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آ أُنِذَر َءابَآُؤهُْم فَُهْم   ِلتُنِذَر قَْوًما مَّ

ِفلُونَ   َغَٰ

Agar kamu memberi 

peringatan kepada 

kaum yang bapak-

bapak mereka belum 

pernah diberi 

peringatan, karena itu 

mereka lalai. 

 

 

٦ يس أية  ١ 
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ْرتُم ۚ   عَُكْم ۚ أَئِن ذُك ِ ئُِرُكم مَّ
ٓ قَالُو۟ا َطَٰ

ْسِرفُونَ   بَْل أَنتُْم قَْوٌم مُّ

Utusan-utusan itu 

berkata: “Kemalangan 

kamu adalah karena 

kamu sendiri. Apakah 

jika kamu diberi 

peringatan (kamu 

bernasib malang)? 

Sebenarnya kamu 

adalah kaum yang 

melampui batas 

adalah kaum yang 

melampui batas 

 

١٩يس أية   ٢ 

َوإِن نََّشأْ نُْغِرْقُهْم فاََل َصِريَخ لَُهْم  43

 َوََل هُْم يُنقَذُونَ 

 

 

 

٤٣يس أية   

٣ 



Dan jika Kami 

menghendaki niscaya 

Kami tenggelamkan 

mereka, maka tiadalah 

bagi mereka penolong 

dan tidak pula mereka 

diselamatkan. 

 

47 

ا َرَزقَُكُم   َوإِذَا قِيَل لَُهْم أَنِفقُو۟ا ِممَّ

ُ قَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرو۟ا ِللَِّذيَن   ٱَّللَّ

ُ  َءاَمنُوٓ  ۟ا أَنُْطِعُم َمن لَّْو يََشآُء ٱَّللَّ

ٍل  أَْطعََمهُۥٓ إِْن أَنتُْم  إَِلَّ فِى َضلََٰ

بِينٍ   مُّ

Dan apabila 

dikatakakan kepada 

mereka: 

"Nafkahkanlah 

sebahagian dari reski 

yang diberikan Allah 

kepadamu", maka 

orang-orang yang kafir 

itu berkata kepada 

orang-orang yang 

٤٧يس أية    ٤ 



beriman: "Apakah 

kami akan memberi 

makan kepada orang-

orang yang jika Allah 

menghendaki tentulah 

Dia akan memberinya 

makan, tiadalah kamu 

melainkan dalam 

kesesatan yang nyata" 
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َن   َونُِفَخ فِى ٱلصُّوِر فَإِذَا هُم م ِ

 ٱْْلَْجدَاِث إِلَىَٰ َرب ِِهْم يَنِسلُونَ 

Dan ditiuplah 

sangkalala, maka tiba-

tiba mereka keluar 

dengan segera dari 

kuburnya (menuju) 

kepada Tuhan mereka 

٥١يس أية    ٥ 
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٥٤يس أية    ٦ 



فَٱْليَْوَم ََل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيـًٔا َوََل 

 تُْجَزْوَن إَِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

Maka pada hari itu 

seseorang tidak akan 

dirugikan sedikitpun 

dan kamu tidak 

dibalasi, kecuali 

dengan apa yang telah 

kamu kerjakan. 

 

63 

ِذهِۦ َجَهنَُّم ٱلَّتِى ُكنتُْم تُوَعدُونَ   َهَٰ

Inilah Jahannam yang 

dahulu kamu diancam 

(dengannya). 

٦٣يس أية     ٧ 

 

74 

ِ َءاِلَهةً  َوٱتََّخذُو۟ا ِمن دُوِن ٱَّللَّ

 لَّعَلَُّهْم يُنَصُرونَ 

Mereka mengambil 

sembahan-sembahan 

selain Allah, agar 

٧٤يس أية    ٨ 



mereka mendapat 

pertolongan. 

 

83 

َن ٱلَِّذى بِيَِدهِۦ َملَُكوُت ُكل ِ   فَُسْبَحَٰ

 َشْىٍء َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ 

Maka Maha Suci 

(Allah) yang di tangan-

Nya kekuasaaan atas 

segala sesuatu dan 

kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan. 

٨٣يس أية    ٩ 

 

45 

َوإِذَا قِيَل لَُهُم ٱتَّقُو۟ا َما بَْيَن  

أَْيِديُكْم َوَما َخْلفَُكْم لَعَلَُّكْم  

 تُْرَحُمونَ 

Dan apabila dikatakan 

kepada mereka: 

"Takutlah kamu akan 

siksa yang 

dihadapanmu dan 

٤٥يس أية    ٠١  



siksa yang akan datang 

supaya kamu 

mendapat rahmat", 

(niscaya mereka 

berpaling). 

ا  ِت ٱْْلَْرُض َرجًّ  إِذَا ُرجَّ

apabila bumi 

digoncangkan 

sedahsyat-dahsyatnya, 

5 

 

٤الواقعة أية    ١١  

 َوبُسَِّت ٱْلِجبَاُل بَسًّا 

dan gunung-gunung 

dihancur luluhkan 

seluluh-luluhnya, 

٥الواقعة أية    ٢١  

 َلَّ يَُصدَُّعوَن َعْنَها َوََل يُنِزفُونَ 

mereka tidak pening 

karenanya dan tidak 

pula mabuk 

١٩الواقعة أية    ٣١  

أُْلقُو۟ا فِيَها َسِمعُو۟ا لََها َشِهيقًا إِذَآ 

 َوِهَى تَفُورُ 

٧الملك أية    ٤١  



Apabila mereka 

dilemparkan ke 

dalamnya mereka 

mendengar suara 

neraka yang 

mengerikan, sedang 

neraka itu 

menggelegak 

 

8 

تََكادُ تََميَُّز ِمَن ٱْلغَْيِظ ۖ ُكلََّمآ أُْلِقَى 

ْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَتَُهآ أَلَْم فِيَها فَ 

 يَأْتُِكْم نَِذيرٌ 

hampir-hampir 

(neraka) itu terpecah-

pecah lantaran marah. 

Setiap kali 

dilemparkan ke 

dalamnya sekumpulan 

(orang-orang kafir), 

penjaga-penjaga 

(neraka itu) bertanya 

kepada mereka: 

"Apakah belum pernah 

٨الملك أية    ٥١  



datang kepada kamu 

(di dunia) seorang 

pemberi peringatan? 
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قُْل هَُو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم فِى ٱْْلَْرِض  

 َوإِلَْيِه تُْحَشُرونَ 

Katakanlah: "Dialah 

Yang menjadikan 

kamu berkembang 

biak di muka bumi, 

dan hanya kepada-

Nya-lah kamu kelak 

dikumpulkan 

٢٤الملك أية    ٦١  
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 ِسٓيـَْٔت ُوُجوهُ  
ا َرأَْوهُ ُزْلفَةً فَلَمَّ

ذَا ٱلَِّذى   ٱلَِّذيَن َكفَُرو۟ا َوقِيَل َهَٰ

 ُكنتُم بِهِۦ تَدَُّعونَ 

Ketika mereka melihat 

azab (pada hari 

kiamat) sudah dekat, 

٢٧الملك أية   ٧١  



muka orang-orang 

kafir itu menjadi 

muram. Dan dikatakan 

(kepada mereka) inilah 

(azab) yang dahulunya 

kamu selalu meminta-

mintanya 

 

83 

َن ٱلَِّذى بِيَِدهِۦ َملَُكوُت ُكل ِ   فَُسْبَحَٰ

 َشْىٍء َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ 

Maka Maha Suci 

(Allah) yang di tangan-

Nya kekuasaaan atas 

segala sesuatu dan 

kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan 

٨١   ٨٣يس أية   

 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


