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Li tunzira qauman ma undzira aabaauhum fahum ghaafiluun agar kamu memberi peringatan kepada kaum
yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Innama tunziru
manittaba-adz dzikra wa khasyiyar-rahmana bil-ghaibi fabasy-syirhu bi magfiratin wa ajrin kariim
Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang
takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira
dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innaa nahnu nuhyil-mautaa wanaktubu maa qaddamuu wa
aatsaarahum, wa kulla syai-in ahsainaahu fii imaamim mubin Sesungguhnya Kami menghidupkan
orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka
tinggalkan. Qaaluu ma antum illaa basyarum mits-lunaa wa maa anzalarrahmaanu min syai-in in antum illaa
takdzibuun Mereka menjawab: Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib malang? Innii idzal lafii
dlalaalim mubiin Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. In kaanat illaa
shaihataw wahidatan faidzaa hum khaamiduun Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja;
maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian,
maka daripadanya mereka makan. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Lasy-syamsu yanbaghi lahaa
an tudrikal qamara wa lallailu saabiqun-nahaari wa kullun fii falakin yasbahuun Tidaklah mungkin bagi
matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada
garis edarnya. Wa khalaqnaa lahum mim mitslihii maa yarkabuun dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan
mereka kendarai seperti seperti bahtera itu. Wa nufikha fish-shuuri fa idzaa hum minal ajdaatsi ilaa rabbihim
yansiluun Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya menuju
kepada Tuhan mereka. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami kubur? Inna ash-haabal
jannatil yauma fii syughulin faakihuun Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam
kesibukan mereka. Salaamun qaulam mir rabbir rahiim Kepada mereka dikatakan: Wamtaazul yauma ayyuhal
mujrimuun Dan dikatakan kepada orang-orang kafir: Inilah jalan yang lurus. Maka apakah kamu tidak
memikirkan? Islauhal yauma bimaa kuntum takfuruun Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu
dahulu mengingkarinya. Maka betapakah mereka dapat melihat nya. Maka apakah mereka tidak memikirkan?
Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Awalam
yaral-insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin fa idza huwa khasiimum mubiin Dan apakah manusia tidak
memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air mani , maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang
nyata! Innamaa amruhuu idza araada syai-an anyayaquula lahuu kun fa yakun Sesungguhnya keadaan-Nya
apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: Itulah Teks Bacaan Surat Yasin Arab Latin
dan Terjemahannya , semoga bermanfaat karena Dengan Membaca Surat yasin kita akan mendapatkan banyak
sekali keutamaan diantaranya akan di ampuni segala dosa, meninggal dalam keadaan syahid dan lain
sebagainya.
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Litunnziro qow mam maaaa unn dziro aa baaaa uhum fahum ghoofiluuun 7. Innaa nahnu nuhyil mawta wa
naktubu maa qoddamuu wa aatsaarohum, wa kulla syai in ahshoynaahu fiiii imaamim mubiiiin Wadhrib
lahum matsalan ash haabal qoryati idz jaaaa ahal mursaluun Qooluuu maaa ann tum illa basyarum mitslunaa
wa maaaa ann zalarrohmaanu minn syay in in anntum takdzibuun. Inniiii idzal lafii dholaalim mubiiiin Inn
kaanat illaa shoyhataw waaahidatann fa idzaa hum khaamiduuun. Lasy syamsu yamm baghii lahaa ann
tudrikal qomaro walal laylu saa biqun nahaari wa kullunn fii falakiy yasbahuuuun Wa aayatul lahum annaa
hamalnaa dzurriy yatahum fil fulkil masyhuuun Wakhalaqnaa lahum mim mitslihii maa yarkabuuun Wa
nufikho fish shuuri fa idzaa hum minal aj daatsi ilaa robbihim yann siluuun Inna ash haabal jannatil yawma fii
syughulinn faakihuuun Salaamunn qowlam mir Robbir Rohiiim. Wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuuun. Ish
lawhal yawma bimaa kunntum takfuruuun. Awalam yarol innsaanu annaa kholaqnaahu min nuthfatinn fa
idzaa Huwa khoshiimum mubiiin. Innamaaa amruhuuuu idzaaaa arooda syay an ay yaquula lahuu kunn
fayakuuun. Arti Surat Yasin Full Ayat 1 sampai 83 1. Demi Quran yang penuh hikmah 3. Sesungguhnya kau
Muhammad ialah seorang diantara para Rosul 4. Yang berada di jalan yang lurus 5. Diturunkan oleh Allah
yang maha Perkasa lagi Maha Penyayang 6. Agar kau Muhammad memberikan peringatan pada kaum yang
nenek moyang mereka belum pernah diberikan peringatan, oleh sebab itulah mereka lalai. Sesungguhnya,
berlaku perkataan hukuman kepada kebanyakan mereka maka mereka tiada beriman, 8. Sungguh Kami telah
menjadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu. Lalu belenggu itu diangkat ke dagu mereka, dan
mereka tertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding sekat dan dari belakang mereka dinding
pemisah lalu kami tutup mereka, maka mereka tiada dapat melihat. Dan sama saja atas mereka, apakah engkau
beri mereka peringatan ataupun tidak engkau beri peringtan kepda mereka, mereka tiada akan beriman.
Sungguh kau Muhammad hanya dapat memberikan peringatan pada orang-orang yang mau mengikuti
peringatan tersebut Al Quran dan dia takut terhadap Tuhannya Allah yang Maha Pengasih, maka berilah kabar
gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia berupa surga. Sungguh Kami yang menghidupkan
orang-orang mati dan kami juga yang menuliskan apa yang mereka kerjakan dari jejak-jejak mereka. Dan
buatlah wahai Muhammad untuk mereka sebuah perumpamaan dari penduduk suatu negeri, ketika datang
kepada mereka para utusan. Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan maka mereka
mendustakan kedua orang utusan itu lalu Kami menguatkannya dengan utusan yang ke tiga maka mereka
berucap: Para utusan itu berkata: Dan bagi kami kewajibannya adalah menyampaikan dengan jelas. Para
penduduk negeri itu berkata: Sungguh jika kalian tidak berhenti menyuruh kami, maka kami akan merajam
kalian dan kami akan menimpakan pada kalian adzab yang pedih. Dan datang seorang laki-laki dari ujunng
kota, ia bergegas dan berkata: Kalian ikutilah orang yang tidak meminta imbalan keoada kamu dan mereka
adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah mencipatakan
aku, dan kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Kenapa aku harus menyembah tuhan-tuhan selain-Nya
Alloh? Jika Alloh Ar Rohman mengehendaki bencana menimpaku, maka niscaya pertolongan mereka tidak
akan berguna untukku dan mereka tidak akan mampu menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku melakukan
hal itu, pastilah aku ada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku sudah beriman kepada Tuhan kalian,
maka dengarkanlah pengakuanku. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan juga
menjadikan aku termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan. Tidakkah mereka melihat berapa banyak yang
telah Kami binasakan sebelum mereka dari umat-umat yang telah Kami binasakan, sesunggunya dari
umat-umat yang telah dibinasakann itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan tidaklah masing-masing
umat kecuali seluruhnya akan kami hadirkan. Dan suatu tanda bagi mereka adalah bumi yang mati, kami
menghidupkannya dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami
jadikan di dalam bumi kebun-kebun dari kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya dari beberapa mata
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air. Agar mereka memakan dari buahnya dan dari apa-apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka tidaklah
mereka bersyukur. Mahasuci Allah yang telah menciptakan semuanya secara berpasang-pasangan dari apa
yang bumi tumbuhkan dan dari diri mereka sendiri dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Dan tanda
kebesaran Allah bagi mereka adalah malam, Kami lepaskan dari malam itu siang, maka tiba-tiba mereka ada
dalam kegelapan. Dan bulan telah Kami tetapkan untuknya tempat edarnya sehingga ia kembali seperti tandan
yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari untuk mengejar bulan dan tidaklah malam dapat mendahului siang.
Masing masing mereka matahari dan bulan berada pada garis edarnya. Dan tanda kebesaran Allah bagi mereka
sesungguhnya Kami telah mengangkat keturunan mereka di dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami
ciptakan bagi mereka yang semidalnya dari apa yang mereka kendarai. Dan jika Kami berkehendak, Kami
akan tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka dan mereka tidak akan pula diselamatkan.
Kecuali jika ada rahmat dari Kami dan kesenangan sampai masa tertentu. Dan apabila dikatakan kepada
mereka takutlah kalian terhadap apa-apa yang ada di hadapan kalian dan apa-apa yang ada di belakang kalian
agar kalian diberi rahmat. Dan tidak datang kepada mereka suatu tanda dari Tuhan mereka melainkan mereka
berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka infakkanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan
kepada kalian, berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman apakah kami pantas memberi
makan kepada orang-orang yang jika Allah memberinay niscaya ia akan memeberinya makan? Tidaklah
kalian berada kecuali dalam kesesatan yang nyata. Tidaklah mereka menunggu kecuali sati teriakan yang
kerasyang akan menghancurkan mereka, dan mereka saat itu sedang bertengkar. Maka mereka tidak mampu
membuat suatu wasiat dan tidak pula mereka dikembalikan kepada keluarga mereka. Dan ditiup pada
sangkakala maka tiba-tiba mereka menuu Tuhan mereka dari kubur mereka secara tergesa-gesa. Tidaklah
tiupan sangkakala itu melainkan sekali teriakan, maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di hadapan Kami.
Maka pada hari ini tidak dizolimi seseorang sedikitpun dan tidak pula kalian diberi balasan dan tidak pula
kalian diberi balasan melainkan sesuai dengan paa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya para penghuni surga
pada hari itu sibuk dengan bersenang-senang. Mereka dan istei-isteri mereka ada dalam tempat yang teduh,
mereka bersandar di atas dipan-dipan. Bagimereka surga yang didalamnya ada buah-buahan dan bagi mereka
apa yang mereka minta. Tidakkah Aku perintahkan kepada kalian hai Bani Adam agar kalian tidak
menyembah syetan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan agar kalian menyembah-Ku,
inilah jalann yang lurus. Dan sungguh setan telah menyesatkan di antara kalian dalam kelompok yang banyak,
maka tidaklah kalian mengerti. Inilah neraka jahannam yang dulu diancamkan kepada kalian. Masuklah kalian
ke dalamnya pada hari ini dengan apa yang dahulu telah kalian ingkari. Pada hari ini, Kami kunci atas
mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada Kami dan kaki-kaki mereka akan
bersaksi terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Dan jika Kami menghendaki niscaya kami hapuskan pada
mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat
melihat jalan itu. Dan jika Kami menghendaki sungguh Kami ubah bentuk mereka di atas tempat keberadaan
mereka, maka mereka tidak akan mampu berjalan dan tidak dapat kembali. Dan siapa yang Kami panjangkan
umurnya maka Kami akan mengembalikan ia pada penciptaan awal mereka yang tidak mereka mengerti. Dan
tidaklah Kami mengajari Muhammad syair, karena bersyair itu tidak pantas baginya. Tidaklah Al Quran itu
kecuali pelajaran dan bacaan yang jelas. Agar Al Quran itu memberinya peringatan kepada orang-orang yang
hidup dan adzab itu ditimpakan kepada orang-orang kafir. Dan apakah mereka tidak melihat sesungguhnya
Kami telah menciptakan untuk mereka hewan ternak dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya.
Dan Kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka. Lalu sebagian menjadi tunggangan dan sebagian
untuk mereka makan. Dan dari binatang itu mereka mendapat beberapa manfaat dan minuman susu darinya.
Maka mengapa kalian tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka
mendapat pertolongan. Sesembahan tersebut tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi
tentara untuk menjaga sesembahan mereka. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad
bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Dan
tidakkah manusia itu memperhatikan bahwa Kami menciptakan mereka dari setetes mani, ternyata mereka
menjadi musuh yang nyata. Dan dai membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal kejadiannya.
Katakanlah wahai Muhammad yang dapat menghidupkan adalah Allaha yang telah menciptakannya pertama
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kali. Dan Dia Maha Mengetahui terhadap setiap mahluknya. Dia yang menjadikan untuk kalian api dari pohon
kayu yang hijau. Dan seketika itu kalian menyalakan api dari pohon tersebut. Dan bukanlah Allah telah
menciptakan langit dan bumi, mampu untuk menciptakan yang semisal dengan itu.
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Litunnziro qow mam maaaa unn dziro aa baaaa uhum fahum ghoofiluuun 7. Innaa nahnu nuhyil mawta wa
naktubu maa qoddamuu wa aatsaarohum, wa kulla syai in ahshoynaahu fiiii imaamim mubiiiin Wadhrib
lahum matsalan ash haabal qoryati idz jaaaa ahal mursaluun Qooluuu maaa ann tum illa basyarum mitslunaa
wa maaaa ann zalarrohmaanu minn syay in in anntum takdzibuun. Inniiii idzal lafii dholaalim mubiiiin Inn
kaanat illaa shoyhataw waaahidatann fa idzaa hum khaamiduuun. Lasy syamsu yamm baghii lahaa ann
tudrikal qomaro walal laylu saa biqun nahaari wa kullunn fii falakiy yasbahuuuun Wa aayatul lahum annaa
hamalnaa dzurriy yatahum fil fulkil masyhuuun Wakhalaqnaa lahum mim mitslihii maa yarkabuuun Wa
nufikho fish shuuri fa idzaa hum minal aj daatsi ilaa robbihim yann siluuun Inna ash haabal jannatil yawma fii
syughulinn faakihuuun Salaamunn qowlam mir Robbir Rohiiim. Wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuuun. Ish
lawhal yawma bimaa kunntum takfuruuun. Awalam yarol innsaanu annaa kholaqnaahu min nuthfatinn fa
idzaa Huwa khoshiimum mubiiin. Innamaaa amruhuuuu idzaaaa arooda syay an ay yaquula lahuu kunn
fayakuuun. Terjemahan Indonesia Surat Yasin Ayat 1 â€” 83 1. Demi Al Quran yang penuh dengan hikmah 3.
Sungguh engkau Muhammad adalah seorang diantara para Rosul 4. Yang ada di atas jalan yang lurus 5.
Diturunkan oleh Allah yang maha Perkasa lagi Maha Penyayang 6. Agar engkau Muhammad memberi
peringatan kepada suatu kaum yangn nenek moyang mereka belumm pernah diberi peringatan, oleh karena
itulah mereka lalai. Sungguh, berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka maka mereka tidak
beriman, 8. Sesungguhnya Kami telah menjadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu. Lalu belenggu
itu diangkat ke dagu mereka, maka mereka tertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding sekat
dan dari belakang mereka dinding pemisah lalu kami tutup mereka, maka mereka tidak dapat melihat. Dan
sama saja atas mereka, apakah engkau beri mereka peringatan atau tidak engkau beri mereka peringtan,
mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya engkau Muhammad hanya bisa memberi peringatan kepada
orang-orang yang mau mengikuti peringatan tersebut Al Quran dan ia takut kepada Tuhan Allah yang Maha
Pengasih, maka berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia berupa surga. Sesungguhnya
Kami yang menghidupkan orang-orang mati dan kami juga yang menuliskan apa yang mereka kerjakan dari
jejak-jejak mereka. Dan buatlah wahai Muhammad untuk mereka sebuah perumpamaan dari penduduk suatu
negeri, ketika datang kepada mereka para utusan. Ketika Kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan maka
mereka mendustakan kedua orang itu kemudian Kami menguatkannya dengan utusan yang ke tiga maka
mereka berkta: Para utusan itu berkata: Dan bagi kami kewajibannya adalah menyampaikan dengan jelas. Para
penduduk negeri itu berkata: Sungguh jika kalian tidak berhenti menyuruh kami, maka kami akan merajam
kalian dan kami akan menimpakan pada kalian adzab yang pedih. Dan datang seorang laki-laki dari ujunng
kota, ia bergegas dan berkata: Kalian ikutilah orang yang tidak meminta imbalan keoada kamu dan mereka
adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah mencipatakan
aku, dan kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Kenapa aku harus menyembah tuhan-tuhan selain-Nya
Alloh? Jika Alloh Ar Rohman mengehendaki bencana menimpaku, maka niscaya pertolongan mereka tidak
akan berguna untukku dan mereka tidak akan mampu menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku melakukan
hal itu, pastilah aku ada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku sudah beriman kepada Tuhan kalian,
maka dengarkanlah pengakuanku. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan juga
menjadikan aku termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan. Tidakkah mereka melihat berapa banyak yang
telah Kami binasakan sebelum mereka dari umat-umat yang telah Kami binasakan, sesunggunya dari
umat-umat yang telah dibinasakann itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan tidaklah masing-masing
umat kecuali seluruhnya akan kami hadirkan. Dan suatu tanda bagi mereka adalah bumi yang mati, kami
menghidupkannya dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami
jadikan di dalam bumi kebun-kebun dari kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya dari beberapa mata
air. Agar mereka memakan dari buahnya dan dari apa-apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka tidaklah
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mereka bersyukur. Mahasuci Allah yang telah menciptakan semuanya secara berpasang-pasangan dari apa
yang bumi tumbuhkan dan dari diri mereka sendiri dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Dan tanda
kebesaran Allah bagi mereka adalah malam, Kami lepaskan dari malam itu siang, maka tiba-tiba mereka ada
dalam kegelapan. Dan bulan telah Kami tetapkan untuknya tempat edarnya sehingga ia kembali seperti tandan
yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari untuk mengejar bulan dan tidaklah malam dapat mendahului siang.
Masing masing mereka matahari dan bulan berada pada garis edarnya. Dan tanda kebesaran Allah bagi mereka
sesungguhnya Kami telah mengangkat keturunan mereka di dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami
ciptakan bagi mereka yang semidalnya dari apa yang mereka kendarai. Dan jika Kami berkehendak, Kami
akan tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka dan mereka tidak akan pula diselamatkan.
Kecuali jika ada rahmat dari Kami dan kesenangan sampai masa tertentu. Dan apabila dikatakan kepada
mereka takutlah kalian terhadap apa-apa yang ada di hadapan kalian dan apa-apa yang ada di belakang kalian
agar kalian diberi rahmat. Dan tidak datang kepada mereka suatu tanda dari Tuhan mereka melainkan mereka
berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka infakkanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan
kepada kalian, berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman apakah kami pantas memberi
makan kepada orang-orang yang jika Allah memberinay niscaya ia akan memeberinya makan? Tidaklah
kalian berada kecuali dalam kesesatan yang nyata. Tidaklah mereka menunggu kecuali sati teriakan yang
kerasyang akan menghancurkan mereka, dan mereka saat itu sedang bertengkar. Maka mereka tidak mampu
membuat suatu wasiat dan tidak pula mereka dikembalikan kepada keluarga mereka. Dan ditiup pada
sangkakala maka tiba-tiba mereka menuu Tuhan mereka dari kubur mereka secara tergesa-gesa. Tidaklah
tiupan sangkakala itu melainkan sekali teriakan, maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di hadapan Kami.
Maka pada hari ini tidak dizolimi seseorang sedikitpun dan tidak pula kalian diberi balasan dan tidak pula
kalian diberi balasan melainkan sesuai dengan paa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya para penghuni surga
pada hari itu sibuk dengan bersenang-senang. Mereka dan istei-isteri mereka ada dalam tempat yang teduh,
mereka bersandar di atas dipan-dipan. Bagimereka surga yang didalamnya ada buah-buahan dan bagi mereka
apa yang mereka minta. Tidakkah Aku perintahkan kepada kalian hai Bani Adam agar kalian tidak
menyembah syetan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan agar kalian menyembah-Ku,
inilah jalann yang lurus. Dan sungguh setan telah menyesatkan di antara kalian dalam kelompok yang banyak,
maka tidaklah kalian mengerti. Inilah neraka jahannam yang dulu diancamkan kepada kalian. Masuklah kalian
ke dalamnya pada hari ini dengan apa yang dahulu telah kalian ingkari. Pada hari ini, Kami kunci atas
mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada Kami dan kaki-kaki mereka akan
bersaksi terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Dan jika Kami menghendaki niscaya kami hapuskan pada
mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat
melihat jalan itu. Dan jika Kami menghendaki sungguh Kami ubah bentuk mereka di atas tempat keberadaan
mereka, maka mereka tidak akan mampu berjalan dan tidak dapat kembali. Dan siapa yang Kami panjangkan
umurnya maka Kami akan mengembalikan ia pada penciptaan awal mereka yang tidak mereka mengerti. Dan
tidaklah Kami mengajari Muhammad syair, karena bersyair itu tidak pantas baginya. Tidaklah Al Quran itu
kecuali pelajaran dan bacaan yang jelas. Agar Al Quran itu memberinya peringatan kepada orang-orang yang
hidup dan adzab itu ditimpakan kepada orang-orang kafir. Dan apakah mereka tidak melihat sesungguhnya
Kami telah menciptakan untuk mereka hewan ternak dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya.
Dan Kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka. Lalu sebagian menjadi tunggangan dan sebagian
untuk mereka makan. Dan dari binatang itu mereka mendapat beberapa manfaat dan minuman susu darinya.
Maka mengapa kalian tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka
mendapat pertolongan. Sesembahan tersebut tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi
tentara untuk menjaga sesembahan mereka. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad
bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Dan
tidakkah manusia itu memperhatikan bahwa Kami menciptakan mereka dari setetes mani, ternyata mereka
menjadi musuh yang nyata. Dan dai membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal kejadiannya.
Katakanlah wahai Muhammad yang dapat menghidupkan adalah Allaha yang telah menciptakannya pertama
kali. Dan Dia Maha Mengetahui terhadap setiap mahluknya. Dia yang menjadikan untuk kalian api dari pohon
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kayu yang hijau. Dan seketika itu kalian menyalakan api dari pohon tersebut. Dan bukanlah Allah telah
menciptakan langit dan bumi, mampu untuk menciptakan yang semisal dengan itu.
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4: BACA SURAT MARYAM LATIN (TEKS) DAN ARAB ~ Surah Maryam
Baca Surat Yasin lengkap dengan bacaan arab, latin & terjemah Indonesia. Website cepat, ringan & hemat kuota.

Dimana dari keberkahannya tersebut senantiasa menjadi sebuah catatan amalan sholih yang bermnafaat bagi
orang yang membacakannya maupun secara khusus bagi orang yang di kirimi keberkahan dari bacaan
tersebut. Dan makna inilah yang sesungguhnya masih perlu di cermati dan di perhatikan secara seksama,
karena meskipun dalam hal ini masih menuai perbedaan dan perdebatan, namun menurutkan qaul ashoh itu
sah-sah saja. Semua bentuk amalan yang di nyatakan lewat bacaan surat yasin itu sangat berdampak baik
sekali. Apalagi kedua-duanya berisikan tentang bacaan doa yang bersumber pada Alquran. Jadi masalah ini
sebenarnya tidak perlu diperdebatkan apalagi menjadi biang daripada akar permusuhan antar umat islam yang
sejatinya adalah bersaudara. Selama amalan tersebut tidak keluar daripada koridor hukum islam, maka itu
hukumnya sah-sah saja, Selain itu kita pun meyakini dan mengakui begitu kotor dan banyaknya dosa dan
perbuatan maksiat yang sering dilakukan, untuk itu sebagai washilah ataupun perantaranya adalah dengan
keberkahan doa maupun orang-orang yang mempunyai nilai istimewa di hadapan Alloh S. Yang memang
identiknya kedua amalan bacaan tersebut yaitu bacaan yasin dan tahli biasa dilakukan pada orang yang sudh
meninggal. Dalam ranah ini perlu diketahui secara seksama hukum dan keterangan yang menjelaskan apakah
boleh dan pahalanya itu sampai kepada orang yang di maksud, baik yang masih hidup maupun untuk orang
yang sudah mati, Nah berikut keterangan yang di maksud berikut redaksinya. Dalil lainnya yang
memperbolehkan membacakan tahlilan dan surat yasin seperti firman Alloh S. T dalam Q QS. Dan masih
banyak keterangan lain yang menjelaskan dengan detail hukum dari tahlilan dan membacakan surat yasin yang
terlebih khusus ketika sedang mendoakan orang yang sudah meninggal. Adapun untuk susunan lengkap
bacaan tahlil itu di ambil dari snitus nu resmi dengan bacaaannya sebagai berikut: Sesungguhnya Engkau
Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad
dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang
nyata lauh mahfud. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami ,niscahaya kami akan merajam
kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Apakah jika kamu diberi peringatan Kamu
mengamcam kami? Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kami hidupkan bumi itu dan kami
keluarkan darinya biji-bijian, maka darnya mereka makan. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
Demikianlah keteapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas
sesuatu. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat
tidur kami Kubur? Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua
dikumpulkan kepada kami. Sesungguhnya setan itu dalah musuh yang nyata bagi kamu. Inilah jalan yang
lurus. Maka betapakah mereka dapat melihat Nya. Maka apakah mereka tidak memikirkan. Maka mengapakah
tidak bersyukur? Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dia maha mengetahui tentang
segala makhluk. Dan dialah Maha pecipta lagi Maha mengetahui. Wahai penolong orang-orang yang meminta
pertolongann, tolanglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Peliharalah kami Ya Allah dari dua perkara
yang memalukan, yaitu kemiskinan dan hutang. Maka Maha suci Tuhan yang di dalam genggaman
kekuasaa-Nya kamu akan dikembalikan. Wahai Tuhan pelepas semua duka, bebaskanlah kami dari segala
kesusahan dengan segera berkat dan rahamat Engkau. Wahai yang Maha penyayang di antara para penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam. Susunan Bacaan Tahlilan 1. Qul huwa allaahu ahadun, Allaahu
shamadu, Lam yalid walam yuuladu, Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Dia-lah Allah, Yang Maha Esa
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu Dia tiada beranak dan tidak pula
diperanakkan Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia 2. Mereka itulah yang tetap mendapat
petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang orang yang beruntung. Sesungguhnya orang orang kafir,
sama saja bagi mereka, kamu berikan peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman.
Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka
siksa yang amat berat. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa-apa yang di
hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa
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yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam
hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia
mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al Quran dari Tuhannya,
demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya,
kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat kami kembali.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari
kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami
memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka
tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, sebagaimana
orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang mendapat banyak kenikmatan memuji-Nya. Wahai Tuhan
kami, pujian hanyalah untuk-Mu, sebagaimana yang layak akan kemuliaan Dzat-Mu dan keagungan
kekuasaan-Mu. Surat al-Baqarah ayat pada bacaan: Surat al-Hud ayat Tasbih Fadhilah Surat Yasin 1. Agar
apa yang kita capai berhasil Sesuai dengan hadits yang menyatakan bahwa: Aku mengabulkan permohonann
apabila ia memohon kepadaku. Memudahkan hajat dipermudah jodoh Sesuai dengan hadits: Melindungi dari
kejahatan Membaca surat yasin setiap hari dapat menolak kejahatan yang sedang akan terjadi misalnya akan
terjadi perampokan, kemalingan, atau penipuan. Allah SWT aakn melindungi dari kejahatan tersebut dengan
caranya yang tidak kita ketahui. Agar diampuni segala dosa Sesuai dengan hadits yang menyatakan: Agar
narapida cepat bebas Sesuai dengan hadits yang menyatakan:
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5: Bacaan Surat Yasin dan Terjemahannya | Teks Latin Surah Yaseen dan Artinya - ASMAUL HUSNA
Manfaat/Khasiat Surat Yasin (Yaasiin) 1. Menurut sabda Nabi Muhammad saw, siapa membaca surah Yaasiin(Yasin)
satu kali, sama dengan membaca Alqur'an sampai khatam (selesai) sepuluh kali, siapa membiasakan membaca surah
Yaasiin setiap malam sampai ma.

Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Apakah jika kamu diberi
peringatan kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas. Dan datanglah dari
ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan
dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Dan
masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan apabila dikatakakan kepada mereka: Siapakah yang
membangkitkan kami dari tempat-tidur kami kubur?. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir: Bukankah Aku
telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Inilah jalan yang
lurus. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang
memberi penerangan. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi
tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka
rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada
kejadiannya; ia berkata: Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk. Sesungguhnya keadaan-Nya
apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada
permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan
pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang
menafsirkannya. Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula
yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya
memperhatikan Al Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam
bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan
dari Allah dan hanya buatan Muhammad s. Maksudnya peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad s.
Ketika dia akan meninggal. Malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan dia
akan masuk syurga. Maksudnya mereka itu tidak kembali kedunia. Tiupan ini adalah tiupan sangkalala yang
kedua yang sesudah nya bangkitlah orang-orang dalam kubur. Surat ini dinamai dengan Surah Yaasiin yang
sesuai pada ayat pertama dan diturunkan sesudah Surah Jin. Ayat 1 sampai dengan ayat 21 termasuk kedalam
Juz 22 sedangkan Ayat 23 sampai dengan 83 termasuk kedalam Juz Surah Yasin Pokok isi kandungan yang
terdapat dalam Surah Yasin dinataranya tentang Keimanan, Kisah-kisah dan lain-lain.
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6: âˆš Bacaan Surat Yasin Arab, Latin dan Artinya Lengkap 83 Ayat - Pintar Doa
Untuk bisa di gunakan silahkan bacaan tahlil di atas di hafal atau salin dan jangan lupa pelajari semua yang berkaitan
dengan bacaan surat yasin dan fadilah doa tahlil latin arab lengkap full terjemahan saja dan lain sebagainya.

Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Apakah jika kamu diberi
peringatan kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas". Kami hidupkan
bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Maka mengapakah
mereka tidak bersyukur? Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Siapakah yang membangkitkan
kami dari tempat-tidur kami kubur? Inilah jalan yang lurus. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Al Quran
itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Sesungguhnya Kami mengetahui apa
yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.
Pada surat Yaa Siin disebut secara umum tentang umat-umat yang telah dihancurkan Allah karena ingkar
kepada-Nya, sedang surat Ash Shaffaat menjelaskannya dengan menyebut kisah-kisah Nuh a. Pada akhir surat
Yaasiin disebut secara umum keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di hari kiamat, sedang surat
Ash Shaffaat menjelaskannya. Pada surat Yaasiin disebutkan tentang kekuasaan Allah membangkitkan
manusia dan menghidupkannya kembali, karena Dia-lah yang menciptakan mereka dan Dia-lah yang
menghendaki demikian, sedang surat Ash Shaffaat menjelaskan lebih luas dengan mengemukakan
contoh-contoh yang berhubugnan dengan itu. Kesemuanya dikemukakan sebagai penghibur hati Rasulullah s.
Seperti itu pula Dia melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya dan Mahakuasa atas apa saja yang
dikehendaki-Nya, tidak ada satupun yang mampu mencegah-Nya. Qatadah berkata tentang firman-Nya:
Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: Maka Maha suci
Allah yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Lalu Dia
mengulanginya mereka seperti Dia memulai penciptaan mereka. Hal itu dikatakan oleh Ibnu Jarir. Dan Dia-lah
Mahapencipta lagi Mahamengetahui. Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah
berkata kepadanya: Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Dzarr berkata: Maka minta ampunlah kalian
kepada-Ku, niscaya Aku mengampuni kalian. Seluruh kalian adalah fakir kecuali orang yang Aku cukupi. Aku
melakukan apa yang Aku kehendaki. Pemberian-Ku adalah al-Kalam dan siksa-Ku adalah al-Kalam. Jika Aku
menghendaki sesuatu, Aku hanya mengatakan: Dan hanya kepada-Nya kembali seluruh urusan. Hanya
hak-Nya menciptakan dan memerintah dan hanya kepada-Nya dikembalikan seluruh hamba. Lalu Dia
membalas setiap pelaku sesuai amalnya. Dia Mahaadil, Mahapemberi nikmat lagi Mahamemiliki karunia. Di
antara manusia ada orang yang mengira bahwa al-mulku adalah alam jasad [fisik] dan al-malukuutu adalah
alam ruh. Pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama, dan itulah yang dipegang oleh jumhur
mufassirin dan lain-lain. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Hudaifah â€”yaitu Ibnul Yaman- berkata: Lalu
beliau membaca tujuh ayat panjang dalam beberapa rakaat. Lalu beliau selesai dan hampir-hampir kedua
kakiku terluka. Dan beliau berdoa dalam rukuknya: Dan beliau berdoa dalam berdirinya itu: Beliau berdoa
dalam sujudnya: Beliau berdoa dalam duduknya:
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Teks Bacaan Surat Yasin Arab Latin dan Artinya - Ketika anda akan membaca bacaan surat yasin, namun anda tidak
membawa Al Qur'an dan kebetulan anda membawa Handphone sehingga bisa membaca surah yasin secara online.
disini saya sajikan Surat yasin dengan tulisan arab dan indonesia. bagi mereka yang tidak begitu lancar membaca
Qur'an bisa dengan membaca tulisan latin dan terjemahannya. mohon.

Begitu juga prosesi apa saja yang terjadi ketika hari akhir menjelang. Dalam penurunan ayatnya, Surat Yasin
sendiri dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama 23 ayat diturunkan di Madinah dan 91 surat diturunkan di
Mekkah dan Surat Yasin juga bisa disebut dengan surat Madaniyyah dan Makkiyah. Dan Rasulullah SAW
mengumpulkan surat tersebut selama 12 tahun lebih 5 bulan dan 13 hari sebelum usia 40 tahun. Manfaat dan
Keutamaan Surat Yasin 1. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas
dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
Bersenang-senang tidak sebatas pada diri mereka semata, tapi bersama-sama para istri di surga di bawah
naungan yang luas terbentang, bersandar di atas dipan; bantal, kasur dan permadani lembut. Mereka disuguhi
beragam buah-buahan dan apa pun yang mereka inginkan. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai
Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah
menyesatkan sebahagian besar diantaramu, maka Apakah kamu tidak memikirkan? Hukuman Taat Kepada
Syaitan dan Tidak takut kepada Allah Sesungguhnya mentaati syaitan untuk bermaksiat kepada Allah dan
mentaati syaitan hanya terjadi pada kemaksiatan terhadap Allah adalah salah satu bentuk penyembahan.
Karena ketaatan mengandung bentuk ketundukan, dan penyembahan adalah ketundukan. Maka, barangsiapa
yang mentaati syaitan dalam kemaksiatan terhadap Allah, maka dia telah menyembahnya. Pembuktian Janji
Allah Kebenaran janji Allah, dimana Dia menepati apa yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang
mendustakan-Nya hingga mereka benar-benar melihat apa yang dijanjikan secara nyata. Anjuran Untuk
Berfikir Anjuran untuk berpikir, merenung, dan berperilaku yang baik agar seseorang menjadi golongan
orang-orang yang berakal. Sesungguhnya akal pikiran berbeda dengan kecerdasan, karena terkadang seseorang
itu cerdas akan tetapi dia tidak berakal tidak mau berpikir. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan
ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman. Sesungguhnya Kami telah
memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka
tertengadah. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula , dan Kami
tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi
peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan
beriman. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan
dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka
kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati
dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan buatlah
bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib malang? Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki
dengan bergegas-gegas ia berkata: Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah
orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan
yang hanya kepada-Nya-lah kamu semua akan dikembalikan? Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada
dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah
pengakuan keimanan ku. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu
pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu
teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Alangkah besarnya penyesalan terhadap
hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu
memperolok-olokkannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang
telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang yang telah Kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang
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besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya
biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan
Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang
diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Maha Suci Tuhan yang telah
menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah
malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. Dan
telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir
kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan
malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan suatu tanda
kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang
penuh muatan. Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka
penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi Kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari
Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika. Dan apabila dikatakan kepada
mereka: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka,
melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Dan apabila dikatakakan kepada mereka: Mereka tidak
menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan
mereka. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami kubur? Tidak adalah teriakan itu selain
sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami. Maka pada hari itu seseorang
tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Dan dikatakan
kepada orang-orang kafir: Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak
menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah
kamu tidak memikirkan?. Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya
pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan
berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu
mereka usahakan. Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu
mereka berlomba-lomba mencari jalan, Maka betapakah mereka dapat melihat nya. Dan jikalau Kami
menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi
dan tidak pula sanggup kembali. Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan
dia kepada kejadian nya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Dan Kami tidak mengajarkan syair
kepadanya Muhammad dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan
kitab yang memberi penerangan. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah
menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan
kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk
mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka
memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah,
agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal
berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Maka janganlah ucapan mereka
menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka
nyatakan. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air mani , maka
tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata! Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada
kejadiannya; ia berkata: Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk. Dan tidaklah Tuhan yang
menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Sesungguhnya keadaan-Nya
apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: Maka Maha Suci Allah yang di tangan-Nya
kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. Surat Yasin, juga memiliki makna
yang lebih jauh, Surat Yasin juga cocok untuk Anda baca setiap Hari, karena Surat Yasin banyak memiliki
faedah dan manfaatnya, surat yasin juga bisa untuk mengirimkan doa kepada orang yang sudah tiada, surat
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yasin juga bisa mengganjal perut kosong untuk sementara waktu.
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8: SURAT YASIN ARAB LATIN DAN TERJEMAHAN (Teks) ~ Surah Maryam
Surah Ya Sin adalah surat ke 36 dalam Al-Qur'an. Dengan download surat yasin murattal ini maka anda dapat
menjadikannya sebagai bantuan untuk memudahkan menghafal atau membacanya saat acara tertentu.

Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Maka
mengapakah mereka tidak bersyukur? Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Siapakah yang
membangkitkan kami dari tempat-tidur kami kubur? Inilah jalan yang lurus. Maka apakah kamu tidak
memikirkan? Maka betapakah mereka dapat melihat nya. Maka apakah mereka tidak memikirkan?
Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan belum
mendapati yang yang terolong sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim. Jawabnya, jika dhaif masih
boleh, tapi kalau palsu maka sebaiknya dihindari karena ia sama sekali tidak bersumber dari Nabi. Sebagian
ulama membolehkan melakukan amalan dari hadis dhaif selama itu bukan berhubungan dengan persoalan
akidah dan ibadah wajib dalam Islam, seperti salat, puasa, haji, dan lainnya. Di antara hadis dhaif yang
popular dan banyak diamalkan adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang mana itu bersumber dari
hadis dhaif. Alasannya, menurut hemat penulis sendiri, sekarang ini masyarakat di perkotaan khususnya
banyak yang bisa dibilang: Dan sekaligus penulis ingin berkomentar pada artikel yang dipublikasikan Muslim.
Di samping itu, dhaif-nya suatu hadis bisa jadi karena sanadnya saja, dan adapun matan-nya masih dari Nabi.
Dan juga, bila dilihat dari pandangan hukum, sesuatu yang sama sekali tidak ada larangannya dalam nash,
maka kita sama sekali tidak boleh mengharamkannya. Dan di antara hadis yang menyebutkan keutamaan
membaca surah Yaa Sin adalah: Thabrani Disebutkan bahwa dadits ini Lemah. Kata Imam Bukhari, ia
munkarul hadits. Bila terjadi error pada link download surat yasin di atas silahkan hubungi kami lewat
komentar agar segera diperbaiki.
9: Surat Yasin for Android - APK Download
Surat Yasin Arab, Latin dan Artinya. Berikut ini bacaan surat yasin yang sudah kami sedikan dalam 3 versi yaitu arab,
latin dan terjemahan bahasa indonesia, jadi Anda bisa lebih mudah dalam menghafal dan mendalami artinya.
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