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 Tarjamah Al-Fatihah dan Juz 

Amma 

 ُسوَرةُ النَّبَإ  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

يم   ١َعمَّ يَتََسآَءلُوَن  ي هُۡم ف يه  ُمۡختَل فُوَن  ٢َعن  ٱلنَّبَإ  ٱۡلعَظ   ٥ثُمَّ َكَّلَّ َسَيۡعلَُموَن  ٤َكَّلَّ َسيَۡعلَُموَن  ٣ٱلَّذ 

ٗدا  َهَٰ بَاَل أَۡوتَاٗدا  ٦أَلَۡم نَۡجعَل  ٱۡۡلَۡرَض م  ٗجا  ٧َوٱۡلج  ُكۡم أَۡزَوَٰ َوَجعَۡلنَا  ٩بَاٗتا َوَجعَۡلنَا نَۡوَمُكۡم سُ  ٨َوَخلَۡقنََٰ

دَاٗدا  ١١َوَجعَۡلنَا ٱلنََّهاَر َمعَاٗشا  ١٠ٱلَّۡيَل ل بَاٗسا  َراٗجا َوهَّاٗجا  ١٢َوبَنَۡينَا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ش   ١٣َوَجعَۡلنَا س 



 

 

 

اٗجا  ت  َماٗٓء ثَجَّ َرَٰ َن ٱۡلُمۡعص  ا َوَنبَاٗتا  ١٤َوأَنَزۡلنَا م  َج ب هۦ  َحب ٗ ت   ١٥ل  نُۡخر  إ نَّ يَۡوَم ٱۡلفَۡصل   ١٦أَۡلفَافًا  َوَجنََّٰ

ٗتا  يقََٰ ور  فَتَۡأتُوَن أَۡفَواٗجا  ١٧َكاَن م  ٗبا  ١٨يَۡوَم يُنفَُخ ف ي ٱلصُّ َوُسي  َرت   ١٩َوفُت َحت  ٱلسََّمآُء فََكانَۡت أَۡبَوَٰ

بَاُل فََكانَۡت َسَرابًا  ۡرَصاٗدا  ٢٠ٱۡلج  يَن مَ  ٢١إ نَّ َجَهنََّم َكانَۡت م  غ 
اٗبا ل  لطََّٰ َٔ ب ث يَن ف يَهآ أَۡحقَاٗبا  ٢٢ٔ 

 ٢٣لََّٰ

يٗما َوَغسَّاٗقا  ٢٤َّلَّ يَذُوقُوَن ف يَها بَۡرٗدا َوََّل َشَرابًا  فَاقًا  ٢٥إ َّلَّ َحم  إ نَُّهۡم َكانُواْ ََّل يَۡرُجوَن  ٢٦َجَزاٗٓء و 

َساٗبا  ذَّاٗبا َوَكذَّبُواْ ب   ٢٧ح  ت نَا ك  ايََٰ َٔ ٗبا َوُكلَّ َشۡيء  أَۡحَصيۡ  ٢٨ٔ  تََٰ هُ ك  يدَُكۡم إ َّلَّ َعذَابًا  ٢٩نََٰ فَذُوقُواْ فَلَن نَّز 

ۡلُمتَّق يَن َمفَاًزا  ٣٠ ٗبا  ٣١إ نَّ ل  َب أَۡتَراٗبا  ٣٢َحدَآئ َق َوأَۡعنََٰ َهاٗقا  ٣٣َوَكَواع  َّلَّ يَۡسَمعُوَن  ٣٤َوَكۡأٗسا د 

ٗبا  ذََّٰ ب  َك َعَطآءً  ٣٥ف يَها لَۡغٗوا َوََّل ك  ن رَّ َساٗبا َجَزاٗٓء م   ت  َوٱۡۡلَۡرض  َوَما َبۡيَنُهَما  ٣٦ ح  َوَٰ َمَٰ ب   ٱلسَّ رَّ

َطاٗبا  ۡنهُ خ  ن ِۖ ََّل يَۡمل ُكوَن م  ۡحَمَٰ َن لَهُ  ٣٧ٱلرَّ اِۖ َّلَّ يَتََكلَُّموَن إ َّلَّ َمۡن أَذ  ئ َكةُ َصف ٗ
ٓ وُح َوٱۡلَملََٰ يَۡوَم يَقُوُم ٱلرُّ

ُن َوقَاَل َصَواٗبا  ۡحَمَٰ ل َك ٱۡليَۡو  ٣٨ٱلرَّ  فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إ لَىَٰ َرب  هۦ  مَ ذََٰ
ابًا ُم ٱۡلَحقُِّۖ َٔ ُكۡم َعذَاٗبا  ٣٩ٔ  إ نَّآ أَنذَۡرنََٰ

ا  بََۢ لَۡيتَن ي ُكنُت تَُرَٰ يٗبا يَۡوَم َينُظُر ٱۡلَمۡرُء َما قَدََّمۡت يَدَاهُ َويَقُوُل ٱۡلَكاف ُر يََٰ  ٤٠قَر 

 Surat an-Naba 

Tentang apakah mereka saling 

bertanya-tanya ? (QS. 78:1) 

Tentang berita yang besar, (QS. 78:2) 

yang mereka perselisihkan tentang ini. 

(QS. 78:3) 

Sekali-kali tidak; kelak mereka akan 

mengetahui, (QS. 78:4) 

Kemudian sekali-kali tidak; kelak 

mereka akan mengetahui (QS. 78:5) 



 

 

 

Bukankah Kami telah menjadikan 

bumi itu sebagai hamparan? (QS. 

٧٨:٦) 

dan gunung-gunung sebagai pasak? 

(QS. 78:7) 

dan Kami jadikan kamu berpasang-

pasangan, (QS. 78:8) 

dan Kami jadikan tidurmu untuk 

istirahat, (QS. 78:9) 

dan Kami jadikan malammu sebagai 

pakaian, (QS. 78:10) 

dan Kami jadikan siang untuk mencari 

penghidupan, (QS. 78:11) 

dan Kami bangun di atas kamu tujuh 

buah (langit) yang kokoh, (QS. 78:12) 



 

 

 

dan Kami jadikan pelita yang amat 

terang (matahari), (QS. 78:13) 

dan Kami turunkan dari awan air yang 

banyak tercurah, (QS. 78:14) 

supaya Kami tumbuhkan dengan air itu 

biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, (QS. 

٧٨:١٥) 

dan kebun-kebun yang lebat? (QS. 

٧٨:١٦) 

Sesungguhnya Hari Keputusan adalah 

suatu waktu yang ditetapkan, (QS. 

٧٨:١٧) 

yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup 

sangkakala lalu kamu datang 

berkelompok-kelompok, (QS. 78:18) 



 

 

 

dan dibukalah langit, maka terdapatlah 

beberapa pintu, (QS. 78:19) 

dan dijalankanlah gunung-gunung 

maka menjadi fatamorganalah ia. (QS. 

٧٨:٢٠) 

Sesungguhnya neraka jahannam itu 

(padanya) ada tempat pengintai, (QS. 

٧٨:٢١) 

lagi menjadi tempat kembali bagi 

orang-orang yang melampaui batas, 

(QS. 78:22) 

mereka tinggal di dalamnya berabad-

abad lamanya, (QS. 78:23) 

mereka tidak merasakan kesejukan di 

dalamnya dan tidak (pula mendapat) 

minuman, (QS. 78:24) 



 

 

 

selain air yang mendidih dan nanah, 

(QS. 78:25) 

sebagai pembalasan yang setimpal. 

(QS. 78:26) 

Sesungguhya mereka tidak takut 

kepada hisab, (QS. 78:27) 

dan mereka mendustakan ayat-ayat 

Kami dengan sungguh-sungguhnya, 

(QS. 78:28) 

Dan segala sesuatu sudah Kami catat 

dalam suatu kitab. (QS. 78:29) 

Karena itu rasakanlah. Dan kami 

sekali-kali tidak akan menambah 

kepada kamu selain daripada azab. 

(QS. 78:30) 



 

 

 

Sesungguhnya orang-orang yang 

bertaqwa mendapat kemenangan, (QS. 

٧٨:٣١) 

(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur. 

(QS. 78:32) 

dan gadis-gadis remaja yang sebaya, 

(QS. 78:33) 

dan gelas-gelas yang penuh (berisi 

minuman). (QS. 78:34) 

Di dalamnya mereka tidak mendengar 

perkataan yang sia-sia dan tidak (pula 

perkataan) dusta. (QS. 78:35) 

Sebagai balasan dari Rabbmu dan 

pemberian yang cukup banyak, (QS. 

٧٨:٣٦) 



 

 

 

Rabb yang memelihara langit dan 

bumi dan apa yang ada di antara 

keduanya; Yang Maha Pemurah. 

Mereka tidak dapat berbicara dengan 

Dia. (QS. 78:37) 

Pada hari, ketika ruh dan para malaikat 

berdiri bershaf-shaf, mereka tidak 

berkata-kata, kecuali siapa yang diberi 

izin kepadanya oleh Rabb Yang Maha 

Pemurah; dan ia mengucapkan kata 

yang benar. (QS. 78:38) 

Itulah hari yang pasti terjadi, Maka 

barang siapa yang menghendakai, 

niscaya ia menempuh jalan kembali 

kepada Rabbnya. (QS. 78:39) 

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". 

(QS. 78:40) 

َعات    ُسوَرةُ النَّاز 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ت  َغۡرٗقا  َعَٰ ز 
ت  نَۡشٗطا  ١َوٱلنََّٰ َطَٰ ش  ت  َسۡبٗحا  ٢َوٱلنََّٰ ب َحَٰ ت  َسۡبٗقا  ٣َوٱلسََّٰ ب قََٰ ت  أَۡمٗرا  ٤فَٱلسََّٰ يَۡوَم  ٥فَٱۡلُمدَب  َرَٰ

فَةُ تَ  اج  فَةُ  ٦ۡرُجُف ٱلرَّ اد  فَةٌ  ٧تَۡتبَعَُها ٱلرَّ عَٞة  ٨قُلُوٞب يَۡوَمئ ٖذ َواج  ش  ُرَها َخَٰ نَّا  ٩أَۡبَصَٰ يَقُولُوَن أَء 

َرٗة  ١٠لََمۡردُودُوَن ف ي ٱۡلَحاف َرة   ٗما نَّخ  َظَٰ ذَا ُكنَّا ع  َرٞة  ١١أَء  ةٌ َخاس  َي  ١٢قَالُواْ ت ۡلَك إ ٗذا َكرَّ فَإ نََّما ه 

دَٞة  ح  َرة   ١٣َزۡجَرٞة َوَٰ ٓ  ١٤فَإ ذَا ُهم ب ٱلسَّاه  يُث ُموَسىَٰ َك َحد  هُ َربُّهُۥ ب ٱۡلَواد  ٱۡلُمقَدَّس   ١٥َهۡل أَتَىَٰ إ ۡذ نَادَىَٰ

ٓ أَن تََزكَّىَٰ  ١٧ٱۡذَهۡب إ لَىَٰ ف ۡرَعۡوَن إ نَّهُۥ َطغَىَٰ  ١٦ُطًوى  يََك إ لَىَٰ َرب  كَ  ١٨فَقُۡل َهل لََّك إ لَىَٰ  َوأَۡهد 

هُ ٱۡۡلٓيَةَ ٱۡلُكۡبَرىَٰ  ١٩فَتَۡخَشىَٰ   ٢٣فََحَشَر فَنَادَىَٰ  ٢٢ثُمَّ أَۡدبََر يَۡسعَىَٰ  ٢١فََكذََّب َوَعَصىَٰ  ٢٠فَأََرىَٰ

ٓ  ٢٤فَقَاَل أَنَ۠ا َربُُّكُم ٱۡۡلَۡعلَىَٰ  َرة  َوٱۡۡلُولَىَٰ ُ نََكاَل ٱۡۡلٓخ  ۡبَرٗة ل  َمن يَ  ٢٥فَأََخذَهُ ٱَّللَّ ل َك لَع  ٓ إ نَّ ف ي ذََٰ  ٢٦ۡخَشىَٰ

َها  َها  ٢٧َءأَنتُۡم أََشدُّ َخۡلقًا أَم  ٱلسََّمآُءُۚ بَنَىَٰ ىَٰ َها  ٢٨َرفََع َسۡمَكَها فََسوَّ  ٢٩َوأَۡغَطَش لَۡيلََها َوأَۡخَرَج ُضَحىَٰ

َهآ  ل َك دََحىَٰ َها  ٣٠َوٱۡۡلَۡرَض بَۡعدَ ذََٰ ۡنَها َمآَءَها َوَمۡرَعىَٰ َها ٣١أَۡخَرَج م  بَاَل أَۡرَسىَٰ ٗعا لَُّكۡم َو  ٣٢ َوٱۡلج  َمتََٰ

ُكۡم  م  َۡنَعَٰ ةُ ٱۡلُكۡبَرىَٰ  ٣٣ۡل  آمَّ ُن َما َسعَىَٰ  ٣٤فَإ ذَا َجآَءت  ٱلطَّ نَسَٰ يُم ل َمن  ٣٥يَۡوَم يَتَذَكَُّر ٱۡۡل  َزت  ٱۡلَجح  َوبُر  

ا َمن َطغَىَٰ  ٣٦يََرىَٰ  ةَ ٱلدُّۡنيَا  ٣٧فَأَمَّ َي ٱ ٣٨َوَءاثََر ٱۡلَحيَوَٰ يَم ه  ا َمۡن َخاَف  ٣٩ۡلَمۡأَوىَٰ فَإ نَّ ٱۡلَجح  َوأَمَّ

َي ٱۡلَمۡأَوىَٰ  ٤٠َمقَاَم َرب  هۦ  َونََهى ٱلنَّۡفَس َعن  ٱۡلَهَوىَٰ  لُونََك َعن  ٱلسَّاَعة  أَيَّاَن يَۡس  ٤١فَإ نَّ ٱۡلَجنَّةَ ه  َٔ  ٔ
َها  َهآ  ٤٢ُمۡرَسىَٰ ۡكَرىَٰ ن ذ  َهآ  ٤٣ف يَم أَنَت م  َها إ نََّمآ أَ  ٤٤إ لَىَٰ َرب  َك ُمنتََهىَٰ ُر َمن يَۡخَشىَٰ َكأَنَُّهۡم  ٤٥نَت ُمنذ 

َها  يَّةً أَۡو ُضَحىَٰ   ٤٦يَۡوَم يََرۡوَنَها لَۡم يَۡلبَثُٓواْ إ َّلَّ َعش 

 Surat an-Naazi'at 



 

 

 

Demi (malaikat-malaikat) yang 

mencabut (nyawa) dengan keras, (QS. 

٧٩:١) 

dan (malaikat-malaikat) yang 

mencabut (nyawa) dengan lemah-

lembut, (QS. 79:2) 

dan (malaikat-malaikat) yang turun 

dari langit dengan cepat, (QS. 79:3) 

dan (malaikat-malaikat) yang 

mendahului dengan kencang, (QS. 

٧٩:٤) 

dan (malaikat-malaikat) yang 

mengatur urusan (dunia), (QS. 79:5) 

(Sesungguhnya kamu akan 

dibangkitkan) pada hari ketika tiupan 



 

 

 

pertama menggoncangkan alam, (QS. 

٧٩:٦) 

tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan 

kedua. (QS. 79:7) 

hati manusia pada waktu itu sangat 

takut, (QS. 79:8) 

pandangannya tunduk. (QS. 79:9) 

(Orang-orang kafir) berkata:"Apakah 

kami benar-benar dikembalikan 

kepada kehidupan yang semula?" (QS. 

٧٩:١٠) 

Apakah (akan dibangkitkan juga) 

apabila telah menjadi tulang belulang 

yang hancur lumat. (QS. 79:11) 



 

 

 

Mereka berkata:"Kalau demikian, itu 

adalah suatu pengembalian yang 

merugikan". (QS. 79:12) 

Sesungguhnya pengembalian itu 

hanyalah dengan satu kali tiupan saja, 

(QS. 79:13) 

maka dengan serta merta mereka hidup 

kembali di permukaan bumi. (QS. 

٧٩:١٤) 

Sudahkah sampai kepadamu (ya 

Muhammad) kisah Musa, (QS. 79:15) 

Tatkala Rabbnya memanggilnya di 

lembah suci ialah lembah Thuwa; (QS. 

٧٩:١٦) 



 

 

 

Pergilah kamu kepada Fir'aun, 

susungguhnya dia telah melampaui 

batas, (QS. 79:17) 

dan katakanlah (kepada 

Fir'aun):"Apakah keinginan bagimu 

untuk membersihkan diri (dari 

kesesatan)" (QS. 79:18) 

Dan kamu akan kupimpin ke jalan 

Rabbmu agar supaya kamu takut 

kepada-Nya (QS. 79:19) 

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya 

mu'jizat yang besar. (QS. 79:20) 

Tetapi Fir'aun mendustakan dan 

mendurhakai. (QS. 79:21) 



 

 

 

Kemudian dia berpaling seraya 

berusaha menantang (Musa). (QS. 

٧٩:٢٢) 

maka ia mengumpulkan (pembesar-

pembesarnya) lalu berseru memanggil 

kaumnya. (QS. 79:23) 

(Seraya) berkata:"Akulah Rabbmu 

yang paling tinggi". (QS. 79:24) 

Maka Allah mengazabnya dengan azab 

di akhirat dan azab di dunia. (QS. 

٧٩:٢٥) 

Sesungguhnya pada yang demikian itu 

terdapat pelajaran bagi orang yang 

takut (kepada Rabbnya). (QS. 79:26) 



 

 

 

Apakah kamu yang lebih sulit 

penciptaannya ataukah langit Allah 

telah membangunnya, (QS. 79:27) 

Dia meninggikan bangunannya lalu 

menyempurnakannya, (QS. 79:28) 

dan Dia menjadikan malamnya gelap 

gulita, dan menjadikan siangnya terang 

benderang. (QS. 79:29) 

Dan bumi sesudah itu dihamparkan-

Nya. (QS. 79:30) 

Ia memancarkan daripadanya mata 

airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-

tumbuhannya. (QS. 79:31) 

Dan gunung-gunung dipancangkan-

Nya dengan teguh, (QS. 79:32) 



 

 

 

(semua itu) untuk kesenanganmu dan 

untuk binatang-binatang ternakmu. 

(QS. 79:33) 

Maka apabila malapetaka yang sangat 

besar (hari kiamat) telah datang. (QS. 

٧٩:٣٤) 

Pada hari (ketika) manusia teringat 

akan apa yang telah dikerjakannya, 

(QS. 79:35) 

dan diperlihatkan neraka dengan jelas 

kepada setiap orang yang melihat. (QS. 

٧٩:٣٦) 

Adapun orang yang melampaui batas, 

(QS. 79:37) 

dan lebih mengutamakan kehidupan 

dunia, (QS. 79:38) 



 

 

 

maka sesungguhnya nerakalah tempat 

tinggal(nya). (QS. 79:39) 

Dan adapun orang-orang yangtakut 

kepada kebesaran Rabbnya dan 

menahan diri dari keinginan hawa 

nafsunya. (QS. 79:40) 

maka sesungguhnya surgalah tempat 

tinggal(nya). (QS. 79:41) 

(orang-orang kafir) bertanya kepadamu 

(Muhammad) tentang hari berbangkit, 

kapankah terjadinya (QS. 79:42) 

Siapakah kamu (sehingga) dapat 

menyebutkan (waktunya) (QS. 79:43) 

Kepada Rabbmulah dikembalikan 

kesudahannya (ketentuan waktunya). 

(QS. 79:44) 



 

 

 

Kamu hanya memberi peringatan bagi 

siapa yang takut kepadanya (hari 

berbangkit). (QS. 79:45) 

Pada hari mereka melihat hari 

berbangkit itu, mereka seakan-akan 

tidak tinggal (di dunia) melainkan 

(sebentar saja) di waktu sore atau pagi. 

(QS. 79:46) 

 ُسوَرةُ َعبَسَ 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

 ٓ ٓ  ٢أَن َجآَءهُ ٱۡۡلَۡعَمىَٰ  ١َعبََس َوتََولَّىَٰ كَّىَٰ يَك لَعَلَّهُۥ يَزَّ ٓ  ٣َوَما يُۡدر  ۡكَرىَٰ ا َمن   ٤أَۡو يَذَّكَُّر فَتَنَفعَهُ ٱلذ   أَمَّ

كَّىَٰ  ٦فَأَنَت لَهُۥ تََصدَّىَٰ  ٥ٱۡستَۡغنَىَٰ  ا َمن َجآَءَك يَۡسعَىَٰ  ٧ َوَما َعلَۡيَك أََّلَّ يَزَّ  ٩َوُهَو يَۡخَشىَٰ  ٨َوأَمَّ

َرٞة  ١٠فَأَنَت َعۡنهُ تَلَهَّىَٰ  ٓ إ نََّها تَۡذك  َمٖة  ١٢فََمن َشآَء ذََكَرهُۥ  ١١َكَّلَّ َكرَّ ۡرفُوَعٖة  ١٣ف ي ُصُحٖف مُّ مَّ

َرة َۢ  َطهَّ ي َسفََرٖة  ١٤مُّ َرام َۢ بََرَرٖة  ١٥ب أَۡيد  نُ  ١٦ك  نَسَٰ ۡن أَي   َشۡيء  َخلَقَهُۥ  ١٧ َمآ أَۡكفََرهُۥ قُت َل ٱۡۡل   ١٨م 

ن نُّۡطفَة  َخلَقَهُۥ فَقَدََّرهُۥ  ا  ٢٢ثُمَّ إ ذَا َشآَء أَنَشَرهُۥ  ٢١ثُمَّ أََماتَهُۥ فَأَۡقبََرهُۥ  ٢٠ثُمَّ ٱلسَّب يَل يَسََّرهُۥ  ١٩م  َكَّلَّ لَمَّ

ُن إ   ٢٣يَۡقض  َمآ أََمَرهُۥ  نَسَٰ ۦٓ فَۡليَنُظر  ٱۡۡل  ه  ا  ٢٤لَىَٰ َطعَام  ا  ٢٥أَنَّا َصبَۡبنَا ٱۡلَمآَء َصب ٗ ثُمَّ َشقَۡقنَا ٱۡۡلَۡرَض َشق ٗ

ا  ٢٦ بَۡتنَا ف يَها َحب ٗ نَٗبا َوَقۡضٗبا  ٢٧فَأَنَۢ ا  ٣٠َوَحدَآئ َق ُغۡلٗبا  ٢٩َوَزۡيتُوٗنا َونَۡخَّٗل  ٢٨َوع  َهٗة َوأَب ٗ ك   ٣١َوفََٰ

ُكمۡ  م  َۡنعََٰ ٗعا لَُّكۡم َوۡل  تََٰ ةُ  ٣٢ مَّ آخَّ يه   ٣٣فَإ ذَا َجآَءت  ٱلصَّ ۡن أَخ  هۦ  َوأَب يه   ٣٤يَۡوَم يَف رُّ ٱۡلَمۡرُء م   ٣٥َوأُم  

بَت هۦ  َوبَن يه   ح  ۡنُهۡم يَۡوَمئ ٖذ َشۡأٞن يُۡغن يه   ٣٦َوَصَٰ ي ٖ م   ۡسف َرٞة  ٣٧ل ُكل   ٱۡمر  َكٞة  ٣٨ُوُجوٞه يَۡوَمئ ٖذ مُّ َضاح 

َرٞة  ۡستَۡبش  ئ َك ُهُم ٱۡلَكفََرةُ ٱۡلفََجَرةُ  ٤١تَۡرَهقَُها قَتََرةٌ  ٤٠وٞه يَۡوَمئ ذ  َعلَۡيَها َغبََرٞة َوُوجُ  ٣٩مُّ
ٓ   ٤٢أُْولََٰ

 Surat 'Abasa 



 

 

 

Dia (Muhammad) bermuka masam dan 

berpaling, (QS. 80:1) 

karena telah datang seorang buta 

kepadanya. (QS. 80:2) 

Tahukah kamu barangkali ia ingin 

membersihkan dirinya (dari dosa). 

(QS. 80:3) 

atau dia (ingin) mendapatkan 

pengajaran lalu pengajaran itu 

memberi manfa'at kepadanya? (QS. 

٨٠:٤) 

Adapun orang yang merasa dirinya 

serba cukup, (QS. 80:5) 

maka kamu melayaninya. (QS. 80:6) 



 

 

 

Padahal tidak ada (celaan) atasmu 

kalau dia tidak membersihkan diri 

(beriman). (QS. 80:7) 

Dan adapun orang yang datang 

kepadamu dengan bersegera (untuk 

mendapatkan pengajaran), (QS. 80:8) 

sedang ia takut kepada (Allah), (QS. 

٨٠:٩) 

maka kamu mengabaikannya. (QS. 

٨٠:١٠) 

Sekali-kali jangan (demikian)! 

Sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu 

adalah suatu peringatan, (QS. 80:11) 

maka barangsiapa yang menghendaki, 

tentulah ia memperhatikannya, (QS. 

٨٠:١٢) 



 

 

 

di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, 

(QS. 80:13) 

yang ditinggikan lagi disucikan, (QS. 

٨٠:١٤) 

di tangan para penulis (malaikat), (QS. 

٨٠:١٥) 

yang mulia lagi berbakti. (QS. 80:16) 

Binasalah manusia; alangkah amat 

sangat kekafirannya (QS. 80:17) 

Dari apakah Allah menciptakannya 

(QS. 80:18) 

Dari setetes mani, Allah 

menciptakannya lalu menentukannya. 

(QS. 80:19) 



 

 

 

Kemudian Dia memudahkan jalannya, 

(QS. 80:20) 

kemudian Dia mematikannya dan 

memasukkannya ke dalam kubur, (QS. 

٨٠:٢١) 

kemudian bila Dia menghendaki, Dia 

membangkitkannya kembali. (QS. 

٨٠:٢٢) 

sekali-kali jangan; manusia itu belum 

melaksanakan apa yang diperintahkan 

Allah kepadanya, (QS. 80:23) 

maka hendaklah manusia itu 

memperhatikan makanannya. (QS. 

٨٠:٢٤) 



 

 

 

Sesungguhnya Kami benar-benar telah 

mencurahkan air (dari langit), (QS. 

٨٠:٢٥) 

kemudian Kami belah bumi dengan 

sebaik-baiknya, (QS. 80:26) 

lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di 

bumi itu, (QS. 80:27) 

anggur dan sayur-sayuran, (QS. 80:28) 

Zaitun dan pohon kurma, (QS. 80:29) 

kebun-kebun (yang) lebat, (QS. 80:30) 

dan buah-buahan serta rumput-

rumputan, (QS. 80:31) 

untuk kesenanganmu dan untuk 

binatang-binatang ternakmu. (QS. 

٨٠:٣٢) 



 

 

 

Dan apabila datang suara yang 

memekakkan (tiupan sangkalala yang 

kedua), (QS. 80:33) 

pada hari ketika manusia lari dari 

saudaranya, (QS. 80:34) 

dari ibu dan bapaknya, (QS. 80:35) 

dari isteri dan anak-anaknya, (QS. 

٨٠:٣٦) 

Setiap orang dari mereka pada hari itu 

mempunyai urusan yang cukup 

menyibukkannya. (QS. 80:37) 

Banyak muka pada hari itu berseri-seri, 

(QS. 80:38) 

tertawa dan gembira ria, (QS. 80:39) 



 

 

 

dan banyak (pula) muka pada hari itu 

tertutup debu, (QS. 80:40) 

dan ditutup lagi oleh kegelapan. (QS. 

٨٠:٤١) 

Mereka itulah orang-orang kafir lagi 

durhaka. (QS. 80:42) 

ير    ُسوَرةُ التَّكو 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

َرۡت  بَاُل ُسي  َرۡت  ٢َوإ ذَا ٱلنُُّجوُم ٱنَكدََرۡت  ١إ ذَا ٱلشَّۡمُس ُكو   لَۡت  ٣َوإ ذَا ٱۡلج  َشاُر ُعط   َوإ ذَا  ٤َوإ ذَا ٱۡلع 

َرۡت  َرۡت  ٥ٱۡلُوُحوُش ُحش  َجۡت  ٦َوإ ذَا ٱۡلب َحاُر ُسج   ب أَي    ٨َوإ ذَا ٱۡلَمۡوءُۥدَةُ ُسئ لَۡت  ٧َوإ ذَا ٱلنُّفُوُس ُزو  

ٖب قُت لَۡت  َرۡت  ٩ذَنَۢ ُحُف نُش  َطۡت  ١٠َوإ ذَا ٱلصُّ َرۡت  ١١َوإ ذَا ٱلسََّمآُء ُكش  يُم ُسع   َوإ ذَا  ١٢َوإ ذَا ٱۡلَجح 

آ أَۡحَضَرۡت  ١٣ٱۡلَجنَّةُ أُۡزل فَۡت  ُم ب ٱۡلُخنَّس   ١٤َعل َمۡت نَۡفٞس مَّ َوٱلَّۡيل   ١٦ٱۡلَجَوار  ٱۡلُكنَّس   ١٥فَََّلٓ أُۡقس 

ۡبح  إ ذَا تَنَفََّس  ١٧ۡسعََس إ ذَا عَ  يٖم  ١٨َوٱلصُّ يٖن  ١٩إ نَّهُۥ لَقَۡوُل َرُسوٖل َكر  ي ٱۡلعَۡرش  َمك  ندَ ذ  ة  ع  ذ ي قُوَّ

يٖن  ٢٠ َطاٖع ثَمَّ أَم  بُُكم ب َمۡجنُوٖن  ٢١مُّ َوَما ُهَو َعلَى  ٢٣َولَقَۡد َرَءاهُ ب ٱۡۡلُفُق  ٱۡلُمب ين   ٢٢َوَما َصاح 

يٖم  ٢٤يٖن ٱۡلغَۡيب  ب َضن   ج  ٖن رَّ
يَن  ٢٦فَأَۡيَن تَۡذَهبُوَن  ٢٥َوَما ُهَو ب قَۡول  َشۡيَطَٰ لَم  ۡلعََٰ ۡكٞر ل    ٢٧إ ۡن ُهَو إ َّلَّ ذ 

نُكۡم أَن يَۡستَق يَم  يَن  ٢٨ل َمن َشآَء م  لَم  ُ َربُّ ٱۡلعََٰ ٓ أَن يََشآَء ٱَّللَّ   ٢٩َوَما تََشآُءوَن إ َّلَّ

 Surat at-Takwir 

Apabila matahari digulung (QS. 81:1) 



 

 

 

dan apabila bintang-bintang 

berjatuhan, (QS. 81:2) 

dan apabila gunung-gunung 

dihancurkan, (QS. 81:3) 

dan apabila unta-unta yang bunting 

ditinggalkan (tidak diperdulikan), (QS. 

٨١:٤) 

dan apabila binatang-binatang liar 

dikumpulkan, (QS. 81:5) 

dan apabila lautan dipanaskan. (QS. 

٨١:٦) 

dan apabila ruh-ruh dipertemukan 

(dengan tubuh), (QS. 81:7) 



 

 

 

apabila bayi-bayi perempuan yang 

dikubur hidup-hidup ditanya, (QS. 

٨١:٨) 

karena dosa apakah dia dibunuh, (QS. 

٨١:٩) 

dan apabila catatan-catatan (amal 

perbuatan manusia) dibuka, (QS. 

٨١:١٠) 

dan apabila langit dilenyapkan, (QS. 

٨١:١١) 

dan apabila neraka jahim dinyalakan, 

(QS. 81:12) 

dan apabila surga didekatkan, (QS. 

٨١:١٣) 



 

 

 

maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui 

apa yang telah dikerjakannya. (QS. 

٨١:١٤) 

Sungguh, aku bersumpah dengan 

bintang-bintang, (QS. 81:15) 

yang beredar dan terbenam, (QS. 

٨١:١٦) 

demi malam apabila telah hampir 

meninggalkan gelapnya, (QS. 81:17) 

dan demi subuh apabila fajarnya mulai 

menyingsing, (QS. 81:18) 

asesungguhnya al-Qur'an itu benar-

benar firman (Allah yang bibawa oleh) 

utusan yang mulia (Jibril), (QS. 81:19) 



 

 

 

yang mempunyai kekuatan, yang 

mempunyai kedudukan tinggi di sisi 

Allah yang mempunyai 'Arsy, (QS. 

٨١:٢٠) 

yang dita'ati di sana (di alam malaikat) 

lagi dipercaya. (QS. 81:21) 

Dan temanmu (Muhammad) itu 

bukanlah sekali-kali orang yang gila. 

(QS. 81:22) 

Dan sesungguhnya Muhammad itu 

melihat Jibril di ufuk yang terang. (QS. 

٨١:٢٣) 

Dan Dia (Muhammad) bukanlah 

seorang yang bakhil untuk 

menerangkan yang ghaib. (QS. 81:24) 



 

 

 

Dan al-Qur'an itu bukanlah perkataan 

syaitan yang terkutuk, (QS. 81:25) 

maka kemanakah kamu akan pergi 

(QS. 81:26) 

al-Qur'an itu tiada lain hanyalah 

peringatan bagi semesta alam, (QS. 

٨١:٢٧) 

(yaitu) bagi siapa diantara kamu yang 

mau menempuh jalan yang lurus. (QS. 

٨١:٢٨) 

Dan kamu tidak dapat menghendaki 

(menempuh jalan itu) kecuali apabila 

dikehendaki Allah, Rabb semesta 

alam. (QS. 81:29) 

 ُسوَرةُ اَّلنف َطار  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ُب ٱنتَثََرۡت  َوإ ذَا ١إ ذَا ٱلسََّمآُء ٱنفََطَرۡت  َرۡت  ٢ٱۡلَكَواك   ٤َوإ ذَا ٱۡلقُبُوُر بُۡعث َرۡت  ٣َوإ ذَا ٱۡلب َحاُر فُج  

َرۡت  ا قَدََّمۡت َوأَخَّ يم   ٥َعل َمۡت نَۡفٞس مَّ َك ب َرب  َك ٱۡلَكر  ُن َما َغرَّ نَسَٰ أَيَُّها ٱۡۡل 
ٓ َك فَعَدَلََك  ٦َيَٰ ىَٰ ي َخلَقََك فََسوَّ ٱلَّذ 

ا َشآَء َركَّبََك ف ٓي أَي   ُصوَرٖة  ٧ ين   ٨مَّ بُوَن ب ٱلد   يَن  ٩َكَّلَّ بَۡل تَُكذ   ف ظ  ت ب يَن  ١٠َوإ نَّ َعلَۡيُكۡم لََحَٰ َراٗما َكَٰ ك 

يٖم  ١٢يَۡعلَُموَن َما تَۡفعَلُوَن  ١١ يٖم  ١٣إ نَّ ٱۡۡلَۡبَراَر لَف ي نَع  اَر لَف ي َجح  يَۡصلَۡونََها يَۡوَم  ١٤َوإ نَّ ٱۡلفُجَّ

ين   ين   ١٦َوَما ُهۡم َعۡنَها ب غَآئ ب يَن  ١٥ٱلد   َك َما يَۡوُم ٱلد   ين   ١٧َوَمآ أَۡدَرىَٰ َك َما يَۡوُم ٱلد    ١٨ثُمَّ َمآ أَۡدَرىَٰ

َنۡفٖس َشيۡ  َّ  يَۡوَم ََّل تَۡمل ُك نَۡفٞس ل   اِۖ َوٱۡۡلَۡمُر يَۡوَمئ ٖذ َّلل   ٗٔ  ٔ١٩ 

 Surat al-Infithaar 

Apabila langit terbelah, (QS. 82:1) 

dan apabila bintang-bintang jatuh 

berserakan, (QS. 82:2) 

dan apabila lautan dijadikan meluap, 

(QS. 82:3) 

dan apabila kuburan-kuburan 

dibongkar, (QS. 82:4) 

maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui 

apa yang telah dikerjakan dan yang 

dilalaikannya. (QS. 82:5) 



 

 

 

Hai manusia, apakah yang telah 

memperdayakan kamu (berbuat 

durhaka) terhadap Rabbmu Yang 

Maha Pemurah. (QS. 82:6) 

Yang telah menciptakan kamu lalu 

menyempurnakan kejadianmu dan 

menjadikan (susunan tubuh)mu 

seimbang, (QS. 82:7) 

dalam bentuk apa saja yang Dia 

kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. 

(QS. 82:8) 

Bukan hanya durhaka saja, bahkan 

kamu mendustakan hari pembalasan. 

(QS. 82:9) 



 

 

 

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada 

(malaikat-malaikat) yang mengawasi 

(pekerjaanmu), (QS. 82:10) 

yang mulia (di sisi Allah) dan yang 

mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), 

(QS. 82:11) 

mereka mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (QS. 82:12) 

Sesungguhnya orang-orang yang 

banyak berbakti benar-benar berada 

dalam surga yang penuh kenikmatan, 

(QS. 82:13) 

dan sesungguhnya orang-orang yang 

durhaka benar-benar berada dalam 

neraka. (QS. 82:14) 



 

 

 

Mereka masuk ke dalamnya pada hari 

pembalasan. (QS. 82:15) 

Dan mereka sekali-kali tidak dapat 

keluar dari neraka itu. (QS. 82:16) 

Tahukah kamu apakah hari 

pembalasan itu (QS. 82:17) 

Sekali lagi, tahukah apakah hari 

pembalasan itu (QS. 82:18)(Yaitu) 

hari (ketika) seseorang tidak berdaya 

sedikitpun untuk menolong orang lain. 

Dan segala urusan pada hari itu dalam 

kekuasaan Allah. (QS. 82:19) 

 ُسوَرةُ الُمَطف  ف ينَ 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ۡلُمَطف  ف يَن  يَن إ ذَا ٱۡكتَالُواْ َعلَى ٱلنَّاس  يَۡستَۡوفُوَن  ١َوۡيٞل ل   ُروَن  ٢ٱلَّذ  َزنُوُهۡم يُۡخس   ٣َوإ ذَا َكالُوُهۡم أَو وَّ

ۡبعُوثُوَن أَََّل يَظُ  ئ َك أَنَُّهم مَّ
ٓ يٖم  ٤نُّ أُْولََٰ يَن  ٥ل يَۡوم  َعظ  لَم  َب  ٦يَۡوَم يَقُوُم ٱلنَّاُس ل َرب   ٱۡلعََٰ تََٰ ٓ إ نَّ ك  َكَّلَّ

يٖن  ج   ار  لَف ي س  يٞن  ٧ٱۡلفُجَّ ج   َك َما س  ۡرقُوٞم  ٨َوَمآ أَۡدَرىَٰ ٞب مَّ تََٰ ب يَن  ٩ك  ۡلُمَكذ   يَن ٱلَّ  ١٠َوۡيٞل يَۡوَمئ ٖذ ل   ذ 

ين   بُوَن ب يَۡوم  ٱلد   ۦٓ إ َّلَّ ُكلُّ ُمۡعتَد  أَث يم   ١١يَُكذ   ُب ب ه  يُر  ١٢َوَما يَُكذ   ط  تُنَا قَاَل أََسَٰ إ ذَا تُۡتلَىَٰ َعلَۡيه  َءايََٰ



 

 

 

ل يَن  بُوَن  ١٣ٱۡۡلَوَّ ا َكانُواْ يَۡكس  م مَّ  َراَن َعلَىَٰ قُلُوب ه 
ِۖ بَۡلۜۡ ٓ إ نَُّهۡم َعن ١٤َكَّلَّ ۡم يَۡوَمئ ٖذ لََّمۡحُجوبُوَن  َكَّلَّ ب  ه  رَّ

يم   ١٥ بُوَن  ١٦ثُمَّ إ نَُّهۡم لََصالُواْ ٱۡلَجح  ي ُكنتُم ب هۦ  تَُكذ   ذَا ٱلَّذ  َب ٱۡۡلَۡبَرار  لَف ي  ١٧ثُمَّ يُقَاُل َهَٰ تََٰ ٓ إ نَّ ك  َكَّلَّ

ي  يَن  ل   ل  يُّوَن  ١٨ع  َك َما ع  ۡرقُوٞم  ١٩َوَمآ أَۡدَرىَٰ ٞب مَّ تََٰ بُوَن  ٢٠ك  يم   ٢١يَۡشَهدُهُ ٱۡلُمقَرَّ إ نَّ ٱۡۡلَۡبَراَر لَف ي نَع 

يم   ٢٣َعلَى ٱۡۡلََرآئ ك  يَنُظُروَن  ٢٢ ۡم نَۡضَرةَ ٱلنَّع  ه  ُف ف ي ُوُجوه  ۡختُوم   ٢٤تَۡعر  يٖق مَّ ح  ن رَّ يُۡسقَۡوَن م 

ف ُسوَن  ٢٥ ل َك فَۡليَتَنَاَفس  ٱۡلُمتَنََٰ ۡسٞكُۚ َوف ي ذََٰ ُمهُۥ م  تََٰ ن تَۡسن يم   ٢٦خ  َزاُجهُۥ م  َعۡيٗنا يَۡشَرُب ب َها  ٢٧َوم 

بُوَن  يَن َءاَمنُواْ يَۡضَحُكوَن  ٢٨ٱۡلُمقَرَّ َن ٱلَّذ  يَن أَۡجَرُمواْ َكانُواْ م  ۡم يَتَغَاَمُزوَن  ٢٩إ نَّ ٱلَّذ  واْ ب ه  َوإ ذَا َمرُّ

يَن  ٣٠ ه  ُم ٱنقَلَبُواْ فَك  ٓ أَۡهل ه  ُٓؤََّلٓء  لََضآلُّوَن  ٣١َوإ ذَا ٱنقَلَبُٓواْ إ لَىَٰ َوَمآ  ٣٢َوإ ذَا َرأَۡوُهۡم قَالُٓواْ إ نَّ َهَٰ

يَن  ف ظ  ۡم َحَٰ لُواْ َعلَۡيه  َن ٱۡلُكفَّار  يَۡضَحُكوَن  ٣٣أُۡرس  يَن َءاَمنُواْ م  َعلَى ٱۡۡلََرآئ ك  يَنُظُروَن  ٣٤فَٱۡليَۡوَم ٱلَّذ 

َب ٱۡلُكفَّاُر َما َكانُواْ يَۡفعَلُونَ  ٣٥   ٣٦ َهۡل ثُو  

 Surat al-Muthaffifin 

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang 

yang curang, (QS. 83:1) 

(yaitu) orang-orang yang apabila 

menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi, (QS. 83:2) 

dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi. (QS. 83:3) 



 

 

 

Tidakkah orang-orang itu yakin, 

bahwa sesungguhnya mereka akan 

dibangkitkan, (QS. 83:4) 

pada suatu hari yang besar, (QS. 83:5) 

(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 

menghadap Rabb semesta alam (QS. 

٨٣:٦) 

Sekali-kali jangan curang, karena 

sesungguhnya kitab orang yang 

durhaka tersimpan dalam sijjin. (QS. 

٨٣:٧) 

Tahukah kamu apakah sijjin itu (QS. 

٨٣:٨) 

(Ialah) kitab yang bertulis. (QS. 83:9) 



 

 

 

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu 

bagi orang-orang yang mendustakan, 

(QS. 83:10) 

(yaitu) orang-orang yang mendustakan 

hari pembalasan. (QS. 83:11) 

Dan tidak ada yang mendustakan hari 

pembalasan itu melainkan setiap orang 

yang melampui batas lagi berdosa, 

(QS. 83:12) 

yang apabila dibacakan kepadanya 

ayat-ayat Kami, ia berkata:"Itu adalah 

dongengan orang-orang yang dahulu". 

(QS. 83:13) 

Sekali-kali tidak (demikian), 

sebenarnya apa yang selalu mereka 



 

 

 

usahakan itu menutup hati mereka. 

(QS. 83:14) 

Sekali-kali tidak, sesungguhnya 

mereka pada hari itu benar-benar 

terhalang dari (melihat) Rabb mereka. 

(QS. 83:15) 

Kemudian, sesungguhnya mereka 

benar-benar masuk neraka. (QS. 

٨٣:١٦) 

Kemudian, dikatakan (kepada 

mereka):"Inilah azab yang dahulu 

selalu kamu dustakan". (QS. 83:17) 

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab 

orang-orang yang berbakti itu benar-

benar berada dalam kenikmatan yang 

besar (surga), (QS. 83:18) 



 

 

 

Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu? 

(QS. 83:19) 

(yaitu) kitab yang bertulis, (QS. 83:20) 

yang disaksikan oleh maliakat-

malaikat yang didekatkan (kepada 

Allah). (QS. 83:21) 

Sesungguhnya orang-orang yang 

berbakti itu benar-benar benar-benar 

dalam kenikmatan yang besar (surga), 

(QS. 83:22) 

mereka (duduk) diatas dipan-dipan 

sambil memandang. (QS. 83:23) 

Kamu dapat mengetahui dari wajah 

mereka kesenangan hidup mereka yang 

penuh kenikmatan. (QS. 83:24) 



 

 

 

Mereka minum dari khamar murni 

yang dilak (tempatnya), (QS. 83:25) 

laknya adalah kesturi; dan untuk yang 

demikian itu hendaknya orang 

berlomba-lomba. (QS. 83:26) 

Dan caampuran khamar murni itu 

adalah dari tasnim, (QS. 83:27) 

(yaitu) mata air yang minum dari 

padanya orang-orang yang didekatkan 

kepada Allah, (QS. 83:28) 

Sesungguhnya orang-orang yang 

berdosa, adalah mereka yang 

dahulunya (di dunia) menertawakan 

orang-orang yang beriman. (QS. 

٨٣:٢٩) 



 

 

 

Dan apabila orang-orang beriman lalu 

di hadapan mereka, mereka saling 

mengedip-ngedipkan matanya. (QS. 

٨٣:٣٠) 

Dan apabila orang-orang berdosa itu 

kembali kepada kaumnya, mereka 

kembali dengan gembira. (QS. 83:31) 

Dan apabila mereka melihat orang-

orang mu'min, mereka 

mengatakan:"Sesungguhnya mereka 

itu benar-benar orang-orang yang 

sesat", (QS. 83:32) 

padahal orang-orang yang berdosa itu 

tidak dikirim untuk penjaga bagi 

orang-orang mu'min. (QS. 83:33) 



 

 

 

Maka pada hari ini, orang-orang yang 

beriman menertawakan orang-orang 

kafir, (QS. 83:34) 

mereka (duduk) di atas dipan-dipan 

sambil memandang. (QS. 83:35) 

Sesungguhnya orang-orang kafir telah 

diberi ganjaran terhadap apa yang 

dahulu mereka kerjakan. (QS. 83:36) 

قَ  اق  ُسوَرةُ اَّلنش   

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

َرب  َها َوُحقَّۡت  ١إ ذَا ٱلسََّمآُء ٱنَشقَّۡت  نَۡت ل   ٤َوأَۡلقَۡت َما ف يَها َوتََخلَّۡت  ٣َوإ ذَا ٱۡۡلَۡرُض ُمدَّۡت  ٢َوأَذ 

َرب  َها َوُحقَّۡت  نَۡت ل  ق يه   ٥َوأَذ  ٌح إ لَىَٰ َرب  َك َكۡدٗحا فَُملََٰ ُن إ نََّك َكاد  نَسَٰ أَيَُّها ٱۡۡل 
ٓ ين هۦ   ٦يََٰ بَهُۥ ب َيم  تََٰ ا َمۡن أُوت َي ك  فَأَمَّ

يٗرا  ٧ َساٗبا يَس  ٓ أَۡهل هۦ  َمۡسُروٗرا  ٨فََسۡوَف يَُحاَسُب ح  بَهُۥ َوَرآَء َظهۡ  ٩َويَنقَل ُب إ لَىَٰ تََٰ ا َمۡن أُوت َي ك  هۦ  َوأَمَّ ر 

يًرا  ١١فََسۡوَف يَۡدُعواْ ثُبُوٗرا  ١٠ إ نَّهُۥ َظنَّ أَن لَّن  ١٣إ نَّهُۥ َكاَن ف ٓي أَۡهل هۦ  َمۡسُروًرا  ١٢َويَۡصلَىَٰ َسع 

يٗرا  ١٤يَُحوَر  ُٓۚ إ نَّ َربَّهُۥ َكاَن ب هۦ  بَص  ُم ب ٱلشَّفَق   ١٥بَلَىَٰ َمر  إ ذَا َوٱۡلقَ  ١٧َوٱلَّۡيل  َوَما َوَسَق  ١٦فَََّلٓ أُۡقس 

نُوَن  ١٩لَتَۡرَكبُنَّ َطبَقًا َعن َطبَٖق  ١٨ٱتََّسَق  ُم ٱۡلقُۡرَءاُن ََّل  ٢٠فََما لَُهۡم ََّل يُۡؤم  َئ َعلَۡيه  َوإ ذَا قُر 

 ۩ بُوَن  ٢١يَۡسُجدُوَنَۤ يَن َكفَُرواْ يَُكذ   ُ أَۡعلَُم ب َما يُوُعوَن  ٢٢بَل  ٱلَّذ  ۡرُهم ب عَذَاب  أَل   ٢٣َوٱَّللَّ  ٢٤يم  فَبَش  

ت  لَُهۡم أَۡجٌر َغۡيُر َمۡمنُون َۢ  ل َحَٰ لُواْ ٱلصََّٰ يَن َءاَمنُواْ َوَعم   ٢٥إ َّلَّ ٱلَّذ 

 Surat al-Insyiqaq 



 

 

 

Apabila langit terbelah, (QS. 84:1) 

dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah 

semestinya langit itu patuh, (QS. 84:2) 

apabila bumi diratakan, (QS. 84:3) 

dan memuntahkan apa yang ada di 

dalamnya dan menjadi kosong, (QS. 

٨٤:٤) 

dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah 

semestinya bumi itu patuh, (pada 

waktu itu manusia akan mengetahui 

akibat perbuatannya). (QS. 84:5) 

Hai manusia, sesungguhnya kamu 

telah bekerja sungguh-sungguh menuju 

Rabbmu, maka pasti kamu akan 

menemui-Nya. (QS. 84:6) 



 

 

 

Adapun orang yang diberikan kitabnya 

dari sebelah kanannya, (QS. 84:7) 

maka ia akan diperiksa dengan 

pemeriksaan yang mudah, (QS. 84:8) 

dan dia akan kembali kepada kaumnya 

(yang sama-sama beriman) dengan 

gembira. (QS. 84:9) 

Adapun orang yang diberikan kitabnya 

dari belakang, (QS. 84:10) 

maka dia akan berteriak:"Celakalah 

aku". (QS. 84:11) 

Dan dia akan masuk ke dalam api yang 

menyala-nyala (neraka). (QS. 84:12) 



 

 

 

Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) 

bergembira di kalangan kaumnya 

(yang sama-sama kafir). (QS. 84:13) 

Sesungguhnya dia yakin bahwa dia 

sekali-kali tidak akan kembali (kepada 

Rabbnya). (QS. 84:14) 

(Bukan demikian), yang benar, 

sesungguhnya Rabbnya selalu 

melihatnya. (QS. 84:15) 

Maka sesungguhnya Aku bersumpah 

dengan cahaya merah di waktu senja. 

(QS. 84:16) 

dan dengan malam dan apa yang 

diselubunginya, (QS. 84:17) 

dan dengan bulan apabila jadi 

purnama, (QS. 84:18) 



 

 

 

sesungguhnya kamu melalui tingkat 

demi tingkat (dalam kehidupan). (QS. 

٨٤:١٩) 

Mengapa mereka tidak mau beriman, 

(QS. 84:20) 

dan apabila al-Qur'an dibacakan 

kepada mereka, mereka tidak bersujud, 

(QS. 84:21) 

bahkan orang-orang kafir itu 

mendustakan(nya), (QS. 84:22) 

Padahal Allah mengetahui apa yang 

mereka sembunyikan (dalam hati 

mereka). (QS. 84:23) 

Maka beri kabar gembiralah mereka 

dengan azab yang pedih, (QS. 84:24) 



 

 

 

Tetapi orang-orang yang beriman dan 

beramal saleh, bagi mereka pahala 

yang tidak putus-putusnya. (QS. 

٨٤:٢٥) 

البُُروج  ُسوَرةُ   

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ٖد َوَمۡشُهوٖد  ٢َوٱۡليَۡوم  ٱۡلَمۡوُعود   ١َوٱلسََّمآء  ذَات  ٱۡلبُُروج   ُب ٱۡۡلُۡخدُود   ٣َوَشاه  ٱلنَّار  ذَات   ٤قُت َل أَۡصَحَٰ

ن يَن ُشُهوٞد َوهُۡم َعلَىَٰ َما يَۡفعَلُوَن ب ٱ ٦إ ۡذ ُهۡم َعلَۡيَها قُعُوٞد  ٥ٱۡلَوقُود   ٓ أَن  ٧ۡلُمۡؤم  ۡنُهۡم إ َّلَّ َوَما نَقَُمواْ م 

يد   يز  ٱۡلَحم  نُواْ ب ٱَّللَّ  ٱۡلعَز  يدٌ  ٨يُۡؤم  ُ َعلَىَٰ ُكل   َشۡيٖء َشه  ُۚ َوٱَّللَّ ت  َوٱۡۡلَۡرض  َوَٰ َمَٰ إ نَّ  ٩ٱلَّذ ي لَهُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ

ت  ثُمَّ  نََٰ ن يَن َوٱۡلُمۡؤم  يَن فَتَنُواْ ٱۡلُمۡؤم  يق  ٱلَّذ  يَن  ١٠ لَۡم يَتُوبُواْ فَلَُهۡم َعذَاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعذَاُب ٱۡلَحر  إ نَّ ٱلَّذ 

ل َك ٱۡلفَۡوُز ٱۡلَكب يُر 
ُرُۚ ذََٰ ن تَۡحت َها ٱۡۡلَۡنَهَٰ ي م  ٞت تَۡجر 

ت  لَُهۡم َجنََّٰ ل َحَٰ لُواْ ٱلصََّٰ إ نَّ بَۡطَش َرب  َك  ١١َءاَمنُواْ َوَعم 

يدٌ  يدُ  إ نَّهُۥ ١٢لََشد  ُئ َويُع  يدُ  ١٤َوُهَو ٱۡلغَفُوُر ٱۡلَودُودُ  ١٣ُهَو يُۡبد  يدُ  ١٥ذُو ٱۡلعَۡرش  ٱۡلَمج  فَعَّاٞل ل  َما يُر 

يُث ٱۡلُجنُود   ١٦ َك َحد  يٖب  ١٨ف ۡرَعۡوَن َوثَُمودَ  ١٧َهۡل أَتَىَٰ يَن َكفَُرواْ ف ي تَۡكذ  ن  ١٩بَل  ٱلَّذ  ُ م  َوٱَّللَّ

 
َۢ
يُط ح  م مُّ يٞد  ٢٠َوَرآئ ه  ج  ۡحفُوظ َۢ  ٢١بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن مَّ   ٢٢ف ي لَۡوٖح مَّ

 Surat al-Buruuj 

Demi langit yang mempunyai gugusan 

bintang, (QS. 85:1) 

dan hari yang dijanjikan, (QS. 85:2) 



 

 

 

dan yang menyaksikan dan yang 

disaksikan. (QS. 85:3) 

Telah dibinasakan orang-orang yang 

membuat parit, (QS. 85:4) 

yang berapi (dinyalakan dengan) kayu 

bakar, (QS. 85:5) 

ketika mereka duduk disekitarnya, 

(QS. 85:6) 

sedang mereka menyaksikan apa yang 

mereka perbuat terhadap orang-

orangyang beriman. (QS. 85:7) 

Dan mereka tidak menyiksa orang-

orang mu'min itu melainkan karena 

orang yang mu'min itu beriman kepada 

Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Terpuji, (QS. 85:8) 



 

 

 

Yang mempunyai kerajaan langit dan 

bumi; dan Alllah Maha Menyaksikan 

segala sesuatu. (QS. 85:9) 

Sesungguhnya orang-orang yang 

mendatangkan cobaan kepada orang-

orang mu'min laki-laki dan perempuan 

kemudian mereka tidak bertobat, maka 

bagi mereka azab jahannam dan bagi 

mereka azab (neraka) yang membakar. 

(QS. 85:10) 

Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal-amal 

yang saleh bagi mereka surga yang 

mengalir dibawahnya sungai-sungai; 

itulah keberuntungan yang besar. (QS. 

٨٥:١١) 



 

 

 

Sesungguhnya azab Rabbmu benar-

benar keras. (QS. 85:12) 

Sesungguhnya Dia-lah Yang 

menciptakan (makhluk) dari 

permulaan dan menghidupkannya 

(kembali). (QS. 85:13) 

Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi 

Maha Pengasih, (QS. 85:14) 

yang mempunyai singgasana, lagi 

Maha Mulia, (QS. 85:15) 

Maha Kuasa berbuat apa yang 

dikehendaki-Nya. (QS. 85:16) 

Sudahkah datang kepadamu berita 

kaum-kaum penentang, (QS. 85:17) 



 

 

 

(yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) 

Tsamut (QS. 85:18) 

Sesungguhnya orang-orang kafir selalu 

mendustakan, (QS. 85:19) 

padahal Allah mengepung mereka dari 

belakang mereka. (QS. 85:20) 

Bahkan yang didustakan mereka itu 

ialah al-Qur'an yang mulia, (QS. 

٨٥:٢١) 

yang tersimpan dalam Lauhul 

Mahfuzh. (QS. 85:22) 

ق    ُسوَرةُ الطَّار 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ق   ُق  ١َوٱلسََّمآء  َوٱلطَّار  َك َما ٱلطَّار  ا َعلَۡيَها َحاف ٞظ  ٣ٱلنَّۡجُم ٱلثَّاق ُب  ٢َوَمآ أَۡدَرىَٰ  ٤إ ن ُكلُّ نَۡفٖس لَّمَّ

مَّ ُخل َق  ُن م  نَسَٰ آٖء دَاف ٖق  ٥فَۡليَنُظر  ٱۡۡل  ن مَّ ۡلب  َوٱلتََّرآئ ب   ٦ُخل َق م  نَۢ بَۡين  ٱلصُّ إ نَّهُۥ َعلَىَٰ  ٧يَۡخُرُج م 

ٞر  هۦ  لَقَاد  َرآئ ُر  ٨َرۡجع  ٖر فَ  ٩يَۡوَم تُۡبلَى ٱلسَّ ٖة َوََّل نَاص  ن قُوَّ ۡجع   ١٠َما لَهُۥ م   ١١َوٱلسََّمآء  ذَات  ٱلرَّ

ۡدع   يدُوَن َكۡيٗدا  ١٤َوَما ُهَو ب ٱۡلَهۡزل   ١٣إ نَّهُۥ لَقَۡوٞل فَۡصٞل  ١٢َوٱۡۡلَۡرض  ذَات  ٱلصَّ يدُ  ١٥إ نَُّهۡم يَك  َوأَك 

ۡلُهۡم ُرَوۡيدََۢ  ١٦َكۡيٗدا  يَن أَۡمه  ف ر 
ل  ٱۡلَكَٰ   ١٧ا فََمه  



 

 

 

 Surat ath-Thaariq 

Demi langit dan yang datang pada 

malam hari, (QS. 86:1) 

tahukah kamu apa yang datang pada 

malam hari itu? (QS. 86:2) 

(yaitu) binatang yang cahayanya 

menembus, (QS. 86:3) 

tidak ada suatu jiwapun (diri) 

melainkan ada penjaganya. (QS. 86:4) 

Maka hendaklah manusia 

memperhatikan dari apakah dia 

diciptakan? (QS. 86:5) 

Dia diciptakan dari air yang terpancar, 

(QS. 86:6) 



 

 

 

yang keluar dari antara tulang sulbi 

laki-laki dan tulang dada perempuan. 

(QS. 86:7) 

Sesungguhnya Allah benar-benar 

kuasa untuk mengembalikannya (hidup 

sesudah mati). (QS. 86:8) 

Pada hari dinampakkan segala rahasia, 

(QS. 86:9) 

maka sekali-kali tidak ada bagi 

manusia itu suatu kekuatanpun dan 

tidak (pula) seorang penolong. (QS. 

٨٦:١٠) 

Demi langit yang mengandung hujan, 

(QS. 86:11) 

dan bumi yang mempunyai tumbuh-

tumbuhan, (QS. 86:12) 



 

 

 

sesungguhnya al-Qur'an itu benar-

benar firman yang memisahkan antara 

yang hak dan yang bathil, (QS. 86:13) 

dan sekali-kali bukanlah dia sendau 

gurau. (QS. 86:14) 

Sesungguhnya orang kafir itu 

merencanakan tipu daya yang jahat 

dengan sebenar-benarnya. (QS. 86:15) 

Dan Akupun membuat rencana (pula) 

dengan sebenar-benarnya (QS. 86:16) 

Karena itu beri tangguhlah orang-

orang kafir itu yaitu beri tangguhlah 

mereka itu barang sebentar. (QS. 

٨٦:١٧) 

 ُسوَرةُ اۡلَعلَىَٰ 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ىَٰ  ١َسب  ح  ٱۡسَم َرب  َك ٱۡۡلَۡعلَى  ي َخلََق فََسوَّ ي قَدََّر فََهدَىَٰ  ٢ٱلَّذ  ٓي أَۡخَرَج ٱۡلَمۡرَعىَٰ  ٣َوٱلَّذ   ٤َوٱلَّذ 

ئَُك فَََّل  ٥فََجعَلَهُۥ ُغثَآًء أَۡحَوىَٰ  ٓ َسنُۡقر  ُُۚ إ نَّهُۥ يَۡعلَُم ٱۡلَجۡهَر َوَما يَۡخفَىَٰ  ٦ تَنَسىَٰ ُرَك  ٧إ َّلَّ َما َشآَء ٱَّللَّ َونُيَس  

ۡليُۡسَرىَٰ  ۡكَرىَٰ  ٨ل  ۡر إ ن نَّفَعَت  ٱلذ   ٱلَّذ ي يَۡصلَى  ١١َويَتََجنَّبَُها ٱۡۡلَۡشقَى  ١٠َسيَذَّكَُّر َمن يَۡخَشىَٰ  ٩فَذَك  

َوذََكَر ٱۡسَم َرب  هۦ  فََصلَّىَٰ  ١٤قَۡد أَۡفلََح َمن تََزكَّىَٰ  ١٣ ََّل يَُموُت ف يَها َوََّل يَۡحيَىَٰ ثُمَّ  ١٢ٱلنَّاَر ٱۡلُكۡبَرىَٰ 

ةَ ٱلدُّۡنيَا  ١٥ ٓ  ١٦بَۡل تُۡؤث ُروَن ٱۡلَحيَوَٰ َرةُ َخۡيٞر َوأَۡبقَىَٰ ُحف  ٱۡۡلُولَىَٰ  ١٧َوٱۡۡلٓخ  ذَا لَف ي ٱلصُّ  ١٨إ نَّ َهَٰ

يَم َوُموسَ  ه   ١٩ىَٰ ُصُحف  إ ۡبَرَٰ

 Surat al-A'laa 

Sucikanlah nama Rabbmu Yang Paling 

Tinggi, (QS. 87:1) 

yang menciptakan,dan 

menyempurnakan (penciptaan-Nya). 

(QS. 87:2) 

dan yang menentukan kadar (masing-

masing) dan memberi petunjuk. (QS. 

٨٧:٣) 

dan yang menumbuhkan rumput-

rumputan. (QS. 87:4) 



 

 

 

lalu dijadikan-Nya rumput-rumputan 

itu kering kehitam-hitaman. (QS. 87:5) 

Kami akan membacakan (al-Qur'an) 

kepadamu (Muhammad) maka kamu 

tidak akan lupa, (QS. 87:6) 

kecuali kalau Allah menghendaki. 

Sesungguhnya Dia mengetahui yang 

terang dan yang tersembunyi, (QS. 

٨٧:٧) 

Dan Kami akan memberimu taufik 

kepada jalan yang mudah, (QS. 87:8) 

oleh sebab itu berikanlah peringatan 

karena peringatan itu bermanfa'at, (QS. 

٨٧:٩) 

orang yang takut (kepada Allah) akan 

mendapat pelajaran, (QS. 87:10) 



 

 

 

orang-orang yang celaka (kafir) akan 

menjauhinya. (QS. 87:11) 

(Yaitu) orang yang akan memasuki api 

yang besar (neraka). (QS. 87:12) 

Kemudian dia tidak mati dialamnya 

dan tidak (pula) hidup. (QS. 87:13) 

Sesungguhnya beruntunglah orang 

yang membersihkan diri (dengan 

beriman), (QS. 87:14) 

dan dia ingat nama Rabbnya, lalu dia 

shalat. (QS. 87:15) 

Tetapi kamu (orang-orang) kafir 

memilih kehidupan duniawi. (QS. 

٨٧:١٦) 



 

 

 

Sedang kehidupan akhirat adalah lebih 

baik dan lebih kekal. (QS. 87:17) 

Sesungguhnya ini benar-benar terdapat 

dalam kitab-kitab terdahulu, (QS. 

٨٧:١٨) 

(yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa. 

(QS. 87:19) 

يَة    ُسوَرةُ الغَاش 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

يَة   ش  يُث ٱۡلغََٰ َك َحد  عَةٌ  ١َهۡل أَتَىَٰ ش  بَٞة  ٢ُوُجوٞه َيۡوَمئ ذ  َخَٰ لَٞة نَّاص  يَٗة  ٣َعام  ۡن  ٤تَۡصلَىَٰ نَاًرا َحام  تُۡسقَىَٰ م 

يٖع  ٥َعۡين  َءان يَٖة  ن َضر  ن ُجوٖع  ٦لَّۡيَس لَُهۡم َطعَاٌم إ َّلَّ م  ُن َوََّل يُۡغن ي م  َمٞة ُوُجوٞه يَۡوَمئ ٖذ نَّ  ٧َّلَّ يُۡسم  اع 

يَٞة  ٨ يَٗة  ١٠ف ي َجنَّة  َعال يَٖة  ٩ل  َسۡعي َها َراض  غ 
يَٞة  ١١َّلَّ تَۡسَمُع ف يَها لََٰ ف يَها ُسُرٞر  ١٢ف يَها َعۡيٞن َجار 

ۡرفُوَعٞة  ۡوُضوَعٞة  ١٣مَّ ُق َمۡصفُوفَٞة  ١٤َوأَۡكَواٞب مَّ أَفَََّل يَنُظُروَن  ١٦َوَزَراب يُّ َمۡبثُوثَةٌ  ١٥َونََمار 

ب ل  َكۡيَف ُخل قَۡت إ   بَۡت  ١٨َوإ لَى ٱلسََّمآء  َكۡيَف ُرف عَۡت  ١٧لَى ٱۡۡل  بَال  َكۡيَف نُص  َوإ لَى  ١٩َوإ لَى ٱۡلج 

َحۡت  ٞر  ٢٠ٱۡۡلَۡرض  َكۡيَف ُسط  ۡر إ نََّمآ أَنَت ُمذَك   ر   ٢١فَذَك   م ب ُمَصۡيط  إ َّلَّ َمن تََولَّىَٰ  ٢٢لَّۡسَت َعلَۡيه 

ُ ٱۡلعَذَاَب ٱۡۡلَۡكَبَر فَ  ٢٣َوَكفََر  بُهُ ٱَّللَّ َساَبُهم  ٢٥إ نَّ إ لَۡينَآ إ يَابَُهۡم  ٢٤يُعَذ     ٢٦ثُمَّ إ نَّ َعلَۡينَا ح 

 Surat al-Ghaasyiyah 

Sudah datangkah kepadamu (tentang) 

hari pembalasan (QS. 88:1) 



 

 

 

Banyak muka pada hari itu tunduk 

terhina, (QS. 88:2) 

bekerja keras lagi kepayahan, (QS. 

٨٨:٣) 

memasuki api yang sangat panas 

(neraka), (QS. 88:4) 

diberi minum dengan air dari sumber 

yang sangat panas. (QS. 88:5) 

Mereka tiada memperoleh makanan 

selain dari pohon yang berduri, (QS. 

٨٨:٦) 

yang tidak menggemukkan dan tidak 

pula menghilangkan lapar. (QS. 88:7) 

Banyak muka pada hari itu berseri-seri, 

(QS. 88:8) 



 

 

 

merasa senang karena usahanya, (QS. 

٨٨:٩) 

dalam surga yang tinggi, (QS. 88:10) 

tidak kamu dengar di dalamnya 

perkataan yang tidak berguna. (QS. 

٨٨:١١) 

Di dalamnya ada mata air yang 

mengalir. (QS. 88:12) 

Di dalamnya ada takhta-takhta yang 

ditinggikan, (QS. 88:13) 

dan gelas-gelas yang terletak 

(didekatnya), (QS. 88:14) 

dan bantal-bantal sandaran yang 

tersusun, (QS. 88:15) 



 

 

 

dan permadani-permadani yang 

terhampar. (QS. 88:16) 

Maka apakah mereka tidak 

memperhatikan unta bagaimana dia 

diciptakan, (QS. 88:17) 

Dan langit, bagaimana ia ditinggikan 

(QS. 88:18) 

Dan gunung-gunung bagaimana ia 

ditegakkan (QS. 88:19) 

Dan bumi bagaimana ia dihamparkan 

(QS. 88:20) 

Maka berilah peringatan, karena 

sesungguhnya kamu adalah orang-

orang yang memberi peringatan. (QS. 

٨٨:٢١) 



 

 

 

Kamu bukanlah orang yang berkuasa 

atas mererka, (QS. 88:22) 

tetapi orang yang berpaling dan kafir, 

(QS. 88:23) 

maka Allah akan mengazabnya dengan 

azab yang besar. (QS. 88:24) 

Sesungguhnya kepada Kami-lah 

kembali mereka, (QS. 88:25) 

kemudian sesungguhnya kewajiban 

Kami-lah menghisab mereka. (QS. 

٨٨:٢٦) 

 ُسوَرةُ الفَجر  

ن   ۡحَمَٰ يم  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ ح   ٱلرَّ

ۡجر   ٤َوٱلَّۡيل  إ ذَا يَۡسر   ٣َوٱلشَّۡفع  َوٱۡلَوۡتر   ٢َولَيَال  َعۡشٖر  ١َوٱۡلفَۡجر   ي ح  ل َك قََسٞم ل  ذ 
أَلَۡم  ٥َهۡل ف ي ذََٰ

َماد   ٦تََر َكۡيَف فَعََل َربَُّك ب عَاد   د   ٧إ َرَم ذَات  ٱۡلع  ۡثلَُها ف ي ٱۡلب لََٰ يَن َجابُواْ وَ  ٨ٱلَّت ي لَۡم يُۡخلَۡق م  ثَُمودَ ٱلَّذ 

ۡخَر ب ٱۡلَواد   ي ٱۡۡلَۡوتَاد   ٩ٱلصَّ د   ١٠َوف ۡرَعۡوَن ذ  يَن َطغَۡواْ ف ي ٱۡلب لََٰ  ١٢فَأَۡكثَُرواْ ف يَها ٱۡلفََسادَ  ١١ٱلَّذ 

ۡم َربَُّك َسۡوَط َعذَاب   ۡرَصاد   ١٣فََصبَّ َعلَۡيه  ُن  ١٤إ نَّ َربََّك لَب ٱۡلم  نَسَٰ ا ٱۡۡل  هُ َربُّهُۥ فَأَۡكَرَمهُۥ فَأَمَّ إ ذَا َما ٱۡبتَلَىَٰ

نَن   ١٥َونَعََّمهُۥ فَيَقُوُل َرب  ٓي أَۡكَرَمن   ۡزقَهُۥ فَيَقُوُل َرب  ٓي أََهَٰ هُ فَقَدََر َعلَۡيه  ر  آ إ ذَا َما ٱۡبتَلَىَٰ ِۖ بَل َّلَّ  ١٦َوأَمَّ َكَّلَّ



 

 

 

ُموَن ٱۡليَت يَم  وَن َعلَىَٰ َطعَام   ١٧تُۡكر  ضُّ ٓ ين  َوََّل تََحَٰ ۡسك  ا  ١٨ ٱۡلم  بُّوَن  ١٩َوتَۡأُكلُوَن ٱلتَُّراَث أَۡكَّٗل لَّم ٗ َوتُح 

ا  ا َجم ٗ ا  ٢٠ٱۡلَماَل ُحب ٗ ا دَك ٗ  إ ذَا دُكَّت  ٱۡۡلَۡرُض دَك ٗ
ِۖٓ ا  ٢١َكَّلَّ ا َصف ٗ آْيَء  ٢٢َوَجآَء َربَُّك َوٱۡلَملَُك َصف ٗ َوج 

ۡكَرىَٰ يَۡوَمئ ذ َۢ ب َجَهنََّمُۚ يَۡوَمئ ٖذ يَتَذَكَُّر  ُن َوأَنَّىَٰ لَهُ ٱلذ   نَسَٰ لَۡيتَن ي قَدَّۡمُت ل َحيَات ي  ٢٣ٱۡۡل  فَيَۡوَمئ ٖذ َّلَّ  ٢٤يَقُوُل يََٰ

ُب َعذَابَهُۥٓ أََحٞد  ٓأَيَّتَُها ٱلنَّۡفُس ٱۡلُمۡطَمئ نَّةُ  ٢٦َوََّل يُوث ُق َوثَاقَهُۥٓ أََحٞد  ٢٥يُعَذ   ٓي إ لَىَٰ َرب  ك   ٢٧يََٰ ع  ٱۡرج 

يَٗة مَّ  يَّٗة َراض  ي  ٢٨ۡرض  د  بََٰ  ٣٠َوٱۡدُخل ي َجنَّت ي  ٢٩فَٱۡدُخل ي ف ي ع 

 Surat al-Fajr 

Demi fajar, (QS. 89:1) 

dan malam yang sepuluh, (QS. 89:2) 

dan yang genap dan yang ganjil, (QS. 

٨٩:٣) 

dan malam bila berlalu. (QS. 89:4) 

Pada yang demikian itu terdapat 

sumpah (yang dapat diterima) oleh 

orang-orang yang berakal. (QS. 89:5) 

Apakah kamu tidak memperhatikan 

bagaimana Rabbmu berbuat terhadap 

kaum 'Aad (QS. 89:6) 



 

 

 

(yaitu) penduduk Iram yang 

mempunyai bangunan yang tinggi, 

(QS. 89:7) 

yang belum pernah dibangun (suatu 

kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, 

(QS. 89:8) 

dan kaum Tsamut yang memotong 

batu-batu yang besar di lembah, (QS. 

٨٩:٩) 

dan kaum Fir'aun yang mempunyai 

pasak-pasak (tentara yang banyak), 

(QS. 89:10) 

yang berbuat sewenang-wenang dalam 

negerinya, (QS. 89:11) 

lalu mereka berbuat banyak kerusakan 

dalam negeri itu, (QS. 89:12) 



 

 

 

karena itu Rabbmu menimpakan 

kepada mereka cemeti azab, (QS. 

٨٩:١٣) 

sesungguhnya Rabbmu benar-benar 

mengawasi. (QS. 89:14) 

Adapun manusia apabila Rabbnya 

mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan 

diberi-Nya kesenangan, maka dia 

berkata:"Rabbku telah memuliakanku". 

(QS. 89:15) 

Adapun bila Rabbnya mengujinya lalu 

membatasi rezkinya maka dia 

berkata:"Rabbku menghinakanku". 

(QS. 89:16) 



 

 

 

Sekali-kali tidak (demikian), 

sebenarnya kamu tidak memuliakan 

anak yatim, (QS. 89:17) 

dan kamu tidak saling mengajak 

memberi makan orang miskin, (QS. 

٨٩:١٨) 

dan kamu memakan harta pusaka 

dengan cara mencampur baurkan (yang 

halal dan yang batil), (QS. 89:19) 

dan kamu mencintai harta benda 

dengan kecintaan yang berlebihan. 

(QS. 89:20) 

Jangan (berbuat demikian). Apabila 

bumi digoncangkan berturut-turut, 

(QS. 89:21) 



 

 

 

dan datanglah Rabbmu; sedang 

malaikat berbaris-baris. (QS. 89:22) 

dan pada hari itu diperlihatkan neraka 

Jahannam; dan pada hari ingatlah 

manusia akan tetapi tidak berguna lagi 

mengingat itu baginya. (QS. 89:23) 

Dia mengatakan:"Alangkah baiknya 

kiranya aku dahulu mengerjakan (amal 

saleh) untuk hidupku ini". (QS. 89:24) 

Maka pada hari itu tiada seorangpun 

menyiksa seperti siksa-Nya, (QS. 

٨٩:٢٥) 

dan tiada seorangpun yang mengikat 

seperti ikatan-Nya. (QS. 89:26) 

Hai jiwa yang tenang. (QS. 89:27) 



 

 

 

Kembalilah kepada Rabbmu dengan 

hati yang puas lagi diridhoi-Nya. (QS. 

٨٩:٢٨) 

Maka masuklah ke dalam jama'ah 

hamba-hamba-Ku, (QS. 89:29) 

dan masuklah ke dalam surga-Ku. (QS. 

٨٩:٣٠) 

 ُسوَرةُ البَلَد  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ذَا ٱۡلبَلَد   ُم ب َهَٰ ذَا ٱۡلبَلَد   ١ََّلٓ أُۡقس   ب َهَٰ
لَُّۢ ٖد َوَما َولَدَ  ٢َوأَنَت ح  َن ف ي َكبَد  لَقَۡد  ٣َوَوال  نَسَٰ أَيَۡحَسُب  ٤َخلَۡقنَا ٱۡۡل 

َر َعلَۡيه  أََحٞد   ٨أَلَۡم نَۡجعَل لَّهُۥ َعۡينَۡين   ٧أَيَۡحَسُب أَن لَّۡم يََرهُۥٓ أََحدٌ  ٦يَقُوُل أَۡهلَۡكُت َماَّٗل لُّبَدًا  ٥أَن لَّن يَۡقد 

هُ ٱلنَّۡجدَۡين   ٩َول َساٗنا َوَشفَتَۡين   َك َما ٱۡلعَقَبَةُ  ١١ٱۡقتََحَم ٱۡلعَقَبَةَ فَََّل  ١٠َوَهدَۡينََٰ فَكُّ َرقَبَة   ١٢َوَمآ أَۡدَرىَٰ

ي َمۡسغَبَٖة  ١٣ ٞم ف ي يَۡوٖم ذ  يٗنا ذَا َمۡتَربَٖة  ١٥يَت يٗما ذَا َمۡقَربَة   ١٤أَۡو إ ۡطعََٰ ۡسك  َن  ١٦أَۡو م  ثُمَّ َكاَن م 

ۡبر  َوتََوا يَن َءاَمنُواْ َوتََواَصۡواْ ب ٱلصَّ ُب ٱۡلَمۡيَمنَة   ١٧َصۡواْ ب ٱۡلَمۡرَحَمة  ٱلَّذ  ئ َك أَۡصَحَٰ
ٓ يَن  ١٨أُْولََٰ َوٱلَّذ 

ُب ٱۡلَمۡش َكفَُرواْ ب   ت نَا ُهۡم أَۡصَحَٰ ايََٰ َٔ َمة  ٔ  َٔ  ٔ١٩  َُۢ ۡؤَصدَة ۡم نَاٞر مُّ   ٢٠َعلَۡيه 

 Surat al-Balad 

Aku benar-benar bersumpah dengan 

kota ini (Mekah), (QS. 90:1) 



 

 

 

dan kamu (Muhammad) bertempat di 

kota Mekah ini, (QS. 90:2) 

dan demi bapak dan anaknya. (QS. 

٩٠:٣) 

Sesungguhnya Kami telah 

menciptakan manusia berada dalam 

susah payah. (QS. 90:4) 

Apakah manusia itu menyangka bahwa 

sekali-kali tiada seorangpun yang 

berkuasa atasnya (QS. 90:5) 

Dia mengatakan:"Aku telah 

menghabiskan harta yang banyak". 

(QS. 90:6) 

Apakah dia menyangka bahwa tiada 

seorangpun yang melihatnya (QS. 

٩٠:٧) 



 

 

 

Bukankah Kami telah memberikan 

kepadanya dua buah mata, (QS. 90:8) 

lidah dan dua buah bibir. (QS. 90:9) 

Dan Kami telah menunjukkan 

kepadanya dua jalan. (QS. 90:10) 

Tetapi dia tiada menempuh jalan yang 

mendaki lagi sukar. (QS. 90:11) 

Tahukah kamu apakah jalan yang 

mendaki lagi sukar itu? (QS. 90:12) 

(yaitu) melepaskan budak dari 

perbudakan, (QS. 90:13) 

atau memberi makan pada hari 

kelaparan, (QS. 90:14) 

(kepada) anak yatim yang memberi 

kerabat, (QS. 90:15) 



 

 

 

atau orang miskin yang sangat fakir. 

(QS. 90:16) 

Dan dia (tidak pula) termasuk orang-

orang yang beriman dan saling 

berpesan untuk bersabar dan saling 

berpesan untuk berkasih sayang. (QS. 

٩٠:١٧) 

Mereka (orang-orang yang beriman 

dan saling berpesan itu) adalah 

golongan kanan. (QS. 90:18) 

Dan orang-orang yang kafir kepada 

ayat-ayat Kami, mereka itu adalah 

golongan kiri. (QS. 90:19) 

Mereka berada dalam neraka yang 

tertutup rapat (QS. 90:20) 

 ُسوَرةُ الشَّمس  



 

 

 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

َها  َها  ١َوٱلشَّۡمس  َوُضَحىَٰ َها َوٱلنََّهار  إ ذَا جَ  ٢َوٱۡلقََمر  إ ذَا تَلَىَٰ َها  ٣لَّىَٰ َوٱلسََّمآء  َوَما  ٤َوٱلَّۡيل  إ ذَا يَۡغَشىَٰ

َها  َها  ٥بَنَىَٰ َها  ٦َوٱۡۡلَۡرض  َوَما َطَحىَٰ ىَٰ َها  ٧َونَۡفٖس َوَما َسوَّ قَۡد أَۡفلََح َمن  ٨فَأَۡلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَۡقَوىَٰ

َها  َها  ٩َزكَّىَٰ َهآ َكذَّبَۡت ثَُمودُ ب   ١٠َوقَۡد َخاَب َمن دَسَّىَٰ َها  ١١َطۡغَوىَٰ بَعََث أَۡشقَىَٰ فَقَاَل لَُهۡم َرُسوُل  ١٢إ ذ  ٱنَۢ

َها  َها  ١٣ٱَّللَّ  نَاقَةَ ٱَّللَّ  َوُسۡقيََٰ ىَٰ ۡم فََسوَّ ب ه  ۡم َربُُّهم ب ذَنَۢ َها  ١٤فََكذَّبُوهُ فََعقَُروَها فَدَۡمدََم َعلَۡيه  َوََّل يََخاُف ُعۡقَبَٰ

١٥ 

 Surat asy-Syams 

Demi matahari dan cahayanya di pagi 

hari, (QS. 91:1) 

dan bulan apabila mengiringinya, (QS. 

٩١:٢) 

dan siang apabila menampakkannya, 

(QS. 91:3) 

dan malam apabila menutupinya, (QS. 

٩١:٤) 

dan langit serta pembinaannya, (QS. 

٩١:٥) 



 

 

 

dan bumi serta penghamparannya, 

(QS. 91:6) 

dan jiwa serta penyempurnaannya 

(ciptaannya), (QS. 91:7) 

maka Allah mengilhamkan kepada 

jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketaqwaan, (QS. 91:8) 

sesungguhnya beruntunglah orang 

yang mensucikan jiwa itu, (QS. 91:9) 

dan sesungguhnya merugilah orang 

yang mengotorinya. (QS. 91:10) 

(Kaum) Tsamud telah mendustakan 

(rasulnya) karena melampaui batas, 

(QS. 91:11) 



 

 

 

ketika bangkit orang yang paling 

celaka di antara mereka, (QS. 91:12) 

lalu Rasul Allah (Saleh) berkata 

kepada mereka:"(Biarkanlah) unta 

betina Allah dan minumannya". (QS. 

٩١:١٣) 

Lalu mereka mendustakannya dan 

menyembelih unta itu, maka Rabb 

mereka membinasakan mereka 

disebabkan dosa mereka, lalu Allah 

menyama-ratakan mereka (dengan 

tanah), (QS. 91:14) 

dan Allah tidak takut terhadap akibat 

tindakan-Nya itu. (QS. 91:15) 

 ُسوَرةُ اللَّيل  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ٓ  ٢َوٱلنََّهار  إ ذَا تََجلَّىَٰ  ١َوٱلَّۡيل  إ ذَا يَۡغَشىَٰ  ا َمۡن  ٤إ نَّ َسۡعيَُكۡم لََشتَّىَٰ  ٣َوَما َخلََق ٱلذََّكَر َوٱۡۡلُنثَىَٰ فَأَمَّ

ۡليُۡسَرىَٰ  ٦َوَصدََّق ب ٱۡلُحۡسنَىَٰ  ٥ٱتَّقَىَٰ أَۡعَطىَٰ وَ  ُرهُۥ ل  َل َوٱۡستَۡغنَىَٰ  ٧فََسنُيَس   ا َمنَۢ بَخ  َوَكذََّب  ٨َوأَمَّ

ۡلعُۡسَرىَٰ  ٩ب ٱۡلُحۡسنَىَٰ  ُرهُۥ ل  ٓ  ١٠فََسنُيَس   نَا َوإ نَّ لَ  ١٢إ نَّ َعلَۡينَا لَۡلُهدَىَٰ  ١١َوَما يُۡغن ي َعۡنهُ َمالُهُۥٓ إ ذَا تََردَّىَٰ

َرةَ َوٱۡۡلُولَىَٰ  َهآ إ َّلَّ ٱۡۡلَۡشقَى  ١٤فَأَنذَۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظَّىَٰ  ١٣لَۡۡلٓخ  ي َكذََّب َوتََولَّىَٰ  ١٥ََّل يَۡصلَىَٰ  ١٦ٱلَّذ 

ي يُۡؤت ي َمالَهُۥ يَتََزكَّىَٰ  ١٧َوَسيَُجنَّبَُها ٱۡۡلَۡتقَى  ن ن  ۡعَمٖة تُۡجَزىَٰٓ  ١٨ٱلَّذ  ندَهُۥ م  ََحد  ع  إ َّلَّ ٱۡبت غَآَء  ١٩ َوَما ۡل 

  ٢١َولََسۡوَف يَۡرَضىَٰ  ٢٠َوۡجه  َرب  ه  ٱۡۡلَۡعلَىَٰ 

 Surat al-Lail 

Demi malam apabila menutupi (cahaya 

siang), (QS. 92:1) 

dan siang apabila terang benderang, 

(QS. 92:2) 

dan penciptaan laki-laki dan 

perempuan, (QS. 92:3) 

sesungguhnya usaha kamu memang 

berbeda-beda. (QS. 92:4) 

Adapun orang yang memberikan 

(hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, 

(QS. 92:5) 



 

 

 

dan membenarkan adanya pahala yang 

terbaik (surga), (QS. 92:6) 

maka Kami kelak akan menyiapkan 

baginya jalan yang mudah. (QS. 92:7) 

Dan adapun orang-orang yang bakhil 

dan merasa dirinya cukup, (QS. 92:8) 

serta mendustakan pahala yang terbaik, 

(QS. 92:9) 

maka kelak Kami akan menyiapkan 

baginya (jalan) yang sukar. (QS. 

٩٢:١٠) 

Dan hartanya tidak bermanfa'at 

baginya apabila ia telah binasa. (QS. 

٩٢:١١) 



 

 

 

Sesungguhnya kewajiban Kamilah 

memberi petunjuk, (QS. 92:12) 

dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah 

akhirat dan dunia. (QS. 92:13) 

Maka, Kami memperingatkan kamu 

dengan api yang menyala-nyala. (QS. 

٩٢:١٤) 

Tidak ada yang masuk ke dalamnya 

kecuali orang yang paling celaka, (QS. 

٩٢:١٥) 

yang mendustakan (kebenaran) dan 

(berpaling) dari iman. (QS. 92:16) 

Dan kelak akan dijauhkan orang yang 

paling taqwa dari neraka itu, (QS. 

٩٢:١٧) 



 

 

 

yang menafkahkan hartanya (di jalan 

Allah) untuk membersihkannya, (QS. 

٩٢:١٨) 

padahal tidak ada seseorangpun 

memberikan suatu nikmat kepadanya 

yang harus dibalasnya, (QS. 92:19) 

tetapi (dia memberikan itu semata-

mata) karena mencari karidhaan 

Rabbnya Yang Maha Tinggi. (QS. 

٩٢:٢٠) 

Dan kelak dia benar-benar mendapat 

kepuasan (QS. 92:21) 

َحىَٰ   ُسوَرةُ الضُّ

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

َحىَٰ  َن ٱۡۡلُولَىَٰ  ٣َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَىَٰ  ٢َوٱلَّۡيل  إ ذَا َسَجىَٰ  ١َوٱلضُّ َرةُ َخۡيٞر لََّك م   ٤َولَۡۡلٓخ 

 ٓ يَك َربَُّك فَتَۡرَضىَٰ ۡدَك يَت يٗما فَ  ٥َولََسۡوَف يُۡعط  اَوىَٰ أَلَۡم يَج  َٔ َوَوَجدََك  ٧َوَوَجدََك َضآَّل ٗ فََهدَىَٰ  ٦ٔ 

ا ٱۡليَت يَم فَََّل تَۡقَهۡر  ٨َعآئ َّٗل فَأَۡغنَىَٰ  آئ َل فَََّل تَۡنَهۡر  ٩فَأَمَّ ا ٱلسَّ ا ب ن ۡعَمة  َرب  َك فََحد    ١٠َوأَمَّ  ١١ۡث َوأَمَّ



 

 

 

 Surat adh-Dhuhaa 

Demi waktu matahari sepenggalahan 

naik, (QS. 93:1) 

dan demi malam apabila telah sunyi, 

(QS. 93:2) 

Rabbmu tiada meninggikan kamu dan 

tiada (pula) benci kepadamu, (QS. 

٩٣:٣) 

dan sesungguhnya akhir itu lebih baik 

bagimu dari permulaan. (QS. 93:4) 

Dan kelak pasti Rabbmu memberikan 

karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) 

kamu menjadi puas. (QS. 93:5) 



 

 

 

Bukankah Dia mendapatimu sebagai 

seorang yatim, lalu Dia melindungimu. 

(QS. 93:6) 

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang 

yang bingung, lalu Dia memberikan 

petunjuk. (QS. 93:7) 

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang 

yang kekurangan, lalu Dia 

memberikan kecukupan. (QS. 93:8) 

Adapun terhadap anak yatim maka 

janganlah kamu berlaku sewenang-

wenang. (QS. 93:9) 

Dan terhadap orang yang minta-minta 

maka janganlah kamu menghardiknya. 

(QS. 93:10) 



 

 

 

Dan terhadap nikmat Rabbmu maka 

hendaklah kamu menyebut-nyebutnya 

(dengan bersyukur). (QS. 93:11) 

 ُسوَرةُ الشَّرح  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ۡزَرَك  ١ۡدَرَك أَلَۡم نَۡشَرۡح لََك صَ  ٓي أَنقََض َظۡهَرَك  ٢َوَوَضۡعنَا َعنَك و  ۡكَرَك  ٣ٱلَّذ   ٤َوَرفَۡعنَا لََك ذ 

  ٨َوإ لَىَٰ َرب  َك فَٱۡرَغب  ٧فَإ ذَا فََرۡغَت فَٱنَصۡب  ٦إ نَّ َمَع ٱۡلعُۡسر  يُۡسٗرا  ٥فَإ نَّ َمَع ٱۡلعُۡسر  يُۡسًرا 

 Surat Alam Nasyrah 

Bukankah Kami telah melapangkan 

untukmu dadamu? (QS. 94:1) 

dan Kami telah menghilangkan 

daripadamu bebanmu, (QS. 94:2) 

yang memberatkan punggungmu? (QS. 

٩٤:٣) 

Dan Kami tinggikan bagimu sebutan 

(nama)mu. (QS. 94:4) 



 

 

 

Karena sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan, (QS. 

٩٤:٥) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu 

ada kemudahan. (QS. 94:6) 

Maka apabila kamu telah selesai (dari 

sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 

(QS. 94:7) 

dan hanya kepada Rabbmulah 

hendaknya kamu berharap". (QS. 94:8) 

 ُسوَرةُ الت  ين  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب  ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ۡيتُون   ين يَن  ١َوٱلت  ين  َوٱلزَّ ين   ٢َوُطور  س  ذَا ٱۡلبَلَد  ٱۡۡلَم  يٖم  ٣َوَهَٰ َن ف ٓي أَۡحَسن  تَۡقو  نَسَٰ ثُمَّ  ٤لَقَۡد َخلَۡقنَا ٱۡۡل 

ل يَن َردَۡدنََٰ  ف  ت  فَلَُهۡم أَۡجٌر َغۡيُر َمۡمنُوٖن  ٥هُ أَۡسفََل َسَٰ ل َحَٰ لُواْ ٱلصََّٰ يَن َءاَمنُواْ َوَعم  بَُك َبۡعدُ  ٦إ َّلَّ ٱلَّذ  فََما يَُكذ  

ين   يَن  ٧ب ٱلد   م  ك  ُ ب أَۡحَكم  ٱۡلَحَٰ  ٨أَلَۡيَس ٱَّللَّ

 Surat at-Tiin 



 

 

 

Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, 

(QS. 95:1) 

dan demi bukit Sinai, (QS. 95:2) 

dan demi kota (Mekah) ini yang aman, 

(QS. 95:3) 

Sesungguhnya Kami telah 

menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya. (QS. 95:4) 

Kemudian Kami kembalikan dia ke 

tempat yang serendah-rendahnya 

(neraka), (QS. 95:5) 

kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh; maka bagi 

mereka pahala yang tiada putus-

putusnya. (QS. 95:6) 



 

 

 

Maka apakah yang menyebabkan 

kamu mendustakan (hari) pembalasan 

sesudah (adanya keterangan-

keterangan) itu? (QS. 95:7) 

Bukankah Allah Hakim yang seadil-

adilnya? (QS. 95:8) 

 ُسوَرةُ العَلَق  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ي َخلََق  ۡن َعلَق   ١ٱۡقَرۡأ ب ٱۡسم  َرب  َك ٱلَّذ  َن م  نَسَٰ ي َعلََّم ب ٱۡلقَ  ٣ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرُم  ٢َخلََق ٱۡۡل   ٤لَم  ٱلَّذ 

َن َما لَۡم يَۡعلَۡم  نَسَٰ ٓ  ٥َعلََّم ٱۡۡل  َن لَيَۡطغَىَٰ نَسَٰ ٓ إ نَّ ٱۡۡل  ٓ  ٦َكَّلَّ َءاهُ ٱۡستَۡغنَىَٰ ٓ  ٧أَن رَّ ۡجعَىَٰ  ٨إ نَّ إ لَىَٰ َرب  َك ٱلرُّ

ي يَۡنَهىَٰ  ٓ  ٩أََرَءۡيَت ٱلَّذ  ٓ  ١٠َعۡبدًا إ ذَا َصلَّىَٰ ٓ أَۡو أَمَ  ١١أََرَءۡيَت إ ن َكاَن َعلَى ٱۡلُهدَىَٰ  ١٢َر ب ٱلتَّۡقَوىَٰ

 ٓ َ يََرىَٰ  ١٣أََرَءۡيَت إ ن َكذََّب َوتََولَّىَٰ يَة   ١٤أَلَۡم يَۡعلَم ب أَنَّ ٱَّللَّ ا ب ٱلنَّاص   ١٥َكَّلَّ لَئ ن لَّۡم يَنتَه  لَنَۡسفَعََۢ

ئَٖة  بَة  َخاط  ذ  يَٖة َكَٰ يَهُۥ  ١٦نَاص  بَان يَةَ  ١٧فَۡليَۡدُع نَاد  ب۩ َكَّلَّ ََّل  ١٨َسنَۡدُع ٱلزَّ  َوٱۡقتَر 
ۡعهُ َوٱۡسُجۡدَۤ   ١٩تُط 

Surat al-'Alaq 

Bacalah dengan (menyebut) nama 

Rabbmu Yang menciptakan, (QS. 

٩٦:١) 



 

 

 

Dia telah menciptakan manusia dengan 

segumpal darah. (QS. 96:2) 

Bacalah, dan Rabbmulah Yang Paling 

Pemurah, (QS. 96:3) 

Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam. (QS. 96:4) 

Dia mengajarkan kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. (QS. 96:5) 

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia 

benar-benar melampaui batas, (QS. 

٩٦:٦) 

karena dia melihat dirinya serba cukup. 

(QS. 96:7) 

Sesungguhnya hanya kepada 

Rabbmulah kembali(mu). (QS. 96:8) 



 

 

 

Bagaimana pendapatmu tentang orang 

yang melarang, (QS. 96:9) 

seorang hamba ketika dia mengerjakan 

shalat, (QS. 96:10) 

bagaimana pendapatmu jika orang 

yang melarang itu berada di atas 

kebenaran, (QS. 96:11) 

atau dia menyuruh bertaqwa (kepada 

Allah) (QS. 96:12) 

Bagaimana pendapatmu jika orang 

yang melarang itu mendustakan dan 

berpaling? (QS. 96:13) 

Tidakkah dia mengetahui bahwa 

sesungguhnya Allah melihat segala 

perbuatannya? (QS. 96:14) 



 

 

 

Ketahuilah, sungguh jika dia tidak 

berhenti (berbuat demikian) niscaya 

Kami tarik ubun-ubunnya, (QS. 96:15) 

(yaitu) ubun-ubun orang yang 

mendustakan lagi durhaka. (QS. 

٩٦:١٦) Maka biarkanlah dia 

memanggil golongannya (untuk 

menolongnya), (QS. 96:17) 

kelak Kami akan memanggil malaikat 

Zabaniyah, (QS. 96:18) sekali-kali 

jangan, janganlah kamu patuh 

kepadanya; dan sujudlah dan 

dekatkanlah (dirimu kepada Rabb) 

(QS. 96:19) 

 ُسوَرةُ القَدر  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب  ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

هُ ف ي لَۡيلَة  ٱۡلقَۡدر   ۡن أَۡلف  َشۡهٖر  ٢َك َما لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدر  َوَمآ أَۡدَرىَٰ  ١إ نَّآ أَنَزۡلنََٰ ُل  ٣لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدر  َخۡيٞر م   تَنَزَّ

ن ُكل   أَۡمٖر  م م   وُح ف يَها ب إ ۡذن  َرب  ه  ئ َكةُ َوٱلرُّ
ٓ َي َحتَّىَٰ َمۡطلَع  ٱۡلفَۡجر   ٤ٱۡلَملََٰ ٌم ه 

  ٥َسلََٰ



 

 

 

 Surat  al-Qadr 

Sesungguhnya Kami telah 

menurunkannya (al-Qur'an) pada 

malam kemuliaan. (QS. 97:1) 

Dan tahukah kamu apakah malam 

kemuliaan itu? (QS. 97:2) 

Malam kemuliaan itu lebih baik dari 

seribu bulan. (QS. 97:3) 

Pada malam itu turun malaikat-

malaikat dan malaikat Jibril dengan 

izin Rabbnya untuk mengatur segala 

urusan. (QS. 97:4) 

Malam itu (penuh) kesejahteraan 

sampai terbit fajar. (QS. 97:5) 

 ُسوَرةُ البَي  نَة  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ي ك  ب  َوٱۡلُمۡشر  تََٰ ۡن أَۡهل  ٱۡلك  يَن َكفَُرواْ م  يَن َحتَّىَٰ تَۡأت يَُهُم ٱۡلبَي  نَةُ لَۡم يَُكن  ٱلَّذ  َن ٱَّللَّ  يَۡتلُواْ  ١َن ُمنفَك   َرُسوٞل م  

َرٗة  َطهَّ نَۢ بَۡعد  َما َجآَءۡتُهُم ٱۡلبَي  نَةُ  ٣ف يَها ُكتُٞب قَي  َمٞة  ٢ُصُحٗفا مُّ َب إ َّلَّ م 
تََٰ يَن أُوتُواْ ٱۡلك  َق ٱلَّذ   ٤َوَما تَفَرَّ

ُرٓواْ إ َّلَّ ل   يُن َوَمآ أُم  ل َك د  ةَُۚ َوذََٰ َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُواْ ٱلزَّ لَوَٰ يَن ُحنَفَآَء َويُق يُمواْ ٱلصَّ يَن لَهُ ٱلد   َ ُمۡخل ص  يَۡعبُدُواْ ٱَّللَّ

ئ كَ  ٥ٱۡلقَي  َمة  
ٓ يَن ف يَهآُۚ أُْولََٰ ل د  يَن ف ي نَار  َجَهنََّم َخَٰ ك  ب  َوٱۡلُمۡشر  تََٰ ۡن أَۡهل  ٱۡلك  يَن َكفَُرواْ م  ُهۡم َشرُّ  إ نَّ ٱلَّذ 

يَّة   يَّة   ٦ٱۡلبَر  ئ َك ُهۡم َخۡيُر ٱۡلبَر 
ٓ ت  أُْولََٰ ل َحَٰ لُواْ ٱلصََّٰ يَن َءاَمنُواْ َوَعم  ُت  ٧إ نَّ ٱلَّذ  ۡم َجنََّٰ ندَ َرب  ه  َجَزآُؤُهۡم ع 

ُ َعۡنُهۡم َورَ  َي ٱَّللَّ ض  يَن ف يَهآ أَبَٗداِۖ رَّ ل د  ُر َخَٰ ن تَۡحت َها ٱۡۡلَۡنَهَٰ ي م  َي َربَّهُۥ َعۡدٖن تَۡجر  ل َك ل َمۡن َخش  ُضواْ َعۡنهُُۚ ذََٰ

٨  

 Surat al-Bayyinah 

Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan 

orang-orang musyrik (mengatakan 

bahwa mereka) tidak akan 

meninggalkan (agamanya) sebelum 

datang kepada mereka bukti yang 

nyata, (QS. 98:1) 

(yaitu) seorang Rasul dari Allah 

(Muhammad) yang membacakan 

lemnbaran yang disucikan (al-Qur'an), 

(QS. 98:2) 

di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab 

yang lurus. (QS. 98:3) 



 

 

 

Dan tidaklah berpecah belah orang-

orang yang didatangkan Al-Kitab 

(kepada mereka) melainkan sesudah 

datang kepada mereka bukti yang 

nyata. (QS. 98:4) 

Padahal mereka tidak disuruh kecuali 

supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan keta'atan kepada-Nya 

dalam(menjalankan) agama yang lurus, 

dan supaya mereka mendirikan shalat 

dan meunaikan zakat; dan yang 

demikian itulah agama yang lurus. 

(QS. 98:5) 

Sesungguhnya orang-orang kafir yakni 

ahli kitab dan orang-orang musyrik 

(akan masuk) ke neraka Jahannam; 

mereka kekal di dalamnya.Mereka itu 



 

 

 

adalah seburuk-buruk makhluk. (QS. 

٩٨:٦) 

Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh 

mereka itu adalah sebaik-baik 

makhluk. (QS. 98:7) 

Balasan mereka di sisi Rabb mereka 

ialah surga 'Adn yang mengalir di 

bawahnya sungai-sungai; mereka kekal 

di dalamnya selama-lamanya.Allah 

ridha terhadap mereka dan merekapun 

ridha kepada-Nya.Yang demikian itu 

adalah (balasan) bagi orang yang takut 

kepada Rabbnya. (QS. 98:8) 

لَزلَة    ُسوَرةُ الزَّ

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ۡلَزالََها  لَت  ٱۡۡلَۡرُض ز  ُن َما لََها  ٢ُض أَۡثقَالََها َوأَۡخَرَجت  ٱۡۡلَۡر  ١إ ذَا ُزۡلز  نَسَٰ ُث  ٣َوقَاَل ٱۡۡل  يَۡوَمئ ٖذ تَُحد  

لَُهۡم  ٥ب أَنَّ َربََّك أَۡوَحىَٰ لََها  ٤أَۡخبَاَرَها  ۡثقَاَل  ٦يَۡوَمئ ٖذ يَۡصدُُر ٱلنَّاُس أَۡشتَاٗتا ل  يَُرۡواْ أَۡعَمَٰ فََمن يَۡعَمۡل م 

ة  َخۡيٗرا يََرهُۥ  ا يََرهُۥ َوَمن يَۡعَمۡل م   ٧ذَرَّ ٖة َشر ٗ   ٨ۡثقَاَل ذَرَّ

 Surat al-Zalzalah 

Apabila bumi digoncangkan dengan 

goncangannya (yang dahsyat), (QS. 

٩٩:١) 

dan bumi telah mengeluarkan beban-

beban berat (yang dikandung)nya, (QS. 

٩٩:٢) 

dan manusia bertanya:"Mengapa bumi 

(jadi begini)", (QS. 99:3) 

pada hari itu bumi menceritakan 

beritanya, (QS. 99:4) 

karena sesungguhnya Rabbmu telah 

memerintahkan (yang demikian itu) 

kepadanya. (QS. 99:5) 



 

 

 

Pada hari itu manusia keluar dari 

kuburnya dalam keadaan yang 

bermacam-macam, supaya 

diperlihatkan kepada mereka (balasan) 

pekerjaan mereka. (QS. 99:6) 

Barangsiapa yang mengerjakan 

kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

dia akan melihat (balasan)nya. (QS. 

٩٩:٧) 

Dan barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya 

dia akan melihat (balasan)nya pula. 

(QS. 99:8) 

يَات    ُسوَرةُ العَاد 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ت  َضۡبٗحا  يََٰ د  ت  قَۡدٗحا  ١َوٱۡلعََٰ يََٰ ت  ُصۡبٗحا  ٢فَٱۡلُمور  يَرَٰ  ٥فََوَسۡطَن ب هۦ  َجۡمعًا  ٤فَأَثَۡرَن ب هۦ  نَۡقٗعا  ٣فَٱۡلُمغ 

َن  نَسَٰ َرب  هۦ  لََكنُوٞد إ نَّ ٱۡۡل  يٞد  ٦ل  ل َك لََشه 
يدٌ  ٧َوإ نَّهُۥ َعلَىَٰ ذََٰ ۞أَفَََّل يَۡعلَُم إ ذَا بُۡعث َر  ٨َوإ نَّهُۥ ل ُحب   ٱۡلَخۡير  لََشد 

دُور   ٩َما ف ي ٱۡلقُبُور   َل َما ف ي ٱلصُّ ۡم يَۡوَمئ ٖذ لََّخب يُرَۢ  ١٠َوُحص    ١١إ نَّ َربَُّهم ب ه 



 

 

 

 Surat al-'Aadiyaat 

Demi kuda perang yang berlari 

kencang dengan terengah-engah, (QS. 

١٠٠:١) 

dan kuda yang mencetuskan api 

dengan pukulan (kuku kakinya), (QS. 

١٠٠:٢) 

dan kuda yang menyerang dengan tiba-

tiba di waktu pagi, (QS. 100:3) 

maka ia menerbangkan debu, (QS. 

١٠٠:٤) 

dan menyerbu ke tengah-tengah 

kumpulan musuh, (QS. 100:5) 



 

 

 

Sesungguhnya manusia itu sangat 

ingkar tidak berterima kasih kepada 

Rabbnya, (QS. 100:6) 

dan sesungguhnya manusia itu 

menyaksikan (sendiri) keingkarannya, 

(QS. 100:7) 

dan sesungguhnya dia sangat bakhil 

karena cintanya kepada harta. (QS. 

١٠٠:٨) 

Maka apabila dia tidak mengetahui 

apabila dibangkitkan apa yang ada di 

dalam kubur, (QS. 100:9) 

dan dilahirkan apa yang ada di dalam 

dada, (QS. 100:10) 



 

 

 

Sesungguhnya Rabb mereka pada hari 

itu Maha mengetahui keadaan mereka. 

(QS. 100:11) 

َعة    ُسوَرةُ القَار 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

َعةُ  َعةُ  ١ٱۡلقَار  َعةُ  ٢َما ٱۡلقَار  َك َما ٱۡلقَار  ُكوُن َوتَ  ٤يَۡوَم يَُكوُن ٱلنَّاُس َكٱۡلفََراش  ٱۡلَمۡبثُوث   ٣َوَمآ أَۡدَرىَٰ

ۡهن  ٱۡلَمنفُوش   بَاُل َكٱۡلع  ينُهُۥ  ٥ٱۡلج  ز  ا َمن ثَقُلَۡت َمَوَٰ يَٖة  ٦فَأَمَّ اض  يَشٖة رَّ ا َمۡن َخفَّۡت  ٧فَُهَو ف ي ع  َوأَمَّ

ينُهُۥ  ز  يَٞة  ٨َمَوَٰ هُۥ َهاو  يَۡه  ٩فَأُمُّ َك َما ه    ١٠َوَمآ أَۡدَرىَٰ
يَةَُۢ  ١١نَاٌر َحام 

 Surat al-Qaari'ah 

Hari Kiamat, (QS. 101:1) 

Apakah hari Kiamat itu (QS. 101:2) 

Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu 

(QS. 101:3) 

Pada hari itu manusia adalah seperti 

anai-anai yang bertebaran, (QS. 101:4) 



 

 

 

dan gunung-gunung adlah seperti bulu 

yang dihambur-hamburkan. (QS. 

١٠١:٥) 

Dan adapun orang-orang yang berat 

timbangan (kebaikan)nya, (QS. 101:6) 

maka dia berada dala kehidupan yang 

memuaskan. (QS. 101:7) 

dan adapun orang-orang yang ringan 

timbangan (kebaikan)nya, (QS. 101:8) 

maka tempat kembalinya adalah 

neraka Hawiyah. (QS. 101:9) 

Dan tahukah kamu apakah neraka 

Hawiyah itu (QS. 101:10) 

(yaitu) api yang sangat panas. (QS. 

١٠١:١١) 



 

 

 

 ُسوَرةُ التََّكاثُر  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ُكُم ٱلتََّكاثُ  َكَّلَّ لَۡو  ٤ثُمَّ َكَّلَّ َسۡوَف تَۡعلَُموَن  ٣َكَّلَّ َسۡوَف تَۡعلَُموَن  ٢َحتَّىَٰ ُزۡرتُُم ٱۡلَمقَاب َر  ١ُر أَۡلَهىَٰ

ۡلَم ٱۡليَق ين   يَم  ٥تَۡعلَُموَن ع  يم  ثُمَّ لَتُۡس  ٧ثُمَّ لَتََرُونََّها َعۡيَن ٱۡليَق ين   ٦لَتََرُونَّ ٱۡلَجح  لُنَّ يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱلنَّع  َٔ  ٔ 

٨  

 Surat at-Takaatsur 

Bermegah-megahan telah melalaikan 

kamu, (QS. 102:1) 

sampai kamu masuk ke dalam kubur. 

(QS. 102:2) 

Janganlah begitu, kelak kamu akan 

mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 

(QS. 102:3) 

dan janganlah begitu, kelak kamu akan 

mengetahui. (QS. 102:4) 



 

 

 

Janganlah begitu, jika kamu 

mengetahui dengan pengetahuan yang 

yakin, (QS. 102:5) 

niscaya kamu benar-benar akan 

melihat neraka Jahannam, (QS. 102:6) 

dan sesungguhnya kamu benar-benar 

akan melihatnya dengan 'ainul yakin, 

(QS. 102:7) 

kemudian kamu pasti akan ditanyai 

pada hari itu tentang kenikmatan (yang 

kamu megah-megahkan di dunia itu ). 

(QS. 102:8) 

 ُسوَرةُ العَصر  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

َن  ١َوٱۡلعَۡصر   نَسَٰ ت  َوتََواَصۡواْ ب ٱۡلَحق    ٢لَف ي ُخۡسر  إ نَّ ٱۡۡل  ل َحَٰ لُواْ ٱلصََّٰ يَن َءاَمنُواْ َوَعم  إ َّلَّ ٱلَّذ 

ۡبر   ٣َوتََواَصۡواْ ب ٱلصَّ  

 Surat al-'Ashr 



 

 

 

Demi masa. (QS. 103:1) 

Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

berada dalam kerugian, (QS. 103:2) 

kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran 

dan nasihat menasihati supaya 

menetapi kesabaran. (QS. 103:3) 

 ُسوَرةُ الُهَمَزة  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ي َجَمَع َماَّٗل َوَعدَّدَهُۥ  ١لَُّمَزة   َوۡيٞل ل  ُكل   ُهَمَزةٖ  بَذَنَّ ف ي ٱۡلُحَطَمة   ٣يَۡحَسُب أَنَّ َمالَهُۥٓ أَۡخلَدَهُۥ  ٢ٱلَّذ  ِۖ لَيُنَۢ َكَّلَّ

َك َما ٱۡلُحَطَمةُ  ٤ ل ُع َعلَى ٱۡۡلَۡف  ٦نَاُر ٱَّللَّ  ٱۡلُموقَدَةُ  ٥َوَمآ أَۡدَرىَٰ دَة  ٱلَّت ي تَطَّ  ٔ م مُّ  ٧ٔ  ۡؤَصدَٞة إ نََّها َعلَۡيه 

َمدَّدَة َۢ  ٨  ٩ف ي َعَمٖد مُّ

 Surat al-Humazah 

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat 

lagi pencela, (QS. 104:1) 



 

 

 

yang mengumpulkan harta lagi 

menghitung-hitung, (QS. 104:2) 

ia mengira bahwa hartanya itu dapat 

mengekalkannya, (QS. 104:3) 

Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia 

benar-benar akan dilemparkan ke 

dalam Huthamah. (QS. 104:4) 

Dan tahukah kamu apa Huthamah itu 

(QS. 104:5) 

(yaitu) api (disediakan) Allah yang 

dinyalakan, (QS. 104:6) 

yang (naik) sampai ke hati. (QS. 

١٠٤:٧) 

Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas 

mereka, (QS. 104:8) 



 

 

 

(sedang mereka itu) diikat pada tiang-

tiang yang panjang. (QS. 104:9) 

 ُسوَرةُ الف يل  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ب  ٱۡلف يل   ۡم َطۡيًرا أَبَاب يَل  ٢َكۡيدَُهۡم ف ي تَۡضل يٖل  أَلَۡم يَۡجعَلۡ  ١أَلَۡم تََر َكۡيَف فَعََل َربَُّك ب أَۡصَحَٰ َوأَۡرَسَل َعلَۡيه 

يٖل  ٣ ج   ن س  َجاَرٖة م   م ب ح  يه  ۡأُكول َۢ  ٤تَۡرم    ٥فََجعَلَُهۡم َكعَۡصٖف مَّ

 Surat al-Fiil 

Apakah kamu tidak memperhatikan 

bagaimana Rabbmu telah bertindak 

terhadap tentara gajah. (QS. 105:1) 

Bukankah Dia telah menjadikan tipu 

daya mereka (untuk menghancurkan 

ka'bah) itu sia-sia, (QS. 105:2) 

dan Dia mengirimkan kepada mereka 

burung yang berbondong-bondong, 

(QS. 105:3) 



 

 

 

yang melempari mereka dengan batu 

(berasal) dari tanah yang terbakar, 

(QS. 105:4) 

lalu Dia menjadikan mereka seperti 

daun-daun yang dimakan (ulat). (QS. 

١٠٥:٥) 

 ُسوَرةُ قَُريش  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ف  قَُرۡيش   يلََٰ ۡيف   ١ۡل   تَآء  َوٱلصَّ ۡحلَةَ ٱلش   ۡم ر  ف ه 
ذَا ٱۡلبَۡيت   ٢إ ۦلََٰ ن  ٣فَۡليَۡعبُدُواْ َربَّ َهَٰ ٓي أَۡطعََمُهم م   ٱلَّذ 

ۡن َخۡوف َۢ    ٤ُجوٖع َوَءاَمنَُهم م  

 Surat Quraisy 

Karena kebiasaan orang-orang 

Quraisy, (QS. 106:1) 

(yaitu) kebiasaan mereka bepergian 

pada musim dingin dan musim panas. 

(QS. 106:2) 



 

 

 

Maka hendaklah mereka menyembah 

Rabb Pemilik rumah ini (ka'bah). (QS. 

١٠٦:٣) 

Yang telah memberi makanan kepada 

mereka untuk menghilangkan lapar 

dan mengamankan mereka dari 

ketakutan. (QS. 106:4) 

 ُسوَرةُ الَماُعون  

يم  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ  ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  

ين   ُب ب ٱلد   ي يَُكذ   ي يَدُعُّ ٱۡليَت يَم  ١أََرَءۡيَت ٱلَّذ  ل َك ٱلَّذ  ين   ٢فَذََٰ ۡسك  فََوۡيٞل  ٣َوََّل يَُحضُّ َعلَىَٰ َطعَام  ٱۡلم 

ۡلُمَصل  يَن  ۡم َساُهوَن  ٤ل   يَن ُهۡم َعن َصََّلت ه  يَن هُۡم يَُرآُءوَن  ٥ٱلَّذ   ٧ٱۡلَماُعوَن َويَۡمَنعُوَن  ٦ٱلَّذ 

 Surat al-Maa'un 

Tahukah kamu (orang) yang 

mendustakan agama (QS. 107:1) 

Itulah orang yang menghardik anak 

yatim, (QS. 107:2) 



 

 

 

dan tidak menganjurkan memberi 

makan orang miskin. (QS. 107:3) 

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang 

yang shalat, (QS. 107:4) 

(yaitu) orang-orang yang lalai dari 

shalatnya. (QS. 107:5) 

orang-orang yang berbuat riya. (QS. 

١٠٧:٦) 

dan enggan (menolong dengan) barang 

berguna. (QS. 107:7) 

 ُسوَرةُ الَكوثَر  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

َك ٱۡلَكۡوثََر  َرب  َك َوٱۡنَحۡر  ١إ نَّآ أَۡعَطۡينََٰ   ٣إ نَّ َشان ئََك ُهَو ٱۡۡلَۡبتَُر  ٢فََصل   ل 

Surat al-Kautsar 



 

 

 

Sesungguhnya Kami telah memberikan 

kepadamu nikmat yang banyak. (QS. 

١٠٨:١) 

Maka dirikanlah shalat karena 

Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. 

١٠٨:٢) 

Sesungguhnya orang-orang yang 

membeci kamu dialah yang terputus. 

(QS. 108:3) 

 ُسوَرةُ الَكاف ُرونَ 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ف ُروَن  ٓأَيَُّها ٱۡلَكَٰ ب دُوَن َمآ أَۡعبُدُ  ٢ََّلٓ أَۡعبُدُ َما تَۡعبُدُوَن  ١قُۡل يََٰ ا َعبَدتُّۡم  ٣َوََّلٓ أَنتُۡم َعَٰ  ٤َوََّلٓ أَنَ۠ا َعاب ٞد مَّ

ب دُوَن َمآ أَۡعبُدُ  ين   ٥َوََّلٓ أَنتُۡم َعَٰ ينُُكۡم َول َي د   ٦لَُكۡم د 

 Surat al-Kaafiruun 

Katakanlah:"Hai orang-orang kafir!" 

(QS. 109:1) 



 

 

 

aku tidak akan menyembah apa yang 

kamu sembah (QS. 109:2) 

Dan kamu bukan penyembah Ilah yang 

aku sembah (QS. 109:3) Dan aku tidak 

pernah menjadi penyembah apa yang 

kamu sembah (QS. 109:4) 

dan kamu tidak pernah (pula) menjadi 

penyembah Ilah yang aku sembah (QS. 

١٠٩:٥) 

Untukmulah agamamu, dan 

untukkulah agamaku (QS. 109:6) 

 ُسوَرةُ النَّصر  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ين  ٱَّللَّ  أَۡفَواٗجا  ١إ ذَا َجآَء نَۡصُر ٱَّللَّ  َوٱۡلفَۡتُح  فََسب  ۡح ب َحۡمد  َرب  َك  ٢َوَرأَۡيَت ٱلنَّاَس يَۡدُخلُوَن ف ي د 

ا َوٱۡستَ  ابََۢ ۡرهُُۚ إ نَّهُۥ َكاَن تَوَّ   ٣ ۡغف 

 Surat an-Nashr 



 

 

 

Apabila telah datang pertolongan Allah 

dan kemenangan, (QS. 110:1) 

dan kamu lihat manusia masuk agama 

Allah dengan berbondong-bondong, 

(QS. 110:2) 

maka bertasbihlah dengan memuji 

Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-

Nya.Sesungguhnya Dia adalah Maha 

Penerima taubat. (QS. 110:3) 

 ُسوَرةُ الَمَسد  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

َوٱۡمَرأَتُهُۥ  ٣َسيَۡصلَىَٰ نَاٗرا ذَاَت لََهٖب  ٢َب َمآ أَۡغنَىَٰ َعۡنهُ َمالُهُۥ َوَما َكسَ  ١تَبَّۡت يَدَآ أَب ي لََهٖب َوتَبَّ 

الَةَ ٱۡلَحَطب   َسد َۢ  ٤َحمَّ ن مَّ َها َحۡبٞل م   يد  ٥ف ي ج   

 Surat al-Masad 

Binasalah kedua tangan Abu Lahab 

dan sesungguhnya dia akan binasa. 

(QS. 111:1) 



 

 

 

Tidaklah berfaedah kepadanya harta 

bendanya dan apa yang ia usahakan. 

(QS. 111:2) 

Kelak dia akan masuk ke dalam api 

yang bergejolak. (QS. 111:3) 

Dan (begitu pula) isterinya, pembawa 

kayu bakar. (QS. 111:4) 

Yang di lehernya ada tali dari sabut. 

(QS. 111:5) 

خََّلص    ُسوَرةُ اۡل 

يم  ب سۡ  ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ م  ٱَّللَّ  ٱلرَّ  

ُ أََحدٌ  َمدُ  ١قُۡل ُهَو ٱَّللَّ ُ ٱلصَّ ۡد َولَۡم يُولَۡد  ٢ٱَّللَّ   ٤َولَۡم يَُكن لَّهُۥ ُكفًُوا أََحدَُۢ  ٣لَۡم يَل 

 Surat al-Ikhlash 

Katakanlah:"Dialah Allah, Yang Maha 

Esa". (QS. 112:1) 



 

 

 

Allah adalah Ilah yang bergantung 

kepada-Nya segala urusan. (QS. 

١١٢:٢) 

Dia tidak beranak dan tiada pula 

diperanakkan, (QS. 112:3) 

dan tidak ada seorang pun yang setara 

dengan Dia. (QS. 112:4) 

 ُسوَرةُ الفَلَق  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ن َشر   َما َخلََق  ١قُۡل أَُعوذُ ب َرب   ٱۡلفَلَق   ق  إ ذَا َوقََب  ٢م  ن َشر   َغاس  ت  ف ي ٱۡلعُقَد   ٣َوم  ثََٰ ن َشر   ٱلنَّفََّٰ َوم 

د  إ ذَا َحَسدَ  ٤ ن َشر   َحاس    ٥َوم 

 Surat al-Falaq 

Katakanlah:"Aku berlindung kepada 

Rabb yang menguasai subuh, (QS. 

١١٣:١) 



 

 

 

dari kejahatan makhluk-Nya, (QS. 

١١٣:٢) 

dan dari kejahatan malam apabila telah 

gelap gulita, (QS. 113:3) 

dan dari kejahatan-kejahatan wanita 

tukang sihir yang menghembus pada 

buhul-buhul, (QS. 113:4) 

dan dari kejahatan orang yang dengki 

apabila ia dengki". (QS. 113:5) 

 ُسوَرةُ النَّاس  

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ه  ٱلنَّاس   ٢َمل ك  ٱلنَّاس   ١قُۡل أَُعوذُ ب َرب   ٱلنَّاس  
ن َشر   ٱۡلَوۡسَواس  ٱۡلَخنَّاس   ٣إ لََٰ ُس  ٤م  ي يَُوۡسو  ٱلَّذ 

نَّ  ٥ف ي ُصدُور  لنَّاس   َن ٱۡلج   ٦ة  َوٱلنَّاس  م 

 Surat an-Naas 

Katakanlah:"Aku berlindung kepada 

Rabb manusia". (QS. 114:1) Raja 



 

 

 

manusia. (QS. 114:2) Sembahan 

manusia, (QS. 114:3) dari kejahatan 

(bisikan) syaitan yang biasa 

bersembunyi, (QS. 114:4) yang 

membisikkan (kejahatan) ke dalam 

dada manusia, (QS. 114:5) dari jin dan 

manusia (QS. 114:6) 

--٠O٠-- 


