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Surat Untuk Pembaca
Pujian bagi Tuhan Penguasa dari segalanya, terima kasih Tuhan atas segala karunia
yang Engkau berikan kepada

kami, yang sesungguhnya tidak dapat kami hitung

banyaknya. Maha Agung Tuan Kami, Keagungan-MU jauh melampaui pemahaman
kami. Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi kita.
Salah satu karunia yang paling berharga yang diberikan
adalah tuntunan, sejak awal manusia
tuntunan-NYA. Berbagai
tuntunan-NYA.

Silih

turun ke dunia

Tuhan kepada manusia
Tuhan selalu memberikan

generasi berlalu tidak pernah terputus Tuhan memberikan

berganti

utusan-NYA

datang

kepada

manusia

untuk

menyampaikan pesan dari Tuhan Yang Penuh Kasih.
Tidak semua manusia mendapatkan tuntunan, tidak semua manusia mendapatkan
keselamatan. Malahan kebanyakan dari

manusia

tidak

percaya. Jika

Tuhan

menghendaki seluruh manusia bisa menjadi satu golongan yang percaya, akan tetapi
Tuhan memilih siapa yang DIA kehendaki.
Oleh karena itu, sebelum memulai membaca tuntunan ini, saya mengajak pembaca
untuk meminta perlindungan Tuhan, memohon

tuntunan-NYA agar kiranya Tuhan

bermurah hati untuk memilih kita sebagai orang-orang yang dituntun dan memperoleh
keselamatan.
Al Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu
lebih dari 20 tahun empat belas abad yang lalu. Pada masa penurunannya, Al Quran
turun secara berangsur-angsur dengan urutan yang berbeda dari yang kita temui pada
kitab Al Quran yang ada sekarang. Pada Tahun 1974 sebuah bukti telah diungkapkan
melalui Dr. Rashad Khalifa di Tucson, Arizona, Amerika serikat, bahwa Al Quran
mengandung sebuah struktur matematika yang mengikat seluruh kata bahkan hurufhurufnya secara keseluruhan. Struktur tersebut mempunyai faktor pembagi yaitu angka
sembilan belas, berikut fakta sederhana yang dapat diamati langsung tanpa
menggunakan alat bantu:
1.

Kalimat pertama, Bismillahi rahmani rahim (dalam bahasa arab) terdiri dari 19

huruf.
2.

jumlah Surat dari Al Quran adalah 114 atau 19 x 6.

3.

5 ayat yang turun pertama kali terdiri dari 19 kata.

4.

19 kata yang turun pertama terdiri dari 76 huruf.

5.

Surat 96, yang merupakan surat yang pertama turun terdiri dari 19 ayat

6.

Surat 96 terdiri dari 304 huruf atau 19 x 16.

7.

Surat yang terakhir turun terdiri dari 19 kata.

8.

Ayat pertama dari surat terakhir terdiri dari 19 kata

9.

Basmalah (kalimat Bismillah) muncul 114 kali, disamping absennya pada surat 9

(ia muncul dua kali pada surat 27), dan 114 adalah 9 x 6.
10.Al Quran menyebut 30 angka yang berbeda : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50,000, &
100,000. Jumlah dari angka ini adalah 162146, atau 19 x 8534.
Dan masih banyak fakta lain seperti jumlah kata Allah (Tuhan) adalah 2698 atau 19 x
142, jumlah total dari nomor-nomor ayat-ayat yang mengandung kata Allah (Tuhan)
adalah 118123 atau 19 x 6217. Kemudian ada surat-surat yang di mulai dengan initial
huruf, contohnya surat 42 dan surat 50, keduanya mempunyai initial huruf Q (Qaf) di
awal surat, jumlah huruf Qaf pada kedua surat tersebut adalah 57 dan 57 , bahwa 57
adalah 19 x 3 dan 57+57=114 atau 19 x 6. Dan masih begitu banyak fakta-fakta yang
merupakan bukti-bukti fisik yang tidak mungkin dapat dimanipulasi oleh manusia.
Saya tidak akan meneruskan pembahasan mengenai bukti-bukti bahwa tidak ada
seorang pun yang mampu menulis buku dengan struktur matematika seperti demikian
terlebih empat belas abad yang lalu, bahkan hal itu tidak mungkin dilakukan pada masa
sekarang pun dengan bantuan komputer paling canggih. Untuk lebih lengkapnya dapat
dilihat

pada

website

yang

menyajikan

secara

lengkap

salah

satunya

www.masjidtucson.org.
Bacaan ini saya susun dari surat-surat dalam Al Quran, dengan urutan kronologis
penurunan, dengan maksud untuk membangun pemahaman dari pondasi yang paling
dasar sebagaimana generasi pertama yang mendengarkan langsung dari Nabi
Muhammad selama penurunannya lebih dari 20 tahun, Dan sesuai dengan instruksi
membaca Al Quran pada surat 73 ayat 4 dengan mereferensikan arti kata “Tartilan” ke
surat 25 ayat 32.

Sekali lagi tuntunan atau petunjuk adalah kewenangan Tuhan, Kalau pembaca dalam
membaca bacaan ini secara tulus mencari kebenaran, memohon perlindungan dan
tuntunan kepada Tuhan, Jika Tuhan menghendaki, akan mendapatkannya. Tapi jika
pembaca mencari-cari kesalahan di dalamnya, boleh jadi hanya itu yang ada
didapatkan, Karena seluruh kebenaran yang terdapat pada bacaan ini adalah dari
Tuhan, dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan pasti itu karena keterbatasan
saya. Dan saya menganjurkan pembaca untuk menjadi pelajar -pelajar Al Quran,
sekarang ini pintu informasi sudah terbuka dengan luas bagi siapa yang mempunyai
kemauan, dengan bantuan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia kita dapat meneliti
kandungan Al Quran dengan informasi yang berlimpah, baik melalui buku-buku maupun
website

seperti

www.studyquran.co.uk,

www.corpus.quran.com,

www.quranbrowser.org dan masih banyak lagi. Namun demikian harus diingat bahwa
semua itu tidak akan bermanfaat tanpa ketulusan hati dan pertolongan Tuhan.
Akhir kata mari kita berlindung kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan akan
kemurahan hati-NYA untuk menuntun, memberi kemampuan untuk mendengar,
melihat, dan memahami apa yang DIA sampaikan, yang akhirnya mudah-mudahan
mengantarkan kita kepada hidup yang sebenarnya di sisi Tuhan.

Dengan ketulusan hati,

Deny Surya Permana
d s ur ya 1 9 @ li ve .c o m

Daftar Surat Berdasarkan Urutan Kronologis Penurunan Al
Quran
1. Surat Al „Alaq [96:19 ayat]
2. Surat Al Qalam [68:52 ayat]
3. Surat Al Muzzammil [73:20 ayat]
4. Surat Al Muddatstsir [74:56 ayat]
5. Surat Al Fatihah [1:7 ayat]
6. Surat Al Masad [111: 5 ayat]
7. Surat Al Takwir [81: 29 ayat]
8. Surat Al A'laa [87:19 ayat]
9. Surat Al Lail [92:21 ayat]
10. Surat Al Fajr [89:30 ayat]
11. Surat Al Duhaa [93:11 ayat]
12. Surat Al SyarH [94:8 ayat]
13. Surat Al 'Ashr [103:3 ayat]
14. Surat Al 'Aadiyaat [100: 11 ayat]
15. Surat Al Kautsar [108:3 ayat]
16. Surat Al Takatsur [102:8 ayat]
17. Surat Al Maa'uun [107:7 ayat]
18. Surat Al Kafirun [109:6 ayat]
19. Surat Al Fiil [105:5 ayat]
20. Surat Al Falaq [113:5 ayat]
21. Surat Al Naas [114:6 ayat]
22. Surat Al Ikhlas [112:4 ayat]

23. Surat Al Najm [53:62 ayat]
24. Surat 'Abasa [80:42 ayat]
25. Surat Al Qadr [97:5 ayat]
26. Surat Al Syams [91:15 ayat]
27. Surat Al Buruuj [85:22 ayat]
28. Surat Al Tiin [95:8 ayat]
29. Surat Al Quraisy [106:4 ayat]
30. Surat Al Qari'ah [101:11 ayat]
31. Surat Al Qiyaamah [75:40 ayat]
32. Surat Al Humazah [104:9 ayat]
33. Surat Al Mursalaat [77:50 ayat]
34. Surat Qaf [50:45 ayat]
35. Surat Al Balad [90:20 ayat]
36. Surat Al Thariq [86:17 ayat]
37. Surat Al Qamar [54:55 ayat]
38. Surat Saad [38:88 ayat]
39. Surat Al A'raaf [7:206 ayat]
40. Surat Al Jinn [72:28 ayat]
41. Surat Ya Sin [36:83 ayat]
42. Surat Al Furqan [25:77 ayat]
43. Surat Fatir [35:45 ayat]
44. Surat Maryam [19:98 ayat]
45. Surat Tha Haa [20:135 ayat]
46. Surat Al Waqiah [56:96 ayat]

47. Surat Al Syu'ara' [26:227 ayat]
48. Surat Al Naml [27:93 ayat]
49. Surat Al Qasas [28:88 ayat]
50. Surat Bani Israil [17:111 ayat]
51. Surat Yunus [10:109 ayat]
52. Surat Hud [11:123 ayat]
53. Surat Yusuf [12:111 ayat]
54. Surat Al Hijr [15:99 ayat]
55. Surat Al An‟aam [6:165 ayat]
56. Surat Al Shaaffaat [37:182 ayat]
57. Surat Luqman [31:34 ayat]
58. Surat Saba [34:54 ayat]
59. Surat Al Zumar [39:75 ayat]
60. Surat Ghaafir [40:85 ayat]
61. Surat Fussilat [41:54 ayat]
62. Surat Al Syuraa [42:53 ayat]
63. Surat Al Zukhruf [43:89 ayat]
64. Surat Al Dukhan [44:59 ayat]
65. Surat Al Jatsiyah [45:37 ayat]
66. Surat Al Ahqaf [46:35 ayat]
67. Surat Al Dzariyat [51:60 ayat]
68. Surat Al Ghasyiyah [88:26 ayat]
69. Surat Al Kahf [18:110 ayat]
70. Surat Al Nahl [16:128 ayat]

71. Surat Nuh [71:28 ayat]
72. Surat Ibrahim [14:52 ayat]
73. Surat Al Anbiya [21:112 ayat]
74. Surat Al Mu‟minun [23:118 ayat]
75. Surat Al Sajdah [32:30 ayat]
76. Surat Al Thur [52:49 ayat]
77. Surat Al Mulk [67:30 ayat]
78. Surat Al Haqqah [69:52 ayat]
79. Surat Al Ma‟arij [70:44 ayat]
80. Surat Al Naba [78:40 ayat]
81. Surat Al Nazi‟at [79:46 ayat]
82. Surat Al Infithar [82:19 ayat]
83. Surat Al Insyiqaq [84:25 ayat]
84. Surat Al Rum [30:60 ayat]
85. Surat Al Ankabut [29:69 ayat]
86. Surat Al Muthaffifin [83:36 ayat]
87. Surat Al Baqarah [2:286 ayat]
88. Surat Al Anfal [8:75 ayat]
89. Surat Ali Imran [3:200 ayat]
90. Surat Al Ahzab [33:73 ayat]
91. Surat Al Mumtahanah [60:13 ayat]
92. Surat Al Nisaa [4:176 ayat]
93. Surat Al Zalzalah [99:8 ayat]
94. Surat Al Hadid [57:29 ayat]

95. Surat Muhammad [47:38 ayat]
96. Surat Al Ra‟ad [13:43 ayat]
97. Surat Al Rahman [55:78 ayat]
98. Surat Al Insan [76:31 ayat]
99. Surat Al Talaq [65:12 ayat]
100. Surat AL Bayyinah [98:8 ayat]
101. Surat Al Hasyr [59:24 ayat]
102. Surat Al Nur [24:64 ayat]
103. Surat Al Hajj [22:78 ayat]
104. Surat Al Munafiqun [63:11 ayat]
105. Surat Al Mujaadilah [58:22 ayat]
106. Surat Al Hujurat [49:18 ayat]
107. Surat Al Tahrim [66:12 ayat]
108. Surat Al Taghabun [64:18 ayat]
109. Surat Al Shaaf [61:14 ayat]
110. Surat Al Jumu‟ah [62:11 ayat]
111. Surat Al Fath [48:29 ayat]
112. Surat Al Maidah [5:120 ayat]
113. Surat Al Bara‟ah [9:127 ayat]
114. Surat Al Nasr [110:3 ayat]

1. Surat Al „Alaq [96:19 ayat]
Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi.
(1) Bacalah, dengan nama Tuanmu, Yang telah menciptakan. (2) Menciptakan manusia
dari sesuatu yang menempel (gumpalan sel yang menempel pada dinding ra him). (3)
Bacalah, dan Tuanmu Yang Murah Hati. (4) Yang mengajarkan dengan alat tulis. (5)
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang ia tidak ketahui. (6) Namun sesungguhnya
manusia

benar-benar

keterlaluan.

(7)

Ketika

ia

menganggap

dirinya

tidak

membutuhkan. (8) Sesungguhnya kepada Tuanmulah pengembalian (segala urusan).
(9) Apakah engkau memperhatikan orang yang mencegah, (10) seorang hamba ketika
ia mendekat. (11) Apakah engkau melihat, apakah ia berdasarkan petunjuk (12) atau
memerintahkan ketaatan? (13) Apakah engkau melihat, apakah dia menyangkal dan
berpaling? (14) Apakah ia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan melihat? (15)
Sungguh tidak, seandainya dia tidak berhenti, Kami akan menyeretnya dengan menarik
pangkal rambutnya. (16) Pangkal rambut dari yang pendusta yang penuh dosa. (17)
Maka biarkanlah dia memanggil kelompoknya, (18) Kami akan memanggil Al Zabaniyah
(yang akan memaksa). (19) Sesungguhnya janganlah engkau mematuhinya, tetapi
sujudlah dan menjadi dekat.

2. Surat Al Qalam [68:52 ayat]
Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi.
(1) NuN, Alat tulis, dan apa yang mereka tuliskan. (2) Tidaklah engkau menjadi gila,
dengan mendapatkan kebaikan dari Tuanmu. (3) Dan sesungguhnya bagimu, benarbenar ganjaran yang tidak ada habisnya. (4) Dan sesungguh engkau memiliki akhlak
yang luar biasa. (5) Maka engkau akan melihat dan mereka akan melihat. (6) Siapa di
antara kalian yang menderita. (7) Sesungguhnya Tuanmu sangat mengetahui siapa
yang menyimpang dari jalan-NYA, dan Dia sangat mengetahui orang-orang yang
mendapat tuntunan. (8) Maka jangan engkau mengikuti orang -orang yang menyangkal.
(9) Mereka

menginginkan agar engkau berkompromi, sehingga

mereka

pun

berkompromi. (10) Jangan engkau mengikuti pengumbar sumpah yang tak berarti. (11)
Pengumpat, ke sana ke mari menyebarkan kebohongan, (12) menghalangi kebaikan ,
melampaui batas, penuh dosa. (13) memaksakan, selain itu kejam. (14) karena mereka

memiliki kekayaan dan anak-anak. (15) Ketika ayat-ayat Kami dibacakan kepadanya,
dia berkata "Cerita orang-orang dulu." (16) Kami akan menandai batang hidungnya.
(17) Sungguh Kami menguji mereka sebagaimana Kami menguji pemilik kebun yang
bersumpah bahwa mereka akan memanennya di pagi hari, (18) tanpa ada
pengecualian. (19) Maka datanglah angin topan kepadanya dari Tuanmu, ketika
mereka tidur. (20) Hingga pagi datang, jadilah ia tercabuti. (21) Mereka berseru satu
sama lain di pagi hari tersebut. (22) "Ayo pergi ke kebun, jika engkau mau memanen!"
(23) Dalam perjalanan, mereka berbisik satu sama lain, (24) bahwa sekarang mereka
tidak akan jadi orang miskin. (25) Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan penuh
percaya diri. (26) Akan tetapi begitu mereka melihatnya, mereka mengatakan, "Kita
benar-benar keliru! (27) Bahkan kita adalah orang-orang yang tidak punya!" (28)
Berkatalah seseorang yang lebih baik di antara mereka, "Apakah aku tidak berkata
pada kalian, mengapa kalian tidak mengagungkan?" (29) Mereka mengatakan, "Maha
Agung Tuan kami, kami telah melampaui batas." (30) Mereka mulai menyala hkan satu
sama lain. (31) Mereka mengatakan, "Celakalah kita, kita telah melanggar." (32)
"Mudah-mudahkan Tuan kami memberi kami dengan yang lebih baik. Sesungguhnya
kepada Tuan Kami, kami berharap." (33) Seperti itulah hukuman, dan hukuman yang
kemudian jauh lebih buruk, jika saja mereka mengetahui. (34) Sungguh bagi orangorang yang taat taman-taman (surga) penuh kenikmatan dari Tuannya. (35) Apakah
Kami akan memperlakukan orang-orang yang menyerahkan diri seperti orang-orang
yang membangkang? (36) Ada apa dengan kalian, bagaimana kalian mengambil
menetapkan? (37) Atau kalian memiliki suatu kitab lain yang kalian pelajari isinya? (38)
Sesungguhnya isinya adalah apa yang kalian inginkan. (39) Atau, apakah kalian
memiliki perjanjian dari Kami, sampai hari kebangkitan? Sesungguhnya bagi kalian apa
yang kalian putuskan. (40) Tanyakan pada mereka, siapa di antara mereka yang
bertanggung jawab dengan hal itu? (41) Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu?
Biarkan mereka panggil sekutu mereka, jika mereka memang benar . (42) Harinya akan
tiba di mana kebenaran akan terungkap, dan mereka diminta untuk sujud, maka mereka
tidak mampu melakukan. (43) Dengan pandangan tertunduk, kehinaan akan meliputi
mereka. Mereka telah diminta untuk sujud ketika keadaan mereka masih sempurna.
(44) Maka, biarkanlah Kepada-KU mereka yang menyangkal pernyataan ini, Secara

perlahan Kami giring mereka dari tempat yang mereka tidak tahu. (45) Aku akan beri
mereka tangguh, sungguh rencana -KU sangat kukuh. (46) Atau engkau meminta
bayaran kepada mereka, sehingga mereka terbebani? (47) Apakah mereka mengetahui
apa yang tak terlihat (masa depan), lalu mereka menuliskannya? (48) Maka
bersabarlah atas keputusan Tuanmu. Jangan seperti ia yang menyeru dari dalam perut
ikan ketika ia dalam keadaan terteka n. (49) Jika tidak segera datang pertolongan dari
Tuannya, ia tentu sudah dilemparkan di pantai dan dialah yang patut disalahkan. (50)
Akan tetapi Tuannya memilihnya, dan menjadikannya termasuk orang-orang yang baik.
(51) Dan sesungguhnya hampir saja orang-orang yang tidak percaya benar-benar
membuatmu tergelincir dengan pandangan mereka, ketika mereka mendengarkan
peringatan tersebut, dan mengatakan, "Sesungguhnya dia benar -benar gila!" (52) Dan
ia tidak lain hanyalah peringatan bagi semuanya.

3. Surat Al Muzzammil [73:20 ayat]
Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi.
(1) Wahai engkau yang tertutupi, (2) bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. (3)
Setengahnya atau kurang sedikit dari itu. (4) atau tambahkan dari itu. Urutkanlah
Bacaan (Al Quran) dengan urutan yang tepat. (5) Kami akan meletakkan padamu
perkataan yang berat. (6) Sesungguhnya bangun di malam hari lebih mantap, dan lebih
efektif dan lebih lurus dalam perkataan. (7) Sesungguhnya bagimu, siang hari adalah
waktu yang panjang untuk berbagai urusan. (8) Dan ingatlah nama Tuanmu dan
mengabdilah kepada-NYA dengan pengabdian hanya kepada-NYA. (9) Penguasa dari
timur sampai barat, tidak ada tuhan selain Dia. Jadikanlah Dia sebagai Yang
Dipercayakan. (10) Dan bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan, dan hindarilah
mereka dengan cara yang baik. (11) Dan serahkan padaku mereka yang menyangkal,
orang-orang

yang

memiliki

kemudahan, dan berilah

tangguh sebentar. (12)

Sesungguhnya pada kami belenggu dan api yang membakar. (13) Makanan yang
sangat sukar ditelan, dan hukuman yang menyakitkan. (14) Hari di mana bumi dan
gunung-gunung akan berguncang, dan gunung-gunung bagaikan pasir yang ditabur.
(15) Sesungguhnya Kami mengirimkan kepada kalian utusan yang menjadi saksi atas
kalian sebagaimana Kami telah mengirim utusan kepada Firaun. (16) Lalu Firaun tidak

mematuhi utusan tersebut, dan kami renggut Firaun dengan cara yang buruk. (17)
Maka bagaimana kalian akan taat, jika kalian tidak percaya pada suatu hari yang
membuat anak-anak berambut putih? (18) Langit akan terpecah karenanya, Janji-NYA
pasti

dipenuhi. (19) Sesungguhnya

ini

adalah peringatan, bagi

siapa

yang

menghendaki, hendaknya mengambil jalan kepada Tuan-NYA. (20) Sesungguhnya
Tuanmu mengetahui bahwa engkau bangun kurang dari dua pertiga malam, dan
setengahnya, dan sepertiganya. Dan begitu pula sebagian dari orang-orang yang
bersamamu. Tuhan telah menetapkan malam dan siang, dan Dia tahu kalian tidak
dapat selalu melakukan hal ini, lalu DIA menghadap (menerima taubat) kalian. Oleh
karena itu bacalah apa yang mudah dari Bacaan (Al Quran). Dia mengetahui sebagian
dari kalian mungkin sakit, sebagian yang lain bepergian mencari karunia Tuhan, dan
sebagian lainnya mungkin berjuang di jalan Tuhan. Maka bacalah apa yang mudah
darinya, laksanakan shalat, berikanlah zakat, berikan pinjaman Tuhan sebuah pinjaman
yang baik. Apapun yang engkau berikan dari dirimu, engkau akan menemukan di sisi
Tuhan jauh lebih baik dan dibalas dengan berlimpah. Dan mohonlah ampunan Tuhan,
sesungguhnya Tuhan Yang Maha Pengampun, Yang Senantiasa Mengasihi.

4. Surat Al Muddatstsir [74:56 ayat]
Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi.
(1) Wahai yang tersembunyi. (2) Keluarlah dan peringatkan. (3) Dan Tuanmu, maka
besarkanlah. (4) Apa yang menutupimu, maka bersihkanlah. (5) Dan apa yang salah,
tinggalkanlah. (6) Dan janganlah berbuat baik untuk mendapat lebih. (7) Dan kepada
Tuanmu, maka bersabarlah. (8) Dan ketika sang terompet dibunyikan, (9) Maka yang
demikian adalah hari yang sulit. (10) Tidak akan mudah bagi orang-orang yang tidak
percaya. (11) Maka biarkan pada-KU dia yang AKU ciptakan sendiri. (12) Dan Aku telah
menyediakan baginya kekayaan yang berlimpah, (13) dan kehadiran anak-anak. (14)
Aku telah menyebarkan baginya kemudahan. (15) Kemudian dia menginginkan agar
AKU menambahkan. (16) Tidak, sesungguhnya dia keras kepala terhadap ayat-ayat
Kami. (17) Segera AKU akan meliputi mereka dengan siksaan yang luar biasa. (18)
Sesungguhnya dia telah memikirkannya dan menetapkan. (19) Maka dia telah

mengetahui, bagaimana dia menetapkan? (20) Kemudian dia telah mengetahui,
bagaimana dia menetapkan?. (21)

Kemudian dia melihat. (22) Kemudian dia

bermasam muka dan menunjukkan kebencian. (23) kemudian dia berpaling dan
menyombongkan diri. (24) Lalu dia berkata, "Ini tidak lain adalah tipuan yang meniru."
(25) " Ini tidak lain adalah perkataan manusia." (26) Segera AKU akan membakarnya
dalam Saqar. (27) Dan apakah kalian mengetahui apa itu Saqar? (28) Tidaklah ia
menyisakan dan tidak pula ia melewatkan. (29 ) Menghanguskan manusia. (30) Atasnya
terdapat sembilan belas. (31) Dan tidaklah Kami menjadikan penjaga-penjaga neraka
selain dari malaikat-malaikat, dan tidaklah Kami menjadikan jumlah mereka selain untuk
menjadi ujian bagi orang-orang yang tidak percaya, untuk meyakinkan mereka yang
telah diberi kitab, dan untuk menguatkan keyakinan mereka yang percaya, agar tidak
ragu mereka yang diberi kitab sebagaimana mereka yang percaya. Dan agar berkata
orang-orang yang mempunyai penyakit di hatinya dan orang-orang yang tidak percaya,
"Apa maksud Tuhan dengan perumpamaan ini?" Demikianlah Tuhan membiarkan
tersesat siapa yang DIA kehendaki, dan menuntun siapa yang DIA kehendaki. Tidak
ada yang tahu pasukan Tuanmu kecuali DIA. Dan ia tidak lain hanyalah pelajaran bagi
manusia. (32) Pasti, demi bulan, (33) dan malam ketika ia berlalu, (34) dan subuh
ketika ia menampakkan. (35) Sungguh ini adalah salah suatu yang sangat besar. (36)
Sebuah peringatan bagi golongan manusia. (37) Bagi siapa di antara kalian yang
hendak maju, atau tinggal di belakang. (38) Setiap jiwa bertanggung jawab atas apa
yang diusahakannya, (39) kecuali bagi mereka yang berada di kanan, (40) di dalam
surga. Mereka bertanya-tanya, (41) kepada mereka yang bersalah, (42) "Apa yang
menyebabkan kalian masuk ke dalam Saqar?" (43) Mereka mengatakan, "Kami tidak
termasuk orang-orang yang mendekat. (44) Kami dulu tidak memberi makan orangorang miskin. (45) Dan dulu kami terlibat pembicaraan sia-sia bersama dengan orangorang yang membicarakan hal yang sia-sia. (46) Dan dulu kami menyangkal hari
ketentuan. (47) Sampai datang kepada kami kepastian." (48) Maka tidak bermanfaat
bagi mereka pembelaan orang-orang yang memberi pembelaan. (49) Maka ada apa
dengan mereka, bahwa mereka berpaling dari peringatan? (50) Mereka bagaikan
keledai yang berlarian, (51) menyelamatkan diri dari singa. (52) Bahkan setiap orang
dari mereka menginginkan bahwa dia mendapatkan lembaran-lembaran yang terbuka.

(53) Bahkan mereka tidak takut pada yang kemudian. (54) Bahkan sesungguhnya ini
adalah sebuah pelajaran. (55) Maka bagi siapa yang menghendaki, mengambil
pelajaran darinya. (56) Dan mereka tidak akan dapat mengambil pelajaran kecuali
Tuhan menghendaki. Dia adalah sumber dari ketaatan, dan sumber dari ampunan.

5. Surat Al Fatihah [1:7 ayat]
(1) Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi. (2) Pujian
Bagi Tuhan, Penguasa dari segalanya. (3) Yang Penuh Kasih, Yang Senantiasa
Mengasihi. (4)

Yang

Menguasai hari ketentuan. (5) "Hanya pada-MU kami

menghambakan diri, hanya pada-MU kami meminta pertolongan. (6) Tuntunlah kami ke
jalan yang lurus. (7) Yaitu jalan orang-orang yang Engkau karuniakan kebaikan kepada
mereka; bukan jalan orang-orang yang mendapatkan kemurkaan-MU, dan bukan
orang-orang yang menyimpang."

6. Surat Al Masad [111: 5 ayat]
Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi.
(1) Terkutuklah apa yang dilakukan Abu Lahab, dan Terkutuklah dia. (2) Tidak akan
bermanfaat baginya kekayaannya dan apa yang ia usahakan. (3) Dia akan terbakar api
yang berkobar-kobar. (4) Begitu pula istrinya, yang membawakan kayu. (5) di lehernya
tali dari kawat berduri.

7. Surat Al Takwir [81: 29 ayat]
Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi.
(1) Ketika matahari digulirkan, (2) ketika bintang-bintang dipadamkan. (3) Dan ketika
gunung-gunung digeser. (4) Dan ketika yang sepuluh ditinggalkan. (5) Dan ketika
binatang-binatang liar dikumpulkan. (6) Dan ketika laut ditumpahkan. (7) Dan ketika
Jiwa-jiwa dipasangkan. (8) Dan ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup
ditanya, (9) atas kejahatan apakah dia dibunuh? (10) Dan ketika lembaran-lembaran
dibukakan. (11) Dan ketika Langit ditanggalkan. (12) Dan ketika neraka dinyalakan. (13)
Dan ketika surga didekatkan. (14) Setiap jiwa akan mengetahui apa ya ng dibawanya.

(15) Maka sungguh AKU bersumpah demi yang tersembunyi, (16) yang bergerak cepat
menghilang. (17) Demi malam ketika ia mendekat, (18) Dan subuh ketika ia
menghembus. (19) Sesungguhnya ia benar-benar perkataan dari utusan yang mulia.
(20) Yang memiliki kekuatan yang ditunjuk dari Pemilik segala kewenangan, (21) yang
diikuti dan dipercaya. (22) Dan orang yang bersama kalian tidaklah gila. (23) Dia telah
melihatnya di ufuk (horison) yang jelas. (24) Dan dia tidak menyembunyikan yang tak
terlihat. (25) Ia bukanlah perkataan dari syaitan yang terusir. (26) Maka ke manakah
kalian akan pergi? (27) Ini tidak lain hanyalah pelajaran bagi semua. (28) Bagi siapa
saja di antara kalian yang hendak mengambil jalan yang lurus. (29) Dan tidaklah kalian
berkehendak kecuali Tuhan berkehendak, Penguasa bagi semua.

8. Surat Al A'laa [87:19 ayat]
Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi.
(1) Agungkanlah nama Tuanmu Yang Maha Tinggi. (2) Dia menciptakan dan
menyempurnakan.(3)

Dan

yang

menentukan

lalu

menuntun.

(4)

Dan

yang

menumbuhkan padang rumput hijau, (5) Lalu menjadikannya kering kecoklatan. (6)
Kami akan membacakan kepadamu, maka engkau tidak akan lupa. (7) Kecuali apa
yang menjadi kehendak Tuhan, Dia mengetahui apa yang dinyatakan, dan apa yang
tersembunyi. (8) Kami akan mengarahkanmu kepada yang mudah. (9) Maka
peringatkanlah, mungkin peringatan itu akan bermanfaat. (10) Akan mengambil
pelajaran siapa yang takut. (11) Akan menghindarinya siapa yang celaka, (12) yang
akan dibakar dalam api yang luar biasa. (13) Kemudian dia tidak mati di dalamnya, dan
tidak pula hidup. (14) Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri. (15)
Dan mengingat nama Tuannya, lalu mendekat. (16) Bahkan kalian lebih memilih
kehidupan dunia. (17) Sedangkan yang kemudian jauh lebih baik dan kekal. (18)
Sesungguhnya Hal ini benar-benar telah ada pada lembaran-lembaran terdahulu. (19)
Lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa.

9. Surat Al Lail [92:21 ayat]
Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi.

(1) Demi malam ketika ia menutupi. (2) Dan siang ketika ia memperlihatkan. (3) dan
DIA yang menciptakan laki-laki dan perempuan. (4) Sesungguhnya yang kalian
kerjakan bermacam-macam. (5) Maka bagi
mengakui

dia yang memberi dan taat, (6) dan

kebaikan (berterima kasih). (7) Maka Kami akan mengarahkannya pada

kemudahan. (8) Dan bagi siapa yang enggan memberi, dan dia berkecukupan. (9) Dan
menyangkal kebaikan. (10) Kami akan mengarahkannya pada kesulitan. (11) Dan tidak
akan bermanfaat baginya kekayaannya ketika dia terjatuh. (12) Sesungguhnya
tanggungan Kamilah tuntunan. (13) Dan sesungguhnya milik Kami yang kemudian dan
yang permulaan. (14) Maka Aku memperingatkan kalian tentang api yang berkobar.
(15) Tidaklah terbakar di dalamnya kecuali orang-orang yang celaka, (16) menyangkal
dan berpaling. (17) Dan akan dijauhkan darinya yang taat, (18) yang memberi dari apa
yang dia miliki, membersihkan dirinya. (19) Dan tidak sedikit pun dia mengharap
kebaikan sebagai balasan. (20) kecuali mengharap wajah Tuan mereka Yang Maha
Tinggi. (21) Dan segera sungguh dia akan dibahagiakan.

10. Surat Al Fajr [89:30 ayat]
Dengan nama Tuhan Yang Penuh Kasih Yang Senantiasa Mengasihi.
(1) Demi Fajar. (2) Dan malam yang sepuluh. (3) Dan yang genap dan yang ganjil. (4)
Demi malam ketika ia berlalu. (5) Bukankah pada yang hal itu terdapat sumpah bagi
orang yang memiliki akal? (6) Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuanmu
berbuat terhadap kaum 'Aad? (7) Iram, yang memiliki tiang -tiang tinggi. (8) yang belum
pernah dibangun seperti itu di kota-kota. (9) Dan juga Tsamud, yang memahat (tempat
tinggal) pada batuan di lembah. (10) Dan Firaun yang memiliki kekuasaan. (11) Orangorang yang melanggar batas di bumi. (12) Lalu menyebabkan banyak kerusakan di
sana. (13) Oleh karena itu, Tuanmu mencurahkan atas mereka siksaan yang keras.
(14) Sesungguhnya Tuanmu benar-benar selalu mengawasi. (15) Lalu mengenai
manusia, ketika Tuannya mengujinya dengan memberikan kebaikan serta pertolongan
kepadanya, dia berkata, "Tuanku telah bermurah hati kepadaku." (16) Sedangkan
ketika DIA mengujinya dengan membatasi rezeki baginya, lalu dia berkata, “Tuanku
telah merendahkanku.” (17)Tidak! Bahkan kalian yang enggan bermurah hati kepada
anak yatim. (18) Dan kalian tidak terdorong untuk memberi makan orang miskin. (19)
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