
 



 

20 Bukankah Kami telah menciptakan 
kamu dari air (benih) yang sedikit 
dipandang orang? 
 
21 Lalu Kami jadikan air (benih) itu 
pada tempat penetapan yang kukuh, 
 
22 Hingga ke suatu masa yang 
termaklum? 
 
23 Serta Kami tentukan 
(keadaannya), maka Kamilah sebaik-baik 
yang berkuasa menentukan dan 
melakukan (tiap-tiap sesuatu)! 
 
24 Kecelakaan besar, pada hari itu, 
bagi orang-orang yang mendustakan 
(kekuasaan Kami)! 
 
25 Bukankah Kami telah menjadikan 
bumi (sebagai tempat) penampung dan 
penghimpun (penduduknya)? 
 
26 Yang hidup dan yang mati? 
 
27 Dan Kami telah jadikan di bumi: 
Gunung-ganang yang menetapnya, yang 
tinggi menjulang; dan Kami telah 
memberi minum kepada kamu air yang 
tawar lagi memuaskan dahaga? 
 
28 Kecelakaan besar, pada hari itu, 
bagi orang-orang yang mendustakan 
(nikmat-nikmat pemberian Kami)! 
 
29 (Dikatakan kepada mereka semasa 
ditimpakan dengan azab): Pergilah 
kepada azab yang dahulu kamu 
mendustakannya. 
 
30 Pergilah kamu kepada naungan 
(asap Neraka) yang bercabang tiga. 
 
31 Yang tidak dapat dijadikan 
naungan dan tidak dapat memberikan 
sebarang lindungan dari julangan api 
Neraka. 
 
32 Sesungguhnya Neraka itu 
melemparkan bunga api, (yang besarnya) 
seperti bangunan besar, 
 
33 (Banyaknya dan warnanya) bunga 
api itu seolah-olah rombongan unta 
kuning. 
 
34 Kecelakaan besar, pada hari itu, 
bagi orang-orang yang mendustakan 
(keadaan yang demikian). 
 
 
35 Inilah hari mereka tidak dapat 
berkata-kata, (kerana masing-masing 
terpinga-pinga ketakutan), 
 
36 Dan tidak pula diizinkan mereka 
bercakap, maka mereka tidak dapat 
meminta maaf. 
 
37 Kecelakaan besar, pada hari itu, 
bagi orang-orang yang mendustakan (hari 
akhirat)! 
 
38 Inilah hari pemutusan hukum (yang 
menentukan siapa yang benar dan siapa 
yang salah). Kami himpunkan kamu 
bersama orang-orang yang terdahulu (dari 
kamu). 
 
39 Oleh itu, kalau kamu ada sebarang 
tipu-helah melepaskan diri, maka cubalah 
kamu lakukan terhadap azabKu. 
 

40 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah)! 
 
41 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh (yang dipenuhi pelbagai nikmat) dan yang 
berdekatan dengan mata air-mata air (yang mengalir). 
 
42 Serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini. 
 
43 (Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): Makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang 
kamu telah kerjakan. 
 
44 Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. 
 
45 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat Syurga)! 
 
46 Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang ingkar derhaka) sementara waktu hidup, 
(kemudian kamu akan menghadapi bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. 
 
47 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (amaran Allah). 
 
48 Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): Taatlah dan kerjakanlah sembahyang, mereka enggan 
mengerjakannya. 
 
49 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (perintah-perintah Allah dan laranganNya)! 
 
50 (Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan 
yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman?  
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(78) SURAH AN-NABA’ 
(Berita Besar 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Tentang apakah mereka 
bertanya-tanya?    
(2) Tentang berita yang 
besar. 
(3) Yang mereka berselisihan 
mengenainya. 
(4) Sekali-kali jangan 
(mereka berselisih), mereka 
akan mengetahui. 
(5) Kemudian sekali-kali 
jangan, mereka akan 
mengetahui. 
(6) Bukankah Kami 
menjadikan bumi sebagai 
hamparan? 
(7) Dan gunung-ganang 
sebagai pasak?  
(8) Dan Kami telah telah 
cipta kamu berpasang-pasang? 
(9) Dan Kami telah jadikan 
tidur kamu untuk berehat? 
(10) Dan Kami telah 
menjadikan malam sebagai 
pakaian?  
(11) Dan Kami telah jadikan 
siang hari sebagai waktu untuk 
mencari rezeki? 
(12) Dan Kami telah bina di 
atas kamu tujuh petala (langit) 
yang kuat kukuh? 
(13) Dan Kami telah jadikan 
(matahari menjadi) lampu yang 
terang benderang? 
(14) Dan Kami telah turunkan 
dari awan, air (hujan) yang 
mencurah-curah. 
(15) Untuk Kami mengeluarkan 
dengan air itu, biji-bijian dan 
tumbuh-tumbuhan. 
(16) Dan kebun-kebun yang 
lebat dan tebal dedaunnya. 
(17) Sesungguhnya hari 
pemutusan (hukum) itu, adalah 
satu masa yang ditentukan, 
(18) Hari ditiup sangkakala, 
lalu kamu (bangkit hidup) 
datang berbondong-bondong (ke 
Padang Mahsyar). 
(19) Dan telah dibuka langit 
seperti pintu-pintu (yang 
terbuka). 

(20) Dan gunung-ganang telah digerakkan seperti fatamorgana (bayangan air di padang pasir kerana panas 
matahari). 
(21) Sesungguhnya neraka Jahannam adalah disediakan. 
(22) Untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan, sebagai tempat kembalinya. 
(23) Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. 
(24) Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya, dan tidak pula sebarang minuman. 
(25) Kecuali air panas yang menggelegak dan cecair kotoran badan (seperti nanah, muntah dan 
sebagainya). 
(26) Sebagai balasan yang setimpal. 
(27) Sesungguhnya mereka dahulu tidak mengharapkan hari hitungan amal. 
(28) Dan mereka telah mendustakan dengan sedusta-dustanya ayat-ayat keterangan Kami. 
(29) Dan tiap-tiap sesuatu Kami telah hitung secara bertulis (dengan teliti). 
(30) Maka rasakan lah kamu (azab yang disediakan), dan Kami tidak akan menambah kecuali azab kepada 
kamu. 
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(31) Sesungguhnya untuk 
orang-orang yang bertaqwa, 
kemenangan yang disediakan 
(Syurga). 
(32) Taman-taman dan kebun-
kebun anggur 
(33) Dan perawan-perawan 
yang sebaya umurnya. 
(34) Dan gelas yang penuh 
dengan minuman. 
(35) Mereka tidak mendengar 
di dalam Syurga itu perkataan 
yang sia-sia, dan tiada pula 
perkataan yang dusta. 
(36) Sebagai balasan dari 
Tuhanmu iaitu anugerah yang  
cukup untuk mereka. 
(37) Tuhan (empunya) langit 
dan bumi serta apa yang ada di 
antara keduanya, Yang Maha 
Pemurah, tiadalah mereka 
diberi kuasa berkata-kata 
denganNya (untuk memohon 
syafaat). 
(38) Hari dimana Ruh (Jibril) 
dan malaikat-malaikat yang lain 
berdiri bersaf-saf, mereka tidak 
berkata-kata melainkan yang 
telah diizinkan baginya oleh 
Tuhan Yang Maha Pemurah, 
serta ia berkata benar. 
(39) Itulah hari yang benar; 
maka sesiapa yang mahu 
(kebaikan dirinya), ambillah 
jalan kembali kepada 
Tuhannya. 
(40) Sesungguhnya Kami 
memberi amaran kepada kamu 
mengenai azab yang dekat, 
iaitu hari seseorang melihat apa 
yang telah diusahakannya; dan 
orang yang kafir akan berkata, 
"Alangkah baiknya kalau aku 
menjadi tanah". 
  

(79) SURAH AN-NAAZI’AAT 
(Makhluk-makhluk yang 

mencabut apa yang ditugaskan 
mencabutnya) 

Diturunkan di Mekah 
(1) Demi yang mencabut 
(roh) dengan keras. 
(2) Dan (demi) yang 
mengeluarkan (roh) dengan 
perlahan. 

(3) Dan (demi) yang bergerak (malaikat) dengan gerak yang cergas (dari langit ke bumi). 
(4) Dan (demi) yang berlumba-lumba (menjalankan tugasnya) dengan cara yang sesungguh-sungguhnya. 
(5) Dan (demi) yang mentadbir urusan (alam). 
(6) Hari dimana bergoncang yang bergoncang (bumi). 
(7) Mengikutinya (perkara) yang diikuti (tiupan yang kedua) 
(8) Hati-hati pada hari tersebut berdebar-debar takut. 
(9) Pandangan-pandangan tunduk (kerana gerun). 
(10) Mereka (yang ingkar) berkata: "Adakah kita akan dikembalikan hidup seperti awal (sebelum kita mati)? 
(11) "Adakah apabila kami sudah menjadi tulang-belulang yang hancur (kita dihidupkan semula)?" 
(12) Mereka berkata (secara mengejek) : "Kalaulah demikian, sudah tentu kembalinya kita (hidup semula) 
itu satu perkara yang merugikan," 
(13) Sesungguhnya ia (menghidupkan semula) hanyalah dengan satu jeritan. 
(14) Maka serta-merta mereka berada di muka bumi yang putih rata. 
(15) Adakah sudah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal berita Nabi Musa? 
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(16) Ketika Tuhannya 
menyerunya di "Wadi Tuwa" 
yang suci; 
(17) Pergilah kepada Fir'aun, 
sesungguhnya ia telah 
melampaui batas. 
(18) Maka katakanlah 
(kepadanya): Adakah engkau 
mahu mensucikan (dirimu dari 
kekufuran)? 
(19) (Dan mahukah) aku tunjuk 
kepadamu (jalan mengenal) 
Tuhanmu, agar engkau merasa 
takut (dari melanggar 
perintahNya)? 
(20) Maka Nabi Musa 
memperlihatkan kepada Fir'aun 
mu'jizat yang besar. 
(21) Lalu Fir'aun mendustakan 
(Nabi Musa) dan derhaka. 
(22) Kemudian ia berpaling 
ingkar sambil menjalankan 
usahanya (menentang Nabi 
Musa). 
(23) Lalu ia menghimpunkan 
(orang-orangnya) dan menyeru. 
(24) Dan ia berkata: "Akulah 
tuhan kamu, yang tertinggi". 
(25) Maka Allah mengambilnya 
(menyeksanya) di akhirat dan di 
dunia. 
(26) Sesungguhnya yang 
demikian itu benar-benar satu 
pelajaran  bagi orang-orang 
yang takut (melanggar perintah 
Tuhannya). 
(27) Adakah kamu yang lebih 
sukar diciptakan atau langit? Dia 
(Allah) telah membinanya 
(dengan kukuh). 
(28) Dia telah meninggikan 
letak langit itu dan telah 
menyempurnakannya. 
(29) Dan Dia menutupi 
malamnya (menjadi gelap 
gelita), dan mengeluarkan 
siangnya (terang benderang). 
(30) Dan bumi sesudah itu 
dihamparkannya. 
(31) Dia mengeluarkan dari 
bumi airnya dan tumbuh-
tumbuhannya. 
(32) Dan gunung-ganang pula 
dikukuhkan letaknya. 
(33) (Semuanya itu) untuk 
kegunaan kamu dan binatang-
binatang ternak kamu. 
(34) Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar. 
(35) Hari dimana manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya. 
(36) Dan diperlihatkan neraka Jahim) kepada sesiapa sahaja yang  melihatnya 
(37) Maka adapun orang yang melampau. 
(38) Dan ia mengutamakan kehidupan dunia. 
(39) Maka sesungguhnya neraka Jahim tempat kediamannya. 
(40) Dan adapun orang yang takutkan keadaan sewaktu ia berdiri di hadapan Tuhannya, (untuk dihitung 
amalnya), serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu. 
(41) Maka sesungguhnya Syurgalah tempat kediamannya. 
(42) Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: "Bilakah masa terjadinya?"  42 
(43) Siapakah dan bagaimanakah engkau untuk menerangkan (masa kedatangan hari kiamat itu)? 
(44) Kepada Tuhanmulah terserah kesudahan (ilmu mengenainya). 
(45) Sesungguhnya engkau hanya pemberi amaran kepada orang yang takut (akan hari kiamat itu). 
(46) Seolah-olah pada hari mereka melihatnya (keadaan hari Kiamat), mereka tidak tinggal (di dunia) 
melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja. 
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(80) SURAH ABASA 
(Bermasam muka) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Dia memasamkan muka dan 
berpaling.  
(2) Kerana didatangi orang buta. 
(3) Dan adakah engkau 
mengetahui barangkali ia mahu 
membersihkan (hatinya). 
(4) Atau ia (mendapat) 
peringatan, lalu peringatan itu 
berguna untuknnya. 
(5) Adapun orang yang merasa 
keadaannya telah cukup. 
(6) Maka engkau melayaninya. 
(7) Padahal engkau tidak 
bersalah kalau ia tidak mahu 
membersihkan (dirinya).  
(8) Adapun orang yang datang 
kepadamu dengan berusaha.  
(9) Sedang ia berasa takut. 
(10) Maka engkau berlengah-
lengah (melayaninya). 
(11) Jangan (bersifat demikian)! 
Sesungguhnya ia (ayat-ayat Al-
Qur'an) adalah peringatan. 
(12) Maka siapa yang mahu, ia 
mengingatinya. 
(13) Di dalam kitab-kitab yang 
dimuliakan. 
(14) Yang ditinggikan dan 
disucikan. 
(15) Di tangan para penulis 
(malaikat). 
(16) Yang mulia, lagi baik. 
(17) Celakalah manusia, alangkah 
kufurnya ia.  
(18) Dari apakah ia diciptakan? 
(19) Dari setitis air mani  Dia 
(Allah) ciptakannya dan tentukan 
(bentuknya).  
(20) Kemudian Dia (Allah) 
mudahkan untuknya jalan (baik dan 
jahat). 
(21) Kemudian Dia (Allah) 
matikannya, lalu ia (manusia) 
dikuburkan.   
(22) Kemudian apabila Dia 
hendak, Dia bangkitkannya. 
(23) Janganlah (manusia 
sombong), manusia belum 
menunaikan apa yang Allah 
perintahkan kepadanya. 
(24) Maka hendaklah manusia 
melihat kepada makanannya. 
(25) Sesungguhnya Kami telah 
mencurahkan hujan dengan curahan 
yang melimpah-limpah. 
(26) Kemudian Kami membelah 
bumi dengan belahan. 

(27) Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian. 
(28) Dan buah anggur serta sayur-sayuran, 
(29) Dan buah Zaitun serta pohon-pohon korma, 
(30) Dan kebun-kebun yang besar (lebat) 
(31) Dan buah-buahan serta bermacam-macam rumput. 
(32) Untuk kegunaan (makanan) kamu dan binatang-binatang ternak kamu. 
(33) Maka apabila datang suara yang dahsyat. 
(34) Hari dimana seseorang itu lari dari saudaranya. 
(35) Dan ibunya dan bapanya. 
(36) Dan isterinya serta anak-anaknya. 
(37) Bagi setiap seorang dari mereka pada hari itu, ada urusan yang cukup menyibukkannya. 
(38) Beberapa muka pada hari itu berseri-seri. 
(39) Ketawa, gembira. 
(40) Dan beberapa muka pada hari itu penuh berdebu. 
(41) Ditutup oleh warna hitam. 
(42) Mereka itu ialah orang-orang yang kafir, yang jahat. 
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(81) SURAH AT-TAKWIIR     
(Melingkari) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Apabila matahari 
digulung. 

(2) Dan apabila bintang-
bintang berjatuhan. 

(3) Dan apabila gunung-
ganang berterbangan. 

(4) Dan apabila unta-unta 
yang bunting ditinggalkan 
(dibiarkan). 

(5) Dan apabila binatang liar 
dikumpulkan. 

(6) Dan apabila lautan 
menggelegak panas. 

(7) Dan apabila jiwa-jiwa 
dipadankan (ruh dikembalikan 
ke badan). 

(8) Dan apabila anak 
perempuan yang ditanam hidup
-hidup disoal.  

(9) Kerana dosa apakah ia 
dibunuh. 

(10) Dan apabila buku-buku 
(catatan) disebarkan. 

(11) Dan apabila langit 
dikupas (dihilangkan 
penutupnya). 

(12) Dan apabila neraka 
Jahim dinyalakan. 

(13) Dan apabila syurga 
didekatkan. 

(14) (Ketika tersebut) setiap 
jiwa akan tahu apa yang telah 
dia sediakan (untuk hari 
akhirat). 

(15) Maka aku bersumpah 
dengan Khunnas (bintang yang 
bergerak pada siang hari tetapi 
tidak dapat dilihat dengan 
mata). 

(16) Yang bergerak (pada 
waktu malam) dan 
bersembunyi (hilang dari 
pandangan setelah tiba waktu 
pagi). 

(17) Dan malam apabila 
berlalu (meninggalkan). 
(18) Dan subuh apabila menjadi terang (menyinsing). 

(19) Sesungguhnya ia benar-benar adalah perkataan Rasul yang mulia (malaikat Jibril). 

(20) Yang mempunyai kekuatan dan kemuliaan di sisi (Tuhan) yang mempunyai Arasy. 

(21) Yang ditaati di sana lagi dipercayai. 

(22) Dan kawan kamu itu bukanlah gila. 

(23)  Dan demi sesungguhnya ia (Rasulullah) telah melihatnya (malaikat Jibril) di ufuk yang nyata. 

(24) Dan ia (Rasulullah) tidak lokek dengan perkara yang ghaib. 

(25) Dan bukanlah ia (Al-Quran) perkataan Syaithan yang direjam. 

(26) Maka kemana kamu hendak pergi? 

(27) Tidaklah ia (Al-Quran) melainkan peringatan untuk sekelian alam. 

(28) Untuk sesiapa dari kamu yang hendak lurus (perjalanannya). 

(29) Dan tidaklah kamu menghendaki sesuatu kecuali Allah Tuhan sekelian alam yang menghendaki. 
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(82) SURAH AL-INFITAAR 
(Terbelah) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Apabila langit terbelah. 
(2) Dan apabila bintang-
bintang jatuh berserak. 
(3) Dan apabila lautan 
melimpah ruah. 
(4) Dan apabila kubur-kubur 
dibongkar. 
(5) (Ketika tersebut) setiap 
jiwa tahu apa yang telah 
didahulukan dan apa yang 
dikemudiankan.  
(6) Wahai manusia! Apakah 
yang memperdayakan engkau 
terhadap Tuhanmu yang Maha 
Pemurah? 6 
(7) Yang telah menciptakan 
engkau lalu menyempurnakan 
(kejadianmu) lalu menjadikan 
tubuhmu seimbang. 
(8) Dalam apa sahaja bentuk 
yang Ia kehendaki untuk 
membentukmu. 
(9) Jangan (engkau tertipu 
dengan sebab kejahilanmu)! 
Bahkan kamu mendustakan hari 
pembalasan. 
(10) Dan sesungguhnya atas 
kamu benar-benar ada penjaga-
penjaga. 
(11) Yang mulia, yang menulis 
(segala perbuatan). 
(12) Mereka mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 
(13) Sesungguhnya orang-orang 
baik benar-benar di dalam 
keni’matan. 
(14) Dan sesungguhnya orang-
orang jahat benar-benar di 
dalam neraka. 
(15) Mereka akan masuk ke 
dalamnya di hari pembalasan. 
(16) Dan tiadalah mereka 
dapat melepaskan diri darinya. 
(17) Dan adakah engkau 
mengetahui apakah hari 
pembalasan? 
(18) Kemudian adakah engkau 

mengetahui apakah itu hari pembalasan? 
(19) Hari dimana seseorang tidak berkuasa atas seorang yang lain sedikitpun. Dan segala urusan (perintah) 
pada hari tersebut adalah bagi (milik) Allah. 
 

(83) SURAH AL-MUTAFFIFIIN 
(Orang orang yang curang dalam timbangan dan sukatan) 

Diturunkan di Mekah 
   
(1) Celaka bagi orang-orang yang menipu timbangan.  
(2) Orang-orang yang apabila menerima sukatan dari orang lain (untuk diri mereka sendiri) mereka akan 
minta ditunaikan (dengan cukupnya). 
(3) Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.  
(4) Tidakkah mereka menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? 
(5) Untuk hari yang besar. 
(6) Hari dimana manusia akan berdiri di hadapan Tuhan sekelian alam. 
6 Hari berdiri manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam?  
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(7) Jangan (melakukan 
penipuan dalam sukatan dan 
timbangan)!  Sesungguhnya  
kitab orang-orang jahat itu 
benar-benar di Sijjin (tempat 
yang hina). 
(8) Dan adakah engkau 
mengetahui apakah itu Sijjin? 
(9) Kitab yang ditulis. 
(10) Celakalah pada hari itu 
bagi orang-orang yang 
mendustakan.  
(11) Mereka yang 
mendustakan hari pembalasan. 
(12) Dan tidak 
mendustakannya kecuali setiap 
yang melampau batas, lagi 
berdosa. 
(13) Apabila dibaca keatasnya 
ayat-ayat Kami, ia berkata: Itu 
dongeng-dongeng orang dahulu. 
(14) Janganlah (menyangka 
demikian)! Bahkan perbuatan 
mereka telah menutup hati 
mereka. 
(15) Janganlah (menyangka 
mereka dapat dekat dengan 
Tuhan kamu)! Sesungguhnya 
mereka benar-benar terdinding 
dari Tuhan mereka para hari 
tersebut. 
(16) Sesungguhnya mereka 
kemudian akan benar-benar 
masuk neraka (Jahim). 
(17) Kemudian dikatakan 
(kepada mereka) : Inilah ia yang 
kamu dustakan. 
(18) Jangan! Sesungguhnya 
kitab orang-orang yang baik 
benar-benar di ‘Illiyyin’ (tempat 
tinggi). 
(19) Dan adakah engkau 
mengetahui apakah itu 
‘Illiyyun’? 
(20) Kitab yang ditulis. 
(21) Disaksikan oleh orang-
orang yang dekat. 
(22) Sesungguhnya orang-
orang baik benar-benar di 
dalam keni’matan. 
(23) Mereka melihat dari atas 
singgahsana (tempat duduk 
yang terhias). 
(24) Engkau nampak tanda keni’matan di wajah-wajah mereka. 
(25) Mereka diberi minuman dari arak yang bersih (arak Syurga) yang ditutup. 
(26) Tutupnya dari kasturi. Dan dalam hal tersebut hendaklah berlumba-lumba orang-orang yang 
berlumba. 
(27) Dan campurannya dari Tasnim. 
(28) Iaitu mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat (dengan Allah). 
(29) Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, dahulu mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. 
(30) Dan apabila mereka lalu dihadapan mereka (orang-orang yang beriman), mereka mengejek dengan 
mata dan muka mereka mengejek. 
(31) Dan apabila mereka kembali ke ahli keluarga mereka, mereka kembali dengan ketawa gembira. 
(32) Dan apabila mereka melihat mereka (orang-orang yang beriman) mereka berkata : Sesungguhnya 
mereka itu benar-benar orang-orang  yang sesat. 
(33) Padahal mereka tidak diutus untuk menjadi penjaga (orang-orang yang beriman). 
(34) Maka pada hari ini orang-orang yang beriman akan ketawakan orang-orang yang kafir. 
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(35) Mereka melihat dari atas 
singgahsana (tempat duduk yang 
terhias). 
(36) Adakah dibalas orang-
orang kafir atas apa yang 
mereka telah kerjakan? 
 

(84) SURAH AL-INSYIQAQ 
(Terbelah) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Apabila langit terbelah. 

(2) Serta mematuhi perintah 
Tuhannya, dan sudah semestinya 
dia patuh. 

(3) Dan apabila bumi 
diratakan. 

(4) Dan dia membuang apa 
yang ada di dalamnya dan dia 
menjadi kosong. 

(5) Serta mematuhi perintah 
Tuhannya, dan sudah semestinya 
dia patuh. 

(6) Wahai manusia! 
Sesungguhnya engkau sentiasa 
bekerja keras dengan sungguh-
sungguh menuju kepada 
Tuhanmu, dan engkau akan 
menemuiNya. 

(7) Maka sesiapa yang diberi 
kitab catitannya dari sebelah 
kanannya. 
(8) Maka dia akan dihisab 
dengan cara yang mudah. 
(9) Dan dia akan kembali 
kepada keluarganya (yang 
beriman) dengan gembira. 

(10) Dan sesiapa yang diberi 
kitab catitannya dari belakang 
badannya. 

(11) Maka dia akan menyeru 
kesengsaraan dan kebinasaan. 

(12) Dan dia akan masuk dalam 
api yang menyala. 

(13) Sesungguhnya dia dahulu 
bersuka-ria bersama  
keluarganya (yang juga kufur 
ingkar). 

(14) Sesungguhnya dia 
menyangka bahawa dia tidak 
sekali-kali akan kembali (kepada 

Kami untuk menerima balasan). 

(15) Bahkan (dia tetap kembali)! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat (keadaannya). 

(16) Maka Aku bersumpah dengan mega merah (ketika senja). 

(17) Dan malam serta segala yang terhimpun. 

(18) Dan bulan apabila penuh cahayanya (menjadi purnama). 

(19) Kamu akan melalui peringkat demi peringkat. 

(20) Maka mengapakah mereka tidak mahu beriman? 

(21) Dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mahu (taat dan) sujud? 

(22) Bahkan! Orang-orang kafir mendustakannya. 

(23) Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka simpan (dalam hati mereka). 

(24) Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. 

(25) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka ganjaran pahala yang tidak putus-
putus. 
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(85) SURAH AL-BURUUJ 
(Tempat peredaran bintang) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Demi langit yang 
mempunyai gugusan bintang. 

(2) Dan hari (pembalasan) 
yang dijanjikan. 

(3) Dan yang menyaksikan dan 
yang disaksikan. 

(4) Dibunuh (celakalah) orang
-orang yang menggali parit. 

(5) (Parit) api yang 
mempunyai bahan bakaran. 

(6) Ketika mereka duduk 
dikelilingnya. 

(7) Sedang mereka 
menyaksikan apa yang mereka 
lakukan kepada orang-orang 
yang beriman. 

(8) Dan mereka tidak marah 
(dan menyeksakan) orang-orang 
yang beriman itu melainkan 
kerana orang-orang itu beriman 
kepada Allah Yang Maha Kuasa, 
lagi Maha Terpuji. 

(9) (Tuhan) yang memliki 
kerajaan seluruh petala langit 
dan bumi. Dan Allah 
menyaksikan tiap-tiap sesuatu. 

(10) Sesungguhnya orang-orang 
yang memfitnahkan (dengan 
siksaan) orang-orang lelaki yang 
beriman dan orang-orang 
perempuan yang beriman, 
kemudian mereka tidak 
bertaubat, maka untuk mereka 
azab neraka Jahannam dan 
untuk mereka azab api 
membakar. 

(11) Sesungguhnya orang-orang 
yang beriman dan beramal 
soleh, untuk mereka syurga-
syurga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai; yang 
demikian itu ialah kemenangan 
yang besar. 

(12) Sesungguhnya balasan 

azab Tuhanmu amatlah keras. 

(13) Sesungguhnya Dialah yang memulakan (ciptaan) dan mengulangkan (hidup sesudah mati). 

(14) Dan Dialah yang Maha pengampun, lagi Maha Pengasih. 

(15) (Tuhan) yang mempunyai 'Arasy yang Maha mulia. 

(16) Yang (berkuasa) melakukan segala yang dikehendakiNya. 

(17) Adakah sudah sampai kepadamu (wahai Muhammad) cerita tentera (kaum yang menentang)? 

(18) (Mereka itu ialah kaum) Fir'aun dan Tsamud. 

(19) Bahkan orang-orang yang kafir itu terus mendustakan. 

(20) Dan Allah, dari belakang mereka, meliputi mereka. 

(21) Bahkan, dia adalah Al-Qur'an yang mulia. 

(22) Yang (tersimpan) di Lauh Mahfuz. 
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(86) SURAH AT-TAARIQ 
(Pendatang Malam) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Demi langit dan 
pendatang malam. 
(2) Dan tahukah engkau apa 
itu pendatang malam? 
(3) (Iaitu) bintang yang 
menembus (sinaran cahayanya). 
(4) Tiada sesuatu diri juapun 
melainkan ada penjaganya. 
(5) Maka hendaklah manusia 
memikirkan: dari apa dia 
diciptakan. 
(6) Dia diciptakan dari air 
yang memancut. 
(7) Yang keluar dari antara 
tulang sulbi dan tulang rusuk.  
(8) Sesungguhnya Dia (Allah) 
benar-benar Maha Kuasa untuk 
mengembalikannya (hidup 
semula sesudah mati). 
(9) Hari didedahkan segala 
rahsia. 
(10) Maka tiada baginya  
sebarang kekuatan dan tiada 
penolong.  
(11) Demi langit yang berulang
-ulang (mencurahkan hujan). 
(12) Dan bumi yang merkah 
(dengan tumbuh-tumbuhan). 
(13) Sesungguhnya ia (Al-
Qur'an) adalah benar-benar kata 
pemutus (antara hak dan batil). 
(14) Dan bukanlah dia kata-
kata gurauan. 
(15) Sesungguhnya mereka 
(yang menentangmu) sungguh-
sungguh membuat tipu-daya. 
(16) Dan Aku (Allah) juga 
sungguh-sungguh membuat tipu-
daya. 
(17) Oleh itu biarkanlah orang
-orang kafir itu, aku biarkan 
mereka bagi sedikit tempoh 
lagi. 
 

(87) SURAH AL-A’LAA 
(Yahg Maha Tinggi) 

Diturunkan di Mekah 
(1) Sucikanlah nama 
Tuhanmu Yang Maha Tinggi. 
(2) Yang telah mencipta 
serta menyempurnakan 

(kejadiannya). 
(3) Dan Yang telah menentukan (mengatur) serta memberi petunjuk. 
(4) Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. 
(5) Kemudian Dia menjadikannya kering yang dibawa oleh arus air hujan,  kehitam-hitaman. 
(6) Kami akan membacakan kepadamu (Al-Quran) maka engkau tiada lupa.  
(7) Kecuali apa yang dikehendaki Allah,  sesungguhnya Dia mengetahui yang nyata dan tersembunyi.  
(8) Dan Kami permudahkan engkau kepada kemudahan. 
(9) Maka berilah peringatan, jika peringatan itu berguna. 
(10) Orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan. 
(11) Dan (sebaliknya) orang yang celaka akan menjauhinya. 
(12) (Orang) yang  tinggal dalam api neraka yang amat besar. 
(13) Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup (senang). 
(14) Sesungguhnya telah berjaya orang yang membersihkan (dirinya dengan taat dan amal yang soleh). 
(15) Dan dia menyebut nama Tuhannya, serta mengerjakan solat. 
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(16) Bahkan kamu utamakan 
kehidupan dunia; 

(17) Padahal kehidupan akhirat 
lebih baik dan lebih kekal. 

(18) Sesungguhnya (keterangan
-keterangan yang dinyatakan) ini 
benar-benar (disebutkan) di 
dalam kitab-kitab yang 
terdahulu. 

(19) (Iaitu) kitab-kitab Nabi 
Ibrahim dan Nabi Musa. 

 
(88) SURAH AL-GHAASYIYAH 

(Yang Menyelubungi) 
Diturunkan di Mekah 

 
(1) Adakah sudah sampai 
kepadamu berita tentang 
perkara yang menyelubungi  
(hari kiamat)? 

(2) Muka-muka pada hari itu 
tunduk (kerana merasa hina). 

(3) Mereka menjalankan kerja 
yang berat lagi berpenat lelah. 

(4) Mereka terbakar dalam 
neraka yang sangat panas. 

(5) Mereka diberi minum dari 
mata-air yang sangat panas. 

(6) Tiada makanan bagi 
mereka kecuali dari pokok yang 
berduri. 

(7) Yang tidak 
menggemukkan, dan tidak pula 
dapat menghilangkan kelaparan. 

(8) Muka-muka (orang-orang 
yang beriman) pada hari itu 
berseri-seri. 

(9) Berpuas hati dengan 
usahanya. 

(10) Di dalam Syurga yang 
tinggi. 

(11) Mereka tidak mendengar 
di situ perkataan yang sia-sia. 

(12) Di dalamnya (Syurga) ada 
mata-air yang mengalir. 

(13) Di dalamnya (Syurga) ada 
katil-katil (singgahsana) yang 
tinggi. 

(14) Dan cawan-cawan yang 
terletak. 

(15) Dan bantal-bantal yang tersusun. 

(16) Dan hamparan-hamparan yang terbentang. 

(17) Maka adakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana ia diciptakan? (18) Dan kepada langit, 
bagaimana ia ditinggikan? 

(19) Dan kepada gunung-ganang, bagaimana ia ditegakkan? 

(20) Dan kepada bumi, bagaimana ia dihamparkan? 

(21) Maka ingatkanlah (mereka), sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi ingatan. 

(22) Engkau bukanlah seorang yang berkuasa atas mereka. 

(23) Kecuali sesiapa yang berpaling (dari hak) dan kufur. 

(24) Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang amat besar. 

(25) Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. 

(26) Kemudian, sesungguhnya atas Kami jugalah perhitungan  mereka. 
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(89) SURAH AL-FAJAR 
(Fajar) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Demi waktu fajar. 

(2) Dan malam-malam yang 
sepuluh. 

(3) Dan bilangan yang genap 
serta yang ganjil. 

(4) Dan malam, apabila ia 
berlalu. 

(5) Adakah (tidakkah) yang 
demikian itu satu sumpah bagi 
orang yang berakal? 

(6) Apakah tidak engkau lihat, 
bagaimana Tuhanmu telah 
melakukan terhadap kaum 'Aad 
(yang kufur derhaka)? 

(7) (Iaitu penduduk) "Iram" 
yang mempunyai (bangunan-
bangunan yang tinggi) tiang-tiang. 

(8) Yang belum pernah 
diciptakan sepertinya di negeri. 

(9) Dan kaum Tsamud yang 
memahat batu di lembah? 

(10) Dan Fir'aun yang 
mempunyai bangunan-bangunan 
besar? 

(11) (Iaitu orang-orang) yang 
telah melampaui batas di negeri. 

(12) Maka mereka telah banyak 
melakukan kerosakan didalamnya 
(negeri itu). 

(13) Maka Tuhanmu 
mencurahkan ke atas mereka 
berbagai cemeti (jenis) azab. 

(14) Sesungguhnya Tuhanmu 
benar-benar mengawasi. 

(15) Maka, adapun manusia itu 
apabila diuji oleh Tuhannya, 
dengan dimuliakan dan 
dimewahkan hidupnya, dia akan 
berkata: "Tuhanku telah 

memuliakan aku." 

(16) Dan adapun manusia itu apabila dia diuji oleh Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, maka dia 
berkata: "Tuhanku telah menghinakan aku," 

(17) Jangan! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. 

(18) Dan kamu tidak menggalakkan (orang lain) untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. 

(19) Dan kamu memakan harta pusaka secara rakus. 

(20) Dan kamu terlalu sangat cintakan harta.  

(21) Jangan! Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. 

(22) Dan (perintah) Tuhanmu pun datang, dan malaikat berbaris-baris. 

(23) Dan didatangkan (diperlihatkan) neraka Jahannam pada hari itu, hari di mana manusia akan teringat 
(akan kesalahannya), dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? 
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(24) Dia akan berkata: 
"Alangkah baiknya kalau aku 
dahulu sediakan (amal-amal 
baik) untuk hidupku (di sini)." 
(25) Maka pada hari itu tiada 
sesiapapun yang dapat 
menyeksa seperti azabNya 
(Allah). 
(26) Dan tiada sesiapapun 
yang dapat mengikat seperti 
ikatanNya. 
(27) Wahai orang yang 
mempunyai jiwa yang tenang. 
27 
(28) Kembalilah kepada 
Tuhanmu dengan keadaan 
engkau redha lagi diredhai. 
(29) Maka masuklah engkau 
dalam kumpulan hamba-
hambaKu. 
(30) Dan masuklah ke dalam 
SyurgaKu. 
 

(90) SURAH AL-BALAD 
(Negeri) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Aku bersumpah dengan 
negeri (Mekah) ini. 
(2) Sedang engkau (wahai 
Muhammad) tinggal di negeri 
ini. 
(3) Dan (demi) bapa dan apa 
yang dia lahirkan. 
(4) Demi sesungguhnya Kami 
telah cipta manusia dalam 
keadaan sentiasa menghadapi 
kesusahan. 
(5) Adakah (manusia) 
menyangka bahawa tiada 
seorangpun yang dapat 
menguasainya? 
(6) Dia berkata: "Aku telah 
habiskan harta benda yang 
banyak." 
(7) Adakah dia menyangka 
bahawa tiada seorangpun yang 
melihatnya? 
(8) Apakah tidak Kami telah 
menjadikan baginya dua mata? 
(9) Dan lidah serta dua bibir? 

(10) Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan? 
(11) Maka (tetapi) manusia tidak menempuh ‘Aqabah’ (jalan pendakian yang sukar). 
(12) Dan adakah engkau mengetahui apakah itu ‘Aqabah’? 
(13) Membebaskan hamba. 
(14) Atau memberi makan pada hari kelaparan 
(15) (Memberi makan kepada) anak yatim dari kaum kerabat. 
(16) Atau orang miskin yang terlalu papa. 
(17) Kemudian dia menjadi daripada orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan kesabaran 
serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. 
(18) Merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga). 
(19) Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah golongan 
celaka. 
(20) Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya). 
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(91) SURAH AS-SYAMS 
(Matahari) 

Diturunkan di Mekah 
   
(1) Demi matahari dan 
cahayanya. 
(2) Dan bulan apabila ia 
mengiringinya (matahari). 
(3) Dan siang apabila ia 
meneranginya (matahari). 
(4) Dan malam apabila ia 
menyelubunginya (matahari). 
(5) Dan langit dan Yang 
membinanya. 
(6) Dan bumi dan Yang 
menghamparkannya. 
(7) Dan jiwa dan Yang 
menyempurnakan (kejadiannya). 
(8) Maka dia 
mengilhamkannya kejahatannya 
dan taqwanya. 
(9) Sesungguhnya telah 
berjayalah orang yang 
mensucikannya (jiwanya). 
(10) Dan sesungguhnya telah 
hampalah orang yang 
mengotorkannya (jiwanya). 
(11) Kaum Tsamud telah 
mendustakan (Rasulnya) dengan 
sebab mereka melampau batas. 
(12) Ketika bangkit orang yang 
paling celaka di antara mereka 
(untuk membunuh unta). 
(13) Maka berkatalah 
Rasulullah (Nabi Soleh) kepada 
mereka: "(Janganlah kamu 
ganggu) unta betina milik Allah 
itu, dan (janganlah kamu 
menyekatnya dari mendapat) air 
minumnya." 
(14) Lalu mereka 
mendustakannya dan 
menyembelih unta itu. Maka 
Tuhan mereka menghancurkan 
mereka dengan sebab dosa 
mereka dan meratakannya 
(dengan tanah). 
(15) Dan Allah tidak takut akan 
akibatnya. 
 

(92) SURAH AL-LAIL 
(Malam) 

Diturunkan di Mekah 
(1) Demi malam apabila ia 

menyelubungi.  
(2) Dan siang apabila ia menerangi. 
(3) Dan Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) jantan dan betina. 
(4) Sesungguhnya usaha kamu benar-benar berbagai-bagai. 
(5) Maka adapun orang yang memberi (sedekah) dan bertaqwa.  
(6) Dan dia membenarkan (perkara) yang baik. 
(7) Maka Kami akan memudahkannya untuk kemudahan (mendapat kesenangan Syurga). 
(8) Dan adapun orang yang bakhil dan merasa (dirinya) serba cukup. 
(9) Dan dia mendustakan (perkara) yang baik. 
(10) Maka Kami akan memudahkannya untuk kesusahan (mendapat kesengsaraan di Neraka). 
(11) Dan tiada berguna hartanya apabila dia telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)? 
(12) Sesungguhnya atas Kamilah urusan memberi hidayah. 
(13) Yang akhir (hari akhirat) dan yang awal (dunia) benar-benar adalah kepunyaan Kami. 
(14) Maka Aku telah memberi amaran kepada kamu akan api neraka yang menjulang-julang. 
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(15) Tidak akan tinggal 
didalamnya kecuali orang yang 
celaka. 
(16) Yang telah mendustakan 
dan berpaling (dari kebenaran). 
(17) Dan (sebaliknya) akan 
dijauhkan (azab neraka) itu 
daripada orang yang bertaqwa. 
(18) Yang memberi 
(mendermakan) hartanya 
(untuk) mensucikan (harta dan 
dirinya). 
(19) Dan tiada disisinya 
sebarang ni’mat yang (patut) 
dibalas dari seorangpun (apabila 
dia menderma).  
(20) Kecuali dia mengharapkan 
keredhaan Tuhannya Yang Maha 
Tinggi. 
(21) Dan sesungguhnya dia 
akan berpuas hati (pada hari 
akhirat, dengan mendapat 
segala yang diharapkannya). 
 

(93) SURAH AD-DHUHA 
(Waktu Dhuha) 

Diturunkan di Mekah 
(1) Demi waktu dhuha .  
(2) Dan malam apabila dia 
sunyi sepi. 
(3) Tuhanmu tidak 
meninggalkanmu dan tidak 
benci kepadamu. 
(4) Dan sesungguhnya yang 
akhir (hari akhirat) adalah benar
-benar lebih baik bagimu 
daripada yang awal (dunia).  
(5) Dan Tuhanmu benar-
benar akan memberimu 
(kejayaan dan kebahagiaan) 
sehingga engkau redha.  
(6) Adakah tidak Dia 
mendapati engkau yatim piatu, 
lalu Dia melindungimu? 
(7) Dan Dia dapati engkau 
sesat (mencari-cari jalan yang 
benar), lalu Dia memberikan 
hidayah? 
(8) Dan Dia dapati engkau 
miskin, lalu Dia memberikan 
kekayaan? 
(9) Maka adapun anak yatim 
maka janganlah engkau berlaku kasar. 
(10) Dan adapun orang yang meminta maka janganlah engkau mengherdik. 
(11) Dan adapun ni'mat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebutkan (zahirkan).  
 

(94) SURAH AS-SYARH 
(Lapang Dada) 

Diturunkan di Mekah 
(1) Adakah tidak Kami telah melapangkan bagimu dadamu? 
(2) Dan Kami telah hilangkan daripadamu bebanmu. 
(3) Yang memberatkan punggungmu. 
(4). Dan Kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu? 
(5) Maka sesungguhnya disamping kesukaran ada  kesenangan. 
(6) Sesungguhnya disamping kesukaran ada  kesenangan.  
(7) Maka apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh), bekerja-keraslah (mengerjakan amal 
soleh yang lain). 
(8) Dan kepada Tuhanmu sahajalah engkau memohon. 
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(95) SURAH AT-TIIN 
(Buah Tin) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Demi buah Tin dan Zaitun. 
(2) Dan gunung Tur Sina. 
(3) Dan negeri (Mekah) yang 
aman ini. 
(4) Demi sesungguhnya Kami 
telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-
baiknya. 
(5) Kemudian Kami 
kembalikan dia ke serendah-
rendah peringkat orang-orang 
yang rendah.  
(6) Kecuali orang-orang yang 
beriman dan beramal soleh, 
maka mereka beroleh ganjaran 
yang tanpa putus. 
(7) Maka apa pula yang dapat 
mendustakan engkau selepas itu 
dengan (kedatangan hari) 
pembalasan? 
(8) Bukankah Allah seadil-adil 
Hakim? 
 

(96) SURAH AL-ALAQ 
(Darah Beku) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Bacalah dengan nama 
Tuhanmu yang telah 
menciptakan. 

(2) Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. 

(3) Bacalah, dan Tuhanmu 
Yang Maha Pemurah. 

(4) Yang telah mengajar 
(manusia) dengan (melalui) 
pena. 

(5) Dia telah mengajarkan 
manusia apa yang dia tidak tahu. 

(6) Sebenarnya! Sesungguhnya 
manusia benar-benar melampaui 
batas.  

(7) Bahawa dia melihat 
dirinya telah cukup. 

(8) Sesungguhnya kepada 
Tuhanmulah tempat kembali. 

(9) Adakah engkau melihat 
(baiknya) orang yang melarang.  

(10) Seorang hamba apabila dia mengerjakan sembahyang? 

(11) Adakah engkau melihat (buruknya) jika dia berada di atas hidayah (jalan yang benar)? 

(12) Atau dia menyuruh orang agar bertaqwa? 

(13) Adakah engkau melihat (terlepasnya dari azab) jika dia mendustakan dan berpaling (ingkar)? 

(14) Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat? 

(15) Jangan (sekali-kali berlaku derhaka)! Jika dia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu), 
nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya. 

(16) Ubun-ubun (orang) yang berdusta, yang bersalah. 

(17) Kemudian panggillah kumpulannya (untuk menyelamatkannya).  

(18) Kami akan memanggil malaikat Zabaaniyah (untuk menyeksanya). 

(19) Jangan! Engkau jangan menurut (kehendaknya), dan (sebaliknya) sujudlah dan dekatkanlah (dirimu 
kepada Allah). 
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(97) SURAH AL-QADR 
(Kemuliaan) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Sesungguhnya Kami telah 
turunkannya (Al-Qur'an) pada 
Lailatul Qadr.  

(2) Dan adakah engkau tahu 
apakah itu Lailatul Qadr? 

(3) Lailatul Qadr lebih baik 
daripada seribu bulan. 

(4) (Pada malam itu) malaikat 
dan Jibril turun dengan izin 
Tuhan mereka, untuk setiap 
urusan. 

(5) Sejahteralah ia (Malam 
itu) hingga terbit fajar. 

 
 
 

(98) SURAH AL-BAYYINAH 
(Keterangan Yang Jelas) 
Diturunkan di Madinah 

 
(1) Orang-orang yang kafir 
dari Ahli Kitab (Yahudi dan 
Nasrani) serta orang-orang 
musyrik, tidak meninggalkan 
(kepercayaan dan amalan 
masing-masing) sehingga datang 
kepada mereka keterangan yang 
jelas nyata.  

(2) (Iaitu) seorang Rasul dari 
Allah yang membacakan (kepada 
mereka) lembaran-lembaran 
suci. 

(3) Di dalamnya kitab-kitab 
(pelajaran-pelajaran) yang 
bernilai. 

(4) Dan orang-orang (Yahudi 
dan Nasrani) yang diberi Kitab 
(Taurat dan Injil) itu, tidak 
berpecah-belah melainkan 
setelah datang kepada mereka 
keterangan yang jelas. 

(5) Dan mereka tidak 
diperintahkan melainkan untuk 

menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama (ibadat) kepadaNya, cenderung (kepada kebenaran), dan 
untuk mereka mendirikan solat serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Ugama yang lurus. 

(6) Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik akan ditempatkan di 
dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. 

(7) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. 
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(8) Balasan mereka di sisi 
Tuhan mereka adalah Syurga-
syurga 'Adn, yang mengalir 
dibawahnya beberapa sungai; 
mereka kekal abadi didalamnya; 
Allah redha akan mereka dan 
merekapun redha (bersyukur). 
(Balasan) yang demikian itu 
adalah untuk orang-orang yang 
takut Tuhannya. 

 
(99) SURAH AL-ZALZALAH 

(Goncangan) 
Diturunkan di Madinah 

 
(1) Apabila bumi digoncangkan 
dengan goncangan yang dahsyat. 

(2) Dan bumi itu 
mengeluarkan bebanannya 
(isinya). 

(3) Dan berkatalah manusia: 
"Mengapa bumi (sebegini)?" 

(4) Pada hari itu (bumi) 
menceritakan khabar beritanya. 

(5) Bahawa Tuhanmu telah 
memerintahnya (berlaku 
demikian). 

(6) Pada hari itu manusia akan 
keluar berselerak (dari kubur 
masing-masing) - untuk 
diperlihatkan kepada mereka 
(balasan) amal-amal mereka. 

(7) Maka sesiapa yang buat 
kebaikan seberat habuk, nescaya 
dia akan melihatnya.  

(8) Dan sesiapa yang buat 
kejahatan seberat habuk, 
nescaya dia akan melihatnya. 

 
 

(100) SURAH AL-AADIYAAT 
(Yang Berlari Laju) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Demi (kuda perang) yang 
tangkas berlari dengan 
kedengaran nafasnya ketika 
berlari. 1 

(2) Dan mencetuskan bunga api dari hentakan kakinya (apabila berlari di atas batu). 

(3) Dan menyerbu musuh pada waktu pagi. 

(4) Lalu ia menerbangkan debu. 

(5) Lalu ia berada di tengah-tengah kumpulan (musuh). 

(6) Sesungguhnya manusia benar-benar kufur (tidak bersyukur akan ni'mat) Tuhannya. 

(7) Dan sesungguhnya dia benar-benar menyaksikan atas (kekufurannya) tersebut. 

(8) Dan sesungguhnya dia benar-benar sangat cintakan harta. 

(9) Maka tidakkah dia mengetahui (bagaimana keadaan) apabila dibongkarkan segala yang ada dalam 
kubur? 
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(10) Dan dikumpul serta 
didedahkan segala yang 
terpendam dalam dada? 

(11) Sesungguhnya Tuhan 
mereka pada hari tersebut amat 
Mengetahui tentang (keadaan) 
mereka. 

 

 

 

 
(101) SURAH AL-QAARIAH 
(Yang Menggemparkan) 
Diturunkan di Mekah 

 
(1) Hari yang 
menggemparkan. 
(2) Apa dia hari yang 
menggemparkan? 
(3) Dan adakah engkau 
mengetahui apakah itu hari yang 
menggemparkan? 
(4) Hari manusia menjadi 
seperti kelakatu yang 
bertebaran. 
(5) Dan gunung-ganang 
menjadi seperti bulu yang 
berterbangan. 
(6) Maka barangsiapa yang 
berat timbangannya. 
(7) Maka dia berada dalam 
kehidupan yang diredhai 
(senang-lenang). 
(8) Dan barangsiapa yang 
ringan timbangannya. 
(9) Maka tempat kembalinya 
ialah "Haawiyah". 
(10) Dan adakah engkau tahu 
apakah dia itu (Haawiyah)? 
(11) (Haawiyah itu ialah): api 
yang panas. 
 

(102) SURAH AT-TAKAATHUR 
(Memperbanyak) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Kamu telah dilalaikan 
(dengan sifat berlumba-lumba) 
memperbanyakkan (hiasan 
dunia).  

(2) Sehingga kamu menziarahi 

(masuk) kubur. 

(3) Jangan (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui. 

(4) Kemudian jangan (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui. 

(5) Jangan (bersikap demikian)! Kalau kamu mengetahui (apa yang kamu akan hadapi) dengan 
pengetahuan yang yaqin. 

(6) Nescaya kamu akan melihat neraka. 

(7) Kemudian, nescaya kamu akan melihat dengan pandangan yang yaqin.  

(8) Kemudian, nescaya kamu akan ditanya pada hari itu, tentang segala ni'mat. 
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(103) SURAH AL-ASR 
(Masa) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Demi Masa. 

(2) Sesungguhnya manusia itu 
benar-benar dalam kerugian. 

(3) Kecuali orang-orang yang 
beriman dan beramal soleh, dan 
mereka berpesan-pesan dengan 
kebenaran serta berpesan-pesan 
dengan sabar. 

 
 

(104) SURAH AL-HUMAZAH 
(Pengumpat) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Kecelakaan bagi tiap-tiap 
pengumpat, pencela.  

(2) Yang mengumpulkan harta 
dan menghitungnya. 

(3) Dia menyangka bahawa 
hartanya itu dapat 
mengekalkannya. 

(4) Tidak sekali-kali! 
Sesungguhnya dia akan 
dihumbankan ke dalam Al-
Hutamah (5) Dan adakah engkau 
mengetahui apakah itu Al-
Hutamah? 

(6) (Al-Hutamah) ialah api 
Allah yang dinyalakan. 

(7) Yang naik menjulang ke 
hati-hati. 

(8) Sesungguhnya ia (neraka 
itu) ditutup rapat atas mereka. 

(9) (Mereka terikat di situ) 
pada tiang-tiang yang panjang. 

(105) SURAH AL-FIIL 
(Gajah) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Tidakkah engkau melihat 
(mengetahui) bagaimana 
Tuhanmu melakukan kepada 
pasukan tentera gajah (yang 

hendak meruntuhkan Ka'bah)? 

(2) Tidakkah Dia (Allah) telah menjadikan tipu daya mereka dalam kegagalan? 

(3) Dan Dia telah menghantarkan atas mereka burung berbondol-bondol. 

(4) Ia melontar mereka dengan tanah yang sudah menjadi batu. 

(5) Lalu Dia menjadikan mereka (hancur) seperti daun-daun yang dimakan (ulat). 
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(43) SURAH QURAISY 
(kaum Quraisy) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Kerana kebiasaan kaum 
Quraisy.  

(2) Kebiasaan mereka 
(menjalankan) pelayaran 
(perniagaan) pada musim sejuk 
dan pada musim panas. 

(3) Maka hendaklah mereka 
menyembah Tuhan (pemilik) 
rumah (Ka'bah) ini. 

(4) Yang memberi mereka 
makan (untuk menghilangkan) 
dari kelaparan, dan menga-
mankan mereka dari ketakutan. 

 
 

(107) SURAH AL-MAAUUN 
(Pertolongan) 

Diturunkan di Mekah 
   
(1) Tidakkah engkau melihat 
orang yang mendustakan uga-
ma?  

(2) Itulah orang yang me-
nolak (menzalimi) anak yatim. 

(3) Dan dia tidak mengga-
lakkan (orang lain) untuk mem-
beri makan kepada orang 
miskin. 

(4) Maka kecelakaan bagi 
orang-orang yang bersolat.  

(5) (Iaitu) mereka yang lalai 
daripada solat mereka. 

(6) Mereka yang menunjuk-
nunjuk (riyak). 

(7) Dan menahan dari mem-
beri pertolongan (dalam bentuk 
perkakas yang kecil). 

 
 

(108) SURAH AL-KAUTSAR 
(Nikmat yang banyak) 
Diturunkan di Mekah 

 
(1) Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) ni’mat yang banyak. 

(2) Oleh itu, kerjakanlah solat kerana Tuhanmu, dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur). 

(3) Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus (dari rahmat).  
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(109) SURAH AL-KAAFIRUUN 
(Orang-orang Kafir) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Katakanlah: Wahai orang-
orang kafir. 1 

(2) Aku tidak menyembah apa 
yang kamu sembah. 

(3) Dan kamu bukan penyem-
bah apa yang aku sembah. 

(4) Dan aku bukan penyembah 
apa kamu sembah. 

(5) Dan kamu bukan penyem-
bah apa aku sembah. 

(6) Bagi kamu ugama kamu, 
dan bagiku ugamaku. 

 
 
 

(110) SURAH AN-NASR
(Kemenagan) 

Diturunkan di Madinah 
 
   
(1) Apabila telah datang per-
tolongan Allah dan pembukaan 
(Kota Mekkah dengan keme-
nangan).  

(2) Dan engkau telah melihat 
manusia masuk dalam ugama 
Allah berduyun-duyun. 

(3) Maka ucapkanlah tasbih 
dengan memuji Tuhanmu dan 
mintalah ampun kepadaNya, 
sesungguhnya Dia Maha meneri-
ma taubat. 

 
 

(111) SURAH AL-MASAD 
(Tali yang dipintal) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Binasalah kedua-dua tan-
gan Abu Lahab, dan binasa dia.  

(2) Hartanya dan segala yang 
diusahakannya, tidak dapat me-

nolongnya. 

(3) Dia akan tinggal dalam api neraka yang marak menjulang. 

(4) Dan isterinya pembawa kayu api.  

(5) Di lehernya ada tali, dari tali-tali yang dipintal. 
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(112) SURAH AL-IKHLAS 
(Tauhid yang sebersihnya) 

Diturunkan di Mekah 
 
(1) Katakanlah (wahai Mu-
hammad): Dia Allah Yang Esa.  

(2) Allah tempat memohon. 

(3) Dia tiada beranak, dan 
Dia tidak diberanakkan; 

 
 
 
 
 
 

(113) SURAH AL-FALAQ 
(Sekalian makhluk) 

Diturunkan di Madinah 
 
(1) Katakanlah (wahai Mu-
hammad): Aku berlindung 
dengan Tuhan yang empunya 
waktu Subuh.  

(2) Dari kejahatan (makhluk) 
yang Dia cipta. 

(3) Dan dari kejahatan mal-
am apabila ia gelap gelita. 

(4) Dan dari kejahatan 
penghembus-penghembus pada 
ikatan-ikatan. 

(5) Dan dari kejahatan pen-
dengki apabila dia mendengki. 

 
 
 
 
 
 

(114) SURAH AN-NAAS 
(Manusia) 

Diturunkan di Madinah 
 
(1) Katakanlah (wahai Mu-
hammad): Aku berlindung 
dengan Tuhan empunya manu-
sia. 

(2) Raja manusia. 

(3) Tuhan manusia. 

(4) Dari kejahatan bisikan (syaitan) yang bersembunyi. 

(5) Yang membisikkan di dalam dada-dada (hati) manusia. 

(6) (Iaitu pembisik) dari kalangan jin dan manusia. 
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