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PENDAHULUAN 
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حبيبنا سيد األنبياء واملرسلني 
 وخامت النبيني حممد وعلى آل يس املطهرين وأصحابه الطيبني. وبعد،

 
Syukur kepada Allah s.w.t yang telah memudahkan saya 
menyempurnakan penterjemahan surah Yaasin ini di tanah suci 
Mekkah dan Madinah.     
 
Buku kecil ini bertujuan memberikan makna surah Yaasin dalam 
bentuk lafzhiyyah dengan mengikut kaedah yang telah saya gunakan 
bagi buku-buku Terjemahan Lafzhiyyah Juzuk 1, 2 dan 30. 
 
Selain dari makna lafzhiyyah, buku kecil ini juga memuatkan sebab-
sebab turunnya ayat-ayat yang tertentu dalam surah Yaasin dan latar 
belakang bagi kisah-kisah yang terdapat di dalamnya.  
 
Surah Yaasin ini merupakan surah yang dekat di hati orang-orang 
Islam. Maka diharapkan semoga buku kecil ini dapat membantu 
pencinta Al-Quran untuk lebih menghayati makna-makna yang 
terkandung di dalam surah tersebut.  
 
Semoga Allah s.w.t menerima usaha kecil ini dan menjadikannya 
sebagai amal jariah dan pahala yang berterusan untuk penulis dan 
pembacanya, amin ya Rabbal ‘Alamin. 
 
 
Firdaus bin Yahya 
Ramadan 1434 / July 2013 
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Surah Yaasin terletak pada permulaan Juz ke 23 di dalam Al-Quran. Ia 
adalah surah yang ke 36 selepas surah Al-Fatihah dan mempunyai 83 
ayat. Ia diturunkan selepas surah Jin, dan merupakan jenis surah 
Makkiyyah iaitu diturunkan di Makkah.  
 

FADHILAT SURAH YAASIN 
1. Sabda Rasulullah s.a.w. : 

. ِاقْ َرُءوا يس َعَلى َمْوََتُكمْ   

(Riwayat Abu Daud dari Ma’qal Bin Yasar) 
Maksudnya : Bacalah surah Yaasin ke atas orang yang mati dari 
kalangan kamu. 
 
2. Sabda Rasulullah s.a.w. :  

 . ٍت يُ ْقَرأُ َعَلْيِه ُسْورَُة يس ِإالَّ َهوََّن هللاُ َعَلْيهِ َما ِمْن َميِ  
(Riwayat Ummu Darda’) 

Maksudnya : Apabila orang mati dibacakan surah Yaasin, Allah s.w.t. 
akan meringgankan (azab) ke atasnya.  
 
3. Sabda Rasulullah s.a.w. : 

َلةِ َمْن قَ رَ  َلٍة ابِْتَغاَء َوْجِه هللِا ُغِفَر َلُه ِِف تِْلَك اللَّي ْ . َأ ُسْورََة يس ِِف لَي ْ  

(Riwayat Ad-Darimi dari Abi Hurairah) 
Maksudnya : Sesiapa membaca surah Yaasin pada malam hari kerana 
mengharapkan ganjaran dari Allah s.w.t. maka akan diampunkan 
dosanya pada malam tersebut. 
 
4. Sabda Rasulullah s.a.w. :  
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َلٍة ُأْعِطيَ   ،َشْيٍء قَ ْلًبا  ِإنَّ ِلُكلِ   لَي ْ اْلُقْرآِن يس، َوَمْن قَ َرَأَها ِِف    َوِإنَّ قَ ْلَب 
َلِة، َوَمْن قَ َرَأَها ِِف يَ ْوٍم ُأْعِطَي ُيْسَر َذِلَك اْليَ ْوِم، َوِإنَّ َأهْ  َل  ُيْسَر تِْلَك اللَّي ْ

ًئا ِإالَّ طه و يس ُهُم ْالُقْرآُن َفالَ يَ ْقَرُءْوَن َشي ْ  .اْْلَنَِّة يُ ْرَفُع َعن ْ
(Hadis riwayat Ibn Abbas) 

Maksudnya : Sesungguhnya setiap sesuatu ada hati, dan hati Al-Quran 
ialah surah Yaasin. Barangsiapa membacanya pada malam hari maka 
dipermudahkannya pada malam tersebut. Dan barangsiapa 
membacanya pada siang hari maka dipermudahkannya pada hari 
tersebut. Dan sesungguhnya diangkat Al-Quran kepada ahli syurga 
maka tidaklah mereka membaca dari Al-Quran dkecuali surah Taha 
dan Yaasin. 
 
 
 

NAMA-NAMA SURAH YAASIN 
Surah Yaasin juga dinamai dengan nama Al-Mu’immah (ة -Ad ,(املُِعم  َّ

Dafi’ah (ة َية) dan Al-Qadhiah (الَداِفع َ -Dinamakan dengan nama Al .(الَقاض ِ

Mu’immah kerana ia menebarkan untuk pembacanya kebaikan dunia 
dan menjauhkan darinya kesusahan akhirat. Dan dinamakan Ad-
Dafi’ah kerana ia menolak dari pembacanya segala keburukan. Dan 
dinamakan juga dengan Al-Qadhiah kerana ia menyampaikan kepada 
pembacanya segala hajat.  
 
 
 

KISAH-KISAH DI DALAM SURAH YAASIN 
1. Pernyataan At-Tauhid dan kekufuran orang-orang musyrik di 

Mekkah (Ayat 1 - 12) 
2. Kisah penduduk kota Antakiah (Ayat 13 - 32) 
3. Tanda-tanda kebesaran Allah s.w.t. (Ayat 33 - 44) 
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4. Keengkaran orang-orang kafir terhadap perintah Allah s.w.t. (Ayat 
45 - 50) 

5. Keadaan manusia di Hari Kiamat (Ayat 51 - 68) 
6. Nabi Muhammad s.a.w. bukan penyair (Ayat 69 - 70) 
7. Keadaan orang-orang musyrik di Makkah (Ayat 71 - 83) 
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(1) Yaasin. 1 
 

 

        

(2) Demi Al-Quran yang maha bijaksana. 

       

Maha bijaksana Al-Quran Demi 
 
 

          

(3) Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) adalah dari 
kalangan mereka yang diutus. 3 

 

(1) Huruf-huruf yang tersendiri di awal surah (huruf-huruf muqatta’at) 
mempunyai hikmah yang tidak tercapai oleh akal manusia. Terdapat 14 
huruf Hija’iyah yang terdapat dalam Al-Quran sebagai awal surah, iaitu 

setengah dari 28 huruf-huruf Hija’iyah. Huruf-huruf tersebut ialah   ا ح س ص
ي   هن     ع ف ق ك ل م ط   . Kesemua 14 huruf ini mewakili ketiga-tiga makhraj 

huruf utama iaitu bibir, lidah (hujung, tengah dan pangkal) dan halq 
(halqum). Setengah ulama menafsirkan makna Yaasin sebagai wahai 
manusia. Setengahnya pula menafsirkannya sebagai nama Rasulullah 
s.a.w. Wallahu ‘alam. 
 
(3) Allah bersumpah dengan Al-Quran bahawa sesungguhnya Nabi 
Muhammad s.a.w. adalah utusan Allah. Al-Quran disebut bijaksana kerana 
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Orang-orang yang 
diutus 

Benar-benar  
dari 

Sesungguhnya 
engkau 

 
 
 

         

(4) Atas jalan yang lurus. 

     

Lurus Jalan Atas 
 
 
 

         

(5) Diturunkan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. 

      

Yang Maha Penyayang Yang Maha Perkasa Diturunkan 
 
 
 

 

isinya dan susunannya yang penuh hikmat dan tersusun sehingga tiada 
keraguan padanya. 
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(6) Untuk engkau (wahai Muhammad) memberi peringatan 
kepada kaum yang bapa-bapa mereka tidak pernah diberi 
peringatan, maka mereka pun lalai. 6 

         

Diberi 
peringatan 

Tidak Kaum Untuk engkau beri 
peringatan 

      

Orang-orang yang lalai Maka mereka Bapa-bapa mereka 
 
 

                   

(7) Sesungguhnya ketentuan Allah telah pasti berlaku 
terhadap kebanyakan dari mereka, maka mereka tidak beriman 
(dengan peringatan engkau).  

        

Atas Perkataan Telah pasti Demi sesungguhnya 

 

(6) Yang dimaksudkan ialah kaum Arab atau kaum-kaum dari serata dunia 
yang mana bapa-bapa mereka sebelum ini belum pernah diutus Rasul 
kepada mereka 
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Mereka beriman Tidak  Maka mereka Kebanyakan mereka 

                             

     

(8) Sesungguhnya kami telah jadikan di leher-leher mereka 
belenggu-belenggu, lalu (tangan mereka diangkat) ke dagu, maka 
terdongaklah (kepala-kepala mereka). 8 

 

(8) Diriwayatkan bahawa ayat ini diturunkan ke atas Abu Jahal Bin Hisham 
dan kedua sahabatnya dari kaum Makhzum ketika Abu Jahal bersumpah 
untuk memecahkan kepala Nabi Muhammad s.a.w. dengan batu jika ia 
melihat baginda bersolat. Pada satu ketika dia melihat Rasulullah s.a.w. 
bersolat lalu diambilnya sebuah batu dan mengangkatnya untuk 
dilemparkannya kepada Rasulullah s.a.w. Apabila batu itu sudah berada di 
belakang kepalanya sedia untuk dilontak, tiba-tiba tangannya tidak boleh 
bergerak. Dia tidak berjaya melontarkan batu itu kepada Rasulullah s.a.w. 
Maka dia pulang bertemu kedua-dua kawanya dari kaum Makhzum dan 
menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Salah seorang dari mereka, 
Walid Bin Mughirah, ingin menggantikan Abu Jahal untuk melemparkan 
batu kepada Rasulullah s.a.w. yang masih lagi bersolat. Ketika dia ingin 
melempar batu, Allah s.w.t. membutakan matanya. Maka pulanglah dia 
kepada Abu Jahal dan kawannya yang ketiga lalu menceritakan apa yang 
telah berlaku. Maka berangkatlah kawan yang ketiga tersebut kepada 
Rasulullah untuk melemparkan batu kepada Rasulullah s.a.w. Tetapi dia 
pulang dengan tergesa-gesa sehingga terjatuh tersembam di bumi. Abu 
Jahal pun bertanya mengapakah dia pulang tergesa-gesa. Maka dia pun 
menjawab, “Apabila aku mendekati Muhammad, aku melihat binatang yang 
teramat besar sedang mengebas-ngebas ekornya. Demi Latta dan Uzza! 
Jika aku mendekatinya maka binatang itu akan makan aku.” 
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Belenggu-
belenggu 

Leher-leher 
mereka 

Di Kami telah 
jadikan 

Sesungguhnya 
Kami 

            

Orang-orang 
yang terdongak 

Maka 
mereka 

Dagu-dagu Kepada Maka 
dia 

 
 

 

                            

             

(9) Dan kami jadikan dihadapan mereka sekatan dan 
dibelakang mereka sekatan dan kami tutupkan mata mereka 
sehingga mereka tidak dapat melihat. 

         

Tangan-tangan 
mereka 

Antara Daripada Dan Kami telah 
jadikan 

       

Sekatan Belakang mereka Dan daripada Sekatan 
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Mereka melihat Tidak Maka mereka Maka Kami tutup mereka 
 
 

                     

    

(10) Dan sama sahaja bagi mereka apakah kamu (wahai 
Muhammad) memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu 
tidak memberi peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. 

           

Atau Apakah engkau peringati mereka Atas mereka Dan sama 

         

Mereka beriman Tidak Engkau peringati mereka Belum 
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(11) Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada 
mereka yang mengikut Al-Quran dan takutkan Tuhan Yang Maha 
Pemurah apabila keseorangan. Maka gembirakanlah mereka 
dengan keampunan dan pahala yang mulia. 

             

Al-Quran Telah ikut Siapa Engkau peringati Sesungguhnya 

        

Dengan keadaan  
tidak nampak 

Yang Maha 
Pemurah 

Dan dia  
telah takut 

              

Yang mulia Dan  
ganjaran 

Dengan 
pengampunan 

Maka 
gembirakannya 

 

                              

               

(12) Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan 
kami tulis apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas 
(perjalanan mereka ke masjid). Dan kami kumpulkan setiap 
sesuatu dalam Ummul Kitab yang nyata.12 

 

(12) Diriwayatkan oleh Imam Tarmizi bahawa ayat ini diturunkan atas Bani 
Salimah yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Oleh kerana mereka 
tinggal jauh dari Masjid Nabawi maka mereka ingin berpindah agar 
berhampiran dengan Masjid tersebut. Maka turunlah ayat ini dan 
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Orang-orang mati Kami hidupkan Kami Sesungguhnya Kami 

        

Mereka telah kedepankan Apa Dan kami catit 

        

Perkara Dan tiap sesuatu Dan bekas-bekas mereka 

           

Yang nyata Imam Dalam  Kami telah kumpulkannya 
 
 

                        

     

(13) Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, iaitu 
penduduk suatu negeri ketika datang kepada mereka utusan-
utusan. 13 

 

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sesungguhnya bekas-bekas perjalanan kamu 
ke Masjid di catat.” Maka mereka tidak jadi berpindah. 
(13) Ramai ahli tafsir mengatakan bahawa nama negeri itu adalah Antakiah 
yang sekarang berada di negeri Syria. Ketika itu negeri tersebut diperintah 
oleh seorang raja yang menyembah berhala bernama Antikhas Bin 
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Penduduk Perumpamaan Untuk mereka Dan buatlah  

              

Orang-orang yang diutus Telah datang nya Ketika Kampong 
 
 

                            

            

(14) (Ingatlah) ketika kami utuskan kepada mereka dua orang 
utusan. Maka mereka mendustakannya. Dan kemudian kami 
kuatkan lagi dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu 
berkata: Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus 
kepada kamu. 14 

              

Maka mereka telah Dua Kepada Kami telah Ketika 

 

Antikhas. Maka Allah mengutuskan kepada mereka tiga utusan yang 
bernama Sadik, Masduq dan Shalum. 
(14) Diriwayatkan oleh Imam Qurtubi bahawa Nabi Isa a.s. telah 
mengutuskan dua orang ke negeri Antakiah untuk mengajak mereka 
memeluk Islam. Akan tetapi penduduk negeri tersebut mendustakan 
mereka. Maka Nabi Isa a.s. mengutus utusan ketiga. Maka mereka bertiga 
berkata, “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada 
kamu.” 
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dustakannya mereka utuskan 

          

Maka mereka  
telah berkata 

Dengan tiga Maka kami  
telah kukuhkan 

      

Orang-orang yang diutus Kepada kamu Sesungguhnya kami 
 
 

                            

        

(15) Mereka menjawab, “Kamu hanyalah manusia seperti kami 
dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun. 
Kamu hanyalah pendusta”. 

          

Manusia Kecuali Kamu Tidak Mereka telah berkata 

             

Daripada Maha 
Pengasih 

Telah 
turunkan 

Dan 
tidaklah 

Seperti 
kami 
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Kamu mendustai Kecuali Kamu Tidaklah Sesuatu 
 
 

                  

(16) Mereka berkata, ”Tuhan kami mengetahui bahawa 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada 
kamu. 

     

Mengetahui Tuhan kami Mereka telah berkata 

       

Benar-benar orang-
orang yang diutus 

Kepada 
 kamu 

Sesungguhnya 
kami 

 
 

              

(17) Dan kewajipan kami hanyalah untuk menyampaikan 
(perintah Allah) dengan jelas. 

           

Jelas Penyampaian Kecuali Atas kami Dan tidaklah 
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(18) Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami bernasib malang 
kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru 
kami) nescaya akan kami merejam kamu dan kamu pasti akan 
merasai siksa yang pedih dari kami.” 18 

            

Jika Dengan 
kamu 

Kami 
bernasib 
malang 

Sesungguhny
a kami 

Mereka telah 
berkata 

        

Benar-benar kami rejam kamu Kamu berhenti Tidak 

         

Pedih Azab Daripada 
kami 

Dan benar-benar kami 
rasakan kamu 

 

 

(18) Imam Muqatil meriwayatkan bahawa negeri mereka tidak turun hujan 
selama tiga tahun. Maka mereka berkata kepada utusan-utusan tersebut, 
“Kamulah yang membawa malapetaka ini kepada kami. Maka jika kamu 
tidak mahu berhenti dari menyeru kami kepada Islam akan kami merejam 
kamu dengan batu dan menyiksa kamu sehingga kamu mati.” 
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(19) (Utusan-utusan itu) berkata, “Kemalangan kamu itu adalah 
kerana kamu sendiri. Adakah apabila kamu diberi peringatan 
(kamu mengancam kami?). Sebenarnya kamu adalah kaum yang 
melampaui batas.  

            

Kamu diberi 
peringatan 

Adakah 
jika 

Bersama 
kamu 

Kemalangan 
kamu 

Mereka telah 
berkata 

        

Orang-orang yang melampaui batas Kaum Kamu Bahkan 

                           

        

(20) Dan seorang lelaki telah datang dari hujung kota tersebut 
dengan tergesa-gesa. Dia berkata, “Wahai kaumku! Ikutlah 
utusan-utusan tersebut”. 20 

 

(20) Apabila penduduk kota tersebut telah bersepakat untuk membunuh 
ketiga-tiga utusan tersebut, maka seorang lelaki yang bernama Habib Bin 
Muriyy An-Najjar datang dari pinggiran kota tersebut dengan tergesa-gesa. 
Habib An-Najjar pada asalnya ialah seorang pemahat berhala dan dia 
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Lelaki Kota Hujung Daripada Dan telah datang 

           

Orang-orang 
yang diutus 

Kamu  
ikutlah 

Wahai 
kaum 

Telah 
berkata 

Berusaha 

 
 

                

 

menderita sakit sopak. Selama tujuh-puluh tahun dia menyembah berhala 
dan meminta berhala menyembuhkan penyakitnya tetapi dia masih juga 
sakit. Apabila utusan-utusan tersebut tiba dan mengajaknya menyembah 
kepada Allah maka Habib An-Najjar berkata kepada mereka, “Adakah 
kamu mempunyai bukti yang kamu ialah utusan Allah?” Utusan-utusan 
tersebut pun menjawab, “Ya. Kami akan berdoa kepada Tuhan kami agar 
menyembuhkan penyakit awak.” Maka Habib An-Najjar berkatalah, “Ini 
adalah suatu keajaiban. Aku telah berdoa kepada berhala-berhala tersebut 
selama tujuh-puluh tahun agar menyembuhkan penyakit aku tetapi tidak 
berjaya. Jadi bagaimana Tuhan kamu dapat menyembuhkan aku dalam 
masa satu hari sahaja?” Utusan-utusan tersebut pun berkata, “Ya. Tuhan 
kami berkuasa atas segala sesuatu. Dan berhala-berhala tersebut tidak 
memberi manfaat dan mudarat.” Setelah itu Habib An-Najjar beriman 
kepada Allah s.w.t. dan utusan-utusan tersebut berdoa kepada Allah s.w.t. 
agar menyembuhkan penyakitnya. Maka penyakit Habib An-Najjar hilang 
seakan-akan dia tidak pernah sakit sebelumnya. Setelah dia sihat kembali, 
dia tinggalkan pekerjaan memahat berhala dan mula bercucuk-tanam. 
Hasil dari tanamannya dibahagi dua. Setengah untuk dia dan keluarganya 
dan setengah lagi untuk disedekahkan. Apabila penduduk kota tersebut 
ingin membunuh utusan-utusan itu, dia tergesa-gesa masuk kota lalu 
menyeru kaumnya agar beriman dengan Allah s.w.t. 
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(21) Ikutlah orang yang tidak meminta upah dari kamu. Dan 
mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. 21  

        

Minta kamu Tidak Orang yang Kamu ikutlah 

         

Orang-orang yang mendapat pentunjuk Dan mereka Upah 
 
 

                       

(22) Mengapa tidak aku menyembah (Tuhan) yang telah 
menciptakan aku, dan kepadaNya sahaja kamu semua akan 
pulang.22  

         

Yang Aku sembah Tidak Untukku Dan mengapa 

        

 

(21) Diriwayatkan bahawa apabila semua penduduk kota tersebut telah 
berkumpul, Habib An-Najjar tanya kepada utusan-utusan tersebut, “Adakah 
kamu meminta upah atas usaha dakwah kamu ini?” Utusan-utusan itu 
jawab, “Tidak. Upah kami hanyalah disisi Allah.” Maka Habib An-Najjar 
seru kepada kaumnya, “Wahai kaumku! Ikutlah seruan orang-orang yang 
tidak meminta upah dari kamu atas nasihat dan dakwah mereka.” 
(22) Kaumnya berkata, “Adakah engkau mengikut ugama utusan-utusan 
tersebut?” Habib An-Najjar pun menjawab dengan ayat diatas. 
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Kamu kembali Dan kepadanya Telah ciptaku 
 
 
 

                            

                

(23) Adakah aku (patut) ambil tuhan-tuhan selainNya 
(sedangkan) kalau Tuhan yang Amat Pemurah ingin memberiku 
kemudharatan maka syafaat mereka (iaitu berhala-berhala 
tersebut) tidak memberiku manfaat suatu apapun dan tidak 
berdaya menyelamatkan aku dari mudharat itu. 23  

          

Jika Tuhan Selainnya Dari Adakah aku ambil 

           

Tidak 
memanfaatkan 

Tidak Dengan 
kemudaratan 

Maha 
Pemurah 

Dia 
kehendakiku 

 

(23) Habib An-Najjar meneruskan seruannya sambil memberi suatu 
pemisalan. Iaitu jika Allah s.w.t. menghendaki kemudaratan atas dirinya 
(iaitu Habib An-Najjar)  maka berhala-berhala tersebut tidak mampu 
menyelamatkannya. Dia membawa contoh kemudaratan kerana jika 
penduduk kota tersebut tidak mahu beriman maka Allah s.w.t. akan 
menimpakan ke atas mereka bencana dan berhala-berhala mereka tidak 
akan dapat membantu mereka. 
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Mereka 
menyelamatkan 

Dan  
tidak 

Sesuatu Syafaat 
mereka 

Akan 
daku 

 
 

           

(24) Sesungguhnya jika (aku berbuat begitu) nescaya aku akan 
berada didalam kesesatan yang nyata. 24 

          

Nyata Kesesatan Benar-benar dalam Jika Sesungguhnya aku 
 
 

              

(25) Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu 
maka dengarlah (penyaksianku ini). 25 

 

(24) Ini adalah kata-kata Habib An-Najjar kepada kaumnya. 
(25) Apabila  penduduk kota tersebut mendengar pengakuan Habib An-
Najjar ini, mereka mula melontarnya dengan batu sehingga dia mati dalam 
keadaan dia berdoa kepada Allah s.w.t., “Ya Allah! Berilah kaumku 
hidayah.” Setengah riwayat mengatakan bahawa penduduk kota tersebut 
menerkamnya lalu memijak-mijaknya sehingga mati. Riwayat yang lain 
pula mengatakan bahawa mereka menanamnya hidup-hidup atau 
membakarnya hingga mati. 
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Maka kamu 
dengarlah aku 

Dengan Tuhan 
kamu 

Aku telah 
beriman 

Sesungguhnya 
aku 

 
 

                  

(26) Dikatakan kepadanya, “Masuklah syorga.” Dia berkata, 
“Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui”. 26 

           

Dia berkata Syurga Masuklah Dikatakan 

      

Mereka mengetahui Kaumku Alangkah baiknya 
 
 

                      

 

(26) Apabila Habib An-Najjar mati, Allah s.w.t. berfirman kepadanya, 
“Masuklah syurga.” Apabali dia melihat kenikmatan syurga, dia berkata, 
“Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui sebab Allah s.w.t. 
mengampunkan dosaku dan memasukkan aku ke dalam syurga sehingga 
aku dijadikan dari kalangan orang-orang yang dimuliakan. Tidak lain 
kecuali  imanku terhadap Allah dan sabarku atas segala apa yang 
ditimpakan ke atasku oleh kaumku.” 
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(27) “Perkara yang menyebabkan Tuhanku mengampunkan 
aku dan menjadikan aku dari orang-orang yang dimuliakan”. 

         

Tuhanku Kepadaku Telah ampukan Dengan apa 

         

Orang-orang yang dimuliakan Daripada Dan telah jadikanku 
 
 

                              

           

(28) Dan kami tidak turunkan bala tentera dari langit ke atas 
kaumnya selepas (kematiannya) dan kami tidak (perlu) 
menurunkannya.  

        

Kaumnya Atas Kami telah turunkan Dan tidak 

          

Dari Tentera Daripada Selepasnya Daripada 

          

Orang-orang yang turunkan Adalah Dan tidak Langit 
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kami 
 
 

                          

 

(29) Tidaklah (siksaan atas mereka) melainkan satu pekikan 
sahaja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. 29 

           

Satu Pekikan Kecuali Adalah ia Tidaklah 

         

Orang-orang yang dipadamkan Mereka Maka tiba-tiba 
 
 

 

(29) Setelah Habib An-Najjar mati, Allah s.w.t. menurunkan bencana 
kepada penduduk Antakiah dengan bunyi yang sangat dahsyat sehingga 
menghancurkan mereka. Allah s.w.t. tidak menurunkan malaikat untuk 
menghancurkan mereka kerana Habib An-Najjar bukan seorang nabi dan 
rasul. Allah s.w.t. hanya turunkan malaikat untuk hancurkan manusia jika 
yang ditentang adalah seorang nabi atau rasul. 
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(30) Alangkah besar penyesalan mereka. Tidaklah datang 
kepada mereka seorang Rasul kecuali mereka mempermain-
mainkannya. 

          

Tidak Hamba-hamba Atas Alangkah penyesalan 

         

Kecuali Rasul Daripada Dia datang kepada mereka 

        

Mereka mempermain-mainkan Dengannya Adalah mereka 
 
 

                              

   

(31) Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat 
sebelum mereka yang telah Kami binasakan? Sesungguhnya 
mereka tidak kembali kepada ahli mereka. 
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Kami telah binasakan Berapa Mereka telah lihat Adakah tidak 

        

Sesungguhnya  mereka Kurun-kurun Daripada Sebelum mereka 

      

Mereka kembali Tidak Kepada mereka 
 
 

              

(32) Dan tidaklah mereka semua kecuali di kumpulkan 
dihadapan Kami. 

              

Oranbg-orang 
yang hadir 

Hadapan 
kami 

Semua Kecuali Tiap
-tiap 

Dan tidak 
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(33) Dan satu tanda kekuasaan Allah untuk mereka ialah 
bagaimana Kami menghidupkan bumi yang mati dan kami 
keluarkan darinya bijiran maka mereka makan dari bijiran 
tersebut. 

             

Kami telah 
hidupkannya 

Yang mati Bumi Untuk 
mereka 

Dan satu 
tanda 

             

Mereka 
makan 

Maka  
darinya 

Bijiran Darinya Dan kami telah 
keluarkan 

 

                              

   

(34) Dan Kami jadikannya kebun-kebun dari kurma dan anggur 
dan kami pancarkan daripadanya beberapa mata air. 

              

Kurma Daripada Kebun-kebun Darinya Dan kami 
telah jadikan 

              

Mata-
mata air 

Daripada Di 
dalamnya 

Dan kami telah 
pancarkan 

Dan anggur 
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(35) Supaya mereka dapat makan dari buah-buahan (yang 
ditumbuhkan oleh Allah) dan dari apa yang diusahakan oleh 
tangan-tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? 

          

Telah 
kerjakannya 

Dan apa Buahnya Daripada Untuk mereka 
makan 

         

Mereka bersyukur Maka apakah tidak Tangan-tangan mereka 
 

                         

              

(36) Maha suci Tuhan yang telah menciptakan semuanya 
berpasangan daripada apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan 
dari kalangan diri mereka dan dari apa-apa yang mereka tidak 
ketahui. 
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Pasangan-pasangan Telah cipta Yang Maha suci 

             

Dan dari Bumi Tumbuhkan Dari apa Semuanya 

      

Mereka tahu Tidak  Dan daripada apa Diri-diri mereka 

                              

   

(37) Dan satu tanda kekuasaan Allah untuk mereka adalah 
malam. Kami tanggalkan siang daripada malam maka tiba-tiba 
mereka di dalam kegelapan. 37 

       

Kami tanggalkan Malam Untuk mereka Dan tanda 

         

Orang-orang yang Mereka Maka Siang Daripadanya 
 

(37) Malam merupakan asal alam ini. Cahaya yang menerangi siang 
adalah sesuatu yang mendatang, yang terhasil dari bintang-bintang. 
Apabila cahaya diangkat atau dilindungi, maka keadaan akan kembali 
menjadi asal, iaitu gelap. 
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dalam kegelapan tiba-tiba 
 
 

                             

     

(38) Dan matahari bergerak di peredarannya. Itulah ketetapan 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 38 

        

Untuknya Untuk tempat tetap Dia berjalan Dan matahari 

         

Maha Mengetahui Maha Perkasa Ketentuan Itulah 
 
 

 

(38) Allah menerangkan sebab tercabutnya siang dari malam, iaitu 
peredaran matahari di landasannya. Peredaran matahari mengikut para 
ulama adalah seperti berikut:  

1) Perubahan siang dan malam.   
2) Perubahan empat musim.   
3) Pergerakan matahari di cakerawala. 
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(39) Dan kami tentukan kepada bulan berapa manzilah  
sehingga (apabila dia sampai ke manzilahnya yang terakhir) dia 
kembali seperti tandan korma yang tua. 39 

            

Sehingga Manzilah-manzilah Kami telah tentukannya Dan bulan 

       

Yang tua Seperti tandan korma Dia telah pulang 
 
 

 

(39) Allah s.w.t telah menentukan peredaran bulan melalui 28 manzilah 
atau persinggahan. Setiap manzilah dinamakan buruj. Buruj adalah 
gugusan bintang yang dikenali oleh orang-orang dahulu. Setiap malam, 
bulan berada pada buruj yang tertentu. Bentuk bulan juga berubah. Pada 
awal bulan, ia berbentuk sabit yang melengkung ke atas. Pada hari ketujuh 
ia berbentuk separuh bulat. Pada hari keempat-belas ia berbentuk bulan 
penuh. Pada hari kedua-puluh satu ia kembali berbentuk separuh bulat. 
Dan pada hari-hari terakhir sebelum ia hilang dari pandangan, ketika ia 
berada di buruj hari ke 28, bulan akan kembali kepada bentuk sabit, tetapi 
melengkung ke bawah seperti tandan korma yang kering melengkung. 
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(40) Matahari tidak mungkin mengejar Bulan dan malam tidak 
dapat mendahului siang. Dan masing-masing ‘berenang’ di 
peredarannya. 40 

        

Bahawa Untuknya Sepatutnya Matahari Tidak 

              

Mendahlui Malam Dan tidak Bulan Mendapati 

 

(40) Yang dimaksudkan bahawa Matahari tidak boleh mengejar Bulan 
adalah perbezaan antara Tahun Syamsi (Matahari) dan Tahun Qamari 
(Bulan). Terdapat 365 hari dalam 1 Tahun Syamsi sedangkan 1 Tahun 
Qamari hanya sepanjang 354 hari sahaja. Maka Tahun Qamari lebih cepat 
berubah ke tahun yang baru berbanding dengan Tahun Syamsi. Tahun 
Syamsi lebih panjang daripada Tahun Qamari dan lebih lambat bertukar. 
Dengan ini, ia tidak dapat mengejar kecepatan Tahun Qamari  
Mengikut Imam Fakhrudin ar-Razi, yang dimaksudkan malam dan siang 
dalam ayat ini adalah Bulan dan Matahari. Ini adalah kerana Bulan dapat 
dilihat dengan jelas pada waktu malam, dan Matahari pada waktu siang. 
Setiap hari, Bulan akan terbenam lebih kurang 40 minit lebih lewat dari hari 
sebelumnya. Sebagai contoh, jika kedua-dua Bulan dan Matahari terbenam 
pada jam 7 malam, keesokan harinya Matahari masih terbenam jam 7 
tetapi Bulan akan terbenam jam 7.40 malam. Maka malam (Bulan) tidak 
dapat mengejar siang (Matahari) dari sudut waktu tenggelam. Bulan akan 
sentiasa lebih lewat tenggelam dari Matahari. 
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Mereka berenang Falak Dalam Dan tiap-tiap Siang 
 
 

                                  

      

(41) Dan satu tanda kebesaran Allah kepada mereka, bahawa 
Kami (iaitu Allah) mengangkut keturunan mereka di atas kapal-
kapal yang penuh muatan. 41 

        

Kami telah bawa Bahawa kami Untuk mereka Dan tanda 

         

Yang penuh muatan Kapal-kapal Dalam Zuriat mereka 
 

 

(41) Sebahagian ulama menafsirkan ‘mereka’ dalam ayat ini sebagai 
orang-orang Arab Quraisy yang jarang turun ke laut dengan kapal. Maka 
Allah s.w.t menerangkan bahawa keturunan mereka akan menaiki kapal-
kapal yang lebih besar dari kapal-kapal yang mereka naiki ketika tersebut.  
Sebahagian ulama pula menafsirkan perkataan ‘zuriat’ dalam ayat di atas 
sebagai ‘nenek moyang’, bukan ‘keturunan’. Maka dengan ini, ayat 
tersebut membawa makna bahawa Allah s.w.t membawa nenek moyang 
orang-orang Arab di atas kapal. Nenek moyang mereka adalah umat Nabi 
Nuh a.s. 
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(42) Dan kami ciptakan untuk mereka seperti kapal yang 
mereka naiki. 42 

             

Mereka 
naiki 

Apa Seperti
nya 

Daripada  Untuk 
mereka 

Dan kami 
telah cipta 

 
 

                              

   

 (43) Dan jika kami kehendaki nescaya kami tenggelamkan 
mereka, maka mereka tiada penolong bagi mereka dan tidaklah 
mereka di beri pertolongan. 

       

Maka tiada Kami tenggelamkan mereka Kami hendak Dan jika 

 

(42) Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa Allah menciptakan untuk 
manusia kenderaan seperti kapal yang mereka naiki iaitu kapalterbang dan 
kapal angkasa. Kedua-dua jenis kenderaan ini mempunyai persamaan 
dengan kapal di mana ia adalah lebih berat dari udara akan tetapi boleh 
‘berenang’ di atas laut dan udara. 
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Mereka 
ditolong 

Mereka Dan  
tidak  

Untuk 
mereka 

Penolong 

 

 

                   

(44) Tetapi (kami selamatkan mereka) melalui sifat rahmah 
dari Kami dan untuk memberikan mereka kesenangan hidup 
sehingga suatu ketika. 

              

Satu  
ketika 

Hingga Dan 
kesenangan 

Daripada 
kami 

Rahmat Kecuali 

 
 
 

                      

     

(45) Dan apabila kami katakan kepada mereka: Takutlah siksa 
yang berada di hadapan kamu dan juga di belakang kamu, moga-
moga kamu mendapat rahmat. 
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Kamu takutlah Kepada mereka Dikatakan Dan apabila 

        

Dan yang Tangan-tangan kami Antara Yang 

       

Kamu dirahmati Moga-moga kamu Dibelakang kamu 
 
 

                               

    

(46) Dan tidaklah sekali-kali datang kepada mereka satu tanda 
dari tanda-tanda Tuhan mereka melainkan mereka menolaknya.  

         

Daripada Datang kepada mereka Dan tidak 

      

Tuhan mereka Tanda-tanda Daripada Tanda 

            

Orang-orang yang menolak Akannya Adalah mereka Kecuali 
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(47) Dan apabila kami katakan kepada mereka ‘Nafkahlah 
sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kamu’, orang-
orang kafir itu berkata orang-orang yang beriman ‘Apakah kami 
akan memberi makan kepada orang-orang yang dimana jika Allah 
kehendaki tentulah Dia akan memberi mereka makan. Tidaklah 
kamu (wahai orang-orang yang beriman) kecuali di dalam 
kesesatan yang nyata’. 
 

         

Daripada 
apa 

Kamu 
nafkahkanlah 

Kepada 
mereka 

Dikatakan Dan apabila 

            

Orang-
orang kafir 

Yang Berkata Allah Telah beri rezeki 
kepada kamu 

         

Orang  
yang 

Adakah kami beri 
makan 

Orang-orang 
beriman 

Kepada 
yang 
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Tidak Beri dia makan Allah Hendak Kalau 

          

Nyata Kesesatan Dalam Kecuali Kamu 
 
 

                  

(48) Dan mereka berkata ‘Bila (terjadinya) janji ini (hari 
kebangkitan) jika kamu orang-orang yang berkata benar?’ 

         

Janji Ini Bila Mereka berkata 

     

Orang-orang yang benar Adalah kamu Jika 
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(49) Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan sahaja 
yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang 
bertengkar. 

             

Satu Teriakan Kecuali Mereka tunggu Tidak  

          

Mereka bertengkar Ketika mereka Ambil mereka 
 
 
 
 

                           

    

(50) Maka mereka tidak mampu buat satu wasiat pun dan 
mereka tidak dapat kembali ke pangkuan keluarga mereka. 

       

Dan tidak Wasiat Mereka mampu Maka tidak 

        

Mereka pulang Ahli keluarga mereka Kepada 
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(51) Dan ditiupkan sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar 
dari kubur-kubur mereka berduyun-duyun menuju ke Tuhan 
mereka. 

         

Maka tiba-tiba Sangkakala Dalam Dan telah ditiupkan 

          

Kepada Kubur-kubur Daripada Mereka 

  

Mereka merduyun-duyun Tuhan mereka 
 
 

                                   

             

(52) Mereka berkata ‘Celakalah atas kami! Siapakah yang 
membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur (kuburan) 
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kami?’. ‘Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah 
dan telah benar para Rasul’ 

          

Telah bangkitkan 
kami 

Siapa Wahai kecelakaan 
kami 

Mereka 
berkata 

           

Yang Ini Tempat tidur kami Daripada 

             

Para Rasul Dan telah  
benar 

Yang Maha 
Pemurah 

Telah janji 

 
 
 

                      

       

(53) Tidaklah teriakan itu melainkan satu teriakan sahaja 
maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami. 

             

Maka tiba-tiba Satu Teriakan Kecuali Adalah dia Tidak 
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Orang-orang dikumpulkan Kepada kami Semua Mereka 
 
 

                          

      

(54) Maka pada hari tersebut tidak ada seorang pun yang akan 
dizalimi sedikit pun, dan kamu tidak di beri balasan kecuali untuk 
apa-apa yang talah kamu kerjakan di dunia. 

          

Sesuatu Jiwa Dizalimi Tidak Maka hari 

        

Kecuali Mereka diberi balasa Dan tidak 

    

Mereka kerjakan Adalah mereka Yang 
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(55) Sesungguhnya penghuni syruga pada hari tersebut 
bersenang-senang dalam keadaan kesibukan. 

            

Dalam Hari Syurga Penghuni Sesungguhnya 

    

Orang-orang yang bersenang-senang Kesibukan 
 
 

                    

(56) Mereka bersama pasangan mereka berada di dalam 
tempat yang teduh, tersimpuh di atas kerusi-kerusi yang empuk.  

         

Teduh Dalam Dan pasangan-pasangan mereka Mereka 

         

Orang-orang yang tersimpuh Kerusi-kerusi empuk Atas 
 
 

                 

(57) Di dalamnya (syurga) ada buah-buahan untuk mereka dan 
apa jua yang mereka minta. 
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Mereka 
minta 

Apa Dan untuk 
mereka 

Buah-
buahan 

Dalamnya Untuk 
mereka 

 
 

         

(58) ‘Salam ke atas kamu’ ucapan dari Tuhan Yang Maha 
Penyayang. 

           

Maha Penyayang Tuhan Dari Ucapan Salam 
 
 

                

(59) Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir) ‘Berpisahlah 
kamu dari orang-orang mukmin) pada hari ini wahai orang-orang 
yang bersalah’. 

          

Orang-orang yang bersalah Wahai Hari Kamu berpisahlah 
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(60) Bukankah Aku telah mengambil janji dari kamu, wahai 
anak-anak Adam, agar tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya 
syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. 

           

Adam Wahai bani Kepada kamu Aku janji Adakah tidak 

       

Syaitan Kamu sembah Jangan Bahawa 

         

Nyata  Musuh Untuk kamu Sesungguhnya dia 
 
 

                 

(61) Dan hendaklah kamu menyambah Aku. Inilah jalan yang 
lurus. 

           

Lurus Jalan Ini Kamu  Dan 
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sembahlah aku bahawa 
 
 

                        

    

(62) Sesungguhnya (syaitan itu) telah menyesatkan sebahagian 
besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? 

        

Kumpulan  
besar 

Daripada  
kamu 

Telah 
sesatkan 

Dan demi 
sesungguhnya 

      

Kamu berfikir Adalah kamu Adakah tidakkah Ramai 
 
 

               

(63) Inilah neraka Jahannam yang dahulu kamu dijanjikan. 

          

Kamu dijanjikan Adalah kamu Yang Jahannam Ini 
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(64) Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan 
kekufuran kamu. 

             

Kamu  
kufuri 

Adalah 
kamu 

Dengan 
apa 

Hari Kamu 
masuklah 

 
 

                           

           

(65) Pada hari ini Kami tutup mulut-mulut mereka, sementara 
tangan-tangan mereka berkata kepada Kami dan kaki-kaki 
mereka memberi penyaksian kepada Kami terhadap apa yang 
mereka kerjakan. 

            

Dan berkata  
kepada kami 

Mulut-mulut 
mereka 

Atas Kami  
tutup 

Hari 

         

Kaki-kaki mereka Dan menyaksikan Tangan-tangan mereka 



Terjemahan Lafzhiyyah Al-Furqan                                    Surah Yaasin 
 

51 
 

        

Mereka usahakan Adalah mereka Dengan apa 
 
 
 

                             

       

(66) Kalau Kami kehendaki, nescaya Kami akan hapuskan 
penglihatan mereka maka mereka akan berlumba-lumba mencari 
jalan. Maka bagaimana mereka dapat melihat? 

           

Mata-mata 
mereka 

Atas Nescaya kami 
hapuskan 

Kami 
hendak 

Dan  
kalau 

           

Mereka lihat Maka bagaimana Jalan Maka mereka telah 
berlumba-lumba 
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(67) Dan kalau Kami kehendaki, nescaya Kami akan ubahkan 
bentuk mereka dalam rumah-rumah mereka maka mereka tidak 
berdaya untuk pergi dan kembali. 

              

Tempat-
tempat kamu 

Atas Nescaya kami 
ubahkan 

Kami  
hendak 

Dan 
kalau 

            

Mereka pulang Dan tidak Pergi Mereka 
berdaya 

Maka 
tidak 

 

                       

(68) Dan siapa yang Kami panjangkan umurnya, Kami akan 
kembalikannya kepada asal kejadiannya. Maka tidakkah mereka 
memikirkan? 

       

Kami kembalikannya Kami panjangkan umurnya Dan siapa 
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Mereka berfikir Maka apakah tidak Ciptaan Dalam 
 

 

                                 

     

(69) Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya dan 
tidaklah layak baginya. (Al-Quran) tidaklah lain kecuali 
peringatan dan kitab yang memberi penerangan. 

             

Untuknya Layak Dan tidak Syair Kami ajarnya Dan tidak 

           

Nyata Dan Quran Peringatan Kecuali Dia Tidak 
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(70) Supaya beliau (Muhammad) memberi peringatan kepada 
orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya menetapkan 
ketentuan (azab) keatas orang-orang kafir. 

          

Hidup Adalah dia Siapa Agar dia beri peringatan 

                 

Orang-orang kafir Atas Kata Dan tetap 
 

                             

            

(71) Tidakkah mereka mengetahui bahawa Kami telah 
menciptakan untuk mereka apa-apa yang diusahakan oleh 
tangan-tangan Kami daripada jenis binatang ternakan, maka 
mereka memilikinya. 

           

Untuk 
mereka 

Kami telah 
cipta 

Bahawa 
kami 

Mereka 
telah lihat 

Dan adakah 
tidak 

          

Binatang 
ternakan 

Tangan-tangan  
kami 

Telah  
usahakan 

Daripada 
apa 
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Orang-orang yang memiliki Untuknya Maka mereka 
 
 

                 

(72) Dan Kami tundukkan binatang-binatang tersebut untuk 
mereka maka mereka jadikan sebahagian binatang-binatang 
tersebut sebagai tunggangan dan sebahagian yang lain untuk 
makanan. 

        

Maka daripadanya Untuk mereka Dan kami telah tundukkannya 

      

Mereka makan Dan daripadanya Tungangan mereka 
 
 
 

                      

(73) Dan dari binatang-binatang tersebut terdapat beberapa 
manfaat dan sebagai minuman untuk mereka. Maka apakah 
mereka tidak bersyukur? 
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Manfaat-manfaat Padanya Dan untuk mereka 

         

Mereka bersyukur Maka apakah tidak Dan minuman-minuman 
 
 

                          

 

(74) Dan mereka mengambil tuhan selain Allah agar mereka 
diberi pertolongan. 

          

Allah Selain Daripada Dan mereka telah ambil 

     

Mereka diberi pertolongan Agar mereka Tuhan 
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(75) Mereka (patung-patung tersebut) tidak dapat memberi 
pertolongan kepada mereka (orang-orang kafir) sedangkan 
mereka (orang-orang kafir) menjadikan mereka (patung-patung 
tersebut) tentera untuk mereka (untuk menjaga mereka). 

     

Pertolongan mereka Mereka mampu Tidak  

         

Yang hadir Tentera Untuk mereka Sedangkan merek 
 
 

                             

    

(76) Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) bersedih 
diatas apa yang mereka katakan. Sesungguhnya kami mengetahui 
apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka buat secara 
terang-terangan. 

            

Kami 
mengetahui 

Sesungguhnya 
kami 

Perkataan 
mereka 

Menyedihkan 
engkau 

Maka 
jangan 

         

Mereka buat terang-terngan Dan apa Mereka rahsiakan Apa 
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(77) Dan tidakkah manusia itu mengetahui bahawasanya Kami 
ciptakan mereka dari setitis air mani maka tiba-tiba dia menjadi 
musuh Kami yang nyata. 

          

Kami telah 
ciptakan 

Bahawa 
kami 

Manusia Lihat Dan adakah 
tidak 

           

Nyata Musuh Dia Maka 
tiba-tiba 

Setitis air 
mani 

Daripada  
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(78) Dan dia membuat permisalan kepada Kami sedangkan dia 
lupa penciptaannya.  Dia berkata, siapa yang dapat 
menghidupkan tulang setelah ia hancur. 78 

           

Penciptaan
nya 

Dan dia 
telah lupa 

Permisalan Untuk kami Dan dia 
telah buat 

             

Hancur Sedangkan 
dia 

Tulang Hidupkan Siapa Dia telah 
berkata 

 

                               

   

(79) Katakanlah: Zat yang menciptakannya pada mulanya 
(akan menghidupkannya). Dan Dia Maha Mengetahui atas setiap 
makhluk. 

 

(78) Diriwayatkan bahawa ayat ini diturunkan atas ‘Asi bin Wa-il atau Ubai 
Bin Khalaf atau Abdullah bin Ubai, ketika dia datang kepada Rasulullah 
s.a.w dengan sekeping tulang yang reput. Kemudian dia pecahkan dan 
hancurkan tulang itu dan mencampaknya ke udara. Kemudian dia bertanya 
kepada Rasulullah s.a.w., “Wahai Muhammad! Siapakah yang akan dapat 
menghidupkan kembali tulang tersebut setelah hancur?” Rasulullah s.a.w. 
menjawab, “Allah s.w.t yang akan menghidupkannya dan mematikan kamu 
kemudian memasukkan kamu ke dalam neraka.” 
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Awal Telah 
ciptakannya 

Yang Telah 
hidupkanya 

Katakanlah 

            

Maha 
Mengetahui 

Ciptaan Dengan 
tiap-tiap 

Dan dia Kali 

                         

       

(80) Zat yang menjadikan api untuk kamu daripada pokok-
pokok yang hijau maka tiba-tiba kamu menyalakannya.   

            

Pokok Daripada Untuk kamu Telah jadikan Yang 

               

Kamu 
nyalakan 

Daripadanya Kamu Maka 
tiba-tiba 

Api Hijau 
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(81) Dan tidakkah yang menciptakan (tujuh petala) langit dan 
bumi mampu untuk menciptakan makhluk seperti mereka? 
Bahkan, Dia Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. 

             

Dan bumi Langit Telah cipta Yang Dan adakah tidak 

            

Seperti 
mereka 

Dia cipta Bahawa Atas Dengan 
kuasa 

          

Maha Mengetahui Maha Pencipta Dan dia Bahkan 
 
 

                                          

    

(82) Sesungguhnya keadaanNya jika Dia menghendaki sesuatu, 
Dia hanya cukup untuk berkata: Jadilah! Maka dia jadi. 
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Sesuatu Dia hendak Jika Keadaannya Sesungguhnya 

         

Maka dia jadi Jadilah Kepadanya Dia berkata Bahawa 
 

                         

    

(83) Maka maha suci Zat yang pada tangan-Nya kekuasaan atas 
segala sesuatu dan kepadaNya lah kamu akan kembali 

          

Kekuasaan Dengan tangannya Yang Maka maha suci 

         

Kamu kembali Dan kepadanya Sesuatu Tiap-tiap 
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