  Allah memudahkan jalan bagi mereka yang beriman 92:1Sub.:  Allah memudahkan jalan bagi mereka yang beriman 92:1Sub.:  Allah memudahkan jalan bagi mereka yang beriman 92:1----7777    

[92.1] Demi malam apabila menutupi |cahaya siang|, | َذا يَْغَىش
`
>ْيِل ا  |1َوالل

[92.2] dan siang apabila terang benderang, | <َذا َجتَىل
`
َاِر ا  |2َوالهن>

[92.3] dan penciptaan laki-laki dan perempuan, | نَىث َكَر َواال¢ <x3َوَما َخلََق ا| 
[92.4] sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. | <ىت ن> َسْعَيُمكْ لَشـَ `

 |4ا
[92.5] Adapun orang yang memberikan |hartanya di jalan Allah| dan bertakwa, | َقى< ا َمْن اvْعَطى َوات  |5فَاvم>

[92.6] dan membenarkan adanya pahala yang terbaik |surga|, | َىن َق ِ�لُْحسـْ  |6َوَصد>
[92.7] maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. | ى ُه لِلْيُْرسَ ُ ُنيَّرسِ  |7فَسـَ

    
Sub.:  Allah memberi jalan kesulitan bagi orangSub.:  Allah memberi jalan kesulitan bagi orangSub.:  Allah memberi jalan kesulitan bagi orangSub.:  Allah memberi jalan kesulitan bagi orang----orang yang kafir 92:8orang yang kafir 92:8orang yang kafir 92:8orang yang kafir 92:8----21212121    

[92.8] Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,  َل ا َمْن َخبِ َتْغَىن | َواvم>  |8َواسـْ
[92.9] serta mendustakan pahala yang terbaik, | َىن َب ِ�لُْحسـْ  |9َوَكذ>

[92.10] maka kelak Kami akan menyiapkan baginya |jalan| yang sukar. | ى ُه ِللُْعْرسَ ُ ُنيَّرسِ  |10فَسـَ
[92.11] Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. | َذا تََرد>ى

`
 |11َوَما يُْغِين َعْنُه َماÚُُ ا

[92.12] Sesungguhnya kewajiban Kami-lah memberi petunjuk, | ن> عَلَْينَا لَلْهَُدى `
 |12ا

[92.13] dan sesungguhnya kepunyaan Kami-lah akhirat dan dunia. | ن> لَنَا لَالِٓخَرَة َواال¢وَىل
`
 |13َوا

[92.14] Maka Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. | ى  |14فَاvنَذْرتُُمكْ kَرًا تَلَظ>
[92.15] Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, | ْشَقىvال> اال

`
 |15َال يَْصالَها ا

[92.16] yang mendustakan |kebenaran| dan berpaling |dari iman|. | <َب َوتََوىل ي َكذ> ِ <x16ا| 
[92.17] Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, | تَْقى vُيَجن>ُهبَا اال  |17َوسـَ
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[92.18] yang menafkahkan hartanya |di jalan Allah| untuk membersihkannya,  ُÚَي يُْؤِيت َما ِ <xىك> | ا  |18يََزتَ
[92.19] padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya,  َحٍدvَوَما ال

َزى | ْعَمٍة ُجتْ ِّ  |19ِعنَدُه ِمن ن
[92.20] tetapi |dia memberikan itu semata-mata| karena mencari keridaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.

ِِّه االvْعَىل |  ال> ابِْتَغاَء َوْجِه َرب `
 |20ا

[92.21] Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. | 21َولََسْوَف يَْرَىض| 
 

ADH DHUHAA  سورة الضحى 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Syukurilah segala sesuatuSub.:  Syukurilah segala sesuatuSub.:  Syukurilah segala sesuatuSub.:  Syukurilah segala sesuatu    nikmat dari Allahnikmat dari Allahnikmat dari Allahnikmat dari Allah, jangan berlaku sewenang, jangan berlaku sewenang, jangan berlaku sewenang, jangan berlaku sewenang----wenang terhadap anak yatimwenang terhadap anak yatimwenang terhadap anak yatimwenang terhadap anak yatim    
93:193:193:193:1----11111111    

[93.1] Demi waktu matahari sepenggalahan naik, | َحى È1َوالض| 
[93.2] dan demi malam apabila telah sunyi, | ى َذا َجسَ

`
>ْيِل ا  |2َوالل

[93.3] Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada |pula| benci kepadamu, | َك َوَما قََىلÈ عََك َرب  |3َما َود>
[93.4] dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. | ِمَن اال¢وَىل َ <W ٌ4َولَالِٓخَرُة َخْري| 

[93.5] Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu |hati| kamu menjadi puas.
َىض |  Èَك فََرتْ  |5َولََسْوَف يُْعِطيَك َرب

[93.6] Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. | ْدَك يَِت�ً فَآَوى لَْم َجيِ v6ا| 
[93.7] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.  +َوَوَجَدَك َضاال

 |7فَهََدى |
[93.8] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.  َوَوَجَدَك

 |8عَائًِال فَاvْغَىن |
[93.9] Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. | ا الَيِتَمي فََال تَْقهَْر  |9فَاvم>

[93.10] Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya.  ائَِل فََال تَْهنَْر ا الس> َواvم>
|10| 

[93.11] Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya |dengan bersyukur|.
ْث |  َِّك فََحّدِ ا ِبِنْعَمِة َرب  |11َواvم>

 
ALAM NASYRAH  سورة الرشح 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan Sub.:  Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan Sub.:  Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan Sub.:  Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan 94:194:194:194:1----8888    

[94.1] Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, | َصْدَرَك َWَ ْح لَْم نَْرشَ v1ا| 
[94.2] Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, | 2َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَرَك| 

[94.3] yang memberatkan punggungmu? | نَقَض َظهَْرَك vي ا ِ <x3ا| 
[94.4] Dan Kami tinggikan bagimu sebutan |nama|mu. | ِذْكَرَك َWَ 4َوَرفَْعنَا| 

[94.5] Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, | ن> َمَع الُعْرسِ يُْرسًا
`
 |5فَا

[94.6] sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. | ن> َمَع الُعْرسِ يُْرسًا `
 |6ا
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[94.7] Maka apabila kamu telah selesai |dari sesuatu urusan|, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
|urusan| yang lain, | َذا فََرْغَت فَانَصْب

`
 |7فَا

[94.8] dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. | َِّك فَاْرغَْب َىل َرب
`
 |8َوا

 
AT TIIN  سورة التني 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Bagi orang yang beriman pahala yang tiada putusnyaSub.:  Bagi orang yang beriman pahala yang tiada putusnyaSub.:  Bagi orang yang beriman pahala yang tiada putusnyaSub.:  Bagi orang yang beriman pahala yang tiada putusnya    95:195:195:195:1----8888    

[95.1] Demi |buah| Tin dan |buah| Zaitun, | يُْتوِن  |1َوالتِِّني َوالز>
[95.2] dan demi bukit Sinai, | يِنَني  |2َوُطوِر سـِ

[95.3] dan demi kota |Mekah| ini yang aman, | ِمِنيvاال ِWَ3َوَهَذا الَب| 
[95.4] sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.  لَقَْد َخلَْقنَا

نَساَن ِيف اvْحَسِن تَْقِوٍمي |
`
 |4اال

[95.5] Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya |neraka|,  ْسَفَل َساِفِلَنيvُه اkَُمث> َرَدْد
|5| 

[95.6] kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang 
tiada putus-putusnya.  ُيَن آَمن ِ <xال> ا

`
اِلَحاِت فَلَهُْم اvْجٌر غَْريُ َمْمُنوٍن |ا لُوا الص>  |6وا َوَمعِ

[95.7] Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan |hari| pembalasan sesudah |adanya 
keterangan-keterangan| itu? | يِن ِTّ�ِ بَُك بَْعُد  |7فََما يَُكّذِ

[95.8] Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? | ْحَمكِ احلَاِمكَِنيvِبا ُ <Bلَيَْس اv8ا| 
 

AL 'ALAQ  سورة العلق 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Ayat pertama yang dibawa Malaikat Jibril dari Allah untuk menSub.:  Ayat pertama yang dibawa Malaikat Jibril dari Allah untuk menSub.:  Ayat pertama yang dibawa Malaikat Jibril dari Allah untuk menSub.:  Ayat pertama yang dibawa Malaikat Jibril dari Allah untuk mengajarkan Nabi Muhammad 96:1gajarkan Nabi Muhammad 96:1gajarkan Nabi Muhammad 96:1gajarkan Nabi Muhammad 96:1----5555    
[96.1] Bacalah dengan |menyebut| nama Tuhanmu Yang menciptakan, | ي َخلََق ِ <xَِّك ا  |1اْقراû ِ�ْمسِ َرب

[96.2] Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. | نَساَن ِمْن عَلٍَق
`
 |2َخلََق اال

[96.3] Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, | ْكَرُمvَك االÈ  |3اْقَراû َوَرب
[96.4] Yang mengajar |manusia| dengan perantaraan kalam. | ِِ�لَْقَمل َ ي عَمل> ِ <x4ا| 

[96.5] Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. | ْنَساَن َما لَْم يَْعَمل
`
َ اال  |5عَمل>

    
SubSubSubSub.:  Manusia benar.:  Manusia benar.:  Manusia benar.:  Manusia benar----benar memlampaui batasbenar memlampaui batasbenar memlampaui batasbenar memlampaui batas    96:696:696:696:6----19191919    

[96.6] Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, | نَساَن لََيْطَغى
`
ن> اال `

�> اَ6| 
[96.7] karena dia melihat dirinya serba cukup. | َتْغَىن آُه اسـْ  |7اvن ر>

[96.8] Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali |mu|. | ْجَعى Èَِّك الر َىل َرب `
ن> ا `

 |8ا
[96.9] Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, | ي يَْهنَـى ِ <xيَْت اvَراv9ا| 

[96.10] seorang hamba ketika dia mengerjakan salat, | <َذا َصىل
`
 |10َعْبدًا ا

[96.11] bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran,  ن َاكَن عََىل
`
اvَراvيَْت ا

 |11الهَُدى |
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[96.12] atau dia menyuruh bertakwa |kepada Allah|? | َمَر ِ�لت>ْقَوىvْو اv12ا| 
[96.13] Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?  َب ن َكذ>

`
اvَراvيَْت ا

 |13َوتََوىل> |
[96.14] Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?  َ <Bن> اvلَْم يَْعَمل ِبا vا

 |14يََرى |
[96.15] Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti |berbuat demikian| niscaya Kami tarik ubun-ubunnya,

>ْم يَنتَِه لَنَْسَفعًا ِ�لن>اِصَيِة |  �> لَِنئ لَ15| 
[96.16] |yaitu| ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. | ِصَيٍة َاكِذبٍَة َخاِطئٍَةkَ16| 

[96.17] Maka biarlah dia memanggil golongannya |untuk menolongnya|, | ِديَُهkَ 17فَلَْيْدُع| 
[96.18] kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, | َ�ِنَيَة نَْدُع الز>  |18سـَ

[96.19] sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah |dirimu kepada 
Tuhan|,  ْْد َواق  |19َرتِْب |َ�> َال تُِطْعُه َواْجسُ

 
AL QADR  سورة القدر 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Al Qur'an diturunkan pada malam kemuliaan, pada akhir bulan Ramadhan 97:1Sub.:  Al Qur'an diturunkan pada malam kemuliaan, pada akhir bulan Ramadhan 97:1Sub.:  Al Qur'an diturunkan pada malam kemuliaan, pada akhir bulan Ramadhan 97:1Sub.:  Al Qur'an diturunkan pada malam kemuliaan, pada akhir bulan Ramadhan 97:1----5555    

[97.1] Sesungguhnya Kami telah menurunkannya |Al Qur'an| pada malam kemuliaan.  نَزلْنَاُه ِيف لَْي3َِ الَقْدِر vا <k
`
ا

|1| 
[97.2] Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? | ْدَراَك َما لَْي3َُ الَقْدِرv2َوَما ا| 

[97.3] Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.  ْلِْف َشهٍْر |لَْي3َُ الَقدvْن ا  |3ِر َخْريٌ ّمِ
[97.4] Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk 

mengatur segala urusan. | ْمٍرvن ُلكِّ ا م ّمِ ِ ْذِن َرّهبِ
`
وُح ِفهيَا ِ� È4تََزن>ُل املَالئَِكُة َوالر| 

[97.5] Malam itu |penuh| kesejahteraan sampai terbit fajar. | 5َسالٌم ِيهَ َحىت> َمْطلَعِ الَفْجِر| 
 

AL BAYYINAH  سورة البينة 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang kafir dan orangrang kafir dan orangrang kafir dan orangrang kafir dan orang----orang musyrik tetaporang musyrik tetaporang musyrik tetaporang musyrik tetap    dalam pendirian mereka dalam pendirian mereka dalam pendirian mereka dalam pendirian mereka     98:198:198:198:1----6666    
[98.1] Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik |mengatakan bahwa mereka| tidak 

akan meninggalkan |agamanya| sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,  ْهِلvيَن َكَفُروا ِمْن ا ِ <xلَْم يَُكِن ا
نَُة | ِّ >ىَتاûِتَهيُُم الَبي  |1الِكتَاِب َوالُْمْرشِِكَني ُمنَفّكَِني َحت

[98.2] |yaitu| seorang Rasul dari Allah |Nabi Muhammad| yang membacakan lembaran-lembaran yang 
disucikan |Al Qur'an|, | َطه>َرًة Èفًا م ِ يَْتلُو ُحصُ <Bَن ا  |2َرُسوٌل ّمِ

[98.3] di dalamnya terdapat |isi| kitab-kitab yang lurus. | َمٌة  |3ِفهيَا ُكُتٌب قَيِّ
[98.4] Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab |kepada mereka| melainkan 

sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. يَن ا¢وتُوا اxََق ا نَُة |َوَما تََفر> ِّ ال> ِمْن بَْعِد َما َجاَءْهتُُم الَبي
`
 |4لِكتَاَب ا

[98.5] Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan 
kepada-Nya dalam |menjalankan| agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan 
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zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.  َاكَة الَة َويُْؤتُوا الز> يَن ُحنََفاَء َويُِقميُوا الص> ِTّا ُÚَ ُمْخِلِصَني َ <Bال> ِلَيْعُبُدوا ا
`
َوَما ا¢ِمُروا ا

َمِة |  |5َوَذWَِ ِديُن الَقيِّ
[98.6] Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik |akan masuk| ke 

neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.  ْهِلvيَن َكَفُروا ِمْن ا ِ <xن> ا `
ا

 < يَن ِفهيَا ا¢ْولَئَِك ُمهْ َرشÈ الَربِي ِTَِخا َ من>  |6ِة |الِكتَاِب َوالُْمْرشِِكَني ِيف kَِر َ"َ
    

Sub.:  SebaikSub.:  SebaikSub.:  SebaikSub.:  Sebaik----baik makhluk adalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh 98:7baik makhluk adalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh 98:7baik makhluk adalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh 98:7baik makhluk adalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh 98:7----8888    
[98.7] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-

baik makhluk.  لُوا يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xن> ا `
>ِة |ا اِلَحاِت ا¢ْولَئَِك ُمهْ َخْريُ الَربِي  |7الص>

[98.8] Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; 
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. 

Yang demikian itu adalah |balasan| bagi orang yang takut kepada Tuhannya.  رِي ِمن ْم َجن>اُت عَْدٍن َجتْ ِ َجَزاُؤُمهْ ِعنَد َرّهبِ
>ُه | ُ َعْهنُْم َوَرُضوا َعْنُه َذWَِ ِلَمْن َخِيشَ َرب <Bِيضَ ا يَن ِفهيَا اvبَداً ر> ِTِْهنَاُر َخاvِهتَا اال  |8َحتْ

 
AZ ZALZALAH  Óسورة الزلز 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  GGGGempa bumi pada hari kiamat 99:1empa bumi pada hari kiamat 99:1empa bumi pada hari kiamat 99:1empa bumi pada hari kiamat 99:1----8888    

[99.1] Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya |yang dahsyat|,  vَذا ُزلْزِلَِت اال
`
 |1ْرُض ِزلَْزالَهَا |ا

[99.2] dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat |yang dikandung| nya, | ثَْقالَهَا vْرُض اvْخَرَجِت االv2َوا| 
[99.3] dan manusia bertanya. "Mengapa bumi |jadi begini|?", | نَساُن َما لَهَا

`
 |3َوقَاَل اال

[99.4] pada hari itu bumi menceritakan beritanya, | ْخَباَرَهاvُث ا ّدِ  |4يَْوَمِئٍذ ُحتَ
[99.5] karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan |yang sedemikian itu| kepadanya.  َك< ِباvن> َرب

 |5اvْوَ� لَهَا |
[99.6] Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya 

diperlihatkan kepada mereka |balasan| pekerjaan mereka. | الَهُْم ْوا اvْمعَ ُِّريَ َتاً ل  |6يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر الن>اُس اvشـْ
[99.7] Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat |balasan| 

nya. ٍة َخْريًا يََرُه | فََمن  |7يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذر>
[99.8] Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat 

|balasan| nya pula. | ٍة َرشا+ يََرُه  |8َوَمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذر>
 

AL 'ADIYAAT  سورة العاد_ت 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Mereka yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, dan keserakahannya atas harta 100:1Sub.:  Mereka yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, dan keserakahannya atas harta 100:1Sub.:  Mereka yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, dan keserakahannya atas harta 100:1Sub.:  Mereka yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, dan keserakahannya atas harta 100:1----11111111    
[100.1] Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, | 1َوالَْعاِدَ_ِت َضْبحًا| 
[100.2] dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan |kuku kakinya|, | 2فَالُْموِرَ_ِت قَْدحًا| 

[100.3] dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, | 3فَالُْمِغَرياِت ُصْبحًا| 
[100.4] maka ia menerbangkan debu,  v4ثَْرَن ِبِه نَْقعًا |فَا| 
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[100.5] dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, | عًا  |5فََوَسْطَن ِبِه َمجْ
[100.6] sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya,  ِِّه نَساَن ِلَرب

`
ن> اال `

ا
 |6لََكنُوٌد |

[100.7] dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan |sendiri| keingkarannya, | لََشهِيٌد َWُِه عََىل َذ< ن
`
 |7َوا

[100.8] dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. | ُه ِلُحّبِ اخلَْريِ لََشِديٌد< ن
`
 |8َوا

[100.9] Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,  ُفََال يَْعَملvا
َذا بُْعِرثَ َما ِيف الُقُبوِر |

`
 |9ا

[100.10] dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada, | ُدوِر Èَل َما ِيف الص  |10َوُحّصِ
[100.11] sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.  َخِبٌري< ْم يَْوَمِئٍذ ل ُم ِهبِ ن> َرهب> `

ا
|11| 

 
AL QAARI'AH  سورة القارعة 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Timbangan keadilan pada hari kiamat 101:1Sub.:  Timbangan keadilan pada hari kiamat 101:1Sub.:  Timbangan keadilan pada hari kiamat 101:1Sub.:  Timbangan keadilan pada hari kiamat 101:1----11111111    

[101.1] Hari Kiamat, | 1الَْقاِرعَُة| 
[101.2] apakah hari Kiamat itu? | 2َما الَقارِعَُة| 

[101.3] Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? | ْدَراَك َما الَقارِعَُةv3َوَما ا| 
[101.4] Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran,  َ  |4ْبثُوِث |يَْوَم يَُكوُن الن>اُس َاكلَْفَراِش امل

[101.5] dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. | 5َوتَُكوُن اِجلَباُل َاكلِْعهِْن املَنُفوِش| 
[101.6] Dan adapun orang-orang yang berat timbangan |kebaikan| nya, | ا َمن ثَُقلَْت َمَواِزيُنُه  |6فَاvم>

[101.7] maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. | اِضَيٍة  |7فَهَُو ِيف ِعيَشٍة ر>
[101.8] Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan |kebaikan| nya, | ا َمْن َخف>ْت َمَواِزيُنُه  |8َواvم>

[101.9] maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. | ُه َهاِويٌَة È9فَا¢م| 
[101.10] Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? | ْدَراَك َماِهَيْهv10َوَما ا| 

[101.11] |Yaitu| api yang sangat panas. | ٌر َحاِميٌَةkَ11| 
 

AT TAKAATSUR  سورة التاكثر 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ال ِ <Bِحميِ ِبْسِم ا ِن الر> ْمحَ  ر>
    

Sub.:   Semua amal perbuatan manusiaSub.:   Semua amal perbuatan manusiaSub.:   Semua amal perbuatan manusiaSub.:   Semua amal perbuatan manusia    akan dipertanyakan pada hari kiamat 102:1akan dipertanyakan pada hari kiamat 102:1akan dipertanyakan pada hari kiamat 102:1akan dipertanyakan pada hari kiamat 102:1----8888    
[102.1] Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, | لْهَاُمكُ الت>َاكثُُرv1ا| 

[102.2] sampai kamu masuk ke dalam kubur. | 2َحىت> ُزْرُمتُ املََقابَِر| 
[102.3] Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui |akibat perbuatanmu itu|, | َسْوَف تَْعلَُموَن <�َ3| 

[102.4] dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. | َسْوَف تَْعلَُموَن <� |4ُمث> َ
[102.5] Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, | لَْو تَْعلَُموَن ِعْملَ الَيِقِني <�َ5| 

[102.6] niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, | ُون> اجلَِحَمي  |6لََرتَ
[102.7] dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan `ainulyaqin,  ََا ع ُوهن>  |7ْنيَ الَيِقِني |ُمث> لََرتَ
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[102.8] kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan |yang kamu megah-
megahkan di dunia itu|. | لُن> يَْوَمِئٍذ َعِن الن>ِعِميv8ُمث> لَتُْسا| 

 
AL 'ASHR  سورة العرص 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  Semua manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang berimanSemua manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang berimanSemua manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang berimanSemua manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman103:1103:1103:1103:1----3333    

[103.1] Demi masa. | ِ1َوالَْعْرص| 
[103.2] Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,  نَساَن

`
ن> اال `

 |2لَِفي ُخْرسٍ |ا
[103.3] kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya 

menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.  ِاِلَحاِت َوتََواَصْوا ِ�لَْحّق لُوا الص> يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ <xال> ا
`
 ا

ْربِ |  |3َوتََواَصْوا ِ�لص>
 

AL HUMAZAH  سورة اهلمزة 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  Hukuman untuk fitnah dan mereka yang cinta akan harta 104:1Sub.:  Hukuman untuk fitnah dan mereka yang cinta akan harta 104:1Sub.:  Hukuman untuk fitnah dan mereka yang cinta akan harta 104:1Sub.:  Hukuman untuk fitnah dan mereka yang cinta akan harta 104:1----9999    
[104.1] Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, | َمَزٍةÈ ُلكِّ ُمهََزٍة ل ِّ  |1َويٌْل ل

[104.2] yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, | َدُه َع َماًال َوعَد> ي َمجَ ِ <x2ا| 
[104.3] dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya,  َWَْخvا ُÚَن> َماvَسُب ا  |3ُه |َحيْ

[104.4] sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.  <�َ
 |4لَُينَْبَذن> ِيف احلَُطَمِة |

[104.5] Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? | ْدَراَك َما احلَُطَمُةv5َوَما ا| 
[104.6] |yaitu| api |yang disediakan| Allah yang dinyalakan, | املُوقََدُة ِ <Bُر اkَ6| 

[104.7] yang |membakar| sampai ke hati. | ْفِئَدِةvِلُع عََىل اال >ِيت تَط>  |7ال
[104.8] Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, | ْؤَصَدٌة Èم م َا عَلَْهيِ هن>

`
 |8ا

[104.9] |sedang mereka itu| diikat pada tiang-tiang yang panjang. | َدٍة َمد> Èٍد م  |9ِيف َمعَ
 

AL FIIL  سورة الفيل 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
    

Sub.:  KesiaSub.:  KesiaSub.:  KesiaSub.:  Kesia----siaan tentara gajah untuk menghancurkan ka’bahsiaan tentara gajah untuk menghancurkan ka’bahsiaan tentara gajah untuk menghancurkan ka’bahsiaan tentara gajah untuk menghancurkan ka’bah    105:1105:1105:1105:1----5555    
[105.1] Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara 

bergajah? | اِب الِفيِل Èَك ِباvْحصَ لَْم تََر َكْيَف فََعَل َرب v1ا| 
[105.2] Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka |untuk menghancurkan Kakbah| itu sia-sia?,

َعْل َكْيَدُمهْ ِيف تَْضِليٍل |  لَْم َجيْ v2ا| 
[105.3] Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, | َ�ِبيَلvْم َطْريًا ا  |3َواvْرَسَل عَلَْهيِ
[105.4] yang melempari mereka dengan batu |berasal| dari tanah yang terbakar,  يٍل |تَْرِمِهيم ن ِجسِّ َجاَرٍة ّمِ  |4ِحبِ
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[105.5] lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan |ulat|. | ُكوٍلûا  |5فََجَعلَهُْم َكَعْصٍف م>
 

QURAISY  سورة قريش 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ِن ال ْمحَ ِ الر> <Bِحميِ ِبْسِم ا  ر>
    

Sub.:  KebiSub.:  KebiSub.:  KebiSub.:  Kebiasaan suku quraisy 106:1asaan suku quraisy 106:1asaan suku quraisy 106:1asaan suku quraisy 106:1----4444    
[106.1] Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, | يَالِف ُقَريٍْش

`
 |1ال

[106.2] |yaitu| kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.  ْيِف َتاِء َوالص> ِيَالِفهِْم ِرْح3ََ الشـِّ
`
ا

|2| 
[106.3] Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini |Kakbah|. | 3فَلَْيْعُبُدوا َرب> َهَذا الَبيِْت| 

[106.4] Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan 
mereka dari ketakutan.  َن ُجوعٍ َوآم ي اvْطَعَمهُم ّمِ ِ <xْن َخْوٍف |ا  |4َهنُم ّمِ

 
AL MAA'UUN  سورة املاعون 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

    
Sub.:  Sub.:  Sub.:  Sub.:  OOOOrang yang mendustakan agama 107:1rang yang mendustakan agama 107:1rang yang mendustakan agama 107:1rang yang mendustakan agama 107:1----7777    

[107.1] Tahukah kamu |orang| yang mendustakan agama?  vَراvيِن |ا ِTّ�ِ ُب ي يَُكّذِ ِ <x1يَْت ا| 
[107.2] Itulah orang yang menghardik anak yatim, | الَيِتَمي Èي يَُدع ِ <xا َWِ2فََذ| 

[107.3] dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. | عََىل َطَعاِم اِملْسِكِني Èض  |3َوَال َحيُ
[107.4] Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, | َِّني ِّلُْمَصل  |4فََويٌْل ل

[107.5] |yaitu| orang-orang yang lalai dari salatnya, | ْم َساُهوَن يَن ُمهْ َعن َصالِهتِ ِ <x5ا| 
[107.6] orang-orang yang berbuat ria. | يَن ُمهْ ُيَراُءوَن ِ <x6ا| 

[107.7] dan enggan |menolong dengan| barang berguna. | 7َويَْمنَُعوَن املَاُعوَن| 
 

AL KAUTSAR  سورة الكوثر 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
 

Sub.:   Air dari telaga Kautsar untuk Nabi Muhammad 108:1Sub.:   Air dari telaga Kautsar untuk Nabi Muhammad 108:1Sub.:   Air dari telaga Kautsar untuk Nabi Muhammad 108:1Sub.:   Air dari telaga Kautsar untuk Nabi Muhammad 108:1----3333    
[108.1] Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. | ْعَطْينَاَك الَكْوثََرvا <k

`
 |1ا

[108.2] Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. | َِّك َواْحنَْر  |2فََصّلِ ِلَرب
[108.3] Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. | ُبَْرتvن> َشاِنئََك ُهَو اال `

 |3ا
 

AL KAAFIRUUN  سورة الاكفرون 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
 

Sub.: Sub.: Sub.: Sub.:     Perbedaan agama antara orang muslim dan kafir Perbedaan agama antara orang muslim dan kafir Perbedaan agama antara orang muslim dan kafir Perbedaan agama antara orang muslim dan kafir 109:1109:1109:1109:1----6666    
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[109.1] Katakanlah. "Hai orang-orang yang kafir, | َا الَاكِفُروَن Èهيv1قُْل َ_ ا| 
[109.2] aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. | ْعُبُد َما تَْعُبُدوَنv2َال ا| 

[109.3] Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. | ْعُبُدvنُمتْ عَاِبُدوَن َما اv3َوَال ا| 
[109.4] Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. | ْ Èا َعَبدمت  |4َوَال اkَv عَاِبٌد م>

[109.5] Dan kamu tidak pernah |pula| menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.  ْعُبُدvنُمتْ عَاِبُدوَن َما اvَوَال ا
|5| 

[109.6] Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku". | 6لَُمكْ ِديُنُمكْ َوِيلَ ِديِن| 
 

AN NASHR  سورة النرص 
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 
 

Sub.:  Pembukaan kota Mekkah untuk kaum muslimin 110:1Sub.:  Pembukaan kota Mekkah untuk kaum muslimin 110:1Sub.:  Pembukaan kota Mekkah untuk kaum muslimin 110:1Sub.:  Pembukaan kota Mekkah untuk kaum muslimin 110:1----3333    
[110.1] Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. | َوالَْفْتُح ِ <Bَذا َجاَء نَْرصُ ا

`
 |1ا

[110.2] Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,  يَْت الن>اَس يَْدُخلُوَنvَوَرا
ِ اvْفَواجًا | <B2ِيف ِديِن ا| 

[110.3] maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya 
Dia adalah Maha Penerima tobat. | �ًا >ُه َاكَن تَو> ن

`
َتْغِفْرُه ا َِّك َواسـْ ْمِد َرب ْح ِحبَ ّبِ  |3فَسـَ

 
AL LAHAB  سورة املسد 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحميِ ب ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bْسِم ا 

 
Sub.:  HukumanSub.:  HukumanSub.:  HukumanSub.:  Hukuman    bagibagibagibagi    Abu Lahab dan istrinya 111:1Abu Lahab dan istrinya 111:1Abu Lahab dan istrinya 111:1Abu Lahab dan istrinya 111:1----5555    

[111.1] Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. | <ِيب لَهٍَب َوتَب vْت يََدا ا<  |1تَب
[111.2] Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. | َوَما َكَسَب ُÚُْغَىن َعْنُه َماv2َما ا| 

[111.3] Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. | رًا َذاَت لَهٍَبkَ َيْصَىل  |3سـَ
[111.4] Dan |begitu pula| istrinya, pembawa kayu bakar. | احلََطِب َÓَتُُه َمح>اv4َواْمَرا| 

[111.5] Yang di lehernya ada tali dari sabut. | َسٍد ن م>  |5ِيف ِجيِدَها َحْبٌل ّمِ
 

AL IKHLASH  خالص
`
 سورة اال

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

 
Sub.:  Allah adalah Satu, tidak ada yang Sub.:  Allah adalah Satu, tidak ada yang Sub.:  Allah adalah Satu, tidak ada yang Sub.:  Allah adalah Satu, tidak ada yang sama dengansama dengansama dengansama dengan----Nya 112:1Nya 112:1Nya 112:1Nya 112:1----4444    

[112.1] Katakanlah. "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, | َحٌدvا ُ <B1ُقْل ُهَو ا| 
[112.2] Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. | َمُد ُ الص> <B2ا| 

[112.3] Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,  لَْم| ْTََولَْم يُو ْWَِ3ي| 
[112.4] dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". | َحٌدvُكُفوًا ا ُ <Ú 4َولَْم يَُكن| 

 
AL FALAQ  سورة الفلق 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

 
Sub.: Sub.: Sub.: Sub.:     Berlindung kepada Allah dari kejahatan 113:1Berlindung kepada Allah dari kejahatan 113:1Berlindung kepada Allah dari kejahatan 113:1Berlindung kepada Allah dari kejahatan 113:1----5555    

[113.1] Katakanlah. "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, | ُعوُذ ِبَرّبِ الَفلَِقv1ُقْل ا| 
[113.2] dari kejahatan makhluk-Nya, | َما َخلََق ِ  |2ِمن َرشّ

[113.3] dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, | َذا َوقََب
`
ِ غَاِسٍق ا  |3َوِمن َرشّ

[113.4] dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,  ِ َوِمن َرشّ
 |4الن>ف>اَ~ِت ِيف الُعَقِد |

[113.5] dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki".  َِذا َحَسَد |َوم
`
ِ َحاِسٍد ا  |5ن َرشّ

 
AN NAAS  سورة الناس 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  ِِحمي ِن الر> ْمحَ ِ الر> <Bِبْسِم ا 

 
Sub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setanSub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setanSub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setanSub.:  Berlindung kepada Allah dari godaan setan    114:1114:1114:1114:1----6666    

[114.1] Katakanlah. "Aku berlindung kepada Tuhan |yang memelihara dan menguasai| manusia.  ُعوُذvُقْل ا
 |1ِبَرّبِ الن>اِس |

[114.2] Raja manusia. | 2َمِ�ِ الن>اِس| 
[114.3] Sembahan manusia. | الن>اِس ِÚَ `

 |3ا
[114.4] dari kejahatan |bisikan| setan yang biasa bersembunyi,  َالَوْسو ِ >اِس |ِمن َرشّ  |4اِس اخلَن

[114.5] yang membisikkan |kejahatan| ke dalam dada manusia. | ي يَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر الن>اِس ِ <x5ا| 
[114.6] dari |golongan| jin dan manusia. | 6ِمَن اِجلن>ِة َوالن>اِس| 

 


