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AYAT-AYAT PUJIAN 

 

LAMPIRAN 1 

AYAT-AYAT PUJIAN NI‘MA 

 

 

1) Surah al-Baqarat ayat 271. 

� ������ �� �� �������� �� ��� ������� �� ������ �� ��				 �� ������ �
��� ������ �� ��				���� ������ �	
 	�
� ���� �	
 �� 
� �� ������� � � 	��� ����
���
����� �����	������ ����� �� ���

�	������ ������	���� ����������	� �� ������ �����
����
	 ������ ������������

Maksudnya : “Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka 

yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh yang baik). Dan kalau 

pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-

orang fakir miskin maka itu adalah baik bagi kamu dan Allah akan 

menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan 

(ingatlah), Allah Maha Mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu 

lakukan”. 

 

2) Surah A:li ‘Imra:n ayat 136. 

�� ��
��� �� �� ��	� �� �� �� �! ��� �� �� ���� ������� �� ����" �� �� # � ���� � �� ��������� ��$
%�&�� �'(�� ����� � $) �
 � �� ������ 

 

				 �� ��**** �� �� �� �� ������ �� ������ 

�� ��++++���� �� ������ �� ���������� �� ��				 �� ������ �� ������ ��,-�  

Maksudnya : “Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah 

keampunan dari tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya 

beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya dan yang demikian itulah sebaik-

baik balasan (bagi) orang-orang yang beramal”. 
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3) Surah A:li ‘Imra:n ayat 173. 

�+( ��� �� �.��� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ���� ��
�	 �/�� ���� �� ���	�
 �� 
��� �
 ���	��� �� �
 � ������ �� ��
 ����� �� � ���� � �! 

	� �� �� ������ 

 

				 �� ��**** �� �� ��0000����     1111 �� ��



 �� ������ �� ������ ���,�  

Maksudnya : “Mereka yang diberitahu oleh orang-orang (pembawa berita) 

kepada mereka: "Bahawa kaum (kafir musyrik) telah mengumpulkan tentera 

untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya". Maka 

berita itu makin menambahkan iman mereka lalu berkata: "Cukuplah Allah 

untuk (menolong) kami dan Dia sebaik-baik pengurus (yang terserah 

kepadaNya segala urusan kami)”. 

 

4) Surah al-Nisa:’ ayat 58. 

�� �� �� �� ���2 ��� !" �� � �� ��� "��� �� �������� �&�� �3 �4�� � ����
	�� � �#���� 5 ������ �! �+ 
6 �� #�� ��� �� � �� ��
 �������� $. �� �	�� ���� � 
�� �� �� �� ���� %% %%//// �� ��				 �� ��**** ���� �� ������ && &&$$$$ �� ��				 �� ������ '' ''7777 �� ��8888 �� ������ � �� �� �� �� ��% �2 � (	��9�& � )�� � �� �:;�  

Maksudnya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan segala 

jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu 

menjalankan hukum di antara manusia (Allah menyuruh) kamu menghukum 

dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa 

mendengar lagi sentiasa melihat”. 

 

5) Surah al-Anfa:l ayat 40. 

����� ���
 � �
 �� �� *
�� ��
' �� �
 ���� �� �� ��������
 �� � �� ������ 

 

				 �� ��**** �� ��3333 �� ��4444 �� ��



 �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ 

 

				 �� ��**** �� ������ �� ����������     ���� �� ���������� �� ������ �<=�  

Maksudnya : “Dan jika mereka berpaling (enggan beriman dan tidak berhenti 

daripada menceroboh) maka ketahuilah bahawasanya Allah Pelindung kamu; 
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Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong (yang 

menyelamatkan dan menjayakan kamu)”. 

 

6) Surah al-Ra‘d ayat 24. 

	������ +� ���� � $�%
 ������ �� � �� �� �(���) �� �� ���$$> �� ����� ���� �?���*�� �� ���$$+�%� ����#�� � �@�� ��
������� �� �� ��
������ �� 

��$�) ���� ���� ,�0 �2 +,� �� ��,�   -������ ��� �� ���' � ���� 
A��
� �- �) � �� ������ 

 

				 �� ��"""" �
 BBBB �� ��.... �� �� �� ������ �� ���������� .. ..�������� �� ������ ��<�  

Maksudnya : (23) “Iaitu syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya 

bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka 

dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka, sedang malaikat-malaikat pula 

akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu (24) (Memberi hormat dengan 

berkata): "Selamat sejahteralah kamu berpanjangan, disebabkan kesabaran 

kamu", maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu”. 

 

7) Surah al-Na�l ayat 30. 

�0C ���� �+( �� ��� ���
 ��� �� �� �#� �� �. ��*�� ���� /� �� � ��
 ����� � )����� � �'(�� � �0� ��
��� �! �� 3�/ �D $0��	 � ��
* 1���� �@ ��� �! � 
��� �� ���� �! �  ��E�� ���� �� � ����� 

 

				 �� �������� �� �� ���������� �� ������ �� ��++++6666 $$ $$ %% %%1111 �� ������ �� ������ �� ������ �,=�  

Maksudnya : “Dan ditanya pula kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah 

yang telah diturunkan oleh tuhan kamu?" Mereka menjawab: "Kebaikan", 

orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan yang baik dan 

sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi dan memanglah negeri 

akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa”. 
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8) Surah al-Kahf ayat 31. 

�� ��
��� �� �� ���F�G 	������ +� ���� # � ���� � �� ���$$+ ���� ��$
% �&�� ���
 2���H � $) �
 ���� ����� ���� ��� +2�	�# ��
& �� !��� �� �3�� ���3 

� )��4 �� ���� 4������ +I ���- �1 ������ �+6�� � %1 5� � $) �
 3 �J ��  � �K�� ���&�� � �� ������ 

 

				 �� ��**** 66 66,,,,���� �� ��



 �� ��5555���� �� ������ �� �"& �! �� �) ���� � �� �,��  

Maksudnya : “Mereka itu disediakan bagi mereka syurga yang kekal, yang 

mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka dihiaskan di dalamnya dengan 

gelang-gelang tangan emas, dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis 

dan sutera tebal yang bersulam, mereka berehat di dalamnya dengan berbaring 

di atas pelamin-pelamin (yang berhias). Demikian itulah balasan yang sebaik-

baiknya dan demikian itulah syurga tempat berehat yang semolek-moleknya”. 

 

9) Surah al-�ajj ayat 78. 

��
 ��C�� �" �
 �! �
����� �� ��
 ������� �! �
 �2 ��� �� ��
 �� � �1�� �� �� ���� �� �
 �	 �5 ����� �
�� � ����� 

 

				 �� ��"""" �
 �� ��3333 �� ��4444 �� ��



 �� ������ �� ������ �� ������ �� ��5555 

 

				 �� ��**** �� ������ �� ����������     ���� �� ���������� �� ������ ��;�  

Maksudnya : “Oleh itu, dirikanlah sembahyang dan berilah zakat serta 

berpegang teguhlah kamu kepada Allah, Dialah pelindung kamu. Maka (Allah 

yang demikian sifatNya) Dialah sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik 

pemberi pertolongan”. 

 

10) Surah al-‘Ankabu:t ayat 58. 

�+( ����� �� ��
����� �� ��
������ �� ����6 ������ �� ����� �L,�
 ������ ����� �@ �" � �M �� �7
 � �7 # � ���� � �� ��N �1 ���� ����
* �&�� �+( �� ����� 

� $) �
 � �� ������ 

 

				 �� ��**** �� �� �� ������ �� ������ �� ��++++���� �� ������ �� ���������� �� ��				 �� ������ �� ������ �:;�  

Maksudnya : “Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, akan Kami 

tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga yang mengalir di 

bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan 

yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal soleh”. 
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11) Surah al-�a:ffa:t ayat 75. 

�� ��� �� � �"	��� �* 88
 �* �� ������ 

 

				 �� ������ �� ����
 �� ������



 �� ��9999CCCC $$ $$:::: �� ������ �� ������ �� ������ ��:�  

Maksudnya : “Dan demi sesungguhnya, Nabi Nuh telah berdoa merayu kepada 

Kami (memohon pertolongan), maka Kami adalah sebaik-baik yang kabulkan 

doa permohonan”. 

 

12)  Surah �a:d ayat 30. 

� ���9�	�� �� ��O��� �� �� ������C���� � �� ������ 

 

				 �� ��**** �� ������ �� ��9999 �� ��				 �� ������ �� ������ � 'O�82* �� 9,� �� �� �,=�  

Maksudnya : “Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Daud as (seorang anak 

bernama) Sulaiman as, ia adalah sebaik-baik hamba (yang kuat beribadat), 

lagi sentiasa rujuk kembali (bertaubat)”. 

 

13)  Surah �a:d ayat  44. 

:0 �;�� �P �� �� �� � )5��  < ,���= �� �
 7�8��� �Q �� �> �" ���� � �2* �� �8��* �� �? �� �; ��� �) � ����� 

 

				 �� �� << <<**** �� ������ �� ��9999 �� ��				 �� ������ �� ������ � 'O�8 2* �� =,� �� �� �<<�  

Maksudnya : “Dan (Kami perintahkan lagi kepadanya) "Ambillah dengan 

tanganmu seikat jerami kemudian pukullah (isterimu) dengannya dan janganlah 

engkau merosakkan sumpahmu itu". Sesungguhnya Kami mendapati Nabi Ayub 

as itu seorang yang sabar, ia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya ia 

sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan ibadatnya)”.  

 

14) Surah al-Zumar ayat 74. 

��
��� ���� ���� �6 ���� �� # �� ��� ��" ���� �) O�D �� �� �� � ���3��
� �� �� �@���&�� �� �
�9�A�* �R�� �@ ���: �� �� �> �C�! ���� �� �S � 
�� ������ 

 

				 �� ��"""" �� ��



 �� �� �� ������ �� ������ �� ��++++���� �� ������ �� ���������� �� ��				 �� ������ �� ������ ��<� 



189 
 

Maksudnya : “Serta mereka berkata: ‘‘Segala puji tertentu bagi Allah yang 

telah menepati janjiNya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi bumi 

syurga ini dengan sebebas-bebasnya, kami boleh mengambil tempat dari syurga 

ini di mana sahaja kami sukai, maka pemberian yang demikian ialah sebaik-

baik balasan bagi orang-orang yang beramal”. 

 

15) Surah al-Dha:riya:t ayat 48. 

�@���& �� �� � ������B ��
 �� ������ 

 

				 �� ��"""" �� ��
 �� ���������� �� ������ �� ���������� �� ������ �� ������ �� ������ �<;�  

Maksudnya : “Dan bumi pula Kami hamparkan (untuk kemudahan kamu 

mendiaminya), maka Kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya”. 

 

16) Surah  al-Mursala:t ayat 23. 

�8��" !��	 �: �
 3 �/ >�� � �� ?+6 ��� ����   �3 �4�� >��� �� +T
��
	 �� ����   ��* ���� � �
 ����� 

 

				 �� ��"""" �� ��
 �� ���������� �� ������ �� ���������� �� �� �� ������ �� ������ ��,�  

Maksudnya : “ (21) Lalu Kami jadikan air (benih) itu pada tempat penetapan 

yang kukuh (22) Hingga ke suatu masa yang termaklum (serta Kami tentukan 

keadaannya). (23) Maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan 

melakukan (tiap-tiap sesuatu)”. 
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LAMPIRAN 2 

AYAT-AYAT PUJIAN 

� ���������	 �
���� � 

 

 

1) Surah al-Nisa:’ Ayat 69. 

��� ���@C �D ���������.
���� �� ����� ��
��� ���" �
��C����+( �� �������	 
*���	� �����$�) �� �����������U ��C�E �"� ����+6$��A� B�� �� ������� �� $CF��� ���

�+6 6 ������ �� ����� ����� ������ && &&    �� ��!!!! �� ��������� ������ �� ������ 

 

���� �� ������ �� ������ �� ����������� )) ))CCCC �� ��



 �� ��������-V���

Maksudnya : “Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan rasulNya, maka mereka 

akan (ditempatkan di syurga) bersama-sama orang-orang yang telah 

dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu nabi-nabi, dan orang-orang 

siddiqiin, dan orang-orang yang syahid, serta orang-orang yang soleh. Dan 

amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan  (kepada orang-orang yang 

taat)”. 

 

2) Surah al-Kahf ayat 31 

�� ��
��� �� ������F �G�	�������+� �� ���# � ������ ������$$+ �������$
%�& ����� �
 2���H�� $) �
����������� ���������+2�	�#���
& �� !��� ���� 3�����3�

� )��4 ��������4�������+I ���- �1 ��������+6�� � %1 5��� $) �
�3 �J ��� � �K�� ���&�������
	 �*�6,� �
 �5� ����� ������ �� ��"""" && &&    �� ��!!!! �� ����������� )) )) �� ������ �� ������ �� �� �� ��������,������

Maksudnya : “Mereka itu, disediakan baginya syurga yang kekal, yang 

mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka dihiaskan di dalamnya dengan 

gelang-gelang tangan emas, dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis 

dan sutera tebal yang bersulam; mereka berehat di dalamnya dengan berbaring 

di atas pelamin-pelamin (yang berhias). Demikian itulah balasan yang sebaik-

baiknya dan demikian itulah syurga tempat berehat yang semolek-moleknya” 
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AYAT-AYAT CELAAN 

 

LAMPIRAN 3 

AYAT-AYAT CELAAN BI’SA 

 

 

1) Surah  al-Baqarat ayat  90. 

���� �� ������ �� ��    �� ��WWWW �� ������ �� ������ 

 

���� �� ������ �� ��GGGG �� ��BBBB �� ������ '' ''7777 �� ��8888 �� ������ �� ������ �� ������ �� ��    		 		����**** �� ������ � �� ����	� D� �� ���� �� �. ��* �� 	� �� � E� ���� � �� �. ��H�X �� 	� �� � �� 7�
 �� �I�
 �3 �J �� � �� 

���� �� �Y ���� 7�D ��� �� �� � � ���� �� �
 ?2�I �� �� �3 �J �� +2�I�7 � ��� ������ !��� �� F�� �0�� F'6��5� �V=�  

Maksudnya: “Sejahat-jahat perkara (yang mereka lakukan) ialah perbuatan 

mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari al-Quran 

yang telah diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari 

limpah kurniaNya (wahyu) kepada sesiapa yang dikehendakiNya di antara 

hamba-hambaNya (iaitu Nabi Muhammad s.a.w). Dengan sebab itu sudah 

sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu dan orang-orang 

yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan”. 

 

2) Surah al-Baqarat  ayat 93. 

�#���� � �* :0�; �� ���� ���J� �� ���
	 �
 ���� ��	� �� �
 �
 ��
 CD��� ����0 �� ���� �	����
Z ��� �� G!�
 	�� ��
�	 ������ �� � ��
��� �� 

� ��
	�9�& ����C ���� �� ��
 ��� �B ���� 3 �/ ���� ��
���� �0 �: �	 �� �� ���	� �� 	��� � �0 �� ���� �� ������ �� ��    �� ��WWWW �� ������ ���� 		 		1111 �� �� �� ������ !! !!"""" �� ������ '' ''7777 �� ��8888 �� ������ �� ������ �� ������ �� ��""""���� �� ���������� �� ������ � �� 

5 �1" �2 �'6���� 
� 5� �V,�  

Maksudnya: “Dan (ingatlah) ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan 

kamu semasa Kami angkatkan bukit Tursina itu ke atas kamu (sambil kami 

berfirman): "Ambillah (dan amalkanlah ajaran Kitab Taurat) yang Kami 
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berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh dan dengarlah (apa yang 

diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya)". Mereka menjawab: "Kami 

dengar dan kami menderhaka". Sedang kegemaran menyembah (patung) anak 

lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran 

mereka. Katakanlah (wahai Muhammad):" Amatlah jahatnya apa yang disuruh 

oleh iman kamu itu kalaulah kamu orang-orang yang beriman”. 

 

3) Surah al-Baqarat ayat 102. 

�� ��� �� ��
�� ���� H��� �� �8	���G �B �� ��� O�8 �� 3�/ �! �  ��E�� IR �� >[����� � �� ������ �� ��\\\\ �� �������� �� ���� �� ������ �� ������ 

 

���� �� �� �� ��BBBB '' ''7777 �� ��8888 �� ������ �� ������ �� ������ �� ��    		 		����**** �� ������ � �
 �� 

��
�*��1 �]
 �� ���	 �� ��=��  

Maksudnya: “.....dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun 

mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat 

bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang 

mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui”. 

 

4) Surah al-Baqarat  ayat 126. 
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Maksudnya: “Allah berfirman:" (Permohonanmu itu diterima) tetapi sesiapa 

yang kufur dan ingkar maka Aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati 

rezeki itu bagi sementara (di dunia), kemudian Aku memaksanya (dengan 

menyeretnya) ke azab neraka dan (itulah) seburuk-buruk tempat kembali”.  

 

5) Surah al-Baqarat ayat 206. 
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Maksudnya: “Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah engkau kepada 

Allah", timbullah kesombongannya dengan (meneruskan) dosa (yang 

dilakukannya itu). Oleh itu, padanlah ia (menerima balasan azab) neraka 

Jahannam dan demi sesungguhnya (neraka Jahannam itu) adalah seburuk-

buruk tempat tinggal”. 

 

6) Surah A:li ‘Imra:n ayat 12. 
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Maksudnya: “Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang kafir itu: 

"Kamu akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan dihimpunkan (pada hari kiamat) 

ke dalam neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat yang 

disediakan”. 

 

7) Surah A:li ‘Imra:n ayat 151. 
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Maksudnya: “Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan 

gerun disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda (yang 

mereka sembah) yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang 

membenarkannya. Dan (dengan yang demikian) tempat kembali mereka ialah 

neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim”. 

 

8) Surah A:li ‘Imra:n ayat 162. 
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Maksudnya: “Adakah orang yang menurut keredaan Allah itu sama seperti 

orang yang kesudahannya mendapat kemurkaan daripada Allah. Sedang tempat 

kembalinya ialah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat 

kembali”. 

 

9) Surah A:li ‘Imra:n ayat 197. 
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Maksudnya: “(Semuanya) itu hanyalah kesenangan yang sedikit (akhirnya akan 

lenyap), kemudian tempat kembali mereka neraka Jahannam dan itulah 

seburuk-buruk tempat ketetapan”. 

 

10) Surah A:li ‘Imra:n ayat 187. 
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Maksudnya: “Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari 

orang-orang yang telah diberikan kitab (iaitu): "Demi sesungguhnya hendaklah 

kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali 

kamu menyembunyikannya". Kemudian mereka membuang (perjanjian setia) itu 

ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia 

yang sedikit. Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran 

(Kalamullah dan janjiNya) itu”. 
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11) Surah al-Ma:’idat ayat 62 
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Maksudnya: “Dan engkau lihat kebanyakan daripada mereka berlumba-lumba 

pada melakukan dosa dan pencerobohan serta memakan yang haram. Demi 

sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan”. 

 

12) Surah al-Ma:’idat ayat 63. 
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Maksudnya: “Alangkah baiknya kalau ketua-ketua agama dan pendeta-pendeta 

mereka melarang mereka dari mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta 

dan dari memakan yang haram. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang 

mereka telah kerjakan”. 

 

13) Surah al-Ma:’idat ayat 79. 
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Maksudnya: “Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan (sesama sendiri) dari 

perbuatan mungkar (derhaka dan ceroboh) yang mereka lakukan. Demi 

sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan”. 

 

14) Surah al-Ma:idat ayat 80. 

�# � �� � )���J �1 �5 ��
" ��� �] �
 � �
�1 �� �+( �� � �� ���� ���1 � �� ��KKKK �� ��WWWW �� �������� ���� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ��5555 �� ��FFFF �� ��GGGG �� ������ NN NN$$$$ �� ��RRRR 		 		����**** �� ������ � �� �N �� �� 	� �� 

�5 ���C ���' 3�/ �� $,� �0 �	�� �� ���	 ���	� ����� �;=�  



197 
 

Maksudnya: “Engkau melihat banyak dari mereka menjadikan orang-orang 

kafir (musyrik) teman rapat mereka. Demi sesungguhnya amatlah buruknya 

apa yang mereka sediakan bagi diri mereka (pada hari akhirat kelak) iaitu 

kemurkaan Allah menimpa mereka, dan mereka pula tetap kekal di dalam azab 

(neraka)”. 

 

15) Surah al-A‘ra:f ayat 150. 

����� �� �C �� �� �B �S
 �� �3�4�� 7�8 �� �
 �� ����9�I �7 �)�  ��� �.� �� ���� �� ������ �� ��    �� ��WWWW �� ������ 3333 �� ��dddd



 �� ��//// �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ QQ QQ#### �� ������ 

 

				 �� ������ � �5 ��!�$: �� �� �T�e �� 

��� ��� �� � 3 �f �� �� �� �8� �
 �� �& �� �0 �; ���� #� !� ��� �8�  ��� 'O�D K ���H �8 �� ���� � �.� �� �+ �g �� �h�� ���� �h�
 ��� �� 3 �d
 	��	 �I �A���� �����%�2 �� 

B �i�*
 ���1 � �� �^ �
 �� ���� �U ���V ���� �� ���& �� �Q �� B �i!��	 �� �� �C �� �T �
 ��� �� �+6�� ���$� �� ��:=�  

Maksudnya: “Dan apabila Nabi Musa as kembali kepada kaumnya dengan 

marah dan dukacita, berkatalah ia: "Amatlah buruknya apa yang telah kamu 

lakukan sepeninggalanku, mengapa kamu terburu-buru (tidak menunggu) 

perintah Tuhan kamu" Dan ia meletakkan lauh-lauh (yang mengandungi tulisan 

Taurat) itu serta ia memegang (rambut) kepala saudaranya (Nabi Harun as) 

sambil menariknya kepadanya. Nabi Harun as berkata: "Wahai anak ibuku! 

sesungguhnya kaum (Bani Israel) memandangku lemah dan nyaris-nyaris 

mereka membunuhku (ketika aku melarang mereka), oleh itu, janganlah engkau 

menjadikan musuh bergembira melihat (tempelakmu) terhadapku dan janganlah 

engkau jadikan daku termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim”. 

 

16) Surah al-Anfa:l ayat 16. 
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Maksudnya: “Dan sesiapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika 

itu - kecuali ia bergerak ke arah lain (untuk menjalankan tipu muslihat) 

peperangan, atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, maka 

sesungguhnya ia tetaplah mendapat kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah 

neraka Jahanam; sedang neraka Jahanam ialah seburuk-buruk tempat 

kembali”. 

 

17) Surah al-Tawbat ayat 73. 
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Maksudnya: “Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan 

orang-orang munafik dan bertindak keras terhadap mereka. Dan (sebenarnya) 

tempat mereka ialah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat 

kembali”. 

 

18) Surah Hu:d ayat 98. 
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Maksudnya: “Firaun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat kemudian 

tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka. Dan seburuk-buruk 

tempat yang dimasuki ialah neraka”. 

 

19) Surah Hu:d ayat 99. 

��
 �	�9�� ���� 3�/ 7�D $0��	 )@ ��
	 �� �h�
 ���� �@����C$ �� �� � �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ������ �� ������ �� ��



 �� �� �� ������ �� ������ �� ������



 �� ��



 �� �� �� ������ �� ������ �� ������ �VV�  



199 
 

Maksudnya: “Dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia 

ini dan pada hari kiamat. (Sebenarnya) laknat itu adalah seburuk-buruk 

pemberian yang diberikan”. 

 

20) Surah al-Ra‘d ayat 18. 
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Maksudnya: “Bagi orang-orang yang menyahut seruan Tuhan mereka 

sahajalah mendapat balasan yang sebaik-baiknya, dan orang-orang yang 

ingkar yang tidak menyahut seruanNya, kalaulah mereka mempunyai segala apa 

jua yang ada di bumi disertai dengan sebanyak itu lagi, tentulah mereka rela 

menebus diri dengannya. Mereka itu disediakan baginya hitungan hisab yang 

seburuk-buruknya serta tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam, dan 

amatlah buruknya tempat tinggal-itu”. 

 

21) Surah Ibra:hi:m ayat 29. 
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Maksudnya: “(28) Tidakkah engkau melihat (dan merasa ajaib) terhadap 

orang-orang kafir yang telah menukar kesyukuran nikmat Allah dengan 

kekufuran, dan yang telah menempatkan kaum mereka dalam kebinasaan. (29) 

(Iaitu) Neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya, dan 

(ingatlah), seburuk-buruk tempat tetap ialah neraka Jahannam”. 
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22) Surah al-Na�l ayat 29. 
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Maksudnya: “Oleh itu, masukilah pintu-pintu neraka, tinggal kekallah kamu di 

dalamnya, maka sesungguhnya (neraka itu) seburuk-buruk tempat bagi orang-

orang yang sombong takbur”. 

 

23) Surah al-Kahf ayat 29. 
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Maksudnya: “Dan katakanlah (wahai Muhammad): "Kebenaran itu ialah yang 

datang daripada Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia 

beriman, dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya". 

Kerana Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api 

neraka, yang meliputi mereka laksana khemah dan jika mereka meminta 

pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti 

tembaga cair yang membakar muka amatlah buruknya minuman itu dan 

amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang”. 

 

24) Surah al-Kahf ayat 50. 
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Maksudnya: “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada malaikat: 

"Sujudlah kamu kepada Adam" lalu mereka sujud melainkan Iblis, ia adalah 
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berasal dari golongan jin, lalu ia menderhaka terhadap perintah tuhannya. Oleh 

itu, patutkah kamu hendak menjadikan Iblis dan keturunannya sebagai sahabat-

sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka itu 

ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim 

pengganti yang mereka pilih itu”. 

 

25) Surah al-�ajj ayat 13. 
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Maksudnya: “Ia menyeru dan menyembah makhluk yang - dengan perbuatan 

demikian- mudaratnya lebih dekat dari manfaat yang diharapkannya, demi 

sesungguhnya seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk sahabat karib 

ialah makhluk yang diseru dan disembahnya itu”. 

 

26) Surah al-�ajj ayat 72. 

� �#���� �3 �J
1 �� �����C���' ��������� �� G���" $�Z �� X� �
	 �� 3�/ �D
 �� �� �'(�� ��� ��� � �� �2 �������� �� � �]� ��% �� �� 

�]
�D � �Y �'(�� ����� �]
��
1 �� �����C���' ����1���� �� � �0 �� ��� �m�YE �*�" �
 �� >��� �O ���� ������?�# � ��� �"� �� � �	�� �� �� 	� �� 

�'(�� � �� ��� � �� �2 � �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ������ �� ��� �� ����������     ���� �� ������ �� ������ �� ������ ����  

Maksudnya: “Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas 

nyata, engkau akan dapat melihat pada muka orang-orang yang kafir itu tanda 

marah dan benci, hampir-hampir mereka hendak menerkam dan menyerang 

orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Katakanlah 

(wahai Muhammad): "Jika demikian, mahukah aku khabarkan kepada kamu 

yang lebih buruk lagi daripada apa yang telah menyebabkan kemarahan kamu 
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itu, iaitu neraka yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir 

dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”. 

 

27) Surah al-Nu:r ayat 57. 

�Q �+ �n� ���� �+( �� ��� ��� � �� �2 �'(�� $: 
	 �� 3�/ H@���& �� � ����	 ��!" �� �� ����"� �� � �� ��KKKK �� ��WWWW �� ������ ���� �� ����������     ���� �� ������ �� ������ �� ������ �:��  

Maksudnya: “Janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan dapat 

melemahkan kekuasaan Allah (daripada menimpakan azab kepada mereka) di 

dunia, sedang tempat kembali mereka ialah neraka dan sesungguhnya neraka 

itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”.  

 

28) Surah �a:d ayat 55. 

� �0��	���U] ������+6 $��D������ �L ���+,� �� ����::�����A �̀�����$�%�
 ��������� ��KKKK �� ��\\\\ �� ��9999�
��� ���������� �� ������ �� �� !! !!���� �� ��������:-���

Maksudnya: “ (54) Nikmat-nikmat ini (adalah untuk orang-orang yang 

bertakwa). Dan bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (dengan 

kekufuran atau kederhakaannya) seburuk-buruk tempat kembali. (55) Iaitu 

neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya, maka seburuk-

buruk tempat menetap ialah neraka Jahannam”. 

 

29) Surah �a:d ayat 60. 

��
 ����� �0 �� �5 ��* �� �Q �Z� �!� �� ���� �� � �5 ��* �� �D
�� ���� �� �� ����� � �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ��9999 �
 ��������� �� �� �� �� �� ������ �� ������ �-=�  

Maksudnya: “Pengikut-pengikut mereka menjawab: " Bahkan kamulah yang 

tidak perlu dialu-alukan, kerana kamulah yang membawa azab sengsara ini 

kepada kami, maka amatlah buruknya neraka ini sebagai tempat penetapan”. 
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30) Surah al-Zumar ayat 72. 

�0C�� ��*
 ����
��� �,?�
 �� �� �5 �" ���� �+(�� ����� � ��C�
 � �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ��9999�
 #### �� ��



 

 

5555 �� ������ �� ��''''(((( �� ������ $$ $$ �� ��---- �� ������ �� ��1111 �� ������ �� ������ �� ������ ����  

Maksudnya: “(Setelah itu) dikatakan kepada mereka: "Masukilah pintu-pintu 

neraka Jahannam itu dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya, maka 

seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takbur ialah neraka 

Jahannam”. 

 

31) Surah Gha:fir atau al-Mu’min ayat 76. 

�� *
����
� �� �,?�
 �� �� ���" �� �� �+( ������� � $) �
 � �� ������ �� ��\\\\ �� ��9999 �
 #### �� ��



 

 

5555 �� ������ �� ��++++(((( �� ������ $$ $$ �� ��---- �� ������ �� ��1111 �� ������ �� ������ �� ������ ��-�  

Maksudnya: “Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam kekallah kamu di 

dalamnya, maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong 

takbur ialah neraka Jahannam”. 

 

32) Surah al-Zukhruf ayat 38. 

�B �_�! � �#�� � �* ���% �? �.� �� �� ������� B�i �C �� �� ��
Z �� �� �� 
	�� ,+ 
6�� ���L�� �� �� �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ��9999 �� ��
 �� ��++++(((( �� �� �� �� �� ������ �� ������ �,;�  

Maksudnya: “Sehingga apabila ia (yang terjerumus dalam kesesatan itu) 

datang kepada Kami (pada hari kiamat), berkatalah ia (kepada syaitannya): 

"Alangkah baiknya (kalau di dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan) 

antaraku denganmu sejauh timur dengan barat kerana (engkau) adalah sejahat-

jahat teman”. 
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33) Surah al-�ujura:t ayat 11. 

� $/j �"
��� �+( �� ��� ��
 ����� �� �Q � �� � �Y �h�
 �� ���� [T�
 �� �B �` �� ��� ��
 �*
�� �� � )��� �� ��N$
c ��� �Q �� \��� � �S � ��� ]��� � �^S 

�B �` �� � �� ���� �� � )��� �� ��N$
c ��� � �Q�� �� '� �� ��!��� ���� � 	�* �� �Q�� ��� �� ��� ���� $2� � �� �& ���� �� �� �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ������ �� ��AAAA �� ��&&&& $$ $$QQQQ �� ������ �� ��IIII



 && &&    		 		���� �� ������ �� ������ 

�� 
	�� H����� �_�� � ��� �� ��� �2�1 �� �� ��
��� �� �" �
 ���	 ��
�k�o�$� �� ����  

Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari 

kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, 

(kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka, dan 

janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-

rendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan 

itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah setengah kamu menyatakan 

keaiban setengahnya yang lain, dan janganlah pula kamu panggil-memanggil 

antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan-larangan 

yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka) 

amatlah buruknya sebutan nama fasik (kepada seseorang) sesudah ia 

beriman. Dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat (daripada perbuatan 

fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalim”. 

 

34) Surah al-�adi:d ayat 15. 

�h �
 ���� ���
 �Q �0 �; 
� �� ������� �@ �� ���
 �Q �� ���� �+( ����� ��� � ���2 � ����	�� !" �� ��� �"� �� � �� �	 ����� ���
 �� � �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ������ �� ��� �� ����������     ���� �� ������ �� ������ �� ������ ��:�  

Maksudnya: “Oleh itu, pada hari ini tidak diterima penebus diri dari kamu, dan 

tidak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu ialah neraka. 

Nerakalah sahaja penolong kamu dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan 

kamu”. 

 



205 
 

 

35) Surah al-Muja:dalat ayat 8. 

���� �� � �� 3 �4�� �+( �� � �� ��
 N$�% H��� �# �
 �: ��� �� ���3 ��� ��
�	 �� � ���� ��
N$�% �8 
��� �] �
�:��" �A�� �� $5 �3�_�� �� ,�?�� �� �	�� �� ��  

�� �� � 
	 �� �� $.
 ���� �� � �# ���� �P� ���% �? �P�
 �� �! ����� �5 �� �� ��C��H �8 �� 	� �� ��
��
 	 ���� *3 �/ ���$ R 	�* �� �Q �
�� 

� ���� $00 �	 �� 	� �� � ���� �.
	 �* � ������ � �! LA �̀��� �$�%�
 ���� �� � �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ��9999 �� ��
 �� ����������     ���� �� ������ �� ������ �� ������ �;�  

Maksudnya: “Tidakkah engkau memerhatikan (wahai Muhammad) akan orang-

orang (Yahudi) yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, 

kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang itu serta 

mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan 

serta kederhakaan kepada Rasulullah? Dan lagi apabila mereka datang 

kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam hormat 

yang diberikan Allah kepadamu, dan mereka berkata sesama sendiri: "(Kalau 

benar Muhammad utusan Tuhan, maka) sepatutnya kami diseksa oleh Allah 

disebabkan (kata-kata buruk) yang kami ucapkan itu" Cukuplah untuk mereka 

neraka Jahannam, yang mereka akan dibakar di dalamnya, maka itulah 

seburuk-buruk tempat kembali”. 

 

36) Surah al-Jumu‘at ayat 5. 

�0 �J�� �+(�� ��� ��
���A��! �@	 ���
 %1� �� ���3 ���� ��	
 �������H ,0 �J���2 ��� �� 6 �� �� �0 �����H � _�� �� ���� � �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ������ �� ��0000 �� ��5555 �� ������ �� ��TTTT �� ��



 �� �� �� ������ �� ������ 

�+( ��� �� ��
 ��.0 �2 ���������� ���� � 	� ���� �Q # ���$�j �h �
 � ���� �+6�k�o�$� �� �:�  

Maksudnya: “(Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telahpun diterangkan dalam 

Kitab Taurat tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya, maka) 

bandingan orang-orang (Yahudi) yang ditanggungjawab dan ditugaskan 

(mengetahui dan melaksanakan hukum) kitab Taurat, kemudian mereka tidak 
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menyempurnakan tanggungjawab, samalah seperti keldai yang memikul bendela 

kitab-kitab besar (sedang ia tidak mengetahui kandungannya). Buruk sungguh 

bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah, dan (ingatlah), 

Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim”. 

 

37) Surah al-Tagha:bun ayat 10. 

�'( �� ����� ��� � ���2 ��
 ��.0 �1 �� ���������� ���� �� �� 
��� ���� 62��6 �) �� ��� ��� �� �+( ������� �$) �
 � �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ������ �� ��� ���������     ���� �� ������ �� ������ �� ������ ��=�  

Maksudnya: “Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat 

keterangan Kami, merekalah ahli neraka, kekallah mereka di dalamnya, dan 

itulah seburuk-buruk tempat kembali”. 

 

38) Surah al-Ta�ri:m ayat 9. 

� $/j �"
��� TB $.��� �� �� ����� ��� .� 	� ���� �+6 $ ����" �� ���� �� :W���X �� �� ���$�) ���� � �5 ��	 ��!" �� �� O5�" ���� � �KKKK �� ��\\\\ �� ������ �� ��� �� ����������     ���� �� ������ �� ������ �� ������ �V�  

Maksudnya: “Wahai Nabi! berjihadlah (menentang) orang-orang kafir dan 

orang-orang munafik, serta bertindak keras terhadap mereka. Dan (sebenarnya) 

tempat mereka ialah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat 

kembali”. 

 

39) Surah al-Mulk ayat 6. 

�+( ��� �� �� ��� � �� �2 ���$��Y ��� 6,� �0 �� ���" ���� � �� ��KKKK �� ��\\\\ �� ������ �� ��� �� ����������     ���� �� ������ �� ������ �� ������ �-�  

Maksudnya: “Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap tuhan mereka, 

disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”. 
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LAMPIRAN 4 

AYAT-AYAT CELAAN  

� ������������	
 � 

 

 

1) Surah al-Nisa:’ ayat 22. 

�Q�����
�6  ����������(�� �*��	1� �� ��� ����R �������� � ��"�����Q ���� ����� ����p�������O�8 2* �������1�)@��  6��
�� ;�� �� ���

����� �� ������ �� ������ �� �������SS SS^̂̂̂���� �� ������ �� ���������������

Maksudnya : “Dan janganlah kamu berkahwin (dengan perempuan-perempuan) 

yang telah diperisterikan oleh bapa kamu kecuali apa yang telah berlaku pada 

masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji dan 

dibenci (oleh Allah), serta menjadi seburuk-buruk jalan (yang dilalui dalam 

perkahwinan)”. 

 

2) Surah al-Nisa:’ ayat 38. 

�+( ����� �� �]
 	��" �� ������?�
 �� �� ���� �L �� #�� �"� �� �Q �� �]
�" �� 
��� �� ���� �Q �� �T �
�� �� �� �� �  ��E�� � ��� �� H� ���� 

����D �� .�� �� O�8 �� � �"�� �� ����� �� ������ �� ��    �� ��



 ���� �� ��""""���� �� �� �� ������ �,;�     

Maksudnya : “Dan juga orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan 

menunjuk-nunjuk kepada manusia (riak) dan mereka tidak pula beriman kepada 

Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhirat. Dan sesiapa yang 

(mengambil) syaitan itu menjadi kawannya, maka seburuk-buruk kawan ialah 

syaitan”. 
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3) Surah al-Nisa:’ ayat 97. 

�� �� �+( ����� ����� 
 �
 �� �@�� �� 
������� �� *� �� ����P ���$ R	�* �� ��
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A�q��2 � ��
����� � ���2 �+6�� �	�I �1 � �� 3 �/ H@���& �� �  
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 ����� ���� �� ���� �� O@�� �� ���� )@�	  �?�� ��� � ��$�+ �
 � $) �
 � ���� 
��� �� �" �
 ����	 ��!" �� LA �̀��� � �� ��^̂̂̂ �� ������ �� ������ �� ������ �� ��� ���� EE EE��������     ���� �� ������ �V��     

Maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh 

malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri (kerana enggan 

berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik), 

mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata: "Apakah yang kamu telah 

lakukan mengenai agama kamu?" Mereka menjawab: "Kami dahulu adalah 

orang-orang yang tertindas di bumi". Malaikat bertanya lagi: "Tidakkah bumi 

Allah itu luas, yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya?" 

Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah 

neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat 

kembali”. 

 

4) Surah al-Nisa:’ ayat115. 

��� ���,[ ��� �� �Y��.
 ���� ����������
	 ���� ����+ �6�� ����
����# ������ ����C�� %��� ������� �7�,0� ������+6���� 
� ���� ���7�
�`��
 �*�� ����324�
 ���

7�
�� ���* ������" ��������^̂̂̂ �� ������ �� ������ �� ������ �� ����������� EE EE��������     ���� �� ����������:������

Maksudnya : “Dan sesiapa yang menentang (ajaran) Rasulullah sesudah terang 

nyata kepadanya kebenaran petunjuk (yang dibawanya), dan ia pula mengikut 

jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, Kami akan 

memberikannya kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada 

hari akhirat kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam; dan 

neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”. 
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5) Surah al-Ma:’idat ayat 66. 

�
�� �� ��N$�% �� ��
��� �� �� �@	 ���
 %1��� �0� �r�_�� �� ���� �� �. ��* �� ��$�) �� �� � ��� ���$��Y �� ��
���1 %& ��� �5 ���� �
 �
 ��� �� ���� �� 

5 ������ �� �� � ��N$
c ��� �@ �� �� �! ��  ���� 5� � ����J�2 �� ��N$
c ��� ����� �� ������ �� ������ ���� �� ������ �� ������



 �� ������ �� ������ 

 

				 �� ������ �--�     

Maksudnya : “Dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan 

(menjalankan perintah-perintah Allah dalam) Taurat dan Injil dan apa yang 

diturunkan kepada mereka dari tuhan mereka (al-Quran), nescaya mereka akan 

makan (yang mewah) dari atas mereka (langit) dan dari bawah kaki mereka 

(bumi). Di antara mereka ada sepuak yang adil, dan kebanyakan dari mereka, 

buruk keji amal perbuatannya”. 

 

6) Surah al-An‘a:m ayat 31. 

�� ����� a ����+( �� ������
��.0 �2����� �������� ������B �_ �!�� �# �����N$�b ���% �?��@ ��� a � ���)@���� �����
 ������� �" ���� �a�6�����3 �J�������� ���c� �
�
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����	�����
 ���� ���H����	��� �*
�����3 �J ������	��
 ��	P����Q �������� �� ������ �� ����������� �� ��������� ���������� �� ������ �� ������ �� ��������,�������

Maksudnya : “Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan 

pertemuan mengadap Allah; sehingga apabila hari kiamat datang secara 

mengejut kepada mereka, mereka berkata; "Aduhai kesalnya kami atas apa yang 

telah kami cuaikan dalam dunia!" Sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di 

atas belakang mereka. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu”. 

 

7) Surah al-An‘a:m ayat 136. 
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���	 �� ������� �� ����� ���#��R����d ��6 �� ���$5��	 
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��0  � �����4����������� �� ����]%�1�����
���
��0  � ������4���

�5 ���K�%�1 ��	M�������� �� ������ �� ����������� �� ��������� ��]]]]
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 Maksudnya : “Dan mereka (orang-orang musyrik) memperuntukkan dari hasil 

tanaman dan binatang-binatang ternakan yang diciptakan oleh Allah itu, 

sebahagian bagi Allah (dan sebahagian lagi untuk berhala-berhala mereka), 

lalu mereka berkata: ini untuk Allah - menurut anggapan mereka - dan ini untuk 

berhala-berhala kami." Kemudian apa yang telah ditentukan untuk berhala-

berhala mereka, maka ia tidak sampai kepada Allah (kerana mereka tidak 

membelanjakannya pada jalan Allah), dan apa yang telah ditentukan untuk 

Allah, sampai pula kepada berhala-berhala mereka (kerana mereka 

membelanjakannya pada jalan itu). Amatlah jahatnya apa yang mereka 

hukumkan itu”. 

 

8) Surah al-A‘ra:f ayat 177. 

�� ������ �� ������ �� �������SS SS^̂̂̂ �� ��5555 �� ��������� ��hhhh �� ��



 �� �� �� ������ �� ��������� ���������� �� ������  ���� �� ��������� ������



 �� ������ .. ..0000 �� ��2222�� ���1���� �������N$�R	�* �� �����
�*%�2���
�/���$ ������������

Maksudnya : “Amatlah buruknya bandingan orang-orang yang mendustakan 

ayat-ayat Kami, dan mereka pula berlaku zalim kepada diri mereka sendiri”. 

 

9) Surah al-Tawbat ayat 9. 

�� 
��� �G �B ��������� ������� ���� �"�� �3�J^C�������� 1� �� �
�����'7�
��� �� �������N$�% �������� �� ������ �� ����������� �� ��������� ������



 �� ��****���� �� ��1111��� ������



 �� ������ �� ������ 

 

				 �� ��������V������

Maksudnya : Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit 

(dari faedah-faedah dunia), lalu mereka menghalangi (dirinya dan orang-orang 

lain) dari agama Allah; sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka 

telah kerjakan”. 
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10) Surah al-Na�l ayat 25. 

�� *
 ���� �6 �� ������	��� �*
����;��� ��� �2��h�
����@ ����C$ �� ���&����� ������ �*
�����'(������5 �� �*
V� I����� ���� ���?5 !�������Q����� ������ �� ������ �� ����������� �� �������

�� ��]]]]���� �� ������ �� ������ �� ���������:������

Maksudnya : “(Mereka dibiarkan menuduh dengan yang demikian) supaya 

mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan 

juga memikul sebahagian dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan 

tidak berdasarkan pengetahuan yang benar; sesungguhnya amatlah buruknya 

dosa-dosa yang mereka lakukan itu”. 

 

11) Surah al-Na�l ayat 59. 

�#��?�
 �1 ���������T �
� �����������*
 ���� ����� �L �O�'7�8�����O�8��   ��������3 �J ���?]
 �	��T ���O�8 K��� ���3 �/�$,� ��bG� ������Q ���

�� ������ �� ������ �� ����������� �� ��������� ������



 �� ������ �� ������ �� ������ �� ��HHHH��:V������

Maksudnya : “Ia bersembunyi dari orang ramai kerana (merasa malu 

disebabkan) berita buruk yang disampaikan kepadanya (tentang ia beroleh anak 

perempuan; sambil ia berfikir): ‘‘Adakah ia akan memelihara anak itu dalam 

keadaan yang hina, atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah? 

Ketahuilah! Sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu”. 

 

12) Surah al-Isra:’ ayat 32. 

�Q�� ��
��� � �� �3 �d���� �� � O�8 2* �� ��%�2 )@��  6��
 �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ JJ JJ^̂̂̂���� �� ������ �� ������ �,�� 

Maksudnya : “Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu 

adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa 

kerosakan)”. 
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13) Surah al-Kahf ayat 29 

,0 ���� 1[ �6�� �� ��� �5 �� ����� � ��� �
 ���� �B ��� 
� �� !��
 R �� �� ���� �B � 	�:� �� !��
 � ��2* �� � �* �� �1�� �� �+6�� ���$��� � E�� �* 

�[% �\ �� ���$�Y ��� ����� ���] � � ���� ��
�JC $��1 � �Y ��
�3��� �� W��� ���� ,0 ������ �% �2 # ,
�� �Y �D
 �� �
 ���� � ���\ �� 6,� ��.L� �� 

�^̂̂̂ �� ������ �� ������ �� ������ �� ���� SS SS �� ������ �� ������ �� �� �� ������ ��V�     

Maksudnya : “Dan katakanlah (wahai Muhammad): "Kebenaran itu ialah yang 

datang dari Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia 

beriman dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya". 

Kerana Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api 

neraka, yang meliputi mereka laksana khemah; dan jika mereka meminta 

pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti 

tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu, dan 

amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang”. 

 

14) Surah�a:ha:’ ayat 101. 

�+( ������� �8C�
 � ����� �� ������ �� �������� �� ������ �� ��FFFF �� ��GGGG �� ��hhhh �� ��



 �� ������ �� ��@@@@ �� ���������� �� ��CCCC $$ $$ �� ������ �� ������ JJ JJ^̂̂̂
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Maksudnya : “Mereka kekal di dalam (azab) dosa itu; dan amatlah buruknya 

tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat”. 

 

15) Surah al-Furqa:n ayat 66. 

� ��2* �� �� ��^̂̂̂ �� ������ �� ������ �� ������ ���� dd dd �� �� �� ��1111 �� ��    �� ������ ���� �� ���������� �� �� �� ������ �� ������ �--�  

Maksudnya : “Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat penetapan dan 

tempat tinggal yang amat buruk”. 
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16) Surah al-Shu‘ara:’ ayat 173. 

� �*��D ���� �� A�s �����' � ; �D�� � ����� �� ������ �� ��    �
 �� �� �� ��DDDD �� ������ �� ��++++(((( �� ������ �� ��0000���� �� ������ �� ������ �� ������ ���,�  

Maksudnya : “Dan Kami hujani mereka dengan hujan (azab yang 

membinasakan) maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum 

yang telah diberi amaran”. 

 

17) Surah al-Naml ayat 58. 

� �*��D ���� �� ����C ���' � ;�D �� � ����� �� ������ �� ��    �
 �� �� �� ��DDDD �� ������ �� ��++++(((( �� ������ �� ��0000���� �� ������ �� ������ �� ������ �:;�  

Maksudnya :“Dan Kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan. 

Maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa orang-orang yang telah 

diberi amaran”. 

 

18) Surah al-‘Ankabu:t ayat 4. 


h �� �2  �! �+(�� � �� ��
����
	 �� �^��� ��� a � �� ��� � �*
 	�9� �Y � ����� �� ������ �� ������ ���� �� ������ �� ��]]]]



 �� ������ �� ������ �� ������ �� ��HHHH �<�  

Maksudnya : “Bahkan patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan 

menyangka bahawa mereka akan terlepas dari azab Kami? Amatlah buruk apa 

yang mereka hukumkan itu”. 

 

19) Surah al-�a:ffa:t ayat 177. 

� �#�f�
 �. �� �* ���$$+ �!� � �O ����� �� ������ �� ��    �
 �� ��8888���� �� ��9999 �� ��)))) �� ��++++(((( �� ������ �� ��0000���� �� ������ �� ������ �� ������ �����  

Maksudnya : “Maka apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, 

sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengindahkan amaran 

yang telah diberikan”.  
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20) Surah al-Ja:siat ayat 21. 


h �� �2  �! �+( �� ��� ��
�! ���G �� �� �^�����Ca � �� ��� �5 �����	 �� er �+( �� ��% �2 ��
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 ���� �� �� ����6 ������ �� f��� �
 �� 

�a �	� �� ��.t ��N$�b� ���� �� � ����� �� ������ �� ������ ���� �� ������ �� ��]]]]



 �� ������ �� ������ �� ������ �� ��HHHH ����     

Maksudnya : “Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka 

bahawa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan 

beramal soleh, dengan menyamakan keadaan (mereka semua) semasa mereka 

hidup dan semasa mereka mati? Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan 

itu”. 

 

21) Surah al-Fat� ayat 6. 

�� $00 �	�� �� �+6$ ������/�� �� ���� ����" �� ���� �� �+6�2 ���L ������ �� ����2 ���L ���� �� �� �'6�<*�� $��� �� �� �� gR �P ���
 a � �� � 
���$�) ���� �! � �K�� �� ���
 a ��� � �2 I �7 �� 	� �� ���$�) ���� �5 ���" �	 ���� ���� �� �� �5 ���� �5 �" ���� � �^̂̂̂ �� ������ �� ������ �� ������ �� ���� )) ))��������     ���� �� ������ �-�    

Maksudnya : “Dan supaya Ia menyeksa orang-orang munafik - lelaki dan 

perempuan, dan orang-orang musyrik - lelaki dan perempuan, yang menyangka 

terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk (bahawa Ia akan mengecewakan 

RasulNya). Atas merekalah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh 

peredaran zaman; dan (selain itu) Allah murkai mereka dan melaknatkan 

mereka serta menyediakan untuk mereka neraka Jahannam; sedang neraka 

Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”. 

 

22) Surah al-Muja:dalat ayat 15. 

�� �� �� 	��� ���F�G � ;�� �0 �� � h���� �B � �5 ��2* �� ����� �� ������ �� ������ ���� �� ������ �� ������



 �� ��****%%%% �� ��2222 �� ������



 �� ������ �� ������ 

 

				 �� ������ ��:�  

Maksudnya : “Allah telah menyediakan bagi mereka azab seksa yang berat. 

Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan”. 



215 
 

23) Surah al-Muna:fiqu:n ayat 2. 

�� '� �0 �ge� �� ��N$�c��� 
� �� )@���� ���1� �� �
 � �� ,0��� �� �� �� � ��N$�%�� ����� �� ������ �� ������ ���� �� ������ �� ������



 �� ��****%%%% �� ��2222 �� ������



 �� ������ �� ������ 

 

				 �� ������ ���  

Maksudnya : “Mereka menjadikan sumpahnya (atau akuannya) sebagai perisai 

(untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh atau 

dirampas), lalu mereka menghalang (dirinya dan orang lain) dari menurut jalan 

Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan”. 
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LAMPIRAN 5 

AYAT-AYAT CELAAN 

� ������� ��� ����� ��

 

 

1) Surah Gha:fir atau al-Mu’min ayat 35 

 �'(�� � �� ��
�� ���� �H *3 �/ ������ �� ���� �� ���� �� i���D !��� ����� �� �� � �� ������ �� ��---- �� ��1111 ���� 33 331111 �� �� �� ������ �� ������ �� �� ����� �� �+( ����� 
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����� �� � ����? �0 �2 �C�9�D �� 	� �� �3�J�� ,�0 	1 $2!��� >�$�- �� ���� >�� j� �� �,:�     

Maksudnya : “(Iaitu) orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-

ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka (dari 

pihak yang diakui benarnya). (Bantahan yang demikian) besar kebenciannya 

dan kemurkaannya di sisi hukum Allah dan di sisi bawaan orang-orang yang 

beriman. Demikianlah Allah meteraikan atas hati tiap-tiap orang yang sombong 

takbur, lagi bermaharajalela pencerobohannya”. 

 

2) Surah al-�aff ayat 3 

�� ������ �� ��---- �� ��1111 � k�� �� ��" �� �� �� ��� ��
 ��
	 �� � �� �Q �]
���	 �� �� �,�  

Maksudnya : “Amat besar kebenciannya di sisi Allah - kamu memperkatakan 

sesuatu yang kamu tidak melakukannya”. 

 

3) Surah al-Kahf ayat 5 

����G�F�a���8�7������'��!5+���Q��E!����K���5����2222�� ��----�� �������� ��̂^̂̂�� ���1�����@)) ))���g��h���������
�
�?	��������������	
��
]����Q��2�0$�;���:���� 

Maksudnya : “(Sebenarnya) mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan 

mengenainya, dan tiada juga bagi datuk nenek mereka; besar sungguh 
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perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan 

perkara yang dusta”. 
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LAMPIRAN 6 

AYAT-AYAT CELAAN 

��������  

1) Surah al-�ajj ayat 73. 

 

� ��5� �"
��� ��� ����� �, ��	= �0�5�� ��
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�	 ���1 �� �� O�8 �� � ����� ��N$�i�� � �Y 6,� �� b�� �� � ;� ���B �Q �D��0 $� �� � �Y �8 
"�� � �p �	 �< 

62���D� �� 6,
 �� �D���� ���� ��,�     

 

 

Maksudnya : Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah 

perumpamaan ini, sesungguhnyasegalayang kamu seru selain Allah, sekali-kali 

tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk 

menciptakannya. Dan jika lalat itu merapas sesuatu dari mereka, tidaklah 

mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemah yang meminta 

dan lemah (pulalah) yang diminta. 
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LAMPIRAN 
C 
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AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI KK YANG MENYERUPAI 

POLA PUJIAN DAN CELAAN 
 

LAMPIRAN 7 

KK  ���������������
�	� �

 

 

1) Surah  al-Furqa:n ayat 76. 

���� 
��� �� ����] 
��� �� �H��@ �
 � ���� ������������ ���- �)��] �
 .���� ������C�
�)@ �C ������ S�����������:�� � ��'(�� ������� ��C�
���
�� ������ �� ��"""" && &&    �� ��!!!!����� dd dd �� �� �� ��1111 �� ��    �� ����������� �� ���������� �� �� �� ������ �� ���������-������

Maksudnya : “(75). Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat 

tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka pula 

akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,(76). Mereka 

kekal di dalam syurga itu; amatlah eloknya syurga menjadi tempat penetapan 

dan tempat tinggal”. 
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LAMPIRAN 8 

KK  � ������� ��� ����� ��

 

 

1) Surah al-An’a:m ayat 35 
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Maksudnya : “Dan jika perbuatan mereka berpaling (daripada menerima apa 

yang engkau bawa wahai Muhammad) terasa amat berat kepadamu, maka 

sekiranya engkau sanggup mencari satu lubang di bumi (untuk menembusi ke 

bawahnya) atau satu tangga untuk naik ke langit, supaya engkau dapat bawakan 

mukjizat kepada mereka, (cubalah lakukan jika engkau sanggup). Dan sekiranya 

Allah menghendaki, tentulah ia himpunkan mereka atas hidayah petunjuk (tetapi 

Allah tidak menghendakinya), oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-

orang yang jahil”. 

 

2) Surah Yu:nus ayat 71 
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Maksudnya : “Dan bacakanlah kepada mereka (wahai Muhammad) perihal 

Nabi Nuh, ketika ia berkata kepada kaumnya: "Wahai kaumku! sekiranya 

kedudukan aku dalam kalangan kamu, dan peringatan yang aku berikan kepada 

kamu dengan ayat-ayat keterangan Allah itu, menjadi keberatan kepada kamu, 
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maka (buatlah apa yang kamu hendak buat, kerana) kepada Allah jualah aku 

berserah diri. Oleh itu, tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu 

untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadapku; kemudian janganlah 

hendaknya rancangan jahat kamu itu, kamu jalankan secara tersembunyi (tetapi 

biarlah terbuka); sesudah itu bertindaklah terus terhadapku dan janganlah 

kamu tunggu-tunggu lagi”. 

 

3) Surah  al-Shu:ra: ayat 13 

�m ���M���� ���������,+(������������B (n ���7�8���%f\
 �*�Q# �� ��� ����� ���C �! 
� ��������� ������ �������C �)���'7�8����Aw�	?� �� ����B �S
�� ���

�B �`C�������
� �����
 �/C�� ����+( ��������Q�����
�� � ���1 ����8C�
����� ������ �� ��---- �� ��2222�3 �J ����+6�2 �� �L ���� ����������	
 �� �� ����8 �C�� �����	� ���oB $.���� �H��8 �� �����

� ������� �� �Y�Q#���$�j ����8�� �� �������62� �b�����,������

Maksudnya : “Allah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-

perkara agama yang ia tetapkan hukumNya - apa yang telah diperintahkanNya 

kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai 

Muhammad), dan juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan 

Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: "Tegakkanlah pendirian agama, dan janganlah 

kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya", berat bagi orang-orang 

musyrik (untuk menerima agama tauhid) yang engkau seru mereka kepadaNya. 

Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakiNya untuk menerima 

agama tauhid itu, dan memberi hidayah petunjuk kepada agamanya itu sesiapa 

yang rujuk kembali kepadanya (dengan taat)”. 
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LAMPIRAN 9 

KK �������� �

 

1) Surah A:li ‘Imra:n ayat 146. 

+ $�( �"�2 ��������pqB $.2*��0 �1����O�8 �	 �����
5� ��� �������5 �2�� ���
���
���	������������N$�Y� �) ���3 �/�,0��� ��������� �� ��������



 		 		���� �� ��				 �� ��<<<<���� ���

��
 �*%�� �1 �������	� �� ���P2���H��+(��$-���� �����<-������

Maksudnya : Dan berapa banyak dari nabi-nabi (dahulu) telah berperang 

dengan disertai oleh ramai orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak 

merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan 

(agama) Allah dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu 

tunduk (kepada musuh). dan (ingatlah), Allah sentiasa mengasihi orang-orang 

yang sabar. 
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LAMPIRAN 10 

KK ��� �������

 

 

1) Surah al-A‘ra:f ayat 58 

	� �� �9�� ���� 62��� D��� �h � �g�H O�8��� �� �* ,� �#�f�� 7�8��� �� � # �� ��� �� �� ��>>>> �� ��9999 �� ������ �Q �h � �g�H �Q �� � �� � �* � �� ��?�0 �1 �x ����o �*  

����� �E�� +T�
 ��� ��� mk���� �Y �:;�     

Maksudnya : “Dan negeri yang baik (tanahnya), tanaman-tanamannya tumbuh 

(subur) dengan izin Allah; dan negeri yang tidak baik (tanahnya) tidak tumbuh 

tanamannya melainkan dengan keadaan bantut. Demikianlah Kami 

menerangkan tanda-tanda (kemurahan dan kekuasaan) Kami dengan berbagai 

cara bagi orang-orang yang (mahu) bersyukur”. 
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LAMPIRAN 11 

KK ��	 ������� 

 

1) Surah al-Tawbat ayat 25. 

�� ��� ��	1 ���o �* 	� �� 3 �/ ���c� �
�� G! ��� �5�1 & �h �
 ���� ?+ 
6���! & �#�� ��	� 
1 �� �: �� �� ��	� �� ���p �2 �����
 H� �� �� 

����	�� B����;� ��<������ '������	�� ��&���yr ����� ������ ��!!!!�� �������� ������� 3��� ���C�1�� �5�����('� �:��     

Maksudnya : “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai 

kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, 

iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai; 

maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu 

sedikitpun; dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit 

kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri”. 

 

2) Surah al-Tawbat ayat 118. 

3 �J�� �� �@�5����5� �� �'(�� � �� ��
 	� �`��� �B �_ �! ��#�� �� ��� �< ���$�) ���� O@���&�� � ���� ����� �� ������ �� ��!!!! �� ������ �� ����< �� �5 ���C���' 

�5 ��& 	�*�� �� *
 1��P �� � �� �Q �" �: !��� ���� �� �� "Q �� �8 �� ���� �5 �3 �,� �� �5 ���C���' ��*
 ��
���� �� � �� �� �� �� �
 �	 6,� �
 %1��� 

O5C�! �� �� ���;�     

Maksudnya : “Dan (Allah menerima pula taubat) tiga orang yang ditangguhkan 

(penerimaan taubat mereka) hingga apabila bumi yang luas ini (terasa) sempit 

kepada mereka (kerana mereka dipulaukan), dan hati mereka pula menjadi 

sempit (kerana menanggung dukacita), serta mereka yakin bahawa tidak ada 

tempat untuk mereka lari dari (kemurkaan) Allah melainkan (kembali bertaubat) 

kepadaNya; kemudian Allah (memberi taufiq serta) menerima taubat mereka 
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supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah Dialah penerima taubat 

lagi maha mengasihani”. 

 


